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SĂ INTÎMP1NĂM ALEGERI
LE DE LA 9 MARTIE CU 
SUCCESE TOT MAI MARI IN 
TOATE DOMENIILE, ÎNTĂ
RIND ASTFEL VOTUL NOS
TRU CU PUTEREA FAPTELOR 
- FAPTE DE MUNCĂ, DE 
HĂRNICIE Șl INIȚIATIVĂ, 
SPRE GLORIA SI MĂREȚIA 
SCUMPEI NOASTRE PATRII I

In sala de atletism de la „23 August11

II

I 
g 
g

„Cupa congresului al Xl-Ica al U. T. C.‘‘

UN BUCHET DE PERFORMANȚE VALOROASE
LA A Xll-a EDIȚIE A „CUPEI

Gală de verificare a lotului olimpic de box

0 SATISFACȚIE PENTRU SPECTATORII BRĂILENI5

Sîmbătă seara, Sala sportu
rilor din Brăila a găzduit o 
nouă reuniune pentru verifi
carea stadiului de pregătire a 
pugiliștilor noștri fruntași. 
Spectatorii entuziaști, care au 
umplut tribuna (aproximativ 
2090 de locuri), au fost satis- 
fâcuți de calitatea multora din
tre cele 13 partide disputate. 
Aceasta, cv atît mai mult cu 
cit. chiar în primul meci al 
galei, tînărul brăilean Vanghele 
Baes a reușit să-1 depășească 
la puncte pe componentul lo
tului. Ion Boboc (semimuscă), 
iar în întilnirea următoare, lo
calnicul Nicolae Schiopu i-a 
făcut clipe grele medaliatului 
cu argint la C E. de la Koln, 
Daniel Radu, care a primit 
greu decizia de învingător la 
puncte.

Un alt produs al boxului 
brăilean, Gheorghe Negoiță 

-(component al lotului), și-a do
vedit din nou calitățile deose
bite. scoțindu-1 din luptă în 
repriza secundă pe piteșteanul 
Eugen Roșu. Semiușorul Ti- 
beriu Cucu și-a valorificat din 
plin marea forță de lovire, 
trimițindu-1 la podea, cu un 
croșeu de stînga, pe colegul

Echipajul B. C. Cortina d’Ampezzo a cucerit „Trofeul Carpați11

VOINȚA I SINAIA, LOCUL I ÎN CAMPIONATUL NAȚIONAL DE BOB-2
SINAIA, 17 (prin telefon).

Pentru amatorii de spectacole 
sportive antrenante, desfășurate 
în ambianța peisajului montan, 
concursul de bob de sîmbătă și 
duminică a satisfăcut chiar și 
pe cei mai exigenți spectatori, 
într-adevăr, vremea ideală (cer 
senin, temperatura cu puțin sub 
zero grade) pentru o competi
ție de bob, captivantele răstur
nări de situații în clasament și 
spectaculozitatea în sine a pro
bei au fost atuurile întrecerilor 
ediției a 5-a a concursului in
ternațional „Trofeul Carpați“ si 
ale campionatului național, 
găzduite (în condiții organiza
torice bune) de pista de pe 
Muntele Furnică

De la început dorim să men
ționăm că prezența, la startul 
celor 4 manșe, a oaspeților de

De multă vreme n-am mai 
avut fericitul prilej să asistăm 
la o competiție atletică în sala 
bucureșteană, atît de frumoasă 
și de spectaculoasă ca această 
recentă ediție a Xll-a a „Cupei 
de cristal", competiție interna
țională, desfășurată în paralel 
cu campionatele naționale ale 
seniorilor. Cu această ocazie, 
dintr-un buchet de performanțe 
remarcabile, cîteva au ieșit 
pregnant în evidență și in pri
mul rînd cele trei noi recor
duri republicane, fiecare de o 
bună valoare internațională. 
Este vorba de 19,17 m la arun
carea greutății — Mihaela Lo- 
ghin, de 2,24 m la înălțime — 
Adrian Proteasa și 15,00 m la 
greutate junioare — Silvia Co- 
mârniceanu.

întrecerile de sîmbătă au fost 
dominate de cele două recor
duri ale competiției, la greutate 
și la înălțime, pe care le-am 
evidențiat, dar și de alte cîte
va performanțe excelente, care 
exprimă în mod clar calitatea

Mihaela Loghin se concentrea- 
tă înaintea aruncării... re

cord

său de lot, Florin Stan (aban
don I).

Dintre ceilalți componenți ai 
lotului au evoluat foarte bine 
C. Ghindăoanu (semimijlocie) 
și Gh. Simion (mijlocie mică), 
cîștigători de necontestat în 
fața brăilenilor N. Nichitov și, 
respectiv, C, Ciochină. La mij
locie, V. Silaghi a boxat foar
te prudent în disputa cu gă- 
lățeanul S. Tîrîlă și, fără să 
riște, a punctat atît cit îl tre
buia pentru a primi decizia. 
Un plus de forță și eficacitate 
a dovedit și greul T. Pîrjol, 
învingător prin abandon 2 in 
fața lui I. Boancă. în cealaltă 
partidă a greilor, o lovitură 
dubioasă executată de N. Gri- 
gore (Farul) l-a trimis la po
dea pentru 10 secunde pe V. 
Vasile (lot), arbitrul brăilean 
M. Socaciu hotărînd descalifi
carea.

Celelalte rezultate : T. Cercel 
(lot) b.p. I. Sandu (Prahova), 
L. Sandu (lot) b.ab. 2 P. Cos- 
tache (Dacia Pitești), D. Vîlcu 
(B.C. Br.) b.ab. 3 M. Șurubaru 
(U.M. Timiș.), C, Florea (Ra
pid) b.p. N. Rădan (B.C. Br.)

Mihai TRANCÂ

peste hotare — 6 echipaje din 
Italia, 3 din R.F. Germania și 
1 din Iugoslavia — a ridicat stan
dardul calitativ și a sporit in
teresul general pentru compe
tiție. în mod firesc, principalii 
candidați la locurile fruntașe 
ale clasamentului au fost bo- 
berii din Italia și R.F. Germa
nia care, beneficiind de pîrtii- 
le înghețate artificial de la 
Cortina d’Ampezzo și, respec
tiv, de la Kdnigssee și Winter- 
berg, au parcurs în sezonul 
acesta mult mai multe coborîri 
de antrenament (peste 300) de- 
cît sportivii din țara noastră, 
în aceste condiții, cu atît mai 
meritorie apare performanța 
echipajului Al. Pandrea—V. Flo- 
rea care s-a „bătut“ de la egal 
cu adversari evident mai ro
dați în concursuri internaționa

DE CRISTAL11
muncii desfășurată, în această 
iarnă, de unii dintre fruntașii 
atletismului nostru. La modul 
general vorbind, apreciem ca 
bune rezultatele înregistrate de 
toți cîștigătorii de probe și nu 
numai de ei, pentru că, mai 
mult decît cu alte asemenea 
ocazii, un accentuat echilibru a 
existat între competitori, ceea 
ce se poate vedea foarte bine 
din lectura rezultatelor înregis
trate. La înălțime, de pildă, 
ne-a fost dat să asistăm la cel 
mai bun concurs desfășurat în 
țara noastră, nu numai în sală 
ci și în aer liber, ceea ce de
monstrează reale perspective 
pentru progresul, de ansamblu, 
al acestei probe în România, 
pe ambele planuri, la seniori și 
la juniori. Remarcări speciale 
se cuvin a fi făcute la adresa 
Gabrielei Ionescu, dublă învin
gătoare, la 60 m plat și la lun
gime, lui Bedros Bedrosian 
campion la triplu, Florenței 
Țacu, discobolă, autoare a unei 
performanțe foarte bune la 
greutate, Liviu Maftei la înăl
țime, Claudiu Șușelescu și la 
alții.

Iată In continuare, rezultatele 
înregistrate in probele desfășu
rate sîmbătă : BĂRBAȚI : 60 m : 
Claudiu Șușelescu (Dinamo) 6,7 
campion național, 2. FI. Bălțat 
(Steaua) 6,7, 3. V. Seiever (U
Cluj-Napoca) 6,8, 4. C. Ivan (U 
Cluj-Napoca) 6,9, S. I. Sandu (U- 
nirea Iași) . 6,9. 6. Gh. Adam 
(Met. Buc.) 6,9 : triplu : Bedros 
Bedros’an (Dinamo) 16,57 m — 
campion național, 2. II. Trușeu- 
lescu (Din.) 16,24, 3. C. Corba 
(Steaua) 16,20 m. 4. M. Spasoje-

Romeo VILARA

(Continuare in pag 2-3)

în meciul amical de fotbal jucat sîmbătă la Neapole 

ITAUA ^ROMÂNIA Tî, CU GOL VICTORIOS 

ÎNSCRIS DIN FLAGRANTĂ POZIȚIE DE OFSAID!
IL GIORNALE (Roma) : „Victorie grea asupra Româ

niei prin golul lui Causio din poziție de ofsaid"
Doar patru minute au lipsit 

pentru ca rezultatul meciului 
amical dintre reprezentativele 
Italiei și României să rămînă 
unul de egalitate, 1—1. Aproa
pe toată lumea părea că se 
împăcase și cu acest egal, care 
ar fi constituit o bună răsplată 
a eforturilor depuse de tricolo
rii români de-a lungul celor 90 
de minute. Dar golul inscris în 
min. 86 de Causio, dintr-o evi
dentă poziție de ofsaid, pe care 
arbitrul de centru olandez C. 
Corver ar fi putut-o observa 

le. După prima manșă, echipa
jul român se afla doar pe lo
cul 5, dar, treptat, a refăcut 
din foarte mica diferență care-1 
despărțea de fruntași, după 
manșa a treia izbutind să trea
că pe locul I în clasamentul 
general. Ultima manșă a fost, 
însă, influențată de ușoara ri
dicare a temperaturii, care i-a 
handicapat pe cei plecați prin
tre ultimii. Din păcate, printre 
aceștia s-a aflat și echipajul 
Pandrea—Florea (nr. 21 de 
start, din 25 de participanți) 
care nu a putut realiza decît 
1:09,97 (față de 1:07.85 în man
șa precedentă), timp care îl

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag 2-3)

800 DE TINERI SI TINERE 
SI-AU DISPUTAT FINALELE 

LA SPORTURILE DE IARNĂ
POIANA BRAȘOV, 17 (prin 

telefon). Vibrant omagiu de 
fierbinte dragoste și recunoș
tință față de partid, față de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
pentru viața minunată pe care 
o trăiesc tinerii patriei noastre, 
entuziasta și cuprinzătoarea 
întrecere sportivă „Cupa Con
gresului al XI-lea al U.T.C.* 
s-a dovedit vrednică de impor
tantul eveniment din viața ti
neretului și a organizațiilor 
U.T.C., căruia i-a fost dedica
tă. ca și de marea competiție 
sportivă națională „Daciada", 
sub genericul căreia se desfă
șoară. Aici. în Poiana Soare
lui și-au dat intîlnire, sîmbătă 
și duminică, cei 800 de finaliști 
la sporturile de iarnă din cei (Continuare in pag 3-3)

Start in proba de schi fond. Foto : Vasile BAGEAC

(milioane de telespectatori au 
văzut-o la reluările televiziunii 

. italiene), această greșeală a în
clinat definitiv balanța in fa
voarea „squadrei azzurra", ofe- 
rindu-i o victorie in care puțini 
dintre temperamentalii specta
tori ncpolitani mai sperau. Ce-i 
drept, chiar dacă a fost obți
nută în condiții neregulamen
tare, succesul echipei italiene 
— la capătul unui joc care nu 
a satisfăcut decît parțial sub 
aspect tehnic și spectacular, 
ambele formații punînd accen
tul mai mult pe rezultat — 
este meritat.

Fără îndoială, meciul de sîm
bătă — care încheia o primă 
etapă a pregătirilor în vederea 
preliminariilor C.M. — a con
stituit unul dintre testele cele 
mai grele pentru echipa noas
tră. Pe de o parte, tăria adver
sarului, avantajul acestuia de a 
evolua pe propriul teren, pe de 
altă parte oboseala produsă de 
lungul turneu din America de 
Sud și nerăbdarea jucătorilor 
de a ajunge mai repede acasă 
(care i-a făcut pe unii dintre 
ei mai apatici, iar pe alții ner
voși), toate acestea au consti
tuit dificultăți reale, necesar de 
învins. Și putem spune că ele 
au fost trecute destul de bine, 
ieșind în evidență buna pregă
tire fizică a echipei, ca și an
gajamentul crescut în joc. Deși 
a început partida cu evidentă 
reținere, echipa a avut, în an
samblu. o evoluție meritorie, 
perioada ei cea mai bună de 
joc situîndu-se în prima parte 
a reprizei secunde, cînd a echi
librat vizibil raportul de forțe 
din teren și a reușit să preia 

aproape 1 000 000 de partici
panți la fazele de masă ale 
competiției organizate de C.C. 
al U.T.C. Reprezentanții tutu
ror județelor țării și din mu
nicipiul București, tineri și 
tinere de la orașe și sate, s-au 
întrecut la patinaj viteză, sa
nie, bob, schi alpin și biatlon, 
beneficiind de un timp minu
nat și de o organizare exce
lentă.

Este interesant de reținut că 
au concurat cu succes nu nu
mai tineri din zonele de mun
te și deal — care au dominat,

Mircea COSTEA

conducerea, fiind însă — din 
păcate — prea repede egalată.

In ciuda celor două goluri 
primite, apărarea (in frunte cu 
portarul Iordache), care a fost 
— așa cum era dealtfel de aș
teptat — mult solicitată, și-a 
făcut in general datoria. Ia 
schimb, sub raport ofensiv, si
tuația a rămas cam la fel cum 
o cunoaștem, adică nesatisfăcă
toare, chiar dacă ținem seama 
de golul înscris în condiții de 
deplasare. în prima repriză, 
echipa a atacat sporadic, iar 
șuturile la poarta adversă au 
fost rare și imprecise. După 
pauză, situația a devenit, în 
această privință, mai bună, fără 
însă a satisface, pe măsura aș
teptată, cerințele, ceea ce ne 
îndreptățește să afirmăm că 
problema atacului, a finalizării 
acțiunilor ofensive, rămîne ia 
continuare deschisă la echipa 
națională.

Echipa noastră a avut de în
fruntat un adversar de recu
noscută clasă. Ne îndeamnă la 
această apreciere filmul desfă
șurării partidei, dominarea 
exercitată în anumite perioada 
de echipa Italiei, forța ei su
perioară de atac, unele ocazii 
mari de gol pe care le-a avut. 
Deși nu s-a prezentat — se 
pare — în cea mai bună formă 
la meciul de sîmbătă, mareînd 
unele scăderi, mai ales de ritm, 
pe parcursul partidei, reprezen
tativa Italiei a lăsat o bună 
impresie de ansamblu, confir- 
mînd că rămîne o echipă valo
roasă, cu un joc modern șl 
realist, care — pe deasupra — 
știe să speculeze prompt orlcd

Constantin FIRANESCU

(Continuare in pag. 2-3)



COMPETIȚII SPORTIVE DEDICATE
ZILEI DE 16 FEBRUARIE

numeroase localități din 
au avut loc întreceri oma- 
dotate cu „Cupa 16 Februa- 
la care și-au disputat in-

In 
țară 
giale 
rie“, _______ ,
tlietalea mii de iubitori ai spar
tului, oameni ai muncii, tineri și 
tinere din Întreprinderi și insti
tuții, din școli, de Ia orașe și 
sa'e. Iată cîteva din relatările 
transmise de corespondenții noș
tri :

GIURGIU. Asociația scortivă 
Cetatea din localitate a organi
zat o interesan‘ă competiție de 
tenis de masă dotată cu „Cupa 
16 Februarie". întrecerea, care a 
reunit 36 de tineri, a fost viu 
disputată. Cei mal buni : Cătălin 
Ionescu (12 ani. Școala generală 
nr. 7) și Ion Stânilă. (Tr. Bar- 
bălată).

PAȘCANI. Timp de două săp- 
■ ‘ ’ desfășurat aici tra-

_ ,_______ întreceri la popice, 
șah și tenis de masă, din cadrul 
„Cupei 16 Februarie". La aceste 
concursuri, la care au participat 
numeroși tineri și vtrstnlci, pe 
primale locuri s-au clasat : Nico
lae Ion (popice). Gheorghe Dănilă 
(șah) șl Gheorghe ștefănescu 
(tenis de masă) — toți de la a- 

șociația sportivă C.F.R. Pașcar.t. 
(C. Enea).
TG. MUREȘ. Cu prilejul Zilei 

de 16 Februarie, clubul sportiv 
Voința din localitate a organizat 
trei atrăgătoare competiții : la
Șah, tenis de masă și popice. 
Și-au disputat întîietatea peste 200 
de fete și băieți, sportivi din opt 
cooperative meșteșugărești de 
producție. învingătorii : popice — 
Maria Dudaș (Textila Mureș) și 
Antal Nagy (Mobila) șah — 
Magdalena Gyori (Mobila). Alexe 
T5rdk (Unitatea) : tenis de masă 

— Lucia Erkesi (Tricotex). Ale
xandru Farcas (Mobila). (I. Păuș).

GALAȚI. A luat sfîrșit compe
tiția rezervată copiilor „Cupa 16 
Februarie" la judo. La această 
interesantă întrecere s-au aliniat 
10 echipe din municipiul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej. Borzesti, 
Focșani, Suceava, Brăila, Galați și 
Iași. Dintre tinerii sportivi care 
au obținut cele mai multe vtc-

tă mini, s-au 
diționalele

ci

E-torii s-au evidential : Florin 
duard, Valentin Zamfir, Claudiu 
isac (de !a Casa pionierilor Ga
lați), Marian 
Homoar (de la 
lăți).

De asemenea. 
rie“ a mai fost 
tenis de masă și orientare spor
tivă și de alte asociații sportive 
gălățene, printre care : 
Comerțul etc. Au luat 
proape 1 000 de tineri 
din unități economice, 
și unită ti școlare.

CLUJ-NAPOCA. Peste 200 de 
competitori s-au întrecut, în ca
drul „Cupei 16 Februarie" La 
șah și tenis de masă. Competiția 
a fost organizată de clubul spor
tiv Voința din localitate. întrece
rile au fost dominate de sportivii 
de la cooperatva „Munca Inva
lizilor-., (M. Radu).

BRAȘOV. în sala Dinamo din 
localitate, au continuat întrece
rile „Cupei 16 Februarie" la lupte 
greco-romane, la care au fost 
prezenți 255 de concurenți. ju
niori și tineret, din întreaga țară. 
Timp de două zile, am asistat la 
o confruntare atractivă, cu nume
roase meciuri de bun niveî teh
nic, In care tinerii luptători au 
folosit o gamă largă de oroce- 
dee. printre care și cele mai 
pretențioase, pe care le-au exe
cutat cu destulă acuratețe teh

ee! remarcați s-au 
Marine! (HoKthiI). 
(Ceahlăul) $1 M. 
noua secție : Glo-

Panciu și Gelu
C.s.ș. nr. 2 Ga-nr.

„Cupa ÎS Februa-
organlzată la șah.

Metalul, 
startul a- 
și tinere 
instituții

nică. Printre 
numărat : N. 
M. Cișmaș 
Tofan (de la 
ria Bistrița).

Iată clștigătorii trofeului — pe 
categorii de greuta^ : 48 kg — 
M. CIșmas (Ceahlăul P. Neamț), 

52 kg — M. Marinei (Muscelul 
Clmpulung) ; 57 kg — N. Zamfir 
(Dinamo București) ; 82 kg — V. 
Tudor (Dunărea GaJau) ; 63 kg — 
C. Poată (Steaua) ; 74 kg — Gh. 
Minea (Dinamo București) ; 82 kg 
— Gh. Glonț (Dinamo București): 
90 kg — L Matei (C.SM. Su
ceava) ; 100 kg — Gh. Moldo v ea- 
nu (L.C. Dacia Pitești) ; 4-100 kg 
M. Tofan (Gloria Bistrița). 
(Carol Gruia).

CAMPIONATE • COMPETIȚII 
DEBUT IN CAMPIONATUL NATIONAL DE RALIURI 

a
Inaugurarea 

automo- 
prlniel 

a 
ra- 

cum 
a fost intitulată competiția, și-a 
meritat cu prisosință numele, 
concurenții avind de acoperit un 
traseu montan de 350 km (în 
imprej urimile Brașovului), pe 
drumuri grele, Înzăpezite, unele 
dintre ele acoperite cu gheață. 
In ciuda dificultăților pe care, 
aveau să le întâmpine, numărul 
partieipanților la raliu a î ' 
incomparabil mal mare decit 
alte ocazii. Au luat startul 77 
echipaje, dintre care doar 6 
abandonat.

O ilustrare a ceea ce au repre
zentat, recentele Întreceri auto
mobilistice privind gradul de di
ficultate a alergărilor, trebuie 
arătat că după o oră și 40 de mi
nute de concurs, ajunginda-se la 
drumul forestier (între Brașov și 
Poiana) așa-numit „la trambuli
ne" (in lungime de 8 km), 
concurenții nu au mal putut 
înainta. Gheața tare, de sub ză
pada căzuta cu puțin timp

stirșitul săptăminii trecute 
marcat, la Brașov, 
sezonului competlțional 
bilistic, prin disputarea 
etape (dintr-un total de 6) 
campionatului național de 
liurL „RAMUL ZĂPEZII",

lost 
t !n 
r de 

au

înainte a făcut ca mașinile, c j 
toate eforturile conducătorilor, 
să nu mai poată urca ci, din 
contră, să alunece la vale, ca 
săniile. In asemenea condiții, ia 
punctul amintit s-a produs un 
blocaj care a obligat organiza
torii să reîntoarcă toate echipa
jele la Brașov de unde li s-a 
dat un nou start, de astă dată 
pe un traseu din care s-a exclus 
porțiunea alunecoasă. Competi
ția s-a Încheiat vineri, la ora 23, 
cu următoarele rezultate. Dacia 
1300, grupa I : 1. H. Gheorghiu + 
D. Dociu (I.T.A. Cluj-Napoca) 
4 059 p, 2. Gh. Udrea + D. Ru- 
jan (C.S.U. Brașov) 4 064 p, 3. 
N. Banc + Z. Ferenczi (Auto- 
transport Satu Mare) 4 135 p ; 
Dacia 1300, grupa II : 1. M.. Ili- 
noaia + I. Nicola (I.M.T.T. 
București) 3 639 p, 2. A. Szalai + 
I. Mălăuț (I.A.P. Dacia) 3 760 p, 
3. L. B alint + M.
(LA.P. Dacia) 3 «27 p ;
1300, grupa V : 1. I. Olteanu + 
P. Vezeanu (I.A.P. Dacia) 3 836 
p, 2. D. Buzoianu + D. Popa 
(Autotransport Brașov) 4 036 p ; 
3. C. Zămescu + D. Alexandres- 
cu (LA.P. Dacia) 4 099 p.

L.

I.

1.

Panaite
Dacia

AGNES RUSZ Șl ION OPINCARIU - CAMPIONI 
PATINAJ V|ȚEZAABSOLUȚI LA

MIERCUREA CIUC, 17 (prin 
telefon). Pe pista naturală din 
localitate, pe o gheață de slabă 
calitate, s-a desfășurat campiona
tul republican de poliatlon al se
niorilor. La start s-au aliniat 28 
de concurenți, majoritatea insă 
Juniori și copii.

In absența celor trei olimpici. 
V'asile Coroș, Andrei Erdelyi $1 

aflați în aceste 
Placid, probele 
fost dominate 
Ion Opincariu 
Ulrich), care, 

1 cele patru dis-

Dezideriu Jenei, 
zile la Lake 1 
pollatlonului au 
de brașoveanul 
(antrenor Ernest 
ciștigtnd trei din 
tanțe. a devenit campion absolut 
al țârii în primul an de senlorat. 
Tn cea mal spectaculoasă cursă, 
cea de 500 m. victoria a revenit 
tinerilor reprezentanți ai clubului 
universitar I.EFS. București, Ju-

CUPA CONGRESULUI AL Xl-lea AL U.T.C
(Urmare din vag. 1)

cum era și Cresc, întrecerile
— ci și din cele de șes, care 
s-au străduit să se țină cit 
mai aproape de primii La 
Poiana Mică. pe patinoarul 
artificial, pe pîrtiile de la te
leferic și Drumul roșu, în a- 
plauzele unei asistențe nume
roase — oameni ai muncii a- 
flați la odihnă și turiști stră
ini — tinerii sportivi și-au 
demonstrat cunoștințele dobîn- 
dite în activitatea sportivă de 
masă și in pregătirea pentru 
apărarea patriei.

Duminică, pe stadionul Po
iana, în cadrul festivității de 
premiere, tovarășul Panteli- 
mon Găvănescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, 
a înmint campionilor medaliile, 
precum și „Cupa Congresului 
al Xl-lea al U.T.C.". care a 
revenit reprezentanților jude
țului Brașov. Cupa oferită de 
C.N.E.F.S. a fost înmînată re
prezentanților județului Arad 
de către tovarășul Gheorghe 
Vlădica. șef de secție 
C.N.E.F.S.

Pe patinoarul artificial 
avut loc sîmbătă seara 
splendid carnaval pe gheață, 
mult gustat de participanții la 
Întreceri și un numeros public, 
iar duminică un mare cros pe 
schiuri.

Clasamente :
— fete 14—19 
Rocneanu (jud. 
Lulay (Timiș), 
gzlo (Brașov) ; 
ani : L Laszlo

va), 2. Petre Sauca (Arad), 3. 
Sorin Drăgulescu (Mehedinți) ; 
schi aplin — fete 14—19 ani :
1. Emilia Potirniche (Brașov),
2. Mihaela Berindei (Aibă). 3. 
Elena Miron (Suceava) ; băieți 
14—19 ani : L Marius Cențiu 
(Brașov), 2. Ioan Alban (Alba),
3. Iosif Horst Hrițz (Sibiu) ; 
băieți peste 19 ani (tineri din 
mediu rural) : 1. Dan Gligor 
(Alba), 2. Gheorghe Omotă 
(Sibiu), 3. Nicolae Boș (Bra
șov) ; fete peste 19 ani : 1. 
Camelia Barna (Prahova), 2. 
Elisa beta Siito (Cluj), 3. Ga
briela Popescu (Suceava) ; 
schi fond — fete 14—19 ani :
1. Maria Stef (Bistrița Năsăud),
2. Mihaela Țog (Prahova), 3. 
Mariana Focșeneanu ; băieți 
14—19 ani : 1. Dorin Ungurea- 
nu (Brașov), 2. Marin Cotfas

(Harghita), 3. Iancu Popescu 
(Hunedoara) ; fete peste 19 
ani : 1. Mărioara Pelin (Bra
șov), 2. Viorica Vlad (Bistrița- 
Năsăud), 3. Meluța Câliman 
(Mureș) ; băieți peste 19 ani : 
L Sțelian Babeș (Brașov), 2. 
Emilian Pochișcan (Botoșani), 
3. Toader Flămind (Suceava) ; 
biatlon 16—17 ani : 1. Lăviu
Bercea (Bihor). 2- Gelu Both 
(Brașov). 3. Liviu Chereș (Ma
ramureș) ; peste 19 ani : L At
tila Goga (Harghita). 2, 
Mari ța (Alba), 3. Marin 
goe (Prahova).

întrecerile la celelalte 
muri sportive cuprinse in 
gramul finalelor pe țară se vor 
desfășura in perioada aprilie- 
mai, in cadrul „Festivalului 
sportului feminin" și al .Cro
sului tineretului".

niorul Teodor Faraoneanu (o au
tentică speranță a probelor de 
sprint) și seniorul Nicolae Jenei 
(pregătiți de maestrul sportului 
Victor Sotirescu), care au termi
nat întrecerea in același timp : 
43,3. De asemenea, eleva antre
norului studenților bucureșteni, 
Agneș Rusz, a ieșit învingătoare 
în toate alergările, menținîndu-și 
tiltul de campioană absolută a 
țării.

Rezultatele tehnice : feminin,
500 m, 1 500 m, 1 000 m și 3 000 m 
— Agneș Rusz (I.E.F.S. Buc.) 
46,6 ; 2:31,2 ; 1:35,0 și 5:31,9. CLA
SAMENT GENERAL : 1. Agneș 
Rusz 199,816 p (campioană abso
lută), 2. Eva Szigeti (Voința 
Miercurea Ciuc) 206,566 p, 3. Eva 
Molnar (I.E.F.S. Buc.) 209,266 p ; 
masculin : 500 m — 1. T. Farao
neanu șl N. Jenei (ambii de la
I. E.F.S. Buc.) 43,3 3. I. Opin
cariu (Tractorul Brașov) 
5 000 m, 1 500 m și 10 000 m 
Opincariu 8:09,3 ; 2:10,7 si» 
pectiv, 16:54,3. CLASAMENT 
NERAL : 1. I. Opincariu 
p (campion absolut!, 2. C. 
teanu (I.E.F.S. Buc.) 192,621 
3. A. Bakoș (Mureșul Tg. Mureș) 
195,483 p.

Tînăra alergătoare Mihaela Ti
miș (Viitorul Cluj-Napoca) a sta
bilit două noi recorduri de copii
II. la 3 000 m cu 5:49,7 și la 
poliatlon cu 217,016 p. (E. URI- 
CARU — coresp.)

43,6 ;
— I. 
rei- 
GE- 

186,811 
ftlun- 

P,

1.

loan 
Nea-

ra- 
pro-

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE BOB-2
(Urmare din pao» I)

In

a 
un

patinaj viteză 
ani : 1. Claudia 
Sibiu), 2. Zitta 
3. Katalin La- 

băieți 14—19 
Baeso (Brașov),

2. Bela Barna Borsos (Harghita),
3. Mircea Belean (Cluj) ; sanie 

14—19 ani : L Aurica 
(Harghita), 2. Rodica
(Vrancea), 3. Barbuta 
(Arad) ; băieți 14—19 

Valentin Boțea (Sucea-

— fete 
Urzică 
Chiper 
Hoață r 
ani : L

clasează pe poziția a treia — 
onorabilă — după două echi
paje din Italia. Echipajul Pan- 
drea—Florea a depășit, deci, 
patru echipaje din Italia, trei 
din R.F. Germania ți pe cel 
iugoslav, performanță pentru 
care merită cuvinte de laudă, 
mai cu seamă că locul 3 tn 
clasamentul „Trofeului Carpați" 
este completat cu cucerirea 
titlului de campion al Româ
niei. Dintre celelalte echipaje 
românești, o surpriză plăcută a 
produs-o cel format din Horst 
Graef și Gabor Bara, clasat pe 
locul secund In campionatul 
național. Pentru prima dată, 
pilotul-constructor Horst Graef 
iși vede răsplătite eforturile 
depuse, de ani de zile (cu spri-

Jlnul tehnicienilor de la Trac
torul Brașov), pentru realizarea 
bobului românesc, original prin 
linia sa și unele detalii tehni
ce. Sperăm, Insă, ca acest loc 
2 tn campionatul țării să fie 
doar un început

Clasament: 1. Bob club I
Cortina d’Ampezzo (Zambelli— 
Rigon) 4:34,84 ; 2. Italia n (Bel- 
lodis—Serice) 4:35.43 ; 3. Voința 
I Sinaia (Pandrea—Florea) 
4:35 66 — campion al României; 
4. Italia I (Recafina—Pulone) 
4:36,26 ; 5. R.F. Germania I
(Weiss—Mulhaupt) 4.*36.44 ; 6.
Bob club II Cortina d'Ampezzo 
(Menardi—Zanon) 4:36,94 ; 7.
Tractorul Brașov (Graef—Bara) 
4:37,64; 8. .C-S.O. I Sinaia (Da- 
videscu—Mitu) 4:39.30 ; 9. Car
pați I Sinaia (Țuțuianu—Stoi
ca) 4:39,74 ; 10. A.S. Poiana
Cimpina (Chițu—Bocșa) 4:40,56.

SCHIORII
POIANA BRAȘOV, 17 (prin 

telefon). Ediția din acest an 
a „Cupei Poiana” la schi al
pin, cuprinsă în calendarul 
F.I.S., poate fi socotită una 
dintre cele mai reușite. Cînd 
afirmăm acest lucru, avem în 
vedere faptul că, la întrecerile 
din Postăvar, au fost prezenți, 
schiori bine cotați din Bulga
ria. Cehoslovacia, Polonia și 
Romania, și că delegatul Fe
derației Internaționale de Schi, 
Bernard Gayraud (Franța), 
ne-a declarat printre altele : 
„Am fost pentru prima dată 
la o competiție in țara dum
neavoastră. Vă mărturisesc 
sincer că am rămas încîntat 
de ceea ce am văzut in Poia
na Brașov. Pirtia de sub lele- 
gondolă, pe care au avut loe 
cursele, este printre cele mai

bune din cits am văzut. Cu 
mai multe eforturi din partea 
celor care o au in grijă (n.red: 
A.B.S. Brașov. I.A.P.I.T. Bucu
rești) ea poate găzdui oricind 
întreceri prevăzute in „Cupa 
Europei" sau în „Cupa Mon
dială". Am văzut că aveți și 
schiori destul de buni, iar li
nii ar putea evolua cu succes 
in competiții de amploare. Mă 
refer la Cavași, Manta. Năs’ut- 
se. Frățilă, Portic și alții. Sper 
să revin cit de curind in fru
moasa dumneavoastră țară”.

Cîteva aprecieri asupra com
portării sportivilor români. 
După cum se știe, ambele 
curse au fost ciștigate de schi
ori de peste hotare : W. Ga- 
jewski (Polonia), la special, și 
J. Nemcc (Cehoslovacia) la

slalom uriaș, reprezentanții 
noștri ocupînd, de fiecare dată, 
locurile secunde, prin I. Cava- 
și și A. Manta. Desigur. nu 
vrem să contestăm valoarea 
schiorilor de peste hotare. Nu
mai că, sportivii români au 
evoluat la rîndul lor, tot pentru 
prima oară, în acest sezon, pe 
pîrtia de sub telegondolă, ei 
fiind puși astfel în aceeași si
tuație cu concurenții oaspeți» 
Normal ar fi fost ca întrecerea 
— organizată de noi — să o- 
fere sportivilor români toate 
atuurile de care dispune orice 
gazdă ! Oare nu s-a știut din 
vreme pe ce pîrtie vor avea 
loc probele din „Cupa Poiana”? 
Iată scăpări supărătoare care 
au privat pe schiorii români de 
evoluții mai sigure.

Paul IOVAN

IN CAMPIONATUL DE BAI 
ȘI-AU IMPARȚl 

Campionatul masculin de bas- I 
diet a continuat cu jocurile eta- | 
pei a X1 V-a. Lată rezultatele in- I 
registrate : > I

FARUL CONSTANȚA — I.C.E.D. J 
BUCUREȘTI 1—1 : 76—90 (31-49) 
și 77—65 (35—37). Surprinzătoarea 
inf ring ere a echipei constănțene 
în primul meci se datorează e- 
voluției slabe a doi dintre jucă
torii ei de bază, Pașca și Băi- 
ceanu. A doua partidă a fost 
foarte echilibrată, gazdele deta- 
șîndu-se în ultimele trei minute. 
Principalii realizatori : Mănăilă
25+26, Băiceainu 25+17 de la Fa
rul, Grădișteanu 30+20, Voicu 13+ 
16 de la I.C.E.D. (G. Tamaș — 
coresp.).

C.S.U. SIBIU — DINAMO ORA
DEA 1—1 : 82—92 (39—48) și 90—68 
(44—32). Prima întrecere a fost 
dominată de baschetbaliștii oră- 
deni, permanent în avantaj cu 
8—10 puncte. în cea de a doua, 
sibienii au dovedit mai multă 
combativitate, impunîndu-se ca
tegoric. Principalii realizatori : 
Martinescu 17+18, Palhegy 18+12 
de la C.S.U., Timbuli------- ~
20+16 de la Dinamo.
— coresp.).

POLITEHNICA CSȘ

ȘTIINȚA BACĂU 
FINALA „CUPEI

25+14, Szep 
(I. tones cu

UNIREA

7

Șl CONSTR 
ROMÂNIEI” 

Penultima fază a actualei e- 
diții a „Cupei României" la 
handbal feminin, semifinalele, s-a 
disputat sîmbătă și duminică în 
sălile din Tg. Mureș și Cluj: 
Napoca. La capătul unor între
ceri dîrz disputate, nu lipsite de 
surprize, au fost desemnate e- 
chipele care-și vor disputa tro
feul, precum și formațiile care 
vor lupta pentru celelalte locuri 
Me ierarhiei. Iată finalistele :

Locurile 1—2 : ȘTIINȚA 
CAU — CONSTRUCTORUL 
MARE ;

Locurile 3—4 : Progresul 
rești — TEROM Iași ;

Locurile 5—6 : Confecția 
rești — Rulmentul Brașov ;

Locurile 
Constanța 
șoara.

Finalele 
avea loc 
pentru locurile 1—2 și 3—4 
mînd a fi găzduite de Sala spor
turilor din Craiova, iar cele pen
tru locurile 5—6 și 7—8 de Sala 
sporturilor din Pitești.

Iată succinte relatări de la me
ciurile desfășurate sîmbătă șl 
duminică, la Tg. Mureș și Cluj- 
Napoca.

BA- 
BAIA

Bucu-
Bucu-

7—8 : Hidrotehnica
— Constructorul TtCii-

popularei competiții vor 
la 24 februarie, cele 

ur-

SÎMBATA
Tg. Mureș : CONFECȚIA BUCU

REȘTI — HIDROTEHNICA CONS
TANȚA 11—10 (5—6). Partidă 
disputată, cu neașteptate răstur
nări de scor, în care decisive 
pentru obținerea victoriei au fost 
verva de șut a Rodicăi Grigoraș 
(Confecția) și inexplicabila cădere 
a Hidrotehnicii în finalul parti-

ETAPA A 14-A ÎN „CUPA ROMÂNIEI", LA VOLEI
Sîmbătă și duminică ș-a 

putat etapa a 14-a în 
mâniei" la 
de gazde.

dis- 
____ ___ ..Cupa Ro-

voiei, etapă dominată 
lată amănuntele : 
FEMININ

— MARATEX
(12, 4, —10. 6).

au evoluar**^!

BAIA
Față 

Dlna-

BAPID 
MARE 3—1 
de etapa trecută (3—1 cu 
mo), giuleștencele au evoluat 
ceva mai bine, victoria lor dato- 
rtndu-se unui mai bogat reper
toriu tehnic și superiorității în 
pregătirea fizică. Deși au opus, 
in două seturi, o rezistență no
tabilă, oaspetele au arătat, în ge
neral. că nu au forță de sări
tură (mai ales la blocaj), unele 
dintre jucătoare etalînd totodată 
«L .. deprinderi greșite, neînde- 
mînare. La execuțiile de bază, 
ambele echipe marchează o îm
bunătățire a serviciului (sub as
pectul dificultății lui, nu și al 
preciziei), dar un scăzut procen
taj (in jur de 50 la sută) în 
ceea ce privește siguranța și 
precizia preluării. Remarcate : 
Eugenia Rebac, Mariana Ivanov, 
Elena Hie și Ana Grecu (R), Ma
riana Onciu, Constanța Iorga și 
Petruța Tache (M). Arbitraj bun : 
M. Vlădescu din Brașov și V. 
Dumitru din București. (A.B.)

DINAMO — UNIVERSITATEA 
BUC. 3—1 (—9, 8, 14, 2). Ca și în 
tur, dinamovistele — în ciuda 
faptului că au jucat fără patru 
dintre titulare — au cîștigat. Me
ciul a fost de slabă factură 
tehnică, „moale", șters, trenant. 
Greșeli la preluare și serviciu de 
ambele părți- S-au evidențiat Car
men Puiu, Carmen Cadar, Doina 
Moroșan — de la învingătoare și 
Cristina Marin — de la învinse. 
Au arbitrat bine P. Pițurcă si I. 
Ion eseu, ambii din București. (S. 
NORAN).

PENICILINA IAȘI — .OLIMPIA 
ORADEA 3-0 (7, 7, 13). Ambele 
echipe au prestat un joc sub 
orice critică, plin de greșeli 
tehnice. Au condus : M. Niță
(Buc.) și I. Stoica (Bacău). (D. 
Diacon eseu — cores©.).

„U" TIMIȘOARA — CHIMPEX 
CONSTANTA 0—3 (—3, —3, —11). 
Chimpex s-a dovedit o echipă 
cu mal multă experiență, ciș- 
tlgînd detașat în fața gazdelor, 
care încă nu și-au găsit. .. pasul 
nici pe teren propriu. Au arbi
trat C. Pitaru (Sibiu) și G. Opriț 
(Buc.). (C. CREȚU — coresp.)

„U“ CRAIOVA — FARUL 
CONSTANȚA 3—0 (10, 4, 2). Jocul 
a avut un ritm alert, imprimat

de eraiovence, care 
fo-arte bine. Au arbitrat' D. Ne- 
groiu (Timișoara) și D. Rădules- 
cu (Buc.). (Șt. GURGUI — co
res n).

C.S.U. GALATI — ȘTIINȚA BA- 
CAU 3—0 (10, 10, 7). Jocul a fost 
la discreția gazdelor, foarte bune 
atit în atac, cît și în apărare. 
Remarcate : Florentina Danieles- 
cu, Maria Muscă și Maria Deju 
(C.S.U.) și Mioara Bistriceanu 
(Știința). (Gh. ARSENIE — co
resp.) .

MASCULIN
DINAMO BUC. — VIITORUL 

BACAU 3—0 (5, 9, 7). Doar 45 de 
minute le-au fost necesare dina- 
moviștilor, care din lotul de ba
ză i-au avut doar pe Tutovan, 
Păușescu și Vrincuț (cel med 
buni, alături de Grigore), ca să 
învingă echipa oaspete, care a 
jucat fără nerv. Principalele cau
ze ale înfrîngerii severe : ser
viciile greșite și preluările de
fectuoase. Au arbitrat : D. Delcea 
(Galați) și I. Izvoranu (Buc.). (S 
NORAN).

STEAUA BUC. — PETROLUL 
PLOIEȘTI 3—0 (8, 3, 14). Ploiește- 
nii au arătat că pot să lupte de 
la egal la egal doar în setul trei. 
S-au evidențiat Antonescu (17 
ani) de la Steaua și Cazacu (de 
la Petrolul). Arbitri : N. Grigo- 
rescu și 1. Șușue’escu (ambii din 
București). Meciul s-a disputa^ 
sîmbătă. (Gh. LAZAR — coresp.)

CALCULATORUL BUC. — 
TRACTORUL BRAȘOV 3—1 (—9.
4, 7, 7). Victorie meritată a bucu- 
reșterillotr. După ce au cîștigat 
primul set, oaspeții au scăzut, în 
timp ce Calculatorul a acționat cu 
putere crescîndă, realizînd mul
te puncte din serviciu ! S-au 
remarcat : Șulea și Pasat de la 
Învingători. Au arbitrat : N.
Manole (Tg. Mureș) și M. Sta- 
mate (Buc.). (N. MATEESCU — 
coresp.).

„U" CRAIOVA — C.S.M. 1 
TA TULCEA 3—0 (7, 13, 4). 
în setul al treilea jocul a 
mai „fierbinte". Arbitri : D. 
dulescu (Buc.) și D. Negroiu 
mișoara). (Șt. GURGUI — 
resp.).

„POLI" TIMIȘOARA — SILVA- 
NIA ȘILMEU SILVAN1EI 3—2 
(12, —6, 8, —14, 3). Joc cu multe 
greșeli. Ambele echipe au fost 
slabe in apărare. Au învins gaz
dele, datorită unei pregătiri fizi
ce mai bune. Au arbitrat : G. 
Opriț și C. Pitaru. (C. CREȚU — 
cores©.)
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LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 17 FEBRUARIE
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— Lanerossi
- Genoa 
Taranto
- Palermo
— Pisa

> — Bari 
Parma

Spăl — Monza (pauză) 
Spăl — Monza (final) 
Ternana — Cesena (pauză) 
Ternana — Cesena (final) 
Verona — Como (pauză) 
Verona — Como (final)

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
494.486 LEI.

NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA SPECIALA PRONO- 
EXPRES OLIMPIC DIN 17 FE
BRUARIE 1980. FAZA I : EX
TRAGEREA I : 3 25 30 1 43 4
33 39 ; FAZA A n-a ; EXTRA
GEREA A II-a : 26 8 3 35 15 2 16 
6 ; EXTRAGEREA A IlI-a : 
21 38 16 80 36 11 27 ; FAZA 
in-a : EXTRAGEREA A

n 
A

IV-a : 
10 32 6 29 9 ; EXTRAGEREA A 
V-a : 15 18 9 32 8 ; FOND TOTAL 
de ClȘTIGURI : 1.789.141 let
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Iești 2—o: 
1(41—32). în 
l au ac- 
I cu mai 
Ir decisive. 
Mite punc- 
I Boișteanu 
Ide la gaz- 
hcea 9+26, 
hspețl. (D. 
Iuj-napo- 
ko: 105—8b 
IO). Victorii 
k datorită 
pine orien- 

coresp.)
BRAȘOV 

98—84 (54— 
ci a fost 
hai buni : 
ha) și Be- 
D. Guțu —

2 BUCU- 
UCUREȘTI 
49—91 (32— 
ale 6por- 
Principalii 

H-14, Mări
și Con-

Lt 16+12 
coresp.)

HARE IN 
MININ

conducea 
Lscris nici 
L Grigoraș 
[i’ițigoi 2, 

pen- 
L Tom eseu 
fi — pen- 
Lrbitrat bi- 
L Antochi

PRO-
fl 15—13 
și cîștigat, 

I seama de 
Știința Ba- 
[ au luptat 
rzâ re zis-

leCTmdă — 
onat și lu- 
t TOrbk 9, 
L Florea 1

ÎN DUBLA CONFRUNTARE 
CU FORMAflA DE JUNI
ORI A POLONIEI TINERII 
NOȘTRI HOCHEIȘTI AU 

RĂMAS DATORI
Țineai! noștri hocheiști au avut 

din nou adversari de valoare in 
partidele susținute, sîmbătă șl du
minică, la patinoarul .,23 August", 
pe cădeți! polonezi, meciuri in
cluse pe lista preparativelor a- 
proplatel participări la Campio
natul european din Iugoslavia. 
Juniorii polonezi sînt pati
natori buni, rapizi. mlnulesc cu 
precizie crosa, avînd bune cu
noștințe de tactică.

Cum s-a descurcat formația Ro
mâniei intr-o asemenea compa
nie 7 In primul meci, ea a ju
cat două reprize de la egal la 
egal cu adversarii, chiar cu u- 
nele momente de superioritate, 
tnsă șl cu multă crispare la tl- 
nalizare. Abia spre finalul me
ciului, Gerczui a Întrerupt seria 
ratărilor. Rezultat: 4—1 (0—0, 0—3, 
1—1), în favoarea oaspeților. 
De notat că sîmbătă. au oficiat 
doar doi arbitri. M. Presneanu șl 
R. Crlstescu, iar în spatele por
ților locurile au rămas goale...

în întnnlrea de ieri, urmărind 
mal mult „agățarea" și bruscarea 
adversarului decit posesia pucului, 
juniorii noștri au cedat cu 8—2 
(5—1, 2—0, 1—1). Ei nu au le
gat decît prea puține pase. Iro
sind cu ușurință contraatacurile. 
Doar in ultima repriză formația 
română a fost ceva mai lucidă și 
mal ambițioasă, fără ca prin 
aceasta șl prin cele două specta
culoase goluri înscrise de Lamp! 
să poată șterge Impresia gene
rală de insatisfacție. Așadar, 
din nou datori. Au condus O. 
Barbu, R. Crlstescu șl M. Nicolae.

Geo RAEȚCHI
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ITALIA - ROMANI A 2-1
(Urmare din pag. I)

slăbiciune a adversarului. Cu 
cei trei înaintași de clasă, 
foarte activ susținuți de mijlo
cașul ofensiv Antognoni, for
mația peninsulară a trecut, încă 
din prima repriză, în cîteva 
rînduri, pe lingă deschiderea 
scorului pe care numai inter
vențiile cu adevărat excepțio
nale ale portarului Iordache a 
împiedicat-o. Și chiar dacă 
după pauză forța ei ofensivă 
s-a mai micșorat uneori ca in
tensitate, iar ocaziile favorabile 
de marcare au devenit ceva 
mai rare și mai puțin clare, ea 
s-a desprins totuși în cîștigă4 
toare — după ce fusese condu
să cu 1—0 — ca urmare a unei 
ezitări a apărării echipei noas
tre (la primirea primului gol) 
și a unui ofsaid nesemnalizat 
(la golul doi), dovedindu-se, 
finalmente, o formație reduta
bilă, tenace 
scopul 
rul «II 
Roma, 
mini că

în a-și atinge 
urmărit Dealtfel și zia- 
Giornale**, care apare la 
a relevat cititorilor du- 

di mi nea ța, încă din

titlu, dificultatea victoriei, scri
ind : „Azzurrii sînt saifasfăeuți. 
Au bătut, greu, România*4. Iar 
în subtitlu, același ziar remar
că : „O jonglerie a lui Causio, 
chiar dacă a fost din ofsaid, 
rezolvă situația pentru Italia 
în minutul 8G”.

Firește, in fața unei asemenea 
echipe nu este jenant să pierzi 
la limită, mai ales pe propriu-i 
teren, cum a fost cazul sîm
bătă cu reprezentativa noastră, 
mai ales că golul victoriei s-a 
datorat unei erori de arbitraj. 
Dar infrîngerea rămîne înfrîn- 
gere și nu putem să nu o re
gretăm din moment ce există 
temei să afirmăm că ea era 
posibil de evitat, mai ales în 
situația in care avantajul s-a 
aflat, la un moment dat, de 
partea noastră, ca urmare a 
splendidei acțiuni ce s-a înche
iat cu golul lui Boloni.

Dar asupra acestei probleme, 
ca și a altora — legate atît de 
meciul de sîmbătă cît și de 
turneul sud-american — vom 
mai reveni.

OlIIMIlf REPETIȚII ÎNAINTEA STARIUEUI OEICIAL

seu 5, Po
pii 1, Peța 
hu Pro gr e- 
fuplului R. 
a (Buzău). 
STRUCTO-

„CUPA DE CRISTAL*
(Urmare din pag. 1)
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)—6). O vic- 
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foarte bine 
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:onstruc- 
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2, 
Cor ban 1 — 
Jjocărița 7, 
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2. TEROM 
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OMESCU 
R1LESCU

vlcl (Iugoslavia) 16,19 m, 5. Ad. 
Ghioroaie-Panait (Steaua) 16,W 
m, 6. D. Slmion (Rapid) 15,97 m, 
7. M. Miiiail (Steaua) 15,86 m, 8. 
M. Ene (Știința C-ța) 15,81 m ; 
înălțime : Adrian Proteasa
(Steaua) 2,24 m — campion na
țional, nou record, 2. L. Maltei 
(Unirea Iași) 2,18 m, 3. S. Fill- 
povid (iugoslavia) 2,18 m, 5—5, 
D. Albu (St.) și T. Brein (Un
garia) 2,14 m, 6. Eug. Popescu 
(CSS Lie. 2 BUC.) 2,10 m, 7. S. 
Matei (CSS Lie. 2 Buc.) 2,10 m ; 
prăjină : Erno Mako (Ungaria) 
5,20 m, 2. N. Ligor (Steaua) 
5,00 m — campion național, 3. El. 
Sakelaridis (Grecia) 4,80 m, 4. 
Ad. Dioancă (St.) 4,60 m, 5. M. 
Volcu (Metalul Buc.) 4,60 m, 6. 
C. Lihu (CSM Cnalova) 4,60 m ; 
FEMEI : 60 m : Gabriela iones- 
cu (CAU) 7,3 — campioană na
țională, 2. M. Samungi (Farul 
C-ta) 7,4, 3. V. Anghel (Rapid) 
7,6, 4. G. Tutunaru (CS Tg-viște) 
7 7 5. D. Budirincă (Rapid) 7,8,
6. L. Negovan (Steaua) 7,8 ; lun
gime : Gabriela ionescu <CAJJ) 
6 45 m — campioană națională, 
2 Snejana Daneetovlci (Iugo
slavia) 6,36 m, 3. V. Ionescu (Ra
pid) 6,24 m, 4. M. I1CU (CSS Ce
tate Deva) 5,99 m, 5. D. Cătinea- 
nu (CSM Craiova) 5,96 m, 6. C. 
Tifrea (CAU) 5,90 m ; greutate : 
Mihaela Logliin (CAU) 19,17 m — 
campioană națională, nou record,
2. FI. Țacu (Farul C-ța) 17,71 m,
3. M. ionescu (CSM Cratoyaj 
16 45 m, 4. I. Neszyncicl (RDG) 
16,39 m, 5. M. Boroș (Din.) 16,24 
m , 6. T. Mlhalcea (CSSAC-lung) 
15,61 m (15,00 m s. Comârniceanu
— record junioare).

Vedetele reuniunii de dumi
nică au fost aruncătorul de 
greutate iugoslav, veteranul I- 
van Ivancici (43 ani) care a 
realizat un nou record al com
petiției și alergătoarea peste 
garduri Mihaela Dumitrescu. A- 
ceasta a obținut de două ori, 
in serii și finală, un rezultat 
bun — 8,1 s, la 0,1 s de recor
dul țării. întrecerile ne-au ofe
rit și două surprize : tînărul 
hurdler constănțean Ion Oltean 
a cîștigat cursa de 60 .mg, iar 
aruncătorul de disc Iosif Nagy 
devine campion la aruncarea 
greutății, cu un rezultat de pes
te 17 metri.

Rezultatele din ziua a doua a 
Competiției : BARUAȚI : so mg : 
Ion Oltean (știința C-ța.) 7,9
— campion național, 2. P. Palffy
(U Cluj-Napoca) 7,9, 3. Șt. ETo- 
roiu (Steaua) 8,0, 4. D. Mffller 
(St.) 8,0, 5. M. Bogdan (CSU Bra
șov) 8,1, 6. L. Giurgluman (CSA 
Llc. 2 Buc.) 8,2 ; lungime : L Tu- 
dorel Vasile (Dinamo) 7,68 m — 
campion național, 2. L. Focșenea- 
nu (Din.) 7,62 m, 3. D. Dellfio- 
Hs (Grecia) 7,54 m, 4. H. Truș- 
culescu (Din.) 7,44 m, 5. D. Ior- 
dache (Rapid) 7,39 m, 6. D. Sl- 
mlon (Rapid) 7,35 m ; greutate : 
Ivan Ivancici (Iugoslavia) 20,14 m, 
2, L. Lukas (Grecia) 18,39 m, 3. 
S. Frank (R.D.G.) 18.15 m, 4. Io- 
sif Nagy (Steaua) 17,31 m — 
campion național, 5. Al Crăclu- 
nescu (Steaua) 16,85 m, 6. S. Ti- 
richiță (Steaua) 16,55 m ; FEMEI: 
60 mg : Mihaela Dumitrescu (Ra
pid) 8,1 — campioană națională, 
2. C. Țlfrea (CAU) 8,9, 3. A. 
Barflia (Ungaria) 8,9, 4. A. Bă- 
doala (CSSA C-lung) 9,0, 5. D. 
Perde (U Cluj-Napoca) 9,0, 6.
C. Bucătaru (Ștllnta C-ța.) 9,1; 
Înălțime : 1. Niculina Vasile (Di
namo) 1,82 m — campioană na
țională, 2. M. Preda (CSU Ora
dea) 1,78 m, 3. M. Matei (CSS 
Llc. 2 Buc.) 1,78 m, 4. C. Popa 
(Dinamo) 1,74 m, 5. El. Marines
cu (Steaua) 1,74 m, 6. R. Schadt 
(Politehnica Timiș.) 1,70 m.
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FILMUL
începe in nota de do- 
gazdeloc. Echipa noas- 

__ ______ reținut si prudent, dar 
apărarea tace Iată atacurilor in
sistente ale „squadrei azzurra". 
In min. 8, Iordache blochează si
gur șutul lui Antognoni ; in min. 
11 Dinu «utează, pria surprin
dere, de la distanță, peste poar
tă. iordache va avea o interven
ție salutară tn min. 23, la șutul 
din voleu expediat din apropiere 
de Antognoni. oomlnarea gaz
delor continuă. Atacastții noștri 
se văd puțin tn joc. nu țin ba
lonul. în min. 28, Rossi șutează 
Cu elect șl balonul trece ia mică 
distanță de poarta formației noas- 
tre. Două minute mai tirziu, Ior
dache va realiza cea mai eficace 
intervenție a sa respingind, cu 
piciorul, mingea expediată, de la 
numai 8 m, de Tardelli. Porta
rul nostru se va remarca, din 
nou, tn min. 37, bloclndu-1 pe 
Rossi, scăpat singur. Spre fina
lul reprizei, mijlocașii noștri sint 
mai întreprinzători, el mal echi
librează jocul șl — în min. 44 — 
o acțiune personală a lui M. Ră
ducanu, prompt deschis de Dinu, 
este oprită prin fault, la margi
nea careului, de Scirea. Lovitura 
liberă a rămas, insă, fără rezul
tat. în ultimul minut al primu
lui act, notăm un șut periculos 
expediat de Dinu, dar Zoff este 
la post.

In a do-ua repriză formația 
noastră are un start mai bun și 
obține, in min. 46, un corner. 
Trei minute mal tirziu, M. Ră
ducanu este faultat la aproxima

Partida 
minare a 
tră joacă 
apăraref 
sistentere

JOCULUI
tiv 20 m de poarta apărată acum 
de Bordon. dar șutul lui Bolom 
întâlnește ..zidul" advers. Perioada 
cea mai bună de joc a forma
ției noastre se soldează cu în- 
sefierea golului lui BOLONI (min. 
52), care, bine infiltrat in dispo
zitivul advers, a fructificat o ex
celentă pasă dată de ștefânescu, 
U capătul unei spectaculoase 
curse. Nu trec decît patru minu
te și echipa noastră este egala
tă — tot la o fază fixă, cum a 
primit atîtea goiuri pină acum : 
Causio execută un co Pier și CO
LO VATTI reia. puternic, cu
capul, in plasă, profitînd de ezi
tarea lui Cămătaru aflat lingă
stoperul italian. După ce Rossi
trimite în bară (min. 60). se pă
rea că partida merge spre un re
zultat «de egalitate. Dar, în min. 
86, gazdele marchează golul vic
toriei, gol neregulamentar dună 
părerea noastră : Bettega trimite 

mingea lui CAUSIO, aflat in po
ziție de ofsaid, șt acesta înscrie 
din apropiere : 2—1 pentru echi
pa Italiei.

Arbitrul C. Corver (Olanda) a 
condus următoarele formații : 

ITALIA : Zoff (min. 46 Bordon)
— Gentile, Scirea, Colovatti. Ca- 
brini — Oriali (min. 79 Buriani), 
Tardelli (min. 79 — Zajccarelli), 
Antognoni — Causio, Rossi, Be
ttega.

ROMANIA : Tordache 9 — Ti- 
lihoi 7, Sameș 7+. Ștefănescu 8, 
Munteanu II 74-----Dinu 7, Boloni
7, Bălăci 6 — M. Răducanu 6, 
Cămătaru 5, D. Nicolae 5 (min. 
54 Mulțescu 6).

DECLARAȚII DUPĂ PARTIDĂ
Ștefan Covaci — vicepreședinte 

al F.R.F. — responsabil cu proble
me tehnice : „Meciul ne-a ară
tat că echipa noastra s-a prezen
tat bine, sub asnectul pregătirii 
fizice, după turneul sud-ameri- 
can, ceea ce înseamnă că ne-axe 
atins unul dintre principalele 
scopuri urmărite. După un 
neu de aproximativ 40 de zile, 
jocul practicat de echipa noastră 
C consider — pe ansamblul par
tidei __ ©a satisfăcător. în prima 
repriză 6-a acționat prea reți
nut, cu multe greșeli de pase și 
la finalizare, cu o imprecizie i- 
nadmlsibilă în șuturile la poartă, 
in repriza secundă, echipa a evo
luat bine, a echilibrat jocul, dar 
două inexactități în apărare ne-au 
adus infrîngerea. Apreciez că, 
după această primă etapă de pre
gătire, am reușit să închegăm o 
echipă de bază. Lotul "-
tativ mai poate fi Insă 
tățlt cu 3-4 J _
rile deficitare încă din atac 
linia mediană. Ne așteaptă 
continuare, pînă la toamnă, 
muncă foarte grea. Trebuie

tur-

reprezen- 
______ tmbună- 

jucători pe postu- —
în 
© 

______ _______ ______ Să 
punem un mare accent pe pre
gătirea tactică și pe îmbunătă
țirea automatismelor jucătorilor 
din atac și ale mijlocașilor. îna
intașii trebuie să devină mai per
cutant! și mai preclși, iar în fa
zele de finalizare să se concen
treze mai mult. Este necesar ca 
și ia cluburi să se urmărească

I TURNEUL lOIIILUI U.E.F.A. '80
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în al doilea meci al turneului 
pe care l-a întreprins în Spania, 
lotul de juniori U.E.F.A. *80 a 
jucat la Zaragoza în compania 
selecționatei de tineret a regiu
nii aragoneze. Gazdele au cîști
gat cu 1—0 (1—0), golul fiind 
marcat în ultimul minut de joc. 
Echipa noastră a avut următoa
rea alcătuire : Alexa — Viscrea- 
nu, Tătăran, Colesniuc, Rednic — 
Ilie, Fîșic, Moldovan — D. Zam- 
Gr. Boeru, Matei. Au mai fost 
folosiți : Iliescu, Gabor, Eftimie, 
Nlță și Bolba.

mal insistent această problemă".
Enzo Bearzot, selecționerul e- 

chipei Italiei : „Din cauză că nu 
a fructificat ocaziile create în 
prima parte a meciului, jocul a 
devenit în continuare mult mai 
dificil pentru echipa mea, Îndeo
sebi sub aspect tactic. Ea a reu
șit» în cele din urmă, să se 
descurce bine și cred că prin a- 
ceasta a dat satisfacție. Sînt foar
te mulțumit de rezultat. Echipa 
României — pe care o consider 
ea foarte bună — s-a apărat 
bine, iar portarul a fost exce
lent"*.

Constantin Cernăianu, antrenor 
al echipei noastre : „Echipa a 
început timorată partida ; ujxul 
dintre motive fiind acela că ju
cătorii știau că acest meci cons
tituie un examen al pregătirii lor 
de pînă acum. Alt motiv l-a 
constituit teama de adversar. Jo
cul de astăzi a confirmat că apă
rarea — în ciuda celor două go
luri primite — prezintă încre
dere. Rămîne insă o problemă de 
rezolvat, jocul în atac. Îndeo
sebi finalizarea. Apreciez că — 
ținlnd seama și de deosebita va
loare a adversarului — Întreaga 
linie de fund a evoluat bine. Dinu 
s-a dovedit foarte activ în pri
ma repriză. Dintre ceilalți ju
cători, trebuie remarcat și Boloni 
pentru risipa lui de energie".

Dinu, căpitanul echipei națio
nale : „N-a fost o partidă de ni
vel tehnic ridicat, ci una in care 
accentul s-a pus pe angajament, 
semănînd astfel cu un meci de 
campionat. Am dorit să obținem 
un rezultat bun și — cu mai mul
tă șansă — am fi reușit. Dacă 
nu eram atît de repede egalați, 
am fi pus în continuare proble
me adversarilor noștri".

D.

1NTILNIRE CU CITITORII
Azi, Io ora 17, Ta Iibrâria nr. 95 

din Calea Victoriei (vizavi de Cen
trala C.E.C.). Mircea David, fostul 
portar al echrpei noastre naționale 
de fotbal de acum 4 decenii, se va 
intîlni cu cititorii cârții „II dio și 
diavolii din fața porții**, în care pu
blicistul George Mihalache a pre
zentat viața și activitatea sportiva a 
acestui mare fotbalist din trecut. 
Cu acest prilej, Mircea David va da 
autografe celor care l-a;j vâzut ju- 
cînd, precum și tineretului de cstâzî, 
care a fdeut cunoștința cu el din 
cartea recent epârutd.

Pînă la deschiderea oficială a 
sezonului — marcat de „optimi
le" Cupei României — a mai ră
mas numai o săptămînă. In ve
derea acestui start. majoritatea 
divizionarelor A au făcut o ul
timă verificare.
• STEAUA — SLASK WROC

LAW 2—0 (1—0). Cîteva mii de
spectatori au tinut să asiste ieri
după-amiază la meciul
susținut ae formația Steaua 
compania ------ - 
Wroclaw.
dinamism, _ _ _
zic depus de ambele formații (o 
notă în plus echipei poloneze) 
aflate în plină perioadă de pre
gătire, înaintea reluării 
a sezonului. Bucureștenii au do
minat mai mult, reușind acțiuni 
spectaculoase la poarta oaspeți
lor, îndeosebi prin Dumitru. Ior- 
dănescu și Ad. Ionescu. La o 
asemenea acțiune (min. 37), Ad. 
Ionescu prelungește un balon 
cu capul și PUCHEA înscrie 
primul gol, din apropiere. La re
luare, oaspeții ies mai decis la 
atac, dar cei care marchează 
sint tot bucureștenii (min. 52), 
prin C. ZAMFIR, la capătul unei 
faze colective de atac. Pînă ia 
finalul partidei Steaua mai ra
tează cîteva ocazii de a înscrie, 
iar oaspeții reușesc o 
72), prin GargowskL 
foarte bine Fr. Coloși. 
W’indt — Anghelini 
Andrecuți), Agiu. 
Nițu (min. 75 L Gheorghe) 
Stoica, iordănescu, Dumitru 
Zahiu (min. 75 Aelenei), 
Ionescu, Puchea (min. 46 
Zamfir). SLASK WROCLAW ; 
Jarecki — Sobiesak, Kowalczyk, 
Faber (min. 46 Nocun), Kopycki 
— Gargowski, Pawloski, Jesmia- 
nowicz — " '
Majewski), 
wakowski), ____________ _
67 Olesiak). (Pavel PEANA)
• F.CJH. BRAȘOV 

  .CUPA
Duminică s-au

amical 
în 

echipei poloneze SlasK 
Partida a plăcut prin 
prin angajamentul fi-

tirziu, COJOCARU să 
excelentă combinație a 
giuleștean, în 
adversă a fost 
„mat", 
condus 
RAPID 
Puriț, 
Grosu 
Ion, 
Cojocarii)

finalizeze o 
atacului 

aoărarea 
practic,

oficiale

bară (min. 
A arbitrat 
STEAUA . 
(min. 65 
FI. Marin,

Ad.
C.

Podgomy (min. 63 
Pekala (min. 70 No- 
Szeptunowski (mm.

A CIȘ- 
TIGAT „CUPA ’ MUNICIPIULUI 
brașov-. Duminică s-au în
cheiat întrecerile primei ediții a 
„Cupei municipiului Brașov". Fi
nala și-au disputat-o echipele 
F.C.M. Brașov și Corvinul Hu
nedoara. După n partidă de bun 
nivel tehnic și cu multe faze 
spectaculoase, brașovenii <*.u cîș
tigat cu 2—0 (2—0), prin ’olurile 
marcate de Boriceanu (min. 11) 
și Papuc (min. 38), intrînd astfel 
în posesia trofeului. Arbitrul R. 
Petrescu a condus foarte bine 
următoarele formații : F.CJtf. :
Balasz — Papuc, Vărzaru, Pes- 
caru, Panache — Șui ea, Furnică, 
Gherghe — Bența, Paraschiveseu, 
Boriceanu (au mai jucat : Man- 
ciu, Naghi, Bucur, 
Ștefan) ; Corvkiiu : I. 
Nicșa, Merlă, Andone, 
Dumitriu IV, Klein, 
Economu, Dumitrache, 
mai jucat : R. Nunweiller, Lăcă
tuș, Gălan și Răutu). Pentru lo
curile 3—4 : F.C. BAIA MARE — 
DELTA TULCEA 6—0 (4—0). Au 
marcat : Sabău (min. 3). Mureșan 
(min. 31 și 77), Parfenov (min. 
36 — autogol) și Bălan (min. 42 
și 69). F.C, Baia Mare ; Ariciu — 
Borz, Hoffmeister, Sabău, Molnar 
— Sepi (Ciohan II), P. Radu 
(Hotico), Mureșan — Bălan, Cio
han I, Deac. A arbitrat foarte 
bine M. Ivăncescu. (C. GRUIA — 
coresp.).
• RAPID — GWARDIA VAR

ȘOVIA 3—1 (1—1). Un public des
tul de numeros — aproximativ 
15 QOO de spectatori — o vreme 
excelentă de joc și o întrecere 
aprig disputată, ca și cînd ar fi 
fost vorba de un meci cu mare 
miză, toate acestea la un loc au 
făcut din partida de ieri dimi
neață, de pe „Republicii" în 
care Rapid a întâlnit formația 
poloneză Gwardia, o plăcută 
uvertură a sezonului oficial. Com- 
portîndu-se pe linia bunelor evo
luții, cu care și-a obișnuit, de la un 
timp, suporterii, echipa antrenată 
de N. Lupescu și L Pop a ob
ținut o meritată victorie, “ 
pătul unui joc dinamic, 
cu multe faze de fotbal 
acțiuni spectaculoase de 
goluri frumoase. Păcat 
giuleștenii nu au reușit 
mite momente ale întîlnirii, mai 
ales în repriza întîi, cînd erau 
conduși, să-și stăpînească nervii, 
ieșirile nesportive ale unor jucă
tori ca Petcu, Grosu și Mateescu, 
umbrind, intr-o oarecare măsură, 
efortul general al echipei de a 
se impune pe planul jocului. Sco
rul a fost deschis de jucătorii 
oaspeți. în min. 12. cînd WISNIE
WSKI a înscris în urma unei 
frumoase acțiuni personale. Ega- 
larea s-a produs în min. 39, cînd 
PETCU a șutat puternic, din afara 
carer'ui sub bara transversală. In 
min. 75, Rapid ia conducerea cu 
2—1, prin golul realizat de PARAS
CHIV, pentru ca, două minute mai

Chioreanu, 
Gabriel — 
Bogdan — 

Petcu —
Văetuș (au

, la ca- 
presărat 
bun, cu 
atac, cu 

insă că 
în anu-

care
■ făCUtă, piiavtlC,
Arbitrul C. Bărbulescu a 

următoarele formații : 
î Ionițu — Mateescu, 
Pîrvu, / d. Dumitru — 
(min. 73 Paraschiv), ion 

Fetcir — Bartales (min. 38 
Șumulanschi, Manea 

(min. 87 Vătui) ; GWARDIA : 
Rutkowski I — Bartlonovicz, 
Sodoma, Walczak, Szydtowski —• 
Sikorski II, Tereszczynski, “ ’ 
wczyk — Cnetotwki (min. ‘ 
kowski n), Kowlczyk, 
niewski. (M. 1.)

• TURNEUL ECHIPEI
TG. MUREȘ IN R.A. 
Continuîndu-și turneul în_ ____
Egipt, formația A.S.A. Tg. Mu
reș a jucat la Cairo în compania 
echipei Arsenal, obținînd victo
ria cu 1—0 (0—0).

A OLIMPIA SATU MARE — 
D.V.T.K. DIOSGYOR (UNGARIA) 
4—3 (1—1). Au marcat : Balogh,
Mureșan, Matei, Hațeganu, res
pectiv Kadar, Teodoru II și Olah. 
Olimpia : Pusztai — Pinter,
Marca, Matei, Bathori II — i 
bou, Ghencean (Pop), Balogh 
Mureșan, Hațeganu, ~ 
(Z. KOVACS — coresp.).
• F.C. BIHOR — „U" CLUJ- 

NAPOCA 3—3 (1—1). Au înscris: 
Kun n (11 mv Florescu și Fil- 
dan pentru orădeni. respectiv 
Florescu (2), Cimpeanu U. „U“ : 
Bukossi — L. Mihai, Moș, Ciocan, 
Porațchi — Mânu, Fl. Pop, Cim
peanu II — Răduță. Boca, Bata- 
cliu (au mai jucat : Suciu, Flo
rescu, Mureșan si Bagiu). (P. 
LORINCZ — coresp.).

a C.S. TÎRGOVISTE — PE
TROLUL PLOIEȘTI 3—2 (1—1).
Au marcat : FI. Grigore Ol m), 
Ene și Popescu respectiv Si- 
maciu, Libiu. C.S. : Mia — Nicu- 
lescu, Alexandru, Ene. Pitaru — 
Dumitrescu, Kallo, Greaca “ 
Grigore, Marinescu. Isaia 
mai jucat : Coman,
Gheorghe, Popescu, 
Pietroianu, Drăghici și 
(M. AVANU — coresp.).
• F.C. CONSTANTA —

RIA BUZĂU 2—1 (2—1).
înscris : Petrach.
Moldovan pentru gazde, 
tiv Ghizdeanu. Gloria : 
— Vlad, Petrache, Simion, 
pan — Ghizdeanu, Toma, 
goescu — Petreanu, Stan, ___
Radu (au mai jucat • Dobre, Do- 
robăț și N. Marin). (C. POPA — 
coresp.).

a PANDURl TG. JIU — 
JIUL PETROȘANI 1—0 (0—0).
A marcat Predukîscu. Jiul : Ca- 
vai — P. Grigore, Bâdin, Rusu, 
Miculescu — Varga, Ciupitu, Stoi
ca — Bucurescu, Sălăjan, Stoi- 
chiță (au mai jucat : Moîse și 
Enescu). (P. CRISTEA — coresp.)
• U.M. TIMIȘOARA — UNI

VERSITATEA CRAIOVA 1—1 
(1—0). Au înscris : Bobu pentru, 
timișoreni, respectiv Irimescu. 
Universitatea : Beldiei (Lung) — 
Ungureanu, Voica. Bumbescu»' 
Purima — Donose, Beldean-u. Iri
mescu — Gîrleșteanu, Cîrțu, Marcu. 
(St. MARTON — coresp.).

A F.C. ARGEȘ — FLACARA 
AUTO. MORENI 1—0 (1—0). A
marcat Ral ea. F.C. Argeș î Spe
ria tu — Zamfir, Cîrrtea, Stan cu, 
Ivan — Iovă n eseu. Chivescu, Băr
bulescu — Moiceanu. Dobrin, Ha
lea (au mal jucat : iatan și 
Turcu). (I. FEȚEANU — coresp.).
• F.C.M. GALAȚI — C.S.U. 

Galați 4—0 (1—0). Au înscris : 
Burcea, Constantinescu, Cramer 
(2). F.CJML : Oană — Moțoc, Con
stantinescu, Olteanu. Țolea — 
Bejenaru, Bala ban, Cramer — Ma- 
jaru, Burcea, Orac. (T. SIRIO- 
POL — corosp.).
• OLTUL SF. GHEORGHE — 

ENERGIA GIL GHEORGHIU-DEJ 
2—1 (1—0). Au marcat : Sebestyen, 
Bencsik, respectiv Grădinaru. 
(Gh. B RIOT A — coresp.).

a GRANITUL BABADAG — 
PORTUL CONSTANȚA 3—1 
Au marcat : Milicenco. 
Onică, respectiv Nedelcu. 
FUGIGIU —
• F.C.M.

Ndo-
61 Rut-

Wis-

A.S.A. 
EGIPT.

R. A.

Sa-

Demarcek.

FI. 
(au 

V o in ea, 
Stăncescu, 

Sa va).

GLO- 
Au 

(autogol) și I. 
respec- 

Cristian
Tul-
Ne-
Gh.

(0—0) • 
Rada, 

(N.

Min. 75 al partidei Rapid Gward:a Varșovia : Paraschiv a
inserts și giuleștenii au luat conducerea Foto : Dragoș NEAGU

coresp.).
GIURGIU — 

MENTUL ALEXANDRIA 
(1—0). A înscris Popa. (Tr.
BALATA — cor esp.).

« C.S.M. SUCEAVA — MINE
RUL GURA HUMORI LUI 3—1 
(2—1). Au marcat : Grosaru (3), 
respectiv Armeanea. (I. M1N- 
DRESCU — coresp.).

a CONSTRUCTORUL IAȘI — 
VIITORUL VASLUI 2—3 (1—0).
Au marcat : Ailoaiei, Simîonov, 
respectiv Mardare (3). (V. DIA-
CONESCU — coreso.ta
• FEROM URZICENI — ME

TALUL BUCUREȘTI 2—4 (1—1).
Au înscris : Anghel, Gheracostea, 
respectiv Dumitrescu. Nica, Pro
dan, Giugiumică. (M. TABARCEA 
— coresD.).
• U.T.A. — ÎNFRĂȚIREA O-

RADEA 2—0 (0—0). A marcat :
Țîrban (2). (N. STRAJAN — 
coresp.).
• ENERGIA SLATINA —

MUSCELUL CÎMPULUNG 
Divizionara B din Slatina 
schimbat denumirea în Energia și 
are din acest sezon un nou an
trenor, în persoana lui Nicolae 
Ivan. (D. MIIIAIL — coresp.).
• RECOLTA SALONTA —

TRICOLORUL BEIUS 5—1 (4—0).
• C.F.R. PAȘCANI — LAMI

NORUL ROMAN 1—1 (0—0).
« DUNAREA CALAFAT — 

PROGRESUL BAILESTI 4—1 (1—1).
G UNIO SATU MAlRE — MI

NERUL BAIA SPRIE 6—0 (3—0). 
TEXTILA BUHUȘI — FO- 

RESTA FĂLTICENI 0—1 (0—0).
• UNIREA DRORETA TR SE

VERIN — GLORIA STREHAIA 
3-1 (2—0).

4 C.F.R. TIMIȘOARA — ELEC
TROMOTOR TTMTSOARA 2—0 
(1-0).
• FORESTA BISTRIȚA — PRO

GRESUL NAS AUD 4—0 (1—0)* -

RUL-
1—0 

BAR-

0—0.
și-a



LA LAKE PLACID, FAVORIȚII CONTINUĂ
SĂ SE IMPUNĂ

-------- ÎN ÎNTRECERILE DE AZI---------
HOCHEI : ora 13 : Canada — Japonia (,,R“), ora 13,30 : Sue

dia — Norvegia (,,A“), ora 16,30 : Olanda — Polonia (,,R“), ora 
17 : U.R.S.S. — Fiilanda (,,R“), ora 20 -.Cehoslovacia — R.F. 
Germania (,A“), ora 20,30 : S.U.A — România G,A“).

PATINAJ ARTISTIC : ora 8 : Proba masculină — figuri obli
gatorii.

SĂRITURI : ora 12,30 : Sărituri de la trambulina de 70 m 
pentru combinata nordică.

SCHI ALPIN : ora 11 : Proba de slalom uriaș bărbați, manșa I.

SCHI FOND : ora 9 :Cursa de 10 km femei.

© Sportivii sovietici, pînă 
acum : 5 medalii de aur
• Patinatorul american 
Eric Heiden, primul dublu 
campion ia Lake Placid
• D. Panaitescu — Gh. 
Lixandru pe locul 11 la

bob 2
LAKE PLACID, 17 (prin 

telefon). Zăpada și-a dat la 
timp întîlnire cu „Olimpiada 
albă“. După cum se știe, îna
inte de începerea competiției, 
stratul de nea era doar de 5 
centimetri, absolut insuficient 
pentru buna desfășurare a în
trecerilor. Iată însă că acum 
ninge la Lake Placid și concur
surile nu mai suferă. Dimpo
trivă, ovalul pistei de patinaj 
viteză, fiind acoperit cu un 
strat de zăpadă de 15 cm, oa
menii de serviciu au fost ne- 
voițî să-l degajeze în grabă, 
pentru a permite intrarea con- 
curenților. Ninsori abundente 
au căzut și pe muntele Van 
Hoevenberg, pe pantele căruia 
se țin întrecerile de schi-fond, 
sanie și bob.

Atenția noastră a fost însă 
concentrată asupra unei compe
tiții pe teren acoperit și anu
me asupra turneului de hochei 
pe gheață. în cel de-al treilea 
meci susținut în grupa „albas
tră”, hocheiștii noștri s-au 
aflat, sîmbătă seara, la Olympic 
Center, în prezența a 5 000 de 
spectatori, in fața echipei Ce
hoslovaciei. Afectați de înfrîn- 
gerea anterioară, suferită în 
meciul cu echipa S.U.A., ad
versarii noștri au jucat cu o 
mare dorință de reabilitare și 
au luptat din răsputeri pentru 
îmbunătățirea golaverajului lor. 
Dar echipa României a dat o 
replică dirză. reușind cel mai 
strîns rezultat de pînă acum 
în palmaresul româno-cehoslo- 
vac, la nivelul primelor re
prezentative : 2—7 (0—2, 1—3, 
1—2). După cum se vede din

FIȘIER
PATINAJ VITEZA. 5000 m bărbați 

(16 februarie) : 1. Eric Heiden
(S.U.A.) 7:02,29 (R.O.) - campion
olimpic (astfel Erik Heiden obține a 
doua medalie de aur) ; 2. Kay Stensh- 
jemmet (Norvegia) 7:03,28; 3. Tom
Oxholm (Norvegia) 7:05,59... 22. An
drei Erdelyi (România) 7:34,41.

BOB 2 persoane, clasament fina! 
după 4 manșe : 1. Elveția II (Eric
Schârer—Josef Benz) 4:09,36 — cam
pioana olimoică ; 2. R.D. Germană
II (Germeshausen—Gerhardt) 4:10,93 ; 
3. R.D. Germană I (Nehmer—Musiol) 
4:11,08... 11. România 1 (Dragoș Pa
naitescu—Gheorghe Lixandru) 4:16,04... 
18. România îl (Constantin lancu— 
Constantin Obreja) 4:18,63.

BIATLON, 20 'km individual : 1.
Anatoli Alibaev (U.R.S.S.) 1h08:16,31
(0 min penalizare) — campion olim
pic ; 2. Frank Ullrich (R.D.G.) 
1h08:27,79 (3) ; 3. Eberhard Rosch 
(R.D.G.) 1h11:11,73 (2).

SANIE, bărbați, clasament final du
pă 4 manșe : 1. Bernhard Glass 
(R.D. Germană) 2:54,796 — campion 
olimpic ; 2. Paul Hildgartner (Italia) 
2:55,372 ; 3. Anton Winkler (R. F.
Germania) 2:56,545. (Fostul lider, 
Dettlef Giinther — R.D.G., s-a răs
turnat într-o turnantă în manșa a 
3-a).

SANIE, femei, clasament final du
pă 4 manșe : 1. Vera Zozulia
(U.R.S.S.) 2:36,537 - campioană o-
limpică ; 2. Melita Sollmann (R.D.G.) 
2:37,657 ; 3. Ingrida Amantova
(U.R.S.S.) 2:37,817.:. 20. Elena Stan
(România) 2:44,460 ; 21. Maria
Maioru (România) 2:44,590.

HOCHEI (16 februarie) : grupa al
bastră : Cehoslovacia — România 
7-2 (2-0, 3-1, 2-1) ; S.U.A.
Norvegia 5—1 (0—1, 3—0, 2—0) ; Sue
dia — R.F. Germania 5—2 (1—0, 4—1, 
0-1) ; grupa roșe : Finlanda — Ca
nada 4—3 (2-1, 1-0, 1-2) I, Japonia 
- Olanda 3-3 (3-1, 0-1, 0-1),
U.R.S.S. - Polonia 8-1 (5-1, 2-0,
1-0).

SCHI FOND, 15 km bârbaț' (17 
februarie) : 1. Thomas Wassberg
(Suedia) 41:57,63 - campion olimpic; 
2. Juha Nieta (Finlanda) 41:57,64 
(la fotografie) ; 3. Ove Aunli (Nor- 
Vegia 42:28,62.

PATINAJ VITEZA, 1000 m femei : 1. 
Natalia Petruseva (U.R.S.S.) 1:24,10
(R.O.) — campioană olimpică (astfel, 
sportivii sovetici obțin a 5-a me- 
da’ie de aur), 2. Leah Mueller 
(S.U.A.) 1:25,41 ; 3. Sylvia Albrecht
(R.D. Germană) 1:26,46.

SCHI ALPIN, proba de coborire, fe
mei (pirtie de *698 m) : 1. Annema- 
rie Moser—Proll (Austria) 1:37,52 (me
die orară 99,432 km.) — campioană 
olimpică : 2. Hann: Wenzel (Liech
tenstein) 1:38,22 : 3. Marie—Therăse
Nadig (Elveția) 1:38,36.

PATINAJ ARTISTIC. In proba de dans 
conduce cupijl Natalia Linicîuk— 
Ghenadi Karponosov (U.R.S.S.) cu 
40.40 p. La perechi, după progra
mul scurt*, conduc Irina Rodnina— 
Aleksandr Zaițev (U.R.S.S.) cu 
41,96 p 

scorurile parțiale, partida a 
fost destul de echilibrată, acest 
lucru fiind evident mai ales 
în prima și ultima repriză. 
Cehoslovacii deschid scorul în 
minutul 14 (prin Bubla) și se 
desprind la 2—0 abia în ulti
mul minut al primei reprize 
(autorul golului ; Novy). Ime
diat după reluare, Cazacu re
duce scorul (min. 22) dintr-o 
pasă primită de la Hălăucă. 
Jocul bine organizat în apărare 
al echipei noastre face ca di
ferența de numai un gol să 
se mențină pînă aproape de 
jumătatea meciului. Un gol 
marcat de Kadlac (pornit din 
poziție de ofsaid — min. 28) 
și altul realizat de Novy (min. 
29, cînd echipa noastră. se 
afla în inferioritate numerică) 
înclină balanța în favoarea e- 
chipei Cehoslovaciei, care se 
detașează, după două reprize, 
la 5—1 (P. Stasny, min. 34). 
Ultima parte a meciului este 
cea mai frumoasă. Lukaci ur
că scorul la 6—1 (min. 42), 
Cazacu înscrie din nou (min. 
45, din pasa lui Gali, pentru ca 
în min 46 Pouzar să fixeze 
scorul final : 7—2. Să notăm 
că, pînă la terminarea întîl- 
nirii, echipa noastră mai are 
3—4 ocazii de gol, printre care 
și un șut de penalitate ratat, 
în min. 48, de Cazacu. în an
samblu, echipa României s-a 
comportat mulțumitor, evoluția 
sa, în fața uneia dintre cele 
mai bune echipe din lume, 
fiind adesea aplaudată de pu
blic. A fost folosit întregul e- 
fectiv, dar să notăm noutatea 
unei prime linii în formula : 
Hălăucă — Tureanu — Caza
cu, care a dat satisfacție. După 
începutul partidei, Axinte și 
Costea au fost înlocuiți, adop- 
tîndu-se cu destul succes nova 
formulă. Raportul șuturilor pe 
poartă : 45—29 pentru învingă
tori. Minute de penalizare : 
România 6 și Cehoslovacia' 2, 
deci un meci foarte fair. în 
comparație cu cele de pînă 
acum din acest turneu și mai 
ales cu partida disputată în 
paralel, la Olympia Arena, 
dintre S.U.A. și Norvegia 
(5—1), în cursul căreia s-au 
dictat 34 minute de penalizare. 
Meciul Cehoslovacia — Româ
nia a fost condus de arbitrul 
Josef Kompalla (R.F.G.) la 
centru, Alfred Fischer (Norve
gia) și Andrzej Kapolka (Polo
nia) la linii. Următoarea în
tîlnire a echipei României : 
luni (la ora 20,30, ora locală) 
cu S.U.A

★
Simbătă, in fața a 10 000 de 

spectatori (cifră oficială, după 
numărul de bilete vîndute) s-a 
încheiat proba de bob 2 per
soane, disputată — ca și în
trecerile de biatlon — pe un 
vînt puternic și ninsoare. E- 
chipajul România I (Dragoș 
Panaitescu — Gheorghe Lixan
dru) a terminat ultimele două

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Donețk a- 

tleta sovietică Olga B ah rus ev a a 
alergat 800 m (în sală) în 1:58,4.

BOX a La Cardiff s-a disputat 
Jntilnirea dintre echipele Țării 
Galilor și R.F. Germania. Pugi- 
liștil vest-germani au obținut vic
toria eu scorul de 10—1.

CICLISM • Prima etapă a 
„Turului Mării Mediterane". 
disputată între Menton și Antibes 
(100 km), a fost cîștigată de 
belgianul Walter Planckaert cu 
timpul de 2h39:19. în clasamen
tul general conduce insă Gerrie 
Knetemann (Olanda), care a în
registrat cel mal bun timp în 
etapa „prolog*. 

manșe (a treia și a patra) pe 
locul 9, dar timpii slabi reali
zați vineri, în primele două 
manșe, nu le-au permis hohe
rilor noștri decît obținerea lo
cului 11 din 20 de echipaje 
prezente în clasamentul final. 
Ei se află la numai 12 sutimi 
de secundă de locul 10. în 
ansamblu, comportarea primu
lui nostru echipaj este nesatis
făcătoare, dacă o raportăm la 
coborîrile de antrenament, 
cînd se situau pe locul 8. Să 
reținem și faptul că in cele 4 
coboriri de concurs Panaitescu 
și Lixandru nu și-au mai re
editat constanța din manșele 
de antrenament. Cu toate a- 
cestea, locul 11 la Jocurile 
Olimpice de iarnă este cel mai 
bun pe care primul nostru pi
lot îl ocupă cu un bob de 2 
persoane la marile competiții 
din ultimii ani, el fiind de re
gulă mai bine clasat in proba 
de bob 4. Apropo de această 
probă, luni dimineața încep 
coborîrile de antrenament, la 
care iau parte și echipajele 
România I (Panaitescu, Cristu- 
dor, Mitrofan, Lixandru) și 
România II (lancu, Francu, 
Dumlnicel, Obreja). Antrena
mentele durează 5 zile, vineri 
fiind zi de pauză, iar concursul 
— la care sint înscrise 18 e- 
chipaje — urmind să se desfă
șoare sîmbătă și duminică, cu 
cite două coboriri in fiecare zi. 
Pentru întregirea informației, 
să notăm și locul 18 ocupat de 
echipajul România II (Cons
tantin lancu — Constantin O- 
breja) în proba de 2. Pîrtia de 
bob de la Mount Van Hoeven
berg (înghețată artificial cu 
numai 9 luni în urmă), deve
nită cea mai rapidă din lume, 
prezintă in același timp și o 
măre siguranță, ca probă fiind 
faptul că intr-un concurs atît 
de disputat nu s-a înregistrat 
nici un accident.

Rămînînd în această zonă a 
clasamentelor olimpice, să 
consemnăm și încheierea pro
bei de sanie-fete. Ultimele 
două manșe nu au adus îmbu
nătățiri în rezultatele sportive
lor noastre, care au terminat 
întrecerea pe locurile : 20. Ele
na Stan cu 2:44,46 și 21. Maria 
Maioru cu 2:44,59, din 26 . de 
concurente. De azi, încep an
trenamentele la sanie dublu 
băieți, probă la care vor par
ticipa și sportivii noștri Ion 
Apostol — Cristinel Piciorea.

încă o probă încheiată sim
bătă : patinaj viteză 5 000 m 
bărbați. Din păcate, pe aceeași 
linie sub așteptări ca și la 
proba de 500 m (27. Vasile Co- 
roș 40,30 ; 30. Dezideriu Jenei 
40,84, dintr-un total de 37 
concurenți), patinatorii noștri 
nu s-au distins nici la 5 000 m: 
Andrei Erdelyi a ocupat locul 
22 din 29 concurenți, cu timpul 
de 7:34,41, un timp departe de 
propriul său record național.

Radu URZICEANU

HOCHEI In turneul interna
țional pentru Juniori de la Bra
tislava, selecționata U.R.S.S. a 
învins cu 5—4 (1—1. 2—1, 2—2)
formația Finlandei. La competiție 
mai participă reprezentativele 
Suediei și Cehoslovaciei. 0 Echi
pa sovietică Himlk Voskresensk 
a jucat în Cehoslovacia cu 
formația Poldi Kladno pe care 
a învins-o cu scorul de 7—2.

tenis « Aa conțin .at meciu
rile turneului international femi
nin de la Oakland. Rezultate teh
nice : Holladay — Billie Jean 
King 7—5, 2—6. 6—0 : Navratilova 
— Ruzlcl 6—3. 6—2 : Wade —
Margolin 6—1, 6—2 ; Casals — 
Morrison 6—3, 7—6. 0- tn semifi-

HALTEROFILUL 
PE PRIMUL LOC ÎN

La „Cupa Dunării- la haltere 
— seniori, desfășurată la Tren- 
cin (Cehoslovacia), sportivul 
român Gelu Radu a obținut un 
frumos succes la categoria 
pană, clasîndu-se pe primul loc 
cil 247,5 kg (105, 142,5). El i-a 
întrecut pe Simon (Ungaria) 
247,5 (mai greu la cîntarul ofi-

CONCURS „INDOOR“

DE ATLETISM
LA LOS ANGELES
NEW YORK, 17 (Agerpres). 

în concursul internațional de 
atletism desfășurat pe teren a- 
copeirt la Los Angeles, record
manul mondial Henry Rono 
(Kenya) a stabilit cea mai bună 
performanță mondială a sezo
nului în cursa de două mile, în 
8:21,7. Alte rezultate : lungime : 
Robinson — 7,84 m ; înălțime : 
Jacobs — 2,28 m ; triplu salt : 
Tiff — 16,47 m.

„TURNEUL CELOR 5
LONDRA (Agerpres). — Pe 

stadionul „Twickenhamu din 
Londra, în meci pentru com
petiția internațională de rugby 
„Turneul celor 5 națiuni**, se
lecționata Angliei a învins cu

Campionate naționale de lotbal intre douâ sezoane 

luciana: SARAJEVO, UN LIDER PUȚIN SCONTAT
Turul celui de-al 34-lea cam

pionat național al Iugoslaviei s-a 
încheiat cu un lider de toamnă 
nesperat : Sarajevo, din orașul 
cu același nume, capitala Repu
blicii Socialiste Bosnia-Herțe- 
govina. Cu 23 de puncte cuce
rite în 17 meciuri (10 victorii, 3 
jocuri egale, 4 înfrîngeri, golave
raj +11). Echipa în care joacă și 
faimosul Safet Sușici — declarat 
și el cel mai bun fotbalist al anu
lui — a ajuns în vîrful pirami
dei doar după consumarea ulti
mei etape a turului, depășind nu 
numai pe Radniciki Niș (locul 2 
cu 22 de puncte) ci și pe Steaua 
Roșie Belgrad (locul 3), Hajduk 
(4), Partizan (9), Dinamo Zagreb 
(10), care de ani de zile formea
ză „careul ■ magic“ al fotbalului 
iugoslav.

Meritul echipei Sarajevo este 
cu atît mai mare știindu-se că 
în rîndurile sale activează doar 
3—4 jucători „de marcă“. In 
afara lui Sușici, fotbalistul de 
mare clasă, aci mai joacă și 
cîțiva tineri talentați printre care 
amintim pe extrema stingă 
Pașici, în primul rînd, apoi pe 
Vidovici, Hadjibeghici, Janjuș. 
Hotărîrea acestui club de a nu 
alerga după tehnicieni cu nume, 
din afară, ci de a aduna în ju
rul clubului în funcții de condu
cere pe foștii săi jucători a dat 
roadele scontate. Antrenorul 
principal Muzurovici, directorul 
clubului Vujovici, precum și cei
lalți membri ai comisiei tehnice 
sînt cu toții foști jucători dm 
Koșevo. Ei lucrează fără multă 
zarvă, poziția de lideră de toam
nă a echipei, precum și cei 3—4 
jucători chemați constant în lo
turile naționale constituind cea 
mai mare răsplată pentru munca 
depusă.

Să mai notăm că și alte echi
pe au crescut valoric în acest 
tur, participînd la lupta pentru 
cucerirea primului loc. Remar
căm în primul rînd pe Radniciki 
Niș — în rîndurile căreia joacă 
portarul naționalei iugoslave, 
Pantelici, internaționalii Obrado- 
vici, Panaiotovici, Mitoșevici și 
alții — precum și pe Napredak, 
ocupanta locului 6 (20 de puncte, 
golaveraj +6) și Vardar din 
Skoplje, locul 7 (18 puncte, go
laveraj +5), ambele formații re
venite anul trecut în prima di
vizie. Se poate spune, deci, că o 
caracteristică a turului o consti
tuie creșterea valorică a echipe
lor fără „firmă“.

Rar s-a întâmplat ca un cam
pionat național să fie într-3tît 
de echilibrat ca actuala ediție, 
iar foarte multe meciuri să se 

nalele competiției internaționale 
„Cupa Speranțelor4 de la Ham
burg, echipa Angliei a învins cu
2— 0 pe cea a Austriei, iar Suedia 
a întrecut cu 2—1 Franța. La 
feminin, finala va avea loc între 
echipele Angliei, învingătoare cu
3— 0 în fața Franței, și S.U.A.. ca
re a eliminat cu 2—1 formația 
Suediei.

TENIS DE MASA a în cadrul 
competiției pentru „Cupa ligii 
europene" la Portsmouth, echipa 
Suediei a Învins cu >—2 selec
ționata Angliei. Suedezul Thorsell 
l-a învins cu z—1 p' Douglas. O 
surpriză a furnizat-o Douglas care 
l-a întrecut ap^i cu 2—1 pe cam
pionul suedez Bengtsson.

GELU RADU 
„CUPA DUNĂRII" 

cial) și pe Galabarov (Bulga
ria) 245 kg. La cat. ușoară a 
cîștigat bulgarul Pașov cu 
297,5 kg. St. Kiss (România) 
a ocupat locul 5 cu 257,5 kg.

FESTIVITATEA APRINDERII 
FLĂCĂRII OLIMPICE 

PENTRU J. 0. DE VARĂ, 
LA 16 IUNIE

ATENA, 17 (Agerpres). — 
Președintele Comitetului olim
pic al Greciei, Giorgios Atana- 
sidis, a anunțat într-un interviu 
că festivitatea aprinderii flăcă
rii olimpice pentru J.O. de 
vară de la Moscova va avea loc 
in sanctuarul din Olympia la 
16 iunie. Flacăra, simbolul etern 
al Jocurilor Olimpice, va fi 
transportată de ștafete, urmind 
să ajungă în capitala U.R.S.S. 
la 18 iulie.

NAȚIUNI * LA RUGBY
scorul de 9—8 (3—4) formația 
Țării Galilor.

în cadrul aceleiași competiții, 
la Edinburgh, reprezentativa 
Scoției a întrecut cu scorul de 
22—14 (4—7) echipa Franței.

fl desfășurat la un înalt nivel 
calitativ, satisfăcînd pe deplin 
numărul mare de spectatori pre- 
zenți. Este puțin obișnuit faptul 
că în soccerul european de azi* 
la un meci din campionatul na
țional să fie prezenți 100 000 de 
spectatori — cum a fost căzui 
la tradiționalul derby dintre 
Partizan și Steaua Roșie — iar 
aceștia să plece pe deplin mulțu
miți de calitatea întîlnirii.

Surprinde locul destul de mo
dest ocupat în clasament de că
tre o serie de echipe recunos
cute, cu mulți jucători consa- 
crați. Constatarea este valabilă 
în primul rînd pentru Dinamo 
Zagreb (doar locul 10). iar Voj- 
vodina Novi Sad, ocupanta ulti
mului loc în clasament (11 punc
te, golaveraj — 18), nu-și poa^e 
găsi deloc cadența.

Campionatul de toamnă a lan
sat noi jucători pe prima scenă 
fotbalistică a iugoslaviei. Multi 
dintre ei au și fost chemați ih 
loturile reprezentative. Să amin
tim doar de cîțiva : Okuka (Ve
lez) care este și golgeterul de 
toamnă al campionatului cu 11 
goluri marcate, Vidovici, Pașici 
(Sarajevo), Milovanovici, Mileto- 
vici, Jovin (Steaua Roșie), Ziv- 
kovici, Klinciarski, Varga (Par
tizan), Amerșek (Olimpia), Pa- 
prița (Zelezniciar). Peșici (Na
predak), Gudelj, Krsticevici 
(Hajduk), Vorotovici (Buduc- 
nost), Ravnici (Rijeka) și mulți 
alții, care oricînd pot lua locul 
valoroșilor lor colegi mai vîrst- 
nici : Surjak, Mujinici, Santraci, 
Vukotici, Jovanovici, Savici etc.

Se poate afirma că fotbalul 
iugoslav a avut în 1979 o toa ri
nă bogată, Pe lingă reușitele 
consemnate în campionat, echi
pele Steaua Roșie, Hajduk, Ri
jeka au avut o serie de succese 
remarcabile în competițiile euro
pene continuîndu-și cursa și in 
1980, iar echipa reprezentativă a 
obținut rezultate de rezonanță 
internațională (4—2 cu Argentina, 
campioana mondială, 4—1 cu 
Italia, 1—0 în deplasare cu Spa
nia ș.a.), ocupînd în acest fel — 
fără a cunoaște înfrângerea în 
anul 1979 — locul 1 în Europa în 
ancheta ziarului „L’Equipe“.

Gh. GLISICI

REZULTATE @ TURNEE
• Echipele Argentinei și Co

lumbiei s-au calificat pentru tur
neul final olimpic de la Mos
cova. în ultimul meci al turneu
lui preolimpic sud-american, dis
putat la Bogota. selecționatele 
Argentinei și Columbiei au ter
minat la egalitate : 0—0, ocu
pînd primele două locuri în cla
sament.
• La Bonn, s-a disputat me

ciul internațional dintre echipa 
MS.V Duisburg și formația F.C. 
Vienna. Fotbaliștii vest-germani 
au terminat învingători cu 4—0 
(2-0).
• în semifinalele turneului pen

tru echipe de juniori de la Via- 
reggio: Lazio — Real Madrid 5—3, 
Dukla Praga — Napoli 4—2.
• Rezultatele înregistrate in e- 

tapa a 29-a din campionatul en
glez : Brighton — West Bromwich 
0—0 ; Derby — Southampton 2—2; 
Manchester City — Leeds United 
1—1 ; Nottingham Forest — Midd
lesbrough 2—2 : Stoke City — 
Manchester United 1—1. în cla
sament conduce echipa Liverpool 
— 37 p (din 25 de jocuri), urma
tă de Manchester United — 36 p 
(din 27 de meciuri). Southampton 

33 p (29 partide) etc.
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