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FAVORITELE S-AU CALIFICAT IN SEMIFINALELE
CUPEI ROMÂNIEI" LA//

Pentru departajarea formațiilor Gloria Arad și Relonul Săvinești s-au
S-au încheiat întrecerile gru

pelor sferturi de finală ale 
„Cupei României" la handbal 
masculin. In turneele semifinale 
s-au calificat Dinamo Bucu
rești, Știința Bacău, Steaua, 
C.S.M. ’ Borzești, „U“ Cluj-Na- 
poca, Politehnica Timișoara, 
Minaur Baia Mare și Gloria 
Arad, toate echipe din prima 
divizie a țării.

CLUJ-NAPOCA
UNIVERSITATEA CLUJ-NA

POCA și POLITEHNICA TI
MIȘOARA au obținut sîmbătă

Unul dintre cei mai eficace jucători ai echipei Steaua, Ștefan Bir- 
talan, va înscrie un nou gol in poarta formației Metalul Hunedoara. 

Foto : V. BAGEAC

AGNES RUSZ Șl CORNEL MUNTEANU
CAMPIONI ABSOEUJI IA PATINAJ VITEZA

• Simona Todoruț (13 ani) cea mai rapidă alergătoare 
la... senioare • Juniorul I. Opincariu cîștigă proba 

de mare fond

repre-

M. CIUC. 11 (prin telefon). 
Ultima competiție a sezonului, 
campionatul de poliatlon al se
niorilor la patinaj viteză, a în
ceput sîmbătă dimineața pe 
pista naturală din localitate la 
o temperatură de —5 grade.

Cum s-au comportat 
zentanții „noului val“ 7 Marea 
surpriză a primei zile a fur
nizat-o Simona Todoruț — ele
va inimosului antrenor Mihai 
Timiș — care a reușit la proba 
de 500 m să devină campioana 
țării la senioare la vîrsta de 
13 ani ! Și chiar dacă princi
pala favoriată, Agnes Rusz. 
n-ar fi căzut în această cursă, 
Simona urca totuși pe cea de-a 
doua treaptă a podiumului de 
premiere, ceea ce ar fi însem
nat. fără doar și poate, o re
marcabilă performanță pentru 
micuța patinatoare din Cluj- 
Napoca. Agnes Rusz, care trebu
ia să cîștige neapărat următoa
rele trei probe (1500, 1000 și 
3000 m) pentru a-și menține 
titlul suprem, a avut ca adver
sare redutabile pe senioara 
Eva Szigeti și pe junioarele 
Eva Molnar, Suzana Hollo. Ma
ria Pardi si Emese Rusz, pe 
care în final le-a depășit cu 
un splendid efort de voință.

La băieți, în lipsa campio
nului absolut, Al. Erdelyi, aflat 
la C.M. de la Oslo, bucu- 
reșteanul Cornel Munteanu, 
net superior celorlalți seniori, 
a fost candidatul nr, 1 la titlu. 
Dar, spre surprinderea gene
rală, el a trebuit să facă uz de 
întregul său arsenal fizic și 
tehnic de-a lungul celor patru 
probe. în care juniorul Ion O- 
pincariu, confirmîndu-și ascen
siunea de formă, i-a fost cel 
mai puternic adversar. Conști
incios și dornic de afirmare, 
acest junior (lăcătuș mecanic 
la întreprinderea Tractorul 
Brașov) a înregistrat sub în
drumarea apreciatului antrenor 
brașovean, Ernest Ulrich, un
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noi succese în întrecerile gru
pei sferturilor de finală ale 
.„Cupei României". asigurîn- 
du-și calificarea pentru semi
finale. Universitatea a dispus 
de „U“ Craiova cu 24—18 după 
un joc pe care l-a dominat 
cu ușurință. Principalii reali
zatori : Dan 8. Tătaru 4 de la 
învingători și Dumitru 7 de la 
învinși. O victorie la fel de 
lejeră a obținut și Politehnica 
in fața Comerțului Constanța 
cu 25—14. Cele mai multe go
luri le-au înscris Cristian și 
Feber (cîte 5) de la timișoreni, 

evident progres, cîștigind du
minică, in cursa directă cu 
C- Munteamu, proba de 10 000 m. 
De asemenea, printre animate-

(Continuare in pag. 2-3)

17 zile plnă la reluarea activității oficiale

FOTBAUSTD SUSȚIN TOT MM 
MULTE „REPETIȚII GENERALE
Reluarea sezonului competițional de fotbal se apro

pie. Pînă la 28 februarie, cînd se vor disputa 16-imile 
„Cupei României", au mai rămas doar 17 zile. Nici 
ieri divizionarele A, B și C n-au scăpat prilejul de 
a susține noi partide de verificare, care au consti
tuit — și de data aceasta — teste utile înaintea retu
rului. în unele meciuri, echipele noastre au avut ca 
partenere formații de peste hotare. Iată scurte relatări 
de la aceste Intllniri.

F.C. BIHOR — SLOVAN 
BRATISLAVA 4—0 (1—0). Au 
marcat: Ghergheli (min. 7 și 
55) și Florescu (min. 57 — din 
11 m și 85). F.C. BIHOR: Vi- 
dac — Horvath, Bigan, Zare, 
Kiss — Naom, M. Marian. Mu- 
reșan — Georgescu, Florescu, 
Ghergheli. Au mai jucat: Al- 
bu și Lupău. (P. Lorincz — 
coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — DI
NAMO BUCUREȘTI 1—1 (1—0). 
Pe Stadionul Republicii s-a 
disputat ieri meciul amical de 
verificare dintre Rapid și Di
namo. Cu tot terenul dificil, 
cele două echipe au arătat o 
condiție fizică excelentă. Cei 
15 000 de sp? t-tori au fost 
martorii unui meci echilibrat 
și plin de faze deosebit de 
spectaculoase. Golurile au fost 
înscrise de Manea (min. 27) 
și, respectiv, Dragnea (min.

I Luni 12 februarie 1979 I

HANDBAL
executat aruncări de la 7 metri!
respectiv Uie 4 de la constăn- 
țeni. Duminică. In partida U- 
niversitatea Craiova — Comer
țul Constanfa (19—18) am fost 
la un pas de a asista la o sur
priză. Constănțemi au jucat 
remarcabil — In min. 59 scorul 
era 18—18 — și numai lipsa 
de experiență i-a privat de 
victorie, sau de un rezultat 
egal, pe care l-ar fi meritat 
din plin.

In ultimul meci : „U“ Cluj- 
Napoca — Politehnica 21—19. 
Rezultate tehnice: Politehnica 
Timisoara — Comerțul Con
stanța 25—14 (11—9); „U“ Ciuj- 
Napoca — „U“ Craiova 24—18 
(12—8); „U“ Craiova — 
merțul 19—18 (11—10);
Cluj-Napoca — Politehnica 
19 (11—45). Clasament: 1. 
Chij-Napoca 6 p; 2. Polit.

Co-
U“ 

21— 
„U“
Ti-

(Continuare in pag. 2-3)

Sub egida „Daciade?*

FINALA „CUPEI U.G.S.R.", 
FESTIVAL AL IUBITORILOR SCHIULUI

DIN ÎNTREPRINDERI Și INSTITUȚII
VATRA DORNEI, 11 (prin te

lefon). Duminică, frumoasa 
stațiune bucovineană de la poa
lele Călimanilor a fost gazda 
finalei pe țară a unei compe
tiții de prestigiu, ajunsă la a 
Xl-a ediție : „Cupa U.G.S.R. la 
schi", desfășurată sub generi
cul marii competiții sportive 
naționale „Daciada".

Cu cîteva zile înaintea aces
tui eveniment sportiv, organi
zatorii nu își ascundeau îngri
jorarea, deoarece soarele și mai 
ales ploaia amenințau să care 
la vale zăpada de pe plrtii. 
Dar, ca la o comandă. In aju
nul concursului a început să 
ningă și pîrtiile au îmbrăcat 
un cojoc alb, imaculat, oferind 
concurențUoc condiții excelente 
pentru a-și arăta măiestria.

Țălnar (in tricou de 
culoare închisă) 
Adamescu in dispu
ta pentru balon In 
media Rapid — 
Dinamo (1—1) des
fășurat ieri pe sta

dionul Republicii.

Foto : D. NEAGU

49). Arbitrul F. Coloși a con
dus foarte bine următoarele 
formații : DINAMO : Anuței — 
Ion Marin, Ghiță, Cbcran. Lu- 
cuță — Ion Moldovan (min. 76 
Bătlilaș), Dragnea, Custov — 
Tălnar, Țevi (min. 64 Mușat), 
Vrînceanu. RAPID : Ioniță — 
Purit. Grigoraș, Pîrvu (min. 55 
Ion Popa), Adrian Dumitru — 
Adamescu, Șutru (min, 65 Bol-

In concursul de sala de la Budapesta

NATALIA MĂRĂȘESCU A REALIZAT
UN NOU RECORD MONDIAL LA 1500 m
• Atleta noastră a clștigat
$1 proba de 800 m, cu un

nou record nailonul
BUDAPESTA, 11 (prin tele

fon), Pe pista de 180 de metri 
a sălii de atletism de la Nep- 
stadion s-au desfășurat, sîmbă
tă și duminică, campionatele 
Budapestei la care au partici
pat, ca invitate, și cîteva atle
te românce. Campioana noas
tră Natalia Mărășescu a luat 
startul sîmbătă în cursa de 
1500 m. De la plecare ea s-a 
instalat în fruntea micului plu
ton de care s-a detașat însă 
imediat, concurînd, apioi, de 
fapt, contra-timp. La capătul 
celor 1500 m cronometrele au 
arătat timpul de 4:03,0 — nou 
record mondial. Performanța 
întrece cu 2 secunde recordul 
anterior al Nataliei Mărășes
cu, înregistrat de ea la 21 fe
bruarie 1978, pe pista aceleiași 
săli budapestane. Pe locul doi

I ■
La Balcaniada de tir redus

TRĂGĂTORII ROMÂNI
CUCERIT CINCI TITLURI!
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Au participat reprezentanții 
a 34 de județe și municipiul 
București — cîte doi la „alpi
ne" și cîte doi la fond (3 000 m 
fetele și 5 000 m băieții). Ab
sente : 5 județe (Dolj. Constan
ța, Tulcea și Ialomița — cu 
scuza că sînt „pe ctmpie" — 
și Buzău — fără nici o justifi
care). După realizarea tradițio
nalului „careu sportiv", com
petitorii au ascultat cuvîntul 
de bun venit rostit de prima
rul orașului, tovarășul Dimitrie 
Hreciue.

— Succesul acestei competi
ții— ne spunea tovarășul Efrem 
Cherteș, șeful secției sport-

Sever NORAN

(Continuare In pag 2—3) 

Moraru-

borea). Petcu (min. 44 Bișniță) 
— Vlad (min. 46 Fogaroș). Co- 
jocaru, Manea. (D.
Slivna. — coresp.).

STEAUA — 
SCORNICEȘTI 6—0 
proximativ 6 000 de 
au urmărit ieri dimineață, pe

VIITORUL 
(4—0). A- 
spectatori

(Continuare In pag. 2—3)

s-a clasat Iren Lipcsey (Unga
ria) cu 4:19,0.

Duminică a avut loc cursa 
de 800 m, programată în două 
serii contra-timp. In prima se-

/

(Continuare In pag. a 4-a)
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„CUPA CARPATI
Întreceri de biatlon

ȘL. SCHI-FOND!
FUNDATA, 11 țprui telefon). 

Capriciile acestei luni, a lui 
februarie, au pus la grea în
cercare pe organizatorii tra
diționalei competiții interna
ționale de biatlon dotată cu 
.Cupa Carpați". Astfel, din 

ceții, sportivii ceho-cauza _ __ ___
slovaci n-au putut ajunge la 
concurs.

Simbătă. in prezența a nu
meroși spectatori din Fundata, 
Șirnea și din împrejurimi, a a- 
vut loc proba de 20 km. între
cerea a prilejuit. încă de pe 
primii kilometri, o dispută 
strînsă între biatloniștii din 
ti. D. Germană și Uniunea So
vietică, cărora li s-a alăturat 
și campionul nostru Gheorghe 
Gîrniță. Din păcate, doar el 
s-a remarcat din lotul nostru, 
ceilalți, printre care Gh. Duca, 
V. Todașcă, Gh. Voicu și V. 
Fontana, făcind simplu act de 
prezență.

Gîrniță a demonstrat și cu 
acest prilej că este un sportiv 
serios. Ei a înregistrat al doi
lea timp în alergarea pe 
schiuri, dar imprecizia ia tra
geri i-au adus 5 minute pena
lizare. care nu l-au lăsat să o- 
cupe, cum poate ar fi meritat, 
unul dintre primele două 
locuri.

Duminică dimineața o ceață 
deasă a acoperit Fundata. Din 
această cauză vizibilitatea a 
fost redusă la mai puțin de 
10 metri, ceea ce. evident, fă
cea imposibilă efectuarea tra
gerilor. Intrucît ceața nu s-a 
ridicat pînă la ora primului 
start, organizatorii au fost puși 
în situația să renunțe la proba 
de biatlon și să programeze, 
în schimb, o cursă pe clasica 

■ distanță de 10 km. Remarcabil 
succesul lui Gheorghe Gîrniță 
în această probă de fond, pe 
care a dominat-o încă de la 
început

Iată acum clasamentele celor 
două probe : 20 KM-BIAT-
LON : 1. 
Germană) 
lizare). 2. 
Germană) 
Gheorghe 
1.21:46 (5
Gavrikov 
min.). 5. A. Richter (R. D. Ger
mană) 1.25:54 (2 min.). 6. V.
Schremer (R. D. Germană) 
1.25:55 (5 min.) ; 10 KM-FOND ! 
1. Gîrniță 32:06. 2. Eichorn
32:35. 3. A. Golev (U.R.S.S.) 
32:40. 4 W Oetzel (R. D. Ger
mană) 33:16, 5. Gavrikov 33:30, 
6 Schremer 33:43 etc.

Paul IOVAN

probe :
Wit Eicborn (R. D.
1.18:22 (2 min. pena- 
Egon Kadner (R. D. 
1.20:51 (2 min.), X
Gîrniță (România) 
min.), 4. Vladimir 

(U.R.S.S.) 1.24:28 (5



„CUPA STEAUA" LA ATLETISM CRIȘUL ORADEA, DUBLA VICTORIE
Sîmbătă, în sala de la „23 

August" a avut loc un nou 
concurs rezervat atleților se
niori, de data aceasta în orga
nizarea clubului Steaua. La 
întreceri au luat parte și cîți- 
va sportivi ai clubului buda- 
pestan Honved. In general, 
participarea a fost destul de 
modestă, ca și valoarea celor 
mai multe dintre rezultatele 
înregistrate cu acest prilej, cu 
excepțiile de rigoare. Aceste 
excepții ar fi, după părerea 
noastră, cîteva din rezultatele 
de la triplusalt (Adrian Ghio- 
roaie a asaltat aproape la fie
care încercare 16 m, perfor
manță care-i este accesibilă, 
iar juniorii Ene și Stanciu au 
demonstrat certe perspective) 
și de la înălțime probă la ca
re fiecare dintre primii clasați 
a dovedit serioase disponibili
tăți. In această privință cre
dem că pînă la încheierea se
riei de concursuri în sală, vom 
avea un record, peste 2,20 m. 
la înălțime.

Iată cîteva dintre rezultatele 
înscrise în foile de concurs : 
BĂRB AȚI: 60 m : 1. Claudiu 
Șușelescu (Dinamo) 6,7, 2. Bon- 
cea Bunta (CASU Timișoara)

în Divizia A la handbal feminin

HIDROTEHNICA CONSTANJA - SUCCES PE TERENUL BRAȘOVENCELOR!
Duminică, paralel cu sfertu

rile de finală din „Cupa 
României" (masculin) s-a des
fășurat și etapa a VII-a a Di
viziei A la handbal feminin. 
In sala Floreasca din Capitală 
au avut loc trei meciuri, cele
lalte două disputîndu-se la 
Brasov si Timișoara.

RULMENTUL BRASOV — 
HIDROTEHNICA CONSTAN
ȚA 15—18 (6—8). Deși conduse 
la pauză cu două goluri, con- 
«tănțencele nu au renunțat la 
luptă pînă în ultimul minut de 
(|oc. Eforturile le-au fost încu
nunate de succes. în cele din 
urmă ele reușind sâ-și învingă 
adversarele pe terenul acesto
ra. Este prima înfrîngere a 
Rulmentului în fața propriilor 
spectatori. Au înscris : Radu 5, 
Drăgușel 3. Marcu 2, Rhein 2. 
Nan 1. Oancea 1, Pătruț 1 — 
pentru Rulmentul : Tomescu 5, 
Frincu 3. Lăcustă 3. Hobincu 
2, Negru 2. Cotîrlă 2, Lică 1 
— pentru Hidrotehnica. Au ar
bitrat bine C. Căpătînă si N. 
Iancu (Buzău). (V. SECĂREA- 
NU — coresD.).

UNIVERSITATF A TIMI
ȘOARA — CONFECȚIA BUCU
REȘTI 17—11 (7—3). Cei peste 
2 000 de spectatori care au a-

„CUPA ROMÂNIEI" LA HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

miș. 4 p; 3. _,U“ Craiova 2 p;
4. Comerțul 0 p.

Nușa DEMIAN — coresp.

BUCUREȘTI
STEAUA — METALUL HU

NEDOARA 29—19. Un meci 
cîștigat pe merit de elevii an
trenorilor Cornel Oțelea ți 
Otto Telman. Cei mai eficace : 
Drăgăniță 7, Birtalan 6 —
pentru Steaua : Ciontoș 3, 
Knuff 2 — pentru Metalul.
Au arbitrat bine T. Dăian si
I. Seredenciuc (Iași).

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — C.S.M. BORZEȘTI 
15—17. Meci echilibrat, hand- 
baliștii din Borzești desprinzîn- 
du-se in extremis. Golgeteri : 
Micle 6 (Universitatea) și A. 
Berbecaru 7 (C.S.M.). Foarte 
bun arbitrajul cuplului buzo- 
lan C. Căpățînă si N. Iancu.

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — METALUL HUNE
DOARA 21—18

STEAUA — C.S.M. BOR
ZEȘTI 28—20. Prestație exce
lentă în atac a echipei Steaua. 
Cele mai multe goluri : Birta
lan 12 — pentru Steaua ț A. 
Berbecaru 8 — pentru C.S.M. 
Au arbitrat bine N. Danielea- 
»u și C. Nicolae (Ploiești).

Rezultate tehnice. Sîmbătă : 
Steaua — Metalul 29—19 
(12—12) : Universitatea — 
C.S.M.. Borzești 15—17 (9—12) : 
duminică : Universitatea — 
Metalul 21—18 (14—7) : Steaua 
— C.S.M. Borzești 28—20 (14—8).

Clasament: 1. STEAUA 6 p, 2. 
C.S.M. BORZEȘTI 4 p. 3. 
Universitatea 2 p. 4. Metalul 
0p. Primele două clasate s-au 
calificat pentru semifinale.

BACĂU
Cea mai dificilă dintre gru

pele sferturilor de finală s-a 
încheiat cu o ordine firească: 
pe primele două locuri se află 
divizionarele A, iar pe cele

6.8, 3. Toma Petrescu (Dina
mo) 6,8; triplu : 1. Adrian
Ghioroaie (Steaua) 15,93 m, 2. 
Mihai Ene (Lie. fii. ist. C-lung) 
15,61 m, 3. Paul Stanciu (Lie. 
fii. ist. C.-lung) 15,44 m ; înăl
țime : 1. Adrian Proteasa
(Steaua) 2,15 m, 2. Marincel 
Onciu (Steaua) 2,10 m, 3. Da
niel Albu (Steaua) 2,10 m, 4. 
Armas Oslobeanu (CAU) 2,10 
m, 5. C-tin Cîrstea (Steaua) 
2,10 m ; prăjină : 1. Marian
Nițu (Steaua) 4,70 m, 2. Cris
tian Ivan (Dinamo) 4,70 m, 3. 
Marian Voicu (Steaua) 4,50 m; 
greutate : 1. Laszlo Lukacs 
(Honved Budapesta) 17.01 m, 2. 
Sorin Tirichiță (CSSA Buc.) 
16,64 m, 3. Viorel Savu (Me
talul) 16,00 m: FEMEI : 60 m:
1. Otilia Șomănescu (Steaua)
7.5, 2. Doina Budirincă (Rapid)
7.6, 3. Doina Ciolan (Steaua) 
7,6: lungime: 1. Margareta Fo- 
dor (C.S. Brăila) 6,00 m, 2. Ma
ria Papp (Honved Budapesta) 
5,91 m, 3. L. Milasin (Honved) 
5,85 m; greutate: 1. Florența 
Tăcu (Farul) 15,83 m. 2. Suzana 
Herman (Steaua) 15,66 m, 3. 
Dorina Sumelan (CSM Reșița) 
13,75. (r. vil.).

sistat la meciul -echipei campi
oane cu formația bucureșteană 
au văzut un handbal de bun 
nivel. Au marcat : Luțaș 7,
Vișan 2. Popăilă 2, Cojocaru 2, 
Ștefanovici 2, Ghebauer 1, Po
pa 1 — pentru Universitatea ; 
Eremia 6, Pițigoi 2, V. Con- 
stantinescu 1, Serediuc 1. Cri- 
șu 1 — pentru Confecția. Au 
arbitrat corect O. Schuster și 
C. Gurban (Sibiu). (ȘT. MAR
TON — coresp).

RAPID BUCUREȘTI — MU
REȘUL TG. MUREȘ 18—16 
(8—9). Conduse permanent la 
cîte 1—2 goluri diferență în 
prima repriză, rapidistele au 
schimbat complet fața jocului, 
în partea a doua a meciului. 
Ele au început să se impună 
la începutul reprizei secunde, 
și nu au mai cedat inițiativa 
pînă la sfîrsit. Elevele antre
norului Fr. Spier au evoluat 
cu multă ambiție și dăruire, 
demonstrînd că atunci cînd 
se mobilizează pot depăși chiar 
si o adversară dificilă cum es
te formația mureșeană. Au în
scris : Iagăru 8, Dițoiu 3, Ig
nat 3, Mălai 3. Matei 1 — 
pentru Rapid : Dorgo 7. Pereș 
4, Szolloși 2, Gaal 2, Bărbat 1 
— pentru Mureșul. Au arbitrat 

lalte două formațiile care ac
tivează în Divizia B. A fost 
o grupă cu întîlniri spectacu
loase. dîrze. cu rezultate echi
tabile. S-a detașat, firesc, Di
namo București, campioana tă
rii si semifinalistă a C.C.E.

DINAMO BUCUREȘTI — 
ȘTIINȚA BACAU 27—20. Der- 
byul seriei a umplut duminică 
dimineață pînă la refuz tribu
nele Sălii sporturilor. Peste 
3 000 de spectatori și-au susți
nut cu ardoare echipa, iar dacă 
tnfrîngerea Științei i-a amărît, 
în schimb jocul i-a îneîntat. 
Chiar și fără Penu și Licu 
(accidentați în jocurile anteri
oare). chiar și cu Ștef și Durau 
accidentați în acest meci, e- 
chipa lui Oprea Vlase s-a dis
tanțat repede ca urmare a plu
sului său de valoare. Eroul 
partidei a fost Mircea Bedi- 
van, excelent în apărare și în
deosebi în atac. Alături, de el, 
au fost în formă foarte bună 
Adrian Cosma, Ion Tase. Mir
cea Ștef, Cornel Durau, precum 
și tînărul portar Claudiu Io
nescu care, și în acest meci, 
neavîndu-1 lîngă el pe Cornel 
Penu a realizat partida con
sacrării definitive. Au înscris : 
Bedivan 8. Cosma 5. Tase 4, 
Durău 3, Flangea 3, Ștef 3, 
Grabovschi 1 — pentru Dina
mo. Vasilache 10. Deacu 6. 
Eftimie 2, Vasilca 1, Szemeș 
1 — pentru Știința. Excelent 
arbitrajul cuplului brașovean 
VI. Cojocaru și I. Mihăilescu.

DINAMO BRAȘOV — C.S.U. 
GALAȚI 25—18. Mai experi
mentați și mai abili, brașove
nii i-au depășit net în repriza 
secundă pe gălățeni. Printre 
marcatori: Szigmond 9, Dumi
tru 3 — pentru Dinamo. Vădu
va 4. Petrică 2 — pentru 
C.S.U.

Hristache NAUM
Rezultate tehnice. Sîmbătă : 

Știința Bacău — Dinamo Bra
șov 20—15 (10—7) ■ Dinamo 
București — C.S.U. Galați 25— 
18 (11—4) ; duminică : Dinamo 
Brașov — C.S.U. Galați 25—16 
(10—9) ; Dinamo București —

ÎN DERBYUL
Prin dubla victorie obținută, 

sîmbătă și duminică, asupra Voin
ței București, echipa de baschet 
feminin Cnșul Oradea a totalizat 
44 de puncte și s-a detașat în 
fruntea clasamentului Diviziei A, 
fiind urmată de Rapid și Univer
sitatea Timișoara, cu cîte 41 p. 
Rezultate :

FEMININ
CRIȘUL - VOINȚA BUCU

REȘTI 2—0 : 72—68 (36—29) și
84—51 (35—32). Confirmînd forma 
bună manifestată în acest campio
nat. orădencele au realizat două 
succese. La bucureștence «ef-a re
simțit absența Alexandrei Leabu, 
accidentată. Au înscris : Funken- 
hauser 214-4, Tabără 174-9, Nicu- 
lescu 12-}-12. Szabo 84-7, Moraru 
64-8. Varga 44-2, Dudas <4-2, Con- 
stantinescu 04*17, Szekely 04-20, 
Boca 04-3. respectiv Giurea 194-13, 
L. Rădulescu 184-12, T. Rădulescu 
154-8. Tomescu 104-9, Fortuna 4-J-6, 
Strugaru 2-f-O. Soare 04-3. Au ar
bitrat bine V. Ilin (Timișoara) și
I. David (Botoșani). (I. GHIȘA — 
coresp.).
RAPID — POLITEHNICA BUCU

REȘTI l—l : 69—65 (34—31) șî
64—75 (28—40). Apărînd în teren 
fără Mariana Andreescu și Ștefa- 
lia Basarabia (bolnave), ferovia-

bine C. Popescu și I. Giel (Ti
mișoara) .•(I. Gv.)

PROGRESUL BUCUREȘTI 
— ȘTIINȚA BACĂU 10—16 
(4—11). Meci foarte frumos, cu 
ritm dinamic, la sfîrșitul că
ruia echipa oaspete, confir- 
mîndu-și poziția de lideră, a 
obținut o victorie scontată. 
Handbalistele de la Progresul 
au fost ineficace, ratînd între 
altele și 3 (din 4) aruncări de 
la 7 m. Au marcat: Popa 2, 
Ionescu 2. Biro 2. Mamiaca 1, 
Florea 1, Acbirn 1, Butan 1 — 
pentru Progresul ; Torok 7, 
Florea 3, Văcaru 2, Marian 2, 
Vieru 2 — pentru Știința. Au 
arbitrat I. Manoliu și Șt. Oc- 
neanu (Sibiul (C. A.)

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — CONSTRUCTORUL 
BAIA MARE 16—23 (6—12).
Victorie clară a handbalistelor 
antrenate de Constantin Popes
cu. Băimărencele au fost su
perioare la toate capitolele. 
Printre realizatoare : Sandu 7, 
Caramalău 3 — pentru „U“; 
Sasu 8, Iacob 6 — pentru
Constructorul. Au arbitrat V. 
Armeanu (Bacău) și Al. Popes
cu (municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej).

Știința 27—20 (13—9). Clasa
ment : 1. DINAMO BUCU
REȘTI 6 p, 2. ȘTIINȚA BA
CAU 3 p. 3. Dinamo Brașov 
2 p, 4. C.S.U. Galați 0 p. (Pri
mele două clasate se califică 
pentru etapa semifinalelor).

BAIA MARE
In turneul grupei sferturilor 

de finală ale „Cupei României" 
la handbal masculin echipa lo
cală Minaur a dominat autori
tar, obținînd trei victorii. Cea 
de a doua echipă calificată (da
torită unui golaveraj superior) 
pentru semifinale este Gloria 
Arad.

MINAUR BAIA MARE — 
GLORIA ARAD 28—20. A fost 
cel mai frumos meci al turne
ului în care băimărenii. cu un 
plus de vigoare în atac și o de- 
fejisivă mai organizată, s-au 
impus net. Principalii realiza
tori : M. Voinea 7, Mironiuc 6, 
Boroș 5 de la Minaur și Enea, 
Lincă, Buruc (cîte 4) de la 
Gloria.

RELONUL SĂVINEȘTI — U- 
NIVERSITATEA IAȘI 24—17. 
Meci echilibrat pînă în min. 45, 
după care handbaliștii din Să- 
vinești s-au desprins sigur în 
cîștigători. Principalii realiza
tori : Petru, Zamfir (cîte 6) de 
la Relonul și Soveja 6 de la 
Universitatea.

GLORIA — „U“ IAȘI 30—15. 
Victorie categorică a arăde
nilor datorită în special vervei 
lui Enea, care a înscris 10 go
luri.

In ultimul joc: Minaur — 
Relonul 31—15. Pentru departa
jarea echipelor Gloria și Re
lonul s-au executat aruncări 
de la 7 metri- Scorul : 5—3 pentru 
Gloria. Rezultate tehnice : Min
aur Baia Mare — Gloria A- 
rad 28—20 (14—12) ; Relonul Să- 
vinești — „U“ Iași 24—17 
(12—10); Gloria — „U“ Iași
30— 15 (14—7) ; Minaur — Relonul
31— 15 (15—5). Clasament. 1. 
Minaur 6 p; 2. Gloria 3 p; 
3, Relonul 3 p : 4. ,.U“ Iași 0 p.

V. SĂSARANU — coresp.

BASCHETULUI FEMININ
rele păreau victime sigure. Dar, 
printr-un efort de voință și res
pectând permanent disciplina de 
Joc, ele au izbutit, sîmbătă, o vic
torie pe cît de surprinzătoare, pe 
atît de meritată. A doua zi, plusul 
de vigoare datorat tinereții a 
adus formației Politehnica victo
ria scontată, deși unele dintre ju
cătoarele de bază Maria Roșianu, 
Ecaterina Bradu și Maia Cuțov 
(de pildă) s-au comportat sub aș
teptări. Au înscris Bosco 
144-18, Csikos 64-6, Bartha 84*12, 
Vintilă 24-4, Gheorghișan 144-4, 
Tatu 94*4. Iordache 164-16, respec-

Sîmbătă du-pă-amaizâ, în pauza 
meciului Politehnica București — 
Rapid, a avut loc o frumoasă fes
tivitate prilejuită de retragerea 
din activitatea competiționalâ a 
fostelor :nternaționale Cornelia 
Taflan, Margareta Pruncă, Ecate
rina Savu, Anca Demetrescu și 
Suzana Pîrșu care, timp de mai 
bine de un deceniu, au fâcut 
parte din echipa Politehnica — 
multiplă campioana a tocii* de 
două ori semifinaHsta a C.C.E. — 
și din reprezentativa României.

tiv Roșianu 64-3, Mareș 04*2, Bradu 
124-4» Filip 174*18, Neuman 04*2, 
Fotescu 10 f-17, Radu 44-H, Chva- 
tal 64*11, Cuțov 104*2. Bun arbi
trajul cuplului N. Iliescu — A. 
Itanasescu (sîmbătă) ; cu greșeli 
Al cuplului M. Aldea — P. Pasere 
.duminică) (D. STANCULESCU).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
- OLIMPIA BUCUREȘTI 2—0 : 
90—69 (42—39) și 81—78 (38—41).
Reintrarea Rodicăi Golan a dat 
siguranță jocului echipei timișo
rene. Coșgetere : Goian 324-31, 
Casetti 104*14, Czmor 164*17, res
pectiv Birâ 254-20, Iatan 144-22. 
irbitri : G. Berekmeri — N. 
Georgescu. (A. PETRU — co
resp.).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — MOBILA SATU MARE 
1—1 : 91—92 (47—51) șl 99—96
}51—43). Evoluția excelentă a Dia- 
nei Bălaș (Mobila), Doinei Pră- 
zaru-Mate și Măndicăi Ciubăncan 
(„U“X a decis rezultatele. Coșge
tere : Prăzaru-Mate 364-28. Ciu
băncan 204*20, Merca 174-14, res
pectiv Bălaș 364*32, VUlanyi-Hor-

CAMPIONATELE DE PATINAJ VITEZA
(Urmare din pay. 1)

rii acestui campionat de se
niori s-au numărat juniorii T. 
Kopacz, A. Sorin, A. Szekely și 
St. Erdosi-

Iată campionii pe probe — Fe
minin : 500 m — Simona Todo- 
rut (C. S. Șc. Viitorul Cluj-Na- 
poca) 50,2 ; 1 500 m, 1 000 m si 
3 000 m — Agnes Rusz (I.E.F.S. 
Buc.) 2:37,0, 1:45,6 și respectiv
5:55,7. Masculin ; 500 m —
Gheorghe Pîrv (I.E.F.S. Buc.) 
43,0 ; 5000 m și 1 500 m — C. 
Munte anu (I.E.F.S. Buc.) 8:21,7 
și, respectiv, 2:24,4 ; 10 000 m — 
I. Opincariu (Tractorul Brașov) 
18:32,1 — nou record de juniori 
I (v.r. 18:54,9).

ECHIPA STEAUA, ÎNVINGĂTOARE LA
Simbâtă și duminică au avut 

loc turneele din cadrul primei 
etape a Diviziei de lupte libere. 
Formațiile brașovene, Steagul roșu 
și Dinamo, concurînd în acest 
campionat în grupe diferite, au 
fost amîndouă organizatoare.

Dinamoviștil brașoveni au domi
nat întrecerile din seria a IlI-a, 
clasîndu-se de cinci cri pe pri
mul loc : D. Ignat (52 kg), E. 
Cristian (82 <g), C. Copil (90 kg). 
C. Șandru (100 kg) și A. lanko 
(4- 100 kg). O comportare bună 
au avut și luptătorii eonstănțeni. 
cîștigători la trei categorii : I. 
Asaftei (48 kg). I. Sanchi (57 kg) 
și tînărul N. Petcu (74 kg). Cei
lalți învingători sînt : I. Roșea 
(C.S.M lași, la 62 kg) și T. Dră- 
guș (Dunărea Galați, la 68 kg). 
Iată clasamentul grupei : 1. Di
namo Brașov 59 p, 2. Hidroteh
nica Constanța 52 p. 3. Dunărea 
Canal Medgidia 37 p, 4. Rapid 
București 35 p, 5. Dunărea Galați 
34 p, 6. Progresul Brăila 34 p, 7. 
C.S.M. iași 28 p. (C. GRUIA)

Cealaltă formație gazdă. Steagul 
roșu, deși a cîștigat primul loc 
la trei categorii, n-a putut să de
pășească echipa Steaua, mai pu
ternică șl mai omogenă. Cl as a- 
•nentul : 1. Steaua 60 p, 2. Steagul 
roșu Brașov 52 p, 3. Vulcan Bucu- 
reși 47 p. 4. C.S. Tîrgoviște 36 p, 
5. Progresul București 34 p, 6. 
C.S.M. Craiova 33 p. 7. I.O.B. Balș 
17 p.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT 
DIN 11 FEBRUARIE

I. Ascoli — Milan 2
n. A talan ta — Lazio X

HI. Avellino — Torino X
IV. Floren.tna — Perugia X

V. Inter — Verona 1
n. Juventus — Catanzaro 1

VII. Lanerossi — Bologna X
vni. Roma — Napoli X

IX. Cagliari ■- Brescia X
X. Pescara ■— Foggia 1

XI. Taranto — Palermo X

vath 234*18, Ciocan 174*24. (R.
MIRCEA — coresp.).

VOINȚA BRAȘOV — C.S.Ș. 
PLOIEȘTI 2—0 : 89—52 (39—33) și 
Î14-51 (30—28). Coșgetere : Petric 
294-18. Iftimie 104-15, Opriciu 144-12, 
respectiv Neagoe 84*22, Murariu 
84-15. (V. SECAREANU — co
resp.).

P.T.T. BUCUREȘTI — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 0—2 : 44—69
(19—34) șl 50—79 (28—36). Coșge
tere : Mihăilescu 104-14, Die 54-18, 
respectiv Simioană 224*9, Hagiu 
184*28, Alixandru 144*16.

MASCULIN
UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 

POCA — RAPID BUCUREȘTI
1— 1 : 83-69 (38—39) și 85—88
(42—39). Partide echilibrate, de
cise in * finaluri. Coșgeteri : Barna 
W4-37, Roman 26-f-6, Riihrig 174*10, 
respectiv Gh Dumitru 224-18, Bu- 
lancea 104*14, D. Dumitru <4*20, 
Vintilă 124*12. (M. RADU — co
resp.)

FARUL CONSTANȚA — C.S.U. 
BRAȘOV S—0 : 113—101 (60—50) Șl 
125—110 (66—48). Jocuri deosebit
de spectaculoase, încheiate cu 
victorii clare ale gazdelor. Coșge
teri : Băiceanu 244*31, Spinu 
164*32, Pașca 254*22, Mănăilă 244-18, 
respectiv Moraru 374*35, Tecău 
174*23, Benedek 124-18, Hegyesi 
104-20. (G. TAMAȘ — coresp.).

C.S.U. SIBIU — C.S.U. GALAȚI
2— 0 : 83—78 (48—36) și 76—66
(44—37). Coșgeteri : Chirilă 294*34, 
Palhegi 164*12, Takacs 144*8, res
pectiv Stratan 144-21, Corjos 164*8, 
Coman 84*16. (I. IONESCU — co
resp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
- DINAMO BUCUREȘTI 0—2 : 
82—125 (42—56) șl 83—113 (30—63). 
Coșgeteri : Copăcianu 244*32, Flo
rea 154*11, Mînzat 124*10, respec
tiv Chivulescu 194-27, Niculescu 
144-29, Novac 124-10. (P. ARCAN
— coresp.).

LC.E.D. — URBIS 2—0 : 82—77 
(44—29) Șl 88—70 (52—35). Coș- 

^eteri : Grădișteanu 204-18, Rotaru 
204-9. Chirci 144-8, respectiv Ioneci 
224-9. Mitrică 94-6. (ST. NICOLAE 
coresp.).

STEAUA — POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 2—0 : 95—55 (49—35)
șl 99—91 (50—42). Coșgeteri : Opși- 
taru 154-13, V. Ion 154-10, respec
tiv Dăescu 104-13, Ermurache 
34*18. (N. ȘTEFAN — coresp.).

FRL 
CAI

Duminică 
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tex Baia M 
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amănuntele 
pondenții n

CLASAMENTELE GENERALE — 
Feminin : 1. Agnes Rusz 226,416 p 
— campioană absolută (locul I 
datorită celor 3 probe cîștigate),
2. Eva Szigeti (Voința M. Ciuc) 
118,050 p 3. Eva Molnar (S.C. M. 
Ciuc) 218,633 p, 4. Suzana Hollo (C.S. 
Șc. M. Ciuc) 224,533 p, 5. Emese 
Rusz (C.S. Șc. M. Ciuc) 225,333 
p, 6. Magda Szolosi (Tractorul 
Brașov) 229,367 p. Masculin : 1. 
D. Munteanu 199,803 p — campion 
absolut, 2. I. Opincariu 200.432 p,
3. M. Vrînceanu (I.E.F.S. Buc.) 
206,478 p, 4. A. Bakos (Mureșul 
Tg. Mureș) 208.980 p, 5. T. 
Erdosi (C.S.M. Cluj-Napoca) 
211,370 p, 6. N. Jenei (I.E.F.S. 
Buc.) 223,928 p.

Traian IOANIȚESCU
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Prima etapă a Diviziei de lupte li.

Cei zece cîștigători, în ordinea 
categoriilor, sînt următorii : V. Vi
șan (Steaua), Gh. Bîrcu și D. Vă- 
sui (Steagul roșu), G. Anghel 
(Steaua), A. Petrone (Steagul 
roșu), O. Dușa, C. Barkoczi, I. 
Ivanov, V. Pușcașu (toți de l-a 
Steaua). Gh. Balint (Vulcan). (I. 
STANCA — coresp.)

HUNEDOARA. Sala sporturilor

Constructori 
duit întrecl 
la limită.
Lupta întrd 
fost foarte 
mentul : 1J 
doara 49 p, 
Vulturii Lui 
mișoara 44 
34 p, 6. Rad
Reșița 30 p|

ÎNTÎLNIRE INTERNAȚIONALĂ AMICAI
Sîmbătă seara, sala Dinamo din 

Capitală a găzduit întîlnirea in
ternațională de lupte greco-ro- 
mane dintre sportivii clubului din 
șos. Ștefan cel Mare și cei de la 
Sport club lupte din Istanbul. 
Antrenorii Ion Cernea și Dumitru 
Cuc au folosit prilejul vizitei e- 
chipei oaspe, organizînd un tur
neu individual pe categorii, în 
care au înscris și o serie de tineri 
luptători pentru a-i verifica în 
compania unor sportivi străini, 
inițiativa lor s-a dovedit inspi
rată, doi dintre juniorii dinamo- 
viști reușind să termine victorioși 
concursul. Este vorba despre 
Gheorghe Vasile (68 kg) și Nico
lae Văsui (4* 100 kg), care s-au 
comportat foarte bine în compa
nia unor adversari mult mai ex
perimentați. Gh. Vasile l-a în
vins la puncte (7—5) pe Gunduz 
Metinner, unul dintre cei mai

buni sportij 
a obținut 
tor prin tu 
Gurbuz. c 
moviști sid 
kg). Ion 
Gheorghe 
ghe Ciobota 
(90 kg) și

Luptătorii 
primul lq
Cebrail U1J
Ornek (57 1

XII. Ternana — Sampdoria 1
XIII. Monza — Pistoiese 1

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI ! 
J07.719 LEI.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA „LOTO 2“ DIN 11 FE

BRUARIE 1979

Extragerea I : 75 72 45 39 
Extragerea a n-a : 15 55 61 34 
Extragerea a IlI-a : 23 56 1 73 
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 

325.337 lei.
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După participarea echipei olimpice la „Trofeul Marjan'*
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UNIVERSITATEA CRAIOVA 
DINAMO 0-3 (—4, —2, —3). Der- 
byul etapei, desfășurat iu Sala 
Polivalentă în fața unui nume
ros public, a pus în evidență su
perioritatea netă, a campioane
lor, care au cîștigat în numai 45 
de minute! Studentele au evoluat 
foarte slab (crispat, fără forță, 
fără orientare și... fără blocaj, 
cu -multe greșeli 1p preluare) 
Remarcate : Irina Petculeț, II el ga 
Bogdan și Mariana Ionescu (Di
namo). Arbitri : O. Drăgan și C. 
Păduraru (Timișoara).

FARUL CONSTANTA — CH1M- 
PEX CONSTANȚA 3—1 (3, —8, 
9). Derbyul local a revenit echi
pei mai * ’
relaxării 
Farului 
ionescu, 
covițan, 
ria Stadnic) s-a impus clar. De 
la învinse au jucat bine Doina 
Săvoîu (omniprezentă) si Maria
na Ivanov. Arbitri : Al. Drago- 
mir și V. Dumitru, ambii din 
București.

,U“ CLUJ-NAPOCA — C.S.U. 
GALATI 2—3 (—12, —13. 13, 11,
—12). Sub aspect tehnic, partida 
a fâst modestă. Jocul a durat 
mai mult de două ore, .U“ în
cercând să obțină prima victorie 
in campionat. N-a reușit din 
cauza pregătirii precare a jucă
toarelor sale. Remarcate : Maria 
Obreja, Florentina Itu (C.S.U.), 
Dana Nicolaescu și Elena Duda 
(WU“). Arbitri : L. Griin (Tg. 
Mureș) și Gh. Stan (Brașov).

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU — 
RAPID 3—0 (4, 7, 5). Joc la dis
creția gazdelor, care au evoluat 
excelent. Rapid — de nerecunos
cut. Arbitri : V. Arhire (Brașov) 
și M. Marian (Oradea).

MARATEX BAIA MARE — ȘTI
INȚA BACAU 3—1 (9, 6, —12,10). 
După primele două seturi, câști
gate lejer de localnice, în cel 
de al treilea ele s-au complicat, 
deși aveau la un moment dat 
conducerea (6—2). Apoi și-au 
luat revanșa, cîștigînd setul 4 în 
care fuseseră conduse. Remar
cate : Petruța Tache, Constanța 
Iorga, Georgeta Cioflînc (Mara- 
tex). Niculina Cuciureanu și Ma- 
rilena Grigoraș (Știința). Arbitri : 
M. Stamate și V. Vrăjescu.

Corespondenți : P. Comșa, c. 
Crețu, M. Ștefan, T. Siriopol, V. 
Săsăranu, I. Mîndrescu, Șt. Gur
gui, C. Popa, I. Pocol, 1. iones
cu.

Para- 
xplo- 

lta- 
M.

I
I
I

I 
I

turism a U.G.S.R., constă mal 
ales in faptul că relansarea ei 
pe plan național, după 3 ani 
de la ultima ediție, a stimu
lat organele sindicale să-și re
evalueze opinia și posibilități
le in ceea ce privește sportu
rile de iarnă, îndeosebi schiul. 
Există incă surse neexploatate 
care, puse în valoare, vor face 
ca Ia nivelul asociațiilor spor
tive sindicale sporturile de 
iarnă să cuprindă realmente 
masele.

Concursul a început cu pro
bele alpine, dîndu-se întîietate 
fetelor. Lupta pentru realiza
rea -unor timpi cit mai buni a 
fost deosebit de strînsă. De la 
prima manșă s-a văzut că cei 
mai buni sînt reprezentanții 
județelor Suceava. Brașov și 
Alba — la fete și Prahova, 
Brașov și Covasna — la băieți. 
Pe o altă pistă, dincolo de 
parcul orașului, se desfășurau 
probele de fond.

Trecuseră mai bine de două 
ore de la începerea finalelor, 
cînd soarele și-a făcut apariția 
de după Dealul Negru, creînd 
un decor sărbătoresc întregu
lui concurs. Asistența formată 
din peste 4 000 de localnici și 
oameni ai muncii aflați la o- 
dihnă dădea impresia că în
treaga stațiune a pornit intr-o 
tălăzuire multicoloră spre pîr- 
tiile de concurs pentru a apla
uda pe cei care au intrat în 
posesia trofeelor (cupe, schi- 

TRA DORNEI. SURPRIZA 
SANIE DE LA SINAIA I

a 
amenaiate pe Dea- 
din Vatra Dornei- 
cursele au fost do- 
sinăieni, urmați de 
Vatra Dornei. Tot

lor, precum si prin darea in 
folosință, pentru pregătiri, 
unei pîrtii 
Iul Negru 
La băieți, 
minate de 
tinerii din 
sîmbătă și duminică a avut loc 
„Cupa I.E.F.S.", concurs rezer
vat celor mai buni seniori din 
țară. Victoriile au revenit fa- 
voriților, deținători, dealtfel, ai 
titlurilor de campioni : Maria 
Maioru și Gheorghe Dumitres
cu.

Rezultate. CONCURSUL RE
PUBLICAN AL CLUBURILOR

KJUSTENDIL, 11 (prin te
lefon). Astăzi după-amiazâ, 
pe un timp frumos de primă
vară și pe un teren cu un 
gazon foarte bun, lotul „A" a 
susținut un meci de pregătire 
în compania divizionarei B 
din localitate. Victoria a re
venit, în mod firesc, fotbaliș
tilor români, deși jocul a avut 
o desfășurare paradoxală, ca
re poate fi urmărită în evolu
ția înscrierii golurilor. După 
cum se poate vedea, rezulta
tul la pauză a fost favorabil 
inimoșilor fotbaliști bulgari, 
care au făcut o mare risipă de 
energie, reușind să deschidă 
scorul în min. 30. La un cor
ner, executat de Nuriev, Lung 
a sărit In contratimp și mingea 
a ajuns la extremul sting 
Ghebrev care a marcat ne
stingherit. După acest gol, lo
tul ,A“ s-a năpustit din nou 
în ofensivă (așa cum o făcu
se și pînă în minutul primirii 
golului), remarcîndu-se prin... 
precipitarea acțiunilor de •- 
tac. Pauza s-a soldat cu un 
apel la ordine și fața jocului 
avea să se schimbe. Atacul 
s-a dinamizat simțitor prin 
intrarea lui Crișan în locul 
lui Voicilă și astfel, în min. 
59, la o centrare a lui Romilă, 
ajuns pe extremă, Crișan a 
reluat în gol, cu capul, în ur
ma unui plonjon. în min. 67 
D. Georgescu reușește să în
scrie dintr-o pasă a lui Bă
lăci. După alte 4 minute (min. 
71), același D. Georgescu în
scrie în urma 
Crișan. Scorul va fi pecetluit 
în min. 75 cînd Romilă reia 
puternic, în urma unei pase 
a lui Boloni. După acest gol, 
lotul „A" nu mai insistă, reu
șește cîteva combinații „de re
laxare", două bare și jocul se 
încheie fără ca jucătorii noș-

uri, legături, genți de voiaj). 
Către sfîrșitul competiției, soa
rele și-a depășit și el perfor
manța : „zîmbetul" său i-a o- 
bligat pe mulți să-și dea jos 
cojoacele, 
plaude și 
tigătorii 
curs, un 
schiului.

Rezultatele de valoare, fru
moasa propagandă, datorată, 
între altele, bunei organizări, 
faptul c» pe parcurs a antrenat 
mii și mii de oameni la fazele 
de masă, sînt doar cîteva din
tre argumentele care pledează 
pentru organizarea „Cupei 
U.G.S.R." în fiecare an. iar în- 
cepînd cu 1980 — așa cum ne 
spunea tovarășul E. Cherteș — 
la întreceri să ia parte și spor
tivi avansați.

Rezultate tehnice. FOND. 
Fete: 1. Livia Stanciu (Bra
șov), 2. Ana Szekely (Harghi
ta). 3. Maria Oneț (Alba). Bă
ieți : 1. Dinu Bîtă (Brașov). 2. 
Nicolae Șovăială (Prahova), 3. 
Petru Chiriluș (Suceava). Cla
sament pe județe : 1. Brașov,
2. Suceava. 3. Alba. PROBE 
ALPINE . Fete : 1. Elena Bo
iarinov (Suceava), 2. Maria Co- 
jocaru (Harghita), 3. Gabriela 
Popescu (Suceava). Băieți: 1. 
Vasile Crețoiu (Brașov), 2. 
Ștefan Moldoveanu (Prahova),
3. Radu Cernat (Covasna). Cla
sament pe Județe: 1. Brașov,
2. Suceava, 3. Alba.

„Cupa U.G.S.R." a revenit 
reprezentanților județului Bra
șov.

SPORTIVE ȘCOLARE : FETE : 
1. Angela Condrea (V. Dornei) 
2:55,04 : 2. Gabriela Hoja (V. 
Dornei) 2:55,19; 3. Camelia
Huțuleac (V. Dornei) 2:56,52 ; 
BĂIEȚI : 1. Șt. Nenciu (Sina
ia) 3:07,80 ; 2. V. Radu (Sinaia) 
3:11,15 ; 3. I. Nica (Sinaia) 
3:13,33 ; DUBLU : 1. Nenciu-
Radu 1:18,67 ; 2. Tasianu-Bă- 
jenaru (V. Dornei) 2:04.02; 3- 
Nica-Nișca (Sinaia) 2:05,24.

„CUPA I.E-F.S.": FETE : 1. 
Maria Maioru (C.S.O. Sinaia) 
2:12,63 ; 2. Carmen Popovici 
(I.E.F-S.) 2:14,02 ; 3. Adriana 
Stoian (I.E.FS.) 2:14,95 ; BĂ
IEȚI : 1- Gh. Dumitrescu (A.S. 
Armata Brașov) 2:03,02 ; 2. I. 
Ispas (A-S.A.) 2:04,57 ; 3. I- Ba
tista (A.S.A.) 2:07,09. 

tri să fi apelat la toate posi
bilitățile lor.

Cum se explică dificultățile 
de exprimare ale echipei noas
tre timp de o oră, în fața 
unei divizionare B? Jucătorii 
invocă un antrenament prea 
intens în cursul dimineții de 
sîmbătă. Acest argument cade, 
deoarece există totuși o dife
rență de clasă care nu poate 
să fie acceptată de un antre
nament intens efectuat cu o 
xi înainte de joc. Antrenorii 
pun totul pe seama unei subes
timări a adversarului. în ciu
da avertismentelor date îna
inte de joc. în sfirșit, argu
mentul cronicarului este ace
la că echipa noastră a jucat 
foarte dezordonat, fiind obse
dată de o cît mai rapidă des
chidere a scorului. Ea s-a nă
pustit în „șase", creînd supe
riorități numerice, 
neconvenabile, cu atît 
mult cu cît Bălăci nu a mai 
jucat atît de bine ca în me
ciul cu selecționata Bulgariei, 
în aceste condiții, mijlocul te
renului a rămas deseori pus
tiu, invitînd la contraatac. Se 
constată încă o dată colabo
rarea insuficientă a mijloca
șilor Romilă și Rădulescu care 
continuă să practice un joc 
mult prea individual. Toate 
aceste considerațiuni urmează 
să fie confirmate (sau infir
mate) în meciul pe care lotul 
„A" urmează să-1 susțină 
miercuri, în nocturnă (ora 17) 
la Blagoevgrad. Antrenorii cu 
care am stat de vorbă, afirmă 
că selecționata olimpică, pre
gătită de multă vreme 
în vederea meciurilor de 
calificare, se ridică în momen
tul de față la nivelul primei 
formații a Bulgariei.

Arbitrul bulgar I. Nikalov a 
condus următoarele formații 1 

LOTUL „A“: Lung (min. 
46 Cristian) — Tilihoi (min. 
46 Anghelini — min. 70 Gri- 
gore), Sameș, Dinu, Vigu — 
Romilă, Boloni, Rădulescu 
(min. 70 Cemescu) — Voicilă 
(min. 46 Crișan), D. Geor
gescu, Bălăci.

KJUSTENDIL : I. Dimitrov 
— Petrov, Dinev, Dzamborski, 
Vladimirov — Boțev, Nuriev, 
Spasov — Doncev, G. Dimi
trov, Ghebrev.

loan CHIRILĂ

FOTBALIȘTII SUSȚIN TOT MAI MULTE „REPETIȚII GENERALE'
(Urmare din pag. 1)

stadionul Steaua, partida ami
cală dintre formația gazdă și 
liderul seriei a Il-a a Diviziei 
B, Viitorul Scornicești. într-o 
bună dispoziție de joc. Steaua 
a obținut o categorică victorie, 
la capătul unei dispute presă
rată eu multe faze spectacu
loase, In fața unui adversar 
care. în ciuda scorului sever 
cu care a pierdut, a făcut do
vada unor frumoase disponibi
lități fizice și tehnice. Au 
marcat în ordine: Gh. Ion 
(min. 1) — din acțiune perso
nală : Năstase (min. 6) — care 
a reluat o minge respinsă de 
portar: Iordănescu (min. 20)
— după o acțiune prelungită 
de atac: Dumitru (min. 34) — 
șut frumos la colțul lung; 
Zamfir (min. 50) — după o 
combinație cu Iordănescu și din 
nou Iordănescu (min. 82) —cu 
o lovitură liftată dintr-o pozi
ție laterală. Arbitrul R. Stin. 
can a condus următoarele for
mații : STEAUA — N. Răducanu
— Nițu. \giu. Zahiu. Gh. Ton
— Dumitru. Iordănescu, Aele- 
nei — M. Ion (min. 46 Ad. Io- 
nescu), Năstase, C. Zamfir: VI
ITORUL : Anghel — Florea, 
Martinescu (min. 46 Gh. Ma
nea), Pană. Mincu — P. Ma
nea, Badea, P. Petre — Voicu- 
leț. Șoarece, Palea. (Mihai IO
NESCU).

F.C. BAIA MARE — OZDI- 
KOHASZ (Ungaria) 0—0. Con- 
tinuindu-și turneul din Unga
ria. echipa F.C. Baia Mare a 
susținut un nou joc amical. 
De data aceasta fotbaliștii bâi- 
măreni au avut ca adversară 
formația de Divizia B Ozdi- 
kohasz. cu care au terminat la 
egalitate : 0—0.

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — 
D.V.S.C. DEBREȚIN 2—1 (0—1). 
Partida s-a disputat sîmbătă.

SPLIT, 11 (prin telefon). Nu 
încape nici o îndoială că fot
baliștii selecționatei olimpice 
a României au făcut la Split 
o experiență pe cit de intere
santă, pe atît de utilă.

Dacă după prima zi, a „Tro
feului Marjan" — după dispu
tarea partidei Hajduk Split — 
Steaua Roșie Belgrad (locul 2 
cu locul 3 in campionatul iugo
slav), un meci foarte tare, in 
care au ieșit scîntei. un meci 
aducind cu o importantă fi
nală de cupă. în care echipa 
din Split a reușit numeroase 
acțiuni de toată frumusețea, 
acțiuni demne de o mare for
mație europeană — ne între
bam cu oarecare îngrijorare 
cum va face față reprezenta
tiva noastră olimpică eșecului 
a două echipe foarte puterni
ce. după cea de a treia zi răs
punsurile primite ni s-au pă
rut instructive si în bună mă
sură edificatoare.

în prima partidă, susținută 
în compania renumitei echipe 
Steaua Roșie, jucătorii noștri au 
evoluat cu un ton sub valoa
rea prestației adversarului lor 
— la rîndul său modest, cu 
mult sub pretențiile publicului 
care, dealtfel, și-a și manifes
tat vizibil nemulțumirea față 
de calitatea inferioară a întîl- 
nirii. Colac peste pupăză, pe 
lingă faptul că au fost cris
pați. emotivi, nedeciși în in
tervenții. „olimpicii" ne-au o- 
ferit din nou o mostră a „pă
catului tradițional" din fotba
lul nostru, primind în minutul 
4 un gol din lovitură liberă I 
Un gol ușor de evitat, la care 
zidul de jucători a stat ca la 
operetă, un gol la care porta
rul Bucu a plonjat tîrziu, 
mingea trecînd pe sub el. un 
gol la care s-a văzut din nou 
că — în pofida zecilor de ex
periențe nefericite — la acest 
capitol (al loviturilor libere) 
nu s-a făcut pînă acum nimic. 
Antrenorii noștri se plîng me
reu, de ani de zile, de aceas
tă carență, care ne costă mul
te înfrîngeri, dar, din păcate, 
nu întreprind nimic. Vorbesc, 
dar nu fac.

Am fi însă nedrepți dacă 
am pune înfrîngerea în fața 
echipei Steaua Roșie numai pe 
seama golului primit din lovi
tură liberă la începutul parti
dei. Aproape întreaga evoluție 
a fotbaliștilor români în acest 
prim meci a fost necorespun
zătoare, neașteptat de incoe
rentă. cu excepția ultimelor 
10—15 minute ale întîlnirii în 
care parcă „s-au trezit din

2).

Au înscris: Coman (min. 47) și 
Kudor (min. 71) pentru gazde, 
respectiv Menyhart (min. ~ 
(I. Lespuc — coresp.).

„U“ CLUJ-NAPOCA — SAL- 
GOTARYANI BANYASZ 4—0 
(2—0). Au marcat : L. Mihai 
(min. 30). Răduță (min. 42), 
Vidican (min. 58) și Batacliu 
(min. 61). (L. Ion — coresp.).

MUREȘUL DEVA — TATA- 
BANYA l—l (O—l). Pentru 
gazde a marcat Gherga (min. 
60), iar pentru oaspeți Dupai 
(min. 23). (L Jura — coresp.).

SOMEȘUL SATU MARE — 
ZALAEGERSZEG 2—1 (1—0).
Divizionara C a obținut victo
ria prin golurile marcate de 
Ungureanu (min. 41) și Papp 
(min. 58); pentru oaspeți a 
scris Hozbor (min. 62). (Z. 
vaci — coresp.).

ȘOIMII SIBIU — JIUL 
TROȘANI 2—2 (0—1). Au 
scris: Frățilă (min. 55) și Bra- 
tu (min. 87) pentru Șoimii, 
respectiv Dumitracbe (min. 25 
și 60). JIUL: Moise — Cassai. 
Bădin Ciupitu. P. Grigore — 
Stoica. Toma. Guran — Sălă- 

Bucurescu.
Adam. (I.

în- 
Co-

PE- 
în-

Jan, Dumitracbe, 
A mai fost folosit 
Ionescu — coresp.) 

RULMENTUL
DRIA — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 0—0. Craiovenii âu 
folosit următoarea formație: 
Boldici — Bodea, Bumbescu, 
Negrită, Ungureanu — Donose, 
Țicleanu, Beldeanu — Popescu, 
Cirțu, Irimescu. Au mai jucat: 
Voica, Firănescu și Treschin. 
(M. Bizon — coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — 
U.T.A. 3—1 (1—1). Au înscris: 
Schepp (min. 6 — autogol),
Chimiuc (min. 72 — din 11 m) 
și Coiculescu (min. 77 — di
rect din corner!), respectiv 
Domide (min. 15). U.T.A. : Ji- 
van — Bîtea, Gașpar, Schepp, 
Gali — Leac, Bubela, Broșov-

ALEXAN-

deci o oarecare o- 
umerii Ier, fotba- 
au arătat realmen- 
alții în partida cu

pumni' — cum se spune la 
box — și au aiătat in finaiul 
meciului că. nu-s nici pe de
parte așa de modești valoric 
cum s-au prezentat in restul 
partidei.

La un interval de numai o 
zi, purtind 
boseală pe 
liștii noștri 
te cu totul______ .______ ____
Hajduk Split, cînd parcă au ie
șit din cutie alți 11 jucători.

Foarte rareori ne-a fost dat 
să vedem o echipă de a noas
tră angajîndu-se cu atîta foc 
fntr-o luptă foarte aspră cum 
a fost meciul cu Hajduk Split. 
Acest excelent buzoian Nicolae, 
pe nedrept „sărit" pină acum 
de selecționeri, a făcut o par
tidă mare, acoperind cu ade
vărat tot terenul și zburînd li
teralmente în intervenții ae
riene pe cit de spectaculoase, 
pe atît de curajoase. La ace
lași nivel s-a situat Augustin 
(intrat în teren cu fractură la 
un deget de la mînă). jucător 
care a luptat cu o dăruire ex
traordinară și cu o personali
tate de vechi internațional, 
cîștigînd majoritatea duelurilor 
cu adversarii de talie interna
țională din echipa adversă. 
Foarte buni, foarte luptători, 
foarte prețioși, Bărbulescu, 
Purima, M. Zamfir. Cirstea, 
Ștefănescu (care mai face to
tuși din cînd în cînd artificii 
gratuite și riscante) și Iovă- 
nescu. O mențiune specială 
pentru Radu n — remarcat cu 
un entuziasm sincer de vestitul 
antrenor Milian Miljanici — 
care a întors de cîteva ori ca 
pe o căciulă apărarea echipei 
Hajduk, creîndu-și 3—4 ocazii 
de gol, irosite însă prin neșan
să sau prin contribuția arbi
trului localnic, peste măsură de 
binevoitor cu echipa gazdă.

Marele atu al echipei noas
tre a fost combativitatea, ea 
scoțînd pregnant în relief ca
pacitățile reale ale fotbaliștilor 
români, a căror pregătire teh
nică, de pildă, se valorifică cu 
totul altfel. în chip mult su
perior, atunci cînd angajamen
tul este total, cînd se luptă cu 
dăruire pînă la ultima picătură 
de energie.

După aceste două partide 
grele cu Steaua Roșie Belgrad 
și Hajduk Split (echipe care, 
împreună, au vreo 15 interna
ționali) continuă pregătirea la 
Split pînă marți, cînd se va 
pleca la Kikinda, unde miercu
ri „olimpicii" vor susține ulti
mul joc de verificare în com
pania echipei locale.

Marius POPESCU

(min. 38
(min. 53).

a

schi — Cura. Domide, Coraș. 
Au mai fost utilizați : Duca- 
dam, Boicu, Iova, Vaczi, Tisa 
și Tîrban. (Șt. Marton — co
resp.).

S.C. BACAU I — CEA. 
HLAUL P. NEAMȚ 3—0 (1—0). 
Au marcat : Antohi 
și 89) și Catargiu 
Prima garnitură băcăuană 
prezentat formația: Ursache — 
Andrieș, Catargiu, Lunca. Eli- 
sei — I. Solomon, Cârpuci. Va- 
manu (C. Solomon) — Chitaru, 
Antobi, Mihu. „Rezervele" au 
evoluat in compania echipei 
Progresul Brăila, cîștigînd cu
2—0 (1—0), prin golurile mar
cate de Botez (min. 15) și Soșu 
(min. 85). (I. Iancu — coresp.).

MINERUL MOLDOVA NOUA 
— POLITEHNICA TIMIȘOA
RA 1—0 (0—0). Golul gazdelor 
a fost marcat de Vizitiu (min. 
52). POLITEHNICA: Popa — 
Floareș. Vișan, Mehedințu, 
Tornoreann — R-ișcâ. C otec. I.a- 
ța — Anghel, Mușat, Iuga. Au 
mai jucat: Bora. Novacovici, 
Boc și Petrescu. (P. Șuman- 
dan — coresp.).

C.S. TlRGOVIȘTE — PE
TROLUL PLOIEȘTI 2—2 (1-1). 
Au înscris: Tătaru (min. 30) 
și Greaca (min. 75) pentru tîr- 
govișteni, respectiv Simaciu 
(min. 20) și N. Florian (min. 
60). C.S. TlRGOVIȘTE : Co
man — Gheorghe, Alexandru, 
Enache, Pitaru — Tătaru, Fur
nică, Kallo — FI. Grigore, Sa
va, Marinescu. Au mai fost 
folosiți : Bărbulescu, Niculescu, 
Dumitrescu, Greaca, Isaia și 
Miu. (M. Avanu — coresp.).

MUSCELUL CIMPULUNG — 
CHIMIA RM. VÎLCEA 
(1—0). 
44 și 
eeanu 
(min. 
(min.
(P. Mateoiu — coresp.).

4—2
Au înscris : Păun (min.

86 — din 11 m), 
(min. 55) și 

60), respectiv 
63) și Bărbuț (min. 77).

Vlăs- 
Ancuța 
Stanca



in întrecerile de tir redus de la Sofia

TRĂGĂTORII ROMÂNI AU CUCERIT 
CINCI TITLURI DE CAMPIONI BALCANICI!

PREZENTE românești 
PESTE HOTARE

SOFIA, 11 (prin telefon). în 
moderna sală ..Hristo Botev", 
situată în orășelul universitar 
din capitala Bulgariei, s-au 
desfășurat sîmbătă și duminică 
întrecerile Balcaniadei de tir 
pentru arme cu aer compri
mat. Au participat trăgători 
din Bulgaria, Grecia, Iugosla
via și România- Rezultatele 
înregistrate s-au ridicat la ni
velul așteptărilor, ele demons- 
trînd că tirul redus din Balcani 
se află într-un continuu pro
gres-

Trebuie să menționăm chiar 
de la inceput comportarea ex
celentă pe care au . avut-o re
prezentanții României, ei reu
șind să urce de 5 ori pe cea 
mai inaltă treaptă a podiumu
lui. Autorii acestor reușite 
sînt: Romulus Nicolescu și
Victor Popa, — la pușcă 10 m, 
și Ștefan Biolan — la pistol 
10 m. în probele individuale, 
precum și echipele de pușcă și 
pistol juniori. Să menționăm că 
trăgătorii din reprezentativa 
tării gazdă, care dominaseră 
ediția de anul trecut a Balca
niadei de tir redus, de la Bu
curești, s-au situat de patru 
ori pe locul I, iar tintașii iugo
slavi o singură dată. Acest 
bilanț general ii evidențiază pe 
trăgătorii români ca lideri în
tr-un eventual clasament, ne
oficial, pe titluri, al Balcania
dei 79 de tir redus.

Tinerii trăgători de pistol 
Ștefan Biolan,' Gabriel Cris- 
tache și Constantin Țîrloiu 
au dominat net proba, ei si- 
tulndu-se — în această ordine 
— în fruntea clasamentului ju
niorilor din Balcani. în aceste 
condiții, și echipa s-a clasat pe 
primul loc. Generația ,,care vi-

Cu 3 săptămlni înaintea C.E. de hochei juniori (grupa B)

ECHIPA NOASTRA PREZINTĂ
MULTE...

Lotul de juniori al Româ
niei, care va participa la în
trecerile grupei B a Campio
natului european de hochei

PE GHEAȚĂ
Șl PE ZAPADA

• Campionatele mondiale 
de patinaj viteză (m) au înce
put sîmbătă pe stadionul Bis- 
let din Oslo. Primele trei pro
be. 500 m, 5 000 m și 1500 m 
au fost cîștigate de americanul 
Eric Heiden, cu 38,22, 6:59.15 și, 
respectiv 1 : 56,05. întrecerile 
s-au încheiat duminică cu vic
toria lui Eric Heiden, care a 
câștigat și proba de 10 000 — 
14 : 43,11, stabilind la poliatlon 
un nou record mondial, cu un 
total de 162,973 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
patinatorii norvegieni Jan Egil 
Storholt — 167,805 puncte și 
Kay Arne Stenshj emmet — 
167,903 puncte.

• La Madison Square Gar
den", U.R.S.S. — S.U.A. 5—4 
(1—2, 3—2, 1—0), în a doua în- 
tîlnire de hochei pe gheață 
dintre cele două reprezentati
ve. în prima, victoria a reve
nit gazdelor cu 4—2. Cele două 
echipe vor disputa și un al 
treilea joc.
• Reprezentativa Suediei a 

cîștigat competiția internațio
nală de hochei pe gheață de 
Ia Minsk, rezervată echipelor 
de tineret. Pe locurile urmă
toare : Cehoslovacia, Finlanda 
și U.R.S.S. în ultimul meci, 
U.R.S.S. — Suedia 3—3 (0—0, 
0—1, 3—2).

• în proba masculină de 
slalom uriaș, disputată la Are 
(Suedia), contînd pentru ..Cupa 
mondială" la schi victoria a 
revenit suedezului Ingemar 
Stenmark cu 2.25,09.

• Rezultate din concursul 
preolimpic de schi-fond de la 
Lake Placid (S.U.A.) : probele 
feminine de 5 km si 10 km au 
revenit sportivei sovietice 
Raisa Smetanina. iar cele mas
culine de 15 km și 30 km. nor
vegianului Oddvar Braa. în 
cursa de 15 km din cadrul 
combinatei nordice a învins 
Ulrich Wehling (R. D. Germa
nă). 

ne" a avut reprezentanți re
marcabili și între tintașii care 
au evoluat în proba de pușcă. 
Astfel. Victor Popa a cîștigat 
titlul balcanic, cu 381 p. Să re
marcăm, de asemenea, plasarea 
pe locurile III și IV a altor 
doi juniori, F. Minișan și Maria 
Lakatoș. Acești trei trăgători 
au reușit să se claseze pe locul 
I în întrecerea pe echipe. Ei 
au stabilit, în același timp, un 
nou record balcanic, cu totalul 
de 1131 p. Singurul titlu la se
niori a fost cîștigat de Romu
lus Nicolescu, trăgător care își 
adaugă astfel la titlul național, 
cucerit cu o săptămînă în urmă, 
o prestigioasă performanță-

REZULTATE TEHNICE : puș
că 10 m seniori : 1. R. Nico
lescu 382 p, 2. I. Trâscăveanu 
381 p, 3. E. Iankov (Bulgaria) 
379 p ... 9. I. Codreanu 376 p. 
... 14. D. Pantazi 370 p ; pe echi
pe : 1. Iugoslavia 1512 p (n.r. 
balcanic), 2. România 1509 p. i

NATALIA MÂRĂȘESCU - NOII RECORD MONDIAL
(Urmare din pag. 1)

rie a concurat și alergătoarea 
noastră Fița Lovin care a cîș
tigat detașat. Timpul realizat 
de ea 2:01,6 este egal recordu
lui republican stabilit de Ma
riana Suman la C.E. 1978. în 
seria a doua a luat parte Na
talia Mârășescu, cronometrată 
cu 2:01,0, care înseamnă un 
nou record al țării. Cu aceste 
rezultate atletele noastre au 
ocupat primele două locuri și 
dețin, la această oră, a doua

GOLURI
(Miercurea Ciuc, 4—8 martie) 
și-a continuat' pregătirile, sus- 
ținînd sîmbătă un antrenament 
comun cu echipa Cehoslovaciei. 
Și cu acest prilej a ieșit în 
evidență valoarea deosebită a 
oaspeților, care — așa cum a- 
rătam — alcătuiesc o formație 
de elită (fiind viitoarea repre
zentativă olimpică a Cehoslova
ciei). Respectînd simțul pro
porțiilor, nu vom judeca — 
desigur — nivelul atins de lo
tul român în comparație cu 
acela al formației Cehoslova
ciei. Dar, chiar și cu aceste 
„circumstanțe atenuante", nu 
poate scăpa observației faptul 
că el este, la această oră, ne
satisfăcător. Tributari unui joc 
lent, demodat, obișnuiți să ac
ționeze „cu încetinitorul", ti
nerii noștri hocheiști s-au vă
zut dintr-o dată alături de un 
partener care efectuează totul 
într-o viteză amețitoare, men- 
ținînd pe gheață un iureș per
manent.

Firește, este greu de presu
pus că în cele trei săptămîni 
care au mai rămas pînă la 
C.E. se vor putea opera modi
ficări esențiale în pregătirea și 
concepția de joc a formației 
noastre. Dar. o serie de retu
șuri și ameliorări se mai pot 
face.

Valeriu CHIOSE

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
ATLETISM a La Vittel (Fran

ța) atleta ungară Matay a reali
zat 1,90 m la înălțime. • La New 
York, Irlandezul Coghlan a cîști
gat o milă cu 3:55,0, urmat de ke- 
nyanul Wilson Waigwa 3:36,3. In 
concursul feminin. June Griffith 
(originară din Guyana) a stabilit 
cea mal bună performanță mon
dială pe 440 yarzl. fiind cronome
trată cu 54.04. Alte rezultate : 60 
yarzl (m) : Houston McTear 6,09 ; 
înălțime (m) — Jacobs 2.28 m ; 
prăjină — Ripley 5,25 m ; 1 500 m 
(f) : Frânele Larrieu 4:15,0. • In 
C.C.E. la cros (echipe masculine), 
desfășurat la Arlon (Belgia) a 
cîștigat Sporting Lisabona.

BASCHET • In C.C.E. (mascu
lin) Maccabl Tel Aviv — Juven- 
tud Badalona 83—77 (47—43) * In 
C.C.E. (feminin) : Steaua roșie — 
Seas Sesto 86—67 ; Sparta Praga 
— intima Barcelona 84—82: 
V.A.Z.S. Poznan — U.C. Clermont 
Ferrand 55 -83. • Cel de-al 46-lea 
campionat masculin al U.R.S.S. 
s-a încheiat cu victoria echipei 
T.S.K.A. Moscova — 42 p, care

senioare : 1. Anka Peloya (Bul
garia) 386 p, 2, A. Zafineva 
(Bulgaria) 382 p, 3. Dumitra 
Matei 381 p. ... 5. Mariana 
Feodot 374 p, 6. Eva Ionescu 
374 p ; pe echipe : 1- Bulgaria 
1142 p, (n-r. balcanic), 2. Ro
mânia 1129 p, 3. Iugoslavia 
1113 ; juniori : 1. Victor Popa
381 p, 2. V. Leseva (Bulgaria) 
379 p, 3. F. Minișan 379 p, 4. 
Maria Lakatoș 371 p ; pe echi
pe : 1- România 1131 p (n.r. 
balcanic). 2 Bulgaria 1116 p, 
3. Grecia 1086 p ; pistol 10 m, 
seniori : 1. I. Mandov (Bulgaria) 
381 p. 2. L. Pop 378 p, 3. T. 
Țașcă 374 p. ... 5. D. Iuga 373 p, 
... 9- C- Ion 370 p ; pe echipe : 
1. Bulgaria 1497 p, 2. România 
1495 p, 3. Grecia 1475 p ; ju
niori : 1. Șt. Biolan 370 p, 2. G. 
Cristache 369, 3. C. Țîrloiu 
368 p ; pe echipe : 1- România 
1107 p, 2- Bulgaria 1083 p.

Toma HRISTOV

și, respectiv, a treia perfor
manță mondială a actualului 
sezon, după recordul mondial 
de 1:59,9 al vest-germanei Hok.

Subliniem în mod deosebit 
aceste performanțe care an 
fost realizate fără nici măcar 
o zi de pregătire specială pe o 
pistă în sală !

La săritura în lungime, brăi- 
leanca Gina Panait-Ghioroaie 
a ocupat primul loc cu un re
zultat de 6,37 m, obținut în a 
treia încercare. Primele ei 
două încercări, ambele între 
6,50—6,60 m, au fost, din pă
cate, depășite, dar posibilități
le actuale ale tinerei atlete sînt 
evidente.

Sportivele noastre își vor 
continua acum pregătirea în 
aceeași atmosferă de muncă 
serioasă și responsabilă, în ve
derea participării, la 24—25 fe
bruarie, la „europenele" de 
sală de la Viena.

Echipajul R.D. Germane de bob 4 persoane, pilotat de Meinhardt 
Nehmer, o cucerit in luna ianuarie titlul de campion al Euro
pei, iar sîmbătă ji duminică, participind la marele concurs „Cupa 
Națiunilor", disputat pe pirtia olimpică de la Igls, Nehmer (alcă
tuind echipaj cu J. Babok, B. Germeshausen ji H. Gerhardt) s-a 
clasat din nou pe locul I. Evident, bobul de 4 persoane al R. D. 
Germane pilotat de Meinhardt Nehmer (in fotografie, in timpul 
uneia din manșele de la Igls) se anunți printre favoriții campio
natelor mondiale din acest an (17—25 februarie, in R.F. Germania, 
la KSnigssee).

cucerește pentru a 17-a oară titlul 
de campioană unională. Pe locul 
doi s-a clasat formația Stroitel 
Kiev, cu 40 d.

CICLISM a După 3 etape în 
cursa internațională din Spania 
conduce vest-germanul Dietrich 
Thurau.

HANDBAL a In turneul mascu
lin de la Granollers (Spania) : 
Spania — Franța 25—14 (11—8) • 
Echipa feminină a R. D. Germane 
șl-a început turneu] în Japonia, 
întilnind la Tokio reprezentativa 
niponă de care a dispus cu 27—13 
(12—9). a 1 urneu! feminin de la 
Cheb a fost cîștigat de reprezenta
tiva Cehoslovaciei — 8 p, urmată 
de echipele U.R.S.S. si Ungariei 
— cîte 7 D.

JUDO a Sportivii sovietici au 
obținut două victorii în prima zi 
a competiției de la Tbilisi. La ca
tegoria 86 kg. pe primul loc s-a 
situat David Bodaveil, Iar la cate
goria 95 kg a terminat învingător 
Ramaz Harciladze.

TREI VICTORII ALE HOCHEIȘ- 
T1LOR IN TURNEUL DIN R.F.G.

Aflată în turneu în R, F. 
Germania, reprezentativa de 
hochei a României a obținut 
trei victorii : cu selecționata 
Kempten-Kottern 5—1 (3—0,
0—0, 2—1). cu selecționata
Bayreuth 8—3 (2—0, 3—1, 3—2) 
și cu formația V.E.R. Selb 
9—5 (3—0, 3—2, 3—3). în pri
mele două partide, în selecțio
natele vest-germane au evoluat 
și jucători străini, inclusiv 
cîte doi jucători canadieni. Ho- 
cheiștii români vor evolua a- 
pol în Cehoslovacia.
LA COPENHAGA, IN „CUPA 
SAAB" LA TENIS, ROMANIA - 

DANEMARCA 2-1
COPENHAGA, 11 (Agerpres).

— La Copenhaga, în cadrul 
turneului de calificare pentru 
prima categorie a campionatu
lui european de tenis pe teren 
acoperit — -Cupa Saab", se
lecționata României a învins 
cu scorul de 2—1 formația Da
nemarcei.

Rezultate tehnice : Traian 
Marcu — Mortensen 6—2, 6—i ; 
Dumitru Hărădău — Christian
sen 7—5, 6—7, 6—1 ; Christi
ansen, Mortensen — Marcu, 
Dlrzai 6—2, 6—4.

Pe primul loc în acest tur
neu s-a clasat echipa U.R.S.S.
INTERNAHONALELE DE TENIS 
DE MASA ALE TARII GAULOR

La Cardiff, în sferturile de 
finală ale probei feminine pe 
echipe, formația României a e- 
liminat reprezentativa R. F. 
Germania, cu 3—0. dar a pier
dut în semifinale, cu 3—1, în 
fața Ungariei, în timp ce An
glia a învins Suedia cu 3—2. 
Titlurile au revenit Angliei (f) 
și Ungariei (m). La simplu fe
minin, Maria Alexandru a în
vins cu 3—0 pe Stevenson 
(Anglia), cu 3—1 pe Palatinus 
(Iugoslavia) și cu 3—0, în sfer
turi, pe Magos (Ungaria). în 
semifinale, Hellman (Suedia)
— Maria Alexandru 3—2 (10, 
—17, —15, 19, 17) și Hammer- 
sley (Anglia) — Szabo (Unga-

TELEX • TELEX •
NATAȚIK a tn prima zl a con

cursului de la Paris, sovieticul 
Salnikov a cîștigat 1 506 m liber, 
eu 16:04,42, urmat de coechipierul 
său Rusln — 15:17,17 și Vladar 
(Ungaria) — 15:28,15. în proba fe
minină de 800 m liber a cîștigat 
americane*. Karen Dlblaslo. cu 
6:40.65

SCRIMA « Turneul de sabie 
„Cupa Santelll* de la Saint Maur 
(Franța) a revenit echipei Unga
riei (3 v), urmată de Franța (2 
/). Anglia (1 v) șl Italia (0 v).

TENIS a Semifinalele turneului 
de la Boca Raton (Florida) : Con
nors — John McEnroe 6—3. 6—4.
Borg — Vilas 6—3. 6—3 a Rezul
tate in „Cupa Davis- : La Christ
church. echipa Noll Zeelande con
duce cu 2—0 în meciul cu Japo
nia (Parun l-a întrecut cu 6—3. 
12—14 10—8, 6—3 pe Ken Hirai) a 
La Madras, după două zile : In
dia — Australia 1—2 (la dublu, 
frații Amrittaj au dispus de aus- 
rallenli Case șl Masters cu 6—8, 
6 4. 6—1, 6—3) ■ 

ria) 3—0. Cealaltă jucătoare 
româncă. Eva Ferenczi, a eli
minat-o cu 3—2 pe Knight 
(Anglia) și a fost învinsă cu 
3—1 de Wit (Anglia
ECHIPAJUL DE BOB ROMANIA 
(PILOT D. PANAITESCU), PE 

LOCUL 5 IN „CUPA 
NAȚIUNILOR"

Participînd în Austria, pe 
pista olimpică de la Igls, la 
,,Cupa națiunilor", unul dintre 
cele mai importante concursuri 
de bob-4 ale sezonului, echi
pajul România, pilotat de Dra- 
goș Panaitescu, s-a clasat pe 
locul 5, fiind cronometrat, du
pă 4 manșe, cu 3:43,40. Pe pri
mele patrii locuri s-au clasat: 
1. R.D. Germană 3:41,63; 2.
Austria III 3:42,38; 3. Austria 
I 3:42,71; 4. Austria II 3:43,32. 
După echipajul român s-au 
clasat: 6. Elveția, 7. R.F. Ger
mania II etc. Pe echipe: L 
Austria 66 p, 2. R. F. Germania 
40 p, 3 Elveția 36 p.
• Campionatul european re

zervat echipajelor de tineret, 
care trebuia să se dispute 
sîmbătă și duminică în Italia, 
la Cervinia, nu a mai avut 
loc, din cauza condițiilor at
mosferice nefavorabile.

VIRGINIA RUZ1CI 11 
LA SEATTLE (S.U.A.)

în sferturile de finală ale 
turneului internațional feminin 
de tenis de la Seattle 
(Washington) s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Kerry 
Reid (Australia) — Virginia 
Ruzici (România) 6—4, 6—2 | 
Chris Evert (S.U.A.) — Kathy 
Jordan (S.U.A.) 6—2, 6—21
Jeanne Duval (S.U.A.) —
Betty Stove <Olanda) 6—3. 7—6. 
în semifinale : Chris Evert — 
Kerry Reid 6—1. 6—2 și Renee 
Richards — Jeanne Duval 6—3, 
6—2. în semifinalele probei de 
dublu, perechea Durr (Fran
ța), Stove (Olanda) a învins cu 
6—3, 6—1 pe Ruzici (România), 
Jausovec (Iugosalvia).

CUPELE EUROPENE 
LA VOLEI If]

• La Schaan, în Liechten
stein, a luat sfirșit turneul fi
nal al Cupei cupelor la volei 
feminin. Trofeul a fost cucerit 
de echipa cehoslovacă Ruda 
Hvezda Praga, cana a întrecut 
aseară, în meci decisiv, pe Start 
Lodz cu 3—2. Iată celelalte re
zultate înregistrate în ultimele 
două zile de concurs : Start 
Lodz — Penicilina Iași 3—0 
(11, 13, 1), Ruda Hvezda Praga 
— Traktor Schwerin 3—2 (11, 
5, —14, —14, 11), Traktor
Schwerin — Penicilina Iași 3—0 
(6, 8, 4). Vineri seară : Traktoc 
Schwerin. — Start Lodz 3—2 
(13. 13. —16. —11. 7).
• La Izmir, in C.C.E. (f) : 

Ț.S.K.A. Sofia - NIM Buda
pesta 3—0, Dynamo Berlin — 
ȚS.KA. Sofia 3—1, NIM Bu
dapesta— Slavia Bratislava 3—0.

CAMPIONATE DE FOTBAL 
IN EUROPA

ANGLIA (et. 25). Arsenal — 
Middlesbrough 0—0 ; Everton — 
Bristol 4—1 ; Ipswich — Sout
hampton 0—0 ; Manchester Uni
ted — Manchester City 3—0 | 
Leeds — Birmingham 1—0. în 
clasament conduce Everton cu 
36 p (din 25 de jocuri), urmată 
de Liverpool 35 p (22 jocuri). 
West Bromwich Albion 34 p (23 
jocuri). Din cauza timpului ne
favorabil și a terenurilor im
practicabile, numeroase jocuri 
au fost amînate.

R, F. GERMANIA. Au fost 
programate 4 meciuri restante : 
Bayern MUnchen — Borussia 
Dortmund 4—0 ; Borussia Mon- 
chengladbach — S. V. Hamburg 
4—3 ; F. C. Koln — Eintracht 
Braunschweig 3—1 ; Kaiserslau
tern — Darmstadt 2—0. în cla
sament conduce Kaiserslautern 
28 p (din 19 jocuri), urmată de 
V.f.B. Stuttgart 27 p (20 jocuri).

ITALIA (et. 18). Ascoli — Mi
lan 0—1 ; Atalanta — Lazio 
0—0 ; Avellino — Torino 1—1 | 
Fiorentina — Perugia 1—1 : In
ter — Verona 4—0 ; Juventus — 
Catanzaro 3—1 ; Lanerossi — 
Bologna 2—2 ; Roma — Napoli 
0—0. în clasament continuă să 
conducă Milan cu 29 p, urmată 
de Perugia 25 p, Torino și In
ter cu cîte 24 p.
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