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Un frumos succes al atletismului românesc la C. E. de la Viena

NATALIA MĂRĂȘESCU - CAMPIOANĂ 

CONTINENTALĂ LA 1500 m
Horia Toboc — medalii de bronzFița Lovin fi

VIENA, 25 (prin telefon). 
Din șirul de zece al campiona
telor europene de atletism pe 
teren acoperit, ceea ce a carac
terizat întrecerile desfășurate

TURNEUL INTERNATIONAL 
DE FLORETĂ MASCULIN 

AL ROMÂNIEI
Proba individuală a

iar cea pe echipe
Cea de a doua ediție a cam

pionatelor internaționale ale 
României de floretă masculin 
a reunit în sala Floreasca din 
Capitală concurenți din 8 țâri: 
Algeria, Bulgaria, Cehoslovacia. 
Cuba, R.D. Germană, Polonia, 
Ungaria și România. Sîmbătă 
s-a disputat proba individuală, 
cu 60 de floretiști. în turul 3, 
doar echipele Poloniei și 
României I au ajuns cu toți cei 
5 reprezentanți, pentru ca în 
faza eliminărilor directe și re
calificărilor (16 calificați) re
partiția să fie aceasta : 5 din 
România. 4 — Polonia, 3 — 
Cehoslovacia. 2 — Cuba și cîte 
unul din R.D.G. și Ungaria. Un 
tablou firesc. după părerea 
noastră, avind în vedere valoa
rea loturilor deplasate la Bucu
rești, «lin care s-au detașat cele 
ale Poloniei (cu Sypniewski și 
Zych din prima reprezentativă, 
campioană mondială) și Cubei 
(cu Gonzales, liderul ei, pre
zent recent in două finale ale 
unor concursuri din Europa). 
Tablou care s-a reflectat fidel 
si în desfășurarea acestei faze 
ce avea să stabilească cei 6 
finalisti. Fără a cunoaște în- 
fringerea s-au calificat direct 
în finală doi floretiști români 
(Tiu si Petruș) si doi polonezi 
(Sypniewski. Zych). Kuki, cîști- 
gătorul primei ediții a „inter
naționalelor", după ce a trecut 
ușor de Pfitzner (R.D.G.), 10—1, 
a capotat la un scor surprin
zător la Zych (2—IC), fiind o- 
bligat să lupte din greu în 
recalificări pentru a nu rata 
finala. Ultimul finalist a deve
nit cubanezul Gonzales.
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acum la „Prater-sporthalle" 
din capitala Austriei a fost un 
accentuat echilibru valoric în
tre competitorii cu veleități la 
cucerirea titlurilor continentale 
și un nivel calitativ, la multe 
probe, ridicat.

La această ediție a „europe-^ 
nelor" de sală, reprezentanții 
României socialiste au avut o 
comportare remarcabilă, cuce
rind un titlu de campioană și 
medalia de aur prin Natalia 
Mărășescu la 1500 m, două 
medalii de bronz prin Fița Lo
vin la 800 m și Horia Toboc la 
400 m, un Ioc patru prin Gina 
Panait-Ghioroaie la lungime.

Natalia Mărășescu era consi
derată de specialiști ca princi
pala favorită a cursei de 1500 
m, recentul său record mondial 
de la Budapesta (4:03,0) fiind 
în această privință principalul 
argument. înaintea startului, 
între rezultatul ei și cele ale 
celorlalte adversare era o di
ferență mare care, teoretic, ar 
fi trebuit s-o scutească de emo
ții. Dar, cum concursul rămî- 
ne... concurs, iată că duminică, 
la ora finalei s-au găsit cîteva 
alergătoare capabile de o re
plică neașteptat de puternică, 
de rezultate foarte bune. Na
talia s-a prezentat însă ca o 
adevărată maestră și a reușit 
să facă față cu brio unei con
curențe redutabile, principala 
sa adversară, Zamira Zaițeva, 
de pildă, înregistrînd cu 4:05,9

revenit Iui M Si.ipnicwsKi, 
reprezentativei Poloniei

Finala a început cu asaltu
rile dintre cei 3 concurenți 
români, din acest carusel fie
care ieșind cu cîte o înfringe- 
re ! In acest timp, principalul 
lor’ rival, Sypniewski. culegea 
două victorii la zero. Iată însă 
că Petrus (care. în pofida !a-

Paul SLĂVESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

ÎNVINGĂTORI NEASTEPTATI ÎN „TURNEUL PRIMĂVERII" - 
BOXERII LEONTIN SANDU SI IONEL PANAITE!

Sîmbătă seara, la Brăila si 
Galați au luat sfîrșit întrece
rile competiției pugilistice 
„Turneul primăverii", care a 
ținut trează, timp de o săptă- 
mînă, atenția publicului din 
cele două porturi.

BRĂILA. Gala de încheiere, 
la Sala polivalentă (cu care 
pe drept cuvînt se mîndresc 
localnicii), nu a strălucit, nu 
numai datorită faptului că aici 
se disputau doar 5 finale și că 
dintre acestea una a fost sus
pendată (prin absenta unui 
combatant). La urma urmei, 
publicul a fost mulțumit și cu 
cele cîteva meciuri amicale 
care au completat programul 
(și dintre care întîlnirea Mihai 
Ivanciu — Vasile Nuțu a reușit 
chiar să încălzească spectato
rii). Nemulțumirea privește în 
primul rînd calitatea finalelor,

| Luni 26 febțjiarie 1979 I

un timp superior cu 0,6 s re
cordului său personal din aer 
liber ! Timpul realizat de cam
pioana noastră se apropie la 
47 de sutimi de secundă de re
zultatul său cel mai bun, în 
sală.

Acest splendid succes vine 
să se adauge 'unui palmares 
remarcabil care, în ceea ce pri
vește „europenele" de sală, este 
concretizat prin două titluri 
de campioană, în 1975 la Ka
towice și 1979 la Viena, și 
2 locuri secunde, în 1976 la 
Miinchen și 1978 la Milano.

Fița Lovin a cucerit „bron
zul" la 800 m, intr-o cursă do
minată de o excelentă alergă
toare, Nikolina Ștereva, care 
a mai deținut acest titlu și în

(Continuare in pag. a 4-a)

La căpătui unei finale entuziasmante, de un rar dramatism

DINAMO BUCUREȘTI A CIȘTIGAT A ll-a EDIȚIE 
A „CUPEI ROMÂNIEI" LA HANDBAL MASCULIN

• După prelungiri, Dinamo-steaua 23-22 • știința Dacău, pe locul iii
Peste 5 000 de spectatori au 

umplut aseară pînă la refuz 
tribunele Palatului sportului 
(biletele se epuizaseră încă de 
joi !) pentru a urmări una din
tre cele mai frumoase Feuniuni 
ale handbalului nostru. La sfîr- 
șitul ei, miile de spectatori și 
— sînt convins — telespecta
torii și radioascultătorii au că
pătat convingerea că handba
lul nostru se află angajat si
gur pe calea revenirii in frun
tea ierarhiei mondiale.

Meciul vedetă a fost finala 
celei de a II-a ediții a „Cupei 
României" pentru formații mas
culine. întîlnirea a entuziasmat 
pur și simplu, ea deținîr.d toa
te atuurile unui spectacol de 
calitate, palpitant. Atît DINA
MO BUCUREȘTI cit și STEAUA 
au avut prestații superioare, 
angajamentul lor fiind real
mente total. Echilibrul perfect 
de forțe — oricare dintre cele 
două protagoniste putea cîști- 
ga și ar fi fost perfect meritat 
—, încleștarea extraordinară, 
suspensul, totul a creat o am
bianță de zile mari, tonifiantă 
pentru cei ce iubesc handbaluL 

valoarea lor tehnică — foarte 
rar la înălțimea așteptărilor. 
FavorituT categoriei muscă, tî- 
nărul campion european Daniel 
Radu nu și-a mai găsit caden
ța și a stat pe muchie de cuțit 
în meciul cu finalistul ultime
lor campionate naționale, bă
nățeanul Marin Vișan. cîștiglnd 
absolut la limită o partidă pe 
care tot atît de bine putea să 
o și piardă. Tirgovișteanul Ni
colas Neagu (cat. nană) — în 
progres stilistic, dar concomi
tent în scădere pe planul efica
cității loviturilor — și-a valo
rificat experiența superioară 
(dar nu cu suficientă claritate) 
împotriva unui surprinzător de 
vioi, agil și descurcăreț ieșean : 
Vasile Zbuchin. La cat. ușoară, 
după senzaționalele sale victorii 
împotriva favoriților Carol 
Hajnal și Marian Stamatescu,

Sîmbătă și duminică au fost 
două zile încărcate pentrW 
competitorii prezenți la cea 
de a V-a ediție a „Dinamovia- 
dei internaționale de iarnă". 
Sîmbătă, schiorii alpini și-au 
disputat slalomul uriaș, care a 
avut loc pe pîrtia Lupului, pe 
o lungime de 1100 m, cu o 
diferență de nivel de 280 m 
(50 de porți în manșa I și 48 
în cea de a doua). Sportivii 
români au avut și în această 
probă o comportare meritorie, 
Alin Năstase, loan Cavași și 
Dan Cristea situîndu-se în pri
mele șase locuri ale clasamen
tului. Cel mai bun s-a dovedit 
polonezul Jan Walkosz (parti
cipant la întrecerile din „Cupa 
mondială"), care, cu o tehnică 
de chinogramă, s-a clasat pe 
primul loc.

Duminică, pe pîrtia de la 
Ruia, în prezența unui mare 
număr de spectatori, a avut 
loc slalomul special. A fost o 
întrecere extrem de spectacu
loasă, în care, și de această 
dată, elevii antrenorului Kurt 
Gohn au realizat performanțe 
demne de laudă in compania 
unor schiori de ridicată valoare 
din Polonia, Bulgaria și Uniu
nea Sovietică. Spre satisfacția 
iubitorilor schiului din țara 
noastră, cursa a fost cîștigată, 
într-o manieră de mare cam
pion, de tînărul și talentatul 
dinamovist brașovean Alin 
Năstase, aflat la primul său 
succes internațional de presti
giu. Pentru frumoasa lui vic
torie un sincer bravo și urări 
de noi succese în viitor. Evo
luții remarcabile au avut și 
loan Cavași (locul 4) și Dan 
Cristea (locul 5), care au în
tregit succesul schiorilor 
români la această ediție a 
„Dinamoviadei". Dan Cristea 
s-a clasat primul la combinată

„Cupa României" și câștigătoarea ei, Dinamo București ! Definind 
și titlul de campioni ai țării, dinamoviștii domină la această oră 
handbalul românesc Foto : Dragoș NEAGU
A ciștigat Dinamo București și 
echipa pregătită de antrenorul 
emerit Oprea Vlase merită căl
duroase felicitări, dar — în 
același timp — și Stelei, for
mația căreia i se dăruiește 
antrenorul emerit Cornel Oțe- 

ploieșteanul Leontin Sandu a 
ciștigat si finala, dar mai puțin 
proaspăt, mai puțin activ 
decît în meciurile prece
dente. întîmpinînd și opoziția 
unui extrem de dotat constăn- 
țean (19 ani). Marcel Mihala- 
che, de care vom mai auzi cu 
siguranță, atunci cînd va adău
ga calităților sale fizice și lovi
turilor de bază pe care le po
sedă acum — alte combinații 
de lovituri si mijloace tactice 
cu care să-și poată valorifica 
talentul. La cat. mijlocie mică, 
brăileanul Costache Ciochină 
(după ce-1 întrecuse în semifi
nale pe băcăuanul Marin Ouatu, 
aflat în vizibil progres) l-a în
vins. fără strălucire, si pe 
bucureșteanul Nicolae Vișan. 
în sfîrșit. Costică Chiracu cîști-

(Continuare in pag. 2—3)

Dinamovistul Dan Cristea. ciști- 
gătorul combinatei alpine din 
cadrul „Dinamoviadei interna

ționale de iarnă"

alpină, ridicînj astfel la trei 
numărul medaliilor de aur în
registrate de schiorii români. 
Dacă despre „alpini" avem 
numai cuvinte de laudă, nu 
același lucru îl putem spune 
despre evoluțiile și rezultatele 
schiorilor fondiști, ale biatlo- 
niștilor și săritorilor, care au 
ocupat locuri modeste.

Sîmbătă au avut loc cursele 
individuale de 5 km pentru 
femei și 15 km pentru bărbați, 
precum și proba de 10 km la 
biatlon. Dintre concurenții noș
tri doar Gheorghe Gîrniță poa-

Paul IOVAN

(Continuare in pag 2—3) 

lea, i se cuvin aplauze, meri
tele sale în realizarea splendi
dului spectacol fiind egale cu 
ale învingătorilor.

Partida a început în nota de 
dominare a dinamoviștilor. Ei 
au folosit' bine apărarea avan
sată a partenerilor de joc pen
tru a realiza infiltrări rapide 
și a înscrie : 5—2 min. 12. S.e- 
liștii se retrag și jocul se echi
librează. Doi dintre componen- 
ții echipei din Calea Plevnei 
sînt în zi mare — mereu tî
nărul Gabriel Kicsid și cole
gul său, într-adevăr tînăr, Va
sile Stingă — creînd panică pe 
semicercul advers. Dinamo, for
mație care se impune prin joc 
ordonat, fermitate în apărare și 
un potențial cvasitotal de pe
netrație continuă să conducă : 
11—9 (min. 29), 12—10 (min. 32). 
Scoaterea lui Cosma din siste
mul defensiv în linie pentru a-1 
ține „om la om" pe Stingă, 
deschide breșă pe aripa dreap
tă, prompt folosită de steliști 
și în min. 35: 12—13... De aici 
se merge „cap la cap" pînă la 
finele celor 60 de minute, fie
care echipă avînd șansa de a 
încheia învingătoare. Dar... Se 
intră, ca și anul trecut, în pre
lungiri (două reprize a cîte 5 
minute). încep dinamoviștii, 
Voina recuperează o minge, 
contraatac, apără Claudiu Io-

Hristache NAUM
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Campionatele naționale de baschet

FLUCTUAȚII IN EVOLUȚIILE
ECHIPELOR FEMININE

în Divizia A ' LA
de volei I

FEMININ-UN LIDER DETAȘAT, 
LA MASCULIN - ECHILIBRU

Nici meciurile desfășurate sim- 
bătă și duminică nu au produs 
modificări de esență în clasa
mentele campionatelor naționale 
de baschet, ale căror fruntașe 
sînt. în continuare, Dinamo (m) 
și Crlșul (f).

FEMININ
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 

POLITEHNICA BUCUREȘTI 1—1 : 
70—90 (33—42) și 89—84 (51—47).
Evoluînd fără Mirela Casetti 
(bolnavă) și Iuditb Gross (sus
pendată), timișo-rencele au cedat 
fără drept de apel in prima zi, 
pentru ca apoi să cîștlge în fața 
unei formații care a abordat În
trecerea cu multă ușurință. Coș- 
getere : Goian 204-35, Așteleanu 
134-19, Czmor 174-17, respectiv 
Roșianu 164-23. Cuțov 234-15, 
Chvatal 224-17. (P. ARCAN-
coresp.).

CRIȘUL ORADEA — MOBILA 
SATU MARE 2—0 : 85—62 (47—36) 
și 99—67 (49—36). Apărarea agre
sivă, contraatacurile și acțiunile 
poziționale variate au adus frun-. 
tașelor clasamentului victorii 
nete : Coșgetere : Szekely 124-26, 
Tabără 194-14, Szabo 184-17, res
pectiv Bălaș 224-36, Horvath 12-J-10. 
(P. LORiNCZ-coresp ).

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA — VOINȚA BRAȘOV 2—0 : 
93—83 (53—35) și 91—75 (43—42).
Meciuri plăcute, spectaculoase, în 
care s-a insistat asupra acțiunilor 
ofensive - Coșgetere : Prăzaru- 
Mate 284-32, Ciubăncan 214-3, Man- 
gu 164-9, respectiv Petric 204-25, 
Ifiimie 204-15. (M. RADU-coresp.)

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
VOINȚA BUCUREȘTI 1—1 : 61—56 
(34—25) și 63—76 (32—39). Devenind 
(din păcate) o caracteristică a 
baschetului nostru feminin, fluc
tuațiile de comportare de la o zi 
la alta nu mai surprind. Sîmbătă 
au excelat soortivele de la Pro
gres aL din rîndul cărora am re
marcai-o pe proaspăta \ 1 
nară Elena Pușcasu (20 de ani, 
1,80 m înălțime, provine de la 
C.S.S. Botoșani, antrenor Aurel 
Fantu) ; duminică a fost rîndul 
jucătoarelor Voinței să se distin
gă în fața ,,umbrelo<r“ adversare
lor din ziua precedentă. Coșge
tere : Alixandru 164-6, Hagiu 64-16, 
Simioană 184-7. respectiv L. Ră- 
dulescu 184-22. Borș 164-21, Stru- 
garu 74-16

RAPID — C.S.Ș. PLOIEȘTI 2—0: 
81—48 (43—18) Și 88—32 (43—23).
Coșgetere : Iordache 204-30, Gher- 
ghișan 144-14, Tatu 124-20, respec
tiv Snătărescu 184-12, Vintilă 64-8. 
(D. DIACONESCU-coresp.).

P.T.T. — OLIMPIA BUCUREȘTI 
0—2 : 65—85 (35—30) șl 65—68 (47— 
27). De fiecare dată jucătoarele 
de la P.T.T. au condus, dar nu 
au avut resurse pentru a menți
ne avantajul. Coșgetere : Ilie
344-15, Pană 124-12, Oprescu 74-14,

respectiv Bîră 17+30, Tarantino
18+14, Iatan 14+2. (O. GUȚU-
coresp.).

MASCULIN

divizlo-

RAPID — I.C.E.D. 1—1 : 75—78 
(33—39) șl 63—61 (37—38). întreceri 
airactive, mai cu seamă cea de 
duminică, in care fazele specta
culoase au abundat, iar finalul 
a devenit captivant deoarece fe
roviarii au fost pe punctul de a 
fi egalați, după ce in min. 36 
conduceau cu 61—51. coșgeteri : 
Suciu 24+6, Plămadă 24+18, Bu- 
lancea 4+11, respectiv Grădiștea- 
nu 19+3, Rotarii 23+10, Voicu 
12+19.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
DINAMO BUCUREȘTI 0—2 : 57— 
124 (42—62) și 62—123 (36—67). O 
remarcă pentru prestația promi
țătoare a dinamovlstului Daniel 
Antohi (20 de ani, 2,04 m Înălți
me, provine din secția de juniori 
Dinamo, antrenor Teodor Giurcu- 
lescu) ; o critică echipei Poli
tehnica pentru că s-a resemnat 
de la început, iar In repriza se
cundă a primului meci se poate 
spune că nici nu și-a apărat șan
sele, dovadă fiind cele numai 15 
puncte marcate și faptul că nu a 
comis declt 2 (!) greșeli perso
nale. Coșgeteri : Niculescu 
Uglai 18, Novac 11 (repriza 
Georgescu 22, Chivuleseu 14, 
raion 10 (a n-a) în meciul 
simbătă. Niculescu 26, Popa __
Fluturaș 12 (I), Uglai 15, David 
11, Mihuță 12 (a Il-a) in Jocul 
de duminică pentru Dinamo, res
pectiv Ermurache 16+28, Petrof 
8+10.

URBIS BUCUREȘTI — FARUL 
CONSTANTA 0—2 : 64—97 (33—39) 
și 101—118 (52—54). Cu trei jucă
tori suspendați șl alții Indisponi
bili, codașii clasamentului nu pu
teau pretinde vreo victorie In 
fața unei formații hotărîtă să nu 
scape locul 3 in clasament. Coș
geteri : Grădinaru 14+22, Neagu 
12+16, Cîmpeanu 10+36. respectiv 
Băiceanu 30+33. Mănăilă 13+22, 
Pașca 22+1’ Spînu 16+18. (D.
stanculescu).

C.S.U. SIBIU — UNIVERSITA
TEA CLUJ-NAPOCA 1—1 : 86—83 
(43—45) Șl 72—73 (33—41). Rezul
tate echitabile, după jocuri echi
librate. Coșgeteri : Chirilă 20+31, 
Takacs 22+9, Palhegi 18+10, res
pectiv Gellert 19+14. Crăciun 18+ 
17, Ruhrig 20+6. (I. IONESCU-
coresp.).

C.S.U. BRAȘOV — UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA 2—0 : 112—34 
(46—33) Sl 127—84 (60—36). Brașo
veanul Moraru a oferit un reci
tal de eficacitate : 56+50 puncte 
marcate ! Ceilalți coșgeteri : 
Hegyesi 18+24. Tecău 15+30. res
pectiv Copăcianu 23+22. Stratu- 
îat 14+24 (V. SECĂREANU-
coreso).

C.S.U. GALATI — STEAUA 0—2: 
67—83 (36—33) și 66—93 (24—50).

19,
I). 

Ca
de
12,

în campionatele Diviziei A de 
volei s-au desfășurat partidele 
etapei a XVIII-a, dintre rezultate 
detașindu-se cele de la Bacău, 
unde voleibalistele de la Știința 
au depășit pe Penicilina Iași — 
rezultat care face ca lupta pen
tru titlu să fie practic încheiată, 
dinam o vis tele nemaiavînd cum 
să rateze primul loc — și de la 
Sibiu, unde C.S.M. a învins pe 
Chimpex Constanța.

FEMININ
ȘTIINȚA BAGAU 

LINA IAȘI 3—1 (5, 
Joc frumos, de bună___________
nică, în care studentele au ter
minat învingătoare datorită unui 
plus de mobilizare și voință. E- 
videmțieri: Marilena Grigoraș,
Luci ca Maftei (S), Ileana Dobrov- 
schi, Ana Martinaș (P). Arbitri: 
D. Vasile (București) și C. Mu- 
șat (Constanța). (E. TEIRAU- 
coresp.)

„U“ CLUJ-NAPOCA — DINA
MO 0—3 (—3, —1, —10). Mai bu
ne din toate punctele de vedere, 
oaspetele au cîștigat ușor. Arbi
tri: I. Amărășteanu (Craiova) și 
R. Farnuș (București) (M. ~ ‘ 
DU-coresp.).

FARUL CONSTANTA — 
CRAIOVA 3—1 (9, —15, 6,
Maria Enache, Luxa Racovițan, 
Carmen Marinescu, Iuliana Enes- 
cu, Cornelia Ionescu, Gulniza 
Gelil au avut o prestație foarte 
bună în fața unei formații omo
gene, de la care s-au remarcat 
Maria Popa și Aurora Popența. 
Arbitri: Gh. Ferariu (Brașov) și

— PENICI- 
-13, 13, 8)! 
factură tch-

RA-

,U“ 
7).

V. Vrăjescu (București). (C. PO- 
PA-coresp.).

„U“ TIMIȘOARA — RAPID 
3—0 (13, 12, 5). După două se
turi mal echilibrate, timișorence- 
le s-au impus detașat In ultimul. 
Evidențieri: Rodica Antonescu de 
la învingătoare, respectiv Euge
nia Rebac. Arbitri: M. Herța 
(Cluj-Napoca) șl D. Rădulescu 
(București) (P. ARCAN-coresp.).

C.S-M. SIBIU — CHIMPEX 
CONSTANȚA 3—1 (14, —10, 9,
13). După o oră și Jumătate, si- 
biencele au realizat o prețioasă 
victorie, grație unui joc bun in 
linia a doua șl la blocaj. Evi
dențieri: Marilena Țurîea, Mar
cela Pripiș-Dușleag, Gabriela 
Vulpe de la gazde, respectiv 
Martha Szekely, Emilia Mănăilă 
șl Doina Săvoiu. Arbitri: O. Dră- 
gan și C. Păduraru (Timișoara). 
(I. IONESCU-coresp.).

MARATEX B. MARE — 
GALAȚI 1—3 (6, —15, —9.

MASCULIN
VHTORUL BACAU — DINAMO 

0—3 (—5, —14, —8). Deținătorii
Cupei cupelor au fost nevoițl 
să se întrebuințeze doar în se
tul doi, în rest diferența de va
loare spunindu-șl cuvlntul. Evi
dențieri: Ionescu, Patrichi, Pă— 
duraru, Robciuc (V), Oros, Du- 
mănoiu, Tutovan (D). Arbitri: 
C. Mușat șl D. Vasile. (S. NE- 
NIȚA-coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
EXPLORĂRI BAIA MARE 2—3 
(—11, 8, 12, —8, —1). Meci mara
ton, în care băimăreniî, cu o

ANDREI DIRZU [DINAMO BUCUREȘTI]
CIȘTIGATOR AL „CUPEI

Sîmbătă seara, în sala din par
cul sportiv „23 August" din Ca
pitală, s-a încheiat competiția de 
tenis dotată cu „Cupa Steaua". 
Finala s-a disputat între dlnamo-. 
vistul Andrei Dirzu și reprezen
tantul clubului organizator. Ma
rian Mîrza. A fost un meci de 
factură modestă, pe care Dîrzu w 
l-a cîștigat la capătul a trei se
turi, nu fără a trece, însă, prin 
emoții în setul al doilea, cînd 
Mîrza a avu1 o revenire notabilă. 
Rezultat final: A. Dîrzu —M. Mîr
za 6—3, 1—’. 6—3. Rezultate din 
„sferturi": Mîrza — M. Zacopcea- 
nu (Steaua) 6—2, 6—3; Nowicky 
(Polonia) — A. Leonte (Steaua) 
6—3, 6—2; A. Dirzu — Fl. Niță 
(Steaua) 6—2. 6—3; Wieczorek (Po
lonia) — A. Viziru (Sănătatea 
Satu Mare; 6—2, 6—1. Semifinale: 
M. Mirza — T. Nowicky 6—4. 2—6, 
6—4; A. Dirzu — D. Wieczorek 
6—2, 6—0.

Finala de dublu s-a disputat în
tre perechile A. Dirzu — L. Bucur 
(Dinamo București) șl M. Mîrza — 
Fl. Niță (Steaua). Slncronizîndu-și 
mai bine acțiunile în fața flleu-

c.s.u. 
-13).

pregătire fizică superioară, au 
reușit să realizeze victoria, deși 
au fost conduși cu 2—1 la se
turi. Evidențieri: Bugarschl, VI- 
nătu (P), respectiv Arbuzov, 
staicu. Arbitri: D. Rădulescu șl 
M. Herța. (C. CREȚU-coresp.).

STEAUA — C.S.M. SUCEAVA 
3—0 (8, 2, 8). Elevii lui Traian 
Căldare au depus eforturi vizi
bile să... piardă cît mai onorabil, 
dar sextetul stellst — același tot 
timpul, cu Manole, Macavei, Ju- 
hăsz, Ion, Pop, Țerbea — nu 
le-a lăsat nici un moment iluzia 
adjudecării vreunui set. Steaua 
a Jucat comblnativ în atac, fă- 
cîndu-și adversarii k.o. De la 
oaspeți, care au schimbat frec
vent sextetul, utilizînd 10 Jucă
tori, o bună impresie au lăsat 
Lepădătescu (servicii dificile, 
atac și blocaj corespunzător) șl, 
parțial, _—
arbitrat foarte bine V. . __
(Brașov) și I. Armeanu (Bucu
rești). (A.B.).

„U“ CLUJ-NAPOCA 
GALAȚI 2—3 (—12, —9, 11, 8,
—12). Joc de mare angajament, 
in care forța de atac și bloca
jul gălățean și-au spus cuvlntul 
in ultimul set. Evidențieri: Slr- 
bu, Pustiu de la învingători, 
respectiv M. Bînda și Popa. Ar
bitri: R. Farmuș (București) șl 
I. Amărășteanu (Craiova). (M. 
RADU-ooresp.)

TRACTORUL BRAȘOV — DEL
TA TULCEA 3—1 (—13, 12, 3, 3). 
Epuizați de eforturile depuse In 
prima parte a meciului, tulcenii 
au cedat categoric în 
seturi. Evidențieri:

ridicătorul Savu, Au
Arhire

c.s.u.
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lui, tinerii tenlsmani dinamoviști 
au terminat învingători cu 6—4, 
6—4. In semifinale: Dîrzu, Bucur 
— Wieczorek, Nowicky w.o.; M. 
Mîrza, FI. Niță — B. Almăjan, C. 
Dumitrescu (Jiul Petroșani) 6—3, 
6—1. (S. IONESCU — coresp.).

ultimele 
____,____ Zamfir, 

Szombaty, Hînda (T), Ispas, 
Spînu (D). Arbitri: N. Găleșea- 
nu șl P. Zoe (București). (C. 
GRUIA, coresp.).

„U“ CRAIOVA — SILVANIA 
ȘIMLEU SILVANIEI 3—0 (10, 12, 
8). Organlzîndu-și mai bine Jo
cul, mal precișl la preluare șl 
în atac, studenții au realizat o 
victorie meritată. Evidențieri: 
Braun, Stoian, Rebedea de la 
gazde, respectiv Stancu șl Măș- 
cășan. Arbitri: M. Aibuț (Bucu
rești șl M. Marian (Oradea). (ȘT. 
GURGUI, coresp.).
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ÎN „CUPA FEDERAȚIEI" LA SANIE, 
TOȚI CAMPIONII ÎNVINȘI!

SINAIA, 25 (prin telefon), vre
mea favorabilă practicării săniei 
de performantă (ger, cer senin) 
a permis desfășurarea competiției 
dotată cu „Cupa Federației" în 
condiții excelente. întrecerile au 
fost deosebit de Interesante șl 
s-au soldat cu multe surprize, din
tre care cea mal spectaculoasă 
este victoria Junioarei Roxana 
Bărtușică (C.S.O. Sinaia) asupra 
campioanei de senioare, Carmen 
Popovici (I.E.F.S.). Pe locul 3 s-a

VOINJA A ClȘTlGAT „MEMORIALUL 
CEZAR DANCIU- LA POLO

Echipa de polo Voința Cluj-Na- 
poca obține cel de al doilea suc
ces în acest sezon, cîștigînd (ne
învinsă) „Memorialul Cezar Dan- 
ciu", desfășurat de vineri pînă 
duminică la CluJ-Napoca. Voința 
a întrecut pe MAFC Budapesta cu 
10—1, Bauman Moscova cu 7—5 și 
Politehnica CluJ-Napoca cu * " 
totalizînd 6 p. Au urmat-o în 
sament: 2. Bauman Moscova 
(8—7 cu Politehnica șl 6—6 
MAFC); 3. Politehnica 2 p . 
cu MAFC) și MAFC Budapesta 1 
p. <M. Radu — coresp.).

8—6 
cla- 
3 P 

cu 
(8—3

TREI NOI RECORDURI NAȚIONALE LA HALTERE

clasat o altă Junioară, Cornelia 
Vasile (C.S.Ș. Sinaia). Cu Insuc
cesul campionului (Dumitrescu) 
s-a încheiat și cursa băieților, în 
care locul I a fost cîștigat de I. 
Apostol (C.S.O.), urmat de Gh. 
Dumitrescu (A. S. Armata Bra
șov' șl I. Ispas (A.S.A.). In sfirșit, 
să mai amintim de cursa de du
blu a băieților, în care echipajul 
I. Apostol — V. Făcăleț (C.S.O.) 
a cucerit primul Ioc, urmat de 
echipajul V. Anghel — I. Ispas 
(A.S.A.) deținător al titlului de 
campion al țării, și de șt. Nenciu 
— V. Radu (C.S Ș. Sinaia).

Bilanțul .Cupei Federației" este 
meritoriu pentru sportivii de la 
C.S.O. Sinaia, cîștlgători ai tutu
ror celor trei probe.
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SIBIU, 25 (prin telefon). După 
trei zile de întreceri. In localitate 
s-a încheiat prima etapă a cam
pionatului 
Ia haltere 
destul de 
recorduri 
trarea lui „ ________  _
fost de bui: augur, sportivul de 
la Olimpia București reușind să-și 
egaleze recordul la totalul catego
riei semimij ocie șl să-l corecteze 
pe cel de la stilul arițneat. Vasile 
Groapă (Steaua), concurînd la o 
categorie superioară (100 kg), a 
îmbunătățit recordul cu 5 kg la 
total, reallzînd 345 kg, Iar clujea-

republican pe echipe 
seniori. Bilanțul este 
îmbucurător: trei noi 

și două egalate. Reln- 
Dragomir Cioroslan a

„TURNEUL PRIMĂVERII ii LA BOX

nul Ștefan Kreicik, conflrmîndu-șl 
forma bună de anul trecut, a fost 
autorul unul alt record la arun
cat șl l-a egalat pe cel de la to
talul categoriei super-grea. In 
rest, rezultatele au fost modeste, 
datorită sl faptului că halterofilii 
care se pregătesc pentru „Cupa 
Dunării" n-au participat la între
cerile de la Sibiu. In clasamentul 
diviziei A conduce Steaua cu 78 p, 
Iar pe locurile următoare se află: 
2. A.S.A. Tg. Mureș 70 p, 3. C.S.M. 
CluJ-Napoca 61 p, 4. Chimpex 
Constanța 57 p, 5. C.S. Onești 54 p, 
6. Olimpia București 51 p.

In Divizia secundă, pe primul 
loc se află echipa Steagul roșu 
Brașov cu 74 p, urmată de Ra
pid Arad 70 p și C.S.M. Reșița 
69 p.

Iată primii clasați (în întrece
rile din ultimele două zile) pe ca
tegorii: cat. ușoară (67,5 kg) — 
E. Chivu (A.S.A. Tg. Mureș) 375 
kg; cat. semimljlocie (75 kg) — D. 
Cioroslan (Olimpia Buc.) 317,5 kg
— record egalat, la aruncat 180 
kg — nou record (v.r. 177,5 kg); 
cat. mijlocie (82,5 kg) — V. Căpri- 
ceru (Steaua) 290 kg; cat. semi
grea (90 kg) — I. Angheîuță (Stea
ua) 320 kg; cat. grea-ușoară (100 
kg) — V. Groapă (Steaua) 345 kg
— nou record (v.r. 340 kg); cat. 
grea (110 kg) — c. Mathe (A.S.A. 
Tg. Mureș) 295 kg; cat. super-grea 
(+110 kg) — St. Krelcik (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 352,5 kg — record 
egalat, la aruncat 202,5 kg — nou 
record (v.r. 200 kg).

Ion OCHSENFELD

ȘTIINȚA BACĂU

(Urmare din pag. 1)

gâ turneul la cat. semigrea, 
după mai puțin de 3 runde 
boxate. întrucît în semifinale 
i-a cedat colegul de club Ion 
Cîrlan. iar în finală puterni
cul Alexandru Mircea (învin
gător prin ab. 2 asupra lui 
Viorel 
după 
k.d.) 
urce

Vasile In semifinale, 
ce suferise el însusi un 

a fost oprit de medic să 
în ring.

Victor BANCIULESCU

GALAȚI. în ultima reuniu
ne s-au disputat numai 5 me
ciuri oficiale, Ilie Dragomir 
(bolnav) fiind oprit de medic 
să boxeze. Deci. Paul Căpri- 
ceanu (Electroputere Craiova) 
a cîstigat fără adversar. Totuși, 
gala, completată cu cîteva în- 
tîlniri amicale, a fost frumoa
să și i-a satisfăcut pe cei a- 
proape 3000 de spectatori, cu 
atît mai mult cu cît ultima 
partidă s-a încheiat cu victoria 
nescontată (dar pe deplin me
ritată) a localnicului Dumitru 
Micu asupra campionului grei
lor Ion Cernat (Steaua). în- 
tr-un evident progres tehnic și 
excelent pregătit, elevul antre
norului D. Gheorghiu (B.C. 
Galati) l-a dominat pe campion 
cu lovituri variate, executate 
în viteză, cîștigînd. prin aban
don în ultima rur.dă. cînd 1. 
Cernat. rănit, a fost oprit de 
medic să continue liipta. Tot

D. Micu a fost și în seara se
mifinalelor revelația galei, 
cînd l-a depășit suficient de 
clar la puncte pe dinamovistul 
V. Vrînceanu.

La semimuscă. Remus Coz- 
ma (Dinamo) a cîștigat greu, 
dar meritat. întîlnirea cu Ion 
Ștefănescu (Muscelul Cîmpu- 
lung). Campionul „semimijloci- 
ilor", Ion Budușan (Metalul 
Buc.), a cîștigat la puncte me
ciul cu Mihai Teofii (Voința 
Buc.), iar ..mijlociul" Valentin 
Silaghi (Dinamo) l-a depășit 
categoric pe tenacele gălățean 
Pavel Istrate.

Dacă în semifinale • tînărul 
Ionel Panaite (Dunărea Galați) 
a obtinut o victorie discutabilă 
în fata campionului „cocoșilor". 
T. Dinu (Dinamo), sîmbătă 
seara el și-a valorificat deplin 
pregătirea 
depăsindu-1 li 
stănțeanul 
Tenace, curajos, cu o tehnică 
acceptabilă și o viteză de exe
cuție remarcabilă, tînărul elev 
(19 ani) al antrenorului Nicu 
Popa a realizat o mare surpri
ză. anuntîndu-se ca un boxer 
de perspectivă.

In meciurile amicale. I. Bo
boc (A.S.A. Cj.-Nap.) b.n. I- Bă
lan (Met. TirgovistM. V. Stan- 
cu (Ranid) b.n. E. Bihorean 
(I.P.A. Sibiu). Gh. Vlad (Mus
celul) b.p. Gh. Stan (A.S.A. 
Tg. Mures'. Fl. S'an (Dinamo) 
b.p. N. Toth (C.S.M. Reșița).

Mihai TRANCA

fizică superioară, 
la puncte pe con- 
Faredin Ibraim.

!> D1NAM0V1ADA INTERNAȚIONALĂ DE IARNĂ"
(Urmare din pag. 1)

te fi remarcat pentru locul 
5 pe care s-a clasat, după ce 
a condus o bună parte din 
cursă, a avut însă 4 ture de 
penalizare, înregistrate la 
gerea în picioare I

tra-

REZULTATE TEHNICE : 
lom uriaș, bărbați : 1. Jan

sla- 
_________ _____________ ____ Wal- 
kosz (Polonia) 2:17,136, 2. Nicolai 
Kedrin (URSS) 2:17,520, 3. Alin 
Năstase (România) 2:18,444, 4.
loan Cavașl (România) 2:18,517, 5. 
Ivan Penev (Bulgaria) 2:18,589, 6. 
Dan Cristea (România) 2:18,857 ; 
slalom uriaș, femei: 1. Da
na Dvorstakova (Cehoslovacia) 
1:24,199, 2. Eva Grabovska (Po
lonia) 1:24,736, 3. Svetlana Lebe
deva (URSS) 1:25,359, 4. Tatiana 
Plvovarcik (URSS) 1:26,144, 5.
Daniela Uncrop (România) 
1:26,278. 6. Katarina Zibrinova
(Cehoslovacia) 1:26,425 ; 5 km,
femei : 1. Elvira Pechmann (RDG) 
15:47. 2. Ana Kozakova (URSS) 
15:54, 3. Lahlsa Merk (URSS)
16:05, 4—5. Martina Scharf (RDG) 
șl Viere Leskovsjanska (Cehoslo
vacia) 16:15, 6. Valentina Tropak 
(URSS) 16:18 ; 15 km, bărbați :
1. Anatoli Smigun (URSS) 40:07.
2. Vladimir Kuznețov (URSS)
40:30, 3. Jtlrgen Wolf (R.D.G.) 
40:35. 4. Gerd Hessler (R.D.G.)
40:45 , 5. Alexei Veresciaghin
(URSS) 41:06, 6. Thomas Dietrich 
(R.D.G.) 41:32 ; io km, biatlon: 
1—2. victor Semionov (URSS) — 
4 ture penalizare — șl Zdenek 
Hak (Cehoslovacia) — 2 ture —

35:15, 3. Heinz Botcher (R.D.G.) 
— 3 — 36:01, 4. Gerald Eichorn 
(R.D.G.) — 4 — 36:04, 5. Gheor
ghe Gîrnlță (România) — 4 — 
36:08, 6. Mathias Sedlaczek (Ce
hoslovacia) — 2 — 36:19 ; slalom 
special, bărbați : 1. Alin Năstase 
(România) 1:53,9, 2. Julius Zila
(Cehoslovacia) 1:55,1, 3. Ivan Pe
nev (Bulgaria) 1:55,7, 4. Ioan Ca
vașl (România) 1:55,9, 5. Dan 
Cristea (România) 1:56,9, 6. Josef 
Smekal (Cehoslovacia) 1:58,9 ; 
slalom special, femei : 1. Kata
rina Zibrinova (Cehoslovacia) 
2:10,4, 2. Dana Dvovstekova (Ce
hoslovacia) 2:12,1, 3. Daniela Un
crop (România) 2:14,6, 4. Tatiana 
Pivovarcik (URSS) 2:19,0, 5. Csilla 
Peters (România) 2:26,6 ; com
binată alpină, bărbați : 1. Dan 
Cristea (România), 2. loan Cavași 
(România), 3. Ladislau Fabian 
(Cehoslovacia) ; 4x10 km, bărbați: 
1. u.R.S.S. lh 48,53, 2. R. D. Ger
mană lh 50,06, 3. Cehoslovacia
lh 54,46. “ ................................
4x5 km, 
lh 02,07, 
03,39, C.

____  3. Cehoslovacia 
4.' România lh 57,00 ;

femei s 1. U.R.S.S. 
... 2. R. D. Germană lh 
3. Cehoslovacia lh 06,09. 4.

România lh 09,25 ; 4x7,5 km. biat
lon : 1. R. D. Germană lh 47,17, 
2. U.R S.S. lh 49,08, 3. România 
lh 53,50.

4.
5.

Pe trambulina de la Borșa (Ma
ramureș) s-au disputat întrecerile 
campionatului național de sări
turi cu schiurile, în care victoria 
a reveni lui Constantin Buzoiu 
(Dinamo Brașov), cu 204,3 puncte 
și sărituri de S3 m și 82,5 m. Pe 
locul secund s-a clasat coechipie
rul său Gheorghe Gerea.
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fan, 
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II
CAMPIONATUL!

Ieri s-au desfășurat ultimele 
cinci meciuri ale turului ediției 
1978—1979 a campionatului Divi
ziei A la handbal masculin. Con
fruntările nu au schimbat situa
ția în fruntea clasamentului, ast
fel că Știința Bacău, cu 14 punc
te, își menține postura de lideră 
pînă la 8 aprilie, cînd campiona
tul se va relua cu etapa a x-a. 
Iată scurte relatări de la etapa 
a IX-a.

RAPID BUCUREȘTI — RUL
MENTUL BRAȘOV 11—13 (5—5).
Desfășurată la Palatul sporturi
lor și culturii din Capitală, întîl- 
nlrea nu s-a ridicat la un nivel 
tehnic deosebit. Rapldistele — 
care cu mal puține neglijențe în 
joc ar fl putut scoate cel puțin un 
„egal" — au trebuit să se recu
noască învinse, handbalistele din 
Brașov dînd dovadă de un plus 
de eficacitate în acțiunile de atac. 
S-au ratat multe aruncări de Ia 
7 m din partea ambelor echipe, 
fapt pe care îl consemnăm din 
dorința ca în pauza competiționa- 
lă care începe antrenorii șl spor
tivele să lucreze șl asupra acestui 
capitol. Marcatoare: Iagăru 5, Mo- 
raru 3, Dițoiu 1, Mălai 1, Hara-
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DINAMO BUCUREȘTI A CIȘTIGAT
(Urmare din pag. 1)

nescu, contraatac și Cosma în
scrie 21—20. Steaua beneficia
ză de o aruncare de la 7 m, 
Birtalan vrea să salte mingea, 
Ionescu o prinde I Sala fierbe 
pur și simplu l... în a doua re
priză, de un rar dramatism, 
Birtalan egalează din 7 m, Tase 
înscrie spectaculos (22—21). 
Croitoru — „arma secretă" a 
lui Oțelea — păcălește apăra
rea dinamovistă și este 22—22. 
Mai sînt puține secunde și jo
cul este de o înverșunare fără 
precedent. Cînd ceasul vrea să 
anunțe încheierea partidei, ar
bitrii acordă — perfect îndrep
tățit — 7 m pentru Dinamo. 
Jocul s-a încheiat practic, dar
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l-a situat 
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I Arad 43 
I 42 p, 4. 
■ 41 p, 5. 
I.F.R. Ti- 
L Vulturii 
|(în ordi- 
iGherghel 
I (Steagul 
| I. Bog- 
llarinescu 
I Poenaru 
Fim a red), 
La.1. Ircan 
knu (C.S. 
I coresp.). 
Iți de re- 
laugurală, 
li Slatina 
■ața celor 
I cucerind 
li și în 
fcin seria I , ordinea 
le (Ra- I Sinaia). I Șt. Ște- 
lor (toți 
llea (Ra- 
I Mantu

(Aluminiu). Pe echipe : 1. Alu
miniu 59 p, 2. Rapid 53 p. 3. Lup
te Club Dacia Pitești 47 p, 4. 
Electroputere Craiova 35 p, 5. 
Carpați Sinaia 34 p, 6. C.S.U. Pi
tești 28 p, 7. Chimia Km. Vîlcea 
24 p (I. FEȚEANU — coresp.).
• BUCUREȘTI. întrecerile for

mațiilor din seria a Ill-a, desfă
șurate în sala Steaua, au fost 
dominate net de luptătorii echi
pei gazdă care s-au clasat pe 
primul loc la 7 din cele 10 cate
gorii: V. Vișan (48 kg), P. 
Gheorghe (57 kg.), G. Angliei 
(62 kg)., O. Dușa (74 kg.), i. Du
mitru (90 kg), I. Ivanov (100 kg) 
și V. Pușcașu (4-100 kg). Iată 
și ceilalți cîștigători: Gh. Bircu 
(Steagul roșu Brașov) la 52 kg, 
D. Vasilescu (Vulcan Buc.) ia 
68 kg și D. Buta (Vulcan) la 
82 kg. Clasamentul pe echipe: 1. 
Steaua 62 p, 2. Steagul roșu 
51 p, 3. Vulcan 44 p, 4. Progre
sul Buc. 36 p, 5. C.S. Tirgoviște 
34 p, 6. C.S.M. Craiova 29 p, 7. 
I.O.B. Balș 24 p. (N. TOKACEK- 
ooresp.).
• TG. MUREȘ. Confruntările 

echipelor din seria a Il-a s-au 
desfășurat sub semnul echilibru
lui. Clasamentul final: 1. Lem
narul Odorhei 52 p, 2. C.S.M. 
Cluj-Napoca 48 p, 3. Mureșul Tg. 
Mureș 45 p, 4. Comerțul Tg. Mu
reș 40 p, 5. C.S. Satu Mare 34 p,
6. A.S.A. Oradea 31 p, 7. Înfră
țirea Oradea 30 p. Cîștigătoril 
(în ordinea categoriilor): O. Fe- 
her (C.S. Satu Mare), I. Ștef 
(C.S. Satu Mare), B. Moise 
(Lemnarul), S. Barabaș (Comer
țul), T. Pogăceanu (Mureșul),
5. Laszlo (Lemnarul), L. Am- 
bruș (Mureșul), A. Kemenes 
(Lemnarul), I. Marton (C.S.M.), 
L. Simon (Mureșul). (I. PAUȘ- 
coresp.).

O BRAlLA. Un fapt mai puțin 
obișnuit am consemnat la sfîr- 
șitul întrecerilor din seria a IV-a
— cîștigătorii primului loc pe 
categorii nu aparțin doar cîtor- 
va echipe, ci tuturor competitoa
relor: 48 kg — c. Vasile (Dună
rea Galați), 52 kg — St. Goraș 
(Dunărea Canal Medgidia). 57 kg
— I. Dumitru (Rapid Buc.), 62 
kg — M. Voicu (Progresul Bră
ila) , 68 kg — T. Drăguș (Dună
rea Galați), 74 kg — N. Petcu 
(Hidrotehnica Constanța), 82 kg
— Gh. Fodore (Dinamo Brașov), 
90 kg — D. Mărgărit (Hidroteh
nica), 100 kg — St. Morcov (Di
namo), 4-100 kg — T. Papuc 
(Progresul). Clasamentul pe e- 
chipe: 1. Hidrotehnica 53 p, 2. 
Dinamo Brașov 49 p, 3. Progre
sul Brăila 44 p, 4. Dunărea Ga
lați 41 p, 5. Rapid Buc. 41 p,
6. Dunărea Canal Medgidia 30 p,
7. Nicolina Iași 21 p. (N. COS- 
TIN-coresp.).

© lugoj. Formația locală 
A.S.M.T. Vulturii s-a detașat în 
competiția echipelor din prima 
serie. Iată clasamentul: 1. 
A.S.M.T. Vulturii Lugoj 50 p, 
2. U.M. Timișoara 43 p, 3. C.F.R. 
Timișoara 42 p, 4. Rapid Arad 
38 p., 6. Jiul Petriia 35 p, 7. 
41, 5. Constructorul Hunedoara 
C.S.M. Reșița 30 p. (C. OLARU- 
coresp.).
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p Popes- 
tumească 
[care nu 
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I Nicoiae 
ȘCU). 
CUREȘTI 
[Ș 15—19 
l ca va- 

ansam- 
Isat nici 

întregii 
rei. In 
ra Eva

Gaal. Au marcat: Sandu 6, Andro- ■ 
nache 3, Anton 2, Caramalău 1, I 
Petre 1, Nuțu 1, Bazarincă 1 pen- I 
tru „U“; Gaal 6, Pereș 5, Dorgo 
2, Olteanu 2. Duda; 2, Szbllbși 2. ■ 
Au arbitrat corect R. Antohi și I 
Al. Angelescu (Brașov). î

ȘTIINȚA BACAU — CONFEC- 
ȚIA BUCUREȘTI 15—14 (6—6). E- ■ 
voluînd sub valoarea lor, hand- I 
batistele băcăuane au creat destu- I 
le emoții celor peste 2 000 de spec
tatori prezenți în tribune. Printre ■ 
marcatoare: Ferenc 7, Cătineanu I 
2 — pentru știința; Bidiac 2, V. I 
Constantinescu 2. Au arbitrat Gh. 
Lungu (foarte bine) și C. Bening ■ 
(cu scăpări) ambii din Brașov. I 
(S. NENIȚA - coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— HIDROTEHNICA CONSTANȚA ■ 
15—15 (8—8). Meci încheiat la e- I 
galitate pentru că ambele echipe I 
au arătat că se mulțumesc, de-a I 
lungul întregului meci, cu un ast
fel de rezultat. Au înscris: Luțaș I 
5, Cojocaru 4, Ghebauera 3, Ște- I 
fanovicl 2, Popa 1 — pentru „U“: I 
Hobincu 5. Lăcustă 3, Frincu 2, 
Tomescu 2, Cotîrlă 2, Negru 1. Au I 
arbitrat bin 2 I. Manoliu și Șt. Oc- I 
neanu. (C. CREȚU — coresp.). I

|F|“ general It. Marin Dragnea, prim- 
vicepreședinte al C.N.E.F.S., le 

etul la oferă învingătorilor, în aplau- 
Lncării : zele spectatorilor, „Cupa Komâ-
[se vor niei“ și medaliile de aur, iar 
m, Cos- învinșilor — echipei Steaua —
e pe medaliile de argint Se încheie

ucurești astfel o finală pe care o vom 
tei atît uita cu greu. Jucătorii și, deo- 
bvarășul potrivă, spectatorii sînt epuizați.
IAMO BUCUREȘTI - STEAUA 23-22 (11-10, 20-20, 
F, Cosma 6, Bedivan 4, Tase 4, licu 2 — pentn. 
| 'CLsid 4, Vo.._ 3, Drâgânițâ 2, Stock! 1 și Croi- 
kprbitrat VI. Cojocaru și I. Mihâilescu (Craiova), 
ființa Bacău - Universitatea Cluj-Napoca 20—18 
I Vasiiache 4, Nicole$cu 3, Vasilca 3 și Hornea 1

6, Voile 4, Tâtaru 3, Mircea 2, Jurcă 2 și Sobek 1
I condus: V. Sidea și P. Cirligeanu (București). 
Ltate în Sala sporturilor din Focșani, s-au înre- 
I : H.C. M incur Baia Mare - C.S.M. Eorzești

Politehnica Timișoara - Gloria Arad 18—17 (9—6) 
lașov - Universitatea București 18—11 (10—5) -

Craiova — Relonul Sâvinești 25-23 (12-11) -
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ULTIMELE MECIURI DE VERIFICARE
DINAINTEA STARTULUI OFICIAL

F.C. BIHOR - EINTRACHT FRANKFURT 0-0
• „Argentinienii" Holzenbein și Pezzey 

în echipa oaspeților
ORADEA, 25 (prin telefon). Peste 

15 000 de spectatori au văzut un 
frumos meci pe stadionul oră- 
dean. Scorul alb exprimă bine 
raportul de forțe din teren. Pri
ma repriză a aparținut gazdelor, 
care ni se par într-o formă mai 
bună decît aceea arătată la în
cheierea turului: mișcarea se face 
mult mai precis și mai eficace, 
mulți jucători tineri (Horvath, 
David. Kiss, Petd, Mureșan) fiind 
speranțe reale. Formația vest-ger- 
mană. care și-a onorat reputația, 
a jucat cu toată convingerea, ca 
într-o partidă de campionat. A 
manifestat superioritate în repri
za a doua, cînd raidurile Iui Hol- 
zenbeln, Elzener, Kraus au pus la 
încercare apărarea orădeană. Ca 
situații de gol, elevii Iui Jenei au 
beneficiat de mai multe posibili
tăți de a marca: Ghergheli a tri
mis mingea în bară în min. 2 și 
35. iar Georgescu a reluat cu 
capul, cu puțin peste bară, de la 
numai 6 metri în min. 80. Din 
acest punct de vedere, blhorenii 
se pot declara nedreptățiți de re
zultat. Să notăm, însă, că și oas
peții au avut o excelentă ocazie Eftimie IONESCU,

Un impetuos atac rapidist la poarta Gwardiei

RAPID — GVVARDIA VAR
ȘOVIA 1—0 (0—0)- Aproximativ 
10 000 de spectatori au urmărit 
sîmbătă după-amiază, pe Stadio
nul Republicii, întîlnirea ami
cală internațională dintre echi
pele Rapid București și Gwar- 
dia Varșovia. Suporterii giuleș- 
tenilor n-au prea fost satisfă- 
cuți de prestația feroviarilor în 
prima repriză, cînd oaspeții au 
dominat copios prin jocul lor 
atletic și bine orientat tactic. 
Din _ această primă parte a 
meciului am reținut : două 
mari ratări ale lui Rontea 
(min. 19 și 37), „bombele" lui 
Misnievski (min. 9) și Stoja- 
nowskj (min 34). ca și suita 
paselor greșite ale lui Manea. 
La reluare, însă, echipa Rapid, 
care a lăsat să se întrevadă că 
este la punct cu pregătirea 
fizică, a fost mult mai agresi
vă la poarta lui Sikorski I. 
grație mai ales marelui trava
liu al mijlocașului Paraschiv 
(un adevărat piston) și chiar 
al lui Adamescu, cei doi mari 
.jiecunoscuți" ai Giuleștiului. 
Singurul punct al partidei a 
fost insaris în min. 79 — Pa
raschiv a trimis în adincime la 
„vîrful" de atac Gh. Constan
tin, aoesta a trimis, de pe stin
gă. în careu și RONTEA. venit 
la întilnire ou balonul, a înscris 
sec : 1—0. Arbitrul bucureștean 
C. Bârbulescu a condus forma
țiile : RAPID : Mânu — Popa, 
Puritz, Pîrvu. Ad. Dumitru — 
Adamescu, Petcu, Paraschiv — 
Șutru (min. 57 Stamen; min. 62 
Gh. Constantin), Cojocaru (min. 
7 Rontea). Manea; GWAR- 
DIA : Sikorski I — Bartzcmo- 
wiez, Kraska, Hnatkievicz. So- 
doha (min. 46 Nalczak) — 
Milla (min. 46 Sikorski IR, 
Stojanowski (min. 35 Sdo- 
woski), Kowlaczik (min. 46 
Paczialk) — Banaskiecz, Po- 
planski (min. 46 Kierncz). Wis- 
mewskî

Stelian TRANDAFIRESCU
S.C. BACĂU — POLITEH

NICA IAȘI 2—3 U—2). Auto
rii golurilor : Verigeanu (min. 
45) și Chitara (min- 86. din 11 
m). pentru localnici, respectiv 
Florean (min. 21). Cernescu 
(min* 35) și Costea (min. 87). 
Au fost utilizate următoarele 
formații : S.C. Bacău ; Mîn- 
drilă — Andrieș, Catargiu, 
Lunca, Elisei — Cărpuci (Șosu), 
Vamanu (I. Solomon), C. Solo
mon — Verigeanu. Antohi (Bo
tez). Mihu (Chitaru); Politehni
ca : Bucu (Naște) — Dănilă 
(Nepotu). Anton (Romilă III), 
Mureșan, Sofian — Romilă II, 
Banu. C. Ionescu (D. Ionescu) 
— Costea Cernescu (Nemțea- 
nu). Florean. (Gh. DALBAN — 
coresp.).

A.S.A. TG. MUREȘ — JIUL 
2—0 (1—9). Au marcat : Fanici 
(min. 18) și Fazckaș (min. 47). 
A.S.A. : Biro II (Vunvulea) — 
Kortesi. Unchiaș. Ispir, Onu- 

de a înscrie în min. 45, cînd H61- 
zenoein a șutat în bară, după o 
acțiune personală spectaculoasă. 
In concluzie, o partidă reușită, 
care, așa cum ne declara antre
norul vest-german G. Rausch, a 
constituit r» plăcută surpriză.

Arbitrul O. Streng a condus ur
mătoarele formații: F. C. BIHOR: 
Vidac — Horvath, Big an, Zare 
(min. 57 David), Kiss (mln. 57 
Petd) — Xaom, M. Marian, Mu
reșan, Kun II — Ghergheli (min. 
46 Georgescu), Florescu. EIN
TRACHT: Friedl — Muller, Neu
berger, Pezzey, Korbel — Lorant, 
Gruber (min. 78 Wacker) — 
Kraus, Holzenbein, Wenzel (min. 
31 Kunast) Elzener (min. 78 AJig).

Eintracht, care a susținut sîm- 
bătă o întilnire cu Selecționata o- 
limpică a Ungariei (de care a 
fost învinsă eu 2—0), va evolua 
din nou miercuri. In compania 
aceleiași echipe, la Budapesta. 
Meciul de miercuri va fi urmărit 
de antrenorul Florin Halagian. 
care a asistat și la primul joc al 
lui Eintracht.

Foto ; I. MIHĂICĂ 

țan (Sipoș) — Varodi (Bozeșan), 
Hajnal (Gali). Boloni — Faze- 
kaș (Karda), Fanici, Both II ; , 
Jiul: Cavai — Cassai, Rusu, 
Ciupitu. P. Grigore — Stoica, 
Toma, Stoichiță — Guran. Du- 
mitrache (Boloș). Sălăjan. (C. 
ALBU — coresp.).

F.C.M. GIURGIU — STEAUA 
1—1 (0—0). Golurile au fost 
marcate de FI. Marin (min. 67), 
pentru Steaua, respectiv Doro- 
banțu (min. 78). Steaua a folo
sit următoarea formație : Ior- 
dache (N. Râducanu) — Anghe- 
lini. Agiu. FI. Marin. Vigu (I. 
Gheorghe) — Dumitru. Stoica, 
Iordănescu — M. Râducanu, 
Năstase (Ad. Ionescu), C. Zam
fir (Aelenei). (Tr. BARBĂLA- 
tA — coresp.).

CHIMIA RM. VILCEA — 
VIITORUL SCORNICEȘTI 3—1 
(1—1). Autorii golurilor : Savu 
(min. 40, din 11 m). Cincă (min. 
66) și C. Nicoiae (min. 68). 
Pentru oaspeți a înscris Șoa
rece (min. 12). Chimia : Ior- 
dăchescu — Basno. Savu. Cîr- 
ceag. Cincă — Iordan, G. Stan, 
Carabageac — Teleșpan. Coca. 
Stanca. Au mai fost folosiți : 
Roșea. Lepădatu. Vergu și C. 
Nicoiae. (P. GIORNOIU — co
resp.).

SOIMn SIBIU — C.S. TÎR- 
GOVIȘTE 0—2 (0—0). Pentru 
divizionara A au înscris Rota
ru (min. 81 — autogol) și Ma
rinescu (min. 90). Tîrgoviștenii 
au început meciul în următoa
rea alcătuire : Ccman — Gheor
ghe. Alexandru Ene. Pitaru — 
Furnică. Kallo. Tătaru — FI. 
Grigore. Sava. Marinescu. Au 
mai jucat: Miu si Nicoles- 
cu. (T. IONESCU — eoresD.).

INTER SIBIU— U.T. ARAD 
0—3 (0—1). Golurile arădenilor 
au fost realizate de Leac (min. 
38). Gali (min. 52) si Broșovschi 
fmîn. 86). Antrenorul Ion To- 
nescu a trimis în teren for
mația : Jivan — Pubela. Gali. 
Gașpar. Giurgiu — Leac. Schepp. 
Tisa — Cura. Dcmide. Coras. 
Pe parcurs au mai fost folo
siți Ducadam. Pitea. Kukla 
(reintrat după o lungă absen
tă). Vaczi si Brosovschi. (Gh. 
TOPXRCEANU — noreso'i.

VULTURII TEXTILA LUGOJ 
— UNIVERSITATEA CRAIO
VA 1—3 (0—1). Ati înscris : •
Tilihoî (min. 15). Cămătaru 
(min. 78). Bălăci (min. 85). res
pectiv Istrătescu (min. 5fli. Uni
versitatea : Lung — Negrilă. 
S’ofănescu Tilihoi. Purima — 
Ticleanu. Peldeanu. Bălăci — 
Crisnn Cămătarii Cîrțu. (C. 
OT.AWTÎ —— ('drpen

pgnr.RESUl VULCAN 
PTTCTTRFSTI — SPORTUL 
STUDENȚESC 1—0 0—0). Vic
toria divizionarei B a fost rea
lizată prin golul marcat de că
tre Turbatu (min. 40). Progre
sul: Giron — Nignea, G. San-

Fără prejudecăți despre...

...FOTBALIȘTII CARE VOR 
ȘI CEI CARE NU VOR 

SĂ JOACE FOTBAL
Nu este o speculație, nu este o exagerare, nu este nici 

măcar o noutate : avem fotbaliști care vor să joace fotbal 
și fotbaliști care nu vor. Unii ar da totul — și se roagă 
chiar de antrenori — să „prindă echipa",’ de alții 
se roagă antrenorii-conducâtorii (de cluburi)-prietenii-familia 
etc. să joace într-o duminică sau alta, la cite un meci mai 
greu... Practica ne-a învățat că nu de puține ori băieții 
se lasă înduplecați, și joacă, nu înainte de a pune, uneori, 
cite o condiție. „Intru în teren dacă mi se rezolvă pro
blema nr. 15...“ (Primele 14 le-a rezolvat în campionatul 
trecut).

Vorbe fără exemple ? Iată și două mostre de atitudini 
întru totul grăitoare.

Cămătaru — mare speranță mare pentru postul de vîrf 
central la „olimpici", la națională. L-am văzut în turneul 
din Iugoslavia. Vicepreședintele F.R.F. Ion Balaș îl întreba 
zi de zi dacă joacă, iar antrenorul Florin Halagian se ruga 
pur și simplu de craiovean să joace. Cum reacționa Că
mătaru ? „Mă doare asta, mă doare aia, m-a călcat la 
antrenament Bărbulescu (iar Bârbulescu se jura că nici 
nu l-a atins), mă supără degetul, mă supără glezna..." — 
o mie de fițe la capitolul fotbal (cîtă muncă de convingere 
a trebuit ca atacantul craiovean să joace cu Hajduk Split 
și cu O.F.K. Kikinda !), unde era mereu ultimul, în schimb 
era primul la remi, la pocker și la altele... De ce este 
așa — azi — marea speranță Cămătaru care are abia 20 
de ani ?

Fiindcă i s-a tolerat (ca și altora) totul!
Buzoianul Stan. Rareori ne-a fost dat să vedem un ju

cător atît de serios și un așa mare pătimaș al fotbalului, 
în tren spre București ne mărturisea că „abia aștept să 
joc duminică la echipa mea, mică, așa cum e ea. Abia 
aștept să marchez. Nu știți ce inseamnă pentru mine faptul 
că am jucat la 30 de ani două meciuri in națională și am 
Înscris și un gol— Deși unii coechipieri nu mi-au pasat 
uneori— Dar nu-i nimic, pentru mine totul este să joc! 
Lui Nea Puiu (n.n. — antrenorul Ion Ionescu) nici nu-i 
spun citeodată dacă mă doare ceva — că apărătorii adverși 
îți mai lasă, uneori, amintiri mai triste — de frică să 
nu mă bage în echipă. Fotbalul e pasiunea mea, și înain
tea fiecărui meci știu că am o rilare datorie față de echipă, 
de antrenori, de public. Nu vă mai spun ce simt cînd Joc 
în vreo echipă reprezentativă. Pentru fiecare meci mi-aș 
da un an de viață !“

Doi fotbaliști, două atitudini, două tipuri de oameni.
Deși opțiunea ar trebui să se facă aproape de la sine, 

se mai cade — nu arareori — în greșeala de a se prefera 
numele în locul faptelor. Numele (jucătorului) te acoperă 
— iată o veche și păgubitoare prejudecată din fotbalul nos
tru. Oare a acoperit numele lui Dudu Georgescu, de pildă, 
înfrîngerea de Ia Valencia (0—1 cu Spania) și greșeala 
selecționării lui după multe luni de joc foarte slab ?

Săptămîna aceasta reîncepe sezonul oficial de primăvară. 
Să-i susținem și să fim alături de fotbaliștii care vor — cu 
adevărat — să facă fotbal, de cei care merită intr-adevăr 
încrederea, investiția noastră morală.

Marius POPESCU

du, Grigore, Gh. Ștefan — 
Turbatu, Dragu, Cristea — Ma- 
rica, G. Iordache, Apostol. Au 
mai fost folosiți: Săndoi și 
Popa; Sportul studențesc: Mo- 
raru — Tănăsescu, B. Grigore, 
Marinescu, Manea — Cățoi. O. 
Ionescu, Iorgulescu — Chihaia, 
M. Sandu, Rădulescu. Au mai 
fost folosiți: Grosu, Predeanu 
și Stroe. Meciul s-a disputat 
duminică dimineața. Sîmbătă, 
Progresul Vulcan a jucat cu 
Prahova Ploiești, cu care a 
terminat la egalitate: 0—0. (D. 
MORARU-SLIVNA — coresp.).

LA BRAD, „TRIUNGHIULA
RUL" CORVINUL—„U“ CLUJ- 
NAPOCA—AURUL BRAD. Fie
care echipă a jucat cite o re
priză cu celelalte două adver
sare. Iată rezultatele: Aurul 
Brad — „U“ 1—0 (a marcat 
Anca — autogol) • „U“ — Cor- 
vinul 0—I (Nicșa) ; Aurul Brad 
Corvinul 1—0 (Ghiță). Corvi- 
nul a folosit următorul lot de 
jucători: I. Gabriel, Bologan 
(portari) ; Bucur, Merlă, Gălan, 
Bogdan (fundași) ț Petcu, Du- 
mitriu IV, Economu, Klein, 
(mijlocași) ; Lucescu, Nicșa. 
Văetuș, Șurenghin, Agud, Geor
gescu (înaintași). (Al. JURCĂ
— coresp.).

OLIMPIA SATU MARE — 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 0-1 
(0—0). A înscris Albu (min. 
65). Divizionara A a început 
jocul în alcătuirea : Haralambie
— Mureșan, Matei, Smaranda- 
che. Pop—Sabou, Kaizer, Mar- 
cu—Helvel. Pataki. Stețca. Au 
mal fost folosiți: Feher. Popa, 
Panter și Bathori II. (Z. CO
VACI — coresp).

MUREȘUL DEVA — F.C. 
ARGEȘ 3—3 (1—3). Piteștenii 
au marcat prin Radu HI (min.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO S DIN Z5 FE

BRUARIE 1S79
Extragerea I: 68 33 62 45
Extragerea a II-a: 25 13 59 32
Extragerea a Ill-a: 60 19 36 39.
FOND TOTAL DE CIȘTIGUKI: 

654.732 lei.
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
DIN 25 FEBRUARIE

I. Cagliari — Genoa (pauză) 1 
II. Cagliari — Genoa (final) 1 

17), Iovănescu (min. 27) si 
D. Nicoiae (min. 37), iar local
nicii prin Enescu (min. 29 din 
11 m), Marincău (min. 62) și 
Rebegilă (min. 80). (I. SIMION 
— coresp.).

F.C. BAIA MARE — MINE
RUL CAVNIC 2—0 (0—0). Au 
înscris Terheș (min. 52) și Sepi 
(min. 80). V. Mateianu a folosit 
următoarea formație: Arlciu 
—Borz, Koller. Sabău, Molnar 
—P. Radu, Mureșan, Dragomi- 
rescu—Sepi, Terheș. Deac. A 
mai fost folosit portarul Frank. 
(A. CRIȘAN — rcresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — FRI- 
DEK MISTER (Cehoslovacia) 
1—2 (1—1). Pentru feroviari a 
înscris Bocănici (min. 29), iar 
pentru oaspeți Kudil (min. 22) 
și Slova (min. 57). (ȘT. MAR
TON — coresp.).

PETROLUL PLOIEȘTI — 
TRACTORUL BRAȘOV 3—0 
(2—0). Autorii golurilor : Topo- 
ran. Simaciu si Calciu. (A. 
CRISTEA — coresp).

F.C.M. GALAȚI — VICTO
RIA TECUCI 1-1 (0—0). Auto
rii golurilor: R. Dan, respec
tiv Rusu. (GH. AKSENIE — 
coresp.).

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — 
CHIMICA TÎRNAVENI 2—1 
(0—0). Au înscris ■ Ciutac, pen
tru localnici Banei — pentru 
Chimica. (V. LAZAR — co
resp.).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — 
GLORIA BISTRIȚA 1—0 (0—0). 
Autorul golului — Popovici, 
din penalty. (I. GHIȘA — co
resp.).

METALURGISTUL CUGIR — 
IND. SlKMEJ C. TURZII 1—0 
(0—0). A marcat Vătafu. (M. 
V1LCEANU — coresp).

m. Pescara — Palermo (pauză) x
IV. Pescara — Palermo (final) x 
V. Nocerina — Brescia (pauză) 1

VL Nocerina — Brescia (final) 1 
VIL Spăl — Bart x

VIII. Sampdcria — Foggia 1
IX. Cesena — Pistoiese X
X. Monza — Rimini 1

XI Lecce — Sambenedettese 1 
XII. Ternana — Taranto x

XIII. Udinese — Varese 1
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 

805.794 LEI, din care 165.292 lei, 
report la categoria 1.



VIRGINIA RUZICl ÎN FINALA 
TURNEULUI DE LA DETROIT

• NEW YORK, 25 (Agerpres).
— Finala turneului internațio
nal feminin de tenis de • la De
troit se va disputa- între jucă- 
toarea româncă Virginia Ru- 
zici și australianca Wendy Turn
bull. In prima semifinală, Ru- 
zici a învins-o cu 6—4, 4—6, 
6—3 pe americana Rosemary 
Casals. „A fost o partidă în care 
s-a jucat un tenis de înaltă 
clasă, românca avînd o pres
tație remarcabilă" — transmite

A FOST FORMATĂ ECHIPA ROMÂNIEI 
PENTRU MECIUL CU BELGIA DIN „CUPA DAVIS“

A fost format lotul de jucă
tori reținuți pentru meciul pe 
care reprezentativa de tenis a 
României îl va susține la 16—18 
martie, la Bruxelles, în compa
nia echipei Belgiei, în cadrul 
zonei europene a „Cupei Davis"

PREZENȚE ROMÂNEȘTI IN
CAMPIONATELE MONDIALE 

DE BOB-4

Sîmbătă și duminică s-au des
fășurat campionatele mondiale 
pentru boburile de 4 persoane. La 
capătul celor patru manșe, vic
toria a revenit echipajului R. F. 
Germania, condus de ștefan Gais- 
reiter, cu timpul total de 203,63 
secunde. Pe următoarele două 
locuri: R. D. Germană (M. Neh- 
mer) — 203,64 și Elveția (E. Schae
rer) —- 203,82. Echipajul României, 
avînd la cîrmă pe Dragoș Pana- 
itescu. după ce fusese clasat al 
10-lea după prima zi, a terminat 
pe locul 9, cu timpul de 207,11. în 
urma echipajului țării noastre se 
clasează echipele Italiei și S.U-A.

NĂSTASE ÎNVINGE PE ORANTES 
Șl PIERDE LA CONNORS

In penultima zi a turneului in
ternațional de tenis de la San 
Juan (Porto Rico), Ilie Năstase 
l-a întrecut cu 6—4, 6—4 pe Ma
nuel Orantes, Jimmy Connors a 
cîștigat cu 4—6. 6—5, 6—2 in fața 
lui Adriano Panatta, iar Vitas

UN FRUMOS SUCCES Al ATLETISMULUI
(Urmare din pag. 1)

HORIA TOBOC

TURNEUL DE FLORETA MASCULIN
(Urmare din pag. 1)

bilitățil psihice, a tras cel mai 
ofensiv dintre ai noștri) nu a 
mai pierdut nimic, învingîndu-1 
și pe Sypniewski (5—3) și de
venind primul candidat la vic
toria finală. într-un asalt deci
siv s-au întîlnit apoi Kuki și 
Sypniewski. ambii avînd cite 
3 v. învingătorul urmîrid să-l 
întilnească în baraj pe Petruș. 
Polonezul a condus tot asaltul 
(5—3 în final) și astfel pentru 
desemnarea câștigătorului pro
bei individuale s-a disputat un 
baraj. Petruș a punctat primul, 
dar calmul adversarului — ce 
deriva dintr-o superioritate 
tehnică — s-a impus cu sigu
ranță. floretistul nostru avînd 
meritul că n-a acceptat să ce
deze inițiativa. Evoluția scoru
lui : 0—1. 2—1, 2-2. 3—2. 3—3, 
5—3 pentru Sypniewski.

Iată clasamentul final al pro
bei individuale : 1. M. Syp
niewski (Polonia) 4 v d.b.. 2. 
T. Petruș (România) 4 v d.b., 
3. P. Kuki (România) 3 v. 4. 
B. Zych (Polonia) 2 v. 5. M. 
Țiu (România) 1 v (—2). 6. H. 
Gonzales (Cuba) 1 v (—13).

Duminică, s-a disputat între» 
cerea pe echipe. După consu
marea meciurilor din cele 3 
grupe preliminarii (2x3 echipe 

corespondentul agenției U.P.I. 
în cea de-a doua semifinală, 
Wendy Turnbull a furnizat o 
surpriză, eliminînd-o cu 6—4, 
1—6, 6—4 pe Martina Navrati
lova, principala favorită a a- 
cesțui concurs.

în sferturile de finală, Vir
ginia Ruzici învinsese, cu 6—1, 
4—6, 6—4 pe cunoscuta tenis- 
mană australiană Dianne From- 
holtz.

(turul III). Ei sînt următorii: 
Ilie Năstase, Dumitru Hărădău, 
Traian Marcu, Andrei Dirzu și 
Liviu Mancaș. Căpitanul neju
cător al echipei este maestrul 
emerit al sportului Gheorghe 
Viziru.

COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
Gerulaitis a dispus cu 6—1, 6—3 
de Peter Fleming. Rezultatele 
partidelor disputate in ziua a pa
tra: Jimmy Connors — Uie Năs
tase 6—4, 6—5; Vitas Gerulaitis — 
Adriano Panatta 6—2, 6—5; Peter 
Fleming — Manuel Orantes 6—1, 
6—2.

TURNEUL DE BOX DE LA LODZ

în cadrul turneului internațional 
de box de la Lodz, la cat. semi
grea, polonezul Jagello l-a învins 
la puncte pe Joița (România). La 
aceeași categorie, polonezul 
Skzhech a dispus prin ko in pri
ma repriză de Johansson (Suedia). 
La turneu participă pugiliști din 
Uganda. Suedia, Polonia, Româ
nia, U.R.S.S., Iugoslavia, Cuba, 
Venezuela etc.

ÎNTRECERILE SABRERILOR
Proba de sabie pe echipe din 

cadrul concursului internațional 
de scrimă de la Konin (Polonia) 
a fost cîștigat de echipa U.R.S.S., 
urmată de Ungaria, Polonia, Fran, 
ța, Italia și România.

1976, iar Horia Toboc intră în 
elita continentală la 400 m, 
probă în care și-a îmbunătățit 
de 3 ori recordul național 
(47,74 s și 47,63 s în prelimina
rii, 46,86 s în finală).

Iată' acum cîteva dintre rezul
tatele Înregistrate la Viena: fe
mei: 1500 m: 1. Natalia Mără- 
șescu (România) 4:03,5, 2. Zamira 
Zaițeva (U.R.S.S.) 4:03.9, 3. Sve- 
tla Gușkova (U.R.S.S.) 4:07,4, 4. 
Brigitte Kraus (R.F.G.) 4:09,7, 5. 
Rumiana Ceavdarova (Bulgaria) 
4:11,6; 800 m: 1. Nikolina Ștereva 
(Bulgaria) 2:02,6, 2. Anita Weiss 
(R.D.G.) 2:02,9, 3. Fița Lovin
(România) 2:03,1, 4. Ellsabet
Schacht (R.F.G.) 2:03,7, 5. Anne- 
marie Van Nuffel (Belgia) 2:05,3,

și 1x4 echipe. România ali- 
niind trei garnituri), s-au cali
ficat pentru turneul final, ce 
avea să desemneze locurle pe 
podium, reprezentativele Cubei, 
Poloniei și României I. în pri
mul meci. Cuba învinge Româ
nia cu 9—3. Surpriză ? Nu, 
după maniera lamentabilă în 
care au tras floretiștii noștri ’• 
Este a doua înfrîngere în fața 
Cubei la un scurt interval de 
timp. prima fiind acum trei 
săptămîni. la turneul de la 
Magdeburg. Ce-i drept, atunci 
nu la un scor asa de sever... 
într-un meci deosebit de echi
librat și spectaculos, decis abia 
la ultimul asalt. Polonia între
ce Cuba cu 9—7. în ultima 
partidă, neputînd să obțină 
victoria în meciul cu Polonia 
(victorie care, oricum, era. în 
condițiile concrete. doar de 
palmares) — rezultat 5—9 — e- 
chipa noastră s-a mulțumit cu 
locul III. formația Poloniei 
(Zych, Sypniewski, Lewandov- 
ski, Zakonek, Kuzma) devenind 
campioană internațională a 
României, iar cea a Cubei o- 
cupînd locul secund. Din pri
ma garnitură a României au 
punctat în cele două partide 
din turneul final : Kuki 4 v, 
Petruș si Tiu cîțe 2 v. în timp 
ce Buricea și Nicolae n-au ob
ținut nici o victorie. Edificator, 
nu ?

FINIȘ 
jN TURNEUL 
DE ȘAH DE LA 
SAO PAULO
RIO DE JANEIRO. 25 (Ager

pres). Turneul internațional de 
șah de la Sao Paulo a continuat 
cu disputarea partidelor între
rupte, marele maestru român 
Florin Gheorghiu remizînd cu 
maestrul brazilian Cicero Braga. 
Egalitatea a fost consemnată șf 
în partida Stean-Sunye. Alte 
rezultate: Liubojevici — Rocha
1—0, Korcinoi — Filguth 1—0, 
Panno — Byrne Va—V», Ander
sson — Riemsdyck 0—1.

Florin Gheorghiu, jucînd cu 
piesele negre, a remizat în 31 de 
mutări cu marele maestru Vik
tor Korcinoi, într-o variantă a 
apărării „Indiana damei “ (siste
mul Liubojevici).

Florin Gheorghiu a încheiat 
turneul cu 8 puncte din 13 po
sibile. Pe locul întii se află V. 
Korcinoi, cu 10 puncte, dar aces
ta poate fi egalat de marele 
maestru iugoslav Liubomir Liu
bojevici, care avea 9 puncte și 
a întrerupt cu avantaj la marele 
maestru american Byrne,

DEȘI AU JUCAT CEVA MAI BINE, HOCHEIȘTII ROMÂNI 
AU FOST ÎNTRECUȚI Șl ÎN AL DOILEA JOC CU DIZELIST PENZA

Disputat sîmbătă după-amia- 
ză, tot la Galați, cel de al doi
lea joc dintre selecționata di
vizionară română și formația 
sovietică Dizelist Penza s-a 
încheiat, din nou, cu victoria 
oaspeților, de astă-dată la scor 
mai strîns : 4—2 (3—0, 1—2,
0—0). Mult mai animată decît 
prima confruntare (s-au dictat 
11 eliminări pe cite 2 minute, 
față de una singură în primul 
meci !), mai rapidă, mai aproa
pe de ceea ce numim în gene
ral hochei modern, partida a 
fost de un bun nivel tehnic și 
spectacular. Cu toate că au pă
răsit și de această dată terenul 
învinși, hocheiștii noștri s-au 
comportat mai bine, fiind prac
tic întrecuți în ultimele 10 mi
nute ale primei reprize, atît

FIȚA LOVIN
6. Violeta Zvetkova (Bulgaria), 
2:05,4; lungime: 1. Siegrun Siegl 
(R.D.G.) 6,70 m, 2. Jarmila Ny- 
grinova (Ceh.) 6,40 m, 3. Lena 
Johansson (Suedia) 6,27 m, 4. 
Gina Panait-Ghioroaie (România) 
6,10 m; 400 m bărbați: 1. Karel 
Kolar (Cehoslovacia) 46,21, 2.
Silvio Malinvcmi (Italia) 46,59, 3. 
Horia Toboc (România) 46,86 — 
record, 4. Michel Tuslng (R.F.G.) 
46,95.

★
Alte rezultate ale C.E. de Ia 

Viena le vom publica in numă
rul nostru de miine.

ATLETISM A In campionatele 
„indoor" ale S.U.A., Evelyn Ash
fold. a stabilit cea mai bună 
performanță mondială în proba 
feminină de 60 y plat — 6,71. 
Dan Ripley a obținut 5,51 m la 
săritura cu prăjina, iar la triplu- 
salt primul s-a clasat Ron Livers
— 16,71 m.

HANDBAL » In Spania au con
tinuat Întrecerile grupei B a 
campionatului mondial mascu
lin. Rezultate : Bulgaria —
Norvegia 18—15 : Austria — O- 
landa 18—18 ; Elveția — Franța 
17—16 ; Islanda — Israel 21—21 ; 
Suedia — Bulgaria 16—15 ; Un
garia — Franța 31—14 ; Spania
— Olanda 19—14 ; Cehoslovacia — 
Islanda 12—12. Pentru grupele 
semifinale s-au calificat : Sue
dia, Ungaria, Bulgaria, Elveția, 
Spania, Islanda, Olanda și Ce
hoslovacia. a La Cuxhaven, în 
meci amical feminin : R.' F. Ger
mania — Suedia 16—9.

NATAȚIB a Rezultate din cam
pionatele Australiei, desfășurate 
la Perth : feminin : Lisa Forest
— 2:17,36 la 200 m spate șl Tra
cey Nickham — 4:12,81 la 400 m 
liber ; masculin : Graeme Bre
wer — 3:59,81 la 400 m liber și 
Paul Moorfoot — 2:08,11 la 200 m 
spate.

PATINAJ VITEZA a La Gre
noble au început campionatele 
mondiale pentru juniori. Beth

Concursul „Prietenia” la patinaj artistic

SPORTIVII SOVIETICI
CÎSTIGĂTORI ÎN TREI PROBE

>1

Sîmbătă toată ziua șl duminică 
dupâ-amiază la patinoarul „23 
August* din Capitală au continuat 
întrecerile internaționale de pa
tinaj artistic pentru juniori, cu 
evoluții de virtuozitate care au 
îneîntat asistența (din păcate prea 
puțin numeroasă). După trei zile 
de concurs, la 3 din cele 4 probe 
ale competiției au fost stabiliți 
cîștigătorii. După figurile obliga
torii, cuplul sovietic Pers in a—Ak
barov a „clacat* la programul li
ber (prin două căzături, succesive), 
fiind obligat să cedeze primul loc 
în clasamentul general al probei 
colegilor Gurieva—Radcenko; în 
rest, toți ceilalți cîștigători ai pro
bei obligatorii și-au îmbunătățit 
punctajul. Dealtfel, era și de aș
teptat. La proba de dans, Dura- 
sova și Ponomarenko, campioni 
mondiali de juniori pe anul 1978, 
formează un cuplu greu de învins. 
La toate cele patru dansuri obli
gatorii, campionii mondiali au 
smuls aplauzele entuziaste ale pu
blicului, iar din partea arbitrilor 
au primit notații de peste 5. în 
programul liber, de duminică, 
același cuplu a evoluat într-o ma
nieră pe care mulți dintre „dan
satorii* juniori din patinajul ar
tistic ar dori să și-o apropie.

de abilitatea oaspeților în a 
fructifica prompt orice inexac
titate, cit și de o incredibilă 
lipsă de șansă, care a făcut ca 
în contul formației române să 
fie trecute două bare și alte 
cîteva ratări cu poarta goală 
(!), iar în cel al formației so
vietice cîteva momente de 
contraatac născute gratuit, din 
ricoșeurile absolut norocoase 
ale pucului. în celelalte două 
reprize, echipa română a ac
ționat bine, executînd un pre
sing reușit în zona de apărare 
adversă, acționînd ceva mai lu
cid în zona neutră și grupîn- 
du-se mai rapid în apărare. 
Pe acest fond, jocul a fost ceva 
mai ordonat și, în ciuda faptu
lui că a fost nevoie să se re
curgă la unele improvizații în 
alcătuirea liniilor, din cauza 
unor indisponibilități (au lipsit 
din echipă trei „piese" grele : 
Axinte și Justinian — acciden

înaintea €. E. — juniori (grupa B) de ia Miercurea Ciuc
Hill 1'1 ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE 

ÎN JOCURILE CU SFLLCTIONATA IUI (i 1IIIII
MIERCUREA CIUC (prin 

telefon). Aflată in stadiul fi
nal al pregătirilor pentru gru
pa B a campionatului euro
pean de juniori, echipa de ho
chei a României a întîlnit. 
sîmbătă și duminică, pe pati
noarul artificial acoperit din 
localitate, formația similară a 
Bulgariei, care va evolua în 
grupa C a aceleiași competiții 
(programată la Sofia),

In primul meci, deși au ob
ținut victoria cu scorul de 4—1 
(2—0, 0—1, 2—0), juniorii
noștri nu s-au ridicat la cotele 
de- calitate așteptate decît în 
a doua parte a primei- reprize 
și în ultimele 10 minute ale 
meciului. în rest, lotul a evo
luat rigid și crispat, fiind 
uneori dominat de oaspeți. De
pășind momentele de dificulta
te din repriza secundă, for

TELEX • TELEX
Heiden (S.U.A.) a cîștigat pro
bele feminine de 500 m (43,23) și 
1 500 m (2:13,05), în timp ce 
cursa masculină de 500 m a re-' 
venit lui Craig Kressler (S.U.A.) 
în 40,0X

SCHI A Proba masculină de 
coborire de la Lake Placid a re
venit vast-germanului Sepp 
Ferstl, urmat de americanul Karl

FOTBAL
a IERI, DOUA MECIURI în 

preliminariile campionatului Eu
ropei : Malta — R. F. Germania 
o—o (!) in gr. 7 și Franța — 
Luxemburg 3—0 (1—0) în gr. 5 ; 
goluri marcate de Petit, Eman 
și Larios.
• APROAPE 70 000 DE SPEC

TATORI au urmărit, sîmbătă la 
Milano, partida amicală Italia — 
Olanda. Fotbaliștii italieni au cîș
tigat cu 3—0 (3—0) prin punctele 
marcate de Bettega (min. 8), Ros
si (min. 18 din penalty) și Tardelll 
(min. 43). Jocul a fost condus de 
arbitrul român Nicolae Rainea,

• DISPUTAT LA BAGDAD, în 
prezența a peste 35 000 de specta
tori, meciul Irak — Suedia a re

A treia probă încheiată dumi
nică a fost cea de simplu băieți, 
învingător: Al. Fadeev, un tînăr 
de 15 ani, din Kazan, campion de ■ 
juniori al U.R.S.S. în acest an, un 
talent de excepție.

în proba de simplu fete, după 
figurile obligatorii, conduce Svet
lana Franțuzova (U.R.S.S.), cîști- 
gătoarea definitivă a întrecerii ur- 
mînd să fie desemnată astăzi 
după-amlază. după programul li
ber.

Iată acum clasamentele finale : 
perechi — 1. Maria Gurieva—VI. 
Radcenko (U.R.S.S.) 7—69,32 p;
2. Veronika Persina—M. Akbarov 
(U.R.S.S.) 8—69,68 p; 3. Svetlana 
Polidarova—P. Bendiceak (Ceho
slovacia) 15—01,06 p; dans—1. Ta
tiana Durasova—S. Ponomarenko 
(U.R.S.S.) 5—106,92 p; 2. Elena
Batanova— A. Antonov (U.R.S.S.) 
11—105,30 p; 3. Judith Peterffy— 
C. Balint (Ungaria) 14—93,73 p; 
individual băieți: 1. Al. Fa
deev (U.R.S.S.) 7—140,10 p;
2. V. Egorov (U.R.S.S.) 15—134»
96 p; 3. L. Kazakov 20—133,90 p. 
La această probă, patinatorul 
român FI. Gafencu s-a clasat pe 
locul 6, CU 46—417,56.

Gheorghe ȘTEFANESCU

tați, Nistor — gripat), hocheiș
tii români s-au impus, intrîn- 
du-și „în mină" și dominînd 
copios minute întregi, în care 
doar îndemînarea ieșită din 
comun a portarului V. Ghera- 
simov, ca și lipsa de siguranță 
și precizie’a atacanților noștri 
âu făcut ca scorul să nu fie 
în cele din urmă egal, așa cum 
— sincer vorbind — ar fi me
ritat-o selecționata divizionară.

Golurile au fost marcate de s 
Krasnenkov (2), Vorobiev și Gu
riev pentru învingători’ Ca- 
zacu și Solyom pentru echipa 
noastră. Arbitri : Gh. Mureșea- 
nu — la centru, O. Barbu și 
J. Becze la cele două linii.

Azi, de la ora 17, are loc cel 
de al treilea meci, urmind ca 
turneul lui Dizelist Penza să 
se încheie mîine cu cea de a 
patra confruntare.

Călin ANTONESCU

mația română a reușit, totuși, 
să se impună în final.

Au înscris Todor (2), Ba- 
rics, Demeter, respectiv Pank- 
nev. De remarcat prestația ex
cepțională a portarului bulgar 
Sterov-

Aseară a avut loc partida 
revanșă încheiată, de aseme
nea, cu victoria formației ro
mâne, care a prestat un joc mai 
bun, la scorul de 9—5 (3—2, 
2—1, 4—2), prin punctele mar
cate de Todor (4), Dumitrache 
(2), Chiriță, Gerczuy și Udrea, 
respectiv Bazcnkov (3), Krașzev 
și Pacsnev.

Ambele jocuri au fost bine 
conduse de o echipă de arbi
tri din Miercurea Ciuc avîn- 
du-1 la centru pe A. Balint, 
ajutat de Gh. Tașnadi și L. 
Petras la cele două linii.

V. PAȘCANU, coresp.

Anderson, A Suedezul Sven- 
Aake Lundbaeck a cîștigat cursa 
de 30 km din cadrul con
cursului de la Falun. La ștafeta 
feminină de 4x5 km, prima s-<a 
clasat echipa U.R.S.S. » Pe 
trambulina de la Sapporo, locul 
întâi a revenit norvegianului 
Per Bergerud — 203,3 p (sări
turi. de 107,5 șl 101,5 m).

TENIS a Semifinalele turneului 
de la Denver (Colorado) : Fi-
bak — Stockton 7—5, 4—6, 6—3 ; 
Amaya — Ashe 6—7. 7—5, 6—4.

MERIDIANE
venit gazdelor cu 1—0 (0—0). De 
remarcat câ, recent, fotbaliștii i- 
rakieni au învins cu 2—1 repre
zentativa R. D. Germane.

a ALTE REZULTATE : Ungaria 
(sel. olimpică) — Eintracht Frank
furt pe Main 2—0 (0—0). Au mar
cat: Pezzey (autogol) șl Raab. Me
ciul a avut loc sîmbătă. la Sal- 
gotarjan • La Bologna: Italia (ti
neret) — U.R.S.S. 1—3 (0—2). AU 
marcat: Blohin, Mahovlkov, Ga- 
zajev (U.R.S.S.), respectiv, Alto- 
belll a Dinamo Moscova a jucat 
la Anaheim (California) cu for
mația locală, care activează în 
campionatul ligii nord-amerlcane. 
Partida s-a încheiat la egalitate: 
1—1 (0—1).
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