
ÎNCHEIEREA VIZITEI 
TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN R.P. BULGARIA

Vizita a constituit o expresie elocventă 
a prieteniei și colaborării tradiționale 

dintre popoarele român și bulgar

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar1 general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au revenit, simbătă 
dimineața, în Capitală, din vi
zita de prietenie efectuată în 
Republica Populară Bulgaria, 
la invitația tovarășului Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Sțat al Republi
cii Populare Bulgaria.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de 
tovarășii Iosif Banc, Cornel 
Burtică, Virgil Cazacu, Gheor- 
ghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Ion Ioniță, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheor- 
ghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Gheorghe Radules
cu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, 
Hie Verdeț, Ștefan Voitec, Ion 
Coman, Ludovic Fazekas, Mi
hai Gere, Nicolae Giosan, Ion 
Ursu, Richard Winter, de 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, de conducători de in
stituții centrale și organizații 
obștești, de personalități ale 
vieții științifice și culturale. 
Tovarășii din conducerea de 
partid și de stat au venit îm
preună cu soțiile.

Erau de față Todor Ralovski, 
însărciant cu afaceri ad-inte- 
rim al R. P. Bulgaria la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Aeroportul Otopeni, unde a 
avut Ioc ceremonia sosirii, era 
împodobit cu drapelele parti
dului și statului.

Numeroși oameni ai muncii 
din Capitală prezenți pe aero
port au făcut o caldă și însu
flețită primire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, exprimînd 
sentimentele de profundă dra
goste și stimă față de secre

tarul general al partidului. în 
același timp, ei și-au manifes
tat deplina satisfacție față de 
rezultatele rodnice ale vizitei 
întreprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu în Republica Popu
lară Bulgaria, care marchează 
un nou și important moment 
în dezvoltarea relațiilor de 
strînsă prietenie și colaborare 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist 
Bulgar, dintre țările și po
poarele noastre.

★
Simbătă dimineața, Ia ple

carea din R. P. Bulgaria, de la 
reședința guvernamentală din 
Voden la aeroport, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost con
duși de tovarășul Todor Jivkov 
și de tovarășa Ludmila Jiv- 
kova.

La aeroport, un mare număr 
de locuitori ai orașului Raz- 
grad și localităților din jur au 
salutat cu puternice aplauze și 
urale pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. Se scanda neîntre
rupt „Vecina drujba !“, „Veci
na drujba !“ („Prietenie veș
nică !“).

Garda de onoare, aliniată pe 
aeroport, a prezentat onorul, 
iar fanfara militară a intonat 
imnurile de stat ale Republi
cii Socialiste România și Repu
blicii Populare Bulgaria.

Cu sentimente de caldă prie
tenie, tovarășul Todor Jivkov 
și tovarășa Ludmila Jivkova 
își iau rămas bun de Ia to
varășa Elena Ceaușescu, de la 
tovarășii Leonte Răutu șî Ște
fan Andrei.

La scara avionului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov își string cu căldură 
mîinile, se îmbrățișează prie
tenește.

In aplauzele îndelungate ale 
mulțimii, aeronava preziden
țială decolează Ia ora 10, în- 
dreptîndu-se spre patrie.
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Un remarcabil succes al sportului românesc

DINAMO BUCUREȘTI A CUCERIT 
„CUPA CUPELOR" LA VOLEI

ROESELARE. 18 (prin tele
fon). Echipa masculină de volei 
a clubului Dinamo București a 
obținut un frumos succes in
ternațional, âștigind de o ma
nieră categorică cea de a Vil-a 
ediție a „Cupei cupelor”. ES
TE PRIMUL SUCCES ROMA
NESC ÎN ACEASTA IMPOR
TANTA competiție EURO
PEANA REZERVATĂ ECHI
PELOR DE CLUB. Voleibaliș
tii dinamoviști — Cornelia 
Oros, Laurențiu Dumănoiu, 
Mircea Tutovan, Gunter Enes-

CLASAMENTUL FINAL

1. DINAMO BUC.
2. Levski Spartak
3. Ruda Hvezda

3 3 0 9:0 6
3 2 1 6:4 5
3 1 2 4:7 4

4. Gemeenservice Vtight 3 0 3 1:9 3

cu, Marian Păușescu, Dan Gîr- 
Ieanu, Teofil Chiș, Emilian 
Vrincuț, Ștefan Băroiu și Ma
rius Căta-Chițiga (din lotul 
bucureștenilor mai fac parte 
Marian Mițu și Doru Grigore) 
— au avut o comportare ex
celentă în turneul final, în ca
re au întrecut, pe rind, echipe
le Gemeenservice Vught, Lev- 
ski Spartak Sofia și Ruda 
Hvezda Praga, cedînd pe par
cursul întregii competiții nu
mai un singur set !

După ce vineri seară forma
ția antrenată de George Ere- 
mia și Wiliam Schreiber a dis
pus în 55 de minute de Geme
enservice Vught (Olanda) cu 
3—0 (6, 5, 10), simbătă jucăto
rii noștri au dat un, veritabil 
recital voleibalistic în fața unei 
săli pline, cîștigînd in numai 
39 de minute meciul cu forma
ția Levski Spartak Sofia care, 
depășind în prima zi pe Ruda 
Hvezda Praga cu 3—1, se a- 
nunța principala contracandi
dată la cucerirea trofeului.

DANIELA UNCROP ȘI IOAN CAVAȘI, CAMPIONI LA SLALOM URIAȘ
Năstase, separați în clasament 
de 8 zecimi de secundă. în ur
mărirea lor, un alt grup, for
mat din Alexandru Manta, 
Gheorghe Vulpe și Dan Cris- 
tea, a depus mari eforturi pen-

Simbătă dimineața, Postăva
rul și împrejurimile sale au 
fost luate cu asalt de un vis
col puternic, ce venea dinspre 
Bucegl cu peste 100 km Ia oră. 
Organizatorii campionatelor na
ționale au sperat că furia vîn- 
tului se va domoli, pentru ca 
spre prînz să poată da startul 
— potrivit programului — în
trecerilor de slalom uriaș. Spe
ranțele corpului de arbitri, ale 
sportivilor și antrenorilor nu 
s-au împlinit, astfel că juriul 
a hotărît amînarea probei pen
tru a doua zi. Duminică dimi
neața, un soare îmbietor mîi»- 
gîia culmile Postăvarului. Tele- 
cabina era așteptată de un 
mare număr de turiști, dornici 
să urmărească întrecerile celor 
mai buni schiori ai țării, în 
spectaculoasa probă care este 
slalomul uriaș. Era stabilit, din 
vreme, ca la întrecerile impor
tante schiorii să aibă priorita
te față de 1 • •• —
trolor al 
Bernea, a 
poziție și 
țele adevăraților _______ _
sportului, chiar ale turiștilor ce 
așteptau în ordine 
evitat abuzul

La ora 10,30, 
erau marcate, de____ ______
trul sportului Gheorghe Bălan, 
cele 58 do porți, pe o lungime 
de 1850 de metri, cu o dife
rență de nivel de 350 m. Ple
carea s-a dat de lingă cabana 
„Cristianul Mare”, iar sosirea 
se afla în curba Lehman. Pîr- 
tia era un adevărat patinoar 
și a pus concurenților multe 
probleme. în prima coborîre, 
mai temerari și mai bine pre
gătiți s-au. dovedit a fi loan 
Cavași, Dorin Munteanu și Alin

turiști. Dar un con- 
I.A.P.I.T., Stelian 

revocat această dis- 
numai la insisten- 

iubitori ai

urcarea, s-a

pe Sulinar, 
către maes-

IOAN CAVAȘI

5
Cavași a coborît în forță, a 
trecut vijelios prin dificilul 
labirint de la „Zidul mare“ și 
a înregistrat un timp bun. 
Vulpe a făcut tot ce i-a stat în 
puteri pentru a cîștiga un nou 
titlu, dar ezitările din prima 
coborîre au atirnat greu. în 
manșa a doua el a demonstrat 
o tehnică bună, a atacat vira
jele prin cele mai favorabile 
locuri, dar, cu toate că a înre- 

al 
pe 
al 

lo
an

gistrat cel mai bun timp 
manșei, nu s-a clasat decît 
locul 4. Alin Năstase, cu 
treilea timp, s-a situat pe 
cui trei, arătînd că este 
schior de certă valoare.

Disputa fetelor a avut o sin
gură manșă și a dat cîștig de 
cauză tot unei sportive a clu
bului Dinamo Brașov, Daniela 
Uncrop, care și-a devansat co-

Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 4-a)

a se menține în lupta pen- 
intîjetate. Manșa a doua,

tru 
tru 
marcată de maestrul sportului 
Radu Scirneci, a avut 57 de 
porți și avea sâ devină decisi
vă in stabilirea învingătorului.

Lotul echipei Dinamo București, care a evoluat in actuala ediție 
a „Cupei cupelor", reușind să cucerească trofeul 

Foto : Dragoș NEAGU 

simbătă, 
a dispus 
olandeză

Tînăra șl ambițioasa garni
tură bulgară nu a rezistat în 
fața sextetului nostru — Oros, 
Dumănoiu, Tutovan, Gîrleanu, 
Păușescu, Enescu —, același 
pe tot parcursul întilnirii, care 
a jucat aproape perfect la fi
leu (blocajul a fost de netre
cut, iar atacul, combinativ, 
deosebit de eficace) și în li
nia a doua, obținînd victoria 
cu 3—0 (7, 2, 6), în aplauzele 
spectatorilor.

Tot i
Praga 
mația
Vught.

în ultima zi 
namo a fost din nou la înălți
me în
Praga- 
gători

Ruda Hvezda 
cu 3—1 de for- 
Gemeenservice

de concurs Di-

partida cu Ruda Hvezda 
Deși erau virtuali cîști- 
ai trofeului, voleibaliștii

CRISTIAN JOPESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Simbătă și duminică au avut 
loc, la Craiova și Tg. Mureș, 
turneele semifinale ale „Cupei 
României” la handbal mascu
lin. După partide interesante, 
frumoasa performanță de a-și 
disputa finala trofeului a fost 
obținută de echipele bucurește- 
ne Dinamo și Steaua

CRAIOVA

cîtArhiplină, atît simbătă 
și duminică, Sala sporturilor 
din Craiova a trăit intens im
portantul eveniment al semifi
nalelor „Cupei României” la 
handbal masculin. Publicul a 
avut și șansa ca aici, la Craio
va, să fie programată cea mai 
dificilă grupă, cea în care e- 
voluau nu mai puțin de trei 
pretendente la un loc în „fi
nala mare” : Dinamo București, 
campioana țării, H. C. Minaur 
Baia Mare, deținătoarea „Cu
pei României”, și Știința Ba
cău, veritabilă și plăcută sur
priză a reuniunilor din capita
la Băniei. Ambele derby-uri, 
cel de simbătă dintre Știința 
și Minaur. ca și cel de dumi
nică. dintre Dinamo și Minaur, 

—au ridicat tribunele în picioare 
pentru că nivelul tehnic și

De astâzi, la Brăila și Galați

TURNEUL PRIMĂVERII" LA BOX
De astăzi pină la sfîrșituî 

săntăminii — adesea în reuniuni 
zilnice duble —centrele pugi- 
listice Brăila și Galați găzdu
iesc, concomitent, întrecerile 
unei tradiționale competiții de 
început de an : „Turneul pri
măverii”, mult mai bine cu
noscut sub numele de „Turneul 
pe categorii de greutate”. Com
petiția constituie și un impor
tant criteriu de selecție a ce-

lor ce vor fi înscriși pe liste
le de participanți la turneul 
internațional „Centura de aur” 
(București, 12—18 martie).

După cum s-a mai anunțat, 
la Brăila vor lupta boxerii din 
categoriile muscă, pană, ușoa
ră, mijlocie mică și semigrea, 
iar la Galați — cei aparținînd 
categoriile semimuscă, cocoș, 
semințoară, semimijlocie, mij
locie și grea.

tactic a fost la înălțimea aș
teptărilor.

Jocul rezultatelor — Știința în
vinge pe Minaur, iar Minaur pe 
Dinamo — a fost și el pasionant 
Să-i felicităm pe băcăuani 
pentru performanța lor și să 
sperăm că revenirea băimăre- 
nilor din meciul cu Dinamo le 
va fi de bun augur pentru gre
lele partide din semifinalele 
europene ale „Cupei cupelor”. 
La capătul acestei aprige bă
tălii, Dinamo București se ca
lifică în finală, e drept, nepu- 
tînd ocoli înfrîngerea în ulti
mul meci, și aceasta este o 
performanță a roș-albilor pen
tru că ei au avut efectivul 
serios subțiat de accidente mai 
vechi și mai noi. Fără condu
cătorul lor de joc M. Ștef, cu 
C. Penu, Gh. Licu și alții ne
restabiliți, dinamoviștii au 
luptat din greu, făcînd față pî- 
nă la urmă „jocului golavera
jului”.

La egalitate de puncte (pa
tru), la egalitate de victorii 
(două) și avînd fiecare echipă 
cite o victorie asupra celeilal
te, a intrat în funcție golave
rajul Singura cu golaveraj 
pozitiv (4-4), Dinamo București 
accede în finala „Cupei Româ
niei”, Știința (cu —1) își va 
disputa șansa pentru locul trei. 
Iar H.C. Minaur, ciștigățoareâ 
de anul trecut, trebuie să joa
ce, anul acesta, la Focșani, 
pentru locurile 5—6.

Hristache NAUM

TG- MUREȘ

în prima zi a turneului semi
final din cadrul „Cupei Ro
mâniei” la handbal masculin 
care se desfășoară la Tg. Mu
reș, Universitatea Cluj-Napoca 
a obținut un succes facil

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. 2-3)



0 „FAMILIE" DE SPORTIVI
CARE CREȘTE CU FIECARE DUMINICA

S-au întîlnit, dis-de-dimi- 
neață, la marginea orașului, în 
punctul denumit Podul Buda
cului : erau 40—50 de tineri — 
și mai vîrstnici — bărbați și 
femei, copii plini de neastîm- 
păr. cu toții purtînd pe umăr, 
legată împreună cu bețele, pe
rechea de schiuri. Pe drumul 
bătut de mașini nu mai era 
zăpadă, Caere de ceață se ros
togoleau pe valea Bistriței Ar
delene, dar omul care condu
cea grupul — se cunoștea de 
departe —, un bărbat cu sta
tură masivă, cu mișcări agere 
pentru vîrsta sa. îi liniștea pe 
schiori : „Sus avem încă ză
padă bună, băieți ! Am încer
cat-o aseară, am făcut vreo 8 
km...". „Dar pe cine mai aș
teptăm tăticule ? — îl în
treabă o tînără în trening al
bastru. „Mai sînt doi de venit". 
„Iată-i, vin „Ei, haideți !...“ 
Și grupul — o adevărată ex
pediție — s-a pus 
ieșind din Bistrița 
Budacului.

Scena aceasta se 
la venirea zăpezii, 
duminică dimineață, 
adună aici, la podul Budacului. 
pe iubitorii de schi, pornind 
cu ei spre culmile înzăpezite 1 
Răspunsul l-ar putea da ori
cine : Familia Berbecaru Ca 
să o cunoaștem. îi însoțim pe 
exuberanții sportivi în expe
diția lor.

Ne abatem din drum, nea 
Ștefan Berbecaru deschide 
pîrtie prin zăpada care a prins, 
peste noapte, o crustă subțire, 
în urmă, ca la două lungimi 
de schiuri, merge soția lui. a- 
poi, în șir indian, întregul grup. 
Ne oprim pe culme...
_ „De cînd sebiați. tovarășe 

Se gîndește o 
basca tricotată 

: „Dacă țin bine 
la vreo 7 ani. 
lung si în lat 
pe schiuri. A- 

ani. Asta ar în- 
vreo 50..." 
Berbecaru 
„După 
luat-o

în mișcare, 
pe drumul

repetă, de 
în fiecare

Cine îi

Berbecaru ?“ 
clipă. își dă 
mai pe ceafă : 
minte, de pe 
Am bătut în 
dealurile astea 
cum am 57 de 
semna că schiez de

Așadar, Ștefan 
schiază de-o viață, 
m-am căsătorit, am 
drumeții și pe nevastă-mea. 
ea s-a îndrăgostit de schi.

REZULTAT DE EGALITATE IN INTILNIREA
POLITEHNICA - CRIȘUL LA BASCHET FEMININ

este 
pe care

fost doar

poi, cînd copiii — Ștefan și 
Mariana — au putut sta pe 
„doage" i-am luat și pe ei".

Programul zilei a fost pre
gătit de cu seară : o coborîre 
în slalom, printre fanioanele 
pe care Berbecaru-senior le-a 
adus de acasă în rucsac, apoi 
un fond de cîțiva kilometri, po
pasul pentru ceai, altă cobo
rîre. pe versantul opus, un 
concurs „prindeți iepurele" 
și... premierile. S-au împărțit 
atribuții „oficiale", s-a stabilit 
ordinea plecărilor. Arbitrul 
principal a fost desemnat Ște
fan Berbecaru-Junior, care nu 
este altcineva decît antrenorul 
de schi al centrelor din Bis
trița și Prundu Bîrgăului. Ma
riana Bulea, fiica tovarășului 
Berbecaru. era în întrecere a- 
prinsă cu soțul ei. Horațiu — 
și el arbitru de schi. Dar 
milia" Berbecaru nu 
mată doar din cei 
i-am citat aici.

„La început am
noi, ai casei — ne spunea ve
teranul grupului —, dar „fa
milia" a crescut cu fiecare du
minică : cu oameni de la mine, 
de la întreprindere (I.C.R.M. 
Bistrița), de la întreprinderile 
copiilor, mai apoi cu elevi 
de-ai lui Ștefan. Duminica tre
cută a fost timp mai frumos 
și ne-am adunat cam la 200 
de suflete. Răspundem și noi 
„prezent" la competițiile „Da- 
ciadei" de iarnă.

Sportivii tineri — și mai 
vîrstnici — au plecat din mi
nut în minut. Au coborît în 
văi, au urcat apoi alte dealuri, 
ca să se înscrie din nou. vije- 
lioși. pe pîrtii. 40—50 de oa
meni adunați aici de un mare 
pasionat — activistul obștesc 
Ștefan Berbecaru, din comisia 
iudețeană de schi, și de o ad
mirabilă pasiune — schiul.

„Dar după ce n-o să mai 
aveți zăpadă, aici, ce faceți ?“ 
— îl întrebăm pe tovarășul 
Berbecaru. „Urcăm la Măgura 
Calului". Și cînd se topește 
și acolo ?“ „înseamnă că vine 
primăvara și începem turismul 
pe jos. Tot în mijlocul naturii. 
Asta ne ține tineri...".

Viorel TONCEANU

Marea ,Jamilie“ a schiorilor bistrijeni, elevi ai instructorului 
Berbecaru, la start, pe culmea Budacului

c

„CUPA 16 FEBRUARIE" LA TENIS
Sîmbătă seara, în sala din 

parcul sportiv „23 August" din 
Capitală s-au încheiat întrece
rile pentru competiția de te
nis „Cupa 16 Februarie". în 
finala probei feminine, Cosmi- 

Popescu (Tenis club Bucu-

rcști) a învins-o cu 6—2, 3—6, 
6—0 pe Camelia Chiriac (Di
namo Brașov). La masculin, pe 
primul loc s^a clasat Andrei 
Dîrzu (Dinamo București), în
vingător cu 6—4, 6—3 în finala 
cu Marian Mîrza (Steaua).

Deoarece primele trei clasate în Divizia A la baschet feminin 
au obținut rezultate de egalitate în dublele întîlniri susținute în 
cadrul etapei a 13-a, pozițiile lor au rămas neschimbate: Crișul 
47 p, Rapid și Universitatea Timișoara cite 44 p. In campionatul 
masculin, nici o modificare importantă.

FEMININ

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
CRIȘUL ORADEA 1—1: «1—66
(33—31) și 88—90 (38—42, 78—78).
Sîmbătă, la scorul de 54—54 (min. 
31), Politehnica a realizat o des
prindere netă și decisivă, dato
rită unui plus de ambiție, vio
iciune și precizie manifestat In 
fața unor adversare care, în ge
neral, au evoluat sub așteptări.

Ilona Chvatal, 
Maia Cuțov au 
mai mare mă- 

studentelor, din 
absentat (fiind

Maria Roșianu, 
Mihaela Radu și 
contribuit in cea 
sură la succesul 
rindul cărora a 
bolnavă) Elena Filip, principalul 
pivot. A doua zi, avlnd-o în 
formație pe Katalin Szabo (sus
pendată in partida de sîmbătă), 
Crișul a evoluat mult mai bine, 
impunlndu-se prin obișnuitele-i 
calități : intercepții, contraatacuri, 
tenacitate în recuperarea mingi
lor. Având inițiativa în majori
tatea timpului, fruntașele clasa
mentului au obținut (min. 37). 
un avans de 10 puncte (74—64), 
pe care, in mod surprinzător, 
l-au pierdut din cauza unor gre
șeli de tehnică, fructificate cu 
promptitudine și inteligență de 
bucureștence. S-a ajuns la pre
lungiri și, intr-un final de mare 
tensiune nervoasă, Adriana Ni
culescu a izbutit coșul victoriei. 
Au înscris : Roșianu 24+31. Ma- 
reș 0+6. Bradu 9+7, Fotescu 
8+15, Radu 10+2. Chvatal 14+6, 
Cuțov 14+17, Neuman 2+4, res
pectiv Szekely 11+19, Dudaș 6+6,

Varga 10+0, Tabără 12+6, Nicu
lescu 21+9, Grigoraș 2+19, Szabo 
0+15, Moraru 0+6, Funkenhauser 
4+8, Boca 0+2. Bune arbitrajele 
cuplurilor N. Iliescu — A. 
(sâmbătă), G. Chiraleu — I. 
ru (duminică).

Guță 
Ola-

UNI-
1—1:

VOINȚA BUCUREȘTI — 
VERSITATEA TIMIȘOARA 
51—63 (21—28) și 71—70 (31—35).
După victoria fără drept de apel 
realizată sîmbătă In fața unei 
formații în care absența Lilianei 
Rădulescu s-a resimțit mult, timi- 
șorencele puteau clștiga și al 
doilea meci, deoarece, după o în
trecere echilibrată, reușiseră să 
„smulgă" în final un avantaj de 
8 puncte (67—59 în min. 38), apa
rent decisiv. Au fc>6t suficiente, 
Insă, citeva greșeli de tehnică și 
ratări din partea echipei Univer
sitatea, ca și o suită de patru 
aruncări de la distanță ale bucu- 
reștencei Virginia Sptnu-Soare 
pentru ca Voința să smulgă, tn 
ultima secundă, o victorie la
care nu mai spera. Coșgetere : 
L. Rădulescu 0+26, Borș 13+17, 
respectiv Goian 22+26, Așteieanu 
12+16. Au arbitrat bine cuplurile 
I. Antonescu — N. Constantines- 
cu (sîmbătă), P. Pasere — FI. 
Baloșescu (duminică). (D. STAN- 
CULESCU).

minte ă, sătmărenede s-au impus 
permanent, cîștiglnd la o dife
rență concludentă. Coșgeteire : 
Bălaș 19+26, Ciocan 2«+14, Mi- 
halka 2+15, respectiv Bosco 20+9, 
Bartha 16+10, Iordache -
(C. COVACI — coresp.).

VOINȚA BRAȘOV — 
BUCUREȘTI 2—0 : 100—61 
și 84—63 (40—35). Coșgetere :
Petric 31+23, Adler 26+24, Htimie 
11+18, respectiv Ilie 
bătiescu 18+12. (C.
coresp.).

C.S.Ș. PLOIEȘTI — 
TATEA ----------------
67—92 (26—46) și 67—92 
Coșgetere : Biasutti "__ _ __
botaru 13+18, respectiv prăzaru- 
Mate 24+20, Schuster 14+29. 
(L TAnASESCU — coresp.).

OLIMPIA BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 2—0 : 
59—56 (26—34) și 57—47 (28—19).
Prima partidă, deosebit de echi
librată, cu răsturnări de scor ; 
in a doua, sportivele de la Olim
pia au dominat net. Coșgetere : 
Căprița 16+16, Biră 16+12, Iatan 
8+6, respectiv Simioană 26+9, 
Pușcașu - - • - — • - • -
VATAU

MOBILA SATU MARE — RA
PID BUCUREȘTI 1—1: 72—73 
(41—38) și 67—49 (37—26). tn prima 
zi, campioanele țării au obținut 
victoria In ultimele secunde ; du-

VOINȚA [neînvinsă] A CÎȘTIGAT 
TURNEUL DE POLO DE LA CLUJ-NAPOCA

»

Deși lipsită de aportul prin
cipalului ei realizator, Claudiu 
Rusu, formația de polo Voința 
a avut o evoluție frumoasă in 
turneul internațional desfășu
rat vineri, sîmbătă și duminică 
în bazinul acoperit din Cluj- 
Napoca. Clujenii au cîștigat 
toate cele trei partide, ocupînd 
primul loc în clasament. Vo-

ÎNOTĂIORII DIN BUCUREȘTI 
Șl MAUMUREȘ SE REMARCĂ

înotătorii bucureștcni, în ma
rea lor majoritate elevi ai Li
ceului nr. 2 din Capitală, au 
cîștigat detașat întrecerile de 
sîmbătă și duminică pentru 
„Cupa 16 Februarie". Ei au to
talizat 667 p, devansind selec
ționatele județelor Prahova 387 
p. Brăila 316 p, Galați 105 p 
și Constanta 76 p. Cele mai 
bune rezultate: Carmen Bu- 
naciu 66,3 la 100 m spate ; Z- 
Oprițescu 54,41 la 100 m liber ; 
Carmen Alexe și Daniela Geor
gescu 62,7 la 100 m liber ; Li- 
gia Anastasescu 1:20.18, Came
lia Hoțescu 1:20,27, Mioara Ge- 
rea 1:20,92 la 100 m bras ; Ma
riana Paraschiv 67,83 la 100 m 
fluture și 2 28.9 la 200 m mixt; 
Șt. Mitn 2:17.50 la 200 m mixt; 
Horia Lucaciu 59,5 la 100 m 
fluture.

ința a întrecut selecționata de 
juniori a României cu 8—7 
(1—2, 3—0, 1—3, 3—2). Au mar
cat : R. Rusu 4, Sebok 2, Col- 
ceriu 2, de la învingători și 
Chiriță 3, Ilea, Ciobăniuc, Să- 
lăgean, Sterpu pentru selecțio
nată. In al doilea meci, Voința 
a întrecut pe Slavia Bratislava 
cu 6—5 (1—2, 1—0, 3—2, 1—1), 
prin golurile realizate de R. 
Rusu 4. Olpretean și Covaci, 
în ultimul joc : Voința — Che- 
mie Bitterfeld (R.D.G.) 11—7 
(2—0, 3—3, 4—3, 2—1). Alte re
zultate : Sel. juniori — Chemie 
12—4 (3—1, 3—2, 2—1, 4—0) ;
Slavia — Chemie 11—2 (3—0, 
1—2, 3—0, 4—0) ; Slavia — Sel. 
juniori 8—3 (2—2, 2—0, 1—1, 
3—0). Clasament: 1. Voința 
6 p ; 2. Slavia 4 p ; 3. Sel. ju
niori 2 p ; 4. Chemie 0 p.

Mircea RADU-coresp.

Turneul de polo din Capita
lă dotat cu „Cupa 16 Februa
rie" a revenit formației Di
namo (fără jucătorii din lot). 
Ultimele rezultate: Dinamo — 
Progresul 7—7 ; Rapid — Lotul 
de juniori 7—6.

★
La Cluj-Napoca, în aceeași 

competiție, pe primul loc s-au 
clasat înotătorii județului Ma
ramureș cu 700 p, urmați de 
cei ai județelor Cluj 558 p. 
Mureș 117 p și Sibiu 104 p. Cî- 
teva rezultate : Octana Mladin 
1:10,5 la 100 m fluture ; Anca 
Pătrășcoiu (12 ani) 1:15,6 la 
100 m soațe și 2:43,3 la 200 m 
mixt. (M Radu-coresp.).

In Divizia A de volei O
Campionatele Diviziei 

disputarea partidelor din
Iată amănunte :

FEMININ

A de 
cadrul

CONFIRMĂRI Șl SURPRIZE LA CROSUL REPUBLICAN DE SELECȚIE
BĂILE FELIX, 18 (prin te

lefon). în stațiunea bihoreană, 
devenită în ultimii ani o gazdă 
primitoare pentru specialiștii 
alergărilor pe teren variat, s-a 
desfășurat duminică dimineață 
o competiție cu caracter de se
lecție pentru formarea echipe
lor tării în vederea „Crosului 
Balcanic" de la Kosovo, din 
Iugoslavia.

întrecerile, care au reunit 
competitori din numeroase sec
ții de atletism din țară, s-au 
desfășurat pe un traseu inedit, 
un platou cu iarbă. Dat fiind 
faptul că a plouat puternic 
pînă în ajunul crosului, tere
nul mustind de apă a deve
nit repede noroio6, supunîn- 
du-i astfel pe concurenți unor 
eforturi deosebite- Selecția si-a 
atins. în linii mari, scopul,

echipele pentru „Crosul Bal
canic" cuprinzîndu-i pe cei mai 
în formă, la această oră. Ast
fel. la seniori, senioare și la 
junioare ne putem bizui pe 
formații puternice, omogene, 
care se anunță printre princi
palele candidate la titlul bal
canic. La juniori și la tiribret 
însă, în ceea ce privește omo
genitatea, lucrurile nu stau 
prea bine.

Iată acum pe primii clasați 
în cele cinci curse : junioare 
— 2000 m : Margareta Ghile 
(CS Zalău), Margareta Beraea 
(CSS Galați), “ ‘ ‘
(CSS Arad) : 
m ; Gyorgy 
Tg- Secuiesc), 
ciu (Gr. șc. < 
Ionel Tamaș 
Marko a cîștigat vu
peste 30 s față de urmăritorul

Eugenia Nicola 
juniori — 6000 
Marko (Amidex 
Constantin Ari- 

Chimie Ploiești), 
; (CSS Arad), 

detașat, cu

său ; tineret — 8000 m : Ale
xandru Chiran (Steaua), Vio
rel Cojan (CSM Cluj-Napoca), 
Silviu Remneanțu (Steaua). 
Chiran a obținut o victorie 
netă : senioare — 4000 m: Eli
za Enache (Olimpia), Antoane- 
ta Iacob (Olimpia), Maricica 
Puică (Olimpia), Maria Radu 
(Univ. Craiova). Cea mai mare 
surpriză a competiției, Enache 
încheind cursa cu un avantaj 
de 17 s față de Iacob ; seniori 
— 12000 m : Vasile Bichea 
(CASU Timișoara), Cătălin An- 
dreioa (Rapid), Gh. 
(Petrolul PI.), Gh.
(Petrolul PI.), Ilie Cioca (Tîr- 
navele Blaj), Petre Lupan 
(Steaua). Și această probă ne-a 
furnizat o surpriză, deoarece 
câștigătorul ei este un specia
list al cursei de 3000 m.

Zahar ia 
Neamțu

DINAMO — FARUL__
STANTA 3—2 (—15, —5, 13, 10, 
13). Voleibalistele constănțence 
au trecut în două rînduri pe 
lingă o victorie pe care ar fi 
meritat-o cu prisosință după 
aspectul întîlnirii. Farul a ra
tat mai întîi finalul setului 3 
(în care conducea cu 13—12) și 
astfel succesul cu 3—0, apoi fi
nalul setului decisiv dominat 
clar: 6—2, 7—4, 9—6, 13—10!
Dinamo a jucat slab la 
ceput, dar s-a redresat 
parcurs. Excelentă 
constănțencei Maria 
care a dovedit și cu acest pri
lej că este poate cea mai va
loroasă jucătoare din voleiul 
nostru feminin actual. Arbitrii 
I. Stoica (cu scăpări) din Ba
cău și I. Covaci (bine) din 
București au condus forma
țiile: DINAMO — Mariana Io- 
nescu, Victoria Bancîu, Victo
ria Georgescu, " — - -
Helga Bogdan 
coiu), Alexandrina Constanti- 
nescu (Emilia Stoian); FARUL: 
— Maria Enache, Iuliana Enes- 
cu (Mariana Pîrcălăbescu), 
Gulniza Gelil, Luxa Racovițan, 
Carmen Marinescu (Maria 
Stadnic, Veronica Cercel), Cor
nelia lonescu. (A.B.).

PENICILINA IAȘI — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 3—0 
(6, 15, 10). Partidă de nivel

CON-

în- 
Pe 

prestația 
Enache,

Irina Petculeț, 
(Gabriela Cio-

P.T.T. 
(53—26)

10+16.

18+30,
GRUIA

UNIVERSI-
CLUJ-NAPOCA 0—2 : 

(35—44). 
12+20, Cio-

,___ Simioană
16+6, Hagiu 8+6. 

— coresp.).

MASCULIN

GALATI — FARUL CON- 
‘ * 83—87 (46—44) «1

CJS.U. __________
stanta o—2 r *-
80—90 (34—41). întreceri echilibra
te, ciștigate cu greu de oaspeți. 
In primul joc, gălățenii au con
dus pină in min. 36, dar greșe
lile arbitrilor E. Grigorescu și 
N. lonescu (ambii din București) 
l-au frustrat de victorie. Coșge
teri : Strat an 16+26, Martinescu 
26+4, respectiv Boiceanu 36+29, 
Mănăiiă 20+8. (T. S1RIOPOL —
coresp.).

C.S.U. BRAȘOV — UNIVERSI
TATEA CLUJ-NAPOCA 2—0 : 
98—87 (45—47) și 75—72 (43—38). Cei 
peste 2 000 de spectatori au apla
udat victoriile brașovenilor, obți
nute la capătul unor întîlniri spec
taculoase. Coșgeteri : Moraru
37+32, Tecău 24+16, Hegysi 19+7, 
respectiv Roman 33+16, Crăciun 
19+22. (C. GRUIA — coresp.).

URBIS — C.S.U. SIBIU 1—1 : 
75—67 (45—37) și 58—88 (30—44).
Coșgeteri : Cîmpeanu 15+20, Nea- 
gu 5+10, respectiv Chirilă 24+22, 
Palhegy 15+27.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
2—0 : 68—66 (40—35) și 90—76
(45—38). Dacă sîmbătă bucurește- 
nll au cîștigat la limită (datorită 
șl greșelilor comise de timișo
reni), duminică ei au condus per
manent. Coșgeteri : Dragnea
14+16, Ermurache 23+12, Popescu 
14+4, Popovic, 8+13, respectiv 
Copăcianu 21+12, Murărescu 
14+3, stratulat 10+8. (V. DUMI
TRU — coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI — ICED 
2—0 : 117—77 (66—37) și 113—69
(63—33). Coșgeteri : Niculescu 
18+18, Braboveanu 17+3, Caraion 
20+2, respectiv Grădișteanu 16+6, 
Rotaru 26+6, Volcu 16+14. (O. 
GUȚU — coresp.).

STEAUA — RAPID BUCUREȘTI 
2—0 : 85—67 (36—32) și 86—64
(38—29). Coșgeteri : Cemat 17+10, 
căpușan 15+12, Opșitaru 15+18, 
respectiv Gh. Dumitru 15+3, Plă
madă 24+10. (G. OCTAVIAN —
coresp,).

mai 
Caza 
lacol 
truct

din

(28—3 
Borzd 
și PtJ 
rit cd 
tori I 
Dragi 
coecH 
mernJ 
plauzl 
Stead 
nu fa 
ză r] 
dențil 
aport] 
în scl 
în tir] 
ani) J 
exced

Dur] 
derbd 
drams 
priză, 
Steau| 
pentri

ETAPĂ FAV
volei au continuat duminică cu 
etapei a XVI-a.

tehnic modest, dominată clar 
de gazde, de la care s-au re
marcat Ana Martinaș și Ga
briela Coman. De la oaspete, 
Margareta Lăluț și Ileana Du- 
binciuc. Arbitri : C Armășes- 
cu și Z. Patru, ambii din 
București. (D. Diaconescu — 
coresp.).

ȘTIINȚA BACĂU — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 
3—1 (8, —8, 4, 3). La 1—1, se 
părea că- studentele din Timi
șoara vor da o replică mai 
dîrză, dar Știința a jucat din 
ce în ce mai bine, realizînd o 
victorie meritată. Mariana Gri
goraș, Lucia Maftei Kati Tca- 
cenko (de la gazde) și Maria 
Rusu și Cristina Liuba de la 
oaspete au fost cele mai bune 
Arbitri : I. Niculescu și V. 
Pavel, din București. (I. Iancu- 
coresp.).

RAPID — MARATEX BAIA 
MARE 3—1 (8, —10, 7, 6). Doar 
o oră și un sfert a durat a- 
ceastă întîlnire, în care giuleș- 
tencele au fost, evident, mâi 
bune. Remarcări: Mariana Ciu
botarii, Eugenia Rebac, Kodica 
Bulancea (II), 
(M). Arbitri : 
Brașov și C. Șovăială din Plo
iești. (N. Ștefan-coresp.).

C.S.U. GALAȚI — C.S.M. SI
BIU 3—1 (—13, 9, 10, 7). Vic
torie normală a studentelor, în 
fața unei echipe care a dat o 
ripostă mai consistentă doar în
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uplul P, 
, ambii 
inegal,

Consiliul 
educație 
Centrul 
educație 
CNEFS,

Lia 
de

-în

I 21—18 
Tase 5, 
Stei J, 
Paizan,

Si 
ți-

A. 
Si-

în repriza secundă, cînd au e- 
galat : 10—10 (min. 44), dar 
constănțencele, au forțat In fi-

Pripîș. 
Și 
(T.

andbalistele de la Confecția atacă in par
ca Universitatea București

In Divizia A la handbal feminin

de ma-
1 Baia
Știința 

e cîte va 
cea de

piona tu
bal fe- 
ezultate

BAIA MARE S-A ÎNCHEIAT NEDECIS!
mai bine în repriza secundă- 
(V. Șășăranu — coresp.).

HIDROTEHNICA CONSTAN
ȚA—RAPID BUCUREȘTI 13—11 
(2—3). Gazdele au condus în 
majoritatea timpului. Ferovia
rele au avut un moment bun

nai victoria. Cele mai multe 
goluri : Frîncu 5, Tomescu și 
Negru cîte 3 — Hidrotehnica, 
Iagăru 4, Moraru 3 — Rapid. 
Au condus bine D. Gherghișan 
și C. Drăgan, ambii din Iași. 
(P. Enache — coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA 15—15 (9—5). Peste 2 000 de 
spectatori se pregăteau să a- 
plaude victoria echipei locale, 
care în min. 36 conducea cu
14— 9 ! Dar timișorencele au re
făcut spectaculos, egalind de 
două ori în final (la 14—14 și
15— 15). Cele mai multe punc
te : Gali 6. Dorgo și Bărbat 
cîte 3 — Mureșul, Cojocaru 6
— Universitatea. Bun arbitra
jul cuplului buzoian C. Căpă- 
țînă și R- Iamandi. (A. Szabo
— coresp)

RULMENTUL BRAȘOV — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 8—8 
(’—6). Ratînd mult (4 aruncări 
de la 7 ml), brașovencele au 
luptat serios pentru acest „e- 
gal“. Cele mai eficiente : Nan 
3 — Rulmentul, Popa 4 —Pro
gresul. Au condus : M. Grebe- 
nișan și T. Vacar, ambii Tg. 
Mureș. (C. Gruia — coresp.)

CONFECȚIA — UNIVERSI
TATEA BUCUREȘTI 14—11 
(7—4). Meci plin de greșeli de 
tot felul în care victoria a re
venit formației mai calme și 
care a... nimerit mai des poar
ta. Cele mai multe puncte: 
Bidiac 5, Crișu 4 — Confecția, 
Arghir-Sandu 6, Băjărincă 2 — 
Universitatea.
Virtopeanu și Șt Șerban 
ambii din București.
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startului oficial

MECIURI DE VERIFICARE AEE DIVIZIONARELOR A, B Șl C
Divizionarele A, B și C au susținut sîmbătă și ieri alte jocuri 

de verificare. In multe dintre formațiile de prima categorie au 
apărut și componenți ai loturilor A și olimpic, reveniți din tur
neele efectuate de acestea în Bulgaria și, respectiv, Iugoslavia.

Iată, in continuare, relatări de

torii Universității din Cluj- 
Napoca. Ei au reușit datorită 
incisivității în atac a lui Dră- 
găniță și Birtalan, dar și fap
tului că N. Munteanu a apărat 
excelent, insuflînd

întregii echipe. Astfel, cîști- 
gînd partida cu 21—15, Steaua 
s-a calificat pentru finala com
petiției. învinșii au meritul de 
a fi dat adversarilor lor o re
plică de înaltă ținută.

REZULTATE TEHNICE

I
I

POLITEHNICA IAȘI — GWAR- 
DIA VARȘOVIA 2—0 (1—0). Au 
marcat: Florean (min. 23) și C. 
Ionescu (min. 88).

Meciul s-a disputat pe stadionul 
„23 August*4, în fața a 5 000 de 
spectatori A fost un joc frumos, 
cu mUlte șuturi pe poartă, dar 
forma bună a portarilor a Îm
piedicat înscrierea mai multor go
luri Gazdele au dominat în pri
ma repriză, oaspeții într-a doua, 
cu excepția finalului de meci, 
cînd studenții ieșeni au revenit 
în atac. Dealtfel, Romilâ a ratat 
cu poarta goală în min. 86 șl 89.

Arbitrul V. lanul a condus ur
mătoarele formații: POLITEHNI
CA — Bucu (min. 46 Naște) — 
Dănilă, Anton, Mureșan, Mihalcea 
(min. 60 Sofian) — Romilâ, C. Io
nescu, Simionaș (min. 32 Banu) 
— Florean, Cern eseu (min. 55 D. 
Ionescu), Costea (min. 70 Nem- 
țeanu); GWARDIA: Sikorski I — 
Szydzonski, Sikorski II, Sodoma, 
Kraska — Walczak, Mila, Ba- 
naszkieicz — Kierno, Masztaler 
(min. 32 Baran), WisineWski.

V. DIACONESCU — coresp.
ȘOIMII SIBIU — TATABANYA 

0—2 (0—0). Gazdele au cedat în 
fața unui adversar superior in 
a doua repriză. Golurile oaspe
ților au fost marcate de Lakatos 
(min. 57) și Aranyi (min. 60). Cu 
meciul de la Sibiu s-a încheiat 
turneul echipei Ta ta ban y a în 
țara noastră. (I. Ionescu — co
resp.).

RECOLTA SALONTA — T. C. 
SALGOTARJAN 1—2 (0—2). Mec; 
viu disputat. Oaspeții au făcut o 
bună primă repriză. Recolta a 
evoluat ceva mai bine în partea 
a doua a intRnîrii. Au marcat : 
Kajdi (min. 10) și Biro (min. 34) 
pentru Salgotarjan, Ateșan (min. 
U, pentru gazde. De notat că 
Ateșar. a ratat un penalty în 
m'n. 73. (Fr. Darvași — coresp.).

pbogbesul-vulcan bucu
rești — LUCEAFĂRUL 2—1 
(1—0). O partidă reușită, cu 
multe faze spectaculoase la am
bele poeți. Pentru divizionara B 
au marra*. Apostol (min. 20) Și 
Georgescu (min. 60). Juniorii au 
redus din handicap prin Suciu 
(min. 75). (D. Moraru-Slivna —
coresp).

la partidele desfășurate :

Surprinzătoare victorie a divizio
narei B prin golurile marcate de 
Suciu și Colnic. Partida a avut 
loc sîmbătă.

PROGRESUL BRAILA — C.S.U. 
GALAȚI 0—0.

CHIMICA TIRNAVENI — STI
CLA TURDA 3—1 (2—0). După O 
primă repriză în care au domi
nat, jucătorii din Urnă veni au 
reușit o victorie meritată în fața 
divizionarei C din Turda. Au în
scris : Marton (min, 10), Pop 
(min. 25) și Șchiopu (min. 75), 
respectiv Ludușan (min. 65). (I. 
Ducan — coresp.).

GLORIA BISTRIȚA — CIL. 
sighet 2—o (1—0). Au marcat 
Butuza (min. 35) și Ciocan (min. ' 
70). (I. Toma — coresp.).

C.SAI. DROBETA TR. SEVERIN 
— C.F.R. TIMIȘOARA 2—1 (0—0). 
Au marcat Pîrvu (min. 55) și Ol- 
teanu (min. 65) pentru gazde, 
lan cu (min. 57) pentru oaspeți 
(M. Foc șan — coresp.).

OȚELUL REGHIN — PROGRE
SUL ODORHEI 2—1 (0—0)

AVÎNTUL REGHIN — META
LUL REGHIN 2—1 (0—0).

„CUPA VOINȚA*4. In organiza
rea clubului Voința București, 
ieri au avut loc primele meciuri 
din competiția dotată cu cupa 
oferită de organizatori. lată re
zultatele : Voința București — 
Voința (jun.) 5—0 (3—0). Au mar
cat : Bedie (2), Căpățină, Ioniță, 
Frunză. în cealaltă întilnire, di
vizionara B Metalul București a 
întrecut pe Voința Constanța cu 

<4—0 (2—0), prin golurile marcate 
de Prodan și Giugiumică. (Danie] 
Diacon eseu — coresp.).

UNIREA FOCȘANI — ENERGIA 
GH. GHEORGHIU-DEJ *—« (4—4). 
Golurile meritatei victorii a gaz
delor au fost marcate de Liciu 
(min. 54) și Manolache (min. 63). 
(V. Manoliu — coresp.).

MINERUL VULCAN — META
LURGISTUL SADU 0—0.

CHIMIA RM. VÎLCEA - 
STEAUA 2—2 (1-1). Partida s-a 
disputat pe un teren acoperit cu 
un subțire strat de zăpadă. A' 
fost un meci plăcut, urmărit cu 
interes de peste 4 000 de specta
tori. Chimia a deschis scorul, in

SÎMBĂTĂ
CRAIOVA. Dinamo Bucu

rești — Gloria Arad 
(10—8). Realizatori : 
Durău 4, Cosma 4, 
Bedivan 2, Matei, ______ _
Flangea (Dinamo) și Jenea 6, 
Mirică 5, Vojtilă 2, Ionescu 2, 
Kolleth 2, Buruc (GL). Au 
condus C. ștefănescu si M. 
Pașek (Craiova). H.C. Minaur 
Baia Mare — Știința Bacău 
19—25 (13—13). Au marcat : 
Deacu 11, Vasilca 4, Eftene 4, 
Vasilache 3, Hornea 3 (Știința) 
și Mironiuc 8, Palko 5, M. 
Voinea 3, Orosz, N. Voinea, 
Panțîru (Minaur). Arbitri : 
M. Marin și Șt. Șerban (Buc.).

TG. MUREȘ. „U“ Cluj-Na- 
poca — C.S.M. Borzești 28—23 
(14—9). Au marcat : Petru 8,

Voie 8, Jurcă 4, Sobec 3, Tă
tara 3, Zamfirescu, Avram — 
de la „U" și A. Berbecara 8, 
Arsene 5, C. Berbecara 4, 
Bucloacă 3, Smerea 3, Loz- 
neanu 2 de la C.S.M. Au con
dus M. Grebenișan și T. Va- 
kar (Tg. Mureș) ; Steaua — 
Politehnica Timișoara 23—30 
(12—8). Au înscris : Drăgăniță 
8, Birtalan 7, Voina 4, Kicsid, 
Tudosie. Stockl, 
de la r‘ 
PU 5, 
Voicu
— de 
bltrat 
mandi

I
I
I

clară. Evidențieri: Rodeanu,
Patrichi, Ionescu, Păduraru de 
la gazde, respectiv Ispas ți 
Ivanov. (S. Neniță-coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— C.S.M. SUCEAVA 3—0 (2,
14, 5). Meci frumos, încheiat 
cu un succes clar al universi
tarilor, de la care s-au remar
cat Braun și Zlotea, De la su
ceveni s-au evidențiat Lepă- 
dătescu și Gazda. Arbitri : D. 
Alexandru și A. Dinicu, ambii 
din București. (M. Vlădoianu- 
coresp.).

„U“ CLUJ-NAPOCA — PO
LITEHNICA TIMIȘOARA 0—3 
(—5, —8, —4). Ar fi un rezul
tat surpriză, dacă nu s-ar ex
plica prin evoluția fără orizont 
atit în atac cît și în apărare, 
a clujenilor, în fața unei e- 
chipe, duminică, în vervă. Re- 
marcări : Popa (,,U“) și Bu- 
garschi (P). Arbitri : D. Va- 
sile din București și V. Arhire, 
din Brașov. (I. Pocol-coresp.).

Croitoru —
Steaua și Feher 5. Tim- 

Cristian 3, Diliță 3.
2. Soroceanu, Dobrescu 
la Politehnica. Au 
C. Căpățână și R. 
(Buzău).
DUMINICĂ

CRAIOVA. Știința Bacău 
Gloria Arad 20—15 (11—9). Au 
înscris: Hornea 5, Deacu 5, Va
silca 4, Szemes 4, Vasilache, 
Nicolescu (Șt) și Jenea 10, Io
nescu 2, Vojtilă, Kolleth, Lin
ca (Gloria). Au condus Tr. Ei 
ne (Buzău) și V. Erhan (Plo
iești). Minaur — Dinamo 24—21 
(11—10). Realizatori: N. Vol
nea 6, M. Voinea 6, Mironiuc 
5, Palko 3, Boroș, Orosz, Odae, 
Chirca (Min.) șl 
Cosma 4. Tase 3. 
Grabovschi 2, Licu 
arbitrat D. Purică 
nleleanu (Ploiești).
L DINAMO 4 p (+4); 2. Ști
ința 4 p (—1); 3. Minaur 4 p 
(—3); 4. Gloria 0 p.

ar- 
Ia-

Bedivan 8, 
Durău 3, 
(Din.). Au 
și N. Da- 
Clasament:

I
I
I
I
I
I 
I
I
ITG. MUREȘ. C.S.M. Borzești 

— Politehnica Timișoara 20—19 
(13—12). Au marcat: A. Ber- 
becaru 6, Lozneanu 6, ,C.
Berbecaru 4, Bias 2, Bucioacă 
2 (C.S.M.) și Cristian 8, Fe- 1
her 2, Tîmpu 2,- Voicu 2, So— 
roceanu. Bucățea, Funk, Di- 
liță, Oprescu (Poli). Arbitri: 
O. Schuster și C. Gurban (Si- \ 
blu); Steaua — „U“ Cluj-Na- 
poca 21—15 (9—7). Au înscris: 
Birtalan 5. Drăgănițâ 5, Kicsid 
4, Stingă 3, Stockl 2, Voina, 
Tudosie (St) șl Jurcă 4, Pe
tru 3, Mircea 3, Sobec 3, Zam- 
flrescu, Tătaru (..U“). Arbitri: 
VI. Cojocaru șl St. Mihăilescu 
(Craiova). Clasament: 1. STEA
UA 6 p; 2. „U“ Cluj-Napoca I 
4 p; 3. C-S.M. Borzești 2 p; 4. 
Politehnica Timișoara 0 p.

I
I
I
I
I

Astăzi, in sala Dalles I
„CREȘTEREA VALORILOR CANTITATIVE Șl CALITATIVE

Universitatea cultural-știin- 
țifică București, in colabora
re cu '
pentru 
sport șl 
pentru 
sport al 
nerea cursurilor_ __ _______
cu tema : „Creșterea’’ valori-

municipal 
fizică și 

de cercetări 
fizică 

anunță 
de reciclare

DIN UNITĂȚILE SPORTIVE"
lor cantitative și calitative ale 
procesului de pregătire din 
unitățile noastre sportive". 
Prezintă reprezentanții clubu
lui Metalul
avea loc tn sala Dalles, as
tăzi, la ora 
un film artistic.

Expunerile vor

12,30. Va urma

I
I
I
I
I

Fază din timpul meciului Progresul-Vulcan — Luceafărul I, 
desfășurat ieri pe terenul din str. dr. Staicovici 

Foto : I. MIHĂICA

DINAMO SLATINA — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 2—0 
(1—0). Au marcat Ciocioană (min. 
17) și Mincioagâ (min. 79). In 
min. 83, echipa ecaioveană s-a 
retras de pe teren la indicația 
antrenorului ei, ' Petculescu, mo- 
tivînd arbitrajul slab. Au fost 
eliminați, pentru injurii la adre
sa arbitrului, Călin, Berneanu și 
Constan tin eseu (toți de la Elec
tro putere). Partida a fost condu
să de D. Gimiș (Slatina). (D, 
Mihail — coresp.).

DELTA TULCEA — F.C.M, GA
LAȚI 2—2 (1—1). O întâlnire viu 
disputată. Autorii golurilor : Ia
mandi (min. 25) și Rotaru (min. 
47), pentru tulceni, Burcea <min. 
9 și 65) pentru oaspeți. (P. Comșa 
— coresp.).

OLTUL SF. GHEORGHE — PO
IANA CÎMPINA 2—2 (1—1). Toa
te golurile au fost marcate de... 
oaspeți. Prunoiu-- (min. 16 și 53) 
a înscris în propria poartă, iar 
Libiu (min. 23) și Manolaclie au 
realizat golurile echipei din 
Cîmpina. (Gh. Briotă — coresp.).

PANDURII TG. JIU — MURE
ȘUL DEVA 2—1 (1—1). Pițurcă și 
Rădoi au marcat pentru gazde, 
golul oaspeților fiind realizat de 
Enescu. (P. Cristea — coresp.).

VICTORIA CALAN - META
LUL OȚELU ROȘU 1—3 (1—1). 
Meciul a avut loc sîmbătă. Du
minică, VICTORIA CALAN — 
MINERUL LUPENI 0—0.

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — O- 
LIMP1A SATU MARE 2—4 (1—1). 
Au înscris Coman (min. 18) și 
Gostilian (min. 73) pentru gazde, 
respectiv Sabou (min. 14), Hațe- 
ganu (min. 55 și 69) și Marcu 
(min. 90). (I. Lespuc — coresp.).

„U“ CLUJ-NAPOCA — MINE
RUL CAVNIC 2—1 (2—0). Au
marcat Răduță (min. 22) și Ba- 
taciiu (min. 38) pentru studenți, 
Mekker (min. 70 — din 11 m). 
pentru oaspeți

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — O- 
LIMPIA SATU AXARE 2—0 (0—0).

min. 17, prin Savu, campionii au
egalat (în min. 37) prin Iordă- 
nescu, gazdele au luat din nou 
conducerea (min. 57, Stanca), 
pentru ca M. Răducanu să stabi
lească scorul final (min. 80). For
mații : CHIMIA : Roșea — Basno, 
Stanca, Savu, Cincă — Iordan, Ca- 
rabageac, G. Stan — Teleșpan, 
Coca, C. Nfcolae. Au~ mai jucat: 
Iordăchescu, Negrea, Lepădatu, 
Cîrceag, Rus. STEAUA : Iordache
— Nițu, Sameș, Agiu, I. Gheor- 
ghe — Dumitru, Stoica, Iordă- 
nescu — M. Răducanu, N ăst ase, 
C. Zamfir. Au mal jucat: N. Ră
ducanu, Anghelini, A. Ionescu. 
(P. Giornoiu — coresp.).

F. C. BIHOR — SALGOTARJAN 
0—1 (0—0). Singurul gol al întâl
nirii a fost marcat de Biro (min. 
77). Bihorenii au aliniat formația: 
Vidac — Horvath, Bigan, Zare, Kiss
— M. Marian, Mureșan, Naom —
Florescu, Kun, Ghergheli. Au mai 
jucat Albu și Georgescu. Vineri, 
F. C. Bihor a jucat cu Tractorul. 
Scor : 4—0 (2—0) prin golurile
marcate de Kun, Kiss, Georgescu 
și Dumitrescu (I. Gliișa — co
resp.).

PETROLUL PLOIEȘTI — DI
NAMO BUCUREȘTI 1-1 (1—1).
Meci foarte disputat, avînd alura 
unei întreceri de campionat. Cei 
peste 5 000 de spectatori nu au 
regretat deplasarea la stadion. Go
lurile au fost marcate de Custov 
(min. 4) pentru bucureșteni și 
Butufei (min. 23) pentru gazde ; 
dar ambele formații au mai 
ratat ocazii clare prin Si- 
macia, Toporan și Custov. 
Arb. V. G’igorescu (Ploiești) a 
condus următoarele formații: PE
TROLUL : Constantin — Pisău, 
Sotir, Stanciu, Butufei — Simaciu, 
Gh. Dumitrescu, Angelescu — 
Moldoveanu, Toporan, Fl. Dumi
trescu. Au mai jucat: Dinu, State, 
Calciu, N. Florian, Negoescu. DI
NAMO : Anuței — Cheran, Dinu, 
I. Marin Lucuță — Custov, Au
gustin, Dragnea — Țălnar, D. 
Georgescu, Vrînceanu. Au mai ju
cat ; Țevi, I. Moldovan, D. Flo

rian, Mușat. (I. Tănăsescu - co
resp.),

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
MINERUL MOLDOVA NOUA 2—0 
(2-0). Un joc mediocru. Gazdele 
au dominat mai mult în prima 
repriză, cînd au și înscris cele 
două goluri prin Lața și Tor- 
noreanu. Bună replica oaspeților în 
a doua repriză. „POLI** a aliniat 
formația : Bathori — Vișan, Pal- 
tinișan, Mehedințu, Barna — 
Lața, Roșea, Cotec — Anghel, 
Mușat, Toraoreanu. Au mai ju
cat: Catona, Floareș, Iuga, Bocii, 
Petrescu. Partida a fost arbitrată 
de I. Bungău (Timișoara). (P. 
Arcan — coresp.).

JIUL — A.S.A. TG. MUREȘ 
3—2 (2—0). o partidă cu multe 
goluri, Jiul arătîndu-se mult mai 
eficace în prima parte. Iată au
torii celor cinci goluri : Adam 
(min. 3), Mulțescu (min. 23) și 
Dumitrache (min. 77) pentru 
gazde, Fazekas (min. 70) și Pîs- 
laru (min. 82) pentru mureșeni. 
JIUL : Cavai — Adam, Bădin, 
Ciupitu, P. Grigore — Stoica, Mul
țescu, Stoichiță — Sălăjan, Dumi
trache, Cassai. Au mai jucat 
Moise și Pintea. A.S.A. : Vunvu- 
lea — Kortesi, Unchiaș, Ispir, Si- 
poș — Varodi, Hajnal, Karda — 
Fazekaș, Bozeșan, Both II. , Au 
mai jucat Onuțan și Pîslaru. (T. 
Cornea, — coresp.).

F.C.M. GIURGIU — UNIVERSI
TATEA CRAIOVA 1—4 (1—4). Un 
meci foarte bun, mai cu seamă 
în prima repriză, al formației 
craiovene, prezentă „în distribu
ție completă4*' pe stadionul giur- 
giuvean. De remarcat verva lui 
Cămătarii (autorul a trei goluri
— în min. 5, 34 și 44) și Bălăci 
(care a înscris și el un gol — 
în min. 37). Alături de aceștia 
au ieșit in evidență Țicleanu, Ște- 
fănescu și Crișan. Golul gazdelor 
a fost realizat de Calianu (min. 
37). Formații : F.C.M. GIURGIU : 
Tichigiu — Storobăreanu, Bălă- 
nică. Reti. Gîrlea — Țațără, Gra
ma, Preda I — Corin, Ciocan, Ca
lianu. Au mai jucat : Tudorache, 
Preda II. Spoială. Păunescu. U- 
NIVERSITATEA CRAIOVA: Lung
— Negrită, Tillhoi, Ștefănescu, 
Purima — Beldeanu, Bălăci, Ți
cleanu — Crișan, Cămătaru, Marcu. 
(Tr. Barbălată — coresp.).

F. C. ARGEȘ — RAPID BUCU
REȘTI 2—1 (1—1). Partidă intere
santă, spectaculoasă. Gazdele au 
evoluat mai bine in a doua re
priză. Au marcat : Radu Iii (min. 
23) și Radu II (min. 60) pentru 
argeșeni, Adamescu (min. 25) 
pentru rapidiști. F. C. AR
GEȘ : Cristian I — M. Zam
fir, Cîrstea, Stancu, Bărbu- 
lescu — Toma, Iatan, Iovănescu
— D. Nicolae, Radu II, Radu IU. 
Au mai jucat : Speriatu, Moi- 
sescu, Moiceanu. RAPID: ioniță
— Puriț, Grigoraș, Pîrvu, A. Du
mitru — Adamescu, Petcu, Pa
ras chiv — Fogoraș, Cojocaru, Ma
nea. A mai jucat Mânu. A arbi
trat A. Mustățea (Pitești). (I. Fe- 
țeanu — coresp.).

C. S. TÎRGOVIȘTE — VIITO
RUL SCORNICEȘTI 3—0 (3—0).
Meciul s-a disputat sîmbătă. Au 
marcat Tătaru (min. 15 și 17) și 
Sava (min. 25). Gazdele au pre
zentat formația : Bărbulescu — 
Gheorghe, Ene, Enachc, Pitaru — 
Furnică, Tătaru, Kallo — F. Gri
gore, Sava, Marinescu. Au mal 
jucat: Stancu, Niculescu. Alexan
dru, Darie. Ștefănescu, Greaca și 
Miu. (A. Avanu — coresp.)

F. C. BRAILA — GLORIA BU- 
zAu 0—4 (0—2). Victorie netă a 
divizionarei A in fața unei echipe 
brăilene care nu-și găsește ca
dența. Au marcat: Negoescu 
(min. 19), Gh. Radu (min. 37), To
ma (min. 48) și Stan (min. 85). 
GLORIA a prezentat următorul 
„unsprezece4*: Tănase — Neculce, 
Petrache, A. Nicolae, Vlad — O- 
prișan, Ghizdeanu, Toma — Nego
escu, Stan, Gh. Radu. Au mai ju
cat: Cristian II și Ivana. (N. Cos- 
tin — coresp.).

VIITORUL VASLUI — S. C. BA- 
CAu 0—1 (0—0). A marcat Botez 
(min. 55). Băcăuanii au aliniat 
formația: Ursache — Andrieș, 
Lunca, Catargiu, Elisei — Soșu, 
Vamanu, Solomon I — Verigea- 
nu, Antohi, Chitaru. Au mai fost 
folosiți: Mangeac, Cărpuci, Flo- 
rea și Botez. (M. Florea — co
resp.).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 18 FEBRUA
RIE

I. Bologna — Roma 2
II. Catanzaro — Inter X

III. Lazlo — Florentina 1
IV. Milan — Atalanta X
V. Napoli — Lamerossi X

VI. Perugia — Juventus X
VII. Torino — Ascoli’

VIII. Verona — Avellino 2
IX. Bari — Monza X
X. Palermo — Ternana 1

xi. Pistoiese — Cagliari 1
XII. Rimini — Pescăra X

XIII. Taranto — Udinese 2
FOND TOTAL DE CIȘT1GURI î 

941.163 LEI.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA SPECIALA PRONOEX- 
PRES OLIMPIC DIN 18 FEBRU

ARIE 1979
Faza I : Extragerea I : 33 35 17 

14 16 42 41 8 ; FAZA A II-a : Ex
tragerea a II-a: 19 5 37 32 33 13 
40 18 ; Extragerea a IlI-a : 23 10 
1 15 25 6 3 17 ; FAZA A III-a : 
Extragerea a IV-a : 33 6 35 4 24 ; 
Extragerea a V-a: 14 4 2 31 33. 
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI ! 
2.011.813 lei.



întrecerile de sanie de la Sinaia

GH. DUMITRESCU, CAMPION NATIONAL

SINAIA, 18 (prin telefon). Pe 
o vreme optimă pentru desfă
șurarea întrecerilor de 
(temperatură scăzută, vizibili
tate perfectă) și pe o pistă_ ex
celent amenajată, sîmbătă și 
duminică s-au desfășurat în
trecerile concursului interna
țional „Cupa Bucegi“ și ale 
campionatelor naționale de se
niori. Evoluînd într-o compa
nie valoroasă (ne referim, în 
primul rînd, la sportivii din 
R. D. Germană), Gheorghe Du
mitrescu a realizat frumoasa 
performanță de a se clasa pe 
primul loc, cucerind și titlul 
de campion național. El a ma
nifestat în cele trei manșe (la 
care au luat parte 37 de concu- 
renți, dintre care 6 din R. D. 
Germană și din Cehoslovacia) 
o siguranță care i-a permis să 
totalizeze un timp superior cu 
aproape o secundă decît cel al 
lui E. Ellenberger (R. D. Ger
mană). La fete, un rezultat 
care, după altele asemănătoare 
consemnate în ultima vreme, 
nu mai constituie o surpriză. 
Nu ne referim la disputa pen
tru primele locuri în acest con
curs, cîștigată detașat de re
prezentantele R. D. Germane, 
ci la cucerirea titlului de cam
pioană de către studenta Car- 

r- men Popovici, clasată înaintea 
Măriei Maioru.

Rezultate. SENIORI : 1. Gh. Du
mitrescu (A.S. Armata Brașov) 
3:03,15 — campion național ; 2. 
E. Ellenberger (R.D.G.) 3:04,06 ;
3. T. Kolnitzer (R.D.G.) 3:05,11 ;
4. I. Ispas :A.S.A.) 3:05,92; 5. I. 
Batista (A.S A.) 3:07,90; 6. I. Ma
tos (Cehoslovacia) 3:08,90 ; SENI
OARE: 1. Gaby Munsche (R.D.G.) 
3:10,08 ; 2. Steffi Martin (R.D.G.) 
3:13,67 ; 3. Iolana Slavova (Ceho
slovacia) 3:14.46 ; 4. Carmen Po
povici (I.E.F.S.) 3:17.36 
oană națională. “ 
(C.S.O. Sinaia) 
briela Soare 
3:18.35 ; DUBLU : 1. M. 
— R. Weldricht (R.D.G.) 
2. V. Anghel — I. Ispas 
Armata Brașov) 2:01,00 -

CUPA BUCEGI

Un zîmbet 
fața lui

satisfacție
i Gh. Dumitrescu 

Foto : Dragoș NEAGU

pioni naționali ; 3. L. Lotzmann
— J. Loch (RJJ.G.) 2:01,36 ; 4. 
Șt. Nenciu — R. Vasile (C.S.Ș. 
Sinaia) 2:02,03 ; 5. VL Florea — 
Cr. Piciocea (Tractorul Brașov — 
C.S.Ș. Sinaia) 2:02,39 ; 6. P. Spack
— H. soarek (Cehoslovacia)
2:03,07.

5. Maria 
3:13.99 ; 

(C.S.Ș.

campi- 
Maioru 
8. Ga- 
Sinaia) 
Korner 
2:00.66: 

(A.S.
— cam-

DANIELA UNCROP
CAMPIONI LA

(Urmare din pag. I)

mod colegele de întrecere. RE
ZULTATE TEHNICE, slalom 
uriaș, seniori : 1. loan Cavași 
(Dinamo) 3.16,0 — campion na
țional ; 2. Dorin Munteanu 
(ASA) 3:16,7 ; 3. Alin Năstase 
(Dinamo) 3:16,9 ; 4. Gheorghe 
Vulpe (Teleferic) 3:17,5 ; 5- A- 
lexandru Manta (ASA) 3:17,9 ; 
6. Dan Cristea (Dinamo) 3:19.9: 
senioare : 1. Daniela Uncrop

PREZENTE ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE i
7 ’

IN ORAȘUL SUEDEZ KKISTI- 
ANSTAD s-a încheiat duminică 
turneu, internațional de tenis de 
masă .TOP 12", la care au parti
cipat ce mai buni jucători și ju
cătoare din Europa. Turneul fe
minin a fost cîștigat de Gabriela 
Szabo (Ungaria). Pe locul doi s-a 
clasat Maria Alexandru (România).

Iată rezultatele înregistrate de 
Maria Alexandru: 2—0 cu 
(Ungaria). 2—0 cu Palatinus (Iu
goslavia). 2—0 — y
(U.R S.S i. 2—1 cu Magos (Unga
ria/. 2—0 cu Vriesekoop (Olanda). 
0—2 cu Baksutova (U.R.S.S.). 0—2 
cu Szabo (Ungaria) și 0—2 cu 
Hammersley (Anglia).

La masculin pe primul loc s-a 
clasat iugoslavul Dragutin Sur- 
bek. urmat de englezul Dcugias 
și de francezul Secretin.

DUPĂ ȘASE BUNDE, ta tur
neul de la Sao Paulo (Brazilia), 
conduce V. Korcinoi <4*/, p). ur
mat de O. Panno. Ulf Andersson 
și M. Stean — 4 p flecare. Mare
le maestru român Florin Gheor
ghiu, care in runda a șasea a 
remizat cu Van Riemsdyck. se 
află pe locul 5. cu 31 ’.p. Korm- 
noi a cîștigat la Andersson.

BOXERI ROMANI LA BEL
GRAD ȘI GNIEZNO (POLONIA). 
Rezultate din turneul de la Bel
grad : pană : Ristici (Iugoslavia) 
b.p. Titl Cercel (România). Pa- 
rodl (Cuba) p.k.o. Bojanski (Po
lonia) ; ușoară : M’lenkovlci
(Iugoslavia) b.p. Simian Cutov 

; mijlocie mică: Stu- 
ra novici (Iug) b.p. Ion Miron

„CUPA CUPELOR*
(Urmare din pag 1)

noștri au ținut — și au reușit 
— sâ încheie turneul final fără 
a ceda vreun set- Decizia cu 
care a început partida sextetul 
obișnuit : Oros, Dumănoiu, Tu- 
tovan, Păușescu, Enesca. Gir- 
leanu (ulterior a mai fost fo
losit Chiș) a făcut ca primul 
set sâ ia sfîrșit la un scor de
tașat: 15—2. Echipa cehoslovacă 
a făcut mari eforturi pentru a 
schimba cursul întilnirii, dar

(Dinamo) 1:56,1 — campioană
națională; 2. Maria Balăsz 
(CSS Miercurea Ciuc) 2:02,3; 
3. Mariana Axinte (Lie. Pre
deal) 2:02,4 : 4. Csilla Peters 
(CSS Miercurea Ciuc) 2:02,8; 
5. Nela Simion (CSU Brașov) 
2:04,8 ; 6. Minodora Munteanu 
(ASA) 2:054.

Proba de coborire din cadrul 
campionatelor naționale va a- 
vea loc odată cu disputarea 
.Cupei A.S.A. Brașov*.

Olah
cu Popova

(România) ; semigrea : Tadija 
Kacear (Iug.) b.p. Georgică Do- 
nici (România) ; grea : Rubelj 
(iug.) b.k.o. Gheorghiev (Bulga
ria). La Gniezno, în „Memorialul 
Polus“, tinerii pugiliști români au 
obținut noi victorii : semimuscă: 
Hie Moise ----------
(Polonia) ; 
Țîrcomnicu 
(Franța) ; pană : 
b.p. L. Wardzala 
ușoară : Mihai 
(decizie* 5—0)
(U.R.S.S.). In 
mijlocie mică _
b^ab. K. Stachowski (Pol.) ; se
miușoară ; FI. Țîrcomnicu b.k.o. 
A. Khyzhi (Pol.) ; - --
Niculescu b.p. A.

CHRIS EVERT 
cu 6—4, 6—4 pe 
în sferturile de finală ale tur
neului de tenis de la Los Ange
les. In semifinale Evert a cîști
gat cu 6—1, 6—1 în fața lui Greer 
Stevens, iar Martina Navratilova 
a dispus cu 6—2, 6—3 de Tracy 
Austin. • în semifinalele de la 
Sarasota, tînârul jucător ameri
can Ricky Meyer l-a eliminat cu 
6—4. 1—6. 6—2 pe Ilie Năstase, 
iar Johan Kriek a cîștigat cu 
6—7, 6—1. 6—3 la Manuel Orantes.

b.ab.l M. Charnecze 
semiușoară : Florian 
b.k.o.l T. Kurtiala 

Gigei Didiță 
(Polonia) ; 

Nlculescu b.p. 
B. Șulanbat 

semifinale, cat. 
Vasile Gîrgavu

ușoară : M. 
Dobosz (Pol.). 
A INVINS-O 

Virginia Ruzicl

„Turneul celor 5 națiuni"

Ia rugbij

FRANJA - ȚARA GALILOR
14-13

PARIS, (Agerpres). — Pe sta
dionul „Parc des Princes", în 
fața a 50 000 de spectatori, in
tr-un meci pentru competiția 
de rugby „Turneul celor 5 na
țiuni", echipa Franței a învins 
cu 14—13 (7—7) selecționata Ță
rii Galilor. Pentru învingători 
au înscris : Gourdon (2 eseuri) 
și Aguirre (2 lovituri de pe
deapsă). Punctele oaspeților au 
fost realizate de Fenwick (3 lo
vituri de pedeapsă) și Holmes 
(eseu).

• în aceeași competiție, la 
Dublin, formația Irlandei a în
trecut echipa Angliei cu 12—7 
(6—3).

EXCELENTE PERFORMANȚE ATLETICE DE SALA

LA VOLEI
i fost cu re
de dinamo- 
3—0 (2, 10, 
București și 
într-o ma- 

pentru care

încercările sale au 
gularitate stopate 
viști. Scor final: 
11) pentru Dinamo 
un trofeu cucerit 
nieră strălucită, i 
jucătorii și antrenorii lor me
ntă toate felicitările.

în celalalt meci al ultimei 
zile : Levski Spartak Sofia — 
Gemeenserviee Vught 3—0 (11, 
14. 10).

• La Budapesta, cu prilejul 
campionatelor de sală ale Un
gariei, Andrea Mătay a stabilit 
cea mai bună performanță mon
dială pe teren acoperit, la să
ritura în înălțime, cu 1,98.
• în concursul de la San 

Diego (California), irlandezul 
Eamonn Coghlan a realizat cea 
mai bună performanță mondia
lă de sală în proba de o milă, 
cu timpul de 3:52,6. Tanzania- 
nul Suleiman Nyambui a cîș
tigat proba de două mile în 
8:21.2, iar sprinterul american 
Houston McTear a alergat 60

yarzi plat în 6,16. Alte rezul
tate : înălțime : — Jacobs 2,26 m| 
lungime — Robinson 7,62 m.
• Principalele rezultate la 

campionatele de pe teren aco
perit ale R.F. Germania, la mas
culin: 400 m — Hofmeister 
46,53; 1500 m — Wessinghage 
3:40,8; înălțime — Moeggenburg 
2,25 
7,55

★
părăsit Capitala, cu 

Bruxelles. echipa 
de volei Steaua, ca

pa rticlpa.

Ieri a 
destinația 
masculină _ 
re va _ participa. marți și 
miercuri, la faza finală a Cu
pei campionilor europeni. Au 
făcut deplasarea Macavei, Pop, 
Terbea, Chifu. A. Ion. Ioneseu, 
Iuhasz. Manole, Duduriuc, Mi
na ji Geană. însoțiți de antre
norii A- Drăgaa și o. Crețu.

lungime — Meier 
m ; feminin: 50 m plat 
Annegret Richter 6,28, 
m — Brigitte Kraus 4:16,0j 

Ulrike Meyfarth

m;

1500 
înălțime 
1,93 m.

E. SCHĂRER-S. BENZ, CAMPIONI Al LUMII LA BOB
Echipajele românești s-an clasat pe locurile 11 și 13
KOKIGSSEE, 1* (prin telefon). 

Manifestind o formă sportivă ex
celentă. echipajul elvețian Erich 
Seharsr — Sepp Benz a dominat 
net proba de 2 persoane din ca
drul Campionatelor mondiale de 
bob. găzduite de pîrtia înghețată 
artificial din localitate. Cuplul 
Schărer — Benz nu numai că a

CONCURSURI DE SCHI
• -Capa Mondiali* la schl- 

fond a programat la Zakopane 
(Polonia) o curși de 15 km. f^t-- 
gatâ de Giufio Capitanio (Italia) 
ta 43:44.3*. Pe locurile următoare. 
AL Zărilor (<3:4ă29) și VL Lukia- 
nov (C:*>.*5). ambii din U.R.S.S. 
După desfășurarea acestei probe, 
pe primul loc ta clasamentul ge
nera! se află norvegianul Braa 
« pi.

în cadrul pregătirilor pentru grupa B a C. E. de hochei

DOUĂ VICTORII ALE JUNIORILOR NOȘTRI
Continuîndu-și pregătirile pen

tru apropiatele întreceri ale 
grupei B a Campionatului eu
ropean de hochei, lotul nostru 
de juniori a susținut două noi 
partide de verificare în com
pania campioanei Poloniei, 
Podhale Nowy Târg.

Deși lipsiți de aportul cîtorva 
titulari (selecționați în repre
zentativa de tineret a Polo
niei) și cu o medie de virstă 
mai mică decît a echipei noas
tre, oaspeții s-au prezentat ca 
o formație valoroasă, cu un pa
tinaj bun și o concepție de joc 
destul de matură. Primul meci, 
cel de sîmbătă, a avut o evo
luție a scorului cu totul sur
prinzătoare. Juniorii români 
au început foarte puternic par
tida și la sfîrșitul reprizei în- 
tîi conduceau cu 9—0 ! Urmă
toarele 20 de minute au fost 
caracterizate însă, printr-o ri
postă neașteptată a tinerilor 
hocheiști polonezi, care s-au 
apropiat pînă la 9—6. Dar ju
niorii români s-au distanțat 
din nou înscriind de două ori 
consecutiv. In ultima treime, 
disputară sub semnul unei 
lupte foarte animate, nu s-a 
mai marcat nimic, astfel că 
rezultatul final a fost de 11—6 
(9—0, 2—6, 0—0), în favoarea 
formației române. Autorii 
punctelor : Chiriță și Gerczuy 
(cîte 2), Udrea, Kohn. Todor, 
Dumitrache, Pavel, Miklos și 
Demeter, resnectiv Kukaszka 
(2), Bomba, Fryzlewicz, Truty 
și Hyps.

Atac al juniorilor români la poarta echipei Podhale. (Fază din 
meciul de simbătă, 11—6) Foto : N. DRAGOȘ

Foarte echilibrat a fost jocul 
revanșă, de duminică, în care 
juniorii noștri și-au asigurat 
succesul în -repriza a doua : 
7—4 (1—1, 4—2, 2—1). Au mar
cat : Todor și Chiriță (cîte 2), 
Andreescu, Gerczuy și Dumi
trache, respectiv Hyps, Lar- 
pecha, Bomba și Fryzlewicz.

Arbitrii români O. Barbu și 
FI. Gubernu, la centru, ajutați 
de Șt. Enciu, I. Becze și — res
pectiv — K. Cristescu și Șt. 
Enciu, au condus foarte bine. 
Astăzi, lotul de juniori pleacă 
la Poiana Brașov, urmînd ca

la sfîrșitul săptămînii viitoare 
să susțină două jocuri cu e- 
chipa B a Bulgariei.

★
Selecționata B a României 

a întîlnit în două partide re
prezentativa Bulgariei, care se 
pregătește pentru participarea 
la grupa C a campionatului 
mondial de la Barcelona. în 
ambele jocuri a cîștigat for
mația noastră cu 6—0 (5—0,
1— 6, 0—0) și 6—5 (1—2, 3—1,
2— 2).

Valeriu CHSOSE

• Proba de 50 km din cadrul 
Campionatului mondial la combi
nată nordică pentru juniori, des
fășurat! la Sainte Anne (Quebec), 
a revenit suedezului T. Ericksson 
cu 43:51.69. H. Schwarz (R.F.G.) a 
terminat pe primul loc Ia sărituri 
de la trambulină, obțlnfnd 224 p.

• Proba de 10 km din concursul 
de biatlon de la Chamonix (Fran
ța) a fost cîștigat! de R. Horn (A- 
ustria» cu 35:43.3, urmat de G. 
Eichom (R.D.G.) — 36:45,3 șl F. 
Eder (Austria) — 36:54.8.
• La Cooper Mountain (Colo

rado). Cindy Nelson a devenit 
campioană a S.U.A. în proba de 
coborire. iar Cary Adgate a ter
minat învingător la slalom spe- 
cial.
• La campionatele de schi ale 

Italiei, de la Cortina d’Ampezzo, 
coborîrea (m) a revenit Iul Her
bert Plank.
• Tînârul Frank Woernndl a 

devenit campion al R.F.G. la sla
lom uriaș.

cucerit primul loc 
dar * * “ ”
mal 
cele 
din
nou _ ______ ____
locurile următoare ale clasamen
tului competiției, la care au par
ticipat 27 de echipaje din 15 țări, 
s-au aflat (pînă la ora transmi
siei nu au fost omologați tim
pii) : 2. S. Gaisreiter — M. Schu
mann (R.F.G. I), 3. T. Mangold 
— S. Spaete (R.F.G. II). 4. M. 
Nehmer — B. Musiol (R.D.G. I), 
5. W. Dellekarth — K. Oberhoe- 
ler (Austria), 6. B. Germeshau- 
sen — H. Gerhard (R.D.G. ID.

Echipajele românești Constantin 
Iancu — Dorel Cristudor șf Paul 
Neagu — Gheorghe Dolofan s-au 
clasat pe locurile 11 și, respec
tiv, 13.

3:23,08 — 
a Izbutit să realizeze și cel 
buni timpi în fiecare din 
patru manșe, iar intr-una 

ele chiar să stabilească un 
reoord al pistei : 51,64 Pe

CAMPIONATE
(et. 19). Bologna —

1—2 ; Catanzaro — inter 
Lazio — Fiorentina 4—0 ;

Napoli
— Ju-

: 0—0 ; Torino — AscoU
Verona —• Avellino 0—1. In

Torino

„GWI“ PENTRU J.O.1984
LAUSANNE (Agerpres). De la 

secretariatul Comitetului inter
național olimpic se anunță de
punerea garanției de 300 000 do
lari de către orașul Los Ange
les, organizatorul Jocurilor O- 
limpice de vară din anul 1984. 
în acest fel, convenția dintre 
C.I.O. și Comitetul de organi
zare a celei de-a 23-a ediții a 
.1.0. va putea fi perfectată în 
cel mai scurt timp.

ITALIA
Roma 
1—1 ;
Milan — Atalanta 1—1 ; 
— Lanerossi 2—2; Perugia 
ventus 0—0 ; Torino — 
3—1 ;
clasament : Milan 30 p ; 
și Perugia — cite 26 p.

R. F. GERMANIA. Din 
timpului nefavorabil, s-au 
tat doar două întîlniri : 
stadt — Koln 0—1 și Kaiserslau
tern — Herta 3—0. Lideră a cla
samentului se menține Kaiser
slautern.

cauza 
dispu- 
Darm-

ALTE ȘTIRI
• Continuîndu-și turneul în 

America de Sud, Ujpesti Dozsa 
Budapesta a terminat la egalita
te, 1—1, cu Universitario Lima.

a Federația spaniolă de spe
cialitate informează că turneul 
final al C.M. din 1982 va fi inau
gurat la Barcelona, iar finala se 
va juaa la Madrid.

TELEX ® TELEX ® TELEX @ TELEX
BASCHET a „Cupa Cupelor" 

(masculin) a programat ultimele 
meciuri din grupele sferturilor de 
finală: U.B.S.C. Viena — Slnudy- 
ne Bologna 86—94; B.C. Barcelo
na — Bosch-Slask Wroclaw 111—87. 
în semifinale, Sinudyne Bologna 
va întîlni pe Den Bosch (Olanda), 
iar B.C. Barcelona pe Cantu (Ita
lia).

CICLISM • Cursa de 6 zile, 
desfășurată pe pista velodromu
lui din Milano, a revenit perechii 
Moser (Italia) — Pijnen (Olanda).

GIMNASTICA a Desfășurat la 
Bagdad, cel de-al doilea campior 
nat al țărilor arabe s-a încheiat 
cu victoria selecționatei Tunisiei, 
care a totalizat 116,75 p.

NATAȚIE a înotătorul chilian 
Victor Contreras (29 de ani) a

reușit să traverseze strîmtoarea 
Magellan, acoperind distanța de 
4,714 km în timpul de Ih 28:06.

ȘAH a Clasîndu-se pe primele 
două locuri în meciul de baraj 
disputat la Tallin, marii maeștri 
sovietici Vitali Țeșkovskl și Ghe- 
nadl Kuzmin au obținut califica
rea la turneul interzonal ce se 
va desfășura în luna septembrie 
la Riga.

TENIS A în sferturile de finală 
ale turneului de Ia Palm Springs 
(California): Tanner — Connors 
4—6, 6—3. 7—6 I ; Teltscher — Di- 
biey 3—6, 6—4, 6—1; Solomon — 
Fiba»c 6—3, 6—4; Gottfried — Ok- 
ker 6—2, 6—0. în semifinale: Got
tfried — Solomon 1—6, 7—5, 6—2; 
Tanner — Teltscher 6—3, 6—3
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