
IA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOIAT CIAIIȘISCU,

SIMBĂTĂ Șl DUMINICĂ A AVUT IOC

VIZITA PREȘEDINTELUI R. A. EGIPT, 
MOHAMMED ANWAR EL SADAT

PROLETARI DIN TOATE TARILE. UNITI-VĂ I

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
simbătă seara, a sosit in țara 
noastră, într-o vizită de priete
nie, președintele Republicii 
Arabe Egipt, Mohammed Anwar 
El Sadat.

x
Duminică, 12 februarie, au 

avut loc convorbiri între pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Arabe 
Egipt, Mohammed Anwar El 
Sadat.

Cu acest prilej, cei doi șefi 
de stat au analizat modul în care 
se desfășoară, pe baza înțelege
rilor convenite, conlucrarea, pe 
multiple planuri, dintre cele 
două țări, exprimînd hotărîrea 
de a dezvolta în continuare re
lațiile de prietenie și colaborare 
româno-egiptene, pe temeiul 
principiilor egalității și respec
tului mutual, în interesul pro
gresului ambelor state, al pros
perității popoarelor lor.

în cursul convorbirilor, au fost 
examinate, de asemenea, o serie 
de probleme ale vieții interna
ționale actuale, ale luptei pentru 
destindere, pentru lichidarea fo
carelor de încordare și conflict 
existente în lume.

în acest cadru, a fost exami
nată evoluția situației din 
Orientul Mijlociu, subliniindu-se 
necesitatea de a se acționa în 
continuare pentru realizarea unei 
păci juste și trainice, prin re
tragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiu
lui din 1967, înfăptuirea aspi
rațiilor naționale legitime ale 
poporului palestinian, inclusiv 
de a-și constitui un stat propriu,

la București, este deschisă pînă Ia 20 februarie

EXPOZIȚIA „EDUCAȚIA FIZICĂ SI SPORTUL 
ÎN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA"
în holul Bibliotecii Centra

le Universitare (Piața Palatu
lui) din Capitală s-a deschis 
expoziția „Educația fizică și 
sportul în Republica Socialistă 
România**, în cadrul căreia 
prin intermediul unor panouri 
și fotografii, a unor texte con
cise, sînt prezentate realizările 
mișcării sportive din țara noas
tră in ultimii 30 de ani (1948— 
1973).

Sînt prezentate în expoziție : 
aspecte ale sportului de masă 
(503.957 participanți în 1948 — 

independent, asigurarea integri
tății și securității tuturor po
poarelor din zonă.

La încheierea convorbirilor, 
desfășurate într-o ambianță de 
caldă cordialitate, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Moham
med Anwar El Sadat și-au ex
primat satisfacția față de carac
terul lor prietenesc și rodnic și 
au hotărit să continue dialogul 
Ia nivel inalt, consultările bila
terale, in probleme de interes 
comun, evidențiind însemnătatea 
lor, atît pentru extinderea și 
întărirea relațiilor dintre țările 
și popoarele noastre, cit și pen
tru cauza păcii, înțelegerii și 
colaborării internaționale.

★
Duminică la amiază s-a înche

iat vizita de prietenie întreprin
să în țara noastră de președin
tele Republicii Arabe Egipt, 
Mohammed Anwar El Sadat.

Ceremonia plecării a avut loc 
pe aeroportul Otopeni.

Cei doi președinți, Nicolae 
Ceaușescu și Mohammed An
war El Sadat, au fost ova
ționați cu căldură de cetățenii 
Capitalei aflați pe pista aeropor
tului, care și-au manifestat sa
tisfacția față de rezultatele noului 
dialog la nivel înalt româno- 
egiptean.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mohammed An
war El Sadat au răspuns cu 
cordialitate manifestărilor de 
simpatie ale mulțimii.

La scara avionului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Mohammed Anwar EI 
Sadat și-au luat un călduros ră
mas bun. Cei doi președinți și-au 
strîns prietenește mîinile, s-au 
îmbrățișat cu căldură.

5 000 000 în 1974); competiția 
sportivă națională .Daciada" ; 
succese obținute de sportivii 
români la Jocurile Olimpice, 
campionatele mondiale și eu
ropene. Sînt popularizate, de 
asemenea, bazele sportive con
struite în ultimii 30 de ani și 
sînt prezentați marii noștri 
sportivi.

Această, interesantă expozi
ție, pe care o recomandăm 
călduros tuturor iubitorilor 
sportului, rămîne deschisă 
pînă la 20 februarie.
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S-au încheiat Campionatele internaționale de tenis de masă ale României

' SPORTIVII DIN R.P. CHINEZĂ (șase titluri)
ȘI R.P.D. COREEANĂ (unul) AU DOMINAT ÎNTRECERILE

într-o companie foarte valoroasă, reprezentanții noștri

au crștigat patru medalii de bronz

Maria Alexandru, trei medalii de bronz
Foto : V. BAGEAC

Campionatele internaționale 
de tenis de masă ale României 
au continuat, sîmbătă și dumi
nică, cu finalele în probele pe 
echipe și cu probele individua
le. Formațiile R. P. Chineze au 
cîștigat, după cum era de aștep
tat, ambele titluri. La feminin 
— R. P. Chineză I (3—0 în fi
nală cu R. P. Chineză II). Pe 
locurile III—IV, s-au situat e- 
chipele România I (Maria A- 
lexandru, Liana Mihuț) — 0—3 
în semifinale cu R. P. Chine
ză II — și R, F. Germania, 
1—3 cu R. P. Chineză I. La 
masculin, campioană a ieșit pri
ma formație a R. P. Chineze 
(5—0 în finala cu R. F. Ger
mania), iar pe locurile III—IV 
s-au clasat Iugoslavia II (2—5 
cu R. P. Chineză I) și Unga
ria (3—5 cu R. F. Germania).

La dublu feminin, din cele 
8 formații românești (Magda
lena Leszay a jucat cu iugo
slava Svetkovici, iar Lidla Za- 
haria cu Wiebke Hendriksen — 
R. F. Germania), cel mai bine 
s-au clasat Maria Alexandru, 
Liana Mihuț, care au împărțit 
în final locurile III—IV cu va
loroasele jucătoare iugoslave 

Campionatele de sală ale acicțîlor seniori

UN SPECTACOL AGREABIL
SI ClTEVA REZULTATE PROMIȚĂTOARE

■» "

Palatinus, Perkucin. în primul 
tur nu au avut adversare, apoi 
au învins cu 3—2 pe micuțele 
Nemeș, Borbely și cu 3—0 pe 
Bolvari, Csik (Ungaria). în se
mifinală, dublul nostru de ba
ză a pierdut cu 0—3 în fața pu
ternicului cuplu al campioa
nelor — chinezoaicele Yen 
Kuai-li, Li Min. Pe locul se
cund, tot un dublu din R. P. 
Chineză (Chan Li, Li Shu-In). 
Leszay, Svetkovici au ajuns în 
turul III, în care au fost eli
minate de dublul medaliat cu 
argint, ca și Zaharia, Hendrik
sen, stopate de Palatinus. Per- 
kucin.

Proba de dublu masculin (32 
de perechi, dintre care 7 româ
nești și alți 3 sportivi cu par
teneri străini) a fost cîștigată 
de Lien Ke-Lian, Wen Chien- 
Chian (R. P. Chineză) 3—1 cu 
iugoslavii Stipancici, Jurcici. Pe 
locurile III—IV, Yan Chaun-Nin, 
Wu-Chin-Sin (R. P. Chineză) și 
Martin (Franța), Kreisz (Un
garia). Cel mai bine plasate 
dubluri românești — Romanes- 
cu, Moraru. eliminați în turul 
3 de Stipancici, Jurcici (de re-

Mircea COSTEA 
Marian GHIOLDUȘ

(Continuare în pag. a 4-a)

La Harghita-Băi și Izvorul Mureșului, intr-un fermecător

decor de iarnă și o atmosferă sărbătorească

AU FOST DESEAANATI PRIMII CAMPIONI 
Al „DACIADEI" LA SPORTURILE DE MASĂ

La Harghita-Băi, gata pentru start — finaliftii etapei de iarnă 
a „Daciadei" Foto : I. MIHĂICA

MIERCUREA CIUC, 12 (prin 
telefon). Simbătă după-amiază, 
în orașul cunoscut ca „pol al 
frigului“, a fost aprinsă flacăra 
celei mai mari competiții spor
tive naționale, „Daciada**, ade
vărată Olimpiadă a sportului ro
mânesc, cum a denumit-o secre
tarul general al partidului, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU,

din inițiativa căruia a fost 
organizată întrecerea. Și fla
căra a încălzit nu numai at
mosfera din vecinătatea „Pala
tului de gheață" — patinoarul 
artificial din localitate — ci 
și inimile celor aproape 400 de 
tineri, băieți și fete, prezenți 
la primele finale ale ediției de 
iarnă a „Daciadei" la sporturile

de masă — sanie și schi-fond. 
A încălzit și inimile miilor de 
localnici, care au fost prezenți 
la emoționanta festivitate de 
deschidere.

Este ora 16. Pe artera prin
cipală a ospitalierului oraș iși 
face apariția, in marșul fanfa
rei, coloana multicoloră a spor
tivilor. în fruntea reprezentan
ților tuturor județelor și a mu
nicipiului București sînt purta
te stemele partidului și țării, 
drapelul tricolor și frumosul 
steag al „Daciadei". La patinoa
rul artificial, unde poposesc fi- 
naliștii, tovarășul Petru Taran, 
secretar al Comitetului jude
țean Harghita al P.C.R.. ros
tește cuvintul de deschidere a 
competițiilor, urind succes par- 
ticipanților care sînt aplaudați 
cu căldură de asistență.

„DAI, ZBOARĂ SĂNIOARĂ!“...
Parcă cel mai frumos dar 

pe care „Daciada" l-a făcut 
copiilor este concursul național 
de sanie. Sute de mii de copii 
cu îndrăgitele lor tovarășe de 
joacă, săniuțele, au evoluat, pe 
covorul de argint al zăpezii,

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2-3)

Poate că pentru cel care ci
tește unele dintre rezultatele 
înregistrate la campionatele de 
sală ale seniorilor, acestea să 
nu-i spună prea mult, dar pen
tru cei puțini care au fost de 
față, in sala de la 23 August, la 
întrecerile de simbătă și dumi
nică, „naționalele" au constituit 
nu numai un spectacol agreabil, 
ci și un bun prilej de a evalua 
mai corect aceste cifre, de a le 
aprecia în funcție de momentul 
actual al procesului de pregăti

re a atleților fruntași, de posi
bilitățile lor in perspectivă.

Vedetele competiției au fost, 
indiscutabil, săritoarele și sări
torii în lungime. Brăileanca 
Gina Panait, noua campioană a 
țării, a demonstrat înainte de 
toate că lunga perioadă de pau
ză forțată, impusă de un acci
dent (cu un an in urmă), nu 
i-a alterat cu nimic calitățile-i 
deosebite. Ba dimpotrivă, cre
dem că Gina se prezintă chiar

(Continuare in pag. 2-3)

ÎNTRECERILE SPORTIVE 
ALE VÎNĂTORILOR DE MUNTE

„Coborîrea în grup", din cadrul finalelor Spartachiadei de iama 
a vinătorilor de munte, desfășurate la Predeal, sub egida „Dacia
dei". In numărul de miine al ziarului vom publica un reportai 

despre aceste întreceri.



CAMPIONATELE DE SALA ALE ATLEȚILOR
(Urmare din pag. I)

mai bine, la ora actuală, față 
de sezonul indoor trecut cînd 
sărise 6,57 m. Sîmbătă ea a 
reușit citeva sărituri remarca
bile, foarte „grupate" : 6,43 m
— 6,46 m — 6,45 m — depășit
— 6,49 m — 6,18 m. Deci și 
constanta Ginei Panait se cu
vine a fi subliniată ca un cîștig 
evident. Apreciem că tînăra ele
vă a antrenorului Ion Moroiu 
are posibilități mari ca să rea
lizeze rezultate și mal valoroa
se și să lupte la „europenele" 
de sală pentru un loc pe po
dium.

Principalele sale adversare, 
Doina Anton și Sanda Vlad, au 
asigurat, cu performanțele lor, 
un bun nivel de ansamblu a- 
cestei probe.

Ca de obicei, „lungimea" bă
ieților a fost „capul de afiș" al 
zilei a doua a concursului. Lupta 
pentru titlu a reținut atenția 
pină la ultima încercare, pen
tru că Dumitru Iordache a reu
șit în prima săritură 7,71 m, iar 
Tudorel Vasile, în a patra ten
tativă, s-a apropiat la numai 
un centimetru. Cu toate efortu
rile celor doi, performanțele 
n-au mai putut fi modificate. 
Oricum, notăm faptul că, după 
o bună bucată de vreme, doi 
Săritori realizează în același 
concurs rezultate peste 7,70 m, 
care, cu siguranță, ar putea fi 
îmbunătățite, poate chiar peste 
două săptămîni, la „Cupa de 
cristal".

La triplusalt, decanul sărito
rilor noștri, Carol Carbu, și-a 
adjudecat titlul, în ultima în
cercare, atunci cînd se părea 
că primele două locuri nu mai 
pot scăpa mai tinerilor săi ad
versari Ghioroaie și Bedrosian. 
Rezultatul de 16,47 m pentru 
Corbu vorbește de la sine. O 
luptă extraordinară ne-au oferit 
săritorii în. înălțime. Pentru pri
ma dată în istoria atletismului 
nostru trei săritori s-au aflat 
In fața ștachetei ridicată la 2,17 
m : Carol Antal, Dieter Muller 
șl Mihai Zară. Toți trei trecu
seră 2,14 m, înălțime pe care o 
socotim accesibilă și lui Zolian 
Mathe și chiar lui Alexandru 
Papi. Ca să nu mai vorbim de 
Adrian Proteasa, „copilul teri
bil" care a ieșit din concurs

înainte de a-1 începe (la 2,04 
m.„). Ne-ar place să regăsim 
atmosfera de sîmbătă seara la 
viitoare reuniuni, poate cu șta
cheta ceva mai sus, mai aproa
pe de „înălțimile internaționa
le".

Așteptate au fost victoriile 
obținute de sprinterii Veronica 
Anghel și Claudiu Sușelescu, 
de aruncătorii Mihaela Loghin 
și Gheorghe Crăcîunescu, de 
Nichifor Ligor la prăjină. Meri
torii cele ale mai ținerilor aler
gători de garduri Pal Palfy și 
Mihaela Dumitrescu. „înălți
mea" fetelor, odinioară cap de 
afiș, s-a întors parcă, cu două 
decenii în urmă...

REZULTATE
BARBAȚI : 60 m : 1. Claudiu 

Șușelescu (Dinamo) 6,6 s (elec
tronic 6,85 s), 2. M. Stamate
(CAU) 6,7, 3. P. Szekernyes (U 
Cluj-Napoca) 6,7 ; 60 mg : 1. Pal 
Palfy (U Cluj-Napoca) 7,9 s (el. 
8,14), 2. V. Teașcă (Farul C-ța) 
7,9, 3. N. Petcu (CASU Timișoa
ra) 8,0 ; lungime : 1. Dumitru
Iordache (Rapid) 7,71 m, 2. T. Va
sile (Dinamo) 7,70 m, 3. St. Lăză- 
rescu (Rapid) 7,53 m, 4. B. Bedro
sian (Dinamo) 7.50 m ; triplu :
1. Carol Corbu (Steaua) 16,47 m,
2. Ad. Ghioroaie (Steaua) 16.24 m,
3. B. Bedrosian 16,20 m ; înălțime:
1. Carol Antal (CSU Oradea) 
2,14 m, 2. M. Zară (CAU) 2,14 m. 
3. D. Miiller (Steaua) 2,14 m, 4. 
Z. Mathe (Univ. Brașov) 2,11 m ; 
prăjină : 1. Nichifor Ligor (Stea
ua) 5,00 m, 2. cr. Ivan (Dinamo) 
4,80 m, 3. V. Bogdan (U Cluj-Na
poca) 4,70 m ; greutate : 1.
Gheorghe Crăciunescu (Steaua) 
17,10 m, 2. C. Csakany (U Cluj- 
Napoca) 16,34 m, 3. S. Tirichiță 
(C.S.S.A. Buc.) 15,82 m ;

FEMEI : 60 m : 1. Veronica An
ghel (Rapid) 7,3 s (el. 7,53), 2. 
Maria Samungl (Farul C-ța) 7,4, 
3. Niculina Cucu (Știința C-ța) 
7,5 ; 60 mg : 1. Mihaela Dumi
trescu 8,5 s (el. 8,65), 2. Elena
Mirza (Dinamo) 8,5, 3. Mariana Ne- 
delcu (U Cluj-Napoca) 8,6 ; lun
gime : 1. Gina Panait (C.S. Brăi
la) 6,49, 2. Doina Anton (C.S.M. 
Pitești) 6.40 m, 3. Sanda Vlad 
(C.S. Zalău) 6,29 m; înălțime : 1. 
Virginia Ioan (Rapid) 1,78 m, 2. 
Cornelia Popa (Dinamo) 1,74 m. 
3. Elena Marinescu (Steaua) 
1,74 m ; greutate : 1. Mihaela Lo
ghin (CAU) 17,95 m, 2. Valentina 
Groapă (Steaua) 16,53 m, 3. Mioa
ra Boroș (Dinamo) 16,49 m, 4. Su- 
zana Herman (Steaua) 15.65... Doi
na Drăgan (C.S.S. Tîrgovlște) 
14,60 m — record de junioare I.

Romeo VI LARA 
Vladimir MORARU

PRIMII CAMPIONI
(Urmare din pag. 1)

Al „DACIADEI"
Haide ! 

strigat
Zboară săni- 
din sute de

CAMPIONATE • COMPETIȚII •
ÎN CAMPIONATELE DE VOLEI 

NUMAI VICTORII ALE GAZDELOR I
©Partida Dinamo — Steaua se dispută astăzi, în sala 

Floreasca, de la ora 17,30
Sîmbătă și duminică s-au des

fășurat partidele etapei a XVIII-a 
a campionatului Diviziei A de 
volei. A fost o etapă în care 
s-au impus numai echipele gaz
dă, cele mai multe în trei seturi! 
Rețin cu deosebire atenția vic
toriile realizate de Știința Bacău 
în fața Penicilinei Iași, la fe
minin, și de Universitatea Craio
va în meciul cu Explorări B. 
Mare, la masculin. De asemenea, 
menționăm a minarea de ultimă 
oră a partidei Dinamo — Steaua, 
care a fost reprogramată pentru 
azi, în sala Floreasca, de la ora 
17,30. în urma partidelor desfășu
rate în această etapă, pe primele 
locuri continuă să se afle Steaua 
(masculin) și Dinamo (feminin). 
Iată unele amănunte de la întîl- 
nirile etapei.

FEMININ

arbitrat I. Armeanu — Al. Dra- 
gomir, ambii din București. (N. 
Mateescu).

CHIMPEX CONSTANȚA — U- 
NIVERSITATEA CRAIOVA 3—1 
(11, 9, —1, 7). întîlnire dominată 
de localnice, care au obținut o 
victorie meritată. S-au remarcat 
Martha Szekely, Doina Săvoiu și 
Viorica Lutsch de la învingătoa
re, respectiv Aurora Popența și 
Cornelia Ursache. Au condus I. 
Niculescu și M. Albuț, ambii din 
București. (P. Enache — coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 
MARATEX B. MARE 3—0 (5, 5, 3). 
Net superioare, studentele au rea
lizat victoria în numai 46 de mi
nute. Evidențieri : Maria Rusu, 
Marianne Wolf și Doina Popescu, 
de la gazde. Arbitri: V. Ranghel — 
București și C. Pitaru — Sibiu. 
(C. Crețu — coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — PENICILI
NA IAȘI 3—2 (14, 13, —11, —14, 
13). Peste două ore de joc au fost 
necesare pentru desemnarea în
vingătoarei. Cei aproape 2000 de 
spectatori au urmărit un joc de
osebit de frumos și viu disputat, 
cu multe faze spectaculoase și 
răsturnări de scor, mai ales in 
ultimele două seturi, s-au evi
dențiat Margareta Beko, Leonti- 
na Mateș, Lucica Mafiei (S) și 
Aurelia ichim, Ana Chirițescu. 
Carolina Hatură (P). Au arbitrat 
L Covaci — București și S. Po
pescu — Constanța. (I. lancu — 
coresp.).

DINAMO — C.SU. GALAȚI 
3—0 (11, 4, 5). Cu excepția pri
mului set, in care elevele antre- 
noarei Doina Ivănescu au comis 
numeroase greșeli, dinamovistele 
au evoluat, apoi, mai aproape de 
valoarea lor, reușind în final o 
victorie facilă in fața unei for
mații care s-a considerat învin
să din start. Campioanele au fo
losit următoarele jucătoare : Iri
na Petculeț, Helga Bogdan, Car
men Puiu. Alexandrina Constan- 
tinescu, Mariana Ionescu, Victoria 
Banciu, Eugenia Miiencu, Emilia 
Stoian. Meciul a fost condus de 
arbitrii O. Manițiu — Brașov șl 
A. Dinicu — București. (V, Săn- 
dulescu).

FARUL CONSTANȚA — RAPID 
3—0 (5, 12, 4). Aproape 3000 de 
spectatori au aplaudat foarte bu
na prestație a localnicelor, care 
s-au impus printr-un joc variat 
la fileu și o bună apărare, ceea 
ce le-a permis să se detașeze 
clar. Antrenorul D. Jitaru a uti
lizat următorul sextet : Carmen 
Marihescu, Maria Enache, Iuliana 
Enescu Ana Mihu, Șlefania Idu, 
Luiza Malezian. Au condus M. Al
buț și I. Niculescu, ambii din 
București. (C. Popa — coresp).

MASCULIN
UNIVERSITATEA CRAIOVA — 

EXPLORĂRI B. MARE 3—2 (11,
—9, —9 10, 8). După aproape două 
ore, studenții au realizat o pre
țioasă victorie. Partida a fost de 
un bun nivel tehnic și spectacu
lar, gazdele realizînd un succes 
meritat. S-au remarcat Braun, 
Rebedea, Zlotea, Hrinco de la 
gazde, respectiv Paraschivescu, 
Arbuzov și Viorel. Au condus 
M. Marian — Oradea și C. Pă- 
duraru — Timișoara. (C. Teodor— 
coresp.).

DELTA TULCEA — VIITORUL 
BACAU 3—0 (11, 3. 13). La capă
tul unui joc foarte bun, echipa 
locală a învins pe merit, adversa
rii opunînd rezistență mai ales 
la începutul și sfîrșitul partidei, 
cînd scorul a stat uneori sub 
semnul echilibrului. Arbitri : M. 
Nicolau — București și D. Delcea- 
Galați. (M. Topolski — coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA — C.S.M. SUCEAVA 3—0 (1. 5, 
7). Excelenta prestație a gazde
lor le-a permis acestora obți
nerea unei victorii categorice. Su
cevenii au evoluat foarte slab, fi
ind întrecuți la toate capitolele. 
S-a remarcat întreaga formație a 
universitarilor. Au arbitrat V. 
Vrăjescu — București și C. Ma- 
nițiu — Brașo v. (L Poc ol — co
resp.). ■*

, O REUȘITĂ ÎNTRECERE 
A POPICARILOR 

FRUNTAȘI DIN CAPITALA
Cei mai buni popicari din Ca

pitală, printre care și componen- 
ții loturilor naționale care se 
pregătesc pentru campionatele 
mondiale din Elveția (programa
te în luna mai), și-au disputat 
întîietatea în etapa municipală 
a competiției naționale „Dacia
da". în ambele probe, perechi și 
individual, s-a dat o luptă spor
tivă de toată frumusețea, învin
gătorii fiind cunoscuți abia după 
lansarea ultimelor bile. S-au re
marcat, firește, sportivii din re
prezentativele țării, dar alături 
de ei putem evidenția și o serie 
de jucători și jucătoare din afara 
loturilor care au obținut rezul
tate bune. Printre aceștia, re
prezentanții echipelor divizionare 
Laromet, Olimpia, Voința și 
Gloria.

Fetele au jucat pe cele patru 
piste ale arenei Olimpia, recent 
returnate cu material plastic, cu 
care s-au acomodat destul de u- 
șor. în proba individuală ele au 
evoluat pe toate cele patru piste, 
lansînd pe fiecare cîte 25 de bile 
la „izolate" și „pline", un sistem 
de joc puțin obișnuit* Marea ma
joritate a jucătoarelor s-au des
curcat însă bine, obținînd tota- 
luri de peste 400 p d. Victoria 
a revenit, în final, sportivei Mar
gareta Cătineanu, de la Gloria, 
care a avut un rezultat excelent 
și la proba de perechi. (Clasa
mentele la individual s-au întoc
mit după adiționarea rezultatelor 
de la cele două concursuri, pe
rechi și individual).

Competiția masculină a fost do
minată de către doi selecționați 
de la clubul Olimpia, Gr. Marin 
și Al. Tudor, care au dat do
vadă de multă dexteritate, mai 
ales în confruntarea individuală.

REZULTATE TEHNICE : FEMEI 
— ■ perechi : 1. Ana Petrescu — 
Margareta Cătineanu (Gloria) 
874 p d (441—433), 2. Cornelia 
Grecescu — Constanța Marincea 
(Olimpia) 866 (423—443), 3. Bă-

lașa Tănase — 
romet) 855 (43 
1. Margxruî-i 
individual W 
868 (436). X C< 
(441). B-AtLSA 
(Olimpia) IO 
X AL Tudor I 
3. L Păgidej 
(902), 4^ L. T 
(882). 5.
1747 (t57)/t 
1731 (176).
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GHEORGHE VULPE Șl IOAN BOBIȚ IN 
SLALOM SPECIAL Șl COBOI

trăind emoționantele clipe ale 
întrecerii și ale victoriilor. Cei 

-mai buni au învins și au urcat 
etapă de etapă, tot mai sus. 
Și. iată-i pe finaliștii pe tară, 
bl împărăția munților, la Har- 
ghita-Băi...

Pădurea-i încremenită sub po
vara zăpezii, mai strălucitoare 
sub ploaia de raze a unui soa
re generos. Două veverițe fug 
6periate, spre vîrfur'ile brazilor, 
scuturînd de pe crăci fluturi 
albi de nea, strălucitori. Și, ca 
într-o poezie de Coșbuc, pe po
tecă se revarsă grupuri de co
pii, iar văzduhul se umple de 
larma glasurilor vesele. Sînt 
copii din Moldova de Sus și 
de la Dunăre, din Mehedinți, 
din Vrancea și din ținutul de 
Obîrșie al Ialomiței, cite doi din 
toate județele, un băiat și o 
fată, între 10—14 ani. Pîrtia-i 
așteaptă, splendidă, pregătită 
cu grijă de ospitalierele gazde 
harghitene. Mai întii, o recu
noaștere a traseului. Organiza
torii sînt la datorie — o asis
tență tehnică ireproșabilă. Prof. 
Fr. Sprentz dirijează „lansă
rile", însoțitorii echipelor dau 
ultimele îndrumări. „Daniela, 
fi calmă și tine dreapta Ia pri
mul viraj. Tine minte ! Sania 
o aduc eu !“ Daniela Preoteasa 
fl ascultă pe profesor, măsoară 
plrtia cu ochii ei negri. A venit 
împreună cu elevul Ion Lobo- 
dan din Runcu, de la poalele 
Leactei, însoțiți de profesorul 
Ion Cojocaru. Sînt cu toții con
săteni și nutresc speranțe să 
îmbogățească colecția de trofee 
a școlii de la care vin. Să cîști- 
ge, însă, doresc și reprezentan
ții Harghitei, Elvira Lucaci și 
Csaba Horvath, de loc din... 
Harghita-Băi. Elvira are supor
teri entuziaști : 6 frați și... pe 
mămica. „Vezi, Evi, dacă nu 
cîștigi, mărg eu, auzi ? Măcar 
că am 45 de ani !“ Dar să cîști- 
ge a venit și Mircea Mihuț din 
Dobra Hunedoarei. A venit în
soțit de Marius, fratele lui gea
măn, și de tatăl lor, muncitorul 
ceferist Sabin Mihuț. „Nu prea 
avem dealuri — ne spune — 
dar băiatu-i inimos și a cîștigat 
pe județ. Apăi, om vedea..." 
Pretendenți la titlu sînt și pra
hovenii și elevii din Vatra Dor- 
nei. In sfîrșit, „cinci... patra... 
trei... doi... unu... pleacă !“ și :

„Haide ! 
oară !“ 
piepturi.

Lipiți 
curenții 
seul e greu, viroagele-s strin- 
se, cineva se răstoarnă. O sa
nie a fost proiectată peste pa
rapet, în nămeții inalți... Așa-i 
la concurs. De sus se aude gla
sul starterului : „...Doi, unu...
pleacă După prima manșă, 
conduce Elvira Lucaci (Harghi
ta) și Ion Făcălel (Prahova), 
fn timp ce reprezentanții Su
cevei — Ecaterina Tarnavschi 
și Gigei Casian — au venit pe 
locurile 2, Daniela pe 3...

Apoi startul al Il-lea. Manșa 
decisivă ! Pîrtia duduie. Peste 
ea se cerne zăpada căzută de 
pe crăcile brazilor scuturați. Și, 
iată surprizele clasamentului 
final, surprizele primei finale 
de sanie : pe locul I Gigei Ca
sian (Suceava) cu 2:07,9, urmat 
de Marin Segșoreanu (Mureș) cu 
2:12,8 și Ion Robu (Brașov, cel 
mai tinăr finalist) cu 2:20,6. 
Iar la fete : Elvira Lucaci cu 
1:42,9, urmată de Daniela Preo
teasa (Dîmbovița, cu o splendidă 
evoluție) cu 2:16.1 și Maria 
Lupu (Bacău) cu 2:21,7.

Tuturor, însă, „Daciada" le-a 
oferit cel mai frumos dar — 
bucuria întrecerilor...

TRACTORUL BRASOV —CON
STRUCTORUL BRAILA 3—1 (—9, 
11, 11 11). După un debut slab,
brașovenii au terminat învingă
tori, dar evoluția lor de ansam
blu a demonstrat o evidentă scă
dere de formă. S-au detașat Măș- 
cășan și Hinda (T), Antonescu 
șl Pleda (C). Au arbitrat L. An- 
drieș — Cluj-Napoca șl E. Men
del — Sibiu. (V. Secăreanu — 
coresp.).

Vineri dimineața, schiorii al
pini, prezenți la Poiana Brașov, 
și-au disputai in cadrul etapei 
județene a campionatului națio
nal întîietatea în cursa de 
slalom special. Traseul (marcat 
pe zidul mare din Sulinar), ceața 
deasă și frigul pătrunzător i-au 
supus pe sportivi unor eforturi 
însemnate. Prima manșă, marca
tă de antrenorul Ion Cașa, a 
■triat sever pe concurenți, prin
tre cei descalificați numărindu-se 
și unul dintre favoriți, loan Ca- 
vași. Lupta pentru cîștigarea 
probei a fost extrem de intere
santă și a ținut încordată atenția 
spectatorilor pînă ce a terminat

săniuțe, con-parcă de
încep coboririle. Tra-

I.E.F.S. — VOINȚA 3—0 «, X 3). 
Replica neașteptat de slabă a ad
versarelor a permis studentelor să 
realizeze victoria în 45 de minute, 
învingătoarele au prestat un joc 
bun în ansamblu, detașîndu-se în 
special Victoria Georgescu. Ma
riana Olaru și Nina Comănescu. 
De la Voința, singura care a dat 
satisfacție a fost Maria Calic. Au

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
RAPID 3—0 (13, 9, 9). Joc frumos, 
în care timișorenii, mai deciși la 
fileu și cu un blocaj mai bun, 
au reușit o victorie detașată. S-au 
evidențiat Urzici, Vinătu și Lu- 
kacs. toți de la gazde. Arbitri : 
C. Pitaru — Sibiu și V. Ranghel — 
București. (C. Crețu — coresp).

în cadrul competiției naționale ,,DACIADA"

AZI, încep întrecerile
DE HANDBAL FEMININ

Pe agenda marii competiții 
naționale „DACIADA" se în
scrie — înc&pind de astăzi — 
o nouă întrecere a sportului 
de performanță : competiția de 
handbal feminin. 36 de selec
ționate județene, cuprinzind 
sportive consacrate (care acti
vează in diviziile 
precum și tinere 
vor găsi în „Daciadă' 
lej de afirmare, se vor alinia 
la startul etapei interjudețene.

naționale), 
talente oe 

un pri-

TITLURILE LA SCHI, INTRE ALBA Șl BRAȘOV
IZVORUL MUREȘULUI, 12 

(prin telefon). Aici, in apropie
rea locului de obirșie a două 
riuri intrate in legendă. Oltul și 
Mureșul, finaliștii la schi fond 
al „Daciadei", 240 de băieți și 
fete din toate județele, și-au de
semnat campionii. Decor de 
basm, organizare fără cusur, 
concurenți excelent pregătiți 
pentru acest ultim act al compe
tiției, iată cadrul in care s-a 
desfășura* mult așteptata între
cere.

Cu citeva 
din starturi, 
dialog intre 
din comuna 
reprezentant 
Vasile Oneț 
fl, Vasile, să ne aduci un titlu... 
Ai doar numărul 1 de concurs!..." 
Vasile Oneț a primit In tăcere 
îndemnul profesorului. Am Înțe
les, insă, din felul său de a fi, 
dârz, hotărît, ca al oamenilor de 
la munte, că va face totul. Și 
Oneț s-a dovedit, intr-adevăr, cel 
mal bun la categoria 14—19 ani. 
Locul I, la fel ca și tînăra care 
concura la aceeași categorie de 
virată, Adriana Pleșa din Albac.

clipe înaintea unuia 
am surprins un 

prof. lancu Pleșa 
Albac și un tinăr 

al județului Alba, 
din Cîmpeni. „Ce-ar

Bucurie mare în rindul delega
ției de schiori a județului Alba, 
care era acum la a treia victo
rie.
Trif, 
alte 
luri 
lor - _
schiul de fond începe să capete 
tradiție, să devină competitiv 
îndeosebi prin centrele sale Âl- 
bac și Cîmpeni.

Cei din Alba și-au Împărțit 
victoriile cu tinerii schiori din 
județul Brașov, câștigătorii ce
lorlalte trei titluri : Maria Cojan 
din Fundata a fost declarată 
campioană la categoria 10—14 
ani. în timp ce Virginia Secuiu 
și Dorin Bata, ambii din Zăr- 
nești, muncitori la întreprinde
rea „6 Martie", au ocupat locul I 
la categoria peste 19 ani.

Succese aplaudate din toată 
inima, pe marea scenă a între
cerii, succese meritate. Ele ilus
trează pasiunea cu care tinerii 
din cele două județe s-au anga
jat în disputa finală din cadrul 
„Daciadei", totodată seriozitatea 
acordată marii competiții. ‘

Ion GAVRILESCU

Prima o obținuse Horia 
la categoria 10—14 ani. Cu 

cuvinte, trei din cele 6 tit- 
puse In joc au revenit ce- 
din Alba, județ în care

să se Impună 
rilor lor colegii 
Bobiț (Steagul I 
depășească ci| 
Virgil Brenci s 
locul 1. A su 
întrecere a ur 
moviști care s 
vărat, cu întii 
dar care put 
cursele de

REZULTATE 
bărbați : 1. îl
1:49,6, X V.
3. N. Stinghe d 
Bucur (ASA) I 
(Dinamo) 1:51J 
lefericul) 1:53,3 
Nițu (Dinamo) 
nolache (Lie. 
Cecilia Frățilă

f

- Vas- 
Brăila,

Selecționatele județene au 
fost împărțite în 8 serii, după 
cum urmează :

SERIA A, la Tg. Mureș — 
participă selecționatele județe
lor Mureș, Maramureș, Bistri
ța, Bihor și Satu Mare ;

SERIA B, la Deva — Cluj, 
Hunedoara, Arad, Alba ;

SERIA C, la Timișoara — 
Timiș, Sibiu, Mehedinți, Caraș- 
Severin, Gorj;

SERIA D, la București — 
Municipiul București, Dolj, Te
leorman, Vilcea, Olt ;

SERIA E, Ia Brașov — Har
ghita, Brașov, Covasna, Argeș;

SERIA F, la Iași — Suceava, 
Iași, Neamț, Vrancea ;

SERIA G, la Bacău 
lui, Bacău, Galați, 
Tulcea ;

SERIA H, la Constanța — 
Prahova, Constanța, Ialomița, 
Ilfov.

în cadrul acestor serii, echi
pele vor juca — între 13 și 17 
februarie — după sistemul 
„fiecare cu fiecare". Formațiile 
clasate pe primul loc în cele 8 
serii se vor califica pentru e- 
tapa finală, programată la 
București între 16 și 20 august.

Nutrim speranța că tehnicie
nii vor urmări cu atenție des
fășurarea etapei interjudețene, 
pentru a depista elementele ta
lentate, capabile să evolueze 
in diviziile naționale și, poate, 
chiar în reprezentativa țării. 
Prilejul acesta — unic în is
toria handbalului nostru femi
nin — nu trebuie pierdut.

Gheorghe Vulpe, unul dintre cei 
mai in formă schiori alpini, în

vingător la slalom special

Foto : N. DRAGOȘ

cursa și ultimul dintre favoriți. 
Gheorghe Vulpe s-a dovedit din 
nou foarte stăpîn pe el și, cobo
rând sigur, cu o tehnică bună in 
ambele manșe, s-a clasat pe lo
cul 1, depășind cu citeva zecimi 
de secundă pe principalii săi 
urmăritori; sportivii de la A.S.A., 
Alexandru Manta, Gheorghe 
Bucur și Virgil Brenci.

REZULTATE TEHNICE, slalom 
special băieți : 1. Gh. Vulpe (Te
lefericul) 81,5, 2. Al Manta (ASA) 
82,1, 3. Gh. Bucur (ASA) 82,8,
4. V. Brenci (ASA) 82,9, 5. C. 
Văideanu (St. roșu) 84,5 6. N. 
Stinghe (ASA) 84,9. Slalom spe
cial fete : 1. AureHa Nițu (Dina
mo) 99,7, 2. Maria Manolache
(Lie. Predeal) 103,3, 3. Cecilia 
Frățilă (Lie. Predeal) 104,5.

Sîmbătă, după multe discuții 
— pro și contra — ale organi
zatorilor, a avut loc cursa de 
coborîre pe pîrtia Lupului. între
cerea a fost extrem de frumoa
să și interesantă, sportivii, în 
ciuda pesimismului manifestat 
de unii antrenori, au abordat cu 
mult curaj această „probă a 
probelor". Cunoscînd toate se
cretele pîrtiei, schiorii cu o mai 
îndelungată activitate au reușit
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Timp de o săptămină, 
la Galați și Brăila 

„TURNEUL PRIMĂVERII" 
PENTRU BOXERII 

FRUNTAȘI

I
I
I

ȘAN

ER1T

Astăzi, în două orașe dunăre
ne, la Galați și Brăila, este pro
gramat debutul tradiționalei 
competiții pugilistlce pe catego
rii de greutate „Turneul primă
verii". Întrecerile se vor desfă
șura de-a lungul Întregii săptă- 
mînd, finalele urmînd a avea 
loc simbătă seara. La Galați se 
Întrunesc participanțil la catego
riile : semimuscă, cocoș, seimi- 
u$oară, semimijlocie, mijlocie și 
grea, iar la Brăila — muscă, 
pană, ușoară, mijlocie mică și 
semigrea.

I
I
I
I
I

ULTIMELE REPETIȚII PUBLICE ÎNAINTEA
......................... ■ ■ ■■ «-■

Numai o singură săptămină a mai rămas pină Ia startul în 
noul sezon competițional, care se va da duminica viitoare cu me
ciurile din cadrul „16“-imilor „Cupei României". Așa stînd lucru
rile, divizionarele A care nu se află în turnee peste hotare (și nu 
numai ele) au susținut, ieri, partide amicale pe durata cărora 
antrenorii lor au verificat formațiile pentru apropiatele confrun
tări oficiale. Iată mai jos scurte relatări de la aceste meciuri.

GLORIA BISTRIȚA — CEAH
LĂUL P. NEAMȚ 3—1 (2—0). 
Au marcat : Georgescu (min. 6), 
Ciocan (min. 43), Berceanu 
(min. 48), respectiv Niță (min. 
83 — din 11 m.). (I. Toma, co
resp.).

S. C. TULCEA — PORTUL 
CONSTANȚA 1—0 (0—0). Au
torul golului : Odagiu (min. 
87). (P. Comșa, coresp.).

AUTOBUZUL 
GRANITUL

BUCUREȘTI 
BUCUREȘTI 

2—0 (1—0). Au marcat: Suliăno- 
iu (min. 21) și Stroe (min. 60). 
(O. Guțu, coresp.).

RAPID ARAD — ELECTRO
MOTOR TIMIȘOARA 2—2 (1—1). 
Au înscris : Leșana (min. 24), 
Uilecan (min. 51), respectiv 
Gorduna (min. 43 și 75 — din 
11 m). (N. Străjan, coresp.).

— c. 
1.39 ; 2. 
raaniuc 
raef — 
îrașov)
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ORIENTAREA PE SCHIURI 
ȘI-A DESEMNAT 

CAMPIONII

I

u con- 
::panții 
pilotaj, 
fotului 
re vor 
I euro- 
-X- — 5

R. F. 
ini s-a 
iie cu

BAIA MARE, 12 (prii) telefon). 
Aplicînd regulamentul Federației 
internaționale de orientare, în i- 
deea pregătirii concurenților pen
tru o viitoare participare la „mon
diale", juriul a permis luarea 
startului în cea de-a 2-a etapă 
a campionatelor de orientare (pe 
schiuri) ale juniorilor numai a- 
celor concurențl care au îndepli
nit haremurile de timp și posturi 
In prima etapă. Timpul excelent, 
zăpada geruită șl vizibilitatea per
fectă au oferit condiții ideale 
pentru desfășurarea întrecerii ce
lor mai buni orientarîști pe schi
uri. Juniorii mici au alergat 6,5 
km (4 posturi de control), iar ju
niorii mari 8,3 km (5 posturi de 
control), în vreme ce junioarele 
mici au parcurs pe schiuri 4,7

I
I
I
I
I

anie a
di mici au parcurs pe semun
anu~~â^^^km (3 posturi), iar cele mari 8,1 
l peste ’

I
coresp.
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ișit să-l 
Îmi pe 
seze pe 
ița din 

dina- 
te ade- 
-’olonia, 
ieziți la 
dmbătă.

km (4 posturi).
La capătul celor două zile 

concurs s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : juniori mici — 
1. Niculae Gheorghe (Cutezătorii 
Bistrița), 2. Dorin Ghișa (Chema
rea munților B. Mare), 3. Titel 
Căușan (Chemarea munților B. 
Mare) ; juniori mari — 1. Ioan 
Pop (Chemarea munților B. Ma
re), 2. Petru Lupșe (Chemarea 
munților B. Mare), 3. Ion Ale
xandru („U“ București), junioa
re mici — 1. Christel Danek (Vo
ința Brașov), 2. Aristica Majeri 
(Cutezătorii Bistrița) ; junioare 
mari — 1. Silvia Tomoroagă (Vo
ința Bistrița), 2. Gabriela Becsi 
(Chemarea munților B. 
Melania Birta (Steaua 
Ciuc).

de I
I
I
I
I

Mare), 3. 
roșie M. I

coborîre 
. roșu) 
k 1:49.8, 
, 4. Gh.

Portik 
ea (Te-
Aurelia 

ria Ma-
50.4, 3. 

eal) 55,4.

de iarnă)Cupa F.R.T.A. (etapa 
a revenit sportivei Gbizela Sin- 
drilaru (Voința Brașov) la femi
nin, iar la masculin lui Gheorghe 
Ghiuzbăian (C.S.U. B. Mare).

Trofeul Maramureș, acordat de 
C.J.E.F.S. Maramureș, a fost cîș- 
tigat de Ghizela Sindrilaru șl 
Grigor Constan (C.S.U. B. Mare).

I
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u-> Sever NORAN I
IZIA A LA BASCHET, 
E ÎNVINSE LA TIMIȘOARA !
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PROGRESUL BUCUREȘTI — 
C.S.U. GALATI 2—0 : 66—54
(29—24) și 68—44 (42—32). Mutat
în ultimul moment în sala Pro
gresul, meciul de simbătă a fost 
mai echilibrat din cauza evolu
ției sub nivelul obișnuit a for
mației gazdă. A doua zi, Progre
sul a dominat permanent o echi
pă care are cîteva elemente tine
re, talentate, dar insuficient de 
experimentate pentru Divizia A.

I
I
I
I

co-
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Ccșgete- 
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k Floa
re-. ?oa.r- 
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— VO- 
6 (47—41) 
au pres- 
lntercep- 
i consti-

CL. SP. ȘCOLAR PLOIEȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 0—2 : 70—92
(22—51) și 60—99 (28—43). Coșgete- 
re: Mariana Andreescu 22+22, Ște- 
tania Basarabia 17+19, respectiv 
Maia Cuțov 28+36. (I. TĂNĂSES- 
CU — coresp.).

Partida Politehnica București — 
Olimpia București se desfășoară 
azi (>ra 16) șl mîine (ora 16,30), 
In sala Horească.

MASCULIN
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO

CA — STEAUA 0—2 : 60—61
(35—37) și 75—87 (33—36). Oboseala 
acumulată in activitatea competi- 
țională Intensă, din ultima vre
me, și-a pus amprenta asupra 
jocului practicat simbătă de ste- 
liști, care au evoluat sub valoa
rea lor. Din păcate, comportării 
tehnice slabe (printre altele, ra
tări exasperante, evidente și la 
formația clujeană) 1 s-au adăugat 
excesele de nervozitate ale unor 
jucători (Oczelak, Pîrșu) și ale 
antrenorului M. Nedef. Mai tre
buie menționat că disputa a fost 
destul de aspră, dar arest lucru 
nu scuză ieșirea Iul Gh. Cîmpea- 
nu (Steaua), care în mân. 40 l-a 
lovit pe M. Barna, motiv pentru 
care a fost eliminat. In privința 
evoluției scorului vom ■ ' ' *
momentele principale : 
min. 12, 29—37 min. 16, 39—37 min. 
23. De aici, studenții au condus 
pînă in ultimele secunde, cînd au 
fost Intrecuți. A doua zi, între
cerea a fost echilibrată timp de 
30 de minute, după care steliștli, 
mai lucizi In acțiunile de atac, 
s-au detașat decisiv. Coșgeteri : 
Crăciun 21+28, Roman 21+6, Moî- 
sin 0+18, respectiv, Cernat 25+29, 
Tarău 4+26, Oczelak 12+20. Au 
arbitrat V. Kadar și A. Balazs. 
(Mircea RADU — coresp.). __

sublinia
25—25
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F.C. BIHOR —STAL MIELEC 
1—1 (0—0). Atacanții bihoreni 
au ratat un mare număr de 
ocazii. Oaspeții au lăsat o fru
moasă impresie, reușind să con
struiască multe faze de fotbal 
bun. Popovici a deschis scorul 
în min. 71, transformînd o lo
vitură de la 11 m. Egalarea a 
survenit (în min. 80) prin Cmie- 
lec. Antrenorul Ion Reinhardt a 
aliniat următoarea formație : 
Albu — Z. Naghl, Lucaci, Bi- 
gan, Popovici — Naom, Gher- 
gheli, Kun II — Lupău, Flores- 
cu, Fildan. Au mai jucat: Vi- 
dac, M. Marian și Georgescu. 
(I. Ghișa, coresp.).

F.C. CORVTNUL HUNEDOA
RA — F.C.M. REȘIȚA 3—1 
(2—0). Joc bun al ambelor echi
pe. Hunedorenii au dominat în 
prima repriză. După pauză, fa
zele au alternat la cele două 
porți- Golurile au fost marcate 
de Dumitriu IV (min. 3 — din 
penalty și min. 30), Georgescu 
(min. 50), respectiv Oancea 
(min. 46). F. C. CORVINUL: 
Bologan — Niculescn, Angel es
eu, Gălan, Văetuș — Fetcu, 
Cassai, Dumitriu IV — Lucesra, 
Șurenghin, Nicșa. Au mai jucat: 
I. Gabriel, Minculescu, Micuîes- 
cu, Bucur, R. Nunweiller, Geor
gescu, Agud și Economu, F.CJW. 
REȘIȚA : Ilieș — Chivu, Poraț- 
chi, Hergane, Boțonea — Gabel, 
Bojin, Jacotă — Atodiresei, Oan- 
cea, Florea. Au mai jucat : 
Windt, Portik și Irimia, (I, Vlad 
coresp.).

C.S. TlRGOVIȘTE — POLI
TEHNICA IAȘI 1—1 (0—0). A- 
proximativ 6 000 de spectatori 
au asistat la un joc dinamic, in 
care cele două echipe au arătat 
o bună pregătire. Ieșenii au 
deschis scorul, în min. 83, cînd, 
Ia un șut al Iui Dănilâ, Pitaru a 
deviat balonul 
tă. Egalitatea 
in penultimul 
către Martin. C.S. TÎRGOVIȘ- 
TE : Coman — Gheorghe, Ale
xandru, Ene, Pitaru — Furnică, 
Tătara, Ștefănescu — Grigore, 
Marinescu, Isaia. Au mai Jucat: 
Greaca și Martin. POLITEHNI
CA : Naște — Micloș, Anton, 
Ciobanu, Ciocirlan — Romilă, 
Florean, Simionaș — D. Ionescu, 
Dănilă, Costea. Au mai jucat : 
Bucu, Banu, Cernescu și Tran- 
dafiion. (M. Avanu, coresp.).

în propria poar- 
a fost restabilită 
minut de joc de

C.F.R. TIMIȘOARA — U.T.A. 
0—2 (0—2). Aproximativ 2000 de 
spectatori au asistat la un joc 
de nivel tehnic mediocru. Ne- 
delcu II a fructificat două din
tre greșelile apărătorilor fero
viari, înscriind în min. 8 și 20. 
U.T.A. a utilizat următorul 
„11“ : Iorgulescu — Bitea, Gal, 
Kukla, Giurgiu — Leac, Schepp, 
Broșovschi — Cura, Nedelcu II, 
Domide. Au mai jucat : Gașpar, 
Vaczi n, Bedea, Bodi și Tirban. 
(Șt. Marton, coresp.).

JIUL PETROȘANI — F. C. 
BAIA MARE 0—2 (0—1). Divi
zionara A a evoluat slab. Golu
rile au fost marcate de Moldo
van (min. 35) și Sabău (min. 57). 
Iată formația petroșeneană : 
Cavai — Rusu, Bădin, Ciupitu, 
P. Nicolac — Toma, Boca, Stoi
ca — Sălăjan, 
chiță. Au mai 
Topor. N-au 
Mulțescu și 
fiind bolnavi, 
resp.).

Dumitrache, Stoi- 
jucat : Homan ți 

putut fi utilizați 
Bucurescu, ambii 

(T. Cornea, co-

F.C.M. GALAȚI 
BUCUREȘTI 2—1

— DINAMO 
(2—0). Parti

dă atractivă, urmărită de 
12 000 de spectatori. Deși

IMPORTANT
DE

peste 
dina-

moviștii au aliniat formația 
completă (a lipsit doar Sătmă- 
reanu II), gazdele, extrem de 
ambițioase, au dominat catego
ric, îndeosebi în prima repriză, 
cînd au și marcat cele două go
luri prin Deselnicu, în min. 40 
și 41. După pauză, oaspeții au 
încercat mai des poarta divizio-

RAPID BUCUREȘTI — SI
RENA BUCUREȘTI 5—1 (2—0). 
Peste 2000 de spectatori au a- 
sistat, pe stadionul Giulești, la 
această partidă. Feroviarii au 
jucat bine', realizînd multe com
binații în viteză, spectaculoase, 
cinci dintre ele fiind transfor
mate în goluri. Au marcat : 
Bartales (min. 28), Ș-jf—j (min.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
I.T. BRAȘOV 8—1 (6—9). 
marcat : Paraschlvescu
Bucur (2), Popescu, Naghi 
Pescaru 
respectiv Băcescu. (G. 
coresp.).

Au
(3), 

și 
pentru Steagul roșu, 

Lorac,

Secvență din meciul de ieri, de pe stadionul Ciulești in care gaz
dele au intilnit pe Sirena

Foto : V. BAGEAC
narei B și au reușit să reducă 
handicapul prin Dinu (min. 70). 
Dinamo a prezentat următoarea 
formație : Ștefan — Cheran. Do
bra u. Dinu. Lucuță — Augustin, 
L Marin, Custov — Țălnar. Du- 
du Georgescu. I. Moldovan. Au 
mai jucat : Eftimescu și Drag- 
nea. (T. Siriopol, coresp.).

A.S.A. TG. MUREȘ — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 3—2 (2—1). Am
bele echipe au evoluat’bine, 
reușind să realizeze multe faze 
spectaculoase. Golurile liderului 
primei noastre divizii au fost 
marcate de Hajnal (min. 20), 
Fanici (min. 25) și Marton (min. 
66). Pentru clujeni au înscris 
Hurloi (min. 28) și Batacliu 
(min. 47). A.S.A. : Vunvulea — 
Kortessi, Unchiaș, Ispir, Onu- 
țan — Gali, Boloni, Hajnal — 
Marton, Fanici, Both II. Au mai 
jucat : Solyom, Gligore și Simo. 
Varodi și Fazekaș sint indispo
nibili. (A. Szabo, coresp.).

F.C. BRĂILA — S.C. BACĂU 
1—0 (1—0). 5 000 de spectatori 
au asistat la acest meci, in care 
victoria a revenit pe merit di
vizionarei B. Unicul gol a fost 
marcat de Bulancea in min. 43. 
S.C. BACĂU : Ursache — Pru- 
teanu. Lunca, Caiargiu, Andrieș 
— Solomon, Șoșu, Vamanu — 
Chitara, Munteanu. Florea. Au 
mai jucat : Botez și Pană. (Gr. 
Rizu, coresp.).

,.U“ CLUJ-NAPOCA — VJSJS. 
KOSICE 2—0 (1—0). Partidă viu 
disputată. Deși terenul pe care 
s-a jucat a fost acoperit cu ză
padă, tinerii fotbaliști clujeni 
s-au mișcat foarte mult, remar- 
cîndu-se in mod deosebit Cim- 
peanu II, cel mai bun jucător 
de pe teren. Golurile „șepcilor 
roșii" au fost înscrise de Vătafu 
(min. 40) și Dobrotă (min. 90). 
(I. Lespuc, coresp.).

MUSCELUL C1MPULUNG — 
METALUL BUCUREȘTI 1—1 
(1—0). Au înscris Păun (min. 
16), respectiv Tânase (min. 50, 
din 11 m). (P. Mateoiu, co
resp.).

METALURGISTUL CUGIR — 
GAZ METAN MEDIAȘ 2—1 
(0—1). Au înscris : Țîmpea (min. 
75 și 86), 
20). (M.

respectiv Husar (min. 
Vilceanu, coresp.).

PENTRU AMATORII
DRUMEȚIE!

Pentru excursiile organizate in oricare din zilele de luni 
pînă vineri se acordă, în această perioadă, însemnate redu
ceri Ia transportul cu autocarele și microbuzele.

Studenții, elevii, pensionarii și lucrătorii din agricultură 
beneficiază de o reducere a costului transportului de 20 
Ia sută, iar celelalte categorii de turiști de 10 la sută.

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM ȘI ITHR BUCUREȘTI

oferă, Ia alegere, un bogat program de excursii pe cele 
mai diferite și atrăgătoare trasee.

PRECIZIA SĂCELE — 
GREȘUL BRAILA 2—0 
Au marcat : Buduianu și 
(V. Secăreanu, coresp.).

PRO
CI—0).
Iancu.

OȚELUL REGHIN — NIRA- 
JUL MIERCUREA NIRAJ 5—0 
(1—0). (M. Liviu, coresp.).

POIANA CÎMPINA — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 1—1 
(0—0). Au înscris: Ghergbiceanu 
(min. 55) pentru gazde, Apostol 
(min. 72) pentru oaspeți. (E. 
Stroie, coresp.).

TORPEDO ZARNEȘTI — 
C.S.U. GALAȚI 0—2 (0—0). A 
înscris Dobre (min. 47 și 90). (C. 
Chiriac, coresp.).

ZIMBRUL SUCEAVA — MI
NERUL GURA HUMORULUI 
1—1 (0—0). Au marcat: Franciu,. 
respectiv Coșereanu. (M. Ion, 
coresp.).

37), Cojocara (min. 55), Rontea 
(min. 70), A. Dumitru (min. 73). 
Pentru Sirena a inscris Stama- 
nichi (min. 84). (D. Moraru-
Slivna, coresp.).

C.S.M. SUCEAVA — C.S. BO
TOȘANI 2—0 (0—0). Au mar
cat : Avădanei (min. 48) și Bo
ghiu (min. 67). (I. Mindrescu, 
coresp.).

AVÎNTUL REGHIN — AR
MĂTURA ZALĂU 2—0 (0—0). 
A inscris Szabo (min. 1 și 81). 
(L. Maior, coresp.).

VULTURII TEXTILA LUGOJ 
— U.M. TIMIȘOARA 1—1 (1—1). 
Ambele goluri au fost înscrise 
din lovituri de la 11 m : Ma- 
rincan (min. 40) pentru gazde, 
respectiv Mușat (min. 14). (C. 
Olara, coresp.).

PANDURII TG. JIU —C.S.M. 
DROBETA TR. SEVERIN 1—1 
(#—1). Au marcat : Rădoi (min. 

74). respectiv Costea (min. 2). 
(M. Băloi, coresp.).

MINERUL LUPENI — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 
(1-1). 
Voicu, 
pentru 
resp).

2—1 
Au înscris Răducanu și 
pentru gazde. Stâncescu 
oaspeți. (I. Coteseu, co

MUREȘUL DEVA—F.C. ȘOI
MII SIBIU 3—3 (2—2). Au mar
cat : Enescu (min. 20 și 90 — 
din 11 m) și Gherca (min. 40), 
respectiv Oprea (min. 4), Țur- 
lea (min. 44) și Schwartz (min. 
55). (I. Simion, coresp.).

DYNAMO DRESDA - STEAUA
1-1 (0-0)

it. D. 
a sus- 
joc a-

Aflată în turneu în 
Germană, echipa Steaua 
ținut ieri, la Dresda, un . 
mical cu campioana țării, cu
noscuta formație Dynamo din 
localitate. Meciul s-a încheiat 
la egalitate: 1—1 (0—0). Stea
ua a deschis scorul prin Du
mitru (min. 69), după care gaz
dele au egalat prin Weber 
(min. 79).

STEAGUL ROȘU S-A REÎNTORS
DIN BULGARIA

Săptămină trecută, diviziona
ra B Steagul roșu Brașov a e- 
fectuat un turneu în Bulgaria. 
Brașovenii au susținut primul 
joc la Kirdjeli, pierzînd cu 
0—2 in fața echipei Ardă, apoi 
au cîștigat cu 1—0 un meci cu 
o selecționată locală. Ultima 
partidă s-a disputat la Zmolen, 
brașovenii intîlnind echipa Ro- 
dope, cu care au terminat la 
egalitate : 1—1. (C. Gruia, co
resp.)

De la F. R. Fotbal.

CU PRIVIRE IA TRANSFERAREA JUCĂTORILOR
Pentru a da posibilitate echi

pelor din Diviziile A, B și C 
să-și Întărească loturile — atit 
prin promovarea unor elemente 
tinere, valoroase, cit și prin eli
minarea fotbaliștilor care nu 
mai corespund cerințelor impu
se de fotbalul actual — Biroul 
Federației Române de Fotbal a 
hotărit să acorde acestor echipe 
dreptul de a transfera in tot 
cursul anului — cu excepția 
ultimelor șase etape de campio
nat — jucători de la echipele 
din județul lor care activează 
în eșaloanele inferioare.

Jucătorii divizionari care vor 
deveni disponibili se pot trans

fera, numai 
județene de 
categorii inferioare, 
aceluiași județ. In cazul unor 
litigii cu privire la acordarea 
dezlegării jucătorilor, hotărîrea 
Comisiei județene de fotbal este 
obligatorie.

Totodată, Biroul Federației 
Române de Fotbal precizează 
că transferarea jucătorilor din- 
tr-un județ in altul nu se poate 
face decît după trecerea unei 
perioade de 5 ani, termenul 
decurgînd de la 1 iulie 1977.

Actele necesare efectuării 
transferului sînt cele prevăzute 
de reglementările în vigoare.

cu acordul Comisiei 
fotbal, la echipe de 

în cadrul

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

X. Cagliari — Cesena

AȘA ARATĂ O VARIANTĂ CU
13 REZULTATE EXACTE LA
CONCURSUL PRONOSPORT, E-
TAPA DIN 12: FEBRUARIE 1978

I. Bologna — Pescara X
II. Foggia — Roma X

m. Lazio — Atalanta 2
IV. Milan — Juventus X
V. Napoli — Intern azionale X

VI. Perugia -- Genoa X
VII. T>rino — Lanerossi X

Vin. Verona — Fiorentina X
IX. Brescia -- Lecce X

1

1
2 

____ _____ _____ _ _______ X
Fond total de cîștiguri : 491.058 

lei.

Extragerea
Extragerea
Extragerea _______ _ _ . .
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI l 

670.896 lei.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO 2 DIN 12 FEBRUA

RIE 1978

XI. Monza — Palermo 
XII. Rimini — Taranto 

XIII. Sampdoria — Ternana

I : 27 35 58 30 
a n-a : 56 73 29 71 
a III-a : 33 1 21 32



GHEORGHE GÂRNITĂ-TRIPLU CÎȘTIGĂTOR 
CARPÂTI LA BIATLON„CUPA

Sîmbătă dimineața, biatloniș- 
tii participanți la „Cupa Car- 
pați“ și-au măsurat forțele in 
cursa de 10 km. Confirmînd 
forma bună în care se ană, 
reprezentantul nostru Gheorghe 
Gârniță (după ce vineri cîști- 
gase proba de 20 km) 
pus din nou în fata 
lor biatloniști din R. 
mană. Cu o alergare 
schiuri, cu o tragere fără gre
șeală la poziția culcat și cu 
doar 2 minute de penalizare 
la cea de a doua trecere prin 
poligon (poziția picioare), 
Gârniță nu a dat nici o șansă 
adversarilor săi. De data a- 
ceasta, o evoluție notabilă a 
avut și Gheorghe Voicu, cu o 
bună precizie la tragere. Iosif 
’’amaș s-a dovedit un fondist 
bun, dar mai are încă lipsuri 
în ceea ce privește precizia în 
poligon, fapt care îi aduce nu
meroase minute de nenalizare. 
REZULTATE TEHNICE : 1.
Gheorghe Gârniță (România) 
37:14 (2 min. penalizare), 2. 
Olaf Weistflog (R.D.G.) 37:28(1) 
3. Andreas Richter (R.D.G.) 
37:40(1), 4. Gerd Katner
(R.D.G.) 38:30(1) 5. Gheorghe
Voicu (România) 38:39(2), 6. 
Iosif Tamaș (România) 38:56(3).

Duminică, pe o vreme splen
didă, _s-a disputat cursa de 
ștafetă de 4X7,5 km. Echipa 
României, alcătuită din Iosif 
Tamaș, Victor Fontana, Cornel

s-a im- 
valoroși- 
D. Ger- 
bună pe F III

Aspect din poligon, unde se execută tragerea din 
picioare din cursa de 20 km.

Potroanehenu și Gheorghe Gâr
niță, a înregistrat un succes 
de prestigiu în fața formației 
R. D. Germane care, după în
trecerile individuale pe 10 km, 
pornea mare favorită în cursa 
de ștafetă. Sportivii noștri au 
făcut, fiecare în schimbul său, 
curse extrem de inteligente, 
au tras bine în poligon și au 
realizat un frumos succes in-

J’ i pozifia in 
Foto : D. NEAGU

ternațional. Ultimul schimb, 
Gheorghe Gârniță, deși a făcut 
două ture de penalizare la 
tragerea în picioare, datorită a- 
vansului pe care ii avea de la 
ceilalți .coechipieri a sosit to
tuși detașat pe primul loc.

REZULTATE TEHNICE : 1. 
România I (I. Tamaș, V. Fon
tana, C. Potroanehenu și Gh. 
Gârniță) 2hl4:38, 2. R. D. Ger
mană 2h21:12, 3. România II 
2h34:12.

Paul IOVAN

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE
DE TENIS DE MASĂ ALE ROMÂNIEI

(Urmare din pag. 1)

ținut victoria cu 3—1 obținută 
de ei în fața cuplului Raue, 
Drescher din R. D. Germană) 
și Crișan, Zsolt Bohm, între- 
cuți cu 3—0 tot în turul 3 de 
cîștigătorii probei. Printre în
vinșii lor — francezii Ranverse, 
Hatem (3—1).

Cea mai pasionantă evoluție 
au oferit-o sportivii noștri în 
proba de dublu mixt. Teodor 
Gheorghe și Eva Ferenczi au 
ajuns pînă în semifinale, gra
tie mai ales jocului din ce în 
ce mai bun al junioarei. Ei au 
învins cu 3—2 valorosul cuplu 
Leiss. Kriiger (R. F. Germania) 
și cu 3—1 pe Wu Chin-Sin, Li 
Shu-In, a cărui valoare 
e binecunoscută. în semifina
le, într-un meci care a ridi
cat tribunele în picioare, du
blul nostru a cedat foarte greu 
în fața cunoscutului cuplu chi
nez Lien Ke-Lian, Li Min: 1—3. 
In setul cîștigat, scorul era la 
un moment dat 13—1 pentru 
români. Majoritatea celorlalte 
dublurj românești au rămas în 
turul secund.

Titlul a fost cîștigat de 
cuplul Lien Ke-Lian, Li Min 
(R. P. Chineză), învingător cu 
5 1 în fața francezilor Secretin 
și Bergeret. Pe locurile 3—4 : 
Teodor Gheorghe, Eva Ferenczi 
(România) și Stipancici, Pala- 
tinus (Iugoslavia).

La simplu masculin numai 
Șerban Doboși a pătruns pînă 
în turul 3. dar nu a mai putut 
trece de Wan Chien-Chian 
(0—3). Printre învinșii săi, fran
cezul Hatem (3—1) și iugosla
vul Kalinici (3—0), ambii bine
cunoscut în Europa. Este ade
vărat că prezența puternicilor 
Jucători chinezi, iugoslavi și 
francezi a format veritabile 
„locuri înguste" pe tabelele de

concurs. Titlul de campion a 
fost cucerit de Lien Ke-Lian, 
cîștigător cu 3—0 în partida cu 
Wan Chien-Chian (ambii din 
R.P. Chineză). Pe locurile 3—4 : 
vest-germanul Leiss și france
zul Secretin.

Aceeași participare valoroasă 
s-a înregistrat, firește, și la 
simplu feminin, aici adăugîn- 
du-se țărilor amintite la băieți 
și R.P.D. Coreeană. Dintre spor
tivele noastre, cea mai bună 
evoluție au avut-o Maria 
Iexandru, Liana Mihuț și, 
nou, Eva Ferenczi, toate 
lificate sîmbătă în turul 
Mihuț a învins cu 3—1 
Fabri și a pierdut cu 2—I

, A- 
din 
ca- 

3. 
pe 

,_____  __ _ 3 la
Hong Qi] Son (R.P.D. Coreea
nă); Ferenczi, cu o victorie, la 
fel de prețioasă, la Hendriksen 
(3—0), nu a putut trece de Li 
Min (2—3).

Maria Alexandru le-a învins 
cu 3—0 pe Larsen (Danemar
ca), Grofova (Cehoslovacia) 
și, într-un meci aplaudat la 
scenă deschisă, pe chinezoaica 
Li Shu-In. în semifinale, Maria 
a avut ca adversară pe cam
pioana mondială la dublu femi
nin Pak Yong Ok (R.P.D. Co
reeană). La capătul unui meci 
spectaculos, victoria a fost deci
să în setul 5 cînd Pak Yong 
Ok a reușit să se desprindă. 
Scor 3—2. Pak Yong Ok avea 
să cîștige titlul învingînd în 
finală la același scor pe Chan 
Li (R.P. Chineză). Pe locurile 
3—4 : Maria Alexandru (Româ
nia) și Ri Song 
Coreeană).

în încheiere, se 
că ediția din acest 
naționalelor" de tenis de masă 
ale României s-a" bucurat de o 
participare valoroasă și de o 
organizare foarte bună sub toate 
aspectele.

Suk (R.P.D.

poate spune 
an a „inter-

TfNISMANII ROMANI AU CISTIGAT
ULTIMUL JOC PENTRU C. t. „IM)OOR“

La Porto România - Portugalia 3-0
în cadrul campionatului eu

ropean de tenis pe teren aco
perit, în orașul Porto s-a dis
putat meciul dintre selecționa
tele României și Portugaliei, 
victoria revenind sportivilor 
români cu scorul de 3—0: An
drei Dîrzu — Arsenio Marta 
6—7, 6—2, 6—3; Dumitru Hâ- 
rădău — Sergio Cruz 6—1, 4—6, 
6—1; Dîrzu, Hărădău — Marta, 
Cruz 6—3. 6—4. ,

in celălalt joc, contir.d pen
tru grupa B a turneului de 
promoție, echipa Olandei a în
vins cu 3—0, la Monte Carlo, 
selecționata Monaco.

Iată clasamentul final al gru
pei: 1. Olanda 5 v (16—2); 1 
România 5 v (14—4); 3. Monaee 
2 v; 4. Portugalia 0 v. Benefi
ciind de un meci-averaj supe
rior, reprezentativa olandeză se 
califică în 1 turneul de baraj 
pentru promoție.

DEBUT INTERNAȚIONAL SLAB
AL SELECȚIONATEI B DE HOCHEI

PLOIEȘTI, 12 (prin telefon). 
Pe patinoarul artificial din lo
calitate s-a desfășurat, sîmbătă 
și duminică, dubla intilnire in
ternațională de hochei dintre 
Selecționata B a României și 
reprezentativa Bulgariei, parti
cipantă la grupa C a campio
natului mondial.

în primul meci, evoluția echi
pei noastre i-a decepționat pe 
spectatori. Deși întărită cu cîți- 
va jucători din prima garnitură 
națională (Gal, Antal, Mikloș, 
Cazacu, Vișan), ea a 
comportare slabă, fiind învinsă 
cu scorul de 6—1 (1—1, 3—0, 
2-0).

avut o

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
PRIMELE DOUA MANȘE

ALE C.M. DE BOB 4
Pe pîrtia de la Lake Placid 

(S.U.A.) au început campiona
tele mondiale de bob pentru 
echipajele de 4 persoane la 
care participă 21 de echipaje. 
După primele două manșe con
duce echipajul secund al Aus
triei (pilot Dellekarth), cu tim
pul de 2:08,39, urmat de El
veția — 2:08,58 și R. D. Ger
mană ■— 2:08,66. Echipajul
României, pilotat de Dragoș 
Panaitescu, se află pe locul 10, 
cu timpul de 2:10,13 (în prima 
manșă obținuse al 7-lea timp, 
cu 1:04,54).

de 1000 m în 1:17,47 și con
duce la multiatlon cu 76,955 p, 
urinat de norvegianul Kai Arne 
Engelstad, olandezul Joss Va
lentin, norvegianul Frode Ron- 
ning și sovieticul Valeri Mu
ratov. La feminin, după prime
le două probe (500 m și 1000 
m), pe primul loc se află ame
ricana Beth Heiden, sora lui 
Eric, urmată de coechipiera sa 
Kim Kostron și Liubov Sadci- 
kova (U.R.S.S.).

Oaspeții, mult mai omogeni, 
au practicat un joc combinațiv, 
în forță, stăpînind partida.

Cazacu a deschis scorul în 
min. 2, dar Stoilov a egalat 
peste 7 minute. în repriza a 
doua, formația noastră a avut o 
inexplicabilă cădere și a primit 
trei goluri în numai două mi
nute : Atanasov (30), Petrov 
(31), Dimov (33).

în ultima treime, Todorov 
(min. 49) și Nenov (60) au pe
cetluit o victorie severă, dar 
meritată, a formației bulgare. 
Foarte slabă prestația portaru
lui Stoiculescu.

Au condus Gh. Mureșeanu și 
Șt. Enciu.

Aseară a avut 
vanșă, încheiat 
5—7 (3—1, 1—3, 
menea, în favoarea oaspeților. 
Au marcat: Dumitru, Antal, 
Cazacu, Șandor și Herghelegiu 
pentru România B; Ilievo (2), 
Nanev, 
Nanov 
garia.

Au 
și Gh.

loc meciul re- 
cu scorul de 
1—3), de ase-

Gherasimov, Todorof, 
și Bahvarov pentru Bul

arbitrat : M. Presneanu 
Mureșeanu.
I. TĂNASESCU, coresp.

,.MONDIALELE* 
DE PATINAJ VITEZĂ

Tot la Lake Placid, Campio
natele mondiale de patinaj vi
teză au debutat cu o dublă 
victorie a sportivului american 
Eric Heiden, care a cîștigat pro
ba de 500 m în ‘38.22 și pe cea

SURPRIZE IN TROFEUL 
„KANDAHAR"

Disputată la Chamonix, pro
ba de coborîre pentru trofeul 
,,Kandahar" a fost cîștigată de 
schiorul canadian Ken Read. 
Austriacul Franz Klammer s-a 
clasat pe locul 13 ! în proba de 
slalom special, victoria a reve
nit lui Phil Mahre (S.U.A.), ur
mat de Ingemar Stenmark (Su
edia) și Paolo de Chiesa (Ita
lia).

Fotbal
ImerâUfune

JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE IARNĂ
Programul viitoarelor intreceri sportive studențești

PRAGA (Agerpres). — în 
penultima zi a Jocurilor Mon
diale Universitare de iarnă de 
la Spindleruv Mlyn (Ceho
slovacia), proba masculină de 
slalom uriaș a revenit ceho
slovacului Bogumir Zeman. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Patrice Ciprellj și Peter Ru- 
pitsch (Austria). Cursa de 30 
km a fost cîștigată de schiorul 
sovietic Aleksandr Zavialov.

în clasamentul pe medalii, pe 
primul loc se află U.R.S.S. cu 
14 medalii (5 aur — 5 argint 
și 4 de bronz), urmată 
Cehoslovacia 10 medalii 
2) și Italia — 4 medalii (2,

în conferința de presă 
tă la Spindleruv Mlyn,

de 
(5, 3, 
1, 1).
ținu- 
pre-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

ședințele Federației internațio
nale a sportului universitar, 
Primo Nebiolo, a declarat că 
Universiadele de iarnă se vor 
disputa pe viitor în anii im
pari, următoarea ediție urmînd 
să aibă loc în 1981, probabil în 
Bulgaria. în anul 1979 se vor 
desfășura campionate mondiale 
universitare la schi și patinaj, 
în ceea ce privește Jocurile 
mondiale studențești de vară 
din anul 1979. acestea vor avea 
loc, așa cum s-a stabilit, între 
3 și 13 septembrie în Mexic.

' în program va fi inclus și fot
balul. în cursul anului 1978 se 
vor mai disputa competiții in
ternaționale studențești la cros 
(în Elveția), orientare sportivă 
(în Finlanda), judo Ca Rio de 
Janeiro) și ciclism (în Belgia).

CAMPIONATE
R.F. GERMANIA (etapa 2 

Kaiserslautern — Duisburg 6—1 ! ; 
Pauli — Monchengladbach 0- 
Koln — Hamburg 6—1 I ; Ba^ 
Munchen — Saarbrucken 7-1 ! ; I 
men - Schalke 2-0 ; Bochum 
Braunschweig 1—1 ; Stuttgart 
ha 1—0 ; Dusseldorf — ~ 
în clasament : 1. Koln 
chengladbach 32 p ; 
30 p.

ANGLIA, 
vorabil, 37 
ta n ice au 
rezultate din 
Chelsea 
Leicester ___  „ . . , __________
City - Queens Park 2-1 ; Bristol — 
West Bromwich 2—1. După 28 de e- 
tape Conduc Notthingham 42 p ; 
Manchester City 36 p ; Everton 36 p; 
Liverpool 34 p.

ITALIA (etapa 18). Șapte rezul
tate egale și o victorie în deplasa
re ! Bologna — Pescara 1—1 ; Foggi-a 
— Roma 0—0 ; Lazio — At a tan ta 0-2; 
Milan — Juventus 0-0 ; Napoli — 
Inter 2—2 ; Perugia — Genoa 0—0 ; 
Torino — Lanerossi 2—2 ; Verona — 
Fiorentina 0-0. |n clasament : 1. Ju
ventus 26 p, 2—4. Torino, Lanerossi 
și Milan cite 22 p.

REZULTATE, ȘTIRI
o Meciuri amicale : Barrekense — 

Sel, Finlandei 0—1 (0—1) : Chemie
Halle - Slask Wroclaw 1-1 (1-0) ;
echipa poloneză Hutnik Cracovia a 
fost învinsă la Dimitrovgrad de se
lecționata locală cu 4-0.

A Noul antrenor al echipei repre
zentative a Bulgariei este țvetar 
llcev, care pînă în prezent s-o ocu
pat cu pregătirea selecționatei d« 
juniori. |n vîrstă de 41 de ani, Țve- 
tan llcev ii înlocuiește în funcție pe 
Hristo Mlodenov și loncio Arsov.

_ Hert-
Dortmund 1—0. 
34 p ; 2. Mon- 

3. Dusseldorf

timpului nefa- 
din ligile bri- 

iatâ cîteva 
engleza :

Din cauza 
de meciuri 
fost aminate.

prima liga _____
Manchester United 2—2 ; 
Arsenal 1—1 ; Manchester

ATLETISM • In concursul pe 
teren acoperit la Montgomery 
(S.U.A.), Harvey Glance a cîști
gat două probe : 60 y cu 6,1 și 
săritura în lungime cu 7,85 m. 
Alte rezultate : 3 mile — Mike 
Musyoki (Kenya) 13:25,7 ; 60 yg 
— James Walker 7,0.

CICLISM a Cursa de 6 zile 
desfășurată pe velodromul aco
perit din Anvers _ ‘
cu victoria cuplului 1 
Maertens (Belgia) — Alan 
(Australia).

JUDO • în concursul 
Tbilisi, primul loc la cat. 
mijlocie a fost ocupat de 
ticul Aleksandr Volosov. La cat. 
mijlocie, victoria a revenit ja
ponezului Masao Tasakasi.

NATAȚIE • La Paris a înce
put concursul de înot „Tilt“. 
Sportiva americană Cynthia 
Woodhead a fost cronome
trată pe 800 m liber în 8:27,32 
(cea mai bună performanță 
mondială). în proba de 1 500 m, 
Vladimir Salnikov (U.R.S.S.) a

s-a Încheiat 
Freddy 

Clark

de la 
semi- 
sovie-

obținut 15:12,69 « în ziua a doua 
a concursului Cynthia Wood
head a cîștigat și proba de 400 
m liber cu timpul de 4:08,6 (cea 
mai bună performanță mondială). 
Alte rezultate : 200 m spate mas
culin Zoltan Verraszto (Ungaria) 
— 2:03,68 ; 200 m liber masculin 
Andrei Krilov (U.R.S.S.) —
1:49,81; 100 m liber femei Jill
Sterkel (S.U.A.) — 56,90 ; 200 m 
bras femei Suzanne Nielsson (Da
nemarca) — 2:31,33 (cea mai bu
nă performanță mondială).

SCRIMA • întilnirea de flo
retă dintre echipele de tineret 
ale R.F. Germania și Italiei s-a 
încheiat, la Heilbronn (R.F.G.), cu 
victoria italiencelor la scorul de 
9—6.

ȘAH • La 16 februarie va a- 
vea loc la Amsterdam o reuniu
ne a F.I.D.E.. care va stabili lo
cul de desfășurare a meciului 
pentru titlul mondial dintre Ana
toli Karpov și Viktor KorcinoL 
Pînă în prezent și-au manifes
tat Intenția de a găzdui acest

meci, ce ar urma să înceapă la 
15 iulie 1978, federațiile din Fi- 
lipine, Olanda, Austria, Italia, 
Canada șl Scoția.

TENIS • In ultimele sferturi 
de finală, la St. Louis : Mayer
— Fibak 7—8, 6—4 ; Franulovici
— Lewis 6—2, 6—4. In semifi
nale : Mayer — Franulovici 6—3, 
3—6, 6—0 ; Dibbs — Alexander 
6—4, 7—6. • Rezultate din turne
ul feminin de la Seattle : Navra
tilova — Kathy May 6—7, 6—4,
6—2 ; Turnbull — Casals 5—7, 
6—1, 6—2 ; Stove — Kerry Reid 
6—4, 6—1. a Intre 24 și 26 fe
bruarie se va desfășura la Ade
laida finala zonei asiatice a 
„Cupei Davis“, opunînd echipele 
Australiei și Noii Zeelande. Din 
formația australiană fac parte 
Tony Roche, John Alexander, 
Mark Edmondson, Bob Giltinan 
și Allan Stone.

TENIS DE MASA a In „Cupa 
ligii europene" : la Limerick, Ir
landa — Belgia 4—3 ; la Szolnok, 
Ungaria — Anglia 5—2.
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MASA

RUGBY

SCRIMA

PATINAJ ARTISTIC 
POPICE

Turneu pentru Marele Premiu F.I.L.T. la Palm 
Springs (S.U.A.)
Campionatele internaționale - probe alpine
— ale Elveției, la Villars și Andermatt 
Cassius Clay — Leon Spinks (cat. grea) 
Grecia — Austria, meci amical la Aterva 
Turul „Marii Mediterane" în Franța 
Campionatele Internaționale — coborîre
— ale Franței, la Tignes
Concurs internațional de sala la San Diego 
(S.U.A.) 
Turnee finale în C.C.E. (m), la Basel, 
Cupa Cupelor (m), la Assen (Olanda) 
C.M. probe nordice, îa Lahti (Finlanda)

(D

Finala Cupei Europei : Spartacus Budapesta 
— Sparta Praga
„Turneul celor 5 națiuni’* : Franța — Irlanda, 
la Paris j Țara Galilor — Scoția, la Cardiff 
Turneu internațional (spada), la Tauber- 
bischofsheim (R.F.G.)
Turneu internațional, Ia Budapesta
„Cupa Pola r" (individual) în Sued'a


