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Duminică, la Clăbucet - o minunată zi a „DACIADEI"

LUMINA DE PE CHIPURILE OAMENILOR
Lumina asta ne arată că oamenii sint fericiți - spune pensionarul de 70 de ani Gheorghe Stoicescu

A TINERILOR SCHIORI
SE- 

(prin

PREDEAL, 5 (prin telefon). 
Grăbim pașii spre Clăbucet pen
tru a fi de la inceput martori a 
ceea ce se petrece intr-o dimi
neață de duminică, acolo pe 
obrazul muntelui pudrat ou pul
bere de argint. Zăpada scirțiie 
sub tălpi. Călcăm, parcă, pe 
puzderii de cristale sparte. Dar 
cum trecem linia ferată, ne în
cearcă o ușoară dezamăgire : 
nu, nu sintem primii ! La ca
bană, la Clăbucet—sosire, e lume 
multă, iar pe pirtie, sus, zeci de 
puncte vii se mișcă intr-un 
dans grațios. Pirtia a prins via
ță înainte ca soarele să-și 
chidă ochii deasupra liniei 
fate a crestelor.

Ne alăturăm grupurilor.
Reporterul incearcă să 

amănunte. Tinerii se înghesuie, 
vorbesc toți deodată, rid copi
lărește. Sint elevi ai liceului cu 
clase speciale de schi din Pre
deal. In fruntea plutonului un 
veteran al acestui sport, profe
sorul Titus Toma. „Va fi lume 
multă azi, aici — ne spunea. 
E ziua „Daciadei". De-aceea ți
nem să prezentăm și noi un 
program de evoluții".

des- 
zim-

afle

Așadar, ziua „Daciadei", prac
tic o chemare adresată tuturor 
la o dimineață de... sănătate. 
Participarea este atit de felu
rită, incit este greu să te oprești 
la ceva anume. Cadrul este 
sărbătoresc : panouri cu che
mări la practicarea sporturilor 
albe, fanioane fluturind in adie
rea dimineții, poarta larg des
chisă a liniei de sosire. Deasu
pra „Daciada“.

„Pirtie, !, pirtie !“ Ne ferim, 
mai alunecăm, mai cădem. Trec 
in trombă sănii incărcate cu ti
neri imbrăcați in uniformă șco
lară. Sint clasele 103 și 206 ale 
Grupului școlar Rulmentul din 
Brașov, conduse de profesorul 
Florin Mihailovici. „Avem și noi 
pîrtii — ne spunea — dar am 
ales-o pe aceasta pentru a ține 
băieții minte că în cadrul „Da
ciadei" au coborît Clăbucetul". 
Din vale urcă noi și noi gru
puri. Oare unde vor mai avea 
loc ? „Pîltie, nene 1“ Abia apu
căm să ne întoarcem, un scriș- 
net de schiuri pe zăpadă și in 
fața noastră un puști in costum 
portocaliu. „Da, nu vezi nene ?“ 
Iartâ-mă, cum te cheamă ? „Că-

tălin Dodoiu Daniel Dănuț". Și 
cîți ani ai ? „Cină și jumă
tate. Sint șoim la grădinița 2 in 
glupa male" In Predeal ? — în
trebăm. „Nu, la Buculești". Și 
cind ai venit ? „Mai înainte, cu 
tăticu și cu alți copii". Dar de 
căzut, ai căzut ? „Ei. dumneata 
nu vezi că sint culat ?“ — și ne 
intoarce spatele.

Iată-i și pe vinătorii de mun
te, tineri in haină ostășească, 
cuceritorii crestelor. „Curg“ vi- 
jelios in frunte cu unul dintre 
comandanți, It. col. Gheorghe 
Neamțu. Publicul ii aplaudă. Le 
urmează o coloană de sportivi 
de la A.S.A. Brașov...

Ne apropiem de un om in 
virstă. Stă rezemat in bețele 
schiurilor și privește indelung. 
Ce vă interesează in mod deo
sebit ? — intrebăm noi. Se uită 
in lungul pirtiei: „Nu știu dacă 
o să mă înțelegeți : lumina de 
pe chipurile oamenilor. Lumina 
asta spune că sint pe deplin fe
riciți. Am 70 de ani, am văzut 
multe, am fost de copil vînător 
de munte. Acum sint pensionar 
în Giurgiu. Am venit că mi-a 
fost dor de pirtie. Dar știi 
dumneata, niciodată n-am văzut 
atîta lumină pe chipurile oame
nilor. înseamnă că trăim o altă 
viață decît cea pe care am cu
noscut-o eu în tinerețe". Omul 
se numește Gheorghe Stoicescu. 
Urmărim chipurile celor care 
urcă și coboară. Intr-adevăr, ui
mitoare lumină ! Este ceea ce 
am văzut mai frumos in aceas
tă duminică sportivă la Clăbucet.

Viorel TONCEANU

CABANA 
MENIC, 5 
telefon). Muntele 
Semenic a îmbră
cat sîmbătă și du
minică haine 
sărbătoare, 
după mai 
ani. s-a desfășura: 
un important con
curs de schi fond: 
Campionatele re
publicane ale ju
niorilor din cadrul 
competiției națio
nale „Daciada". 
Organizarea ire
proșabilă asigura
tă ....................
de 
in 
C.J.E.F.S. și comi
sia județeană de 
schi Caraș-Seve- 
rin, zăpada abun
dentă, ca și trase
ele excelente pen
tru asemenea în
treceri, dar mai 
ales ardoarea con- 
curenților _  toate
au făcut din aces
te finale o adevă
rată sărbătoare a 
schiului nordic 
românesc.

Sîmbătă au avut 
loc cursele juni
oarelor mari (5 
km), juniorilor 
mari (15 km), precum și ștafe
tele (3X3 km) junioarelor mici 
și (3X7 km) juniorilor mici. 
Disputate intr-un adevărat de
cor de basm, întrecerile au fost 
extrem de interesante și palpi
tante. Junioarele mari au avut 
în Elena Lagusis o adevărată 
lideră. Ea a cucerit titlul de 
campioană, dar pentru aceasta 
a trebuit să depună eforturi 
serioase. La băieți, lupta pen
tru primul loc a fost extraor
dinară. Sorții au decis ca fa- 
voriții, Gheorghe Stroe și loan 
Cimpoia să plece din start cu 
numerele de concurs 15 și, res
pectiv, 16. Cimpoia a alergat 
aproape 13 km . intr-un ritm 
susținut pentru a se apropia de 
Stroe și a reușit aceasta doar 
pe ultimul kilometru, intrînd

de 
Aid, 

mulți

de federația 
specialitate, 

colaborare cu

Ion Cimpoia, cel mai bun fondist junior al 
țării, a adăugat palmaresului său și titlul de 
campion national Foto : Dragoș NEAGU

posesia titlului deastfel in 
campion.

Ștafeta 
prilejuit un nou succes pentru 
schioarele de la Clubul spor
tiv școlar Brașovia, iar la bă
ieți pentru cei de la Steagul 
roșu Brașov, care au beneficiat 
de o bună ceruire.

Și duminică competiția a 
fost la fel de interesantă. Ju
niorii mici s-au întrecut pe 
10 km. A cîștigat Ion Lungoci, 
care confirmă talentul cu care 
este înzestrat. La junioare mici 
a intrat în posesia titlului Pi- 
roșca Abosz. Ștafeta juniorilor 
mari a revenit, conform previ-

junioarelor mici a

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2—3)

LA TUȘNAD BĂI - PATINAJUL Ieri, la Monte Carlo,

Fază din finala competiției organizată de asociația sportivă Sirena 
București : vilceanul Stanca (tricou in dungi) a șutat pe lingă 
poarta echipei Flacăra roșie. Amănunte de la această întrecere la 
rubrica noastră de fotbal Foto : V. BAGEAC

Cr dou£ săptămîni înaintea deschiderii

sezonului oficial de fotbal

MECIURI
UNIVERSITATEA CRAIOVA

— VIDIN (BULGARIA) 2—0 
(1-0). Prima evoluție — acasă
— din anul acesta a formației 
craiovene, urmărită pe stadio
nul Tineretului de 5 000 de 
spectatori, s-a soldat cu victo
ria gazdelor la scorul de 2—0 
(1—0). Punctele învingătorilor 
au fost înscrise de Marcu (min. 
45) și Dalaci (min. 90). Echipa 
locală a aliniat formația : Pur- 
cariu — Negrilă, Constanti- 
nescu, Ștefănescu, Purima — 
Donosc, Bălăci, Beldeanu — 
Crișan, Cămătaru, Marcu. Au 
mai fost folosiți, Berneanu, 
Ungureanu, Cîrțu, Țicleanu. (Șt. 
Gurgui, coresp.).

MUSCELUL CIMPULUNG — 
DINAMO BUCUREȘTI 3—2 
(1—0) ! în pofida timpului po
trivnic și a terenului acoperit 
de zăpadă, cele două echipe au 
oferit un joc viu disputat, ur
mărit de un mare număr de 
spectatori. Punctele învingăto
rilor au fost înscrise de Păun 
(min. 22), Radu III (min. 55), 
Jercan (min. 76), iar cele ale 
învinșilor de Țălnar (min. 50) 
și Dudu Georgescu (min. 81).

Muscelul : Ciolponea — Gor- 
goi I, Miuțu, Stan (min. 65 Ba
dea), Zamfir. L Popescu (min. 
65 Bădescu), M. Popescu, Păun
— Radu III (min. 65 Pamfil), 
Dobrescu (min. 65 Berevoianu), 
Jercan.

Dinamo : Eftimescu (min. 46 
Ștefan) — Cheran, Sătmăreanu 
II, Dinu, G. Sandu (min. 46 Lu-

AMICALE
cuță) — I. Marin, I. Moldovan, 
Augustin — Mateescu, D. Geor
gescu, Țălnar. (P. Mateoiu, 
coresp.).

AURUL BRAD — JIUL PE
TROȘANI 2—1 (1—1) ! Partidă 
viu disputată, in 
zionara B a avut inițiativa în 
repriza secundă. ~ . ,‘l 
deschis scorul în min. 28 prin 
Dumitrache, iar gazdele au în-

care divi-
Oaspeții au

ÎSI CONTINUĂ... MARATONULa

in C. E. de tenis „indoor"

TUȘNAD BAI, 5 (prin tele
fon). Vremea a ținut cu parti- 
cipanții la „Daciada" poliatlo- 
niștilor sențori și la concursul 
internațional de patinaj viteză, 
competiții care au început du- 

■ dimineața pe pista na- 
din localitate. După va- 
căldură, care a creat 
emoții organizatorilor, 

și sîmbătă condițiile 
fa- 

astfel

minică 
turală 
Iul de 
multe 
vineri 
meteorologice au devenit 
vorabile patinajului și 
pista a fost refăcută cu un a- 
gregat special, tehnicienii pre- 
zenți aici fiind în unanimitate 
de acord că s-a realizat o su
prafață de gheață plana și cu 
un coeficient de alunecare co
respunzător celor mai bune 
piste naturale din Europa.

în programul primei zile au 
figurat probele de 500 și 5000 
m pentru băieți și 500 și 1500 
m pentru * ' 
niindu-se _ _ __
Germană, Ungaria și România. 
Cel mai mult apreciată de pu-

fete — la start ali- 
sportivi din R. D.

blic a fost cursa băieților la 
sprint, încheiată cu o frumoasă 
victorie românească a 
sile Coroș, cu o bună 
trare din start și cu un plus 
de tehnică în luarea 
telor. Astfel, 
al țării noastre a reușit să se 
impună în fața cunoscuților 
viteziști din R.D.G., Klaus Wun
derlich și Manfred Winter, cre
ditați cu rezultate de sub 40 
sec la 500 m în acest sezon și 
aflați în prezent în circuitul 
pregătirilor pentru J. O. 1980. 
Oaspeții s-au detașat, în schimb, 
prin stil și ușurință în „aler
gările" pe distanțe mari. Sin
gurul patinator român care s-a 
apropiat de animatorii probei 
de 5 000 m a fost brașoveanul 
Andrei Erdelyi, care a corec
tat cu aproape 5 sec cel mai 
bun timp obținut pînă acum

Traian IOANIȚESCU

REPREZENTATIVA
lui Va- 
concen-
tuman-

sprinterul nr. 1 A
ROMÂNIEI

ÎNVINS CU 3-0
MONACO

(Continuare In pag. 2—3)

In campionatele de volei

(Continuare in pag. 2—3)

DUPĂ UN PRIM SET

NEAȘTEPTAT DE LUNG

(Citiți în pag. 
la partidele

2—3 amănunte de 
acestei etape)

Singura tntUnire programată 
în Capitală în etapa a 16-a a 
campionatelor de volei a opus 
formațiile feminine Dinamo și 
I.E.F.S. După un prim set neaș
teptat de lung, victoria a revenit 
cu 3—0 campioanelor, din rîndul 
cărora s-a remarcat Victoria 
Banclu, 
terul nostru V. Bageac 
zînd unul din 
Dinamo.

surprinsă de fotorepor- 
----- “ - —finali- 

atacurile echipei

DINAMO - I. E. F. S. 3-0

MONTE CARLO,'5 (prin te
lefon). în penultima sa evoluție 
din Campionatul european de te
nis pe teren acoperit, reprezen
tativa de tenis a României a 
întîlnit, duminică după-amiază, 
reprezentativa Monaco. Ca și în 
disputa de acum două săptămîni 
de la Brașov, sportivii români 
și-au adjudecat victoria cu 3—0. 
In primul meci s-au întîlnit „ra
cheta" nr. 2 a României — 
Andrei Dîrzu, și jucătorul nr. 1 
al gazdelor, Bernard Balleret. 
Tenismanul monegasc a jucat 
destul de bine în fața propriu
lui public, cedînd doar în pre
lungiri ambele seturi. Andrei 
Dîrzu a terminat învingător cu 
7—6, 7—6.

Dumitru Hărădău l-a avut ca 
adversar pe Louis Borfiga. Te
nismanul român și-a impus net 
jocul în primul set, ca și în al 
treilea, el fiind nevoit să-1 ce
deze pe cel intermediar. Rezul
tat final : D. Hărădău — L. Bor
figa 6—3, 4—6, 6—2. în partida 
de dublu, tinerii noștri jucători 
Andrei Dîrzu și Florin Segăr- 
ceanu au trebuit să lupte, de 
asemenea, pe parcursul a trei 
seturi. Ei au reușit, în cele din 
urmă, o meritată victorie, ciști- 
gind cu 6—3, 3—6, 6—4 în fața 
perechii 
Borfiga.

B. Balleret L.

★
Olanda (care face parte din 

aceeași grupă cu țara noastră) 
a cîștigat pe teren propriu, în 
localitatea Harderwijk, cu 3—0 
întîlnirea cu Portugalia. Thung— 
Marta 6—4, 6—3 ; Sanders — 
Cruz 6—4, 6—1 și Thung, San
ders — Marta, Cruz 6—3, 6—3.



Dubla Intilnîre de hochei (juniori) România — Bulgaria In prima etapă

V

ECHIPA NOASTRĂ-LA ADEVĂRATA VALOARE
DOILEA JOCDOAR IN AL

în cadrul programului de 
pregătire pe care îl efectuează 
în vederea participării la gru
pa B a Campionatului euro
pean de juniori, echipa de ho
chei a României a susținut, 
sîmbătă și duminică, pe pati
noarul artificial „23 August* din 
Capitală, două jocuri de veri
ficare cu formația similară a 
Bulgariei.

Oaspeții, în evident progres, 
au dat o replică neașteptat de 

reprezentativei noas- 
— lipsită de cîțiva 
a evoluat mult mai 
în recentul „Turneu 
națiuni", pe care l-a 
mod detașat.

puternică 
tre, care 
titulari — 
slab decît 
al celor 6 
ciștigat în

Partida de sîmbătă a început 
sub semnul echilibrului, cu 
atacuri susținute la ambele 
porți, cu parade, dar și ratări... 
spectaculoase. Formația bulgară 
a deschis scorul in minutul 11 
prin Blagoev. Gazdele au ega
lat, în minutul 19, la o acțiune 
finalizată de Szabo.

La începutul reprizei secun
de (min. 22), Todor aduce for
mația noastră în avantaj : 2—1. 
Meciul s-a decis, însă, în fi
nalul acestei a doua treimi, pe 
parcursul a numai două minu
te. Profitînd de erorile in apă
rare ale echipei României, ti
nerii jucători bulgari ridică sco
rul la 5—2 în favoarea lor! (Au

marcat : Penev, Kocev 
două ori — și Pașkalev).

Ultima repriză se desfășoară 
sub semnul unei dominări ca
tegorice a formației române ca
re reduce din handicap. Chi
riță înscrie de două ori și sco
rul este 5—4 înaintea ultimelor 
două minute ale partidei. în- 
cercînd să forțeze egalarea, an
trenorul Mihai Flamaropol scoa
te portarul, introdutind pe ghea
ță un al șaselea jucător de 
cimp. Tentativa sa nu este, 
însă, încununată de succes : 
Pașkalev șutează de la linia 
roșie și pucul intră în poartă 
consfințind o victorie (merita
tă) a formației oaspete cu sco
rul de 6—4 (1—1, 4—1, 1—2). 
Au arbitrat C. Sgîncâ și M. 
Presncanu.

Aseară s-a desfășurat întâl
nirea revanșă.

Dornici să se revanșeze, și 
luînd jocul în serios, juniorii 
noștri au făcut o partidă ex
celentă, in care au dominat 
marea majoritate a timpului, 
reușind combinații de toată

Sîmbătă și duminica, la Ti
mișoara, Cluj-Napoca, Brașov 
și Constanța, s-au disputat tur
neele etapei inaugurale a Di
viziei de lupte libere.

Una din numeroasele acțiuni ofensive ale echipei române rămasă, 
din păcate, fără rezultat Foto : N. DRAGOȘ
frumusețea. în special in re
priza a doua, superioritatea 
lor a fost copleșitoare. Oaspe
ții au echilibrat oarecum jocul 
doar în ultima treime, cînd 
victoria noastră era asigurată.
Scor final, România — Bulgaria 
11—3 (3—1, 6—1, 2—1). Au
marcat : Todor (3), Marcu (2), 
Popescu, Csata, Gherghișan,
Szabo, Chiriță, Kemenes, pen
tru 
cev
FI.

TIMIȘOARA. Localnicii (C.F.R.) 
și-au valorificat deplin avan
tajul terenului propriu, ocupînd 
primul loc la șase (!) categorii : 
D. Sîrca (48 kg), P. Brindușan 
(57), D. Gheorghiu (68), V. Mi- 
hăilă (82), C. Copil (100) și M. 
Dobra (+100). Ceilalți cîștigători 
sînt I. Corbei (52), C. Măndilă 
(62), de la Jiul Petrila și C. Za- 
nier (74), D. Ilumiță (90), de la

Vultcru 
mental : 
55 -p, 2.
X JiuȚ"
Craiova
P. 6. U.
Construe 
(F. Arc

FINALELE „DACIADEI" PENIREJ
Pe patinoarul „23 August" din 

Capitală au continuat Întrecerile 
din cadrul finalelor „Daciadei" 
pentru echipele de juniori. For
mațiile județelor Harghita, Ga
lați și cea a Municipiului Bucu-

Divizia A la volei

CLUJ 
seriei a 
de Iuțit1 
locali tat 
p, 2. I 
X Mur 
4. Com< 
Rapid > 
Mare 33 
U p te 
concuren 
primul 1 
șan, Șt. : 
la Mureș 
Ambruș ; 
Neag și 
Lemnarul 
Gyiirffi.

învingători respectiv Ko- 
(2) și Penev. Au arbitrat 

Gubernu și O. Barbu.

ECHIPELE DE JINTORI
rești 
ținut 
ghiu 
vasna
16—1

— net superioare — au ob- 
noi victorii la scor : Har-
— Cluj 17—0, Galați — Co-
22—0, București — Suceava 
Competiția continuă marți.

DOAR CÎTEVA EXCEPȚII INTR-O EVOLUȚIE
SLABA A ATLEȚILOR BUCUREȘTENI!

Mihaela Loghin și Adrian Proteasa au realizat cifre record
Cu o săptămînâ înaintea desfășurării campionatelor naționale, 

programate sub cupola sălii „23 August* din Capitală, atleții bucu- 
reșteni, seniori și juniori I, alături de numeroși oaspeți din diferite 
alte localități, au evoluat în cadrul ultimului concurs de verificare 
— campionatele municipale. Cu puține excepții, concursul respec
tiv nu s-a ridicat la nivelul de pretenții pe care-1 presupune un 
campionat al principalului centru atletic al țării !

MIHAELA LOGHIN

'S

Pentru că am amintit de ex
cepții, să vorbim mai Întâi de 
ele. Mihaela Loghin, de la 
C.A.U., in prezent profesoară de 
educație fizică la Focșani, și-a 
îmbunătățit propriul record la 
aruncarea greutății : 18,06 m.
Un alt record, dar numai egalat 
și la juniori, a fost acela de 
2,10 m la săritura în Înălțime, 
realizat de Adrian Proteasa, de 
la Steaua. în ceea ce-1 privește 
pe Adrian, se cuvine să arătăm 
că, în mod normal, ar fi putut 
realiza un nou record de juniori, 
dar după ce a trecut la 2,10 m 
a cerut să i se ridice ștacheta 
la 2,20 m, înălțime la care, cel

ÎNTRECERI atractive In campionatele naționale
DE BIATLON ALE JUNIORILOR

ClMPULUNG MOLDOVENESC, 
S (prin telefon). Pe traseele a- 
menajate In jurul cabanei Rarău, 
s-au desfășurat sîmbătă și dumi
nică întrecerile campionatelor 
naționale de biatlon rezervate 
juniorilor. Vremea excelentă, cu 
soare și fără vînt, precum șl 
organizarea foarte bună au fa
vorizat întreceri reușite, caracte
rizate deseori printr-o mare dâr
zenie din partea concurențiior. 
Reprezentanții clubului sportiv 
Steagul roșu din Brașov au do
minat autoritar atit proba indi
viduală cît și ștafeta juniorilor 
mari. Dumitru Crivăț a reușit 
să devanseze cu peste un mirtul 
pe principalii săi adversari, Gh. 
Flueuș, de la A.S.A. Brașov, ca 
și pe colegul său de dub T. 
Ilieș. în ceea ce privește cursele 
juniorilor mici, remarcabilă este

clasarea pe locul L în proba 
individuală, a unul reprezentam 
de pe aceste meleaguri : Gh.
Berdar, component al duhului 
A S A. CImpulung Moldovenesc.

REZULTATE TEHNICE : ju
niori mari, 10 km : 1 D. Crivăț 
41,ÎL 2. Gh. FIUCUȘ 42,20, * ~
Ilieș 43,00 ; ștafeta 3X7,5 km : 
Steagul 
caru, 
Brașov 
Flueuș) 
101:32 ;
Gh. Berdar 33,17, 2
(C.S.Ș. Rișnov) 33,31, 3. C. Ol- 
teanu (C.S.S. Rișnov) 35,31 ; șta
feta 3X6 km : 1. C.S ș. Brașovla 
(Luțea, Cojocarii, Stoian) 94:49, 
2 C.S.Ș. M. Ciuc 95:36, 3. C.S.Ș. 
Rișnov 95:43.

Pavel CHIRILUȘ — coresp.

3. T. 
. . ... 1.

roșu Brașov (Ilieș, Cojo- 
Crivăț) 95 JO, 2. A.S.A.

(Andreșiu. Lingurar, 
96:03, 3. C.S.O. Sinaia

juniori mici, 7,5 km : 1
C. Aldica

C.

CAMPIONATELE DE SCHI ALE JUNIORILOR
(Urmare din pag. 1)

ziunilor, schiorilor de la Li
ceul din Predeal, iar la junioa
re marj sportivilor de la Bra- 
șovia.

Rezutate tehnice. Junioare I 
(5 Km) : 1. Elena Lagusis (Bra- 
șovia) 20:44 ; 2. Iuliana Popoiu
(Brașovia) 21:02 ; 3. Carmen 
Cîmpeanu (Șoimii Sibiu) 21:35. 
Juniori (15 km) : 1. loan Cim- 
poia (A.S.A. Brașov) 51:25 ; 2.
Gheirghe Stroe (LE.S Predeal) 
51:55 ; 3. Ioan Rusu (Dinamo 
Brașov) 54:59, Juniori II (10 
km) : 1. Ion Lungoci (L.E.S.)
35:33 ; 2. Moise Pelin (Steagul

roșu) 35:50 ; 3. Gheorghe Cojo- 
caru (LE.S.) 36:11. Junioare H
(3 km) 1. Piroșca Abosz (Clu
bul sp șc. Miercurea Ciuc) 
10:42; 2 Mlmi Oncioiu (Brașo
via) 11:10 ; 3. Gabriela Mihalcea
(Clubul sportiv școlar Vatra Dor- 
nei) 11:12 ștafeta 3X7 km (juni
ori II) : 1 Steagul roșu Brașov 
1.22:48 ; 2. Clubul sportiv școlar 
Gheorghieni 1.23:57 ; 3. Liceul 
Predeal 1.24:55. 3X10 km juniori 
I : 1. Lie. Predeal 1.48:40 ; 2.
Dinamo Brașov 1.49:23 ; 3. A S.A. 
Brașov 1.49:44. 3X5 km junioare
I : 1 Brașovia 1.00:45 ; 2. Lie. 
Predeal 1.04:25 ; 3 Tractorul 
Brașov 1.05:08. 3X3 km. junioare
II : 1 Brașovia 36:24 ; 2. Clubul 
sp școlar Miercurea Ciuc 37:58 ; 
3. 'Tractorul Brașov 38:25.

SI-AU CONSOLIDAT POZIȚIILE
Sîmbătă și duminică, în 

campionatele Diviziei A la vo
lei s-au desfășurat partidele 
etapei a 16-a. Iată cîteva amă
nunte și rezultatele înregistra
te în cele 11 meciurj (întâlni
rea masculină dintre C.S.M. 
Delta Tulcea — Explorări Baia 
Mare s-a disputat în ziua de 
18 ianuarie și a fost cîștigată 
cu 3—1 de băimăreni).

mult sub valoarea lor. Evi
dențiate : Marilena Grigoraș și 
Margareta Bako (Știința), Io- 
landa Iordache (Voința). Au 
arbitrat : Gh. Popescu, din Su
ceava și I. Șușelescu, din 
București. (I. Iancu — coresp.).

FEMININ

FARUL CONSTANȚA 
C.S.U. GALAȚI 3—2 (—13, 
8, —11, 0). Deși lipsite de trei

Crina 
Busu-

4,

MARATEX BAIA 
UNIVERSITATEA 
2—3 (12, —13, —15, 
Dispută deosebit de 
a durat două ore și 
Cea mai bună jucătoare de pe 
teren a fost craioveanca Maria, 
Popa, alături de care

MARE — 
CRAIOVA 
5, —14).

dîrză, care 
16 minute.

BRAȘO 
a III-a s- 
etapei, c 
clasate p 
tn câmpii 
Steaua

puțin la o încercare, a fost gata- 
gata să treacă. O situație ase
mănătoare și la prăjină, probă 
la care campionul țării, Nichifor 
Ligor, a intrat in concurs direct 
de la 5,00 m, a trecut din prima, 
după care a încercat un nou re
cord, la 5,20 m, avind și el o 
săritură aproape reușită. Este 
de așteptat ca la viitoarele ten
tative, atit Proteasa cit și Ligor 
să-și îndeplinească obiectivele.

in rest, concursul a fost destul 
de anost, cu titeva probe popu
late (lungimea, sprintul), dar și 
cu situații aproape neverosi
mile : doar 3 concurente se
nioare din București la lungime, 
4 Ia înălțime !_ Iar rezultatele, 
in ansamblul lor, au fost șî ele 
modeste. Poate că săptămina a- 
ceasta, la naționale, va fi altfel. 
Așteptăm !

Iată acum și cîteva dintre re
zultatele înregistrate de seniori: 
60 m : CI. Șușelescu (D) 6,8, M. 
Stamate (CAU) 6,9, SL Văduva 
(D) 6.9 ; 60 mg : N. Perța
(Steaua) 7,9, D. Muller 
8,2; lungime : T. 
7,66 ; triplu: C. 
16,12 m ; înălțime 
teasa (SL) 2,10 m 
Mathe și AL Papi 
șov) 2,07, AL Amin Tajiddin 
(CAU — Siria) 2,00 m — record 
sirian egalat ; prăjină : N. Li
gor (St) 5,00 m, Cr. Ivan (D) 
4.80 m : greutate : Crăciunescu 
(St) 16,51 m FEMEI : 60 m : 
Doina Ciolan (St) 7,8, Doina 
Budirincă (Rapid) 7,8 ; 60 mg : 
VaL Biduleac 
Mirza (D) 8,6 ; 
"Popescu (CAU) 
Doina Anton
6,17 m ; înălțime : Virginia 
Ioan (Rapid) 1,75 m ; greutate : 
Mihaela Loghin (CAU) 18,06 m, 
Mioara Boroș (D) 15,75 m.

mg :
(St.)

Vasile (D) 
Corbu (St.) 
: Ad. Pro-
— HC. Z. 
(CSU Bra-

(CAU) 8,5, El. 
lungime : Doina 
5,45 m ! — HC. 
(Șc. S. Pitești)

Romeo VI LARA

titulare (Doina Rusu, 
Georgescu și Georgeta 
ioc), gălățencele au dat o re
plică dirză formației locale, 
care a reușit să se impună 
abia în ultimul set. Remarcate, 
Maria Enache, Gulmiza Gelil 
și Ana Mihu, de la Farul ; 
Maria Matei, de la C.S.U. Ar
bitri : V. Dumitru și D. Radu
lescu — ambii din 
(C. Popa—coresp.).

București.

UNIVERSITATEA 
RA — PENICILINA

TIMIȘOA- 
IAȘI 2—3 

(—7, 5, —13, 14, —8). Partidă 
de bun nivel tehnic, cu multe 
răsturnări de scor. în setul de
cisiv, timișorencele nu au mai 
avut forța necesară pentru a 
obține victoria Remarcate : 
Marianne Wolf și Doina Po
pescu, de la gazde ; Ana Chi- 
rițescu. de la oaspete. Arbitri : 
Gh. Ferariu, din Brașov și I. 
Amărășteanu, din Craiova (C. 
Crețu—coresp.).

DINAMO — I.E.F.S. 3—0 (18, 
4, 1). După un prim set în care 
competitoarele s-au chinuit 
pur și simplu să se impună pe 
parcursul celor aproximativ 35 
de minute cit a durat acesta și 
în care au abundat greșelile 
de ordin tehnic și tactic, in 
următoarele două campioanele 
au jucat mai aproape de va
loarea lor și au ciștigat cu 
ușurință. Antrenoare Doina 
Tvănescu a folosit întregul lot 
de care dispune. Au condus 
arbitrii bucureșteni, M. Sta- 
mate și V. Vrăjescu. (M. G.)

CHIMPEX CONSTANȚA — 
RAPID BUCUREȘTI 3—2

8, 7). Conduse 
const ăn- 

s-au 
Săvoiu și 
o revenire 
o înfrîn- 

De la oas-

(—11, —12, 3, 
cu 2—0, jucătoarele 
țence (din rîndul cărora 
remarcat Doina 
Marta Szekely) au- 
puternică și evită 
gere... neprevăzută.
pete, mai bine au evoluat Ele
na Teodorescu și Rodica Bu- 
lancea. Arbitri : bucureștenii 
D. Rădulescu și V. Dumitru. 
(P. Enache—coresp.).

ȘTIINȚA BACĂU — VOIN
ȚA BUCUREȘTI 3—0 (10, 1, 12). 
Deși au ciștigat în numai trei 
seturi, băcăuancele au jucat

s-au 
mai evidențiat Camelia Ursa- 
che și Marilena Eubinciuc, de 
la învingătoare, Elisabeta Mol
nar și Georgeta Cioflinc, de la 
gazde. Arbitri : D. Dobrescu și 
C. Șovăială, din Ploiești. (V. 
Săsăranu—coresp.).

MASCULIN

C.S.M. SUCEAVA — 
RUL BACĂU 3—1 (8, 
10). O partidă extrem_  .
putată, care a durat o oră și 
40 de minute. Remarcați : Păș- 
tean, Andrău și Gazda (C.S.M.), 
Ionescu și Păduraru (Viitorul). 
Arbitri : Al. Dragomir și A. 
Dinicu din București. (I. Mîn- 
d re seu—coresp.).

VIITO- 
-14, 9, 
de dis-

„U“ CLUJ-NAPOCA — RA
PID 3—0 (14, 10, 12). Studenții 
au avut cea mai bună evoluție 
de pînă acum. Bucureștenii au 
greșit mult la blocaj. Eviden- 
țiați : Bînda și Popa, de la 
gazde, Paraschiv și Penciules- 
cu, de la oaspeți. Arbitri : E. 
Mendel, din Sibiu și O. Mane- 
țiu, din Brașov. (I. Pocol— 
coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — 
DINAMO 0—3 (—6, —4, —4). 
Bucureștenii s-au impus destul 
de ușor într-o partidă în 
care gazdele au greșit foarte 
mult. Remarcați : Dumănoiu și 
Udișteanu, de la învingători ; 
Sterea și Covaciu, de la în
vinși. (P. Dumitrescu—coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — STEAUA 0—3 (—4, —9, 
—12). Net superiori, bucureș
tenii au ciștigat mai ales dato
rită jocului în forță și acțiu
nilor variate și subtile de 
fileu. Timișorenii au dat o 
plică ceva mai dîrză doar 
setul III, cînd au reușit 
conducă cu 8—5, fiind egalați 
la 12. Arbitri : I. Amărășteanu 
— Craiova și Gh. Ferariu — 
Brașov. (C. Crețu — coresp.).

la
re
in 
să

UNIVERSITATEA CRAIO
VA — CONSTRUCTORUL 
BRĂILA 3—1 (5, 7, —10, 9).
Joc de nivel tehnic foarte slab. 
De la învingători s-au remar
cat Braun și Hrinco, de la în
vinși, Preda și Marcu. (V. 
Popovici—coresp.).

LA TUSNAD BĂI - PATINAJUL ÎSI CONTINUĂ7 »
(Urmare din pag. I)

pe pistele din țară. Și încă 
ceva : Cornel Munteanu a 
marcat o ușoară ascensiune, 
iar Vasile Coroș a reușit să 
coboare sub 9 minute demon- 
strînd că are resurse și pentru 
probele de fond.

Disputele femnine au reunit 
numai sportive din țara noas
tră în cadrul campionatului de 
poliatlon, care se desfășoară 
sub însemnul „Daciadei". Pri
mele două probe au evidențiat 
revenirea de formă a studentei 
Agnes Rusz, ea a ciștigat ambele

curse, netezindu-și astfel dru
mul spre titlul de campioană 
absolută a senioarelor, tn în
cheiere, se cuvine să subliniem 
faptul că juniorii N. Jenei, I. 
Opincaru, S. Varga, A. Bakoș, 
Z. Adorjan, Emeșe Rusz, Lau
ra Daradici și Suzana Hollo 
confirmă speranțele puse în ei, 
unii reușind la această compe
tiție a seniorilor să-și îmbună
tățească recordurile personale.

REZULTATE TEHNICE: BĂ
IEȚI — 500 m — concurs in
ternațional : 1. V. Coroș
(I.E.F.S. Buc.) 41,8, 2. K. Wun
derlich (R.D.G.) 42,1, 3. G.
Volke (R.D.G.) 42,8, 4. M. Win

Campio 
baschet s 
și dumir 
ale etap< 
și a 12-a 
unele am

C.S.U. 
BUCURE! 
34) și 73 
echitabile, 
brațe și sp 
Moraru 2 
mie 14-+: 
20-E-8, D. 
Dumitru 
ne C. Ne 
(Gh. Lori
DINAMl 

LIC. 2 
57—74 (2
39). Oasp 
bătă cu <! 
situîndu-s 
ducerea j 
le au avi 
a doua z 
în mod 
tiștiteaA’ 
care wp: 
geteri: V 
124-16, JM 
Ermurach 
214-12, Ci 
trajul pr< 
FI. Baloși

UNIVE) 
RA — I 
0—2: 81— 
(49—56). 
litate, în 
ținut pas 
pînă în 
Coșgeteri 
ban 14^+1 
pectiv, H 
vac 21-ț- 
vulescu : 
16. Au a 
și L Rai

I.C.E.D 
IAȘI 1- 
87—111 I 
trenați i 
opus în 
dîrză șî 
sîmbătă, 
zic și cu 
se revan 
toria la 
de mare 
I.C.E.D. 
nică de 
dar nu : 
stituit m 
înfrîngeri

ter (R.D.G.) 43,2, 5. A. Frits
che (R.D.G.) 43,4, 6. Gh. Pirv 
(I.E.F.S. Buc.) 44,0 ; în cam
pionatul dc poliatlon : 1. V. 
Coroș 41,8 — campion național, 
2. Gh. Pirv 44,0, 3. N. Jenei 
(C. S. Șc. Viitorul Cluj-Napo
ca) 44,2. 5 000 m — concurs 
internațional : 1. M. Winter 
7:53,3. 2. A. Fritsche 7:53,8, 3. 
K. Wunderlich 7:59,0, 4. G. 
Volke 8:11,5, 5. A. Erdelyî 
(Tractorul Brașov) 8:13,7, 6. C. 
Munteanu (I.E.F.S. Buc.) 8:35,4 ; 
in campionatul de poliatlon : 
1. A. Erdelyi 8:13,7 — campion 
național, 2. C. Munteanu 8:35,4,3. 
V. Coroș 8:43,4. FETE — 500

m : L
Buc.) 
nală, X
Ciuc) 50 
(S.C.M.
HoUo + 
5—6 ES
Ciuc) 
(I.E.F.S.
Agnes B 
nă nație 
2:46,2, X 
Laura I 
na Holl 
losi (Ti

Luni 
— 1500 
1000 și



ei de lupte libere

îoj. Clasa-
Timișoara

P, 
M.

K Balș 37
■a 34 p, 7. 
oara 24 p.

întrecerile 
t dominate

5.îș 40 p, 
C. S. Satu 
A. Oradea 
mai 8 «!?» 
ilujeni, pe 
it : V. Vi- 
iarton ; de 
aon și L. 
erțul : Gh.
iar de la 

ies și Al. 
i, coresp.).

tîlnirile dintre componenții 
lor două echipe au dominat 
trecerea. De pildă, la 82 kg E. 
Cristian (D) și T. Seregely (S) 
au terminat la egalitate, vic
toria fiind atribuită celui care 
a realizat prima acțiune : T. 
Seregely. La 100 kg, Șt. Morcov 
(D) l-a învins pe I. Ivanov. Cla
samentul seriei : 1. Steaua 59 p, 
2. Dinamo Brașov 53 p, 3. Ra
pid Buc. 41 p, 4. Vulcan Buc. 
40 p, 5. Steagul 
C. S. Tîrgoviște 
greșul Buc. 24 p. 
coresp.).

ce- 
în-

roșu 36 p, 6. 
26 p, 7. Pro- 
(V. Secăreanu,

întreceri echi- 
cu victoria

rsul seriei 
i derby-ul 
formațiile 

ouă locuri 
iul trecut, 
jașov. în-

CONSTANȚA, 
librate, încheiate 
constănțenilor : 1. I.C.H. Hidro
tehnica Constanța 51 p, 2. Pro
gresul Brăila 44 p, 3. Dunărea 
Medgidia 42 p, 4. C. S. Onești 
Gh. Gheorghiu-Dej 37 p, 5. 
C.S.M. Iași 36 p, 6. Dunărea 
Galați 36 p, 7. Nicotină Iași 
30 p. Echipa ieșeană, Nicolina, 
deși a avut doi sportivi clasați 
pe primul loc (I. Roșea 
gănaș), datorită lipsei 
genitate, a acumulat 
mic număr de puncte, 
chc, coresp.).

și V. Ti
de omo- 
cel mai 
(P. Ena-

REMIZE
: A LA BASCHET

I

MECIURI AMICALEI
(Urmare din pag. 1)I

I
I
I
I
I
I
I
I

scris prin Petrică (min. 42) și 
Ghiță (min. 63). Jiul a folosit 
următoarea echipă : Caval — 
P. Grigore, Bădin, Toma, To
por — Stoichiță, Mulțescu, 
Stoica — Bucurescu, Dumitra- 
che, Sălaj an. Au mai jucat : 
Homan, P. Nicolae, Covaci și 
Boca. (Al. Jurcă, coresp.).

S. C. BACĂU — F. C. PE
TROLUL 2—0 (1—0). Peste 1 000 
de spectatori au înfruntat fri
gul și zăpada, dar n-au avut 
ce regreta. S-a jucat deschis, 
cu faze spectaculoase la ambele 
porți, S. C. Bacău fiind, totuși, 
vioara întîi în acest amical. 
Gazdele au marcat prin Botez 
și Antohi.

S. C. BACĂU : Ursache — 
Pruteanu, Lunca, Catargiu, An- 
drieș — Cărpuci, Soșu, Va- 
manu — Chitaru, Botez, An
tohi. Au mai jucat : Margasoiu, 
Solomon și Munteanu.

F. C. PETROLUL : Mîrzea — 
Gh. Dumitrescu, Sotir, Stanciu, 
Butufei — Fl. Dumitrescu, An- 
gelescu, Dobrescu — Pisău, Si- 
maciu, State. Au mai jucat: 
Constantin, Lazăr, Nicolae, To-

jlicane de 
t sîmbătă 
le duble 
la băieți 

tzultate și

_ RAPID 
—74 (47— 
i. Victorii 
iri echili- 
Coșgeteri: 
15+16, Iri-

Vlădescu 
4-10, Gh. 
fbitrat bi- 
ih. Dutka.

- I.E.FJS.- 
[Ț 1—1 : 
-79 (47— 
mat sîm- 
în viteză, 
i la con- 
re gazde- 
• ștearsă; 
i inversat 

orădenii 
Ia ^^&oș- 

Țimbuli 
respectiv, 
ănișieanu 
iun arbi- 
Took și 
i-coresp.). 
TMIȘOA- 
CUREȘTI 
d 85—112 
Sună ca- 
irenii au 
3nii țării 

minute.
17, Zgri- 
t®. res- 
L27, No- 
112, Chi
sea 12+ 
F. Kadar 
-coresp.). 
■EHNICA 
1—38) și 
ații an- 
Lsiliu au 
■ezistență 
în final; 
gătiți fi- 
deciși să 
lizat vic- 
prinzător 
. Echipa 
it dumi- 
îerceanu, 
i a con- 
norabilei 
lisciplină

FEMININ

(și aceasta nu se 
petrece pentru pri
ma dată) a jucă
torilor, gata în tot 
momentul să-și re
proșeze intre ei sau 
arbitrilor greșelile 
de tehnică și rată
rile, în schimb mai 
puțin atenți la în
trecerea propriu- 
zisă.

FARUL CON
STANȚA — C.S.U. 
SIBIU 2—0 : 106— 
87 (48—39) și 90— 
74 (49—33).

Meciul „U“ Cluj- 
Napoca — STEAUA 
va avea loc 
10—11 februarie.

UNIV.CLUJ-NA- 
POCA — UNIV. 
TIMIȘOARA 2—0 : 
95—71 (50—29) și
95—93 (47—41). Cu 
Mariana Merca (vîrf 
de contraatac) în 
vervă deosebită și 
avînd în Gheorghița 
cătoare care a dominat panourile, 
clujencele și-au depășit net ad
versarele în prima zi. Dumini
că, însă, disputa a fost echili
brată, ea fiind decisă în ulti
mele secunde printr-o aruncare 
liberă fructificată de Bolovan. 
Coșgetere: Merca 30+12, Bolo
van 18+18, respectiv, Gojan 
31+36, Czmor 12+21, Aștelea- 
nu 10+18. Au arbitrat I. Gri- 
gore și G. Berekmcri. (M. Ra- 
dn-coresp.).

RAPID — CRIȘUL ORADEA 
2—0: 62—52 (25—31!) și 64—37 
(36—21). Excelenta comportare 
a Marianei Andreescu a contri
buit în cea mai mare măsură 
la succesul feroviarelor în par
tida de sîmbătă, în care oră- 
dencele au condus pînă în 
min. 28. Duminică, jocul colec
tiv și precis a adus formației 
Rapid o victorie clară. Coșge
tere: Andreescu 30+8, respec
tiv Niculescu 12+6. (N. Toka- 
cek-coresp.).

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
_ MOBILA SATU MARE 1—1: 
76—55 (55—32) și 68—75 (40—36). 
Evoluția din prima repriză a 
întregii echipe bucureștene a 
adus acesteia sîmbătă un suc
ces net. Duminică, în schimb, 
sătmărencele s-au dovedit mai 
vioaie, mai organizate, ele în- 
vingînd după o întrecere echi-

Mihaela Radu (Politehnica) nu a mai putut 
fi împiedicată de Eniko Farkas (Mobila) să 

arunce la coș
Foto : Vasile BAGEAC

Bolovan ju-

poran, Cozarec și Dirman. (S. 
Neniță, coresp.).

F.C.M. REȘIȚA — F. C. COR- 
VINUL HUNEDOARA 1—1 
(1—0). Prin jocul lor mediocru, 
cele două formații ne-au re
amintit că se află pe ultimele 
două locuri ale clasamentului 
turului Diviziei A. Reșițenii au 
dominat mai mult, dar au co
mis și multe greșeli. Cele două 
goluri au fost marcate de Ato- 
diresei (min. 8) și Agud 
(min. 83).

F.C.M. Reșița : Windt — 
Chivu, Porațchi, Hergane, Bo- 
țonea — Gabel, Bora, Bojin — 
Atodiresei, Oancea, Florea. Au 
mai fost folosiți : Uțiu, Irimia, 
Filipescu și Portic.

F. C. Corvinul : I. Gabriel — 
Miculescu, Angelescu, Gălan, 
Vâetuș — Dumitriu IV, Petcu, 
Cassai — Lucescu, Nicșa, Klein. 
Au mai jucat : Minculescu, A- 
gud, Economu. (D. Plăvițiu, 
coresp.).

UNIREA ALEXANDRIA — 
DUNAV RUSE (BULGARIA)
2— 0 (1—0). Un frumos „amical" 
internațional la Alexandria și o 
victorie meritată prin golurile 
semnate de Hirșulescu (min. 33 
și 62). (M. Bizon, coresp.).

MINERUL MOLDOVA NOUA 
— POLITEHNICA TIMIȘOARA 
0—1 (0—0). A marcat Dem- 
brovschi, în min. 80, după o 
reușită combinație a întregii 
linii de atac. Divizionara A a 
folosit următoarea formație: Ca- 
raivan — Vișan, Mehedințu, 
Păltinișan, Bama (min. 46 Floa- 
reș) — Dembrovschi, Roșea, Co- 
tec (min. 46 Șerbănoiu) — An- 
ghel, Iuga, Giuchici. (C. Crețu, 
coresp.).

UNIREA FOCȘANI — C.S.U. 
GALAȚI 2—1 (0—0). Alexandru 
a marcat de două ori (min. 53 
și 75) pentru gazde, oaspeții re- 
ducînd scorul în min. 83 prin 
Cotigă. (V. Manoliu, coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — VUL
TURII TEXTILA LUGOJ 2—0 
(1—0). Au marcat Apetrei (au
togol, în min. 21) și Crîngașu I 
(min. 85) din penalty. (St. Mar
ton, coresp.).

CONSTRUCTORUL ALBA 
IULIA — VICTORIA CĂLAN
3— 1 (1—0). O frumoasă victo
rie a gazdelor asupra uneia 
dintre fruntașele seriei a III-a 
a Diviziei B. Au marcat : V. 
Gheorghe (min. 44), Ardai (min. 
56 și 67), respectiv Tătîrcă (min. 
70). (I. Filipescu, coresp.).

F. C. ȘOIMII SIBIU — 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 2—3 
(2—1). Meci frumos, echilibrat.
INVINGATOAREA STELEI (F.C. 
FLACĂRA ROSIE, CISTIGĂTOAREA COMPETIȚIEI 

SIRENA
O interesantă competiție orga

nizată de asociația sportivă Si
rena, s-a desfășurat sîmbătă și 
duminică In Capitală. Surprinză
tor, întrecerea a fost eîștigată de 
Flacăra roșie, Invitată în locul

C. S.

librată, dar cu un final deștul 
de clar.

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 1—1; 
64—55 (25—24) și 64—70 (34—24). 
Traversînd o perioadă de criză 
(indisponibilitatea Alexandrinei 
Tomescu și Anei Iatan are în 
acest sens o pondere mare, care 
i-a afectat potențialul, echipa 
Olimpia a cîștigat sîmbătă 
greu, iar duminică a fost în
trecută de o formație mai ho- 
tărită și care, în sfîrșit, a reu
șit să depășească momentele 
decisive și să înscrie spre final 
coșurile victoriei.

VOINȚA BRAȘOV
ȘC. PLOIEȘTI 2—0: 91—73
(39—27) și 86—63 (41—40). Du
blă victorie a brașovencelor 
care au dominat aproape tot 
timpul datorită jocului mai ra
pid și mai precis. Coșgetere: 
Petric 19+20, Iftimie 14+20, 
respectiv, Cuțov 36+38. (C.
Gruia-coresp.).

C.S.U. GALAȚI — I.E.F.S.- 
LIC. 2 BUCUREȘTI 0—2: 83— 
84 (35—49) și 51—79 (26—41).
Datorită slabei comportări a 
campioanelor, gălățencele con
duceau sîmbătă cu 78—74 în 
min. 38, ele fiind la un pas de 
a cîștiga. Coșgetere: Spătărescu 
19+16, Șancu 26+8, respectiv, 
Duțu 25+18, Giurea 23+26. (T. 
Siriopol-coresp.).

ul
LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

(IJE.F.S. 
i națio- 

CS.C.M. 
Daradici 

Suzana 
L. 51,9, 

M. 
Salade 

0 m : 1. 
ampioa- 
Molnar 

!:48,5, 4. 
5. Suza- 
da Szo- 

2:51,9. 
probe 

i băieți, Fond- total de cîștiguri : 434.082 
lei, din care 35.929 lei, report la 
categoria 1.

Așa arată o variantă cu 13 re-
zultate exacte la concursul Pro-
nosport, etapa din 5 februarie

1978
I. Atalanta — Bologna X

n. Fiorentina — Fo-ggia X
III. Genoa —- Milan XIV. internazionaie — Lancrossi 1
V. Juventus — Napoli 1

VI. Pescara —• Torino 1
VII. Roma —■ Perugia 1

vin. Verona ■— Lazio X
IX. Avellino — Bari X
X. Lecce — Ascoli X

XI. Modena — Brescia 2
xn. Ternana — Catanzaro 1

xni. Varese — Sampdoria 1

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

PRONOEXPRES DIN 5 FEBRUA
RIE 1978

a
Extragerea

FAZA A II-a : Extragerea 
V-a : 25 ÎS 31 15 10.
a Vl-a : 25 23 40 41 10. Extrage
rea a VH-a : 23 39 33 37 19. Ex
tragerea a vin-a : 7 16 11 39 21. 
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1.266 067 lei.

PEIITBU CĂ TOJI Sf PBICfP IA FOTBAL. | 
procedeu folosit des de jucătorii £ 
noștri, uneori chiar prea des, 5 
cînd se abuzează de el (în do- ? 
rința ,,de a lua ochii"), 
dt+se că driblingul este un 
loc și nu un scop. Furați, 
regulă, cum spuneam, 
de dribling, spectatorii ... 
țuiesc, de cele mai multe 
procedeul-reciproc. 
Este adevărat că ________
nu prea e, în general, spectacu- 

de adevărat 
________ mai 

să te arunci uneori pe
. de pildă), 

pe cîte un teren 
crampoane, dar depo- 

este de multe ori hotă
râtoare pentru fază și 
pentru soarta jocului. 
Spre deosebire de 
dribling. N-ai depose

dat Ic ti-mp, primești gol, dar de 
driblat poți dribla și patru adver
sari la rînd la centrul terenului 
fără ca echipa ta să cîștige mare 
hicru. Transmisă de la spectatori, 
„concepția", falsul criteriu a prins 
și kj jucători, care preferă un 
dribling _ aplaudat în locul unei 
deposedări trecute cu vederea, 
tar uneori chiar și huiduite, pen
tru că — deh I — procedeul, 
bărbătesc, pare de multe ori 
din. E mai greu, adeseori mai 
necesar și de regulă cu mai 
multă răspundere să deposedezi 
dec<t să driblezi. De aceea o 
deposedare a kii Sat mă rea nu li 
sau Cheran sau Păltinișan sau 
Vigu face adeseori mai mult 
decit otltea din ,,arabescurile’* 
kii Dumitrache sau lordănescu. 
Nema i vorbind de faptul câ față 
de obligativitatea „sarcinilor 
duble", în fotbalul românesc

n-ar mai trebui să existe ceea 
ce țăranii noștri în înțelepciunea 
lor exprimau atît de sugestiv :
„boii oră șî coii mănîncă!"...

Marius POPESCU

Se știe, fotbalul 
matografia, ca ți televiziunea 
este un domeniu ' ____ __t,
iți dau cu părerea ți toți se 
pricep... In consecință, pentru a 
nu ricoța ca o minge de la o 
părere la alta, brownian, fără o 
ordine ți bineînțeles fără efect, 
activitatea din acest domeniu 
are nevoie de criterii adevărate, 
puternice, care să fie recunos
cute de practicanțri ți simpati- 
zanțri acestui joc. In aceste rî ri
duri ne vom referi Ia două a- 
semeneo criterii trecute eu vede
rea. disprețuite ți uneori chiar 
negate de cei in cauză.

1) De ani de zile auzim plîn-
geri ale cluburilor, asociațiilor, 
antrenorilor 
unor jucători 
ferite tare : ...
nedrsciplwvcți. lipsiți de
morală in vioța de toate zilele. 
Uneori — nu prea des... — fede
rația io măsuri in consecință ți 
sancționează ..subiecții" recla
mați. Cine credeți insă că sînt pri
mii a voce ți core-i apără pe jucă
torii scăpoti dia friu? Tocmai con
ducerile cluburilor ți asociațiilor, 
ți antrenorii. care ia „recurs" îi 
recomandă ca pe nițte mielușei, 
ca pe niște gingașe eleve de 
pension, după ce în primă ins
tanță ii socoteau aproape niște 
delincvent; de drept comun... Se 
C’jocsc zeci de asemenea exem
ple I Firesc or fi și firesc este 
co echipele să io ele — ferm ți 
responsabil — masurile ce se im
pun „in curtea lor", punindu-se 
o data pentru totdeauna capăt 
jocului de-a uite suspendarea r.u 
• suspendarea, uite vinovatul nu 
e vinovatul. Un joc penibil ți 
neserios.

2) Mare iubitor al
lui. al fentei, de la 
ți trecind la urmații 
Dumitrache. Dumitriu 
nescu etc, publicul ____
plcodă, darnic, ți cultivă

— ca și cine-

în care toți

cluburilor, < 
împotriva 

cUi;

dribling u- 
Ozon citire 
săi Dobrin. 
II.

nostru
iordă- 

o- 
ccest

Gazdele au deschis scorul în 
min. 32, prin Muscă, clujenii au 
egalat imediat prin L. Mihai, 
iar Țurlea a stabilit in min. 45 
scorul primei reprize. După 
pauză, echipa antrenată de Ște
fan Onisie_ a punctat de două 
ori, prin —
Bălăcii u 
coresp.). 

C.F.R.
NORUL
După două jocuri amicale sus
ținute Ia Vatra Dornei cu Dorna 
(0—0 și 3—1), duminică C.F.R. 
a susținut cel de-al treilea joc, 
de data aceasta pe teren pro
priu, în compania divizionarei C 
Laminorul Roman. Net supe
riori, feroviarii au învins cu 
8—1 (3—0). Au înscris : Gri
gore (min. 22 și 37), A. Mihal
cea (min. 46 ' "
(min. 56 și 
42), Bivolan 
tiv, Iamandi 
coresp.).
BAIA MARE),

M. Pop (min. 60) și 
(min. 76). (I. Boțocan,

PAȘCANI — LAMI- 
ROMAN 8—1 (3—0).

și 89), C. Mihalcea 
84), Apostol (min. 
(min. 80), respec- 

(min. 62). (C. Enea,

ÎNTRECUTĂ de 
ORGANIZATE DE

care se află in 
hotare. In finala

Gloriei Buzău, 
turneu peste 
susținută cu Chimia Rm. Vîlcea, 
divizionara C Flacăra roșie (an
trenor V. Dinuț) mai ambițioasă, 
a luptat mal mult pe terenul in-

uitîn- 
mij- 

de 
de fentă, 

nu pre- 
ori, 

deposedarea, 
deposedarea

I J
locsă, este Ic ~fei __ 
că pentru deposedare 
hule ’ _ __
(Ic alunecare, 
noroi sau 
cinat de 
sedarea

‘re- ,i 
jos , J 
pe £

mă-

ghețat și denivelat, și a învins 
CU 1—0, prin golul înscris, în 
min. " — " ‘
C_ I ._ 
Flacăra roșie : 
tea, ------ -
lozu, Manole, 
ban, 
Chimia . ____
Lepădatu, Pintilie, 
— G. stan, savu, Iordan 
Nicolae, Coca, Stanca. __ _
jucat : Vergu și Ciobanu

Pentru locurile 3—4 s-au în— 
tîlnit F.C. Baia Mare și Sirena. 
După 90 de minute, scorul a 
fost de 1—1 (0—1), prin golurile 
marcate de Stoica (min. 24) pen
tru Sirena și Koller (min. 72> 
pentru F.C. La departajare, prin 
executarea de lovituri de la 11 
m, F.C. Baia Mare a transfor
mat trei (Koller, Molnar și Gad- 

unul

1—0, prin golul înscris, _
. 77, de Manolache. Arbitrul 
Petrea a condus formațiile s 

- : lonescu — Cris-
scarlat, Dinu, Petrescu — 

' . Marinescu — Or- 
Manolache, Adamescu- 
Rni. Vîlcea s Roșea — 

, Basno, Cincă 
c. 

Au mal

ja), iar ’ Sirenă doar 
(Manole).

In prima zi, Chimia Rm. 
a întrecut Sirena cu 2—1 
Golurile au fost înscrise 
Basno (min 72), Stanca _____
78), respectiv Cristea (min. 14). 
O surpriză a furnizat Flacăra 
roșie care a dispus de F. C. 
Baia Mare după executarea a 
cîte 5 lovituri de la 11 m (la 
consumarea celor 90 de minute 
tabela de marcaj a arătat un 
rezultat de egalitate : 0—0). Au 
transformat : Petrescu. Mari
nescu, Scarlat, lozu, Răducanu, 
respectiv Koller, Condruc, sabău 
șl Ariciu (Necula a ratat penal- 
tyul). j

V. POMPILIU

vilcea 
(0-1).

<le 
(min.

Pregătirile pentru retur - în spiritul exigenței și responsabilității

SPORTUL STUDENȚESC, INTRE TIMIȘUL DE SUS Șl ALGER...
Despre Sportul studențesc, des

pre pregătirile acesteia în ac
tuala perioadă de iarnă, va 
trebui să vorbim in... lipsă. 
Pentru că, așa după cum se știe, 
echipa bucureșteană a plecat, de 
curind, într-un turneu peste ho
tare, în Algeria, de unde se va 
întoarce foarte aproape de data 
reluării activității 
2—3 zile înaintea 
Cupă, cu Steaua, 
bruarie.

în prima 
centralizate, 
rilor fizice,

oficiale, 
meciului 
din 19

cu 
de 

fe-

a instruirii 
a acumulă-

etapă 
aceea 
formația antrenată 

de cuplul M. Rădulescu — V. 
Kraus s-a aflat la Timișul de 
Sus. Aici, condițiile bune de 
lucru, programul de activitate 
bine structurat și încadrarea ac
tivă și conștientă a jucătorilor 
în efortul colectiv de încărcare 
a bateriilor cu energia necesară 
viitoarelor solicitări competițio- 
nale au constituit principalele 
elemente care au dus la con
cluzia că la Sportul studențesc 
se muncește cu temei și serio
zitate, cu gîndul mărturisit de 
a se face totul pentru ca echipa 
să revină în grupul fruntașilor 
fotbalului nostru. Lucru de care 
am avut posibilitatea să ne con- 

■ vingem asistînd la cîteva ședințe 
de antrenament la care erau 
prezenți : Răducanu, Lazăr și 
Popa — portari ; Tănăsescu, 
Ciugarin, Grigore, Manea, Ca
zan, Cățoi — fundași ; Iorgu- 
lescu, Șerbănică, A. Munteanu, 
Rădulescu, O. lonescu — mijlo
cași ; Grosu, Cliihaia, M. Sandu, 
Stroe, Predeanu și Margelatu — 
înaintași.

Am reținut atunci și cîte ceva 
din spusele unor jucători care 
ne-au oferit prețioase indicii în 
ceea ce privește intențiile lor 
din viitorul apropiat. „Aștept 
ca nerăbdare să-mi reiau locul 
in echipă, după lunga indispo
nibilitate care m-a ținut departe 
de gazon in torul acestui cam
pionat" (Grigore) ; „Sp«r să 
reușesc să depășesc nu numai 
condiția corigentului, ci să mă 
înscriu în rindurile jucătorilor 
de bază ai formației" (Grosu) ; 
„Mă simt, in sfîrșit, bine după 
cea de-a doua operație făcută, 
de astă dată de prof. dr. De- 
nițchi. La 25 de ani cred că 
mai am un cuvînt de spus și 
pentru echipa națională" (M. 
Sandu). Optimist s-a arătat și 
Răducanu a cărui dorință — 
verbală — de a-și recăpăta lo
cul în lotul reprezentativ a 
contrastat însă, în mod evident, 
cu întîrzierea — de fapt ! — 
cu care s-a prezentat la pre
gătirea echipei și mai ales cu 
plusul de greutate de care n-a 
reușit să scape pînă la sfîrșitul 
primei etape a perioadei de 
iarnă. Acestea au fost dealtfel 
și motivele pentru care el nu a 
făcut deplasarea cu 
Algeria.

Sigur că toate cele 
în urmă cu zece zile 
de la Timiș sau pe pantele din 
împrejurimile Predealului pot fi 
considerate acum depășite, can
titativ și calitativ, în procesul 
de instruire. Un lucru reținem 
însă în mod deosebit și anume 
că în ziua de 26 ianuarie, adică 
cu aproximativ o lună înaintea

echipa în

constatate 
în tabăra

termenului fixat atestării ofi
ciale a fotbaliștilor divizionari, 
jucătorii Sportului studențesc 
au efectuat, în condiții destul 
de grele, testul fizic, obținînd 
— exceptînd portarii — date 
sub barem și, să reținem, ter- 
minînd antrenamentul cu sufi
ciente resurse fizice.

Și, totuși, antrenorii echipei 
făceau afirmația — justă, con
siderăm noi — că etapa aceasta 
a pregătirii la munte este nu
mai aparent grea și că, de fapt, 
ea adresîndu-se unui număr 
restrîns de factori în procesul 
de instruire, aspectului cantita
tiv al acesteia, nu pune pro
bleme dificil de rezolvat în 
comparație cu jocul. „Greul de 
abia acum începe, spunea M. 
Rădulescu, cînd se pune accen
tul pe complexitate, pe finețe, 
pe calitate. Acum, cind mingea 
este aproape permanent prezen
tă în antrenament și cind mai 
intervine și adversarul*'.

în etapa în care a început 
„greul", Sportul studențesc a 
plecat in turneu peste hotare. 
Și-a făcut, desigur, socoteala că 
va găsi în Algeria o climă mai 
bună, terenuri corespunzătoare. 
Aceasta este însă socoteala de- 
acasă. Cum se va întoarce din 
acest turneu din punct de ve
dere al calității pregătirii și al 
formei sportive pentru viitorul 
sezon ? Vom vedea. Să aștep
tăm primul examen competițio- 
nal, din 19 februarie — meciul 
de Cupă cu Steaua —, și apoi 
să vedem, în continuare, ver
dictul campionatului.

Mihai IONESCU



SPORTUL ma ECHIPA R. F. GERMANIA A CÎȘTIGAT CEA DE A IX-a EDIȚIE
’ »

0 FRUMOASĂ VICTORIE 
A HOCHEIȘTILOR ROMÂNI 
8-3 cu Norvegia la Oslo

Disputată vinerj seara tirziu, 
în prezența unui mare număr 
de spectatori, la Oslo, pe pa
tinoarul „Jordal Amfi“, parti
da revanșă (în primul meci: 
2—2) dintre selecționatele de 
hochej ale României și Norve
giei s-a încheiat cu o surprin
zătoare, dar meritată victorie 
a jucătorilor români : 8—3
(1—3, 2—0, 5—0).

Scorul primei reprize a fost 
In bună măsură influențat de 
arbitrajul părtinitor al suede
zului O. Svensson, care încă 
din primele minute a început 
să împartă echipei noastre e- 
liminări fără justificare. în 
min. 7 norvegienii au deschis 
scorul prin Roymark (Gali și 
V. Huțanu, fiind eliminați), 
după care tot echipa gazdă 
înscrie în min. 8 prin Nilssen, 

“■ de această dată fiind eliminat 
Moroșan, alături de Gali. Sco
rul a devenit 3—0 pentru gaz
de (min. 14 Ovstedaal) tot în- 
tr-un moment de inferioritate 
numerică a echipei noastre 
(Tureanu eliminat). în conti-

nuare, hocheiștii români reduc 
din handicap prin Antal (min. 
15), iar în reprizele a Il-a și a 
Ill-a domină copios, printr-un 
joc modern, rapid și foarte 
combinativ, dar — mai ales —, 
de această dată, eficient. Mar- 

Costea
29), 

(min.
TM- 

i (min.

chează, în ordine : <
(min. 22), Costea (min. 
Antal (min. 41), Costea 
43), Z. Haghi (min. 45), 
reanu (min. 53) și Costea 
56).

Intre 9 și 12 martie, la Madrid
MECIUL DE TENIS

EUROPA - AMERICA DE SUD
Ilie Năstase in echipa 

continentului

VOHIBAIIȘTII DIN BAIA MARE
IA Al TREILEA SUCCES

BERLIN, 4 (Agerpres). — E- 
chipa masculină de volei Ex
plorări Baia Mare a obținut a 
treia victorie din cadrul tur
neului internațional de la 
Schwerin. Voleibaliștii români 
au învins cu 3—0 (9, 10, 15) e- 
chipa Dynamo Berlin. Alte re
zultate : S. C. Traktor — Slavia 
Sofia 3—2 ; S. C. Leipzig — 
S. C. Traktor II Schwerin 3—0.

MADRID, 4 (Agerpres). — 
între 9 și 12 martie, in Pala
tul sporturilor din Madrid va 
avea loc o intilnire internațio
nală de tenis dintre o selecțio
nată a Europei șl o reprezen
tativă a Americii de Sud. Din 
echipa europeană vor face 
parte Ilie Năstase (România), 
Corrado Barazzutti (Italia), Woj- 
tek Fibak (Polonia), Christher 
Moitram (Anglia), Adriano Pa- 
natta (Italia) și Jose Higueras 
(Spania). Selecționata Americii 
de Sud are in componență pe 
Guillermo Vilas (Argentina), 
Raul Ramirez (Mexic), Jaime 
Fillol (Chile), Victor Pecci (Pa
raguay), Thomas Koch (Brazi
lia) și Jairo Velasco (Colum
bia). în programul intilnirii fi
gurează 5 probe de simplu și 
două de dublu.

A CAMPIONATULUI MONDIAL DE HANDBAL MASCULIN
HandBoIiștii români, victorioși in ultimul meci,cu Suedia, s au calificat pentru
j. o. din 1980, dar s au clasat numai pe locul 7, după o comportare nesatislâcâtoarc

COPENHAGA, 5 (prin tele
fon). Cea de a 9-a ediție a 
campionatului mondial mascu
lin de handbal, cea mai echi
librată și mai consistent pig
mentată cu rezultate-surpriză 
din istoria de peste 40 de ani 
a acestei mari competiții, s-a 
încheiat ieri, la Brondby, o pi
torească suburbie a capitalei 
Danemarcei, cu victoria neaș
teptată, dar meritată, a echi
pei R.F. Germania. La capătul 
unui joc extrem de îndîrjit,

învins detașat echipa Suediei, 
cu 25—17 (13—7). Handbaliștii 
români au făcut, cu acest pri
lej, cel mai bun joc al lor, e- 
vidențiindu-se In mod deosebit 
debutantul Bedivan, 
Penu și Grabovschi, 
pentru prima oară — __
luat la adevărata lui valoare.

în prima repriză scorul s-a 
menținut, în general, strîns, 
echipa noastră conducînd însă 
la mici diferențe, în finalul 
reprizei, ca și pe toată durata

REZULTATE TEHNICE

portarul 
care — 
a evo-

I
 LOCURILE 1—2 :__ _________ __________________  _ __

(11—11), au marcat : beckarm 6, Spengler 5, Waltke 3, Ehret 2, 
Kliihspiess 2, Brand 1. VVilndeirlich 1 — RJ. Germania, Gasîi 
5, njin 4, Cernlșev 4, Zuk 3, Maximov 2, Kidiaev 1, arbitri: Jan 
Kristenssen și Hedig Svensson — Danemarca.

LOCURILE 3—4 : R D. Germană — Danemarca 19—15 (9—7), 
au marcat : Dreibrodt 7, Bohme 7, Grunner 3, Gerlach 1, Hoft 
1 — R.D Germană, Berg 5, Sorenssen 2, Pazyj 2, Kristenssen 
2, Jenssen 1, Munkager 1, Bock 1, Jakobsgaard 1 — Danemarca

LOCURILE 5—6 : Iugoslavia — Polonia 21—19 (8—10), au mar
cat : Radzenovici 6, Pavicevici 5, Krivokapici 4, Jovovicl 4, 
Makarici 1, Delahmetovicl 1 — Iugoslavia, Kiempel 8, Przybysz 
4, Wiszinker 4, Brozozowski 2, Kaluzinski 1 — Polonia.

LOCURILE 7—8 : România — Suedia 25—17 (13—7), au marcat: 
Grabovschi 7, Birtalan 5, Drăgănlță 5, Bedivan 3, Folker 3, Stockl 
1, Stingă 1 — România, Rasmunssen 3, J&nsson 3, Bo Andersson 
3, Eriksson 2, I. Andersson 1, Gustavsson 1, Hansson 1, Hac- 
kansson 1, Ribendahi — Suedia.

Turneul pentru locurile 9—12 : Ungaria — Spania 23—19 (11—8), 
Cehoslovacia — Japonia 25—25 (12—14).

CLASAMENT FINAL: 1. R.F. Germania; 2 Uniunea Sovietică; 
3. R.D. Germană ; 4. Danemarca ; 5. Iugoslavia ; 6. Polonia ; 
7. România; 8. Suedia ; 9. Ungaria ; 10. Spania; 11. Ceho
slovacia ; 12. Japonia.

CLASAMENT GOLGETERI : 1. Jerzy Kiempel (Polonia) 47
de goluri ; 2. S. Kovacs (Ungaria) 47 ; 3. Șt. Birtalan (Româ
nia) 43.

R.F. Germania — Uniunea^ Sovietică 20—19

disputat într-o mare tensiune 
sportivă și cu spectaculoase 
răsturnări de scor, R. F. Ger
mania a învins campioana o- 
limpicâ, reprezentativa Uniunii 
Sovietice, cu 20—19 (11—11).

în deschidere la acest palpi
tant joc, într-o partidă pentru 
locurile 7—8 și pentru obține
rea calificării la J. O. de Ia 
Moscova, formația României a

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ
C.M. DE BOB-2 PERSOANE

După primele două manșe, în 
campionatul mondial de bob 
(echipaje de două persoane) 
de la Lake Placid (S.U.A.), 
conduce R.D. Germană (pilot 
Nehmer) cu 2:12,19. urmată de 
Elveția 2:12,37 și R.F. Germa
nia 2:12,87. Echipajul României 
I (pilot Dragoș Panaitescu) se 
află pe locul 14 cu 2:16,16.

(R.F.G.), urmată de 
Lise Marie Morerod și 
aca Annemarie Moser 
ultima adjudeeîndu-și 
mondial la combinata

elvețiană 
austri- 
Proell, 

titlul 
alpină.

NOI CAMPIONI 
EUROPENI LA PATINAJ 

ARTISTIC

S-AU ÎNCHEIAT „MON
DIALELE" DE SCHI ALPIN

în orașul francez Strasbourg 
au continuat campionatele eu
ropene de patinaj artistic. Ti
tlul continental în proba de

dans a revenit din nou pere
chii Irina Moiseeva — Andrei 
Minenkov (U.R.S.S.) cu 206,40 p. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Natalia Liniciuk — Ghenadi 
Karponosov (U.R.S.S.) — 204,10 
p. și Kristina Regoczy — An
dras Sallay (Ungaria) — 201,58 p.

Proba individuală feminină a 
revenit concurentei Annett 
Potzsch (R.D. Germană), urma
tă de Dagmar Lurz (R.F.G.), 
Elena Vodorezova (U.R.S.S.), 
Denise Bielman (Elveția), Su
sanna Driano (Italia) etc.

părții secunde a meciului, se
lecționata României s-a detașat 
clar, terminînd in forță și ob- 
ținind o victorie clară. Pentru 
prima oară după 17 ani, hand- 
baliștii noștri încheie o mare 
competiție pe un loc mediocru, 
departe de onorurile podiumu
lui învingătorilor. Este un fapt 
care provoacă amărăciune și 
insatisfacție maselor largi de 
iubitori al sportului. De aceea 
considerăm necesar să se pro
cedeze Ia analizarea în pro
funzime, cu simț critic și mai 
cu seamă autocritic, a acestei 
nedorite situații, identificindu- 
se adevăratele ei cauze și ela-

borîndu-se măsurile care sâ 
asigure în viitor handbalului 
nostru masculin posibilitatea 
recuceririi poziției fruntașe in 
ierarhia mondială.

Revenind la finala C.M., vom 
spune că selecționata R.F. Ger
mania' a evoluat, de această 
dată, excelent din punct de 
vedere tactic, știind să-și pre
lungească bine atacurile. Ast
fel, după ce scorul s-a menți
nut strîns aproape toată re
priza întîi, la începutul repri
zei secunde, echipa R.F. Ger
mania, cu portarul Hoffmann 
în formă de zile mari, cu 
Deckarm excelent în postul de 
conducător și finalizator, cu 
Wunderlich, Kliihspiess foarte 
buni în zona de la 9 m și cu 
două 
toare 
tașat 
(min.
20—16 (min. 56). Finalul a fost 
palpitant, puternica echipă a 

■ Uniunii Sovietice — autoarea 
unei reveniri spectaculoase — 
avînd mingea și 30 de secunde 
la dispoziție pentru a egala, 
dar ea a ratat această posibi
litate. Și astfel, în ciuda fap
tului că nu era favorită, echi
pa R.F. Germania cucerește 
titlul de campioană a lumii. Să 
notăm, în acest sens, că proas
păta deținătoare a titlului n-a 
reușit să învingă echipa noas
tră în semifinale (17—17), în 
care a fost salvată de ajutorul 
arbitrilor și, tot legat de semi
finale, să mai consemnăm și 
faptul că grupa semifinală din 
care a făcut parte echipa noas
tră, a cîștigat net „meciul" cu 
cealaltă grupă semifinală, în 
cele patru jocuri finale victo
riile revenind numai echipelor 
(R.F. Germania, R.D. Germa
nă, Iugoslavia și România) din 
prima grupă a semifinalelor.

Acestea sînt numai două din
tre considerațiile prilejuite de 
ultimele meciuri ale acestei 
ediții a C.M., plină de nepre
văzut. Desigur, comentariile 
vor urma...

extreme foarte pătrunză- 
(Ehret Și Moffle) s-a de- 
încet, dar sigur : 16—12

44), 18—15 (min. 50),

Hristache NAUM

A.S. ARMATA TG. MUREȘ 
IN SIRIA

DAMASC, 5 (Agerpres). 
în primul meci al turneului 
care îl întreprinde în Siria,

Mt'NCHEN, 5 (Agerpres). 
Cea de-a 25-a ediție a cam
pionatelor mondiale de schi 
alpin s-a încheiat la Garmisch 
Partenkirchen (R.F.G.) cu pro
ba masculină de slalom speci
al. cîștigată de suedezul Inge- 
mar Stenmark, care pe o pîrtie 
în lungime de 450 m (67 de 
porți) a realizat în două man
șe 1:39,54, fiind urmat de Piero 
Gros (Italia), Paul Frommelt 
(Liechtenstein), Anton Steiner 
(Austria). Doi dintre favoriți 
Gustavo Thoeni și Petar Pa- 
panghelov au abandonat.

La combinata alpină, titlul a 
fost cucerit de Andreas Wen
zel (Liechtenstein).

Proba feminină de slalom a 
fost cîștigată de Maria Epple

în C.E. și în Turneul celor cinci națiuni
——— —--------- —

pe 
e- 

chipa A.S.A. Tg. Mureș a ju
cat la Damasc cu selecționata 
Armatei siriene, cu care a ter
minat nedecis : 1—1. Punctul 
echipei române a fost marcat 
de Fazekaș.

președinte al U.E.F.A., va can
dida pentru un nou mandat cu 
prilejul Congresului U.E.F.A. ce 
se va ține în luna aprilie la 
Istanbul. Au fost înregistrate, 
de asemenea, opt noi candida
turi pentru Comitetul executiv: 
Rene Bulcke (Luxemburg), Giu
seppe Bochiou (Malta), Ștefan 
Covaci (România), Einar Jorum 
(Norvegia)^ Antonio Magaihaes 
(Portugalia), Pablo Porta (Spa
nia), Gunther Schneider (R.D.G.), 
Max Triples (Olanda).PRIMA MANȘA A FINALE! 

CUPE! INTERCONTINENTALE
Prima manșă a finalei „Cu

pei intercontinentale" se va 
disputa Ia 21 martie, la Buenos 
Aires, între echipa argentiniană 
Boca Juniors și formația vest- 
germană Borussia Monchenglad- 
bach care înlocuiește pe F. C. 
Liverpool, cîștigătoarea „Cupei 
campionilor europeni". Echipa 
engleză și-a retras participarea 
din motive de calendar compe- 
tițional.

NO! CANDIDATURI PENTRU 
COMITETUL EXECUTIV AL

DUBLU SUCCES AL RUGBYȘTILOR FRANCEZI!
ța de joc a echipei franceze 
care în repriza secundă a re
făcut handicapul de 9 puncte, 
reușind apoi să-și adjudece 
victoria datorită a trei lovituri 
de pedeapsă executate impeca
bil de Jean Michel Aguirre. 
Tot el a realizat o transforma
re la „eseul" lui Francis Ha- 
get. în aceeași competiție, la 
Londra, echipa Țării Galilor a 
cîștigat cu 9—6 (3—6) meciul 
cu reprezentativa Angliei. în 
clasament conduce Franța cu 
4 p, urmată de Irlanda, Țara 
Galilor cite 2 p, Scoția și An
glia 0 p.

ROMA (Agerpres) — La 
Aquila, în meci pentru campio
natul european de rugby „Cupa 
F.I.R.A.", o selecționată a Fran
ței a întrecut cu scorul de 31—9 
(17—3) reprezentativa Italiei.

★
EDINBOURG (Agerpres) — 

In Turneul celor cinci națiuni 
la rugby, la Edinbourg, selec
ționata Franței a învins cu 
19—16 echipa Scoției, după ce 
la pauză gazdele conduceau cu 
13—4. Meciul a evidențiat for-

AGENDA SĂPTĂMÎNII
6—11

6—12

8

8—12

9

10

10—12

11—12

CAMPIONATE
ITALIA (et. 17) : Atalanta 

Bologna 0—0 ; Fiorentina 
Foggia 1—1 ; Genoa —
1— 1 ; Inter — Lanerossi 
Juventus — Napoli 1—0 ; 
— Torino 2—1 ; Roma —
2— 0 ; Verona — Lazio 
clasament : Juventus 25 
rino, Lanerossi și Milan

ANGLIA. După 27 
clasament conduce 
cu 42 p, urmată de 
și Manchester City

PATINAJ 
VITEZA
TENIS

FOTBAL

SCHI

PATINAJ 
ARTISTIC
BOX

ATLETISM

VOLEI

PATINAJ 
VITEZA

U.E.F.A.
BERNA, 5 (Agerpres). — Ar- 

temio Franchi (Italia), actualul

Milan 
2—0 ; 

Pescara 
Perugia 

2—2 In 
p. To

cite 21 p.

de etape în 
Nottingham 

Everton 
34 p.

36 p

După 24
__ ______________ __ află F.
Koln cu 32 p urmată de Borussia 
Monchengladbach cu 30 p.

R.F. GERMANIA, 
etape în frunte se

de c.

Concursul Prietenia, la Berlin.
Turnee la St. Louis și Springerfield 
(S.U.A.).
Italia — Franța (meci amical), la Nea- 
pole.
Cupa Mondială — slalom, slalim uriaș 
(I) la Megâve și St. Germain (Franța); 
coborîre slalom (m), la Chamonix 
(Franța).

Concursul Prietenia, la Katowice.
Joe Frazier — Ernie Shaners — (eat. 
grea), la New York
Concurs internațional
Toronto
Turneul final al Cupei 
Roeselaere (Belgia).

Cupelor (f), la

C M — probe de sprint, la Lake Placid.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La campionatele 

de pe teren acoperit ale Angliei 
(la Cosford) Keith Connor a 
stabilit un nou record național 
la triplusalt, cu 16,54 m.
— Brian Hooper 5,21 m , greu
tate (f) : Judy Oakes — 16,41 m 
(nou record național). • ~ 
Angeles : proba feminină 
yarzi a fost cîștigată de Mary 
Decker (S.U.A ) cu 2:23,8 (nou 
record al lumii de sală). Sprin
tera americană Deandre Carney 
(17 ani) a stabilit cea mai bună 
performanță a lumii In proba pe 
60 yarzi cu 6,72. Americana Patty 
van Waolvelaere a parcurs 
yarzi garduri în 7,63 
bun rezultat din lume 
acoperit)

HANDBAL * în ziua 
turneului feminin de la 
U.R.S.S. — Ungaria 16—15 
Cehoslovacia — Polonia

Prăjină 
; greu-

La Los 
de 1 000

60 
(cel mai 
pe teren

a doua a 
Cheb : 
(8—8);
23—16

(9—8) ; R.D. Germană — România 
19—12 (9—4).

NATAȚIE • în concursul de 
Înot de la Amersloort. proba fe
minină de 300 m liber a fost 
cîștigată de Cynthia Woodhead 
(S U A.) în 8:44,14, urmată de 
petra Thilmer (RD. Germană) — 
8:45,16. Alte rezultate : 1 500 m...— •---------Machel

15:55,67 ; 200 m 
mixt masculin : Stev Lundquist 
(S.U.A) 2:09,51 ; 200 m mixt fe
mei : Ulrike Tauber (R.D. Ger
mană) 2:17,9

TENIS • In srerturile de fi
nală de la Richmond : Newcom
be — Borg 6—0, (abandon). în 
setul al doilea Borg a anunțat 
că, fiind suferind, nu va mai 
continua : Gerulaitis — Rosewall
6— 3, 7—3, Dibbs — Laver 6—3,
7— 6 ; Barazzutti — Fleming 7—5,
2—6, 6—0. în semifinale : Geru
laitis — Barazzutti 6—4, 7—6,

____________ rezultate : 
liber ’masculin : Daniel 
(Cehoslovacia)

Newcombe — Dibbs 7—6, 3—6, 6—3
• La North Little Rock (Arkan
sas), sferturi de finală : Amaya 
— Hrebec 7—6, 6—4 ; Bertram — 
Pasarell 7—6, 6—4, Stockton — 
Savlano 3—6, 6—3, 6—1, Pfister — 
Gullikson 7—6, 2—6, 6—2 ■ In 
semifinalele turneului feminin de 
la Chicago, Martina Navratilova 
o va întilni pe Betty Stove, iar 
Virginia Wade va juca în com
pania Evonnei Goolagong. în ul
timele două partide ale sferturi
lor : Navratilova — Reid 6—1. 
6—2, wade — Turnbull 7—5, 6—4.

TENIS DE MASA • Campiona
tele Tării Galilor au Început la 
Cardiff cu desfășurarea 
pe echipe. La masculin, 
lă, echipa R P Chineze 
cut cu 3—1 selecționata 
a R.P. Chineze. Proba 1 
a revenit selecționatei 
Coreene, Învingătoare cu 
întîlnirea cu R.P. Chineză.

probelor 
în Ilna- 
a între- 
secundă 

feminină 
R.P D. 

: 3—1 In

Redacția ți administrația: cod 7013» București, xlr. V. Conta 18, ol. P.T.T.R. 1, tel. centrala n 10 OS : secția coresp. 11 51 09 : interurban <37;
Centru slrâinâtate : abonamente prin 1LEXIM — departamentul export-import presâ, P.O. Box 136-137, telex 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3.

telex 10 350 romsp. Tiparul I.P. „Informația"
R 1, 2, 1 . 10363


