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felicitări și urări cu prilejul 
aniversării zilei de naștere

portul
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Cu prilejul aniversării zilei 
de naștere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a primit un mare 
număr de scrisori, mesaje șl 
telegrame de felicitare din în
treaga țară. Animați de cele 
mai fierbinți sentimente de sti
mă și respect, oameni ai mun
cii din toate județele patriei
— muncitori, țărani, intelectu
ali, tineri și vîrstnici, bărbați 
și femei, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități
— au adresat secretarului ge
neral al partidului, președinte-

„Doresc să mulțumesc călduros comuniștilor, activiștilor de 
partid ți de stat, organizațiilor de partid, de masă și obștești, 
ministerelor ți instituțiilor de stat, tuturor oamenilor muncii de 
la orașe ți sate care mi-au adresat felicitări ți urări cu prilejul 
aniversării zilei mele de naștere. Consider toate aceste manifes
tări ca o expresie a prețuirii ți încrederii întregului popor in 
partidul nostru comunist - care m-a crescut și m-a format ea 
militant revoluționar ți pe care-l voi sluji cu credință întreaga 
mea viață — ca o nouă ți puternică ilustrare a angajamentului 
unanim al tuturor cetățenilor patriei, al intregii națiuni de a 
acționa neabătut, in strinsă unitate in jurul partidului, al Comi
tetului Central, pentru a asigura transpunerea in viață a politicii 
noastre interne ți externe, a prevederilor mărețului Program de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate ți inaintare 
a României spre comunism.

Imi este deosebit de plăcut 
a adresa, la rindul meu, tuturor 
gului nostru popor, urări de noi 
bucurii ți satisfacții in munco ți 
ricire".

0 inimoasa performantă 
hoherilor noștri 
C. L tinerel

PAUL NEAGU GHEORGHE PIEPTEA
Desfășurarea campionatului 

european de bob pentru tine
ret, găzduit de pîrtia de lingă 
celebra stațiune italiană Cer- 
vinia, a prilejuit reprezentan
ților României o remarcabilă 
performanță : cucerirea meda
liei de argint! Intr-o companie

Prin dublul siieccs asupra echipei Steaua

In dcrbijiii Diviziei A Ia baschet

DINAMO A FĂCUT UN PAS IMPORTANT

PENTRU RECIȘTIGAREA TITLULUI
Obțlnînd o dublă victorie în 

derbyul cu Steaua, echipa Di
namo s-a detașat în fruntea 
clasamentului Diviziei A la 
baschet și, în mod normal, nu 
mai poate rata recucerirea 
titlului de campioană a țării. 
Iată însă rezultatele etapei a 
16-a și unele amănunte de la 
meciurile disputate :

DINAMO — STEAUA 2—0: 
77—68 (34—33) și 84—82 (34—34). 
Contînd aproape în exclusivi
tate pe Cernat (ceilalți echi
pieri, în special conducătorii 
de joc. avind evoluții slabe), 
Steaua nu putea emite pre
tenții la victorie în disputa de 
sîmbătă, în care Dinamo s-a 
dovedit o echipă, omogenă, 
cursivă în acțiuni, și cu doi 
echipieri în vervă ’ deosebită 
(Georgescu în prima repriză, 
Niculescu în a doua). Dealtfel, 
și procentajele sînt edificatoa
re : Dinamo — 52% la arun
cări din acțiune, 69% la cele

călduroase felicitări și 
de sănătate și fericire.

Iui Republicii Socialiste Româ
nia, 
urări 
viață îndelungată, noi și tot 
mai mari succese în activitatea 
desfășurată în fruntea partidu
lui și statului pentru progresul 
ți înflorirea patriei socialiste, 
pentru bunăstarea întregului 
nostru popor.

Tuturor celor ce i-au scris 
cu acest prilej sărbătoresc, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le 
adresează următoarea scrisoare 
de mulțumire;

să folosesc acest prilej pentru 
celor care m-au felicitat, intre- 
succese 
in viață,

in activitatea viitoare, 
multă sănătate ți fe-

NICOLAE CEAUȘESCU

ROMANIA I (P. NEAGU-GR. PIEPTEA) 
MEDALIA DE ARGINT I

selectă — echipaje din Austria, 
R.F. Germania, Elveția, Italia, 
Franța, alături de alte echipaje 
din Belgia. Iugoslavia și Olan
da — sportivii Paul Neagu — 
pilot și Gheorghe Pieptea ~~ 
împingător au izbutit, după o 
luptă echilibrată dusă de-a 

libere ; 
respectiv 
ce scorul s-a menținut multă 
vreme echilibrat, steliștii au 
izbutit (datorită te cea mai 
mare măsură lui Cernat ți lui 
Opșițaru, acesta din urmă fiind 
o adevărată revelație) să obți
nă un avans de 8 puncte (61 
— 53 ta min. 29). Au fost su
ficiente, însă, mai puțin de 3 
minute de joc excelent prestat 
de Dinamo (intercepțiile și 
contraatacurile lui Niculescu si 
Uglai au fost hotărîtoare). pen
tru ca soarta întrecerii să fie 
pecetluită ta favoarea acestei 
echipe, care a realizat ta min. 
32 scorul de 67—63. In final, 
echipa Dinamo și-a manifestat 
cu autoritate coeziunea si luci
ditatea. impunîndu-se ta fața

D STĂNCULESCU

(Continuare in pag. 2—3)
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H.C. MINAUR BAIA MARE Șl DINAMO BUCUREȘTI
IN semifinalele cupelor europene la handbal

Angajate, sîmbătă și duminică, în meciurile retur ale sfer
turilor de finale, echipele noastre — participante la cupele eu
ropene de handbal — au realizat ceea ce ne-am așteptat: cali
ficarea in semifinale. H.C. Minaur — in Cupa cupelor — și-a 
înscris In palmares cea de a 6-a victorie consecutivă, iar 
Dinamo București — in Cupa campionilor europeni — și-a fruc
tificat, la Alicante, avantajul creat in partida de acasă. Felicitări 
ambelor formații și succes in semifinale !

BAIMARENII LA A 6-a VICTORIE CONSECUTIVA !

Huttenberg. 
finală ale 

au reușit să-și 
de intrare. Și 
peste 4 000 de 

făcut să freamăte 
creat o atmosfe- 

care a dat

BAIA MARE, 4 (prin tele
fon). Puțini dintre băimărenii 
care au dorit să asiste sîmbătă 
seara, în Sala sporturilor, la 
returul Intîlnirii dintre H. C. 
Minaur și T. V. 
din sferturile de 
Cupei cupelor, 
procure bilet 
așa insă, cei | 
spectatori au 
tribunele, au 
ră de entuziasm 
pur și simplu aripi „portoca
liilor” lui Lascăr Pană.

H. C. Minaur. a întrecut pe 
T. V. Huttenberg cu 24—19 
(19—J), după ce la Giessen ciș- 

lungul celor patru manșe, 
se claseze pe locul secund, 
după elvețienii R. Pichler — 
J. Kalin și înaintea echipaje
lor Austriei și R.F. Germania, 
clasate pe locurile 3 și. respec
tiv, 4. Medalia de argint ono
rează pe acești doi sportivi și 
pe antrenorii lor (Ion Matei, 
Dumitru Foeșeneanu și Ion VI- 
sulescu) si ne dă speranța re
venirii bobului românesc în 
elita internațională a acestui 
sport

Menționăm că Paul Neagu 
și Gheorghe Pieptea stat legi
timați la C.S. Tractorul (Neagu 
provine, insă, de la LE.F.S.) 
și că amîndoi sint atleti frun
taș! (Neagu este 
țării ân- titre la 
greutății).

Celălalt echipaj
AL Pandrea—N. Androne — 
s-a clasat pe locul 8 (5X)1„86).

Rezultate: L Elveția I 451.32. 
2. România I 454,19. 3. Austria 
I 4:55,88. 4. R.F. Germania I 
4:56,02, 5. Italia I 457,23. 6. 
Italia H 4:5848 etc.

campionul
aruncarea

român —

Steaua — 41,90% și,
64%. Duminică, după

Georgescu, tntr-una din nume
roasele sale acțiuni de atac 

spectaculoase si efi'^ce 
Foto : N. DRAGOȘ 

tigase, la 26 februarie, cu 23- 
22. Succesul obținut in fața 
handbaliștilor vest-germani 
este prețios, îndeosebi pentru 
faptul că formația oaspete are 
o valoare reală, ea făcînd par
te din elita țării care deține 
actualmente titlul mondial.

Infiltrat printre Meineke și Klein, Panțîru plonjează spectaculos 
fi-l învinge pe 
sîmbăti

portarul Kovacs, altfel

Partida de 
spectaculoasă, 
un ridicat nivel tehpic. Elevii 
antrenorului Lascăr Pană au 
început meciul apărîndu-se a- 
vansat, pe linia de la 9 m și 
chiar mai te față, pentru a-1 
anihila pe celebrul pivot Horst 
Spengler (luat „om la om" pe 
semicerc). Tactica avea să dea 
roade te această privință

s îmbată a fost 
pasionantă, de

CALIFICARE SCONTATA A DINAMOVIȘTILOR
scorul general de 48—38. 
Tot ta C.C.E. s-au mai dis
putat partidele Empor Ros.ock 
— T-S.K.A. Moscova (17—14) și 
Honved Budapesta — Stella St. 
Maur (26—20). Ambele echipe 
tnvingătoare s-au calificat 
pentru semifinalele C.C.E.

Duminică la amiază s-a dis
putat Ia Alicante returul In- 
tilnirii dintre Calpisa și Di
namo București. Victoria a re
venit gazdelor cu 24—20 (12 — 
10). Campioana țării noastre 
s-a calificat in semifinalele 
Cupei campionilor europeni cu

In vederea celei de a dona etape de pregătire

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL
PLEACA AZI IN BULGARIA

la Alexandria. 4-1 (1-1) cu Rulmentul
ALEXANDRIA, 4 (prin tele

fon). Lotul A a susținut un 
nou joc de pregătire, în com
pania divizionarei B Rulmen
tul Alexandria. Pe un teren 
foarte bine pregătit în vederea 
acestui joc și te fața unui 
public entuziast (aproape 
10 000 de spectatori), care con
firmă marele interes pentru 
fotbal al localnicilor, „tricolo
rii* au tntllnit un adversar 
mai viguros dectt cel de la 
Plopeni, echipa condusă de 
antrenorul Gavrilă opunînd o 
rezistență deosebită, mri ales 
în prima repriză, încheiată cu 
un meritoriu 1—1.

La fluierul arbitrului bucu- 
reștean, V. Constantinescu, ca
re a condus corect, au fost a- 
liniate formațiile :

LOTUL A : Lung — Anghe- 
tini, Sameș, Dinu, Vigu — 
Komilă, Bolâni, Rădulescu —

*

a marcat doar două(Spengler ___
goluri, în min. 18 șl 31), dar 
antrenorul vest-german, Ru
dolf Spengler, a găsit antido
tul. El l-a trimis și pe Allen- 
dorfer pe semicerc, indieîn- 
du-le să circule rapid și să le 
creeze culoare de șut aruncă
torilor de la 9 m. Și, astfel, 
Ohly și Meineke, mai ales a- 
cesta din urmă, au înscris go
luri spectaculoase, echilibrînd 
partida. Așa se face că în min. 
35 scorul era 11—11 și în sală 
plutea o îngrijorătoare incerti
tudine. Tot lui Lascăr Pană îi 
revine însă meritul de a fi știut 
să găsească soluția. El a ope
rat cîteva schimbări, printre 

Dortarului.

redutabil in meciul de 
Foto : Dragos NEAGU

au redat echipei prospeți- 
necesară, curajul caracte-

care 
mea 
ristic, formației aflată pe te
ren propriu și — nu în cele 
din urmă — adevărata valoa
re cu care este creditată. 
Gheorghe KeiL apărătorul bu-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

Bălăci, Dudu Georgescu, Voî- 
cilă. (După pauză, în min. 46, 
Tilihoi avea să ia locul lui 
Anghelini, iar Crlșan avea 
să-și regăsească postul de ex
tremă dreaptă, ta locul lui Bă
lăci, trecut ta linia de mijloc, 
în locul lui Romilâ. Spre sfîr- 
șitul meciului au mai jucat 
Cristian, Paraschivescu și Cer
nesc u).

RULMENTUL ALEXAN
DRIA . Boroi — Ciocîrlan, A- 
lexandru, Tiuș, I. Radu — 
Ghiță, Pană, Chirlac — Hîrșu- 
lescu, Gh. Radu, Ifrim. (în mi
nutul 46, portarul Bunea l-a 
tnlocuit pe Boroi. In ultimul 
sfert de oră s-au mai operat 
cîteva Înlocuiri).

loan CHIRILA

(Continuare In pag. 2—3)



„Criteriul Juniorilor" Ia sanie in campionatele de

INTR-O COMPANIE SELECTĂ, SPORTIVII ROMÂNI 
NENCIU - RADU ÎNVINGĂTOHI IN PROBA DE DUBLU

Aflat sub semnul incertitu
dinii, din cauza temperaturii 
ridicate, „Criteriul juniorilor)* 
la sanie s-a disputat sîmbătă 
ți duminică, în excelente con
diții, pe pîrtia din Sinaia. La 
această a treia ediție a între
cerii au fost prezenți tineri 
sportivi din K.D. Germană, 
Uniunea Sovietică și Ceho
slovacia — alături de cei mai 
buni specialiști români în acest 
frumos sport. Despre valoarea 
practicanților săniei din R.D. 
Germană — ale căror rezulta
te sînt binecunoscute în arena 
internațională — nu trebuie să 
mai amintim, de aceea perfor
manța realizată de tînărul 
cuplu de la Clubul sportiv șco
lar din Sinaia, Ștefan Nenciu 
— Vasile Radu este cu atît 
mai meritorie. în proba de 
dublu, școlarii sinăieni au 
realizat un excelent rezultat 
reușind să se claseze pe pri
mul loc, într-o companie va
loroasă. în prima manșă, 
Nenciu—Radu au găsit cea mai 
adecvată linie de coborîre și 
,.zburînd“ fără greșeală au în
registrat cel mai bun timp. 
Trebuie să amintim că în pri
ma coborîre, echipajul sovietic 
Enkov—Mașnin a înregistrat 
un timp bun. Deși în virajul 
patru ei s-au răsturnat, s-au 
redresat spectaculos și au ter
minat cursa. Al doilea timp al 
manșei a fost obținut de cu
plul cehoslovac Kraus — Pacek 
(59,62), față de 59,31 cît au 
realizat Nenciu—Radu, Și în 
cea de a doua coborîre, cei doi 
sinăieni au evoluat bine, au 
cîștigat pe merit primul loc, 
realizînd o mare surpriză, mai

ales că cei doi nu fac parte 
din lotul republican. Poate de 
acum înainte...

Cursele individuale au fost 
dominate categoric de repre
zentanții R.D. Germane, care 
s-au clasat pe primele locuri 
atît în disputele fetelor, cit 
și în cele ale băieților. în a- 
ceste probe o frumoasă impre
sie au lăsat și sportivii sovie
tici situați în apropierea în
vingătorilor, atît la fete cit și 
la băieți. Românca Gabriela 
Soare a coborît curajos, și a 
lăsat impresia că printr-o în
drumare mai atentă poate pro
gresa simțitor.

REZULTATE TEHNICE; 
fete : 1. Keietin Doyrich
(R.D.G.) 2:51,51, X Gabriela 
Munsche (R.D.G.) 2:51,85, 3. E- 
lena Perminova (U.R.S.S.) 
2:52,12, 4. Elena Porosova
(U.R.S.S.) 2:52,68, 5. Elena
Reabkova (U.R.S.S.) 2:54,28, 6. 
Gabriela Soare (România) 
2:54,90; băieți : 1. Andreas
Bauch (R.D.G.) 2:44,18, 2. Tors
ten Gorlitzer (R.D.G.) 2:45,85,
3. Wolfgang Hoffmann (R.D.G.)
2:46,60, 4. Andrei Enkov
(U.R.S.S.) 2:46,64, 5. Jorg Hof
fmann (R.D.G.) 2:47,61, 6. Vla
dimir Mașnin (U.R.S.S.) 2:50,42; 
dublu : 1. Ștefan Nenciu — Va
sile Radu (C.S.Ș. Sinaia) 
1:59,87, 2. Kraus — Pacek
(Cehoslovacia) 2:00,75, 3. Picio- 
rea — Florea (România) 2:00.92,
4. Răducan — Pleșa (Româ
nia) 2:01,33, 5. Bâlănoiu —
Făcăleț (C.S.O. Sinaia) 2:02,74. 
6. Enkov — Mașnin (U.R.S.S.) 
2:04,14 etc.

Paul IOVAN

dinamo Învingătoare,
ÎN PARTIDA CU PE

A

:• i

Aspect din finala cursei de 60 mg., in prim plan: Mihaela 
Dumitrescu Foto : V. BAGEAC

„cupa c. a. u.“ PRIMELE FLORI
IN PRIMA VARA A TLETISMULUI

„Cupa Clubului atletic uni
versitar** a prilejuit reunirea, 
la startul primului concurs de 
sală din acest an, a atleților 
seniori, alături de care s-au 
întrecut unii dintre cei mai 
buni juniori. Răspunzînd in
vitației organizatorilor — care 
s-au achitat In condiții bune 
de sarcina asumată — s-au 
prezentat sub cupola sălii „23 
August" atleți bucureșteni, dar 
și din Arad, Brăila, Brașov, 
Constanța, Craiova, Focșani, 
Tg. Mureș, Timișoara, Tîrgo- 
viște și din alte localități-

Cele mai bune performanți 
ale competiției au fost reali
zate de Gina Panait-Ghioroaie, 
care a sărit 6,42 m la lungime 
(a avut o încercare depășită 
de peste 6.60 m), Daniel Albu 
2,15 m la înălțime, Mihaela 
Dumitrescu Ia 60 mg și Adrian

HIDROTEHNICA CONSTANTA Șl CONFECȚIA BUCUREȘTI 
ROMÂNIEI'' LA HANDBAL FEMINININ FINALA „CUPEI

BRAȘOV, 4 (prin telefon)* în- 
tUnind formația Mureșul T<. Mu
reș, echipa cons tâ nț ear. ă Hidro
tehnica a obținut o nouă victorie 
(24—17), deși nu a strălucit decît 
în unele momente ale întrecerii 
Meciul a scos în evidență eficiența 
atacului constănțean, dar în egală 
măsură și slăbiciunile apărării 
„7“-lui mureșan. Merită a fi evi
dențiat faptul că Hobincu, Cara- 
petru, Frîncu. au reușit să îmbine 
experiența lor cu elanul mai tine
relor Negru sau Lică, fapt care 
a asigurat Hidrotehnicii o victorie 
fără emoții. Cele 41 de goluri au 
fost realizate de: Hobincu-Timof- 
te 9, Cotîrlă 5, Negru 5, Carapetru 
3, Tomescu 2 de la Hidrotehnica 
și Pereș 5, Gaal 4, Bărbat 4, Dorgo 
3, Dudaș de la Mureșul. Au con
dus N. Maghețiu și V. Ciucă (Ti
misoara).

Ultimul joc al turneului, care a 
opus formațiile Constructorul 
Baia Mare și Știința Bacău a ofe
rit o întrecere dramatică. Sufocate 
pur și simplu de ritmul infernal 
Impus de handbalistele din Bacău 
în primele 15 minute, bălmăren-

CAMPIONATUL

cele au fost nevoite să stea ■ mai mult în defensivă și să încerce s-o 
stopeze pe Torok, aflată duminică 
în mare vervă. în general, Con
structorul a abordat această par
tidă cu o teamă nejustificată, e- 
chipa acționînd crispat, fapt care 
a permis echipei din Bacău să 
manevreze în liniște și să conducă 
pînă în min. 37, cînd tabela de- 
marcaj a indicat pentru prima 
oară egalitate (9—9). Se părea că 
elevele lui C. Popescu și-au regăsit 
cadența și vor cîștiga în final. Ul
timele minute însă ne-au arătat 
mai decisă tot formația studen
țească, care a obținut victoria 
(12—11) pe oferit. Un rezultat egal 
i-ar fi fost suficient Constructoru
lui pentru calificarea în finală. 
Așa însă, la finele turneului, cele 
care s-au îmbrățișat de bucurie au 
fost handbalistele Hidrotehnicii 
Constanța, clasate pe primul loc 
datorită unui număr mai mare de 
goluri înscrise decît adversarele 
lor, care au totalizat același nu
măr de puncte (4). Au marcat : 
Torok 6, Văcaru 4, Lupșor, Marian 
(Știința) și Iacob 4, Barta 3, Ior- 
dache 2, Macovschi, Anghel (Con- 
str.). Au condus C. Căpățînă și 
C. Mihalașcu (Buzău).

Ion GAVR1LESCU

ce

REPUBLICAN
DE PATINAJ

BRAILA, 4 (prin telefon). In cel 
mai important joc din semifina
la „Cupei României** organizată 
în Sala sporturilor din localitate

s-au lntfl-iit. intr-o partidă 
urma să decidă pe una dintre f-r.n, competiției. Confecția
București și Universitatea șoara.

Meciul a fost extrem de 
librat, egalitatea persistând 
tabela de marcaj de mai 
ori. O singură dată- Confecția s-a 
aflat in avantaj cu două goluri 
(12—10), dar timișorencele au
reușit să egaleze (12—12), În
scriind mai întâi prin Luțaș, ca
re a transformat o aruncare de 
la 7 metri și a,pol prin Cojocaru, 
In urma acestui rezultat for
mația bucureșteană a terminat 
neînvinsă (ca dealtfel șl Uni
versitatea) , și cu un punct mai 
mult a obținut dreptul de a juca 
in finală. Au marcat : Bl diac 4,
Eremia 3, V. Constantines cu 2, G. Constantinescu, Pițigoi, sere- 
diuc de la Confecția și Luțaș 6, 
Ștefanovici. 3, Cojocaru 2, Popă- 
iiă de la „U**. Au condus N. 
Danieleanu și D. Purică (Plo
iești).

In celălalt joc al zilei Rulmen
tul Brașov a dispus clar de Rapid 
București cu 20—14. Au Înscris : 
Drăguței 5, Marcov 4, Radu 3, 
Nan 3, Rhein 2, Oancea 2, Jek- 
zuska de la Învingătoare și Mălai 6, Iagăru 4, Gheorghe-Matei 
2, Moraru, Dobre de la Învinse. 
Arbitri : V. Erhan (Ploiești) și 
Tr. Ene (Buzău).

N. COSTIN, coresp.
REZULTATE TEHNICE DE DUMINICA

Timi-
echi

pe multe

Proteasa la înălțime, ulti
mii însă in încercări supli
mentare, în afară de concurs. 
Astfel, Mihaela a alergat 8,2 s, 
iar Proteasa, în a patra în
cercare, a trecut 2,20 m !

Rezultate tehnice : BĂRBAȚI : 
60 m : Claudiu Sușelescu (Dina- 
no) 6,5, I. Schron (Steaua) 6,6, 
B. Bunta (CASU Timiș.) 6,8 ; 60 
mg : Nicolae Petcu (CASU Ti
miș.) 8,0, D. Miiller (Steaua) 8,2, 
D. Silișteanu (CSSA Buc.) 8,3, St. 
Floroiu (Steaua) 8,3 ; lungime : 
C-tin Alupei (Steaua) 7,36 m, L. 
Focșeneanu (CAU) 7,17 m, V. Dt- 
ma (Steaua) 7,07 m ; triplu : 
Adrian Ghioroaie (Steaua) 15.89 m, 
M Mihail (Steaua) 15,68 m, C. 
Alupei (Steaua) 15,66 m ; înălțime: 
Daniel Albu (Steaua) 2,15 
Adr. Proteasa (Steaua) 2,12 
M. Onciu (Steaua) 2,08 m, 
Oșlobeanu (CAU) 2,08 m ; 
jină : Marian Voicu (Steaua) 
m, N. Ligor (Steaua) 4,70 m, __
Ivan (Dinamo) 4,70 m ; greutate : 
Ioan Balint (CS Arad) 14,40 m ; 
FEMEI : 60 m : Doina Budirincă 
(Rapid), 7,5, Claudia Șomănescu 
(Steaua) 7,5, Doina Ciolan (Stea
ua) 7,6, Gabriela Ionescu (CAU) 
7,6 ; 60 mg ; Mihaela Dumitrescu 
(Rapid) 8,4, Codruța Iușco (CAU) 
9.0. Eleonora Crăciun (CAU) 9,1, 
(HC. Dumitrescu 8,2, Iușco 9.0, ' 
Coculeana Bucătaru 9,0) ; lungi
me : Gina Panait-Ghioroaie 1CS 
Brăila) 6 42 m. Margareta Fodor 
(CS Brăila) 6,08 m, Gabriela Pu- 
stianu (CSS Focșani) 5.79 m ; 
înălțime : Corina Tlfrea (CAU) 
1 55 m : greutate : Suzana Her
man (Steaua) 15.23 m (HC. LUi-ma 
Isac. CSSA 13,73 m — record de junioare II),

m, 
m, 
A. prâ- 

4,80 
Cr.

Romeo VILARA

(Urmare din pag. 1)

VITEZA
MIERCUREA CIUC, 4 (prin tele

fon). Campionatul republican de 
sprint al seniorilor a Început du
minică dimineața la o temperatură 
de — 2 grade, pe pista naturală 
din localitate. In absența celor trei „olimpici** (V. Coraș, A. Erdelyl și 
D. Jenei), aflați peste hotare, ac
tualele întreceri constituie, de 
fapt, un campionat al tinereții, 
deoarece dintre cei 30 de partici- panțl Z0 sînt juniori.

In prima zi a competiției, re
prezentanții „noului val" au tost 
la înălțime. Proba de 500 m s-a 
încheiat cu victoria juniorului 
Theodor Faraoneanu, pe locul se
cund situîndu-se tot un vitezist aflat In plină ascensiune, Sorin 
Angliei (17 ani) .O plăcută surpriză 
s-a produs și in cursa de 1000 m, In care juniorul Ion Opincariu 
(1:31,1) a depășit cu aproape 2 s 
norma de clasificare pentru ca
tegoria I. In schimb, rezultatele 
din confruntările feminine se 
mențin la limita mediocrității, 
Agnes Rusz reușind, în disputele 
eu mal tinerele el adversare, să 
salveze onoarea senioarelor.

Rezultate tehnice din prima zi : 500 m _ — senioare : 1. Agnes
Eva 

... Si- 13 ani (C.S.Șc.
. _____; 51,2 ; se-1. T. Faraoneanu (I.E.F.S.) 

S. Anghel (Vilt. Cluj-Na- 
' " * Gh. Pîrv (I.E.F.S.) 

senioare : 1. Agnes 
Eva Molnar 1:43,5, 
(Viit. Cluj-Napoca) 

: 1. I. Opincariu 
(Tractorul Brașov) 1:31,1, 2. M. 
Vrînceanu (I.E.F.S.) 1:31,2, 3. A.
Bakos (Mureșul Tg. Mureș) 1:32,7.

Luni se va disputa returul celor 
două probe.

------------1.
Rusz (I.E.F.S. BUC.) 43,2, 2. 
Molnar (S.C.M. Cluc) 49,7, 3. 
mona Todoruț
Viitorul Cluj-Napoca) niori . - — - 
44,7, 2. 
poca) 44,8, 3. 
44,9. 1000 m — 
Rusz 1:43,2, 2. 
3. Maria Pardl 
1:46,5 ; seniori

BRAILA : Rapid București — Rulmentul Brașov 14—20 
Confecția București — Universitatea Timișoara 
ment final : 1. Confecția i p ; 2. Universitatea 4 
4. Rapid 1 p.

(5-10) ; 
12—12 (5—6). Clasa- 

p ; 3. Rulmentul 2 p;

Tg. Mureș 24—17BRAȘOV : Hidrotehnica Constanța — Mureșul _
(11—9) ; Constructorul Bala Mare — Știința Bacău 11—12 (5—8). Cla
sament final : 1. Hidrotehnica 4 p (49—42) ; 2. Știința 4 p (45-42) ; 3. 
Constructorul 4 p (39—33) ; 4. Mureșul 0 p.

unor adversari care nu au 
știut să mențină un avans 
cîștigat cu multă trudă. Au 
înscris : Niculescu 20+29, Geor
gescu 22+8, Popa 14+6, Cara- 
ion 2+0, Chivulescu 4+15, 
Ivascenco 0+6, Uglai 4+6, No
vac 9+14, Mihuță 2+0, respec
tiv Cernat 34+29, Opșițaru 
8+23, Căpușan 9+4, Tarău 
7+6, Cîmpeanu 0+7, Zdrenghea 
4+1, Pîrșu 2+6, " ‘ ’ ’
2+0, Oczelak 2+6.
de arbitri G. Chiraleu 
Pasere si G. Chiraleu 
Took au demonstrat 
ță si autoritate.

URBIS — C.S.U. 
0—2 : 72—73 (34—41) 
(46—34). într-un meci 
însemnătate pentru 
retrogradării, bucureștenii au 
pierdut „la potou" ambele în
treceri. după ce ajunseseră 
ca, în final, să aibă situații 
favorabile : 72—68 (sîmbătă) și 
82—79 (duminică) de fiecare

Netolitzchi 
Cuplurile 

P. 
Fr. 

competen-

GALAȚI 
și 82—85 
de mare 
evitarea

IOAN CAVAȘI A CUCERIT „CUPA TELEFERIC" LA SCHI
Poiana Brașov a fost o gaz

dă primitoare pentru schiorii 
alpini care și-au disputat, cu 
o ardoare deosebită, ,»Cupa 
Teleferic". Organizatorii au de
pus eforturi considerabile pen
tru ca pîrtiile de concurs să 
se afle în cele mai bune con
diții și, spre meritul lor, au 
reușit acest lucru 
autorul principal al 
organizatoric fiind 
Nicolae Iovicj.

Vineri, în prima 
loc proba de slalom uriaș, pe 
Sulinar, pe o lungime 
1300 m, cu cîte 
și o diferență 
400 m. Disputa 
de interesantă. __
prima manșă Dan Cristea

pe deplin, 
succesului 
antrenorul

zi, a avut

de
52—54 de porți 
de nivel de 
a fost extrem 
După ce în * 

a 
realizat cel mai bun timp, în 
următoarea, colegul său de 
club loan Cavași a mers exce
lent, a recuperat diferență și 
a cîștigat pe merit locul 1. La 
fete, Minodora Munteanu nu 
a dat nici o speranță colegelor 
sale de întrecere, învingînd de-

tașat. Sîmbătă, pe pîrtia dinRu- 
ia, ocolită de organizatori cam de 
multă vreme din cauza dificul
tății pe care o are — înclina
ție mare, denivelări — a avut 
loc slalomul special. La bă
ieți situația s-a repetat în
tocmai ca vineri. Dan Cristea 
a obținut cel mai bun timp 
în prima manșă, dar Cavași 
s-a dezlănțuit in a doua Și a 
cucerit primul loc. La fete a 
învins Aurelia Nițu. Proba de 
coborîre s-a disputat pe pîrtia 
Lupului, foarte bine amena
jată și întreținută de maestrul 
sportului Ion Cojocaru. A fost 
o cursă a vitezei. Zăpada a 
permis o alunecare rapidă, iar 
traseul a supus pe competitori 
unor eforturi susținute. A în
vins Dan Cristea după o co
borîre excelentă, secondat de 
principalul său rival loan Ca- 
var’ si de „veteranul" acestor 
curse Ion Bobiț.

Trofeul transmisibil „Cupa 
Teleferic** fiind cucerit de

două ori consecutiv 
Cavași, a intrat definitiv 
posesia dinamo vistului.

de loan 
în

REZULTATE TEHNICE, sla- 
Minodora 

2. 
roșu) 

Cocișiu 
băieți : 
4:08,93, 
4:09,90, 
4:10,61; 
Aurelia

lom uriaș, fete : 1.
Munteanu (A-S.A.) 5:12,87, 
Daniela Tampa (St.
5:19,92, 3. Roxana
(C.S.U. Bv) 5:21,42 ;
1.1. Cavași (Dinamo) 
2. D. Cristea (Dinamo) 
3- Gh. Vulpe (Teleferic) 
slalom special, fete : 1. 
Nițu (C.S.U. Pitești) 2:06,40, 2. 
Minodora Munteanu 2:11,46, 3. 
J uja Raț
2:14,36 ; . *. *•
1:43,40, 2. D. Cristea 1:44,66, 3. 
D. Munteanu (A.S-A.) 1:45,17 ; 
coborîre, fete : Aurelia Nițu 
54,57, 2. Minodora Munteanu 
54,61, 3. Juja Raț 62.91 ; băieți: 
1. D. Cristea 1:41,01, 2. I. Ca- 
vași 1:41,39, 3. I. Bobiț (C.S.U. 
Pitești) 1:43,11 ; combinată 
băieți : 1. I. Cavași, 2. D. Cris
tea, 3. Gh. Vulpe.

(„U“ Cluj-Napoca) 
băieți : 1. I. Cavași

întrecerile din cadrul etapei de 
Ieri a campionatelor Diviziei A de 
volei au avut în centrul atenției 
partida de la Iași, dintre Penici
lina și Dinamo, meci derby al 
competiției feminine, in urma că
ruia campioanele și-au 
poziția de fruntașe în

FEMININ
PENICILINA IAȘI —

1—3 (—5, —5, 10, —4).________
de spectatori au plecat dezamă
giți în urma slabei prestații a e- 
chipei lor favorite, care a părut 
obosită, probabil datorită nume
roaselor deplasări efectuate m ul
tima vreme, ceea ce a dus la o 
lipsă de concentrare șl la o in- 
frîngere fără drept de apel. Cam
pioanele au jucat bine în toate 
compartimentele. Dealtfel, scorul 
pe seturi oglindește fidel situația . întîlnirii, care a durat doar 75 de 
minute. Antrenorii celor două e- 
chipe au utilizat următoarele ju
cătoare : PENICILINA — Aurelia 
Ichim, Doina Stoian, Carolina Nan, 
Nadia Brumă (Georgeta Popescu, 
Mariana Raevschi), Ileana Do- 
brovschi, Ana Martinaș ; DINAMO
— Mariana Ionescu (Gabriela 
Ciocoiu), Victoria Banciu, Victo
ria Georgescu, Irina Petculeț, 
Helga Bogdan, Alexandrina Con- 
81 an tin eseu. Au arbitrat : V. Ar- 
hire — Brașov și V. Ranghel
— București. (D. DIACONESCU- 
coresp.).

CHEMPEX CONSTANȚA — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 0—3 (—13, 
—13, —12). Victorie meritată a 
craiovencelor, care — exceptînd 
setul al treilea, mai echilibrat — 
au condus în permanență, gazde
le făcînd o continuă cursă de ur
mărire. S-au evidențiat : Maria Buz a tu, Margareta L&luț de la în
vingătoare, respectiv Doina Săvoiu 
și Mariana Focșa. Arbitri : M.
Nicolau — I. Covaci, ambii din 
București. (C. POPA-coresp.).

RAPID — „U“ CLUJ-NAPOCA 
3—1 (—11, 7, 6, 8). După un în
ceput bun, studentele au cedat, 
comițînd multe greșeli, în special 
la preluare și la serviciu. Eviden
țieri : Rodica Bulancea și Eugenia 
Rebac de la gazde. Arbitri : I. 
Niculescu și Gh. Ionescu, ambii 
din București. (N. TOKACEK- 
coresp.).

C.S.U. GALAȚI — FARUL CON
STANȚA 3—2 (—10, 8, —14, 6, 11). 
S-au remarcat : Lia Catarig, Ma- 
ricica Obreja, Florentina Itu, Ele
na Sander de la învingătoare, res
pectiv Gulniza Gelil și Maria E- nache. Arbitri : A. Dini cu — D. 
Râdu’eseu, ambii din București. 
(T. SlRiOPOL-coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — C.S.M. SI
BIU 3—2 (—13, —11, 8, 8, 8). Deși 
au condus cu 2—0 la seturi și 7—2 
în cel de al treilea, siblencele nu au 
putut obține, totuși, victoria fina-

consolidat 
clasament,

DINAMO
Peste 3000

lă, ca ur 
nlri a gaz 
ra Bistric 
culina Ai 
toare, res 
șl Marcel: 
Ududec — 
— Bucure: 

UNIVER 
MARATEJ 
—13, 8, 10)

DINAMC 
3-1 (3, 2, 
nută în 60 
jucat mai 
pînd cu s( dus perm; 
loarea b 
cuvîntul. 
Păușescu 
(C.S.M.). 
Galați, C. 
(N. MAT£

VIITORI 
•RARI B. L 
9) ! Peste 
asistat, tir 
joc spectf 
factură tt 
zîndu-se ș 
dăruire, s 
toare. S-a 
pă bă că ui 
cială pe Arbuzov 
Dragomir NITW-^ori

„U“ CLI 
0-3 (-7, 
jucat bin< 
meritul di 
destul de I. Aurelia: 
pectiv PO; 
C. Pitaru 
Ploiești. ( 

UNIVER 
C.S.U. GA 
Meci aprij 
victoria rr 
care au a 
pe cei ma gălățeni s 
Arbitri : > 
ambii din 
VlCI-cores

TRACTC 
TEHNICA 
-11, 11, 4] restul me< 
nota de c 
de la car 
Sterea și 
meanu — 
București, 
coresp.).SILVAN 
DELTA TI 
Joc medii 
de gazde. 
Bujilă (S 
Arbitri : ! V. Szakac 
RIN, core

TITLUL
dată în ultimul minut. Coșge- 
teri : loan 12+15, Neagu 16 + 
16, Cîmpeanu 6+12, respectiv 
Stratan 23+14, Magoș 10+21, 
Corjos 6+20.

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
— UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA 1—1 : 82—93 (35—44), 
87—72 (42—36). Evoluții contra
dictorii, cu 
Regretabil 
nu au știut 
cercat să 
comportare 
biiitățile lotului) din 
de duminică prin greșelile ar
bitrilor D. Crăciun și I. Gri- 
gore care, este drept, au comis 
multe erori, dar nu de natură 
să influențeze rezultatul. Mai 
menționăm că M. Crăciun („U'*) 
a avut un gest de brutalitate 
față de R. Popovici, motiv pen
tru care a fost eliminat din 
joc și 
dat. 
23+29, 
de pe 
20+22, 
pectiv 
16+19,

RAPID 
73—77 (38—40) și 87—61 (48—30). 
După o partidă foarte echili
brată, pierdută de rapidiști în 
final, aceștia au avut duminică 
o prestație remarcabilă. Coș- 
geteri : Bulancea 24+22, Gh. 
Dumitru 11 + 14, Vințilă 11 + 14, 
Țurcanu 10+17, respectiv Mă- 
năilă 25+12, Spînu 15+13, Băi- 
ceanu 11+18. (O, GUȚU — co
resp.).

I.C.E.D. — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 2—0 : 117—93
(70—68) și 70—68 (35—44). Du
pă ce în prima zi a marcat 
49 de puncte, Grădișteanu a 
fost mult mai puțin eficient, 
motiv pentru care echipa sa a 
avut emoții în jocul de dumi
nică. Coșgeteri : Grădișteanu 
49+12. Chircă 14+10, respectiv 
Copăcianu 16+18, Stratulat 
15+12. (N. STEFAN — coresp.).

C.S.U. BRAȘOV — C.S.U. 
SIBIU 2—0 : 98—81 (47—41) și 
97—82 (56—35). Victorii nete, 
la capătul unor meciuri spec
taculoase. Coșgeteri : Moraru 
37+20. Tecău 23+25, Irimie 
19+12. respectiv Palhegi 6+26, 
Chirilă 20 + 7. (C. GRUIA —
coresp.).

rezultate în notă, 
faptul că oaspeții 

să piardă și au în- 
justifice slaba lor 

(evident sub posi- 
partida

probabil va fi suspen- 
Coșgeteri : Ermurache 
Popovici (cel mai bun 
teren în ambele zile) 
Marinache 17+20, res- 
Crăciutt 30+14, Roman 
Barna 17+14.

FARUL 1—1 :

RAPID 
REȘTI 0- 
52—65 
Marianei 
nată, însă 
pentru a 
campioant 
criză. X 
angajează 
în lupta 
re : And: 
che 10+1 
+ 15, Ra 
16+18.

UNIVE 
RA — P 
REȘTI 1- 
74—74. 83 
26). Intîln 
dar de 1 
zut. Coșg 
Czmor 12 
Casetti 19 
dru 20+2 
giu 12+K 
ARCAN

VOINȚ, 
LA SATt 
(42—39) și 
plăcute, c 
nilor. Coș 
34, Petric 
respectiv 
24+8, Ho: 
IA — coi

UNIVE 
POCA—P 
REȘTI 1- 
91—73 (4£ 
meci ec 
oaspete ( 
șansă ; d 
le s-au 
dominînd 
zaru-Matl 
16. Anca 
16+20. F< 
19+17. (R

CRIȘUj 
PIA BU( 
(36—33) ș 
getere : 
Iescu 14 
respectiv 
tino 4+11 
resp.l.

C g s—• 
BUCURE 
32) și 1( 
tere : N 
13+16.
Rusoîu li 
— coresi



z

3-1
rocadă cu Puri- 
continuat să joa- 
doi piteșteni din

i a 
LO-

au realizat 
spectaculoase, dar 

ratat în minutele 48, 
Reșițenii au redus

cu două 
veritabile — s-a

avut 
leori. 
Pop, res- 
itrl : 
IA — I
p, 5). I cu 
pilor, 
pilea 
tel la 
pscu. 
olcu, 
bPO-

I
I

ARAD, 4 (prin telefon). Fosta 
divizionară A, F.C.M. Reșița, 
cu o linie de mijloc laborioa
sa și .un atac cu două aripi 
rapide, a constituit un bun 
partener pentru lotul nostru 
olimpic, căruia i-a ridicat des
tule probleme în joc.

Partida s-a disputat pe sta
dionul „Constructorul", pe un 
timp ploios, dar terenul, accep
tabil, a permis ambelor echipe 
să construiască multe faze de 
poartă. Pînă în min. 30 s-a 
jucat aspru, dar nu dur. în a- 
ceastă perioadă de timp, ata
cul selecționatei olimpice al
cătuit de astă-dată 
extreme 
descurcat destul de greu în 
fața apărării reșițene, deoarece 
a insistat îndeosebi pe pătrun
derile în forță ale masivului 
Stan. A fost suficient ca, timp 
de 10 minute, să se schimbe 
registrul tactic al acțiunilor o- 
fensive, jucîndu-se și pe latu
rile terenului, pentru ca să a- 
pară marile ocazii de gol la 
poarta lui Windt. în min. 36, 
Marcu a centrat impecabil, de 
pe stînga, și STAN, demarcat 
oportun, a reluat plasat, des- 
chizînd scorul : 1—0. Trei mi
nute mai tirziu, faza s-a re
petat : Marcu a centrat la fel 
de bine și IOVANESCU a ridi
cat scorul la 2—0.

După pauză, în locul lui 
Stan a intrat Radu II. iar Ivan 
l-a înlocuit pe Zamfir, după

LOTUL REPREZENTATIV PLEACA AZI IN BULGARIA

și-a

e-

Sofia, în vederea ce

Balaci in 
inimosul 

o anume

tul 
lui 
lor 
Pe 
in

lui 
cu 
Și
Iui Voicilă, 

dorința de a

Rădulescu înscrie cel de-al patrulea gol al Lotului A în partida 
de ieri, de la Alexandria. Foto : V. BAGEAC

(Urmare din pag. 1)
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Meciul a început într-un 
tempo rapid, jucătorii Rulmen
tului remareîndu-se prin insis
tență și decizie, în wfața unui 
public care le-a încurajat me
reu eforturile. în această pri
mă parte, Lotul A nu 
prea găsit cadența, deși a do
minat teritorial. Jucătorii 
chipei naționale l-au căutat 
prea mult pe Voicilă, pentru 
a-i oferi prilejul înscrierii u- 
nui gol în orașul său. Lotul A 
a exagerat în acest sens, mai 
ales Rădulescu, care a prefe
rat combinații „pînă la limi
tă", ceea ce a creat o anume 
dezordine în acțiunile ofensi
ve. Localnicii au răspuns pe 
contraatac și au reușit să des
chidă scorul în min. 37 prin 
GH. RADU, care a transfor
mat un penalty, la un fault în 
careu comis de Sameș. Sur
prinși de această deschidere a 
scorului, „tricolorii" 
ționat prompt și au reușit să 
egaleze după cinci 
(min. 42) la capătul unui tipic 
â suivre rugbystic, cînd min
gea purtată pe traiectoria Ro- 
milă — Balaci — D. Georgescu 
i-a prilejuit lui BOLONI ega- 
larea scorului. După pau
ză (min. 52), în urma unei 
centrări a lui Voicilă, BOLONI 
reușește să lifteze peste porta
rul Bunea, înscriind ca la... 
handbal. După alte cinci mi
nute (min. 57), același BOLO
NI reușește hat-trick-ul, în
scriind cu un șut puternic, la 
o minge trimisă precis de Ba
laci. Scorul va fi pecetluit în 
min. 75, cînd RĂDULESCU, 
nemarcat pe partea stingă, răs
punde cu promptitudine unei 
mingi de contraatac.

Acest joc de pregătire ^e la 
Alexandria a pus în fața lo
tului A un adversar mai com
bativ și mai decis decît cel 
de la Plopenî. „Tricolorii" au 
găsit ritmul adecvat abia după 
pauză, cînd am remarcat par
ticiparea deosebit de activă a 
libero-ului Dinu în acțiunile 
de atac, omniprezența lui Bo- 
loni, aflat realmente într-un 
moment bun, mereu mai sen- 

care a făcut 
ma. Echipa a 
ce rapid. Cei 
atac, ajutați mereu de Iovănes- 
cu și Augustin, 
combinații 
Radu II a 
67 și 70.
handicapul prin transformarea 
unui penalty de către PORAȚ- 
CHI (min. 74). Evoluind mult 
mai bine decît în jocul de vi
neri (deși fără Mulțescu și Că- 
mătaru, ușor accidentați, olim
picii au forțat în final, cînd 
au mai înscris un gol deose
bit de frumos, prin același IO
VANESCU (min. 84). la o cen
trare a lui Augustin.

Arbitrul Dan Ologeanu 
condus bine formațiile : ’ 
TUL OLIMPIC : Speriatu 
M. Zamfir (min. 46 Ivan), Ște- 
fănescu. Al. Nicolae, Purima «—
T. Stoica, Augustin, Iovănescu 

D. Nicolae, Stan (min. 46 
Radu II), Marcu ; F.C.M. : 
Windt (min. 46 Ilieș) — Kites 
(min. 65 Chivu). Hergane, Po- 
rațchi, Telescu — Portic (min. 
65 Uțiu), Gabel, Firițeanu — 
Damian, Oancea, Florea.

Lotul olimpic pleacă marți 
în Iugoslavia, pentru un tur
neu de trei jocuri — cu Hajduk 
Split (8 februarie). Steaua ro
șie Belgrad (9 februarie) și 
Vojvodina Novi Sad (14 fe
bruarie).

Laurențiu DUMITRESCU

sibil la jocul combinativ. In 
prima repriză am înregistrat, 
pe de altă parte, timiditatea 
ofensivă a fundașilor laterali, 
lipsa de punch a • • — • • •
duelurile directe 
fundaș I. Radu 
crispare în jocul 
vizibil marcat de 
face totul în fața publicului 
său.

A fost un joc' util în preaj
ma dificilelor meciuri de pre
gătire din Bulgaria.

★
în cursul zilei de astăzi, Lo- 

A va pleca pe calea aeru- 
spre 
trei meciuri de pregătire 

care urmează să le susțină 
țara vecină. După cum am 

mai anunțat, două din aceste 
trei jocuri vor avea drept 
partener Lotul A al Bulgariei. 
Vor face deplasarea toți jucă
torii care au efectuat stagiul 
de la Poiana 
Dumitru,

Brașov, minus 
care, se spune, acu

ză în continuare dureri (lom- 
bo sciatică), el urmînd să fie 
supus unui nou control medi
cal la Centrul de medicină 
sportivă „23 August". Sameș, 
care a lipsit un timp de la 
Poiana Brașov, a primit avi
zul medical.

MECIURI AMICALE
U.T.A. — SLOVAN BRATIS

LAVA 1—2 (1—1).
C.I.L. SIGHET — T. E. ZALAE- 

GERZEG 1—4 (0—1).
OLIMPIA SATU MARE — ÎN

FRĂȚIREA ORADEA 4—0 (1—0).
CORVINUL HUNEDOARA — 

DACIA ORAȘTIE 4—0 (0—0).
ȘOIMII SIBIU — F.C. ARGEȘ

2—1 (2—1).
AURUL BRAD — JIUL PETRO

ȘANI 3—1 (1—1).
OLIMPIA RM. SABAT — SPOR

TUL STUDENȚESC 0—3 (0—1).
S.C. BAC AU I — VICTORIA TE

CUCI 2—0 (0—0).
C.S. TÎRGOVIȘTE — DINAMO 

0—1 (0—0).
POLITEHNICA TIMIȘOARA 

SELECȚIONATA DE TINERET 
CEHOSLOVACIEI 2—2 (2—1).

STEAUA — MECANICA FINA 
5—0 (4—0).

RAPID BUCUREȘTI 
GIURGIU 1—0 (0—0).

A

F.C.M.

La solicitarea tovarășului Anghel 
F. R. Fotbal, publicăm, sub semnătura 
jos, cuprinzind opinii personale și ale 
privind interpretarea unor măsuri ale F.R.F.

Tovarășul Adrian Păunescu mă 
laudă ca să mă poată defăima. 
Gindește, probabil, că dacă ii 
spui omului citeva vorbe bune, 
insultele, oricît de multe, oricît 
de urite și, mai ales, oricît de 
nedrepte, nu mai par insulte, ci 
critică. Gindește, probabil, că e 
destul să declari bune intenții ca 
să fii ori să pari principial, com
bativ, sincer. Așa crede poetul 
Adrian Păunescu ! Dacă ar fi să 
folosesc și eu metoda domniei 
sale, ar trebui să declar că îl 
admir pe Adrian Păunescu poe
tul (acesta e adevărul) dar Q 
compătimesc pe cronicarul de fot
bal Adrian Păunescu. De ce ? 
Pentru lipsa lui de competență și 
probitate. Pe mine nu m-a în
zestrat natura cu harul poeziei, 
de aceea rămin un cititor pasio
nat, dar cinstit, nu dictez ver
suri nimănui. Dar poetul Adrian 
Păunescu, in numele dreptului la 
opinie, dă ordine și dictează sen
tințe. Și încă pe un ton In tota
lă contradicție cu climatul de
mocratic pe care adesea îl in
vocă și de care beneficiază. A- 
dică pe un ton gălăgios, fără 
drept de apel. Cu motiv, fără 
motiv, cînd ceva sau cineva din 
fotbal nu-i este pe plac, dă re
plici violente, insinuează sau in
sultă direct, interpretind într-un 
mod strict personal climatul nos
tru democratic. Atunci cînd este 
vorba de condeiul său, de „cro
nicile" sale de fotbal elimină din 
noțiunile de democrație și liber
tate a presei o parte esențială, 
inseparabilă — răspunderea pen
tru adevărul cuvintului tipărit.

și alții, asemenea poetului A- 
drian Păunescu, atribuindu-și ro
lul de judecători supremi în fot
bal, împart în stingă și în 
dreapta, cu dărnicie și cu o ra
ră lipsă de modestie, sfaturi, epi
tete, laude, injurii camuflate, per
siflează deciziile forurilor com
petente, dau lecții antrenorilor, 
cer astăzi excluderea unui jucă
tor de fotbal, iar mîine îl a- 
șează la zid pe antrenor că nu 
l-a selecționat in națională etc., 
etc., după un singur criteriu : a- 
cela al spectatorului care a sărit 
gardul la peluză și fluieră. Flu
ieră indiferent ce s-ar întimpla 
pe teren, pur și simplu pentru 
că a învățat să bage degetele în
tre buze. Tonul jignitor în care 
se adresează tehnicienilor și ju
cătorilor, lipsa lor de modestie 
n-ar fi la urma urmei o mare 
nenorocire dacă n-ar fi dublate 
— repet — de o supărătoare in
competență.

în articolul „Dobrin" publicat 
in „Săptămina culturală a Capi
talei" tovarășul Adrian Păunescu 
mă laudă ca să-mi impute mai 
cu efect „cazul Dobrin". Da, sînt 
foarte implicat in situația lui Do
brin. E drept, la tentativa — de 
acum cîțiva ani — de răpire a 
Iul din casa de la Pitești, unde 
au fost trimise două camioane 
de la Balș pentru a fi dus la 
„Universitatea" Craiova nu am 
participat. Tovarășul Adrian Pău
nescu poate depune mărturie in 
acest sens, pentru că știe foarte 
bine că nu eu am dirijat ope
rațiunea „răpirea lui Dobrin". în 
schimb am cerut tehnicienilor să 
fie adus la lotul național. Iar a- 
cum am cerut să fie sancționat. 
Nu e nici o contradicție intre ce
le două atitudini. Și intr-un caz 
și in celălalt, a fost o atitudine 
firească, vizirvd interesele spor
tului, dar și interesele evoluției 
și păstrării unei mari valori cum 
este Dobrin.

Tovarășul Păunescu spune că 
l-am exclus pe Dobrin din fot
bal. Este gravă această afirmație 
făcută de un om care înțelege 
valoarea cuvintului mai bine de
cît alții. Afirmație pe care o în
soțește și de alte afirmații 
cute cu aceeași 
(luptă surdă pentru 
exigență și duritate, 
de moment și orgolii 
etc.). Este insă și mai regreta
bil faptul că tovarășul Păunescu 
scrie, inf ormindu-se din surse 
dubioase, incălcind în mod ne- 
permis una din regulile elemen
tare ale meseriei noastre : îna
inte de a scrie, să stai de vorbă 
cu cel pe care vrei să-l critici, 
pe care te-ai pregătit să-l bla
mezi. Cu mine nu a stăt^ de vor
bă tovarășul 
Din ce surse 
rășul Adrian Păunescu cînd 
scris articolul 
tămina culturală 
A fost informat 
domniei sale, care, fără să-l

M- 
nonfalanță 

intUetate la 
bosumflări 

antisportive

Adrian Păunescu. 
s-a informat tova- 

~ ' a 
„Dobrin" din „Săp- 

a Capitalei?", 
de subalternul 

fi

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
I.C.I.M BRAȘOV 1—0 (0—0).

C.S.M. SUCEAVA — CONS
TRUCTORUL IAȘI 2—0 (1—0).

F.C. CONSTANTA — PORTUL 
CONSTANȚA 0—î (0—0).

OLTUL SF. GHEORGHE — IZ
VORUL TG. SECUIESC 1—1 (1—1).

MOBILA MĂGURĂ CODLEA — 
TRACTORUL BRAȘOV 1—2 (1—1).

F.C.M. GALATI — DELTA TUL- 
CEA 4—2 (2—2).

UNIREA DRAGAȘANI — DINA
MO SLATINA 0—4 (0—2).

MUȘCELUL CIMPULUNG — 
PETROLUL PLOIEȘTI 0—1 (0—0).

MECANICA ORADEA — LOTUL 
DE JUNIORI U.E.F.A. 2—1 (0—1), 
VOINȚA ORADEA — MINERUL 
SUNCUIUȘ 3—0 (1—0), GAZ ME
TAN MEDIAS — CARP ATI M1R- 
SA 0—0, AVINTUL REGHIN — 
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ
2-1  (1—0), O.J.T. COVASNA —
VIITORUL VASLUI 0—2 (0—1).

Paraschiv, președinte al 
acestuia, articolul de mai 
federației de specialitate,

invitat cineva, a dat buzna in 
ședința biroului federal, s-a așe
zat pe scaun fără să spună mă
car bună ziua, confundind acea 
sală cu o circiumă ? De acel ga
zetar care, supărat că l-am pof
tit afară, a semnat curajos în 
„Flacăra", cu nume de împrumut, 
un articol in care îmi dă lecții de 
conduită, de gazetărie ? Nu U în
vinuiesc pe tovarășul Adrian Pă
unescu pentru lipsa de bună-cu
viință a subalternului său, ci 
pentru că nu a verificat dacă 
cel în cauză cunoaște măcar pre
vederile Legii presei, pentru că 
nu și-a dat seama pînă acum că 
etica gazetărească a respectivului 
este șubredă. Sau tovarășul A- 
drian Păunescu s-a informat de 
la plutonul de ciocli care dau 
tîrcoale fotbalului gata să înmor
mânteze orice inițiativă care nu 
U este pe plac ? Ar fi foarte 
trist dacă ar fi adevărat pentru 
că acestor oameni le miroase urit 
tot ceea ce întreprind, în ulti
mul timp, comitetul și biroul 
Federației române de fotbal. Nu 
este greu de înțeles această atro
fiere a simțului mirosului 
dacă avem în vedere faptul

susținerilor.
a 

de

lor
- _____ ,-r__că

unii dintre ei au lucrat vreme 
foarte îndelungată, fie în condu
cerea federației, fie in alte sec
toare ale fotbalului, dar n-au lă
sat In urma lor nici măcar o a- 
mintire de „băieți cumsecade".

Deci, cu mine nu a stat de 
vorbă tovarășul Adrian Păunes
cu și nici cu vreo altă persoană 
în cunoștință de cauză. Altfel nu 
s-ar explica erorile pe care le 
conține articolul amintit. Tonul 
sigur, de atotștiutor e impro
vizat, fără acoperire, stratagemă 
de cacialma publicistică. Cei care 
cunosc adevărata desfășurare a 
cazului Dobrin observă de la o 
poștă gratitudinea zzizy.-z 
Tovarășul Adrian Păunescu 
scris fără să se intereseze _
adevăratele opinii care au pre
cedat decizia luată, paternitatea 
fiecărui punct de vedere și, mai 
ales, grija și minuțiozitatea cu • 
care biroul federal a analizat 
toate variantele, a dezbătut ca
zul in spirit democratic, în real 
spirit de conducere colegială, cu omenie.

Biroul Consiliului Național pen-
de 
în 
le 
a 

lor. Sancțiunile 
publicate în

tru Educație Fizică și Sport 
apreciat că sancțiunile date 
Biroul federal sînt blînde și, 
virtutea drepturilor pe care i 
dă statutul mișcării sportive, 
decis înăsprirea — '
stabilite au fost 
ziarul „Sp^^ul".

Desigur, pot exista multe pă
reri : că decizia Biroului federal 
a fost blîndă, că decizia Biroului 
C.N.E.F.S. este aspră, . că chiar 
hotărirea Biroului C.N.E.F.S, este 
îngăduitoare. Dar nu de aceste 
nuanțări este preocupat autorul 
articolului din „Săptămâna cul
turală a Capitalei", ci de res
pingerea, fără drept de apel, a 
înseși ideii de a fi sancționat Do
brin. („Cu începere de cînd func
ționează criteriul conform căruia 
Dobrin a fost suspendat" ? — se 
întreabă cu inocență ’ '
Adrian Păunescu).

Oare există morală și morală, 
principii și principii ?

, criteriul'

tovarășul'

rnu-

t,Acceptind 
„ctwwjui- că unui performer i 
se permite orice, pe simplul con
siderent al valorii sale, nu se in
troduce arbitrariul vedetismului, 
astăzi pe stadion, miine în Par- 
nas, poimîine — de ce nu — 
în hala de producție ? Dacă au
torul a accentuat pe metafora — 
exactă dealtfel — a muncitorului 
Dobrin, nu trebuia să fie consec
vent ei și să-l considere pe 
Dobrin, pînă la capăt, asimilat 
muncitorului ? Inclusiv în ceea ce 
privește morala, inclusiv în ceea 
ce privește exigența, inclusiv în 
ceea ce privește climatul de lu
cru ? Să nu ne jucăm cu vor
bele. Muncitorul Ion, muncitorul 
Gheorghe, milioanele de munci
tori din această țară au obligații 
de producție și morale precise 
de la care ei nu-și îngăduie să 
se abată și nu le îngăduie 
rea noastră obște muncitorească. 
Atunci „muncitorului Dobrin" și 
altor „muncitori* din fotbal de ce 
să li se îngăduie ?

Prins de voluptatea înșelătoa
re a celui care bate toba călă
rind un cal de lemn, tovarășul 
Adrian Păunescu uită de aceste 
exigențe și ne îndeamnă — 
in esență — să ne resemnăm că 
așa sînt jucătorii noștri ; unii au 
darul paharului („A băut Dobrin 
la Poiana Brașov ? Cînd n-a fă
cut-o ?" — ne atenționează to
varășul Adrian Păunescu și ne 
mai servește și gluma cu „trece
rea pe lapte"), unii au alte a- 
pucături și trebuie să fie luațica 
atare, Șl 
din noțiunea 
sport" laturi 
parabile, ca viața rațională, cum
pătară. austeră, comportarea ci
vilizată etc. Este o incitare — fă
cută, desigur, involuntar, din

Și in consecintd elimină 
de „valoare in 
componente inse-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 4 FEBRUARIE
I. Bologna — Ascoll X

n. Catanzaro — Lanero-ssi 1
m. Lazio — Avellino X
IV. Milan — Roma 1
V. Napoli -- Fiorentina X

VI. Perugia —> Inter X
vn. Torino — Atalanta 1

VIII. Verona -- Juventus 2,
IX Bari — Udinese - 2
X. Lecce — Monza X

XI. Pistoiese — Pescara 1

FOND TOTAL DE C1ȘTIGURI i
909.987 LF.I.

tocmai da- 
către ’falși 

:i că 
cum 

divor- 
care 

u- 
In-

eficienței și utilității so- 
Și ale eticii socialiste, to- 

Adrian Păunescu 1 Un 
talentat, un sportiv mare 
un „idol* pentru mtlioa-

a- 
bă- 

. .. ______  __ X
marcă goluri frumoa- 
om în viața de toate 
cam neom ? !
nu va slăbi exigența 

__ comportarea jucători- 
antrenorilar, cluburilor. Bi-

fermă 
care

fuga condeiului — la vi
ciu, la atitudini care contras
tează grav ca normele vieții 
sportive, cu normele vieții so
ciale. Se știe că mulți jucători 
foarte talentați au capotat, și-au 
degradat condiția lor sportivă și, 
uneori, cetățenească, -----
torită acreditării de ___
iubitori ai sportului a ideii 
„așa sint sportivii". Ca și 
beția, viața dezordonată, 
țurile în serie, apucăturile 
duc la degradarea condiției 
mane s-ar constitui intr-un 
soțitor de nedezlipit al sportivu
lui, s-ar ține de el așa cum um
bra se ține după om. Boema s-o 
potrivi poate în alte domenii și 
în alte lumi, dar în fotbal, în 
sport, in felul de a fi al tinere
tului nostru nu au ce căuta.

După lunga sa pledoarie in a- 
fara principiilor de exigență e- 
ducativă promovate de partidul 
nostru, tovarășul Adrian Păunes
cu așează în finalul articolului 
o frază menită să îmbrace într-o 
haină de principialitate această 
pledoarie, de fapt să escamote
ze „mesajul" ei neavenit. Scrie 
tovarășul Păunescu : „Să așezăm 
sportul acesta atit de iubit, fot
balul, pe principiile sănătoase 
stabilite de partid pentru toată 
societatea noastră, principiile ca
lității, ---------- ’ ..........
dale", 
varășe 
sportiv 
devine ___ ____ _____
nele de copii și tineri îndrăgos
tiți de sport. Să nu lăsăm ido
lii să-și mutileze chipul, să nu 
creștem sportivi cu chipul moral 
stil cit. N-avem dreptul ! Și 
poi, care părinte va spune 
iatului său : fi fotbalist ca 
și Y care ‘
se, dar ca 
zilele e. ..

Federația 
sa față de 
lor, . .
roul federal a decis în aceste zi
le să ia, cit de curînd, în dez
batere problemele stării discipli
nare și ale comportamentului 
fotbaliștilor, al conducătorilor de 
cluburi, să dea replică x x 
„jocului de-a sancțiunile", 
se practică pe o scară îngri
jorător de largă : jucători scoși 
din activitatea competițională sau 
eliminați pentru un an sau doi 
au fost absolviți de pedeapsă la 
scurt timp și chemați din nou 
„să apere onoarea sportivă a 
cluburilor". Acest joc de-a sanc
țiunile este extrem de periculos 
și el se află, între altele, la ră
dăcina perpetuării unor abateri, 
la rădăcina slăbiciunilor grav* 
care există în spiritul de anga
jare, in munca de pregătire. Nu 
vedem pentru care interes onest 
colaboratorul revistei „Săptămâ
na" și redactorul-șef al revistei 
„Flacăra", tovarășul Adrian Pău
nescu n-ar fi de acord cu redac
torul șef al revistei „Săptămâna" 
și colaboratorul revistei „Flacă
ra", tovarășul Eugen Barbu care 
într-un articol consacrat acelo
rași probleme, publicat în „Fla
căra", făcea următoarea sugestie, 
demnă de urmat : ,,Curățirea
trebuie să fie totală, fără milă 
și înduioșare, pentru că, cu cit 
un jucător este mai talentat, cu 
atit obligațiile lui morale sunt 
mai mari1.

Presa din țara noastră este li
beră, dar această libertate pre
supune răspundere din partea ce
lui investit cu mandatul de ga
zetar. în ce ne privește, anun
țăm pe această cale că nu vom 
lua in seamă acele rubrici de 
scandal și umor bolovănos — 
chiar dacă se intitulează „rubrici 
de sport" — care dezinformea
ză opinia publică și, implicit, a- 
bat atenția de la problemele re
ale, foarte serioase, x"s
sport. Și nici nu ne 
să stingem „molima 
la adresa federației, 
așa cum spunea un 
tor, că orice molimă 
tund cînd microbii 
de propriile toxine.în schimb, socotind că este și 
vina conducerii federației, a mea 
personal, că nu am făcut tot 
ceea ce trebuia făcut pentru a 
informa opinia publică asupra 
stărilor reale de lucruri din fot
bal. pentru a obține in acest fel 
un sprijin mai larg pentru rezol
varea lor. o vom face de acum 
înainte, cu sprijinul ziarului 
Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și sport, „Sportul44, 
și al altor publicații care doresc 
cu adevărat binele fotbalului.

Acestea fiind zise, închei. nu 
înainte de a aduce la cunoștința 
tovarășului Adrian Păunescu că 
este pentru prima și ultima dată 
cînd îi fac onoarea de a-i răs
punde atacurilor la persoană, ma
terialelor de rea credință. Cine 
dorește o informare de bună- 
credință va avea ușile deschise 
la federație. scaun liber și in
terlocutori răbdători. Cine vrea 
scandal, să scrie cît îl rabdă hâr
tia.

ale acestui 
propunem 
injuriilor” 

Cred și eu, 
mare scrii- 
se stinge a- 
se sclrbesc

ANGHEL PARASCHIV 
președinte al F. R. Fotbal

XII. Rimini — Genoa
XIII. Sampdorla — Cagliari

X 
X



HOCHFIȘTII ROMÂNI AU CÎȘTIGAT 
TURNEUL DE EA BUDAPESTA

BUDAPESTA, 4 (prin telex) 
Reprezentativa de hochei 
a României a cîștigat turneul 
internațional desfășurat pe pa
tinoarul Kiss-stadion Sîmbătă, 
în prezența a peste 3000 de 
spectatori, a avut loc meciul 
dintre echipele României și 
Ungariei, care a furnizat o 
dispută vie, presărată cu multe 
faze interesante. Hocheiștii 
români au evoluat bine, ca și 
în ajun cu Danemarca, și și-au 
impus superioritatea cîstigînd 
cu 5—3 (2—1, 2—1. 1—1). Punc
tele au fost realizate de: Z. 
Nagy — min. 8 acțiune perso
nală, Costea — min. 15 (pas de 
la Axinte), Pisăru — min. 25 
(pas de la Huțanu), Axinte — 
min. 32 acțiune personală, 
Pisăru — min. 58 (pas de la

ROMÂNIA - UNGARIA, DOUĂ VICTORII 
ALE ECHIPEI NOASTRE DE JUNIORI
MIERCUREA CIUC, 4 (prin 

telefon). în cadrul pregătirilor 
în vederea campionatului eu
ropean grupa B (care se va 
desfășura în localitate, de la 4 
martie) reprezentativele de ju
niori ale României și Ungariei 
au susținut. Ia sfirșitul săptă- 
mînii trecute, două partide de 
verificare, urmărite cu interes 
de un mare număr de spec
tatori.

Sîmbătă, în primul meci, re
prezentativa României a obți
nut victoria cu scorul de 7—4 
(3—1. 3—2. T—1). Fiind vorba 
de o verificare, dincolo de re
zultatul care ne satisface, cre
dem că se cuvin unele apre
cieri critice pe marginea jocu
lui juniorilor noștri. Astfel, 
s-au constatat imprecizie în șu- 
■turi și în efectuarea paselor, 
neglijențe în jocul apărării, cu 
efecte directe asupra evoluției.

Meciul a fost destul de an
trenant. cu unele faze de cali
tate realizate îndeosebi de spe- 
-ranțele noastre, care au de
monstrat că atunci cînd se 
concentrează în joc pot avea 
o bună evoluție. Scorul a fost 
deschis de Todor (min. 12) la 

--------------------------- j
CAMPIONATELE PENTRU ARME

CU AER COMPRIMAT

JUNIORII ÎN PRIM-PLAN, 
SENIORII iN UMBRA PROPRIILOR 

REZULTATE MEDIOCRE

Huțanu), respectiv- Meszoly — 
min. 16 și 58. Szajlai — min. 
30. Meciul a fost condus de 
Aubrecht, Sutka și Vrabel (Ce
hoslovacia).

în deschidere : Iugoslavia — 
Danemarca 3—3 (1—1, 2—2, 
0—0). Duminică, o mare sur
priză : Danemarca a întrecut 
net Ungaria cu 7—2 (1—1, 2—1, 
4—0). în ultimul meci al tur
neului s-au întîlnit vechile ri
vale, reprezentativele României 
și Iugoslaviei. Victoria a re
venit hocheiștilor români cu 
4—1 (1—0, 2—0, 1—1), care au 
jucat mai bine și au înscris 
prin Antal, Cazan, Moroșan și 
Pisăru. Pentru iugoslavi a 
marcat Lepsa.

LASZLO NISZKACS

o pasă excelentă de la De
meter, dar chiar în același mi
nut, speculind o greșeală a apă
rării, oaspeții au egalat Drin 
Ladanyî. Hocheiștii români do
mină și înscriu prin Chiriță 
(min. 13) și Demeter (min. 19). 
La 3—1 a intervenit, se pare, 
o relaxare de care au profitat 
adversarii și_ 3—3 (au înscris 
Babai — min. 24 si Balogh — 
min. 25). în continuare, jucăto
rii noștri reiau ofensiva si se 
detașează prin punctele înscri
se de Todor (min 30 si 31 și 
46). Dumitrache (min. 39>. res
pectiv Nemeth — min. 44. Au 

condus arbitrii localnici A. 
Balint, Gh. Tașnadi și Ezn. 
Mihoc.

în al doilea meci, duminică 
seara, echipa României a cîsti- 
gat din nou cu 10—1 (3—2. 
3—2. 4—3). după un joc mai 
bun. Au marcat : Chiriță (min. 
13, 17. 29. 431. Todor (min. 7, 
21, 44), Miklos (min. 32). Di-ia 
(min. 45). Demeter (min. S3', 
respectiv Szaloki (min. 19. 31), 
Ladanyî (min. 37. 52). Kora- 
lovicz (min. 41. 491 și Balogh 
(min. 11).

Vaier PAȘCANU, coresp.

Victorie a oaspeților In C. E. de tenis indoor

U.R.S.S. -
FOCȘANI, 4 (prin telefon), 

întîlnirea cu reprezentanții te
nisului sovietic n-a adus echi
pierilor noștri succesul dorit, 
iar șansele lor în turneul de 
calificare, din care o singură 
echipă promovează în prima 
categorie a C.E. de sală, s-au 
micșorat sensibil. Tenismanii 
români părăsesc învinși par
chetul sălii focșenene și viito
rul lor meci, care va fi și ulti
mul, peste o săptămînă. în 
deplasare, cu echipa Danemar
cei, greu mai poate remedia 
handicapul actual. Prin rezul
tatul obținut, echipa U.R.S.S. 
devine favorită în cursa pen
tru promovare. Este o echipă 
puternică, avînd nu numai în 
Aleksandr Metreveli o „rache
tă" redutabilă, ci si jucătorul 
al doilea. Vadim Borisov, un 
echipier de mare potențial. Te
nismanii noștri. Dumitru Hără- 
dău și Traian Marcu, au luptat 
cu curaj si dăruire. în special 
primul Le-au lipsit, totuși, 
cîteva atuuri necesare jocului 
în sală, mai cu seamă viteza 
în voleurl Cu acestea, oaspe
ții și-au demonstrat pînă la 
urmă o superioritate care de
venea tot mai vizibilă pe mă
sură ce întrecerea se apropia 
de deznodămînt.

Iată în cîteva scurte însem
nări filmul celor trei partide :

T. MARCU — V. BORISOV 
4—6. 2—6. După un start bun 
(primul ghem cîștigat la zero !).

OPD'NEA DE ZI 
A CONGRESULUI OLIMPIC

ifCNCHEN, I (A^erpres). — Con
gresul olimpic re se va desfășura 
!n azul I9®1 la Baden-Baden (R.F. 
Gerrr.aria) va avea înscrise pe a- 
renda de lucru trei teme prin- 
cpale : ..Tendințe noi în miș
carea olimpică, după Congresul 
din 1573 de la Vama*. ..Viitorul 
Jocurilor OUmoice-. „Coopera
rea ir.temațioEiali în domeniul 
sportului*.

Comisia de organizare a con
gresului. cuprinzlnd reprezen
tanți ai C-LO.. comitetelor olim
pice naționale si ai federaților 
intemaționaie. întrunită la Ba
den-Baden. a aprobat ordinea 
de zi. iar președintele lor
dul KiZanin. a declarat că acest 
for-jea aport▼ mondial va tociri 
mișcarea olimpici.

ROMÂNIA 2-1
Marcu intră imediat în dificul
tate și permite adversarului un 
breack rapid : 1—2. 1—3. Marcu 
revine, egalează la 4—4. dîn- 
du-ne din nou speranțe. Bori
sov este însă mai stăpîn pe ioc, 
constant în execuție. Recîștigă 
breack-ul în finalul primului 
set, iar pe al doilea și-l adju
decă mult mai ușor.

D. HĂRĂDĂU — A. ME
TREVELI 6—2. 3—6. 4—6. Un 
meci de mare tensiune și un 
spectacol deosebit. Metreveli a 
fost serios dominat de Hărădău 
la începutul partidei. își revine 
greu, gata să-și piardă servi
ciul și în debutul setului al 
doilea, dar rezistă tuturor 
atacurilor, excelînd în drive- 
loburi. Marea sa tehnică își 
spune cuvîntul în ultimul set 
al partidei, urmărită cu mult 
interes de o sală arhiplină

D. HĂRĂDĂU, T. MARCU 
— V. BORISOV, S. GRUZ- 
MAN 6—3, 6—4. Dublul, jucat 
după decizie, ne-a adus în 
sfîrșit satisfacția unui punct, 
cucerit după o luptă frumoasă, 
cu rapide schimburi de mingi, 
în care tenismanii noștri au 
avut de mai multe ori ultimul 
cuvînt

Radu VOIA

„TURNEUL CELOR
5 NAȚIUNI** LA RUGBY

LONDRA, (Agerpres). — La 
Londra. intr-un meci confând pen
tru „Turneul celor cinci națiuni" 
la rugby, echipele Angliei și 
Scoției au terminat nedecis : 7—7, 
după ce englezii au condus cu 
7—l la pauză.

In aceeași oompetiție la Car
diff, selecționata Țării Galilor a 
Învins cu 24—21 (12—9) formația 
Irlandei.

CONCURSURI ATLETICI 
DE SALA

• La Los Angeles, americanul 
Larry Latrson a cîștigat proba 
de dauă mile, lntredndu-1 pe 
recordmanul mondial kenyan 
Bono dasat pe locul doi. in a- 
ce-așl timp cu Învingătorul : 
8:42.8. Nigerianul Ehlzueien a 
terminat victorios la lungime cu 
7.8» m. iar americanul Jacobs a 
ocupat primul loc la săritură In 
Înălțime, cu 2.2» m.

• La Toronto, americanul Re- 
naldo Nehemlah a stabilit cea
— ai bună performanță mondială 
pe 5» yarzi garduri eu 6.04.
• ta Budapesta : Înălțime — 

Major (Ungaria) 2.18 m ; prăjină
— Selivanov (U.R.S.S.) 5,35 m ; 
lungime — Szalma (Ungaria) 
7.0 m ; 4»» m — Peck (R.D.G.) 
47,6.

PREZENTE ROMÂNEȘTI 
PESTE HOTARE
S-A ÎNCHEIAT „CUPA 
EUROPEI" (J) LA ȘAH

Cea de-a 3-a ediție a „Cupei 
Europei" la șah pentru junioare 
s-a încheiat in localitatea iugos
lavă Kula cu victoria maestrel 
sovietice Nana Ioseliani, care a 
totalizat în zece runde 7*/, p- Pe 
locurile următoare, Maria Ko
vacs (Ungaria), Malgorzata Wize 
(Polonia) — cite 61/, p. Barbara 
Hund (R. F. Germania) — 5V, p. 
Viorica Iile (Ro-mânia) — 5 p. 
Marina Pogorevici (România). Zo- 
rika Nikolin șl Eleonora Ranc 
(ambele Iugoslavia) — cite 4V, p, 
Helen Grant (Anglia), Renata Za- 
horovska (Cehoslovacia) — cite 
4 p ele. La turneu au participat 
15 speranțe ale șahului feminin european.

în ultima rundă. Marina Pogo
revici a remizat cu Nana Io
seliani, rezultat consemnat șl In 
partida Viorica Ilie — Barbara Hund.

ILIE NĂSTASE 
ÎNVINS DE McENROE

Partida din sferturile de fina
lă ale turneului internațional de 
tenis de la Richmond (Virginia) 
s-au încheiat cu următoarele re
zultate : John Mc. Enroe (S.U.A.)
— Ilie Năsbase (România) 6—3, 
3—6, 6—3 ; Arthur Ashe (S.U.A.)
— Brian Gottfried (S.U.A.) 2—6
6— 3, 6—3 ; Bjorn Borg (Suedia)
— Pat Dupre (S.U.A.) 6—1, 6—2 ; 
Guillermo Vilas (Argentina) — 
Tim Wilkinson (S.U.A.) 6—2, 6—2.

Finala se va disputa între su
edezul Bj6m Borg șl argentinia
nul Guillermo Vilas. In semi
finale, Borg l-a eliminat cu 4—6,'
7— 6, 6—3 pe Mc. Enroe, iar Vi
las a cîștigat cu 6—3. 6—4 la
Arthur Ashe.
TURNEUL ECHIPEI DE FOTBAL 
F.C. BAIA MARE IN UNGARIA

F.C. Baia Mare a susținut 
-noi jocuri de verificare în Un
garia. Sîmbătă, echipa română 
a întîlnit cunoscuta formație 
Vasas Budapesta, pe care a 
întrecut-o cu 2—1 (1—0). Punc
tele învingătorilor au fost în
scrise de Dragomirescu si Mu- 
reșan. Pentru Vasas a marcat 
Bartik.

Duminică. F.C. Baia Mare a 
evoluat în compania diviziona
rei B Spartakus Budapesta și 
a cîștigat cu 2—1 (1—0) prin 
punctele înscrise de Seni si 
Terheș. Unicul gol al învinși
lor a fost marcat de Balogh.’★

F.C. Bihor, care întreprin
de și ea un turneu în Ungaria, 
a jucat duminică cu divizio
nara A Dyosgyor, de care a 
fost întrecută cu 4—0 —01.

SABRERII NOȘTRI INVITAȚI 
LA „TROFEUL SANTELLI"

Tradiționalul turneu Internațio
nal de sabie dotat cu .Trofeul 
Saritelli" se va desfășura la a- 
oeastă ediție la 10 februarie în 
orașul francez Salut Maur (în 
apropiere de Paris), cu partici
parea echipelor Italiei, Româ
niei, Ungariei și Franței.

d.

Sîmbătă și duminică, sala din 
parcul sportiv Dinamo a găz
duit campionatele naționale 
pentru arme cu aer comprimat 
rezervate tuturor categoriilor de 
trăgători. Să menționăm, încă 
de la început, că, pe ansam
blu, rezultatele nu s-au ridicat 
la nivelul așteptat, de dorit și 
chiar obligatoriu pentru a- 
ccastă perioadă competițională. 
Nu ne referim atit la compo- 
nenții loturilor olimpice de 
pușcă și pistol, care trebuie 
să ’ ajungă la forma maximă 
peste o săptămînă, adică în 
timpul Balcaniadei de la So
fia, ci la restul trăgătorilor se
niori, care trebuiau să dea 
totul, exact în timpul acestui 
campionat național și să de
monstreze că munca lor, de-a 
lungul unui întreg sezon de 
sală, n-a fost zadarnică. Ci
frele înregistrate au fost însă 
slabe, organizatorii văzîndu-se 
obligați să nu acorde titlurile 
la proba de pistol seniori din 
cauza neîndeplinirii haremuri
lor. Cifre mai îmbucurătoare 
ne-au fost oferite de unele ca
tegorii ale juniorilor, între 
care noul record național — 
375 p, la pușcă 10 m, junioare 
II — al Danielei Popa, de la 
C.S.Ș. 1 Buc.

Rezultate tehnice, pușcâ 10 m, 
seniori : 1. R. Nlcolescu (Steaua) 
381 p, 2. I. Codreanu (Steaua) 330 
p 3. I. Trăscăveanu (Steaua) 380 
p ; pe echipe : 1. Steaua 1 517 p ; 
senioare : 1. Mariana Feodot (Di
namo) 381 p, 2. Eva lonescu 
(C.S U. Brașov) 377 p, 3. Marga
reta Vochin (Olimpia) 373 p : pe 
echipe : 1. Dinamo 1121 p ; ju
niori I : 1. F. Minișan (Dinamo) 
375 p, X C. Stan (C.S.Ș. 1 Buc) 
372 p. 3. A. Tokoș (C.S.U. Bv.) 372 p. 
4. V. Popa (Steaua) 371 p, 5. Gh. 
Ureche (Unirea Focșani 370 p, 6. 
C Soare (Olimpia) 368 p ; pe 
echipe : 1. Steaua 1 095 p ; junioa
re I : 1. Marla Lakatoș (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 376 p, 2. Emilia Oua- 
tu (Dinamo) 375 p, 3. Anișoara 
Dumitru (Dinamo) 370 p. 4. Raluca 
Zamfirescu (Dinamo) 370 p, 5. 
Constanța Burulean (Olimpia) 369 
p. 6 Olga Rădulescu (Unirea Foc
șani) 369 p ; pe echipe : L Dina

mo 1 US P : Juniori n : L D. 
Prescure (A.S.U. Oradea) M» p. L 
Gh. Mușat (Dinamo) 367 P. X C. 
Opriș (Olimpia) 366 p. 4. E- ler- 
mendl (Crișul) 364 p. 5. A. Mircea (C.T. Alexandria) 363 p. C. L Nea- 
gu (C.S.Ș. 1) 362 p ; pe echipe ; L 
Crișul 1085 p ; junioare U : L 
Daniela Popa (C.S-S- 1) 275 p. 
(n.r. național). X Daniela Toader 
(Unirea) 367 p. X Angela Mol acea 
(„U" Iași) 365 p. L Mariana Nan- 
tu (C.S.S. D 361 p. 5. Elena Or- 
zață (C.S.Ș- 1) 356 p. X Gabriela 
lonescu (Dinamo) 355 p ; pe echi
pe : 1. C.S.Ș. 1 Buc. 1076 (n.r 
naț.) ; pistol 1# m, seniori : L L. 
Pop (Dinamo) 379 (fără titlu) ; 
pe echipe s 1. Dinamo 1 505 p 1 
senioare : L Anișoara Matei (Di
namo) 377 p, L Ana Ciobanu (Di
namo) 374 p ; pe echipe : 1. Di
namo 1U8 p : juniori I : L C. 
Tîrloiu (Steaua) 376 p, X D. Io- 
nescu (LE.F.S.) 371 p, 3. S- Blo-

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL
(Urmare ăin txzp I)

turilor. care l-a înlocuit pe 
Ioan Belu, a fost sîmbătă îp- 
tr-o formă excelentă. De la 
11—11 pînă la 16—11 el n-a mai 
lăsat nici o minge să atingă 
plasa, apărind totul, cu senza
ționale reflexe, dînd coechipie
rilor încredere și posibilitatea 
de a păstra avantajul pe tabe
la de marcaj. 10—12 atacuri 
vest-germane s-au lovit de a- 
cest zid impenetrabil și în mai 
puțin de 7 minute băimărenii 
s-au dus la 5 goluri avans, de- 
tașîndu-se de fapt, în acest 
scurt timp, în cîștigători.

Ar fi însă nefiresc să rezu
măm totpl la acest „moment 
psihologic**. H. C. Minaur Baia 
Mare a jucat splendid, a mar
cat goluri de o mare spectacu
lozitate (min. 16 prin Măricel 
Voinea. min. 24 și 55 prin Io
sif Boroș, din plutire în semi
cerc), a oferit spectatorilor 
faze de o rară frumusețe (an
gajările lui Panțîru de către 

lan (C.T. Alexandria) r: p, i. S 
Cudren» (DȘnamo» 37» p, X L. 
Icnașc-J n.E-F-S.) 30 p. X L Nea
ga n LF SJ 367 p ; Junioare I : 
L VJctoetța PauHcă (Steaua) Ml 
p. (firi ethfl : pe echipe : 1. O- 
namo 1 *73 P : Juniori II : L G. 
Cristaehe (Dinamc) 275 p. 2- S. 
Babtl (U-T-A.) 367 p. X C. Arde
lean (U.TJL) 30 p. 4. M. Drago
riireseu (C-S_$. 1) »4 p. X M Mi
hai (C.T. Alexandria) 364 p. X M. 
Stricuț (Dinamo) >63 p ; pe echi
pe : 1. Dinamo 1 065 p ; Junioare 
n : 1. Nleutlna Matei (Constructo
rul Alexandria) 3S1 p. X Valeria 
Ferezan (UT.A.) >47 p. X Elena 
Pâtraseu (Dinamo) >42 p. L Flod
ea crantea (Constructorul Ale
xandria) Ml P. X Emilia Bodrtngâ 
(Dinamo) S3» p. «■ Dorina Guler 
(U.T .A.) 3M p t pe echipe : L 
Constructorul Alexandria 1 *22 p.

Rodu T1MOFTE

Avramescu sau Palko), a în
scris în inferioritate numerici, 
intr-un cuvînt le-a dăruit su
porterilor momente de înaltă 
satisfacție. Evident. victoria 
repurtată este consecința va
lorii reale a acestei echipe.

Au marcat: Mironiuc 9, Bo
roș 5, M. Voinea 4, Palko 4, 
Panțîru 1 și N. Voinea 1 — 
pentru H. C. Minaur Baia 
Mare, Meineke 7, Ohly 3, Don 
3, Allendorfer 2, Spengler 2, 
Volpel 1 și Huth 1 — pentru 
T. V. Htittenberg.

Au arbitrat Wladislaw Arcis
zewski și Zdislav Jeziorny 
(Polonia).

în sferturile de finală ale 
„Cupei cupelor" echipa vest- 
germană VfL Gummersbach a 
terminat la egalitate : 13—13 
(8—6) cu formația MAI Mos
cova. Primul 'meci se încheiase 
de asemenea cu un rezultat de 
egalitate : 20—20. Conform re
gulamentului. echipa Gummers
bach s-a calificat pentru semi
finale deoarece a înscris mai 
multe puncte în deplasare.

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
ANET POETZSCH (R.D. GER
MANĂ), DIN NOU CAMPIOA
NA A EUROPEI LA PATINAJ 

ARTISTIC
Cuplul ■cvletlc Natalia Linlciuk 

— Gheaadl Karponosov a termi
nat tavfngâtor In proba de dan
suri din cadrul campionatelor 
europene de patinaj artistic de 
la Zagreb. Natalia Liniăuk si 
GhenatH Karponosov, care dețin 
și titlul mondlaL au totalizat 
2V7.M p, fiind urmați de pere
chile Irina Moiseeva — Andrei 
Minenkov (U.R.S.S.) — 201,72 p 
șl Krisztina RegSczv — Andras 
Sallay (Ungaria) — 201,20 p.

Proba individuală feminină a 
revenit concurentei Anet Poetzsch 
din R.D. Germană,

„CUPA EUROPEI* IN PLINA 
DESFĂȘURARE

în cadrai „Cupei Europei" la 
schi (feminin), la Spltal-am-Sem- 
mering (Austria) s-a dis
putat o probă de cobortre. cisti- 
gatâ de austriaca Heide Rledler 
cu 1:57.23. urmată de Torll Fjeld- 
stad (Norvegia) — 1:58.91 șl Ann 
Blackburn (Canada) — 2:00.22. In 
urma acestui concurs. In clasa
mentul generai al „Cupei Euro
pei" pe primul loc se află Bente 
Dahlum (Norvegia) — 76. urmată 
de Torn Fjeldstad (Norvegia) — 
73 p șl Christa Zelchmeister 
(R F. Germania) — 62 p.

CAMPIONATUL ITALIAN DE FOTBAL
Ieri. în etapa a 17-a a cam

pionatului italian de fotbal 
s-au înregistrat rezultatele: 
Bologna — Ascoli (5—0, Catan
zaro — Lanerossi 2—0. Lazio
— Avellîno 0—0. Milan — Ro
ma 1—0. Napoli — Florentina 
0—0. Perugia — Inter 2—2, To
rino — Atalanta 3—0. Verona
— Juventus 0—3.

în clasament conduce Milan 
cu 27 d. urmată de Perugia 
24 p si Torino 23 p.

START IN C.E DE PATINAJ 
VITEZĂ

La Haga au început campiona
tele mondiale feminine de pa
tinaj viteză. Primele două probe 
ale competiției : 500 șl 1 500 m 
au fost cîștigate de americanca 
Beth Heiden cu timpul de 44.4» 
și respectiv 2:13,79. In clasament 
conduce Heiden urmată de Pe- 
truseva (U.R.S.S.) șl Burka (Ca
nada).

PRIMELE MANSE IN C.E 
DE BOB-4

După desfășurarea a două 
manșe in campionatul european 
de bob pentru echipaje de 4 
persoane, care are loc la Wlnter- 
berg (R.F.G.), pe primul loc în 
clasament se află R.D. Ger
mană L urmată de Elveția șl 
R.D. Germani n.

TELEX • TELEX
BASCHET. • La Atena, In tur

neul final al C.C.E. (masculin) : 
Juventud Badalona — Olympia- 
kos Pireu 95—84 ; Real Madrid — 
Maccabi Tel Aviv 90—76 • In
sferturile de finală ale „C.C.E." 
(feminin) : Sesto San Giovanni — 
AZS Poznan 80—58 ; U.C. Cler
mont Ferrand — Steaua roșie 
Belgrad 86—97.

BOX • La Boblingen, echipa 
R. F. Germania a învins cu 18—4 
selecționata Țării Galilor. • Spa
niolul Roberto Castanon și-a păs
trat titlul de campion european 
(profesionist) la categoria pană, 
învingtnd prin k.o. in repriza a 
vn-a pe francezul Gerard Jacob 
în meciul disputat la Creil. in 
apropiere de Paris.

FOTBAL • La Seattle. selec
ționata secundă a U.R.S.S. a dis
pus de reprezentativa S.U.A. cu 
3—1 (2—1). Au marcat Petrakov, 
Klementiev, Kolesov respectiv, 
Davis. în deschidere, echipa o- 
llmpică a S.U.A. a învins cu 
2—0 (1—0) selecționata similară 
a Canadei.

handbal • La Chaux de 
Fonds in meci amical : Elve
ția — Franța 20—19 (13—9).
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