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ADRESATA CELOR CE i-AU TRIMIS
FELICITĂRI SI URĂRI CU PRILEJUL
ANI VERS ARII ZILEI SALE DE NAȘTERE

Cu prilejul aniversării zi
lei de naștere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a pri
mit, din întreaga țară, un 
mare număr de mesaje, 
scrisori și telegrame prin 
care oamenii muncii — 
muncitori, țărani, intelec
tuali, tineri și vîrstnici, băr
bați și femei, români, ma
ghiari, germani și de alte 
naționalități — i-au adresat, 
cu profunde sentimente de 
stimă și respect, călduroase 
felicitări și urări de sănăta
te și viață îndelungată, de 
noi și tot mai mari succese

în activitatea de înaltă răs
pundere desfășurată în 
fruntea partidului și statului 
nostru pentru propășirea 
economică și sociala a pa
triei, pentru bunăstarea și 
fericirea întregului popor, 
pentru edificarea socialis
mului și comunismului pe 
pămîntuî României.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat tuturor 
celor ce i-au trimis felici
tări și urări 
sărbătoresc 
scrisoare de

cu acest prilej 
următoarea 

mulțumire :

mai calde mul- 
de stat, orga- • 

nizațiilor de partid, de masă și obștești, ministerelor și ce
lorlalte instituții centrale de stat, tuturor oamenilor muncii 
de la orașe și sate care mi-au adresat felicitări și urări 
cu ocazia aniversării zilei mele de naștere. In toate aceste 
manifestări văd o expresie a sentimentelor de prețuire, dra
goste 'și profundă încredere pe care întregul popor le nu
trește față de gloriosul nostru Partid Comunist — în rîndu- 
rile căruia am crescut și m-am format ca militant revoluțio
nar și pe care-l voi sluji întotdeauna .cu întreaga mea fiin
ță - o nouă și vie ilustrare a hotâririi unanime a comu
niștilor, a tuturor cetățenilor patriei noastre socialiste, fără 
deosebire de naționalitate, de a acționa neabătut, in cea 
mai strinsă unitate, in jurul partidului, a Comitetului său 
Central, pentru înfăptuirea în viață a prevederilor mărețului 
Program de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre comunism, a întregii 
politici interne și externe a partidului și statului nostru, 

îmi face o deosebită plăcere să folosesc acest prilej pen
tru a adresa, la rindul meu, tuturor celor care m-au feli
citat, minunatei noastre clase muncitoare, țărănimii, inte
lectualității, întregului nostru popor, urările mele fierbinți 
de noi și tot mai mari succese și satisfacții in muncă și 
în viață, multă sănătate și fericire l“.

NICOLAE CEAUȘESCU

„Doresc să exprim, pe această cale, cele 
țumiri comuniștilor, activiștilor de partid și

In derbijul etapei, la baschet masculin

RAPID, DUBLA VICTORIE ASUPRA 
ECHIPEI „U /✓ CLUJ-NAPOCA

în cadrul etapei a 13-a a 
Diviziei A de baschet mascu
lin, s-au desfășurat următoa
rele meciuri :

Rapid București — 
versitatea Cluj-Napoca 
66—56 (39—21) și
(34—35). Remarcabilă
tație au avut baschelbaliș- 
tii de la Rapid pregătiți de H. 
Tursuglan ; ei s-au impus prin 
acțiuni bine organizate și „le
gate", prin păstrarea perma
nentă a disciplinei de joc, prin 
contraatacuri și aruncări pre
cise de la distanță. O men
țiune deosebită pentru V. Bu- 
iancea, a cărui evoluție con
stant valoroasă și eficace îl re
comandă pentru selecționarea 
în lotul reprezentativ. „U“ be
neficiază de un lot de jucă
tori tineri și dotați, dar nero
dați (încă) în Divizia A ; in
suficienta experiență a unor 
componenți ai formației nu 
scuză, însă, unele deficiențe e- 
lementare, printre care nu
meroasele pase greșite și a- 
runcări de la semidistanță ra
tate. Coșgeteri : Bulancea 14+ 
18, Gh. Dumitru 17+11. Plă
madă 11 + 12, respectiv Crăciun 
8+19, Roman 14+12, Barna 
6 + 12.

I.C.E.D. — Politehnica C.S.Ș. 
2 București 1—1 : 93—66 (53— 
31) și 75—82 (37—45). Studen
ții au demonstrat că victoria 
obținută în tur nu a fost în- 
tîmplătoare, el realizînd (du
minică) un succes datorat unui 
plus , de combativitate în apă
rare, de curaj și siguranță in 
aruncările la coș. La I.C.E.D., 
rezultatele de 1—1 înregistrate 
in compania 
mentulul au 
ceea ce este 
ținem seama 
torilor șl de 
gătire pe care le au la dis
poziție. 
18+26, 
11+10, 
Dăian
(D. STĂNCULESCU).

Uni-
2-0 : 

72—61 
pres-

codașelor clasa- 
devenit frecvente, 
surprinzător dacă 
de valoarea jucă- 
condițlile de pre-

Coșgeteri : Grădișteanu 
Voicu 

10 + 18, 
10 + 15.

Chircă 17+20, 
respectiv Petrof 
12+22, Dăescu
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TOVARĂȘE Șl TOVĂRĂȘII
CETAȚENE Șl CETĂȚENI!

Frontul Democrației și Unității So
cialiste vă cheamă să votați pentru 
viitorul socialist al patriei, pentru fău
rirea unei societățKal cărei țel 
prem este omul, bunăstarea lui 
terială și spirituală, afirmarea 
nară a personalității umane.

Frontul Democrației și Unității
cialiste vă cheamă să votați pentru 
politica Partidului Comunist Român,

SU- 
ma- 
ple-

So-

pentru mărețele obiective adoptate 
de Congresul al Xll-lea al partidului, 
a căror realizare va asigura înainta
rea impetuoasă a patriei spre orizon
turile tot mai luminoase ale progre
sului și civilizației socialiste, ale co
munismului.
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(DIN MANIFESTUL FRONTULUI 
DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SO
CIALISTE) *

Sub egida „Daciadei“, la Vatra Dornei au avut loc

FINALELE „CUPEI U.G.S.R." LA SCHI FOND SI ALPIN, 
0 ADMIRABILA SĂRBĂTOARE A SPORTULUI MUNCITORESC

(prinVATRA DDRNEI, 19 
telefon). Marea competiție spor
tivă națională „Daciada" a cu
noscut și în această frumoasă 
stațiune balneo-climaterică at
mosfera sărbătorească pe care 
o aduce pretutindeni în activi
tatea de masă și de perfor
manță. Timp de două zile, pe 
pîrtiile Runcu și Dealu Negru, 
s-au desfășurat întrecerile fi
nale ale „Cupei U.G.S.R." la 
schi fond și alpin, bucurindu-se 
de o organizare ireproșabilă (a-

U.G.S.R. și 
sprijinul orga- 
și cu atribuții

Rapidistul 
mitru (in 
aruncind 
a avut
luție bună in me

ciurile cu „U”

Gh. Du- 
imagine, 
la coș) 
o evo-

Foto :
Vasile BAGEAC

sigurată de 
C.N.E.F.S., cu 
nelor sportive 
din oraș și județul Suceava). 
S-a înregistrat o participare 
numeroasă — 158 de tineri și 
tinere — din asociațiile spor
tive ale sindicatelor din’ între
prinderi și instituții, cîștigători 
ai etapelor județene ale aces
tei competiții, ajunsă la cea 
de a 12-a ediție.

Coloana sportivilor a pornit 
din centrul orașului, avind în 
frunte fanfară Exploatării mi
niere Vatra Dornei și grupuri 
de tineri sportivi din localitate 
purtînd steaguri roșii și trico
lore. La locul de concurs, în 
prezența a mii de cetățeni ai

orașului sau oameni ăi muncii 
veniți la odihnă, participanții 
au fost salutați de primarul o- 
rașului, tovarășul Ion Tărni- 
ceru, care a subliniat impor
tanța. „Daciadei", în general, și 
a sporturilor de iarnă, în spe
cial, în dezvoltarea fizică a ti
neretului.

Timpul călduros din ultimele 
zile a pus unele probleme ne
prevăzute tehnicienilor sportivi 
din localitate, dar — prin e- 
forturi lăudabile — ei au reu
șit să mențină pîrtiile apte 
de concurs. Munca lor și buna

Mircea COSTEA

(Continuare în pao 2-3)

Concursul internațional de sanie „Cupa l5uccfH“

0 FRUMOASA
REALIZATA

VICTORIE ROMÂNEASCĂ
RE CARMEN POPOVICI

Dinamo București 
Sibiu 2—0 : 123—74 
110—68 (62—28). Ca 
campionii și-au 
printr-o evoluție serioasă 
eficace. Coșgeterii : 
27+24, Uglai 14+20, .«imq.,
18+8, respectiv Takacs 30+14, 
Chirilă 13+22, Palhegyi 17+10.

C.S.U. Galați — Farul Con
stanța 
91—87 
tuante 
chipe, 
cință.
10+23, 
Mănăilă 30—25, Băiceanu 20+20, 
(T. SIRIOPOL, coresp.).

C.S.U. Brașov — Politehnica 
C.S.Ș. Unirea Iași 1—1 : 70—72 
(37—40) și 85—76 (46—37). Ca 
și în tur, cele două formații 
și-au împărțit victoriile, după 
meciuri atractive, dar de nivel 
tehnic scăzut. Coșgeteri : Mo
rarii 27+16, Hegyesi 8+28, Te- 
cău 14+16, respectiv Moisescu 
20+36, Măgurean 25+8, Bois- 
teanu 9+10. (V. SECĂREANU, 
coresp.).

Dinamo Oradea — Steaua 
0—2 : 66—79 (31—37) și 78—88 
(37—47). Deși învinsă, echipa 
orădeană a manifestat un revi
riment în forma sportivă, ce- 
dînd la diferențe relativ mici

— C.S.U. 
(57—36) și 
de' obicei, 

onorat titlul 
Și 

Niculescu 
Mihuță

1—1 : 77—98 (31—46) și 
(49—43). Evoluții fluc- 
din partea ambelor e- 
cu rezultate în conse- 
Coșgeteri : Moldovan

Cocoș 22+14, respectiv

valoroasei formații 
bucureștene. Coșgeteri : Nagy 
6+22, Molnar 14+10, Weber 
8+14, respectiv Ermurache 18+ 
22, Oczelak 17+14, Cernat 8+18, 
Opșitaru 10+7, (Gh. LORINCZ, 
coresp.).

Reprezentanții R. D.
SINAIA, 10 (prin 

S Îmbată și duminică, 
unei asistențe numeroase, 
avut loc, pe pîrtia de pe Furni
ca, coboririle din cadrul primei 
competiții internaționale "de sa
nie a sezonului : „Cupa Bu- 
cegi“. După cum am anunțat, 
la întreceri s-au aliniat, alături 
de sportivii români, sănieri din 
Cehoslovacia 
printre care 
ciștigător, in 
teva zile (în 
de campion 
niori.

în ambele zile, situația atmo
sferică a oferit concurenților 
posibilitatea de a-și măsura

Germane învingători In celelalte probe
telefon), 
în fața 

au

și R. D. Germană,
Wilfried Vogel, 

urmă doar cu cî- 
Suedia), a titlului 
european de ju-

studentei 
Popovici, 
în între- 
sportivei 
încă din

forțele în cele mai bune con
diții. în această ambianță, am 
consemnat o frumoasă victorie 
românească, datorată 
de la I.E.F.S. Carmen 
clasată pe primul loc 
cerea fetelor. Succesul 
românce s-a conturat
prima zi cînd, după manșele I 
și a II-a, conducea (în clasa
mentul provizoriu) cu 42 de su
timi de secundă în fața prin
cipalelor sale adversare, Ilona 
Slamova (Cehoslovacia) și Iris 
Kronke (R.D.G.), ambele avînd

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

(Continuare in nna 2-3)

in prima manșă a finalei „Cupei Balcanice" la volei

EXPLORĂRI BAIA MARE -BORONKAY ISTANBUL 3-0.
BAIA MARE, 10 (prin tele

fon). Sala sporturilor din loca
litate a găzduit prima manșă 
a finalei „Cupei Balcanice" la 
volei masculin, în care s-au în
trecut formațiile Explorări, de
ținătoarea trofeului, și Boron- 
kay Istanbul Cei peste 2 500 de 
spectatori au avut satisfacția 
să aplaude, în final, victoria 
echipei favorite, care s-a impus 
cu 3—0 (12, 1, 3). Meciul a de
butat într-o notă de echilibru, 
pe rînd ambele sextete aflîn- 
du-se la conducere : 1—0, 2—4, 
6—4, 7—8, 10—8, pentru ca, în 
cele din urmă superioritatea 
să treacă de partea băimăre- 
nilor, care, în special prin Pa-

raschivescu și Arbuzov, au 
punctat în momentele decisive. 
După acest prim set pierdut, 
echipa turcă a apărut complet 
debusolată, cgdînd total iniția
tiva, astfel că, cu toate străda
niile antrenorului ei, de a, 
echilibra situația prin efectua
rea unor schimbări, gazdele se 
impun categoric. Dealtfel, în a- 
ceastă perioadă și conducăto
rul tehnic al băimărenilor, Mi
hai Chezan, a introdus în te
ren pe Staicu și Ghic, ambii a- 
vind o evoluție foarte bună. 
Este suficient să arătăm că, 
spre exemplu, în setul trei, 
gazdele au condus, la un mo
ment dat, ca 11—0, ceea ce

vorbește de la sine despre de
calajul valoric.

Partida a fost foarte bina 
condusă de arbitrii greci Ph. 
Dimopoulos și Th. Calpatsoglu, 
în teren evoluînd următoarele 
formații : EXPLORĂRI — Mi- 
halca (Staicu), Arbuzov, Bălaș, 
Ignișka, Paraschivescu (Ghic), 
Corcheș ; BORONKAY — E. 
Sedat, Y. Sedat (Samy), Se- 
rap (Ibrahim), Mehmet, Kasan 
(Ismail), Ahmet.

Intîlnirea din manșa a doua 
este programată, duminica vi
itoare, la Istanbul.

.V, SĂSĂRANU, coresp.’
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CUPA CARAIMAN* LA SCHI-FOND In campionatul republican de lupte greco-romanc Start in
JJ

întrecerile au fost dominate de Junioarele românce și tinerii bulgari
BUȘTENI, 10 (prin telefon). A 

X-a ediție, jubiliară, a concursu
lui internațional de schi fond 
pentru juniori, dotat cu «Cupa 
Caraiman44, a însemnat O ade
vărată sărbătoare pentru localnici 
și organizatori, care au făcut to
tul pentru ca oaspeții de peste 
hotare și cei din țară să se simtă 
cît mai bine în frumosul oraș de 
la poalele Bucegilor. Spre satis
facția tuturor, trebuie să consem
năm că forurile locale, Comisia 
județeană de schi Prahova, s-au 
achitat integral de sarcinile asu
mate. La întrecere au fost pre
zenți sportivi și sportive din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Ungaria 
și România.

Sîmbătă au avut loc, pe un 
traseu amenajat în Valea Cer

bului, cursele individuale. Pe o 
vreme splendidă, cu soare strălu
citor și zăpadă din belșug, com
petitorii au avut condiții de în
trecere dintre cele mai bune. 
Cursa fetelor a fost extrem de 
interesantă și a avut ca protago
niste schioareie din România, 
Bulgaria și Cehoslovacia, intre 
care s-a dat, dealtfel, lupta pen
tru întîietate. Spre satisfacția nu
merosului public, înșiruit pe În
tregul traseu, fetele noastre au 
evoluat foarte bine și au ocupat 
primele două locuri, prin Elena La
gusis și iuliana Popoiu, care 
confirmă astfel bunele prestații 
din actualul sezon. întrecerea bă
ieților a fost la fel de palpitantă 
dar, cu toate eforturile depuse 
de Ion Lungoci și Horia Oros 
(o adevărată revelație), pe primul 
loc s-a clasat schiorul bulgar

Atanas Simitcev, care șl-a dozat 
mal bine efortul.

Duminică, în aceleași excelen
te condiții, au avut loc probele 
de ștafetă, cu prilejul cărora, 
echipele feminine ale Cehoslova
ciei și României I au oferit un 
frumos spectacol. Primele două 
schimburi au mers „cap la cap" 
șl doar în ultimul, Elena Lagusis 
s-a desprins de adversara el, adu- 
cînd formația României pe pri
mul loc. La băieți, ștafeta Bul
gariei, mal omogenă, a cucerit 
victoria, depășind România I cu 
29 de secunde, dar nu Înainte de 
a fi condusă o bună parte din 
cei 30 de kilometri ai cursei.

REZULTATE TEHNICE 5 km 
junioare : 
(România) 
Popolu i 
Ana 
18:30,0 ; 4. Martha 
JCehoslovocia) 18:34,20 ;

1. Elena Lagusis 
18:17,90 ; 2. Iuliana

(România) 18:27,10 ; 3.
Alsiakova (Cehoslovacia) 

4. Martha Krascirova 
_______ ; 5. Maria 

Manoleva (Bulgaria) 18:34,90 ; 6. 
Plroșka Abos (România) 18:51,40 ; 
10 km Juniori : L A. simiteiev 
(Bulgaria) 29:44,0 ; 2. L Lungoci 
(România) 30:02,70 ; 3. H. Oros
(România) 30:15,0 ; 4. M. Pante- 
liev (Bulgaria) 31:02,20 ; 5. G. Kiss 
(România) 31:11,30 ; 6. Z. Petrov 
(Bulgaria) 3141,50 ; 3X5 km ju
nioare : 1. România I 54:16,30 ;
2. Cehoslovacia 55:37,68 ; 3. Româ
nia H 57:28,30 ; 4. Bulgaria 59 40,90; 
5. C.S.Ș. Gheorgheni 1 h 06:37,70 ; 
3X10 km Juniori : 1. Bulgaria
1 h 33:44,70 ; 2. România I 1 h 
34:13,70 ; 3. Cehoslovacia 1 h
38:27,90; 4. România H 1 h 43:03,80; 
5. România ni 1 h 47:44,10.

Paul IOVAN

In „Cupa Valea lui Carp1'

PROBA DE COBORIEIE A FOST DIN NOU EVITATA!
SINAIA, 10 (prin telefon). în 

Budegi, pe cunoscuta Vale a Iui 
Carp, s-au ddsiputat, la siîrșitul 
săptămînii, întrecerile de schi 
alpin., dotate cu „Cupa Valea lui 
Carp". Au fost prezenți cei mai 
buni specialiști al genului din 
întreaga țară, precum și mem
brii loturilor republicane care se 
pregătesc pentru apropiatele 
Jocuri balcanice ce vor fi orga
nizate în țara noastră. Organiza
torii, Comisia județeană de schi 
Prahova, au stabilit că se vor 
disputa probe de slalom special 
și coborîre. D>ar, la ședința tâh- 
nică, la sugestiile unor antrenori 
(tiu înțelegem de ce acești spe
cialiști, majoritatea foști schiori 
de performanță, ocolesc, pe cît le 
stă în puteri, proba de coborîre?) 
s-a stabilit să se dispute slalomul 
special și două slalomuri uriașe, 
înlocuin.du-se astfel (pentru a 
cita oară, chiar în acest sezon ?) 
cursa de coborâre. Am discutat cu 
unul dintre veteranii schiului, cu
noscător în Cele mal mici amă
nunte al pîrtiilor din Bucegi. 
Marin Ni cules cu, care ne-a spus : 

știu de ce antrenorii actuali 
refuză să-și înserie elevii în pro
bele de coborîre, care sînt atît 
de spectaculoase și atît de folosi
toare sportivilor. Pe Valea lui 
Carp se putea organiza o cobo- 
rlre care, sînt sigur, s-ar fi dis
putat în condiții excelente. Să ne 
mal mire atunci rezultatele me-

diocre ale schiorilor noștri to 
concursurile internaționale

REZULTATE TEHNICE. Slalom 
special, senioare : 1. Daniela Un
crop (Dinamo) 32,8 ; 2. Maria Ba
lazs (Miercurea Ciuc) 96,1 ; 3. Au-, 
relâa Nițu (C.S.U. Pitești) 98.0 ; 
seniori : 1. Alin Nâstase (C.S.U. 
Pitești) 82,3 ; 2. loan Cavașâ (Di
namo) 82,6 ; 3. Csaba Portik (Di
namo) 83,5 ; juniori : 1. C. Fusu- 
lan CSt. roșu) 88,4 ; 2. D- niescu 
(Dinamo) 91,5 ; 3. I. Parate (Di
namo) 97,6 ; junioare 1. Csila 
Petres (Miercurea Ctoc) 95,2 ;
Daniela Tarnpa (St. roșu) 98,6 . 
Helga Heintz (Brașovia) 98,8 Sla
lom uriaș I, senioare : 1. D. Un
crop 111,5 ; 2. M. Balazs 111,9 3. 
Mariana Axlnte (L. Predeal) 114,5; 
seniori : 1. I. Cavași 171,6 ; * ~
Adorjan (A.S.A.) 171,7 ; 3.
Nâstase 173,3 ; junioare : T 
Petres 118,8 ; 2. Steluța Sturzu 
(Lie. Predeal) 126,5 ; 3. H. Heintz 
127,8 ; juniori 1. C. Fusulan 104,2 ;

2. D. Iliescu 104,5 ; 3. D. Ghițoc
(Dinamo) 111,4. Slalom uriaș II, 
senioare : 1. M. Balazs 105,9 ; 2.

D. Uncrop 106,4:3. M. Axinte 106,9; 
seniori : 1. D. Frătilâ (Dinamo) 
153,9, 2. I. Cavași 1554 ; 3. C.
Adorjan 156,3 ; junioare : 1. C. 
Petres 108,5 ; 2. D. Tampa 110,5 ;
3. Jutka Hollo (Miercurea Ciuc) 
111,7 ; juniori : 1. C. Fusulan 99,4; 
2. D. Ghițoc 102.1 ; 3. Florin Vol- 
nea (Sinaia) 105,0.

3.

2.
3,

2. c. 
A. 
C.

L PAUL

FINALELE „CUPEI U.G.S.R
(Urmare din pag. 1)

pregătire a concurenților au fă
cut ca accidentele să lipsească, 
iar abandonurile să fie nesem
nificative.

Proba de fond s-a desfă
șurat sîmbătă după-amiază pe 
pîrtia de la Runcu. întrecerile 
au fost pasionante, atît în pro
bele feminine (3 000 m) cit și 
în cele masculine (5 000 m), cîș- 
tigătorii fiind cunoscuți doar la 
înregistrarea ultimilor sosiți, 
departajarea făcindu-se la 
cîteva secunde. în proba femi
nină, pe locul I s-a situat, ca 
și anul trecut, Ana Szekely 
(jud. Harghita), desenatoare la 
I.U.P.S. Gheorgheni. Ea a fost 
urmată de operatoarea chimistă 
Adriana Iordache de la în
treprinderea de postav Azuga 
(jud. Prahova) și de Rodica 
Pop, funcționară din Baia Mare 
(jud. Maramureș).

Primul clasat în proba re
zervată tinerilor a fost lăcătu
șul Dorin Biță de la între
prinderea „6 Martie" din Zăr- 
nești (jud. Brașov). Pe locu
rile următoare s-au clasat Mi
hai Trîmbițaș, profesor din Si
biu, și Gh. Dinu, lăcătuș Fa
brica de hîrtie Bușteni (jud. 
Prahova).

Duminică dimineață, pe pîrtia 
Dealu Negru a avut loc între
cerea de slalom. Numărul mare 
de concurenți (cite două fete 
și doi băieți pentru fiecare 
județ și Municipiul București) 
a făcut ca întrecerea în cele 
două manșe să dureze peste 
cinci ore. Iată ocupanții locu
rilor de pe podium în probele 
respective : feminin — 1. Elena 
Preda, recepționeră la cabana 
„Vadul corbului" (jud. Pra
hova), 2. Emilia Potîrniche, bo
binatoare la „Electro-preeizia" 
Săcele (jud. Brașov), 3. Ga
briela Popescu, dispecer la ex
ploatarea minieră Vatra Dornei 
(jud. Suceava) ; masculin — 1.

Marian Burchi, mecanic 
LM.F. Sinaia (jud Prahova), 
2. Constantin Boncu, mecanic 
Ia I.A.P.I.T. Brașov (jud. Bra
șov), 3. Cornel Bata, miner la
1. P.E.G. Cîmpulung Moldove
nesc (jud. Suceava). în clasa
mentul pe județe : 1. Prahova,
2. Brașov, 3. Suceava.

Cîștigătarii au primit 
diplome 
sportive) 
Central 
Consiliul 
lor și C.J.E.F.S. Suceava, pre
cum și de către ospitalierele 
gazde din Vatra Dorneî.

La reușita acestei frumoase 
sărbători a sportului muncito
resc au contribuit și numeroși 
tehnicieni, antrenori și arbitri 
din comisia tehnică, conduși de 
tovarășii Ion Mihiț și Paul Chi- 
riluș.

cupe, 
și premii (materiale 
oferite de Consiliul 

U.G.S.R., C.N.E.F.S.,
județean al slndicate-

DINAMO BUCUREȘTI, L C. DACIA PITEȘTI 
Șl STEAUA-PERFORMERELE PRIMEI ETAPE

In prima etapă a campiona
tului republican de lupte gre- 
co-romane pe echipe, sîmbătă 
și duminică, s-au înregistrat 
următoarele rezultate :

BACAU. Reuniunea, organi
zată într-o sală necorespunză
toare, nu și-a atins scopul pro
pagandistic. Steaua a dominat 
net, obținînd șase victorii : 9—1 
•cu S.C. Bacău, 7—2 cu Nicolina 
Iași, 7—3 cu Delta Tulcea, 10—0 
cu A.S.A. Bacău, 10—0 cu Pro
gresul Brăila și 9—1 cu Dună
rea Galați. S. C. Bacău 5—4 
cu Nicolina, 5—5 cu Delta, 6—3 
cu A.S.A., 6—4 cu Progresul și 
7—3 cu Dunărea. Nicolina 5—5 
cu Delta, 8^-2 cu A.S.A., 6—3 
cu Progresul și 6—4 cu Dună
rea. Delta 6—4 cu A.S.A. și
5— 5 cu Dunărea. A.S.A. Bacău 
7—3 cu Progresul și 6—4 cu 
Dunărea. Progresul Brăila 
cu Dunărea.

S-au remarcat, cu cite 6 
torii : C. Alexandru — la 
48 kg, G. Dumitriu — 
M. Petrescu — 90 kg 
la Steaua), V. Prențu 
Bacău) — 82 kg și S. 
(Delta) — +100 kg. (I.
— coresp.).

BRAȘOV. Dinamo București 
a călcat cu dreptul în cel de 
al 30-lea campionat, cîștigînd 
la scor toate partidele : 7—3 cu 
Farul Constanța, 8—2 cu Stea
gul roșu Brașov, cu A.S.A. 
Cluj-Napoca și cu Mobila Ră
dăuți, 9—1 cu Electromureș Tg. 
Mureș și cu C.S. Arad. Mobila
6— 4 cu Farul, cu Steagul roșu 
și cu Electromureș, 8—2 cu C.S. 
Arad și 4—5 cu A.S.A. Farul 
5—4 cu Steagul roșu, 6—4 cu 
C.S. Arad și A.S.A. și 7—3 cu

6-4

62 kg, 
(toți de 

(S. C. 
Rulicov 
IANCU

Electromureș. Steagul roșu 6—4 
cu C.S. Arad, 6—3 cu A.S.A. și 
8—2 cu Electromureș. A.S.A. 
7—3 cu C.S. Arad și 6—4 cu 
Electromureș. Electromureș 6—4 
cu C.S. Arad.

O frumoasă comportare au 
avut, în toate meciurile pe czt- 
re le-au susținut, P. Dicu — 
cat. 90 kg, I. Savin — 100 kg 
(ambii de la Dinamo) și I. 
Draica — 82 kg (Farul), obți
nînd fiecare cite 6 victorii. (C. 
GRUIA — coresp,).

PITEȘTI. întîlnirea echipe
lor din seria a IH-a, găzduită 
de Sala sporturilor, s-a bucurat 
de o foarte bună organizare, și 
de arbitraje competente. L. C. 
Dacia Pitești a fost cea mai 
bună formație, reușind să cîș- 
tige toate cele șase partide : 
5—4 cu Alumina Slatina, 8—2 
cu Muscelul Cîmpulung, cu 
Progresul București și Metalul 
București, 9—1 cu Chimistul 
Rm. Vilcea și cu Electroputere 
Craiova. Sportivii de la Lupte- 
Club Dacia au obținut nu mai 
puțin de 46 de victorii indivi
duale. Alumina Slatina 5—5 cu 
Progresul București, 8—2 cu
Muscelul, 7—3 cu Metalul Bucu
rești, 6—4 cu Chimistul și cu 
Electroputere. Pe foile de ar
bitraj 
cite 6 victorii : M. Ștefan (Mus
celul)
— 52
(L. C. Dacia), I. Alexandru — 
68 kg, V. Andrei — 100 kg 
(Progresul București), L Lupu 
(Chimistul) — 82 kg, L Radu
lescu — 90 kg și L Silvestru
— +100 kg (Alumina). (I. FE
ȚE AN U — coresp.).

au fast consemnați cu

— cat. 48 kg, FI. Diaconu 
kg, M. Boțilă — 57 kg

STEAUA - NElNVL
OPȚIUNE PENTR

Confirmînd așteptările, spa
dasinii campioni, scrimerii de 
la Steaua, au debutat cu mult 
aplomb și în actuala ediție a 
campionatului, terminînd ne
învinși în toate meciurile : 
13—3 cu C.S. Satu Mare, 12-4 
cu Electroputere Craiova, 10—6 
cu C.T.A.S. și Farul Constanța 
și 9—7 cu A.S.U. Tg. Mureș.

Așa cum „vorbesc" și rezulta
tele, pentru Steaua cel mai di
ficil meci a fost cel cu spada
sinii din Tg. Mureș, în cursul 
căruia „mezinul" echipei mili
tare. R. Szabo a realizat maxi
mum de victorii posibile (4), 
în timp ce I. Popa și Bărăgan 
au punctat numai în două 
salturi, iar Zidarul într-uaul.

De fapt, meciul de care 
temea antrenorul echipei cam
pioane, C. Stelian, a fost* cel 
cu Farul Constanța. Teamă jus
tificată : pînă la această par
tidă. ultima dintre cele 15 pro
gramate sîmbătă și duminică 
în sala „Floreasca II", și Steaua 
și Farul se aflau la egalitate 
de victorii, cite patru fiecare. 
Așadar, meciul direct urma să 
stabilească liderul primei eta
pe. Spadasinii, constănțeni au 
condus cu 4—3 și 5—4, dar au 
fost egalați la 5, apoi au ega
lat ei la 6 1 Pentru a-și scuti 
suporterii de emoții, spadasinii 
Stelei au sporit tempo-ul, in 
asalturile care au urmat, înre- 
gistrînd patru victorii la rind 1 
Un succes meritat, chiar și în 
condiții neprevăzute, cînd Zi- 
daru, trăgător de bază în echi
pă, n-a realizat nici o victorie... 
Nu-i mai punțin adevărat că și la 
Farul, eu excepția lui Dima (3

v) excel 
partidei 
parțial t 
Rotaru 
sini, Ni) 
Farul, p 
torii : ÎS 
cu Elect 
cu C.S. 
(66—54)

Fără g 
Farul (8

ta) —

„Cupa Steaua" la atletism

MIHAELA DUMITRESCU-RECORD EGALAT LA 60 m GARDURI
Junioara Monica Matei

Concursul internațional do
tat cu „Cupa Steaua", desfășu
rat în sala „23 August", a în
semnat o reuniune interesantă, 
chiar dacă la startul diferite
lor probe n-au fost prezenți 
prea mulți concurenți. Cu o săp- 
tămînă înaintea campionatelor 
naționale ale seniorilor (se vor 
desfășura simultan cu tradițio
nala „Cupă de cristal"), între
cerile au fost revelatoare asu
pra potențialului actual al 
fruntașilor atletismului bucu- 
reștean.

1,81 m la înălțime
Cel mai bun rezultat al în

trecerii ne-a fost oferit de 
hurdlera Mihaela Dumitrescu 
de la Rapid. Eleva antrenoa- 
rei Georgeta Mușat a parcurs 
distanța de 60 m garduri în 8,1 
— în serie și 8,0 — în finală, 
două performanțe remarcabile, 
în special a doua, care ega
lează recordul național deținut 
de fosta mare campioană Va
leria Ștefănescu.

Rezultatele probelor de sîm- 
bătă : BARBAȚT : 60 m : CL 
Sușelescu (Dinamo) 6,6, FI. Băl- 
țat (Steaua) 6,7, Petrescu

Mihaela Dumitrescu, in primul plan, a ciștigat detașat întrece
rea la 60 m garduri din sala „23 August"

Foto Dragoș NEAGU

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE SANIE CUPA BUCEGI“
(Urmare din pag. 1)

același timp : 1:42,12. în ultima 
Zi de întreceri, concurenta ceho
slovacă a reușit să reducă din 
handicapul care o separa de 
sportiva noastră, dar nu să o 
și depășească.

La băieți, conform așteptări
lor, cel mai bun reprezentant 
al tinerei generații de sănieri 
din R. D. Germană Jorg Hoff
mann a reușit să se impună, 
obținînd cei mai buni timpi in 
toate trei manșele și, deci, în 
clasamentul final (la campio
natul european de la Hammar- 
strand, Hoffmann a avut neșan
sa de a se răsturna în manșa a 
treia, fapt care l-a obligat să 
ahandoneze întrecerea). O com
portare frumoasă în „Cupa Bu- 
cegi" a avut și concurentul ro-

mân Ion Batista, clasat pe un 
meritoriu loc 3.

Concursul internațional al să
niilor de două persoane s-a 
desfășurat duminică, in două 
manșe. Cu o coborîre excelentă 
în manșa I (48,90 sec. — cel 
mai bun timp al zilei) și cu un 
timp bun în cea de a doua, 
cuplul Hans Nenge — Joachim 
Jochmann și-a adjudecat vic
toria. Sportivii noștri Victor An
ghel — Iacob Ispas au produs 
o frumoasă impresie, concreti
zată prin locul secund ocupat 
în întîlnirea internațională.

• Menționăm că participanții 
români la „Cupa Bucegi“ și-au 
disputat și titlurile de campioni 
naționali, care au fost cucerite 
de : Carmen Popovici (I.E.FJS.), 
Ion Batista (A.S. Armata Bra
șov), Victor Anghel—Iacob Is
pas (A. S. Armata Brașov).

»»
Clasamente : SENIOARE : 1. 

Carmen Popovici (România) 
2:31,43 ; 2. Ilona Slamova (Ceho
slovacia) 2:31,68 ; 3. Iris Kronke 
(R. D. Germană) 2:32,34 ; 4. 
Darina Spakova (Cehoslovacia) 
2:33,96 ; 5. Florentina Nicoară 
(I.E.F.S.) 2:35,69 ; 6. Adriana
Stoian (LE.F.S.) 2:35,82 ; SE
NIORI : 1. J. Hoffmann (R. D. 
Germană) 2:56,85 ; 2. W. Vogel 
(R. D. Germană) 3:00,40 ; 3. 1. 
Batista (România) 3:00,74 ; 4.
V. Anghel (A. S. Armata) 
3:02,16 ; 5. I. Ispas (A. S. At- 
mata) 3:02,17 ; 6. T. Slama 
(Cehoslovacia) 3:02,35 ; DUBLU: 
1. R. D. Germană (Nenge — 
Jochmann) 1:39,10 ; 2. România 
(Anghel — Ispas) 1:39,33 ; 3. 
Cehoslovacia I 1:39,85 ; 4. Ceho
slovacia II 1:40,01 ; 5. Carpați 
Sinaia (Nenciu — Radu) 1:42,11; 
6. A. S. Armata (Dumitrescu 
— Ardeieanu) 1:42,41.

(Din.) 6,8 ; triplu : Ad. Ghio- 
roaie-Panait (Steaua) 15,96 m, 
Gh. Ene (C.S.U. C-ța) 15,62 m, 
M. Mihail (St.) 15,37 m ; înăl
țime : Sorin Mâței (Lie. 2) 2,14 
m, A. Oșlobeanu (C.A.U.) 2,05 
m ; prăjină : N. Ligor (St.) 
5,00 m, Cr. Ivan (Din.) 4,70 m, 
Ad. Ghioancă (St.) 4,50 ; FE
MEI : 60 mg : Mihaela Dumi
trescu (Rapid) 8,0 — rec. e- 
galat, C. Țifrea (C.A.U.) 8,7, 
Al. Grecu (Lie. 2) 8,8 ; lungime: 
Ana Milașin (Honved Buda
pesta) 6,10 m, Țifrea 5,95 
m ; greutate : Suzana Herman 
(Steaua) 16,78 m — rec. per
sonal, M. Boroș (Din.) 16,05 m.

Ziua a doua a competiției a 
fost dominată de rezultatul ti
nerei săritoare în înălțime Mo
nica Matei, (născută în 1963), 
elevă la Liceul nr. 2. Ea a 
trecut ușor, din prima încer
care, peste ștacheta înălțată la 
1,81 m, ' “
devenit 
a țării, 
rior cu 
rior al 
apoi, Monica a încercat și la 
1,83 și doar extrem de puțin i-a 
lipsit pentru a reuși in încer
cările sale. Este o sportivă în 
care, pe bună dreptate, 
pune multe speranțe.

în legătură cu această 
o întîmplare „cu tîlc". 
neața in cadrul campionatelor 
municipale de juniori, Monica 
Matei (antrenor Elisabeta Stă- 
nescu) a ciștigat 
1,77 m, trecută 
încercare, după 
să i se ridice 
1,81 m !

Dintre 
probe, îl 
de 7,4 s 
rapidistă 
trenor Georgeta Mușat) și re
cordul personal realizat la să
ritura în lungime de colegul 
ei de club, Dan Simion (antre
nor Mihai Zaharia) 7,47 m. Re
zultatele de duminică : 
BAȚI : 60 mg : Dieter 
(St.) 8,0, M. Bogdan 
Brașov) 8,1, F. Takăcs ____
văd Budapesta) 8,2 ; lungime : 
Dan Simien (Rapid) 7,47 m, V. 
Costache (Din.) 7,39 m, Ad. Tu- 
tunaru (C. S. Tg-vîște) 7,30 m; 
greutate : Al. Crăciunescu (St.) 
17,30 m, J. Csere (Honved Bu
dapesta) 16,93 m ; FEMEI : 60 
m : D. Budirincă (Rapid) 7,4, 
D. Ciolan (St.) 7,6, G. Tutu- 
naru (C. S. Tg-viște) 7,6 ; înăl
țime : M. Matei (Lie. 2) 1,81 — 
rec. junioare, Fl. Marinescu 
(St.) 1.70 m.

Romeo V1LARA

performanță cu care a 
recordmană de junioare 
rezultatul fiind supe- 
1 cm recordului ante- 
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se pot
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și realizat, prin două frumoase 
victorii (11—5 Ia C.T.A.S. și 
10—S la Electroputere Craiova) 
tinărul Bodoczi avînd din nou 
o prestație remarcabilă. Pe lo
cul 5, C.T-AJS. București, cu o 
singură victorie (10—fi) asupra 
spadasinilor de la Electroputere 
Craiova, de nerecunoscut 1 In
tr-adevăr, elevii antrenorului 
Paul Ghinju (trei sportivi ex
perimentați : Isăilă, Podeanu, 

ăz^uri in asaltul Mihai Popa (tn dreap- 
in meciul Steaua — A.S.U. Tg. Mureș, 
le mai frumoase din etapa I

Foto : Ion MIHAlCĂ
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fost 
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Cărămidă și alți doi, autentice 
talente — Mănescu și Rizea) 
n-au fost în măsură să arate tot 
ce pot. Explicația: nu se pregă
tesc suficient, nu vin la antre
namente. Handicapul din prima 
etapă va atîrna greu în efortul 
ce-1 presupune menținerea în 
prima divizie !

tn eșalonul secund.,,. I.E.F.S. 
(antrenor, prof. M. Ghimpușan) 
a luat o primă opțiune în dis
puta pentru promovarea în Di
vizia A, obținînd victorii pe 
toată linia : 12—4 cu C.S.S. 
Constanța, și Albatros Mamaia, 
11—5 cu Olimpia București, 
10—6 cu C.S.S. Olimpia Craio
va și Progresul București.

LOR
vflel 
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ecizia 
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toare, 
OVEle 
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tăți 
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din București. (C, 
coresp.).

MARATEX BAIA 
UNIVERSITATEA 
3—0 (4, 2, 9). Med _ 
tlmișorencele avîita tn 
multe junioare. Remarcări : Con
stanța lorga, Mariana Onciul, 
Georg eta Clofliae CM), Rodlca 
Antonescu, Ecaterina Crișovan 
(U). Arbitri : D. Brha — M. 
N too Iau, ambii din București. (V. 
Săsăranu — coresp.),

OLIMPIA ORADEA — 
SITATEA 
—15, 1, 7.
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exe- 
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Pavel
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cu un 
purtat 
Geor- 
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ana E- 
bitrl : 
ambii

bltri : GL. Ciutac — tad, S. 
Popescu — Constanța. d- Mla- 
drescu — coresp.).

PETROLUL PLOIEȘTI — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 0—3 
(—7, —17, —14>. Studenții au 
Hgat, pe merit, un joc de slabă 
factură tehnică, eu multe greșeli, 
tn specia! la preluare. Arbitri : 
Gh. Fieraru — Brașov. ▼. Vrt- 
jescu — București. (I. Tănăsescu
— coresp.).

DELTA TVLCEA — POLITEH
NICA TIMIȘOARA 2—3 (—13, 14, 
—10, 4, —12). Oaspeții, cu un joc 
mai disciplinat tactic, au reușit, 
la capătul unei partide-maraton. 
să învingă o echipă care a cotnfs, 
totuși, multe greșeli elementare. 
Evidențieri : Stanciu, Meser CD). 
Lukaes, Bugarschi, Cionca (P). 
Arbitri : I. Șușelescu — Bucu
rești, C. Mușat — Constanța. (P. 
Comșa — coresp.).

SIL VANIA ȘIMLEU SILVANIEI
— CALCULATORUL 8—3 (13,-8,
2, —8, —14). Joc spectaculos, pier
dut de gazde, deoarece în partea 
a doua, după ce au luat condu
cerea. s-ău deconectat prematur, 
permițînd oaspeților să revfiiă. 
Evidențieri : Băroiu, Bădiță. Ră- 
duță <S). Seriade, Pasat, Mari
nescu (C). Arbitri : I. Rnsu

Em. Ududec
nescu (C).
Timișoara. _______
ceava. (M. ștefan — coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — 
NAS1O 0—3 (—3, —8, —5).
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CLUJ-NAPOCA, 10 (prin te
lefon). Turneul organizat de 
„U“ Cluj-Napoca s-a terminat 
prin frumoase succese de pu
blic, și în teren. Gazdele au 
cîștigat trofeul pus în joc, în- 
vingind cu 1—0 Selecționata 
olimpică a R. D. Germane, iar 
U.T.A., ce părea un simplu 
sparing-partner în competiție 
a învins cu același scor pe Slo
van Bratislava. Peste 12 000 de 
spectatori au aplaudat cu căl
dură cele patru formații care, 
departe de a considera turneul 
o simplă întrecere de pregătire, 
s-au angajat în lupte foarte 
aspre, înregistrîndu-se chiar și 
eliminări din joc (Giurgiu de 
la U.T.A. și Korbela de la Slo
van Bratislava). Clubul studen
țesc din Cluj-Napoca promite 
că va face o tradiție din a- 
ceastă utilă primă inițiativă, și 
avem toate motivele să-l cre
dem. Și acum, relatarea ulti
melor două întilniri ale turneu
lui.

U.T.A. — SLOVAN BRATIS
LAVA 1—0 (1—ft). Mulți consi
derau că U.T.A. se va mulțumi, 
in cea mai favorabilă variantă 
pentru ea, cu o mfringere la
2—3 goluri diferență în fața 
formației cehoslovace. Dar, lup- 
tind exemplar, tînăra echipă 
arădeană, in care Iorgulescu ți 
Kukla sînt „veterani", a răs
turnat toate anticipările, înscri- 
indu-și o frumoasă victorie în 
palmares. In fața unul adversar 
superior pe plan tehnic, U.T.A. 
a răspuns prin combativitatea 
și ambiția foarte tinerilor și a- 
proape necunoscuților el ac
tuali titulari, de categoria Io
va, Șandor, Țirban. Dominată 
la începutul partidei, U.T.A. își 
găsește echilibrul abia după 
consumarea primului sfert de 
oră, reușind, dealtfel, în min. 
17, și singurul gol al întâlnirii : 
o insistentă acțiune a lui Cura 
pe aripa dreaptă se încheie cu 
o centrare care produce panică 
în careul lui Slovan, și Șandor 
reia în plasă mingea respinsă 
de Pekarik. Joc egal pînă la 
pauză, dar, după aceea, aproape 
întreaga repriză secundă o va 
arăta pe Slovan. dezlănțuită, 
luptînd disperat pentru egalare. 
Arădenii s-au apărat însă în
suflețit și exact, iar contra
atacurile realizate mai cu sea
mă de Cura au produs panică 
la poarta lui Mana. In acest 
fel, elevii Iui Reinhardt și-au 
păstrat minimul avantaj și au 
cucerit primele puncte >n 
turneu.

Arbitrul N. Raab (C. Turzii) 
a condus bine formațiile : 
U.T.A. : Iorgulescu — Bubela, 
Kukla, Gali, Giurgiu — Leac, 
Vaczi, Iova — Cura, Șandor 
(min. 75 Gașpar), Țirban. SLO
VAN : Mana — Niki, Vesely, 
Pekarik, Cernii — Bobek (min. 
75 Kudlik), Milan, Matovicz — 
Viger (min. 36 Korbela), Galiș, 
Brnag.

MECIURI
OLIMPIA SATU MARE —

M.T.K.-VJW. BUDAPESTA 1—0 
1(1-0). Un joc toarte bun, pe un 

teren bun, tn care sătmărenii aiu 
cîștigat prin penalty-ul transfor
mat de Sabău in min. 43. Olim- 

Ipia a folosit următoarea forma
ție : Fehcr — Pinter, Marcu, Ma
tei, Bathori n — Sabău, Ghen- 
cean, Balogh — Helvel, V. Mure- 

Ițan, Both I. Au mal jucat :
Haralambie, Pop, Kalzer ți De- 
marcek.

I MINERUL LUPENI — M.V.S.C. 
DEBREȚIN 1—« (1—6). Med dis
putat vineri. Golul victoriei atest 
tascris de Leca, în mln. 8. (L

ICOTESCU — coresp.).

PANDURII TG. JIU — M.V.S.C.
DEBREȚIN 2—2 (1—1). După ceI jucase, cu două rile ta urmă, te
Ltipern. formația ungară a evo
luat Ieri la Tg. Jta, te fața a 
circa 6000 de spectatori Gazdele 

Iau înscris prin Rădol (min. 3) ți
Băltiți (min. 63). oaspeții au 
punctat prin Toth (min. IO) si 
Bodony (min. 75F. (P. CREȘTEA

| — coresp.).

PLENARA ANTRENORILOR

IHIIRtȘItM
ASTAZI, La ora 18, în sala 

I.S^B. din str. Berzei, va a- 
vea Ioc plenara antrenorilor 
de fotbal bucureșteni de toate 
categoriile

F.C.M. GALATI — GLORIAI BUZĂU 3—0 (2—0). Aproape
15.000 de spectatori au asistat la 
acest joc amical, în care gazdele

I
I
I
I

„U“ CLUJ-NAPOCA — SEU 
OLIMPICA R.D.G. * 1—0 (1—0). 
O partidă ca de adevărat 
campionat, cu dueluri pentru 
minge de mare intensitate, cu 
o risipă de efort ea de mijloc 
de sezon competițional și chiar 
cu unele durități, sancționate 
însă la vreme de arbitrul lo
cal, V. Topan. care a condus 
bine. Oaspeții au ținut să ob
țină trofeul pus în joc, perfor
manță ce s-ar fi realizat chiar 
și cu un egal. Ei s-au arătat 
exemplar pregătiți fizic, de o 
combativitate deosebită și foarte 
deciși în acțiuni. „U“ Cluj-Na
poca, echipă căreia i-a prins 
foarte bine un test de aseme
nea intensitate, a trebuit să a- 
bandoneze jocul ei mai reținut 
și să se angajeze la maximum. 
Formația, într-o alcătuire care 
încearcă să prefigureze „distri
buția” pentru campionat, ni 
s-a părut in creștere la capi
tolele forță de angajare și ra
piditate in lansarea contraatacu
rilor. Defensiva a cîștigat prin 
prezența calmă și lucidă a lui 
Dobrău, mijlocașii se găsesc mai 
ușor, iar atacul a contat mai 
cu seama pe ..sclipirile* lui 
Cimpeanu Acesta a și marcat, 
dintr-o acțiune ingenioasă, sin
gurul gol (min. 22) : Mânu i-a 
pasat o minge în apropierea' 
careului .de 16 m, Cimpeanu a 
pătruns în dribling și, deși șar
jat de Schnuphase, a șutat lif- 
tat, învingîndu-1 pe portarul 
Jakubovski. Minutele pînă la 
fluierul final ne vor arăta o 
luptă fără menajamente, oaspe
ții fiind foarte aproape de ega
lare mai ales în min. 26 (ra
tare Bahringen), 43 și 86 (cînd 
J. Muller și Terletzky au ex
pediat mingea în bară). Dar și 
clujenii puteau să ajungă la 
2—0 și să evite orice emoții 
dacă Cimpeanu și Florescu ar 
fi transformat situațiile din min. 
49 sau 58. Victoria „șepcilor 
roșii” este meritată, tonifiantă 
și a produs multă bucurie fru
moasei lor galerii.

„U” CLUJ-NAPOCA : Buk»si 
(min. 69 Lăzâreanu) — L. Mi
hai, Dobrău, Ciocan, Porațchi 
— Mânu (min. 65 Moș), Suciu 
(min. 46 Hurloi) ; min. 81 L 
Mureșan), F. Pop — Boca, 
Cimpeanu, Coman (min. 25 Flo
rescu). SEL. OLIMPICĂ R.D.G.: 
Jakubovski — Brauer, Schnup
hase, Uhlig, Bauman (min. 61 
M. Muller) — Lieber, Terletzky, 
J. Miiller — Bahringen, Kuhn, 
Peter (min. 61 Hohn ; min. 70 
Tr ocher).

Clasamentul final :

1. „U“ Cj-Napoca 3 2 1 0 4-0 5
2. Sd. Ol. R.D.G. 3 1117-23
3. Slovan Bratts. 3 0 2 1 1-2 2
4. U.T.A. 3 10 2 1-92

Eftimie IOMESCU

AMICALE
s-au impus categoric. Au În
scris ; Moțoc (min. 27), Majaru 
(min. 36) și Balaban (min. 67).

F.CJII. î O ană — Cojocaru, Ol- 
teanu, Constantinescu, Țolea — 
Moțoc, Băjenaru, Cramer — 
jaru (Hanu), Balaban, Orac. 
GLORIA : T in ase — VLad, Si- 
mion, Tulpan, lvana — Ghig;- 
deanu, Negoescu, Petrache — 
Petreanu, Stan, Radu. Au mai 
jucat : Cristian, Marin, Toma, 
Stoica, Mircea, Dobre. (Gh. 
ARSENIE — oores-p.).

C.S. TIRGOVIȘTE — CHIMIA 
R31. VILCEA 1—0 (1—0). Joc dis
putat, in care gazdele au învins 
prin... autogolul lui Bas no (min. 
W). C.S. TIRGOVIȘTE : Stanca — 
Niculescu, Al. Flarea, Constantin, 
Popescu — Dumitru, Stances cu 
Kallo — FI. Gri go re, Marinescu, 
Greaca. (Au mai jucat : Gheor- 
ghe, Ene, Lsaia, Sava, FiHpescu, 
Dumitrescu) ; CHIMIA : Constan
tin — Basno, Bădilă, Cilean, 
Cincă — Stan, Savu, Carabageac 
— Teleșpan, Coca I, Gîngu. (Au 
mai jucat : Roșea, Coca H, Le
pădata, Cîrceag. Săvulea, Bîrzu) 
(M. AVANU — coresp.).

PETROLUL — SPORT CLUB 
BACAU 1—2 (0—0). Desfășurată
în prezența a aproximativ 10.000 
de spectatori „revanșa" meciului 
disputat duminica trecută la Ba
cău și încheiat, atunci, cu un 
scor alb, a dat. de astă dată, cîș- 
tig de cauză divizionarilor A an
trenați d.e Tr. Ion eseu și N. Vă
taf u. Partida, de un remarcabil 
nivel tehnic și spectacular, a scos 
în evidență buna pregătire a 
ambelor formații și în special a 
celei băcăuane, care s-a mișcat 
cu o mare ‘ușurință în teren, a 
acționat simplu, ordonat și va
riat. Ploieștenii. la primul lor 
eșec în această etapă a jocurilor

Deși nu- poate fi măsura
tă și evaluată exact, pre
gătirea de iarnă (aflată a- 
curr. în faza finală) a echi
pelor noastre a prezentat 
mai mult decit în alți ani 
aparențele unei munci te
meinice, serioase, susținute. 
Mai mult decit in alți ani, 
s-a acordat — credem — 
atenție acumulărilor fizice 
propriu-zise. dar și lucrului 
cu balonul, foarte important 
și el, după cum s-a consta
tat, ți în această perioadă.

în condițiile unui sprijin 
real din partea C.N.E.F.S., 
al federației de 
specialitate, al or
ganelor județene, 
echipele noastre de
fotbal s-au putut pregăti CUM 
AU VRUT in această pe
rioadă a acumulărilor can
titative : pregătiri la mun
te, pregătiri la șes, pregă
tiri și turnee în străinătate, 
în țări cu climă ți terenuri 
favorabile jocului etc. Alt
fel spus, echipele noastre au 
fost ajutate, li s-au satisfă
cut cererile de pregătire în 
condițiile cele mai favora
bile. Acum vine vremea 
RĂSPUNSULUI lor la acest 
ajutor. Se apropie cu pași 
mari ora competițiilor ofi
ciale, cînd toți iubitorii fot
balului vor să asiste Ia 
transformarea acumulărilor 
cantitative intr-un mult aș
teptat salt calitativ al fot
balului practicat.

Am dori să fie limpede

precompetlțlonale, s-au complicat 
adeseori inutili, au tratat cu oare
care superficialitate momentul a- 
părăril, iar în atac 's-au arătat 
mal nedecișl ca de obicei. Scorul 
a fost deschis de gazde, în 
min. 55, prin Simaciu, care ă re
luat cu o lovitură de cap, în 
plasă, centrarea din viteză a lui 
Baroianu. Patru minute mai ttr- 
ziu, L. Moldovan a egalat la ca
pătul unei faze în care defensiva 
Petrolului a lost surprinsă pe 
picior greșit. Golul victoriei, rea
lizat de Cărpuci în min. 70, a 
fost urmarea unei frumoase ac
țiuni colective de atac. Arbitrul 
Fl. Popescu a condus bine ur
mătoarele formații : PETROLUL : 
Jipa — Pisău. Dumitrescu, Butu- 
fei, Mureșan — Simaciu, Ange- 
lescu, Stanciu — Libiu, Toporan, 
Cismaru j S.C. BACAU : Man-
geac — Andrieș, Lunca, Cărpuci, 
Elisei — L -Solomon, Vamanu, 
Soșu — Șoiman, Botez, Chitaru. 
Au mai jucat In repriza secundă: 
Baroianu (Petrolul), Ursache, L. 
Moldovan, C. Solomon, Verigeanu, 
An to hi (M. L>.

AURUL BRAD — JIUL 2—0 
(0—#). Partida s-a disputat sîm- 
bătă. Gazdele s-au Impus după 
pauză, cînd au punctat prtn 
Petrișor (min. 47) și Uncu (min. 
85). Jiul a folosit următorii ju
cători : Cavai (min. 60 Moise) — 
P. Grigore (min. 60 Vinătoru), 
Rusu, Bedb, Micuiescu — Varga, 
Ciupitu, Stoica (min. 60 -s E- 
nescu) — Bucurescu, S&lăjan, 
Stoichiță. (Al. JURCA — coresp.).

UJW.T. — LOTUL UEFA >80
1—0 (0—0). Juniorii au susținut 
ultimul joc din seria celor șapte, 
tn oadrul pregătirilor efectuate 
pe malul Begăl. Golul localnici- 
lor a fost realizat de Lenau 
(min. 61). (C. CREȚU — coresp.).

METALUL BUCUREȘTI — ME
CANICA FINA 6—2 (3—2). Ani
mați de prezența internaționalu
lui Dumitru in formația lor, me- 
talurgiștii au reușit o partidă 
toarte spectaculoasă. Autorii go
lurilor : Prodan (min. 4, 21. 57 
șl 83), Mir ea (min. 43), C. Nlca 
(min. 87). respectiv S. Luingu 
(min. 17) și Feschiu (min. M). 
(Nlc. ȘTEFAN — coresp.).

F.C.M. GIURGIU — RAPID 1—3 
(0-1). Partidă revanșă, după ami
calul susținut de cele două e- 
chipe, duminica trecută, în Giu- 
lești. Și de data aceasta au cîș
tigat rapidiștii, prin golurile mar
cate de Manea (min. 42), Barta
les (min. 56) și Grosu (m±n. 75). 
Punetul gazdelor ]-a înscris Pân
dele în min. 60. (P. BURCIN — 
coresp.).

END. S1RMEI C. TURZH — 
CHIMICA TtRNAVENI 6—3 (2—2). 
Au marcat : Radu (2), Bichescu 
(2), Vesa (2), respectiv Corteș, 
Oprișor si Marton. (C. TONE A — 
coresp.).

F.CJV1. REȘIȚA — MINERUL 
MOLDOVA NOUA 7—1 (5—0).
Reșițenii au zburdat,' înscriind 
prin Din (2), Florea, Boțonea, 
Portic, Birăescu și Hergane, pen
tru oaspeți mareînd Vacarlu. 
(Doru GLAVAN — corespj.

F.C. CORVINUL HUNEDOARA 
— F.C.M. BRAȘOV 1—0 (1—0).
Unicul gol a fost înscris de 
Văetuș. (I. VLAD — coresp.).

UNIREA FOCSANI — FLACARA 
AUTOMECANICÂ MO RENI 2—1 
(2—1). Au marcat : Sima, Ghica, 
respectiv Rus. (V. MANOLIU — 
coresp.). 

pentru toți conducătorii echi
pelor noastre de fotbal, 
pentru toți antrenorii, pen
tru toți fotbaliștii că acest 
joc atît de iubit la noi 
ARE MARI DATORII față 
de ^numeroșii săi simpati- 
zanți. Datorii a căror ono
rare a fost tot amînată. In 
locul unei noi calități, su
perioare, fotbalistice, ni s-a 
servit, nu o dată, o nouă 
calitate verbală. Explicații 
noi, teorii noi. promisiuni 
noi. Se așteaptă ora fapte
lor ! Reprezentantele fotba
lului nostru de club in com

petițiile europene 
ne-au făcut să în
țelegem astă-toam- 
nă că resursele lor 

reale sînt cu mult mai mari 
decit cele arătate în anii 
precedenți.

Universitatea Craiova a 
fost la un pas de-a o eli
mina pe vestita Borussia 
Monchenglzdbach (după ce 
a învins-o de două ori pe 
Leeds !)...

Dinamo a fost la un pas 
de-a o elimina pe Eintracht 
Frankfurt...

Steaua ă fost la un pas 
de-a o elimina pe Nantes...

Acest ULTIM PAS trebuie 
făcut anul acesta £

Iubitorii fotbalului s-au 
săturat de ratări 1 S-au să
turat și de explicațiile ra
tărilor !

Ei vor fapte ! Vor rezul
tate 1

Marius POPESCU

MUSCELUL CÎMPULUNG — 
OLTUL SLATINA 4—1 (3—0). Go
lurile au fost realizate de Badea 
(min. 6, 44, 70). Bădescu (min. 
43), respectiv Mincioagă (min. 
61). (P. MATEOIU — coresp.).

VULTURH TEXTILA LUGOJ — 
STRUNGUL ARAD 0—2 (0—0).
Echipa antrenată de Nicolae Du
mitrescu s-a impus după pauză, 
cînd a marcat prin Bran și Ta- 
maș. (C. OLAKtr — coresp.).

UTILAJUL FĂGĂRAȘ — MĂ
GURĂ CODLEA 1—1 (1—I). Go
lurile au fost marcate de Hoju 
(min. 15) și Ghișoiu (rain. 25). 
(V. LAZAR — coresp.).

OLTUL SF. GHEORGHE — 
METALUL TG. SECUIESC 5—1 
(5—1). Fosta divizionară B a a- 
vut o primă repriză foarte bună, 
înscriind de cinci ori prin Sebes- 
tyen (2), Biszok Antal și Vereș, 
oaspeții reduclnd handicapul 
prin Soveja. (Gh. BRIOTA — 
coresp.).

CHIMIA z BRAILA — DINAMO 
FOCȘANI 1—2 (1—0). Brăilenii au 
deschis scorul prin I. Dumitru 
(min. 15), dar Cojocăreanu e 
înscris de două ori pentru oas
peți (Inin. 70 și 83). (Tr. ENACHE
— coresp.).

ELECTRONISTUL CURTEA DE 
ARGEȘ — DACIA PITEȘTI 4—0 
(2—0). Au înscris : Martin (2),’ 
Florescu și Calangiu. (C. STE- 
RESCU — coresp.).

MINERUL CAVNIC — MINE
RUL BAIȚA 7—2 (4—0) ; MINE
RUL ELBA — UNIO SATU MARE
2—0 (1—0) ; CUPROM BAIA MARE
— MINERUL . 3AIA SPRIE 1—1 
(1—1) ; C.S.M. DROBETA TR. 
SEVERIN — C.S. BOTOȘANI 
2—1 (2—1).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA „LOTO 2" ‘
DIN 10 FEBRUARIE 1980

EXTRAGEREA I : 19 16 65 48

EXTRAGEREA A II-a : 60 
75 62 53

EXTRAGEREA A IlI-a : 34
74 8 28

FOND TOTAL DE C1ȘTI- 
GURI : 700.027 lei.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 10 FEBRUA

RIE 1980

Xin. Pisa — Venona 2

I. Bologna ■— Avellino 1
II. Catanzaro — Cagliari 1

HI. Lazio — Ascoli 2
IV. Milan — Perugia 1
V. Napoli — Inter 2

VI. Pescara -— Fiorentina 2
VII. Torino — Ro.ma 1

VIII. Udinese -— Juventus 2
IX. Cesena -- Atalanta X
X. Lanerossi — Brescia X

XT. Monza — Sampdoria X
XU. Palermo — Pistoiese 1

FOND TOTAL DE CTȘTIGURI I 
697.855 IEI.



HOCHEIȘTII ROMÂNI ȘI-AU ÎNCHEIAT PREGĂTIRILE 
SUSȚINÎND DOUĂ JOCURI LA DURHAM Șl SALEM 
Da med nul $i o mirinucrc in lata unor puternice sclcc|lona(c studcn|c»ll americane

BOSTON. 10 (Prin telefon). 
Continuîndu-și pregătirile în 
vederea participării la Jocuri
le Olimpice de iarnă, echipa 
de hochei a țării noastre a 
făcut zilnic cite două antrena
mente pe patinoarele din Dan
vers și Salem, iar vineri și 
sîmbătă seara a susținut două 
jocuri publice de verificare.

Pentru primul meci, ne-am 
deplasat în statul New-Hamp- 
shire, mai exact la Durham, 
unde hocheiștii români au 
avut ca adversar, la „Snively 
Arena”, echipa „Wildcats” a 
universității New-Hampshire, 
formație puternică, deținătoare 
a titlului de campioană uni
versitară a regiunii New En
gland. care înglobează un nu
măr de 6 state ale S.U.A. Jo
cul — primul susținut de echi
pa noastră după partidele din 
„Cupa Federației” de la Galați 
— s-a încheiat cu 'un rezultat 
de egalitate : 6—6 (2—2, 2—2,
2—2). Formația română a în
ceput timid meciul, a fost 
condusă cu 2—0, apoi cu 4—2 
și 5—4, a egalat la 5—5 și a 
luat pentru prima dată con
ducerea, pe tabela de marcaj, 
in min. 53 : 6—5. Dar, rămî- 
nînd în inferioritate numerică 
(Justinian a fost eliminat în 
min. 55), ea a fost egalată. Au 
marcat : Cazacu, Coslea, B. 
Nagy, Nistor, Gali și Tureanu, 
în timp ce pentru studenții 
americani au înscris : Pryor 2, 
Normand, Miller, Barth și 
Barbin.

Sîmbătă seara, selecționata 
noastră a jucat la Salem, cu 
,,Vikings”, team-ul universita
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R. D. GERMANĂ PREZINTĂ UN LOT NUMEROS Șl VALOROS
ra Jocurile Olimpice de iarnă 

de la Lake Placid, lotul R.D. 
Germane este alcătuit din 53 
de sportivi. Printre participând 
se numără schiori, patina
tori, săritori de la trambulină, 
biatloniștl, boberi și concurenți

SFERTURI DI FINALĂ 
îll COMPETIȚIILE EUROPENE 
INTERCLUBUBI LA BASCUL!

Rezultate înregistrate in gru
pele sferturilor de finală ale 
competițiilor europene mterclu- 
buri la baschet: „Cupa campio
nilor europeni” — feminin: B.C. 
Torino — Bayer Leverkusen 
105—33; Pernik — u.c. Clermont 
Ferrand 89—73; B.s.E. Budapesta 
— Beijerland (Chanda) 80—49; 
'„Cupa Liliana Ronchetti” — fe
minin : Levski Spartak Sofia — 
Amicale (Belgia) 92—41; T. v. 
Budapesta — Stade Franțais 
62—58 ; B. C. Roma — D.J.K. Dus
seldorf 81—58: A.S. Montferrand 
(Franța) — Monting Zagreb 
82—67. -.Cupa -upelor” — mascu
lin: Gabetti Cantu — Panathinal- 
kos Atena 119—79; B.C. Caen — 
Parker Leiden (Olanda) 81—92; 
„Cupa Koraci” — masculin: Ju- 
goplastika Split — Mestre (Ita- 
Ha) 105—76; Olympiakos Pireu — 
Arrigoni Rieti 93 —97; B.C. Ba- 
dalona — Cibona 'Zagreb 100—87; 
M.T.v. Wolfenbuettel (R.F. Ger
mania) — Orthez (Franța) 80—83; 
Aspo Tours — Sienna (It alia! 
101—93

La hochei pe gheață

A DOUĂ CONFRUNTARE DINTRE ECHIPELE DE JUNIORI 
ALE ROMÂNIEI Șl CEHOSLOVACIEI A REVENIT TOT OASPEȚILOR

GALAȚI, 10 (prin telefon). — 
Amatorii de liochel din localitate 
au putut urmări, vineri și sîm
bătă, două interesante partide în 
cursul cărora selecționata de ju
niori a țării noastre a primit 
replica formației de juni
ori (mari, peste 17 ani) a Ceho
slovaciei. Cum se știe, in primul 
joc oaspeții obținuseră o victorie 
categorică (15—1), ceea ce s-a 
Intîmplat șl în a doua întîlnlre, 
cîștigată, de asemenea, de va
loroșii jucători cehoslovaci, cu 
scorul de 16—1 (12—0, 2—0, 2—1). 
Cum se explică aceste două în- 
frîngeri categorice ale tinerilor 
hocheiști români î în primul rînd, 
prin diferența generală de va
loare dintre hocheiul cehoslovac, 
fruntaș în grupa A, și cel autoh
ton, care a trecut rar șl fără 
prea mare succes peste „barie
ra” grupei B. Această simțitoare 
diferență a fost accentuată șl de 
faptul că oaspeții au prezentat o 
formație mai matură, superioară 
ca gabarit șl forță de joc, in 
care au intrat și cîțiva interna- 

ții locale, care i-a surprins pe 
jucătorii -români prin viteza 
patinajului și prin forța cu 
care a acționat, mai ales în 
apărare. Prima repriză s-a în
cheiat cu scorul de 1—0 pen
tru gazde, punctul lor fiind 
înscris de Boutelle (min. 10). 
După prima pauză, Tureanu și 
de două ori Axinte au marcat 
pentru selecționata olimpică 
rotnână care a ajuns, astfel, 
să conducă cu 3—1 (min. 27). 
Mc Donald reduce din handi
cap după care Nistor (min. 
32) aduce din nou echipei ro
mâne un avans de două goluri 
(4—2). Din acest moment însă, 
în rîndurile hocheiștilor români 
iși face loc o nejustificată re
laxare, de care studenții din 
Salem profită, egalind (4—4) 
prin golurile realizate de Buck- 
ley și Best. în ultima parte a 
jocului, evoluînd confuz, de
zordonat chiar, hocheiștii 
români primesc două goluri : 
Mc Donald în min. 43 (cînd 
Tureanu și E. Antal erau eli
minați, raportul numeric pe 
gheață fiind de 5—3 în favoa
rea gazdelor) și Taylor in min. 
52, fiind autorii golurilor. Pînă 
la sfîrșitul întilnirii, hocheiștii 
români domină, prezintă pe 
gheață doar două linii de fun
dași, dar nu mai pot modifica 
scorul și echipa Universității 
din Salem cîștigă cu 6—4 (1—0,
3—4, 2—0).

în aceste două partide an
trenorii Șt. Ionescu și I. Tiron 
au utilizat întregul lot de 20 
de jucători, dintre portari mai 
mult jucînd Huțan (Neteda a 
fost folosit doar o repriză și

la săniuțe, adică toate discipli
nele olimpice, mai puțin schiul 
alpin. Pe lista partlclpanților la 
Lake Placid figurează nume 
vechi, consacrate pe plan inter
național, ca Ulrich Wehling, de 
două ori campion olimpic la 
combinată nordică (In 1972 la 
Sapporo și 1976 la Innsbruck), 
bobul pentru 2 persoane alcătuit 
din Bernhard Germeshausen și 
Meinhard Nehmer, care de ase
menea au ocupat locul 1 la ulti
ma ediție a Olimpiadei de lamă, 
patinatorii artistici Jan Hoffmann 
(care participă cu acest prilej 
la cea de a 4-a Olimpiadă de 
iarnă) șl Anctt Piltzsch.

IA săniuțe, unde supremația 
sportivilor din R.D. Germană a 
fost pînă nu demult autoritară, 
lată că acum, în afară de vest- 
germani și austrieci au apărat și 
italienii. Printre cel mai buni se 
află Margit Schumann și Detlef 
Gunther. In fine, se mal pun spe
ranțe, pe săritorii cu schiurUe, 
in frunte cu Jochei Danneberg.

în fine, vom mai sublinia că 
mezina lotului este Sylvia Al
brecht (17 ani), care alături de 
Karin Enke pot spera la locuri 
onorabile în probele de patinaj 
viteză. Lotul R.D. Germane se 
află de miercuri la Lake Placid. 
La ultimele două ediții ale J.O. 
de lamă, sportivii din R.D. Ger
mană au obținut frumoase succe
se. La Sapporo în 1972 — 14 me
dalii (4 aur — 3 argint — 7
bronz), la Innsbruck în 1976 —

19 medalii (7—5—7) și locul se
cund în clasamentul neoficial pe 
națiuni. Cite vor fi la Lake 
Placid ?

ționali A ( !) : Ihnaceak (fost gol- 
geter al campionatului ceho
slovac), Kadlek sau Seyba. La 
toate acestea trebuie adăugat și 
faptul că Juniorii noștri au re
nunțat uneori prea repede la 
luptă, pentru că atunci ciad au 
acționat ceva mal curajos (in re
prizele a doua șl a treia ale jo
cului de sîmbătă) au echilibrat 
raportul de forțe de pe gheață.

Punctele au fost marcate de _ 
Neplech 4, Ihnaceak 3, Kad'ek 3, 
Prececktel 2, Seyba 2, TomaceK 
și Berger pentru Cehoslovacia, 
respectiv Bejan. Au condus FI. 
Gubernu la centru, ajutat de M. 
Presneanu șl N. Enache la ce
le două linii.

în continuarea programului lot 
de pregătire în vederea C.E., 
juniorii români au susținut du
minică un joc-școală cu echipa 
Cehoslovaciei, iar la sfîrșitul săp
tămânii, sîmbătă șl duminică, vor 
evolua la București în compania 
reprezentativei similare a Polo
niei.
Telemah SIRIOPOL — coresp. 

jumătate în meciul al doilea). 
Este de subliniat, de aseme
nea, că in aceste două jocuri 
s-au accidentat ușor Berdilă și 
Cazacu, care nu au mai evoluat 
în a doua parte a întîlnirii de 
la Salem.

Din punct de vedere al evo
luției hocheiștilor noștri, me
ciurile de la Durham și Salem 
au lăsat de dorit. Echipa 
română a manifestat neglijen
ță în apărare, iar în atac fa
zele au fost tratate, adeseori, 
superficial, situațiile favorabi
le, mai ales în al doilea meci, 
neputînd ti astfel fructificate. 
Să sperăm că jucătorii, ca și 
conducerea tehnică a echipei, 
vor găsi soluțiile necesare unui 
randament superior in meciu
rile turneului olimpic care în
cepe marți 12 februarie la 
Lake Placid și în a cărui pri
mă etapă echipa României va 
intilnj reprezentativa R.F. Ger
mania. în cursul zilei de dumi
nică hocheiștii români au ple
cat de la Boston, pe calea ae
rului, spre Lake Placid.

Radu URZICEANU

Penultimul meci al turneului din Brazilia

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ A ROMÂNIEI 
- DEPORTIVO RECIFE 2-0 (1-0)

RIO DE JANEIRO, 10 (prin 
telex). Al 8-lea joc al turneu
lui selecționatei noastre divi
zionare în America de Sud s-a 
desfășurat la Recife cu fosta 
campioană a țării, Deportivo 
Recife. Formația locală a în
cercat trei jucători de la Rio 
de Janeiro, printre care și Rei- 
naldo, component al echipei 
naționale. Echipa noastră a 
realizat cel mai bun joc, după 
cel cu F. C. Santos. în sfîrșit, 
înaintarea, pe lingă nenumă
rate ratări, a reușit să în
scrie de două ori. Primul gol 
a fost realizat în min. 38 de 
BĂLĂCI, care a fructificat o 
pasă a lui Mulțescu ; în min. 
56 este rîndul lui MULȚESCU 
să majoreze scorul (rămas ne
schimbat pînă la final), el 
transformînd o pasă primită de 
la M. Răducanu. A jucat for
mația : Iordache — Negrită, 
Sameș, Ștefănescu, Koller — 
Țicleanu, Mulțescu (min. 70

CAMPIONATE
ANGLIA (et. 2C) : Arsenal — 

Aston Villa 3—1 ; Coventry — 
Manchester City 0—0 ; Crystal 
Palace — Stoke' 0—1 ; Everton — 
Ipswich 0—1 ; Leeds — Bolton
2— 2 ; Manchester United — 
Wolverhampton . 0—1 ; Middles
brough — Derby 3—0 ; Norwich
— Liverpool 3—5 ; Nottingham
Forest — Bristol 0—0 ; Southamp
ton — Brighton 5—1 ; West Brom
wich — Tottenham 2—1. Clasa
ment ; 1. F.C. Liverpool 37 p
(25 meciuri) : 2. Manchester Uni
ted 35 p (26 jocuri)- 3. Southamp
ton 32 p (28 meciuri).

R.F. GEBMANU (et. 21) : 
Kaiserslautern — Leverkusen 
4—0 ; Entracht Frankfurt pe 
Main — Eintracht Braunschweig 
7—2 ; F.C. Koln — Stuttgart 2—2; 
Uerdingen — Borussia Dortmund
3— 0 ; Bochum — Munchen 1860 
2—0 ; Duisburg — Schalke 04 
1—2 ; Bayern Miinchen — Boru
ssia Monchen«ladbacb 3—1. Me
ciurile Hertha B.S.C. — S.V. Ham
burg și Werder Bremen — For
tuna DUsseldorf au fost aminate. 
Clasament : 1. S.V. Hamburg 28 p 
(20 meciuri) ; 2. Bayern Munchen
— 28 p ; 3. F.C. Koln 28 p.

ITALIA (et. 2C) ; Bologna — 
Avellino 1—0 ; Catanzaro — Ca
gliari 1—0 ; Lazio — Ascoll 0—1; 
A.C. Milan — Perugia 1—0 : Na
poli — Inter 3—4 ; Pescara — 
Fiorentina 1—2 ; Torino — A.S. 
Roma 1—0 ; Udinese — Juventus 
1—3. Clasament : 1. inter 29 p ; 
2. A.C. Milan 24 p ; 3. Juventus 
23 p.

ALTE REZULTATE
a SELECȚIONATA OLIMPICA 

A U.R.S S. șl-a început turneul 
în Italia, jucînd la Arezzo cu e- 
chlpa locală. Fotbaliștii sovietici 
au obținut victoria cu 4—1 (3—0).

O DISPUTAT LA MELBOURNE, 
meciul amical dintre selecționa
tele Australiei și Cehoslovaciei 
s-a încheiat Ia egalitate : 2—2 
(2—1). Golurile gazdelor au fost 
înscrise le Prskalo și Kmcevici, 
iar cele ale formației oaspete, de 
Dobias șl Nehoda.

„CUPA DAVIS" ÎN ACTUALITATE
în multe localități din lume 

s-au disputat întîliiiri din ca
drul „Cupei Davis”. Astfel, la 
Bruxelles (unde se decide vi
itoarea adversară a echipei 
României), după două zile de 
concurs. Austria conduce Bel
gia cu 2—1 : Patrik Hombergen 
— Hans Kary 6—4, 6—8, 2—6,
4—6 ; Bernard Boileau — Peter 
Feigl 6-4, 3—6, 7—5, 6—3 ;
Hombergen, Boileau — Kary, 
Feigl 2—6, 6—3, 13—15, 13—15.

La Hobart (Australia), for
mația țării-gazdă a întrecut

JUCĂTORII DE TENIS DE MASĂ
DIN R. P. CHINEZĂ ÎNVINGĂTORI ÎN JARA GAEIEOR

CARDIFF (Agerpres). —
Campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Țării Galilor 
au continuat la Cardiff. In proba 
de simplu feminin, Liana Mihuț- 
Măoean a obținut victoria c?u 
3—3 (21—23, 21—U, 18—21, 21—15,
22—20) in partida cu Kisliazi (Un- 
garîăL însă în sferturile de fi
nală a pierdut cu 0—3 meciul sus
ținut in compania jucătoarei Yan 
Delng (R.P. Chineză). Eva Fe- 
renezi (România) a fost elimina
tă In turul doi de olandeza Vrie- 
sekoop, învingătoare în trei se
turi (11, 15, 15). La simplu mas
culin (primul tur), Simlon Crlșam 
l-a eliminat cu 3—2 pe englezul 
Day, iar Z. Bohm a cîștlgat cu 
3—2 jocul cu Thomas (Anglia).

Terheș), Boloni (min. 65 AL 
Nicolae) — M. Răducanu (min. 
70 Munteanu II), Bălăci, Doru 
Nicolae).

în ultimul joc naționala 
noastră a intîlnit, duminică 
seara, echipa Nautico Recife, 
campioana statului Pernam
buco (n.r. din cauza diferenței 
orare rezultatul nu-1 vom pu
tea publica decît în ziarul nos
tru de marți). A fost aliniată 
echipa care va juca la 16 fe
bruarie, cu Italia, la Neapole. 
Dorința întregului lot este să 
încheie turneul cu o victorie, 
adică să cîștige trofeul pus în 
joc la „triunghiularul” de la 
Recife, așa. cum a cîștigat și 
cupa cu care a fost dotat ce
lălalt „triunghiular”, cel din 
Columbia (jocurile împotriva 
formațiilor Ungariei și Colum
biei).

Plecarea din Brazilia va avea 
loc luni 11 februarie, ora 23, 
cu Air France Ia Paris, via 
Dakar.

TELEX • TELEX •
ATLETISM • La New York, 

Mary Decker (S.U.A.) a corectat 
recordul mondial de sală în pro
ba de 1500 m, realizînd timpul de 
4:00,8 (Vechiul record, de 4:03, 
aparținea atletei românce Natalia 
Mârășes-cu). • Eleva scoțiană 
Linsey MacDonald, Ln virstă de 
15 ani, a fost revelația campiona
telor indoor ale Marii Britanii, 
desfășurate la Cosford ; tînăra 
sprinteră a stabilit un nou re
cord al Common wealth-ului la 
200 m : 24,3 (vr. 24,6 aparținea 
Veroned Elder) • Atletul sovietic 
Konstantin Volkov a stabilit la 
Moscova cea mai bună perfor
manță mondială pe teren acope
rit la săritura cu prăjina : 5,64 m. 
• Miruts Yifter (Etiopia) a ter
minat învingător în cursa inter
națională desfășurată la San Juan 
(Porto Rico) 21 km în lh03:56,0. Pe 
locurile următoare, coechipierul 
său Mohamed Kedir — lh04:28,0, 
americanul Craig Virgin șl finlan
dezul Lasse Viren, ambii în 
lh04:28,9. • La ,,Madison Saquare 
Garden“, atleta Stephanie Higho- 
wer (S.U.A.) a corectat în 7,47, 
cea mai bună performanță mon
dială pe teren acoperit în pro-ba 
de 60 y garduri ; vechea perfor
manță era de 7,50 și aparținea 
colegei sale, Candy Young.

HOCHEI e La New York : 
U.R.S.S. — S.U.A. 10—3 ; la Mont
real s-au întflnlt selecționatele 
olimpice ale Canadei și Cehoslo
vaciei. Hocheiștii cehoslovaci au 
învins cu 5—1. In prima partidă, 
disputată la Calgary, cîștigaseră 
canadienii cu 6—3.

NATAȚIE • In cadrul con
cursului de la Paris, Cynthia 
Woodhead (S.U.A.) a realizat cea 
mai bună performanță mondială 
în proba de 200 m mixt (bazin 
de 25 m), cu timpul de 2:12,56 
Vechiul record era de 2:13,18 și 
aparținea canadiene! Nancy Ga- 
raplck • Proba feminină de 800 
m liber din cadrul concursului 
de la Boulogne Billancourt (Pa
ris) a fost cîștigată de Cynthia 

Japonia cu 5—0. în ultimele 
partide de simplu, McNamara
— Fukui 7—5, 6—0, 6—3 ; Ed
mondson — Nishio 2—6, 6—0, 
6—2, 6—1. în turul următor,
tenismanii australieni vor în- 
tîlni, probabil, echipa Noii Ze- 
elande.

Alte rezultate : Noua Zeelan- 
dă — Coreea de Sud 2—0, Fran
ța — U.R.S.S. 1—1 (Borisov l- a 
învins cu 3—2 pe Noah), R. F. 
Germania—Norvegia 2—0, Fin
landa — Polonia 2—0. Bulgaria
— Ungaria 0—2.

In turul doi, jucătorii români au 
pierdut : Johns (Anglia) l-a în
vins cu 3—2 pe Crlșan, iar suede
zul Bengtsson l-a eliminat cu 3—0 
pe Zsolt Bohm.

★
întrecerile s-au încheiat cu suc

cesul sportivilor din R.P. Chine
ză. La simplu bărbați a cîștigat 
Wanh Hui Yuan, care a dispus în 
finală cu 3—1 de Ci Zhihao, iar 
în finala probei feminine, Li Ko 
Kiang a întrecut-o cu 3—2 pe Kuo 
Yang Hua. In finala probei de 
dublu bărbați, perechea Tibor 
Klampar — Istvan Jcxnyer (Unga
ria) a învins ou 3—0 cuplul sue
dez Mike Applegren — Ulf Thor
sell.

ECHIPE ROMÂNEȘTI 
PESTE HOTARE

• SELECȚIONATA DE TI
NERET A ROMÂNIEI a dis
putat vineri, la Cairo, ultimul 
meci din cadrul turneului în
treprins în R.A. Egipt, întîl- 
ninri reprezentativa țării _ gaz
dă. Formația locală a ■ cîștigat 
cu 2—1 (0—0). Au marcat :
Halim (min. 55 din penalty), 
Mokhtar (min. 72) pentru R.A. 
Egipt, respectiv Bozeșan (min. 
89).
• ÎN CONTINUAREA TUR

NEULUI pe care-1 întreprinde 
în R.P. Chineză, echipa Steaua 
București a jucat la Guangz
hou cu formația locală, în fața 
căreia a cîștigat cu l—0 
(0—0). Golul victoriei a fost 
înscris, în min. 65, de Stoica.

• FORMAȚIA BUCUREȘ- 
TEANĂ Dinamo și-a continuat 
turneul în Maroc, întilnind la 
Mohâmmedia reprezentativa ță
rii gazdă în fața căreia a pier
dut cu 2—0. Reamintim că in 
primul joc Dinamo evoluase la 
Rabat în compania unei selec
ționate locale, pe care a în
vins-o cu 3—0.

TELEX • TELEX
Woodhead (S.U.A.) cu timpul de 
8:18,78 (cea mal bună performan
ță mondială în bazin acoperit). 
Aleksandr Sidorenko (U.R.S.S.) a 
terminat învingător în pro-ba ae 
200 m mixt cu 2:05,22, iar-Vladi
mir Salnikov (U.R.S.S.) s-a cla
sat pe primul loc la 1 500 m li
ber cu 15:02,81.

PATINAJ • La Milwaukee (Vis- 
consin) au început întrecerile 
C.M. de patinaj viteză rezervate 
sprinterilor. După prima zi ele 
concurs, în competiția masculină 
conduce Eric Heiden (S.U.A.) cu 
77,305 p, urmat de Frode Roen- 
ming (Norvegia) — 78.525 p șl 
Tom Plant (S.U.A.) 78,695 p.
La feminin, pe primul loc se află 
Karin Enke (R.D. Germană) — 
85,975 p, urmată de Leah Muller 
(S.U.A.) — 86,130 p și Beth Hei
den (S.U.A.) — 87,145 p. Rezultate 
tehnice : masculin : 500 m : Tom 
Plant — 38,66 ; 1 000 m : Eric Hei
den — 1:17,23 ; feminin : 590 m : 
Karin Enke — 42.06 ; 1000 m : Ka
rin Enke 1:25.83.

ȘAH • Turneul desfășurat in 
două tururi la Bad Kîșsingen 
(R.F.G.) a fost câștigat de cam
pionul mondial Anatoli Karpov 
(U.R.S.S.), care a totalizat 41/*» P 
din 6 posibile. Pe locurile urmă
toare, marii maeștri Boris Spasski 
(U.R.S.S.), Robert Hubner (R.F.G.) 
— ch cite 3 p și Wolfgang Unzic- 
ker (R.F.G.) — l*/, puncte. In
ultima rundă, Karpov l-a învins 
pe Uzlcker, la caipătul unei par
tide care a durat 12 o-re.

TENIS 0 în sferturile de finală 
ale turneului feminin de la Los 
Angeles, Martina Navratilova a 
învins-o cu 6—0, 6—2 pe Virginia 
Ruzlci, iar Virginia Wade a eli- 
minat-o cu 6—3, 6—0 pe Sue Bar
ker. • La Boca West (Florida) a 
început turneul ,,Grand Siam". Tn 
primele meciuri : Borg-Vil as 6—2. 
6—1 și Geruilaitis-McEnroe 7—6. 
6—3. în finală, Gerulaitis îl va 
întîlnl pe Borg. La turneu par
ticipă patru jucători/


