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La Palatul Consiliului de 

Stat s-M încheiat, sîmbătă, 23 
februarie, convorbirile oficiale 
între tovarășul 
Ceaușescu, președintele 
blicii Socialiste România, 
Maiestatea Sa regele 
Ibn Talal al Regatului 
al Iordaniei.

Cei doi șefi de stat 
vat cu satisfacție 
fructuoase ale 
purtate, intr-o ambianță 
caldă prietenie, de 
și stimă reciprocă, 
că actualul dialog româno-ior- 
danian Ia nivel înalt se înscrie 
ca un nou și important moment 
in evoluția bunelor relații din- 

. tre țările noastre, in întărirea 
conlucrării dintre ele, atit pe 
tărim bilateral, cit și * in sfera 
vieții internaționale.

Cei doi șefi de stat au sta
bilit să continue contactele 
româno-iordaniene la nivel 
înalt, subliniind însemnătatea 
lor pentru amplificarea $1 
aprofundarea colaborării din
tre țările și popoarele noastre, 
pentru cauza păcii, destinderii 
și cooperării internaționale.

★
După încheierea convorbiri

lor oficiale, președintele Repu
blicii Socialisle România, tova* 
rășul Nicolae Ceaușescu, și Ma
iestatea Sa regele Hussein Ibn 
Talal al Regatului Hașemit al 
Iordaniei au semnat, in cadrul 
unei ceremonii, care a 
Ia Palatul Consiliului 
Declarația comună 
iordaniană.

După semnare, cei 
de stat s-au felicitat cu 
și-au strins îndelung 
s-au îmbrățișat cu 
taie.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și suveranul Hussein Ibn Talal 
au rostit, apoi, alocuțiuni, care 
au fost subliniate cu aplauze 
de cei prezenți.

Nicolae 
Repu- 

Și 
Hussein 
Hașemit
au rele- 

rez uitatele 
convorbirilor 

de 
înțelegere 
apreciind

avut loc 
de Stat, 
româno-
doi șefi 
călduri, 
miinile, 

cordiali-

, Simbătă la amiază, s-a În
cheiat vizita oficială întreprinsă 
in țara noastră, la invitația 
președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescn, de către Maiestatea 
Sa regele Regatului ilașemit 
al Iordaniei Hussein Ibn TalaL 

Ceremonia plecării a avut loc 
pe aeroportul Otopeni, care 
era împodobit sărbătorește.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și regele Hussein au sosit îm
preună Ia aeroport. .

Cei doi șefi de stat au tre
cut în revistă garda de onoare.

In continuarea ceremoniei, 
regele Hussein al Iordaniei și-a 
luat rămas bun de la persoa
nele oficiale române venite la 
aeroport.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a luat 
rămas bun de la personalitățile 
oficiale iordaniene care l-au 
însoțit pe suveranul hașemit in 
vizita în (ara noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a luat, apoi, un călduros ră
mas bun de la Maiestatea Sa 
regele Hussein Ibn Talal. Cei 
doi șefi de stat și-au strins cu 
prietenie miinile, s-au îmbră
țișau

Un grup de pionieri a oferit 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și regelui Hussein buchete de 
flori.

Numeroși cetățeni ai Capita
lei aflați pe aeroport au acla
mat cu entuziasm pe cei doi 
conducători de stat, pentru 
prietenia româno-iordaniană, 
exprimîndu-și deplina satisfac
ție față de rezultatele rodnice 
ale acestui nou dialog la nivel 
înalt, menit să dea un impuls 
și mai mare dezvoltării relați
ilor de prietenie și colaborare 
dintre țările și popoarele noas
tre, în avantajul lor reciproc, 
al cauzei păcii, destinderii, secu
rității și cooperării internațio
nale.
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Săritorii în înălțime -

în serie !

ADRIAN PROTEASA,
2,25 m, NOU RECORD!
Matei șl Militaru (juniori II), 2,17 m

Adrian Protea.su a cîștigat pro
ba de săritura in înălțime, la 
Trinec, In Cehoslovacia, cu o 
performanță de 2.2S m care În
trece cu 1 cm recordul . național 
de sală Înregistrat de el. cu o 
săptămlnă in urma. la\..Cupa de 
cristal”. In aceiași c incurs. Cor
nelia Popa, cu 1,85 m. s-a clasat 
a doua in urma polonezei Ursula 
Kietan — 1,38 m.

*
La Focșani, In cadrul concursu

lui republican al juniorilor tt, 
Sorin Matei (CSSA Lie. 2) și 
Constanții Militaru (Viitorul 
Buc.) au trecut peste ștacheta 
înălțată la 2,17 m. stabilind astfel 
noi recorduri republicane de sală 
pentru juniorii I și n.
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CETĂȚENE Șl CETĂȚENI!
Frontul Democrației și Unității Socialiste vă cheamă 

ca prin votul de la 9 martie să dați glas hotăririi 
voastre nestrămutate de a înfăptui mobilizatoarele 
hotărîri ale Congresului al Xll-lea al Partidului Co
munist Român, să contribuți cu toată energia, price
perea și răspunderea la transpunerea în viață a po
liticii interne de progres și prosperitate, concepută și 
condusă cu mină sigură de partidul nostru, la reali
zarea politicii sale de pace, prietenie și colaborare 
între popoare I

,^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

Ieri, in optimile „Cupei României", la fotbal

UN CADRU INEDIT. NICI 0 SURPRIZĂ!
Rapid s-a calificat în prelungiri, iar Sportul studențesc - după
• Ieri, în optimile de "finală ale „Cupei României" la 
sub genericul „Daciadei” — în partide care au avut loc 
următoarele i

Ploiești : 
Pitești : 
Brăila : 
Sibiu : 
București: 
Deva : 
Brașov : 
Alba Iulia : JIUL PETROȘANI

Sferturile de finală ale competiției

rezultate :
F.C.M. GALAȚI
STEAUA
SPORTUL STUDENȚESC 
GLORIA BISTRIȚA 
RAPID
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
UNIVERSITATEA CRAIOVA

Golul care a adus calificarea 
Rapidului, tn min. 119 ; Pirvu, h 
in plan secund, il învinge pe 
excelentul portar metalurgist V 
Toma. '

Foto : Ion MIHAlCA

Finala „cupei României" la Handbal icminin

ȘTIINȚA - CONSTRUCTORUL 16-14
CRAIOVA, 24 (prin telefon). 

Sala sporturilor din localitate 
a găzduit finala celei de a 
IlI-a ediții a „Cupei României” 
la handbal feminin, care a că
puș campioana țârii, Știința 
Bacău, formației băimărene 
Constructorul, aflată pentru a 
doua oară în faza decisivă a 
prestigioasei competiții. între
cerea a fost pasionantă timp 
de 40 de minute, în cursul că
rora ambele echipe au condus 
pe rînd. Finalul disputei a 
aparținut însă „7“-lui băcăuan. 
Elevele lui Eugen Bartha și 
Alexandru Mengoni au știut, 
mai ales în ultima parte a jo
cului, să închidă culoarele de 
șut ale principalelor piese (Sa
su și Hrivniac) pe care miza 
echipa băimâreană, au atacat 
Intr-un ritm debordant și, da
torită eforturilor lui Torok și 
ale Rițel Florea, s-au desprins 
decisiv in ultimele 10 minute,

au avut loc
fotbal — competiție 
pe terenuri neutre,

RM. VÎLCEA

penaltyuri

Sub egida „DACIADEI"

„FESTIVALUL PIONIERESC
PE GHEATA", 

MINUNATĂ A COPILĂRIEI
IN LUMEA

Cine oare ne-ar fi putut 
transpune mai convingător în 
lumea minunată a copilăriei 
decît înșiși exponenții acesteia, 
șoimii patriei și pionierii ? 
Cum au și făcut-o, dealtfel, 
simbătă după-amiază, la pati-' 
noarul artificial „23 August”, 
în calitate de participanti la 
„FESTIVALUL PIONIERESC 
PE GHEAȚĂ”, organizat în ca
drul „Daciadei" de Consiliul
Național al Organizației Pio
nierilor, Consiliul Național
pentru Educație Fizică și Sport 
și Ministerul Educației și tn- 
vățămîntului. Cîteva sute de 
copii, patinatori și hocheiști, 
cei mai ambițioși din cei pes
te un milion și jumătate, cîți 
au luat parte, din noiembrie 
trecut și pînă acum, la etapa

de iarnă a marii 
competiții sporti
ve naționale, au 
prezentat miilor de 
spectatori prezenți 
în tribune (cei
mal mulți de 
virsta loc), intr-un 
program pe cit 
riat pe atit de 
de atrăgător, o 
sinteză a unei 
sportive complexe, o ilustrare 
— prin sport și cîntec — a 
bucuriei pentru copilăria feri
cită ce le este asigurată, mani- 
festîndu-și dragostea fierbinte 
față de cel mai iubit părinte 
și îndrumător al tinerei gene
rații, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al partidului, președintele țării,

care 
s-au

se desfășoară 
înregistrat

— CHIMIA
— C. S. TÎRGOVlȘTE
— POLITEHNICA LAȘI
— PETROLUL PLOIEȘTI
— METALUL BUCUREȘTI
— A.S.A. TG. MUREȘ
— S. C. BACĂU

U“ CLUJ-NAPOCA 
programate la ÎS aprilie.

4—0 (2—0)
4—0 (1—0) 

(0—0 ; 2—2 : 2—2)
1-0 (1-0)

3—2 (9—1 ; 1—1)
1—0 (1—0)
2—0 (0—0)
I—0 (1—0)

obținind un succes pe deplin 
meritat.

Știința s-a impus printr-o a- 
părare decisă și, spre deose
bire de adversara sa, a mane
vrat cu mai multă abilitate în 
acțiunile ofensive. Scorul final
de 16—14 (8—7) in favoarea 
Științei a fost realizat de : To- 
rok 7, Rița Florea 
Florea 3, Văcaru 2 
băcăuance ; Sasu 5, 
Iacob 3, Adochiței 
— pentru Constructorul 
arbitrat foarte bine VI. Cojo- 
caru și L Mihăilescu (Craiova).

Clasament : 1. ȘTIINȚA BA
CĂU (câștigătoarea celei de a 
in-a ediții a „Cupei Româ- 

• niei"), 2. Constructorul Baia 
Mare, X TEROM Iași, 4, Pro
gresul București.

Pentru locurile 3—4 s-au în
tâlnit TEROM Iași și Progresul

Adrian VASILIU

4, Maria 
— pentru 
Hrivniac 4, 
și Cazacu 

Au

(Continuare in pag 2-3)

• Proba individuală i-a revenit sovieticului Ruziev, In urma barajului 
cu Kuki (România) © Formația R. D. G. învingătoare la echipe
Ediția ’80 a campionatelor 

internaționale de floretă mas
culin ale României a reunit 
pe planșele instalate în sălile 
complexului sportiv bucureștean 
Floreasca 60 de scrimeri din 6 
țâri : Bulgaria, R.D.G., Polo-

Pe oglinda de cristal a patinoarului. viitorii artiști ai ghefii !...
Foto : Dragoș NEAGU

de va- 
reușit, 

veritabilă 
activități

față de patrie, partid și popor.
„.O feerică „serbare de iar

nă", un splendid tablou core
grafic. Prezenți : eroi îndrăgiți 
din lumea basmului, lumea co
pilăriei : „Albă Ca zăpada și 
cei șapte pitici" (printre ei, 
Cristina Paponi, Anca Cristes- 
cu, Adina Dragomirescu și Jo- 
hana Pană, care aoia a împli
nit 5 anișori), personaje din 
lumea ghețurilor veșnice — 
pinguinii (într-o interpretare 
plină de candoare, realizată de

copii din București, Brașov 
Miercurea Ciuc) și ’ 
urs polar (elevul Liviu 
de la Clubul sportiv 
„Triumf”). Întîlnim, de 
menea, în pădurea cu 
încărcați de promoroacă, 
rași și ursuleți, „Capra cu trei 
iezi” și, bineînțeles, Lupul, fio
ros, nevoie mare, cum îl știm, 
întîmpinată cu aplauze, tși

Tiberiu ST AM A

Și nelipsitul 
Ghica 
școlar 

ase- 
brazi 
iepu-

(Continuare in pag 2 3)

nia, Ungaria, U.R.S.S. și Româ
nia. Competiția a debutat sîm- 
bătă dimineața cu proba indi
viduală, din suita succesivă de 
grupe preliminare rămînînd in 
faza eliminărilor directe și re
calificărilor doar 16 floretiști, 
jumătate din țara gazdă, cea
laltă însumînd cîte trei scri- 
meri din U.R.S.S. și R.D.G. și 
cîte un reprezentant al Poloni
ei și Ungariei. Calificați direct 
în finala de 6 — Sorin Roca 
(România), 
(Polonia), 
(R.D.Cț.)

Bandach 
Gutzeit 
Ruziev 

(U.R.S.S.). Roca — surprinzător, 
eliminindu-1 pe reputatul Haer- 
ter, după ce numai cu cîteva 
zile înainte se comportase foar
te slab în proba individuală a 
„Turneului Prietenia” de tine
ret, de la Gottwaldov ; Ruziev, 
trecînd de Kuki și confirmînd 
valoarea de component al echi
pei campioane mondiale, 
U.R.S.S. Cit despre polonezul 
Bandach, autorul a două mari 
surprize de-a lungul competi
ției, să ne referim, în primul 
rînd la cea dinaintea finalei : 
în asaltul cu Gogoașe, condus 
cu 8—4 a egalat în numai 30 
de secunde (!) și a cîștigat în 
fața unui adversar uluit, care 
părea că uitase totul... Tre
cînd prin recalificări, au mai 
ajuns în finală alți doi compe
titori, Pavel Jeleznov (U.R.S.S.) 
și Petru Kuki (România), pri
mul după multe emoții în asal
turile cu Gogoașe (10—9) și

Paul SLAVESCU

Adam 
Siegmar 

și Sabir

(Continuare In pag. a 4-a)

Protea.su


VICTOR CIOCALTEA, PENTRU A 8-a OARA 
CAMPION DE ȘAH AL ROMÂNIEI!

'a.'

Aseară, în sala Institutului 
de arhitectură din Capitală, a 
luat sficș-â meciul de baraj 
dintre mr-ele maestru Victor 
Ciocâltea și maestrul interna
țional Valentin Stoica, pentru 
desemnarea campionului de șah 
al României. După cum se știe, 
cei doi. jucători se clasaseră 
egalitate în turneul final.

Ultimele două partide, ca 
întreaga întîlnire dealtfel, 
purtat un caracter de luptă 
foarte îndîrjită, acerbă. Sîmbă
tă, în partida a treia, Ciocâl
tea, cu albele, a ales împotriva 
Apărării siciliene jucate de 
Stoica o variantă mult utilizată 
în ultima vreme. In criză de 
timp, el a comis citeva inexac
tități și partida s-a întrerupt 
într-un final de turnuri apa
rent avantajos, lui Stoica. Ana
lizele de acasă ale marelui 
maestru au fost însă impeca-

la

Și 
au

bile și el a reușit să se sal
veze cu remiză.

în ultima partidă, aseară, 
Ciocâltea a utilizat în Apărarea 
spaniolă una dintre variantele 
cele mai disputate (și discuta
bile !) ale acestei deschideri, 
Gambitul Ianiș. După o se
rie de schimburi forțate, pozi
ția s-a simplificat, ajungîn- 
du-se într-un final de turnuri 
și pioni absolut egal, cînd cei 
doi parteneri au căzut de acord 
asupra remizei.

Scorul final al meciului este, 
așadar, 2—2, dar VICTOR 
CIOCÂLTEA, deținind un punc
taj al coeficienților Sonneborn- 
Berger superior în finală, 
devine campion național pe 
anul 1979. El cucerește pentru 
a 8-a oară acest titlu. (V. Ch.).

CUPA ROMÂNIEI" 
(etapa a 15-a) 

LA VOLEI
în etapa a 15-a a „Cupei 

României" la volei s-au Înre
gistrat ieri următoarele rezul
tate : masculin : Delta Tulcea — 
Steaua 3—1, C.S.M. Suceava — 
Dinamo 3—2, Viitorul Bacău — 
Tractorul Brașov 3—1, Politehni
ca Timișoara — -Calculatorul 

București 3—1, Petrolul Ploiești 
— Explorări Bala Mare 0—3 ; 
feminin : c.S.U. Galați — Peni
cilina Iași 3—0, știința Bacău — 
Universitatea Craiova 9—0, 
Maratex Baia Mare — Universi
tatea București 3—1, Dinamo — 
Olimpia Oradea 3—1, Chlmpex 
Constanța — Rapid 2—2, Farul 
Constanța — Universitatea Timi
șoara 3—0. Amănunte, tn ziarul 
de mîine.

CONCURSUL REPUBLICAN
UNIVERSITAR

DE ATLETISM
In sala „23 August" din 

tală a avat ioc concursul 
blican universitar 
hiat parte atleți ai 
Sportive universitare 
Brașov, Cluj-Napoca. 
Craiova, Galați, lași, 

Suceava,

Capi- 
repu- 

aula care
cluburilor 

din Bacău, 
Constanța. 

_______,____ __T_, Oradea, Pi
tești, Suc java, Timișoara, Tg. 
Mureș si, bineînțeles, din Bucu
rești. Au lost înregistrate mai 
multe recorduri naționale 
versitare. iată cîteva rezultate : 
BARE AȚI : 60 m î C. Ivan (U 
Cluj-Napoca) 6,7, V. Selever (U 
Cluj-Napoca) 6,7 ; 60 mg : P.
Palffy (U Cluj-Napoca) 7,9, I. 
Oltean (St. C-ța) 7,9 — ambele 
recorduri universitare egalate ; 
lungime : Gh. Cojocaru (St. C-ța) 
T,46 m — rec. univ., I. Stanclu 
(St. C-ța) 7,38 : înălțime : L.
Maftei (Univ. Iași) 2,14 — rec. 
univ.. Al. Papi (CSU Brașov), Z. 
Mathe (U Cluj-Napoca) 2,08 : 
triplu : M. Ene (St. c-ța) 15,74 m 
— rec. univ., ’ ' ““
prăjină : V. 
Napoca) 4,70 
(*CSU Brașov) 
C. Csakany 
15,33 m (h.c.
17 m) ; FEMEI : 
nescu (CAU) 7,5, 
(St. c-ța) * ' 
nescu 8,6, 
lungime : 
rec. univ., 
1,80 m :

: C. V.

uni-

I. Stanciu 14,92 m : 
Bogdan 

i m, C.
4,40 m ; greutate ; 
(U Cluj-Napoca) 

Gh. Crăciunescu 
60 m : G. Io- 

N. Chlricuță 
7,6 ; 60 mg : G. Io- 
C. Țifrea (CAU) 8,8 ;

G. ionescu 6,22 m — 
R. Shadt (Poli. Timiș.) 

•,ou in ■ snălțime : M. Preda
fCSU Oradea) 1,80 m — rec. 
univ., R. Schadt 1,68 m ; greuta-

M. Logbin (CAU) 19,01 —
univ., P. Mustață (St. C-ța) 

M.17 m. (R. VILARA)

CU Cluj-
Halichias

G.

ie : 
rec.

SPECTACOL PUGILISTIC REUȘIT, RECORD
Reuniunea de verificare a lo

tului olimpic de box, programa
tă sîmbătă seara în Sala spor
turilor din Galați, s-a disputat cu 
casele de bilete închise, deoa
rece, la ora începerii galei, tri
bunele erau arhipline. Cel peste 
2 000 de spectatori au fost pe 
deplin satisfăcuțl de calitatea mai 
multor partide.

Gala a debutat spectaculos. Tl- 
nărul pugilist brăilean Vanghele 
Bacs, cel care cu o săptămînă 
în urmă îl învinsese pe Ion Bo
boc, l-a înțîlnit de data aceasta 
pe celălalt component al lotului la 
categoria semimuscă. Săli Adem. 
Foarte curajos și deosebit de 
hotărit în acțiunile ofensive, Bacs 
șl-a ■ obligat adversarul să asculte, 
tn prima repriză, de două ori 
numărătoarea arbitrului, șl a lip
sit puțin ea meciul să se în
cheie înainte de limită. Incepînd 
cu repriza secundă, Sall Adem, 

o mal mare ejt- 
un plus de teh- 

terenul pierdut șl, 
bine disputa. a 

de învingător. în

beneficiind de 
periență și de 
nică. a refăcut 
terminînd mai 
primit decizia

cealaltă partidă a categoriei, clu
jeanul Alexandru Turei și-a fă
cut c reintrare promițătoare, în- 
vlngîndu-1 prin inferioritate, 1 
ultimul rund, pe gălățeanul San
du Petrescu, luindu-șl revanșa în 
fata celui care 11 depășise în 
campionatul de anul trecut.

Daniel Radu s-a prezentat în- 
tr-un vizibil progres față de 
partidele anterioare. El a eschivat 
prompt puternicele lovituri expe
diate de Nicolae Șeitan (Litoral 
Mangalia). a ripostat cil multă 
precizie, obținînd o victorie clară 
la puncte. „Cocoșul" Gheorghe 
Negoiță a cîștlgat partida cu ra- 
pldistul Vasile Stancu, dar evo
luția sa a fost sub nivelul celor 
anterioare. Componentul lotului a 
recepționat mult prea multe lo
vituri. lăsîndu-ne impresia că 
este obosit. In schimb, Tiberiu 
Cucu (semiușoară) a evoluat 
foarte bine în disputa cu un 
adversar incomod șl dificil, Ni
colae Stoenescu (B.C. Galați), fă-

•«c

în

când deva 
cunoștințe 
întrecere

Budușan
Galați) s- 
zultat sd 
punct cu 
multă vri 
le lotului) 
mult sub 
oferindu-1 
adversar | 
'torie de
progres s- 
Donici șl 
l-a învins 
rapidistul 
l-a depășit 
mitru Mici
Sandu b.ț 
Galați). G 
(Dinamo).
Ifrim (UI 
(Dinamo) 
tură sub

fă

Campionatele naționale de hait

SEMIFONDIȘTII Șl FONDIȘTII AU DAT STARTUL
SEZONULUI ATLETIC IN

BĂILE FELIX, 24 (prin tele
fon). Prima competiție cu carac
ter central a sezonului atletic în 
aer liber 1980, concursul republi
can de cros, s-a desfășurat, du
minică dimineața, pe platoul din 
vecinătatea Băilor Felix. Organi
zată la sfârșitul perioadei de pre
gătire de iarnă, tradițioanala în
trecere a semifondiștilar și fon- 
diștllor, programată cu o lună 
înaintea Crosului balcanic de la 
Craiova (23 martie), a avut me
nirea să testeze volumul șl cali
tatea muncii efectuate pină 
acum, cei mal merituoși alergă
tori fiind reținuți in echipele na
ționale pentru Crosul balcanic.

Chiar dacă de la cursele senio
rilor au lipsit — motivat — cîte- 
va nume de virt (Maricica Puică, 
Fița Lovin, Eie Floroiu), care 
se vor alătura formațiilor la Cra
iova, și cu toate că vremea s-a 
menținut închisă, rece, concursul 
de selecție a fost un spectacol 
agreabil, cu 5 curse interesante.

Ca de obicei, startul l-au dat 
Confirmând așteptărl- 

Co Jocaru, lidera in- 
a generației, a ciști- 
controlind cu autori- 
La fel de clar s-au

junioarele.
le, Cristina 
contestabilă 
gat detașat, 
tate cursa. __ _____ — —
impus în probele următoare Cor
ne) MHaș, la juniori, într-o cursă 
ce părea deschisă oricărui rezul
tat, Alexandru Chiran la tineret, 
după o evoluție solitară. Doina 
Beșliu la senioare, prin—-an atac 
puternic, lansat imediat după 
jumătatea distanței, și Gheorghe --------- . ----- - .—. __ s_a 

ad- 
km

Mo to rea, la seniori, după ce 
desprins de principalii Iul 
versuri, după aproximativ 4 
de alergare.

REZULTATE 
nioare (2000 m) 
jocaru (CSS A _

TEHNICE : 
: L Cristina 

______ ,________ Craiova) 6:27,5,
2. Olga Vest (CSS Cetatea Deva) 
6:32,0, 3. Mlhaela Budecan (Met 
Hunedoara) 6-.33,0, 4. Eugenia Ni
cola (CSS Arad) 6:31,0, 5. Elena

FESTIVALUL PIONIERESC PE GHEAȚA
(Urmare din pag. I)

face apariția „Woody, ciocăni- 
toarea buclucașă" (Carmen Io
nescu, clasa a IV-a, Școala ge
nerală nr. 195 din Capitală), 
care va... juca feste vânătoru
lui, în mai multe rânduri, și 
11 va determina să renunțe la 
pușcă și să se alăture alaiu
lui general...

Un original moment folclo
ric, o ștafetă de patinaj vi
teză cu autentice talente, vi
itori „artiști ai gheții" (Florin 
Gafencu, Viorica Nica din 
București și grupul de pionieri 
de la Școala generală nr. 4 din 
Câmpulung Moldovenesc), fru
moase arabescuri pe luciul de 
cristal al patinoarului („soliști": 
Adrian Vasile, Manuela Bidi- 
țoiu, Bogdan Kruti, Marius

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Negrea etc.) — iată alte cl- 
teva momente ■ din bogatul 
program al „Festivalului", 
punctate de fiecare dată cu 
meritate aplauze. în Încheie
rea acestuia, o reușită demon
strație de hochei, realizată de 
finaliștii competiției de mini- 
hochei, echipele județelor Har
ghita și Galați.-

Să-i felicităm pe toți cei 
care au contribuit la succesul 
acestei 
tive de 
nericul 
pentru 
numele 
„Cupei 
nls de 
sanie (Vatra bornei), _ 
valul pionieresc pe gheață” de 
la București, acum la a III-a 
ediție, marchează o nouă reu
șită sportivă a „cravatelor ro
șii eu tricolor" și, desigur, a 
tuturor celor care ii pregătesc 
cu răbdare și dragoste părin
tească.

frumoase acțiuni spor- 
masă înscrisă sub ge- 
„Daciadei”, prea multi 
a putea să consemnăm 
tuturor. După finalele 

Pionierul" la șah și te- 
mas> (St Gheorghe) și 
” ~ - JFesti-

STEAUA-LIDERA AU

AER LIBER

NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA „LOTO 2” DIN 24 

FEBRUARIE 1980
EXTRAGEREA 
EXTRAGEREA

11 25
EXTRAGEREA

22 72 14
FOND TOTAL

GURI : 64S.789z lei, din oare
29.001 Iei, report la categoria 1.
Rezultatele concursului 

PRONOSPORT 
din 24 FEBRUARIE 1980

I : 
A

A

9 75 16 46
Il-a : 6 2

III-a : 10
DE CÎȘTI-

I.
II.
IU.
rv.v.
vi.
VII.
VIII. Romă
IX. Ala lan ta
X. Taranto
XI. Dări — 
Xu. Parma 
Xiii. pisa -

Ascoli — Milan 
Ayellino — Pescara 
Cagliari — Lazio

, Fiorentina — Bologna 
Inter — Catanzaro

. Juventus — Torino 
Perugia — Napoli 

— Udinese 
— Pistolese 

— Verona 
Spal
— Palermo 

- Samp do ria

x
1 

X 
X

1 
X
1 

X 
X 
X 
X

1 
----- 2

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
•03.245 LEI, din care 36.150 lei, 
report la categoria L

Turcu (CSS Unirea Focșani) 
6 :36,5, 6. Mia Gologan (CS Brăi
la) 6:41.0 ; uniori (6000 m) : L 
Comei Milaș (CS Zalău) 18:15,4, 
1. Ștefan Pieptănar (CS Arad) 
18:22,8, 3. Las zio Darvaș (CSS Sf. 
Gheorghe) 18:23,5, 4. Emil Stă-
nilâ (Timavele Blaj) 18:28.8, 8.
Istvan Bal in t (CSS Deva) 18129,7, 
8. Teofil Clobanu (Luceafărul 
Brașov) 18:37.0; tineret (8000 m) : 
L Alexandru Chiran 'Steaua) 
M:09.7. - - - — - —
H:2C,0, 
mo)
Ariclu
beanu
6. Marian Mocanu (Chimia

Chiran
2. Gyor^y Marko (Steaua)

3. Gheorghe Sandu (Dlna-M:34.1, _ . . ...
24 135,2.
(A. S.

4. Constantin
5. Ion Huru-
Sibiu) 24.39,8,

Tr.

Măgurele) 34:50,6 ; senioare 
(40W) m) Î 1. Doina Beșliu (CSU 
Suceava) 13:08.4, 2. Maria Radu
(LP. Oradea) 13:24,L 3. Tatiana
Conac (CA R man) 13:37,0, 4.
Elena Figatov (CSS Tulcea) 
13 J7.2, 5. Maria Ghile țCSS Za
lău) 13:53,8, 6. Mioara Bîcu 
(CSM Pitești) 13:56,2 : seniori
(12.060 m): 1. Gheorghe Motorca 
(Politehnica Timișoara) 35:57,2, 2. 
Gheorghe Zaharia (Prahova Plo
iești) 36:23.9. 3. Florea Șandru
(Steaua) 36:25,3, 4. Toma Bănișor 
36:32.5, 5. Gheorghe Neamț (Pra
hova Ploiești) 36:32,6, 6. Moise
Hetoș (Rapid) 36:45,7.

6.

Vladimir MORARU

Iată si 
gorii de 
kg) : L 
192,5 kg, 
motor) 11 
(St r. Bl 
kg) ■ J 
kg, fT :d 
Mureș i id 
ua> zis l 
Gh.
2. G. HăJ
3. Gb. a
240 kg. tj 
kg ;
tal 
(cmk^l 
(St.
(75 klTH
300 Kg, 21 
kg, 3. V 
kg ; mijld 
tre (Chiui 
roslan (d 
Căpriceru 
grea (90 
(Steaua) 
(Steaua) I 
(Chlmpexl 
(100 kg)
340 kg, 1 
Buc.) 320

BV.) 315 U 
Tașnadi 
Popa (Stl 
(Constnid 
super-grel 
rapancea I 

Gh. Groal 
3. Al. d 
315 kg. I

TIMIȘOARA, 24 (prin telefon).
După trei zile de întreceri, s-a 

încheiat turul campionatului na
țional de haltere pentru echipe 
de seniori. Organizarea bună, 
numărul mare de Concurenți (193 
din 19 echipe, dintre care 
formații de Divizia A si 9 
,,B“) și unele dispute 2 ' _ 
au contribuit, în bună parte, la 
reușita primului concurs de am
ploare al anului. Păcat că re
zultatele, cu mici excepții, în 
comparație cu cele din etapa si
milară de anul trecut, nu s-au 
ridicat la înălțimea așteptărilor. 
Lidera campionatului, conform 
așteptărilor, este multipla cam
pioană Steaua București, dare 
s-a remarcat prin omogenitate 
și unele rezultate bune. Pe po
ziții fruntașe s-au mai^ situat 
formațiile Clujana (Divizia A), 
Nicoiina Iași și Unirea Alba Iu- 
11a (Divizia B).

Iată și clasamentele pe echi
pe — DIVIZIA A : 1. Steaua
86 p, 2. Clujana 69 p, 3. Chimpex 
Constanța 58 p, 4. Steagul roșu 
Brașov 57 p, 5. A.S.A. Tg. Mu
reș 52 p, 6. Olimpia Buc. 51 p, 
7. C.S. Onești 48 p, 8. Rapid 
Buc. 41 p, 9. Electromotor Timi
șoara 34 p. 10. Rapid Arad 31 p. 
DIVIZIA B : - -------- — '
77 p, 2.
3. C.S.M. Sibiu 61 P, 4. _____
Reșița 58 p, 5. URBIS Buc. 51 p,
6. Constructorul Tg. Mureș 51 p,
7. Rapid Oradea 45 p, 8. Gloria 
Bistrița -36 p, 9. Minerul Lupeni 
33 p.

10 
de 

îndîrjite

BASCHET, I.C.E.DIN DIVIZIA A
DUBLĂ VICTORIE ASUPRA ECHIPEI

■»

Uu

Jocurile etapei a 15-a a Divi
ziei A la baschet masculin nu 
au produs surprize, iar rezulta
tele lor (pe care le publicăm în 
rîndurile de mai jos) nu au de
terminat modificări importante 
tn clasamentul competiției.
LC.E.D. — UNIVERSITATEA 

CLUJ-NAPOCA 2—0:94—82 (60—33) 
$1 101—SO (51—43). în sfirșit, echi
pa bucureșteană a realizat me
ciuri de un nivel tehnic cores
punzător valorii jucătorilor ce o 
compun, obținînd, ca atare, două 
victorii care o relansează în lupta 
pentru promovarea în turneul fi
nal (de 4 formațiiy al eampfona- 
tului. Asemănător s-au compor
tat și baschetbaliștii de la „U“, 
dar cîteva „căderi* (între minu
tele 13 și 20 ale primului meci, 
între minutele 17 șl 25 ale celui 
de duminică) i-au împiedicat să 
realizeze măcar scoruri mai strtn- 
se. I.C.E.D., avînd în Grădiștea- 
nu, Molnar, Chircă, Berceanu si 
Voicu cvintetul care a dus greul 
întrecerii, a impus tin ritm alert 
cu acțiuni poziționale rapide al
ternate. permanent, cu contra
atacuri prompte ; clujenii au ri
postat printr-un joc mal „solid" 
sub panouri (unde au excelat 
Crăciun, Roman, Gellert și Her

bert, acesta din urmă. însă, prea 
puțin foiosit), completat eu obiș
nuita vervă de contraatac și de— 
coș a lui Barna. O notă bună 
pentru ilara, a cărui prestație 
tn repriza secundă a partidei de 
duminică a contribuit la reduce
rea substanțială a handicapului, 
cu care era debitată la un mo
ment dat echipa „U-. C:“—*—1 * 
Grtdisteanu 30t25, Voicu 
Chircă 13-rl6, Berceanu 
Molnar 14-13. respectiv 
T7+18, Crăciun 214-15, 
134-20. Gellert «+17. Au
M. AJdea — N. Constantines cu 
(sîmbătă). FI. Băloșescu -• î. 
Grigore (duminică). (D. STAN- 
CULESCU). o

RAPID BUCUREȘTI — C-S-U. 
BRAȘOV 1—1: 63—69 (30—33) «i
«2—80 (32—50). Brașovenii au ju
cat mai bine tn prima repriză a 
ambelor meciuri. Sîmbătă, tn 
partea a doua a întCnirii, s-a 
mers ,4?ap la cap" pînă în ulti
mele secunde, cînd brașovenii 
au înscris o aruncare liberă de
cisivă. Duminică, rapldiștil au 
îzbutit să refacă cele U pxmcte

Coșg eteri :
11+56, 
lî+16,
Barna 

Roman 
condu?

l>
care 11 despărțeau (la pauză) 
adversari și, într-un final cap
tivant, au reușit să se revanșeze 
după Înfrângerea din ajun. Coș* 
geterl : Țurcanu 17 + 12, Bulan- 
cea 14 4- 6, Ventilă 10 + 8, res
pectiv Moraru 16 + 11, Csender 
ÎS + 2, . Benedek 11 + 10. Arbi
tri : C. Negulescu — I. Antones
cu, A. Atanasescu — D. Oprea. 
(D. BRANOiu — coresp.).
C. S. U. GALAȚI — POLI

TEHNICA C. S. Ș. UNIREA IAȘI 
1—1 : Ti—86 (43—43 șl — —
(43—30). Evoluții fluctuante, 

rezultate normale.
teri : Stratan 18 +
S + 19, respectiv
31 + 17. Boișteanu 18 + 24. Ar
bitri : SI. Dimancea — Em, Nl- 
eoiescu. (Gh. ARSENIE — co
resp.).

DINAMO ORADEA — POLI
TEHNICA C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI 
S—0 : 96—70 (50—31) șl 71—69
(35—36). Coșgeterl : Kosa 18 + 15, 
ȚimbuU 25 +10, Nagy S + 17, 
respectiv Stratulat 22+6, Pa- 
raschiv 15 + 10. (G. LORINCZ
— coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI ■ 
RUL CONSTANȚA 2—0 : 
(47-«5) și 99—16 (43—35). 
teri : Niculescu 21 + 18, 
lescu 11 + 20. David 11 
respectiv Mănăilă 23 +11, 
14 + ?• (N. ȘTEFAN — coresp.).

C. S. V. SIBIU — STEAUA 
8—2 : 69—94 (32—45) șl 75—94
(32—43). Coșgeteri : Chirilă
25 + 10, Palhegy 15 + 16, Ta
kacs 5 + 15, respectiv Ermura- 
ehe 28 + 15. Căpușan 22 + 19, 
Zdrenghea 14 + 12. (I. IONES
CU — coresp.).

de

75—65 
cu 

Coșge- 
17, Corjos 

Moisescu

- FA-
91—67 

Coșge- 
Chivu- 
+ 14. 
Splnu

S-A RELUAT

1. Nicoiina Iași
Unirea Alba lulia 67 p, 

Sibiu 61 p, 4. C.S.M.

La hochei-junio
ECHIPA ROMÂNIEI ȘI-A

ÎNViNGÎHD REPREZENTATIVA
>

Cea de a doua dispută de ho
chei dintre echipele de juniori 
ale României și Bulgariei, cons
tituind un bun prilej pentru ti
nerii hocheiști români de a do
vedi că înfrângerea și, mal ales, 
proporțiile scorului din ajun au 
fost un accident, s-a încheiat cu 
o frumoasă victorie a culorilor 
noastre : o—3 (8—2, 2—1, 2—0).
Meciul a fost destul de echilibrat 
în unele perioade, In special da
torită faptului că formația oas
pete, superioară ca gabarit șl’ 
forță, a putut contracara cu a- 
ceste elemente (deloc neglijabile 
In hochei, mal cu seamă la ju
niori ...) superioritatea tehnică 
evidentă a echipei române. Din 
aceste motive, în prima repriză 
șl într-o bună parte din cea de 
a doua, în ciuda faptului că se 
vedea clar superioritatea jocului

DIVIZIA A

FINALA „CUPEL ROMÂNIEI" EA HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag. 1)

București. Dacă prima parte a 
jocului a fost oarecum liniști
tă, repriza a II-a a avut o 
desfășurare furtunoasă. Mai 
intîi, ieșencele au condus cu 
8—6 (min. 30), apoi Progresul 
cu 10—8 (33), după care au 
urmat trei egalități : 10—10
(43), 11—11 (45), 12—12 (49).
Progresul a luat 
printr-o aruncare de 
realizată de Ionescu 
pentru ca în ultima 
ieșeanca Avădanei să 
galitatea : 13—13. S-a 
prelungiri și datorită 
bune pregătiri fizice
Iași a cîștigat cu 16—15 (7—6). 
Au marcat : Avădanei 5, Cor- 
ban 3, Discă 2, Iohescu 2, 
Ilumelnicu 2, Spiridon 2 —

> după care 
egalități :

12—12 
conducerea 

la 7 m 
(13—12), 
secundă 

aducă e- 
intrat în 
unei mai

TEROM

pentru TEROM ; Ionescu 7, Ca- 
ramalău 3, Popa 2, Bir o 2 și 
Mamiaca — pentru Progresul. 
Au arbitrat C. Ștefănescu - și 
M. Pășesc (Craiova).

★La Pitești s-au disputat me
ciurile pentru locurile 5—8. Iată 
rezultatele înregistrate : Rul
mentul Brașov — Confecția 
București 19—18 (12—6). Prin
tre marcatoare : Tai 7, R. Ma
rian 4, respectiv Serediuc 3, 
Grigoraș 3. Au arbitrat Al. 
Isop și M. Tânăsescu (Pitești). 
Hidrotehnica Constanța — 
Constructorul Timișoara 16—12 
(9—6). Au arbitrat C. Gheție și 
D. Fueriu (Pitești). Clasament : 
5. Rulmentul Brașov, 6. Con
fecția București, 7. Hidroteh
nica Constanța. 8. Constructorul.

S. IONESCU-coresp.

Simbâtâ și duminică s-a dis
putat prima etapă a returului 
campionatului Diviziei A de po
pice, în cadrul căreia a-au În
registrat următoarele rezultate : 

FEMININ • Rapid București 
— Laromet București 2487—2313 
pd (scor individual 6—0). Der- 
byul Capitalei a avut o desfășu
rare neașteptată, rapldlstele cîș- 
tlgînd categoric, realizînd și un 
nou record al arenei — 2487
(v.r. 2386). Cunoscuta formație 
Laromet. fosta campioană euro
peană. iar anul ' ‘
cund în turneul 
a jucat foarte 
partidei, singura 
s-a apropiat de 
sarelor fiind Elena Trandafir — 
411 p d. Nepermis de slab a e- 
voluat în acest joc Silvia Raiclu, 
componenta lotului național — 
notată pe foile de arbitraj cu un 
rezultat care nu-i face cinste 
nici măcar unei începătoare — 
386 p.d. șl 110 p la. „Izolate" I în
vingătoarele au format o echipă 
omogenă, cinci dintre jucătoare 
obținînd punctaje foarte bune, 
peste 413. S-au remarcat în mod 
deosebit Elena Stan — 426, Ale
xandrina Navon — 420 și juni
oara Ileana Sandu — 413 și o 
manșă de 80 p la „izolate". Bile 
goale : Rapid 19, Laromet 37 ! 
(T. R.) a Olimpia București — 
Gloria București 2430—2377 (5—1). 
Gazdele s-au Impus după pri
mele două schimburi, reușind să 
Învingă fruntașa clasamentului 
seriei Sud. S-au evidențiat Cor
nelia Grecescu (O) — 455 și Ana 
Petrescu (G) — 429. (O. Guțu — 
coresp.). © Voința Galați — Pe
trolul Băicoi 2407—2370 (4,5—1,5).
Partidă de mare luptă, . inche-.

trecut locul se- 
final al C.C.E., 

slab tot timpul 
jucătoare care 
valoarea adver-

lată cu victoria meritată a gălâ- 
țencelor. Principalele 
toare au fost : Aristlța
(V) — 423, respectiv Marieta O- 
prescu (P) — 412. (T Siriopol — 
coresp.). © Record Cluj-Napoca
— Eiectromureș Tg. Mureș 2298
—2335 (1—5). Fruntașa seriei
Nord, Eiectromureș, . a jucat 
foarte bine, reușind să obțină 
puncte în deplasare, datorită, în 
special, preciziei jucătoarelor 
Șerdean — 406 și Martina — 397. 
De la gazde bine au jucat Kilin
— 406 și junioara Luca — 390.
(E. Fehefvari — coresp.). 0 
C. S. M. Reșița — Hidromeca
nica Brașov 2345—2267 (3—3).
Meci echilibrat, în care cele mai 
multe popice le-au doborît 
Jijic — 419 de la reșițence și 
vulpe — 401 de la brașovence. 
(D. Plăvițu — coresp.). 0 Voin
ța Oradea — Voința Cluj-Napoca 
2225 — 2229 (2—4). O victorie
nesperată a clujencelor, care au 
avut în Borș cea mai bună ju
cătoare — 393. De la orădence 
s-a remarcat doar Zima cu 413 
p d. (P. Lorincz — coresp.). 0 
Textila Timișoara — Voința Tg. 
Mureș 2244 — 2288 (3—3). 0 Vo
ința Timișoara — Constructorul 
Gherla 2295 — 2ț66 (5—1). 0
Voința Constanța — Voința Plo
iești 2260 — 2310 (2—4).

MASCULIN. 0 Aurul Baia 
Mare — Progresul Oradea 5028
— 4803 (4—2). Campionii au cîș- 
tigat ușor într-un meci în care 
veteranul formației, Gh. Vuță, a 
fost omul nr. 1 cu 875 p d. S-au 
mai remarcat : Al. Naszodi (A)
— 870 și Sz6kely (P) — 842. (L. 
Chira — coresp.). 0 Petrolul

Băîcoi-Cîmpina — Rafinorul 
Ploiești 4983 — 5021 (2—4). Joc
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române 
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STEAUA - C. 'S. TlRGOVIȘTE 4-0 (1-0)
PITEȘTI, 24 (prin telefon).
Pe stadionul „1 Mai" din 

localitate, în prezența a peste 
8 000 de spectatori, intîlnirea 
dintre C.S. Tîrgoviște și-Steaua 
a dat cîștig de cauză formației 
bucureștene, care a obținut 
victoria la scor : 4—0 (1—0).
Chiar dacă partenerii de între
cere — jucătorii tîrgovișteni — 
au făcut eforturi vizibile pen
tru a ține pasul cu liderul Di
viziei A, ei nAi au putut trece 
peste plusul de maturitate și, 
mai ales, de tehnicitate al e- 
chipei antrenată de Gh. Cons
tantin și V. Zavoda. Meciul a 
început destul de anost, cu 
foarte puține acțiuni la cele 
două porți. Abia în min. 14 no
tăm primul șut spre poartă al 
partidei, dar și acesta în urma 
unei faze fixe : Dumitru exe
cută o lovitură liberă de la 
18 m peste „transversala" por
ții apărată de Voinea. Jocul se 
desfășoară mai mult la mijlo
cul terenului, atacanții ambelor 
formații negăsind breșe de 
pătrundere spre cele două 
porți. C.S. Tîrgoviște se apără 
organizat, încearcă sporadice 
acțiuni ofensive, una dintre 
acestea fiind irosită de Mari
nescu (min. 39) cînd Iordache 
a blocat curajos. Cu un minut 
înainte de pauză scorul este 
deschis : Dumitru execută pu
ternic o lovitură liberă de la 
20 m, Voinea respinge dcfcc-

tuos balonul și FL. MARIN îl 
reia din apropiere în plasă.

Abia reluat jocul, prima ac
țiune inițiată de Steaua face 
ca balonul să ajungă la M. 
RADUCANU care pătrunde în 
careu, este faultat, și tot el va 
executa plasat lovitura de la 
11 m, mărind avantajul echi-. 
pei sale. Condusă cu 2—0, for
mația tîrgovișteană este acum 
ceva mai insistentă, încearcă 
să Tecupereze terenul pierdut 
însă, la finalizare, nu are for
ța necesară care să-1 aducă re
ducerea 
partidei, ____________ ____
decisiv, punctind încă de două 
ori prin ,   „
a înscris plasat din întoarcere, 
și prin M. RADUCANU (min. 
90) în urma unei curse solitare 
de 40 ni. O calificare clară a 
formației bucureștene.

Arbitrul FL. CENEA (Cara
cal) a condus bine următoarele 
formații : C.S. TÎRGOVIȘTE : 
Voinea — Niculescu, Alexan
dru, Ene, Pitaru — Dumitrescu 
(min. 46 Constantin), KALLO, 
Isaia — Fl. Grigore, Marinescu, 
Greaca (min. 77 Stăncescu). 
STEAUA : Iordache — Anghe- 
lini, FL. MARIN, Sameș, Nițu 
(min. 82 I. Gheorghe) — Stoica, 
ZAHIU, DUMITRU — M. RA
DUCANU, A. Ionescu (min. 75 
C. Zamfir), Aelenei.

scorului. în finalul 
Steaua se desprinde

ZAHIU (min. 79), care

Gheorghe NERTEA

RAPID BUCUREȘTI - METALUL BUCUREȘTI 3-2 (0-1 j 1-1)
Acum opt ani, în „semifina

le", într-o frumoasă „nocturnă", 
Rapid a învins cu 3—2, după 
ce Metalul deschisese scorul in 
min.- 4, și1 reușise, după pauză, 
să egaleze ! Ieri, peste 30.000 de 
spectatori, veniți sub soarele 
cu dinți din Dealul Spirii, au 
văzut același scor, dar un cu 
totul alt meci. Metalurgiștii au 
deschis și ieri rapid scorul, 
prin lovitura liberă executată 
formidabil de GIUGIUMICA, 
de la 25 m, în min. 8, „ghiu
leaua" fulgerînd vinciul din 
stingă lui loniță. Un gol care 
avea să deregleze vizibil psi
hicul rapidiștilor. Echipa 
„dusă" de galerie a dominat 
insistent, dar fără luciditate și 
calm, ceea ce a făcut ca mul
te șarje ofensive să eșueze In 
fața unei defensive decise și 
grupate. Iar cînd giuleșteni- 
lor le-a reușit jocul de atac, 
fie că s-a opus bara (la șutul 
lui Cojocaru — min. 11), fie că 
a intervenit portarul Toma, pur 
și simplu uluitor în citeva in
tervenții (min. 34, 37, 43). După 
pauză, formația-lui Carol Crei- 
niceanu renunță la tăioasele' 
contraatacuri din prima parte 
și se dedică defensivei, tactică 
falimentară în cele din urmă. 
Pentru că presiunea feroviari
lor devine sufocantă. Luftează 
Paraschiv (min. 58, la 14 m), 
înscrie Mateescu, dar în mo
mentul pasării spre el, tușierul 
Stincan se afla cu steagul ridi
cat, indicînd corect ofsaid, 
(fază petrecută în min. 61, Cind 
ați zburat și sticle în teren) 5 
Toma mai face „minuni". în 
următoarele trei minute însă 
nu mai rezistă nici el, și în 
min. 65 ȘUMULANSCHI punct- 
tează de Ia o palmă de linia 
porții, după un duel cu Dumi- 
trașcu. în teren, Rapidul zbur
dă, nu prea ordonat, dar furi
bund. Și, în min. 87, Șumu- 
lanschi înscrie iar ; arbitrul 
sancționase însă un fault in 
careu comis de apărătorii me- 
talurgiști, ignorind (ca dealtfel 
in tot jocul !) legea avantaju
lui. Iar în loc de cel mai clar 
avantaj — golul, el acordă un 
penalty pe care Sumulanschi îl 
trage pe centru și Toma apără.

- ’ ' ~ ’ alt
afla- 
gus- 
pri- 
prin 
ime-

Prelungirile aduc un 
Metalul. Echipa aceea 
tă în corzi iși redescoperă 
tul atacului. Și, după ce 
mește un gol (min. 93) 
ȘUMULANSCHI, egalează

diat prin PRODAN, Toma va 
mai demonstra de două ori că 
e un portar de... mare viitor, 
insă două contraatacuri purtate 
de Cămui aruncă „jar“ în gale
ria giuleșteană, mai ales că ul
timul șut „mușcă" bara în min. 
117. Cu un minut înainte de 
emoțiile și deliciul... penaltyu- 
rilor, PÎRVU vine el în atac 
și, după ce mingea are un 
traseu dc biliard în careu, fun
dașul rapidist înscrie golul unei 
calificări meritate, dar foarte, 
foarte muncite !

Arbitrul FR. COLOȘI a con
dus cu greșeli următoarele for
mații : METALUL : TOMA — 
Călărașiu, Marinescu, SEBE, 
Dumitrașcu — Nica (min. 70 
Tănase), Dumitrescu, GIUGIU
MICA ................. " "
mer), 
PID : 
Puriț, 
Petcu, , ________
ehiv), Ion Ion — Cojocaru, SU
MULANSCHI, MANEA.

Mircea M. IONESCU

F.C.M. GALAȚI - CHIMIA
PLOIEȘTI, 24 (prin telefon). 

Pe o vreme foarte frumoasă, dar 
pe un teren moaile, F.CJd. Ga
lați și Chimia Rm. Vîlcea au 
oferit celor aproximativ 6 000 
spectatori un joc deschis, antre
nant, plăcut de urmărit. Desigur, 
meritele pentru calitatea acestui 
joc revin în cea mai mare mă
sură echipei antrenate de C. 
Teașcă șl C. Ardeleanu, care 8-a 
dovedit superioară sub toate as
pectele partenerei sale (îndeosebi 
din punct de vedere tactic, dar 
și al vitezei de acțiune, al for
ței, fanteziei și eficacității în 
atac), realizînd o victorie catego
rică, la un scor (4—0) ce putea 
fi chiar mai sever.

Desî se anunța ca echilibrată, 
partida a luat încă din start 
un curs favorabil gălățenilor. încă 
nu se consumase primul' minut 
de joc cînd o centrare a lui 
Majaru a fost fructificată de 
CRAMER. Și după ce același Cra
mer avea să rateze două mari oca
zii de gol în minutele 7 și 12. MA
JARU (din centrarea Iui Bejcoaru) 
a mărit, în min. 15, la 2—0 avan
tajul echipei sale. Descumpănită 
momentan de acest șoc, forma
ția vîlceană a avut, în continua
re, tăria să replice ofensiv ; a 
și dominat în unele perioade di
nainte de pauză, fără însă a 
pune serios în pericol poarta 
adversă. In schimb, tot gălățenii, 
prin contraatacuri tăioase, s-au 
mai aflat în cîțeva rînduri aproa
pe de gol (Moțoc — min. 33.

— Mirea (min. 95 O- 
PRODAN, Cămui. RA- 
Ioniță — MATEESCU, 
P1RVU, Ad. Dumitru, 
Grosu (min. 56 Paras-

JIUL PETROȘANI - „U
(prin tele
spectatori, 

stadionului
au

ALBA IULIA, 24 
fon). — 8 000 de
peste capacitatea 
„Unirea" din localitate, 
asistat la Un meci atractiv ca 
o... cursă de urmărire. Jiul a 
luat un start mai bun. mai 
energic și în min. 15 s-a des
prins pe... tabela de marcaj, 
ENESCU fructificînd inteligent 
o _ „diagonală britanică" a lui 
Ciupitu, care a prins pe picior 
greșit întreaga apărare clu
jeană. Din acest moment, Uni
versității i-a revenit rolul de

urmăritoare, lansata cu multă 
ambiție în urma echipei din 
Valea Jiului, dar trebuie să 
spunem că distanța dintre cele 
două competitoare nu s-a re
dus nici un moment, dimpotri
vă. pe planul valorii jocului 
formația din Petroșani și-a do
minat adversara mai net de- 
ctt o arată scorul. în timp ce 
clujenii au luptat mult, dar 
cam haotic, fotbaliștii din Pe
troșani au gîndit mai bine jo
cul. J-au stăpînit cu autoritate 
atît în faza de atac cit și în

UNIVERSITATEA CRAIOVA - S. C. BACĂU 2-0 (0-0)
BRAȘOV, 24 (prin telefon). 

Peste 16 000 de brașoveni — 
dornici de a viziona mai de
vreme cu șase luni o partidă 
de Divizia A, in speranța că 
F.C.M. Brașov va promova in 
acest an — au luat cu asalt 
stadionul „Tractorul", devenit 
neîncăpător. În prima parte a 
jocului craiovenii n-au mai 
avut aplombul din partida re
centă cu Olimpia Satu Mare. 
Nu e mai puțin adevărat că, 
la rîndul lor, băcăuanii au a- 
plicat cu exactitate marcajul la 
atacanții adverși, un marcaj 
sever, „stil Traian Ionescu". în 
plus, ei au stopat (mai ales 
prin fault) pledările în atac ale 
liberoului Ștefănescu. Astfel, 
prima repriză a fost punctată 
doar de citeva ocazii "ratate de 
Cirțu (min. 20), Șoșu (min. 26), 
Țiclear.u (min. 42) și Cămă- 
taru (min. 45). După pauză, 
Universitatea a mărit tempoul, 
a atacat cu ambiție și cu o 
vigoare nebănuită, astfel că în 
minutul 49 a deschis scorul. 
Ștefănescu a executat bine o 
lovitură liberă de Ia aproxima
tiv 35 
reține 
trimis 
acesta, 
fensiv 
nile de atac ale craiovenilor au 
devenit din ce în oe mai peri
culoase, dar Cămătaru — care 
a alergat foarte mult în a- 
ceastă parte a jocului, demar- 
cindu-se oportun — a ratat 
totuși patru mari ocazii de gol 
în minutele 51, 55 — bară, 65 
și 79. în minutul 67, însă, ia 
o fază care nu anunța gol, 
craiovenii și-au mărit avanta
jul : Irimescu a insistat la o 
minge- trimisă spre Mangeac, 
portarul băcăuanilor n-a reușit 
să rețină, l-a împiedicat pe a- 
tacantul Universității s-o ajun
gă și arbitrul a dictat penalty. 
A transformat IRIMESCU și: 

RM. VlLCEA 4-0 (2-0)
Balaban — min. 35. Cramer — 
min. 44).
In repriza secundă (care a pu

tut fl urmărită șl pe micile ecra
ne) superioritatea gălățenilor s 
fost mal evidentă sub raportul 
capacității lor ofensive, el sur- 
prinzîndu-șl adesea partenerii 
prin rapiditatea acțiunilor, prin 
lansările inteligente ale extreme
lor. Ca urmare, profitînd de lar
gile bulevarde create în apăra
rea vllcenilor, au mai Înscris încă 

două goluri (prin CRAMER, în 
min. 53, după o splendidă com
binație cu Orac, și prii BALA
BAN, care a transformat un 
penalty in min. 73, acordat pen
tru un henț comis tn careu de 
Cilean), dar au șl ratat copilă
rește alte situații excelente.

De partea cealaltă, 
(care s-au prezentat în 
blu sub așteptări)__ ______
să joace deschis, ofensiv, 
finalizarea acțiunilor a lăsat 
de dorit.
Arbitrul C. DINULESCU a 

dus foarte bine următoarele__
mâții : F.C.M. GALATI : o ană — 
Moțoc. OLTEAN U, “-----------------
NESCU,----
BURCEA, __________ _______
(min. 86 Rusu), CRAMER, Orac 
(min. 77 ” 7__

stantin — Lepădatu, BAS NO, Ior
dan, Cin că — G. Stan. Savu, 
CCean — TELEȘPAN, Coca X.
Carabageac.

Constantin FIRANESCU

2—0 pentru craioveni, scor cu 
care s-a încheiat meciul. în 
ultimele 20 de minute băcăua
nii au jucat în zece oameni, 
deoarece I. Solomon a fost eli
minat de arbitru pentru un 
fault dur asupra lui Bălăci,. 
care a fost transportat imediat 
la spital.

Arbitrul C. GHIȚA (Brașov) 
a condus bine următoare
le formații : UNIVERSITATEA: 
Boldici — Negrilă, TILIHOI, 
ȘTEFANESCU, Ungureanu — 
ȚICLEANU, Donose, Bălăci 
(min. 73 Crișan) — CÎRȚU, 
CAMATARU, Irimescu. S. C. 
BACAU : Mangeac — Andrieș, 
C. SOLOMON, LUNCA, Elisei 
— CARPUCI, I. Solomon, Șoșu 
(min. 65 Vamanu) — Șoiman, 
Antohi, Chitaru.

Laurențiu DUMITRESCU

m, Mangeac nu a putui 
și CÎRȚU, pe fază, a 
în plasă : 1—0. Golul 
a dereglat sistemul de
al băcăuanilor și acțiu-

min. 35.

vBceni) 
amsam- 

au continuat 
dar 

mult

con
for

CONSTANTI-
Tolea — BEJENARU, 

BALABAN — Majaru

Harm). CHIMIA : Coa-

POLITEHNICA TIMIȘOARA - A. S. A. TG. MUREȘ 1-0 (1-0)
Nedelcu II (min. 46, 50 și 85) 
fie Cotec (min. 57), nu reușesc 
să mărească scorul. AJS.A., lip
sită de aportul lui Boloni, ră
mas la Tg. Mureș, nu are for
ța necesară de a egala, deși 
în , min. 62 și 75 Pislaru 
Bozeșan s-au aflat în 
poziții de șut. Victorie 
tă a timișorenilor.

Arbitrul V. TĂTAR 
doara) a condus 
formații : A.S.A. 
Kortesi, UNCHIAȘ,-Ispir, Gali 
— Both II. Pislaru. BOZEȘAN 
— Biro I, Fanici (min. 46 Mua- 
teanu). HAJNAL. POLITEH
NICA : Suciu — Nadu. Vișan. 
Păltinisan Barna — DEM- 
BROVSCHI, MANEA. TITI 
NICOLAE — COTEC. NEDEL
CU II, Nucă (min. 86 Lața).

Mircea IUDORAN

DEVA, 24 (prin telefon). — 
Deschiderea oficială a sezonu
lui s-a bucurat la Deva nu 
numai de un stadion arhiplin 
(peste 5 000 de spectatori), de 
un teren de joc aflat în con
diție bună, ci și de un 
care a făcut publicul să 
simtă frigul. Partida a fost 
teresantă. alertă, cu faze 
atac ia ambele porți. Mai 
tivi au fost însă fotbaliștii 
mișoreni care au atacat 1 
viguros și au șutat mai mult la 
poartă. Ei au avut în Nedelcu 
II un jucător, pătrunzător, care, 
în ciuda unor nereușite în 
jocul său. a fost totuși tot 
timpul un real pericol pentru 
poarta mureșenilor. Dealtfel, 
el a fost creatorul fazei din 

s-a marcat singurul gol
ec.u’.ui. Astfel, în min. 16,

joc 
nu 
iu
de 

ac- 
. ti- 
rnai

(»
Nedelcu a realizat o frumoasă 
fază pe stînga, centrează Im
pecabil și COTEC înscrie. Cî- 
teva minute mai tîrziu, o fază 
mult discutată avea să „încăl
zească" tribunele. In min. 20, 
la un atac al militarilor, min
gea îl lovește pe Vișan aflat 
cu spatele spre poarta sa, ba
lonul ricoșează spre linia por
ții, portarul Suciu îl acroșea- 
ză și îl trage la piept. Faza 
a fost foarte rapidă, după meci 
arbitrul de centru ca și tușie- 
rul V. Topan, pe partea căruia 
s-a petrecut faza:, ne-au decla
rat că mingea nici nu atinsese 
linia de poartă. Să le dăm 
crezare I

După pauză, tot Politehnica, 
avînd de partea sa și publicul, 
care a încurajat-o tot timpul, 
atacă cu aceeași forță, dar fie

mi 
bune 

merita-
(Hune- 

următoarele 
: Tapaszto —

cea de apărare, prezentîndu-se 
cu blocuri funcționale eficienta 
pe toată suprafața terenului, 
întărită prin prezența lui Do- 
brău în apărare, unde fostul 
dinamovist joacă rolul „cloștii 
care își apără puii", echipa 
clujeană evoluează la fel de 
visător și de naiv în atac ca 
și astă-toamnă. fiecare înain
taș dînd impresia că joacă „de 
capul lu?‘ fără vreo idee 
constructivă. Prin contrast, 
echipa Jiul apare ca un an
samblu 
dus i 
de 
evoluția formației fiind

con- 
teren 

Bădin, 
evoluția formației fiind lumina
tă de acțiunile tactice ale lui 
Ciupitu și Stoichiță.

Deși scorul putea ajunge 3—1 
sau 4—2 pentru Jiul (au ratat 
ocazii mari Boca, Ciupitu, 
Enescu — de două ori și Su- 
ciu), el a rămas totuși 1—0, 
prelungind emoțiile spectatori
lor pină în ultimul minut de 
joc.

Arbitrul I. RUS (Tg. Mureș) 
a condus I ‘ 
le formații : ____
TEA : Lăzăreanu — M. LIVIU. 
DOBRAU. CIOCAN, Porațchi 
(min. 65 I. Mureșan) — Boca, 
POP, Moș (min. 46 Suciu) — 
Batacliu, Cîmpeanu, Florescu. 
JIUL : Cavai — P. Grigore, 
BĂDIN. Rusu. Miculescu — 
VARGA. CIUPITU. Stoica — 
ENESCU, ‘ “ ------
CHIȚĂ.

bine articulat, 
moralmente tn 

mereu tînărul

bine următoare-
UNIVERSITA-

SALĂJAN, STOI-
■ f

Marius POPESCU S'

SPORTUL STUDENȚESC-POLITEHNICA IAȘI 6-4 (0-0; 2-2; 2 2)
BRAlLA, 24 (prirf telefon). 

— Aproximativ 13 000 de spec
tatori, prezenți pe Stadionul 
municipal din localitate, au ur
mărit pe o vreme rece o par
tidă disputată, de un bun nivel 

. tehnic, cu multe momente de 
suspans. Sportul și-a creat — 
din start — citeva bune 
de a înscrie, așa cum a 
aceea din min. 19, cînd 
lui Chihaia a trecut de 
peste bară sau din min.
care Chihaia a tras din poziție 
excelentă pe lingă poartă. în 
min. 31 bucureștcnii au fost 
cel mai aproape de deschiderea 
scorului : M. Marian, singur 
pe contraatac, s-a îndreptat în 
plină viteză spre poartă dar, 
la marginea careului de 16 m, 
a fost faultat de Naște și lo
vitura liberă executată de Chi
haia a rămas

După pauză, 
bordează jocul 
convingere și 
prinzîndu-și chiar imediat du
pă reluare adversara cu un a- 
tac rapid, finalizat cu abilitate 
de CORAȘ în min. 47. De a- 
cum înainte Sportul studen
țesc, care putea conduce con
fortabil după aspectul primei 
reprize, aleargă după egalare. 
Și poarta lui Naște este de cî- 
teva ori în primejdie. Egala- 
rea nu întîrzie prea mult. Ea 
vine dintr-o fază fixă în min. 
60 și este opera Iui O. IONES- 
CU, care a trimis direct din 
corner, printr-o execuție de 
excepție, balonul în plasă. 
Bucurie de scurtă durată pen- 

-tru bucureșteni, pentru că în 
min. 70 CERNESCU aduce din 
nou în avantaj echipa sa, prin- 
tr-un gol care are insă la ori-

ocazii 
fost 

șutul 
puțin 
26 In

fără rezultat.
Politehnica . a- 
cu un plus de 
forțează, sur-

giuc o poziție de ofsaid ne
semnalizată de tușierul P. Că
priță. Din nou Sportul aleargă 
după egalare. în min. 77 IOR- 
GULESCU ratează o mare o- 
cazie, dar tot el in min. 85 
înscrie’ spectaculos, reluînd in 
plasă mingea revenită din bară 
la o lovitură cu capul a lui 
M. Sandu.

Și au venit prelungirile. 
Sportul are o excelentă oca
zie de gol pe contraatac in
min. 104, dar Naște salvează 
ieșind în afara careului. Stroe 
mai ratează o dată, în
115, și meciul continuă
loviturile de la 11 m. 
Costea : 3—2 ; ratează 
haia, dar se repe_tă 
pentru că s-a mișcat portarul; 
și marchează apoi : 3—3 ; trage] 
Romilă, ratează, dar mișcă 
Moraru, lovitura se repetă și; 
înscrie : 4—3 ; execută Tănă*! 
sescu : 4—4 ; Simionaș trage] 
și apără Moraru ; execută Gri
gore : 4—5 ; Coraș trimite în’ 
bară; Munteanu II înscrie» 
4—6. Arbitrul M. MORARII 
(Ploiești) a avut o mi-

mini] 
cu..i: 

înscrie
Chl-' 

lovitura]

’4

• ■ ■ -Isiune grea, de care s-a
achitat în general bine. POLI—’ 
TEHNICA : Naște — Anton,:. 
ROMILA, Ursu, CIOCIRLAN! 
(min. 86 Munteanu) — CORAȘ,'1 
Dănilă (min. 81 Costea), Si— 
mionas — Florean, Cioacă;’ 
CERNESCU. SPORTUL STU— 
DENȚESC : MORARU — Tă* 
năsescu, Cazan, GRIGORE;] 
MUNTEANU II — IORGULES-; 
CU, Cățoi (min. 81 Muntca-i 
nu I), O. IONESCU — M. Ma-ț 
rian (min. 72 Stroe), M. SAN
DU, Chihaia. «

Mihai IONESCU 1

GLORIA BISTRIȚA - PETROLUL PLOIEȘTI 1-0 (1-0)
SIBIU. 24 (prin telefon)

Ambianță 
dionul F. C. Șoimii. Zi primă- 
văratică. în tribune aproxima
tiv 8 000 de spectatori — mulți, 
foarte mulți veniți aici cu au
tocarele și cu trenul din orașul 
Bistrița, pentru a-și încuraja e- 
chipa favorită. Cele două divi
zionare B, cu marile lor ambi
ții, avînd la cîrmă antrenori 
harnici și talentați din noua 
generație (Al. Constantinescu— 
Gloria, Ion Ionescu — Petro
lul), au oferit un meci antre
nant, plăcut, de un mare anga
jament fizic și de o sportivitate 
aproape exemplară. Din start, 
echipa Gloria Bistrița, despre 
care pe drept s-au spus multe 
cuvinte frumoase, s-a dovedit 
mai agresivă ; ea a apăsat pe 
accelerator, a combinat pericu
los prin „triunghiul" Berceanu 
— Moga — Nicolae, activizat 
mereu de liniile dinapoi, ceea 
ce a obligat Petrolul la defen
sivă. Bistrițenii trec pe lingă 
deschiderea scorului în min. 10 
(Moga trimite puternic cu 
capul, portarul ploieștean Ha
ralambie reține spectaculos) și 
in min. 20 (Berceanu, acțiune 
individuală finalizată greșit), 
pentru ca ei să puncteze deci
siv in min. 32 : Berceanu este 
lansat pe contraatac (apărarea 
Petrolului fusese „prinsă înain
te"), cursă spectaculoasă a a- 
cestuia, centrare, MOGA plon-

frumoasă pe sta-
jează și trimite cu capul balo
nul în plasă. Replica ploieș— 
teană a fost precipitată, s-a în
cercat prea mult pasa decisivă 
șl, din acest motiv, ea nu a a- 
părut periculoasă la poarta lui 
Gavrilaș. Repriza a doua 
aduce în teren o echipă ploieș- 
teană mai combinativă ; ea de
ține acum inițiativa în joc, for- 
țîndu-și partenera să-și a- 
pere avantajul minim. Dări 
frumoasele desene ale Petrolu
lui, ca și cursele lui Cismaru 
sau Moldoveanu nu se concre
tizează ; nici măcar acea mare 
ocazie din min. 65 a lui Topo- 
ran, care s-a încurcat cu 
balonul pe linia de 16 m, în- 
tr-o poziție extrem de favo
rabilă. Și astfel, Gloria reali
zează cea mai bună performant 
ță din istoria fotbalului bistriT- 
țean — calificarea în sferturile 
de finală.

Arbitrul clujean M. SALO- 
MIR a condus bine. GLO
RIA : Gavrilaș — Pantelimon,' 
CERVENSCHI, Filipoi, FEREN- 
CZI — BUTUZA, Damian (min.’ 
78 Dănilă), GEORGESCU — 
NICOLAE, MOGA, BERCEANU 
(min. 83 Alexandru). PETRO
LUL : Haralambie — Pisău, 
DUMITRESCU, BUTUFEI, MU- 
REȘAN — Stanciu, Simaciu 
(min. 51 Negoiță), Angelescu — 
Baroian (min. 46 Toporan), 
Moldoveanu, CISMARU.

SteVan TRANDAFIRESCU



SPORTIVI ROMÂHI 
jN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE

OPT LUPTĂTORI PE PODIUM LA MARELE TURNEU
DIN BULGARIA

PLEVEN, 24 (prin telefon), 
în Sala sporturilor din locali
tate s-au desfășurat, vineri, 
sîmbătă și duminică, întrece
rile unui mare turneu interna
țional de lupte greco-romane. 
La această competiție au par
ticipat luptători fruntași din 
14 țări, printre care Cehoslova
cia, Cuba, Grecia, Iran, Italia, 
Norvegia, Polonia, Romania, 
S.U.A., Ungaria, U.R.S.S. și 
Bulgaria (cu mai mulți con- 
curcnți la fiecare categorie de 
greutate). Printre competitori 
s-au numărat nu mai puțin de 
34 medaliați la C.M. și C.E., 
iar 13 dintre aceștia dețin ti
tlurile mondiale și europene 
ale ultimelor ediții !

La capătul confruntărilor, 8 
luptători români au urcat pe 
treptele podiumului de pre
miere : NICU GINGA (cat. 

52 kg) și ION PĂUN (62 kg) 
an ocupat primul Ioc, Mihai 
Boțilă (57 kg), Ștefan Negri- 
șan (68 kg) și Gheorghe Minea 
(74 kg) s-au clasat pe locul II, 
iar Constantin Alexandru (48 
kg), Ion Draiea (82 kg) și Va- 
sile Andrei (100 kg) pe locul 
III. N. Gingă a dispus pe rînd kg

„CUPA PRIETENIA* SCRIMĂ
GOTTWALDOV, 24 (prin 

lelefon). „Concursul Prietenia', 
rezervat tinerilor scrimeri din 
tari socialiste, a continuat cu 
probele individuale de floretă 
fete și spadă. Din cele trei 
jfloretiste românce calificate în 
•eliminările directe (E. Guzga- 
nu, G. Betuker și O. Hochdor- 
fer) doar prima a evoluat în 
finală (trecînd în recalificări 
-de Betuker, cu 8—4), unde a 
ocupat locul 6. cu 2 v. -în pro
ba de spadă, singurul nostru

SABRERII NOȘTRI IN POLONIA
In prima zi a turneului in

ternațional de sabie de la 
-Konin (Polonia) au fost inre- 

, gistrate următoarele rezultate 1 
Polonia I — Polonia II 11—5 |

ii
în sferturile de finală ale 

turneului internațional feminin 
•de tenis de la Detroit. Billie 

• Jean King (S.U.A.) a învins-o 
cu 6—1, 6—4 pe Virginia Ba
zici (România), iar Evonne 
doolagong (Australia) a elimi
nat-o cu 4—6. 6—1, 6—2 pa 
Kathy Jordan (S.U.A.). Alte 
rezultate: Wendy Trumbull

i (Australia) — Andrea Jaeger 
(S.U.A.) 6—3. 6—4! Dianne
Fromholtz (Australia) — Terry 
Holladay (S.U.A.) 6—4, 6—1.

ÎN TURNEELE DE TENIS

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE FLORETĂ ALE ROMĂNIEI
(Urmare din paq. 1)

Buricea (10—8), celălalt, în 
schimb, fără probleme (10—5 
cu Husztî și 10—2 cu Behrens 
— R.D.G.). Printre finaliști nu 
s-a aflat, deci, unul din marii 
favoriți ai concursului, Haerter, 
cîștigător acum doi ani al 
prestigiosului trofeu Romei și 
medaliat al Universiadei, lide
rul primei reprezentative a 
R. D. Germane. Deși a pierdut 
în tot concursul doar 2 asalturi 
(și acelea la limită, 9—10 !), în 
fața reprezentanților noștri Ro
ca și Buricea, Haerter n-a pu
tut ajunge in ultimul act al 
competiției.

Finala părea că se îndreap
tă spre un rezultat previzibil in 
ceea ce privește primele două 
locuri, mai ales că destul de 
■curînd de la începerea aces
teia, principalii candidați s-au 
întîlnit între ei,’ Kuki cîștigînd 
tiet (5—2) la Ruziev, luîndu-și 
țțstfel revanșa pentru înfrînge- 
Tea din eliminările directe. 
Dar iată că surpriza s-a nu
trii t Bandach, tînărul scrimer 
■polonez care, după ce pierduse 
la Roca, a găsit resursele ne
cesare să-1 învingă pe Kuki 
într-un asalt în care a avut tot 
timpul inițiativa (5—2). Nimic 
Ieșit din comun apoi, astfel că 
finala se încheie nedecis pen
tru Kuki și Ruziev, ambii cu 
-cite 4 v. Asaltul de baraj n-a 
adus satisfacția așteptată prin- 
tr-o reeditare a succesului an
terior. Kuki a condus mereu, 
neavind, însă, luciditatea nece
sară pentru a se desprinde de
cisiv de adversar. Ruziev a- 
punctat apoi o tușă de mare 
încărcătură psihologică (4—3), 

de N. Didov (Bulgaria), A. Je
linek (Cehoslovacia), B. Bori
sov (Bulgaria), K. Stanek (Po
lonia) și în finală de N. Mla- 
dinov (Bulgaria), iar I. Păun 
i-a întrecut pe A. Zibarski 
(Polonia), V. Ranghelov (Bul
garia), O. Rodriguez (Cuba), 
H. Kirov (Bulgaria), J. Giufri- 
da (Italia) și în ultimul meci 
pe A. Kuzu (S.U.A.), medaliat 
cu argint la C.M. de la San 
Diego.

Ceilalți trei sportivi români 
prezenți la Pleven nu s-au 
clasat în primele locuri : Pe
tre Dicu (90 kg) și Roman Co- 
dreanu (-ț—100 kg) au fost în- 
trecuți înaintea tururilor fina
le, iar Ștefan Rusu (68 kg) s-a 
accidentat la un antrenament 
și n-a mai concurat.

Iată și învingătorii la cele
lalte categorii : 48 kg — T. 
Antonov (Bulgaria), 57 kg —
K. Șerikov (U.R.S.S.), 68 kg — 
N. Dimov (Bulgaria), 74 kg — 
L Șopov (Bulgaria), 82 kg —' 
P. Pavlov (Bulgaria), 90 kg —
L. Lonintin (U.R.S.S.), 100 kg 
— M. Saladze (U.R.S.S.), 4-100

— Al. Tomov (Bulgaria).

reprezentant in eliminări di
recte., R. Szabo; nu s-a putut 
califica în finală. La ora con
vorbirii telefonice se disputau 
ultimele întîlniri în ‘ cadrul 
probelor pe echipe la aceste 
două arme, formația feminină 
de floretă a României fiind în 
luptă pentru locurile 1—3, ală
turi de echipele Ungariei și 
U.R.S.S., în timp ce formația 
de spadă evolua în turnesl 
pentru locurile 4—6.

Ungaria — Franța
U.R.S.S. — România
Ungaria — Polonia II 
Polonia I — Franța 
U.R.S.S. — Italia 10—6.

11—5 |
10—6 |
11—5 1
10—6 j

în semifinale. King o va în- 
țîlnî pe Turnbull, iar Goola- 
gong va juca împotriva lui 
Fromholtz.

• Turneul internațional de 
tenis de la „Salisbury (Maryland 
— S.U.A.) a programat meciu
rile turului 4. Rezultate tehni
ce : Dibbs (S.U.A.) — Alexan
der (Australia) 6—4, 7—6 ; 
Borg (Suedia) — Connors 
(S.U.A.) 6—3. 6—1 î Amritraj
(rhdia) — Năstase (România) 
6—3, 3—6. 1—0 (abandon).

Petru Kuki (România), dreapta, 
Foto : Vasile BAGEAC

în disputa pentru primul loc: 
și Sabir Ruziev (U.R.S.S.).

ceea ce l-a obligat pe flore- 
tistul nostru să atace, egalita
tea obținută la 4 lansîndu-1 a- 
poi pe Kuki descoperit și ast
fel, cu o victorie la limită 
(5—4), într-un asalt plin de 
neprevăzut, echilibrat și spec
taculos, Sabir Ruziev a dobîn- 
dit primul loc.

Iată clasamentul finalei : 1. 
S. Ruziev (U.R.S.S.) — 4 v. d.b., 
2. P. Kuki (România) — 4 v. 
d.b., 3. P. Jeleznov (U.R.S.S.) 
3 V., 4. A. Bandach (Polonia) 
2 v„ 5. S. Gutzeit (R.D.G.). 
1 v. (—9), 6. S. Roca (Româ
nia) — 1 v (—11).

întrecerea pe echipe, dispu
tată duminică a adus in dispu
ta pentru locurile 1—4 formați
ile România I și România II 
din grupa A (rezultate : Un
garia — Bulgaria 9—1, România

• ULTIMA ZI DE ÎNTRECERI
• Echipajul de bob-4 România I pe locul 8 9 Eric Heiden — 5 medalii de aur I

• Surprize in turneul final de hochei ® Peste 4 ani la Sarajevo I
LAKE PLACID. 24 (prin te

lefon). — Practic, la ora cînd 
telefonez (oră rezonabilă pen
tru tipografia din București, 
ținînd seama de decalajul de 
fus orar), entuziastul public al 
celei de a 13-a ediții a Jocu
rilor Olimpice de iarnă aplau
dă ultimele evoluții sportive, 
din tribunele arenei „Field
house", unde se dispută me
ciurile turneului final de ho
chei pe gheață, și se pregă
tește să se îndrepte spre sta
dionul unde se va desfășura 
(noaptea tirziu, după ora de 
acasă) ceremonia de închidere, 
care urmează același ritual 
prevăzut de statutul olimpic.

Sîmbătă a fost zi plină de 
întreceri și dacă am trece glo
bal în revistă rezultatele, pu
tem copstata că această a 12-a 
etapă a" concursurilor Olimpia
dei albe s-a constituit intr-un 
eveniment al „cumularzilor' 
de medalii și onoruri. După 
cum se știe, probele masculine 
de patinaj viteză s-au inche- 
iat cu un, record fără prece
dent în istoria J.O. de iarnă, 
americanul Eric Heiden cîști-

----------------------- FIȘIER----------------------
HOCHEI (22 februarie) : pentru lo

cul 5 : Cehoslovacia — Canada 6—1 
(5—0, 0—1, 1-0). In turneul final pen
tru locurile 1—4 ; Suedia — Finlanda 
3-3 (0-1 , 1-1. 2-1). S.UA
U.R.S.S. 4-3 (£—2, 0-1. 2-0) p
S.U.A. — Finlanda 4—2 (0-1 1—1,
3-0). Astfel, echipa S.U.A. devine 
campioană olimpică.

PATINAJ ARTISTIC, feminin, final :
1. Annett Pdtzsch (R. D. Germană) 
11/199 — campioarâ olimpică ; 2.
Linda Fratiane (S.U.A.) 16/188,30 ; 3. 
Dagmar Lurtz (R. F. Germania) 
28/183,04 ; 4. Denise Bielmann (Elve
ția) 43/180,06 ; 5. Liza-Maria Allan
(S.U.A.) 45/179,42 ; 6. Emi Watanabe 
(Japonia) 48/179,04.

PATINAJ VITEZA, 10.000 m, mas
culin : 1. Eric Heiden (S.U.A.)
14:28,13 R.M. (v.r. 14:34,33 deținut
de sovieticul V. Leskin) — campion 
olimpic ; 2. Piet Kleine (Olanda) 
14:36,03 : 3. Tom Eric Oxholm (Nor- 
veg:a) 14:36,60 ; 4. Michael Woods
(S.U.A.) 14:39,53 ; 5. Oeyvind Tve-
ter (Norvegia) 14:43,53 ; 6. Hilbert
van der Duin (Olanda) 14:47,58... 
20. Andrei Erdelyi (România) 15:31,73.

SCHI ALPIN, slalom special, femi
nin : 1. Hanni Wenzel (Liechtenstein) 
1:25,09 — campioană olimpică ; 2.
Christa Kinshoffer (R.F.G.) 1: 26,50 ;
3. Erika Hess (Elveția) 1:27,89 ; 4. 
Maria-Rosa Querio (Italia) 1 :27,92 ;
5. Claudia Girodani (Italia) 1:29,12 ;
6. Nădejde Patrakieva (U.R.S.S.) 
1 :29,20.

SCHI NORDIC, 50 km : 1. Nikolai 
Zimiatov (U.R.S.S.) 2.27:24,60 - cam
pion olimpic ; 2. Juha Mieto (Finlan
da) 2.30:20,52 ; 3. Aleksandr Zavia
lov (U.R.S.S.) 2.30:51,52 ; 4. Lars- 

I — România II 9—0, România
I ,----Bulgaria 9—4. România
II — Ungaria 9—5, România I
— Ungaria 9—5, România II
— Bulgaria 9—2) și R.D.G. și 
U.R.S.S. din grupa B (rezulta
te : U.R.S.S. — Polonia 9—5, 
R.D.G. — Gdansk Polonia 9—3, 
U.R.S.S. — Gdansk 9-6, Polo
nia — Gdansk 9—3, R.D.G. — 
U.R.S.S. 9—5, R.D.G. — Polonia 
9—5).

Echipa R.D.G. întrecînd in 
ultimele partide ambele for
mații ale României, cu același 
scor (9—4), a terminat compe
tiția pe primul loc, fiind ur
mată de România I (care a 
întrecut U.R.S.S. cu 9—6) și 
România II (învingătoare- 
surprlză, cu 9—5, în meciul 
pentru locurile 3—4 cu echipa 
sovietică).

gînd toate cele 5 medalii de 
aur puse In joc : învingător la 
500 m, 1000 m, 1500 m și 5000 
m, el a terminat pe locul în- 
tîi și în cursa de 10.000 m, cea 
mai dificilă și în care experții 
îl considerau favorit pe norve
gianul Oxholm. Dar Heiden 
nu numai că a obținut victoria, 
dar a și depășit copios recor
dul mondial. Pînă acum, la 
„Olimpiadele albe', cîștigaseră 
cîțe trei medalii la patinaj 
viteză norvegienii Ballangrud 
și Andersen și olandezul 
Schenk, iar în 1964, la Inns
bruck, sovietica Lidia Skobli
kova cucerise chiar 4 medalii 
de aur. Cvintupla victorie a 
studentului medicinist Eric 
Heiden a stîrnit asemenea en
tuziasm în mediile americane, 
incit primarul orașului Mil
waukee a anunțat că, in vi
itor, patinoarul din această 
localitate va purta numele lui 
Heiden (care a devenit cam
pion mondial, anul acesta, toc
mai la Milwaukee).

Nu mal puțin impresionantă 
este colecția de 3 medalii de 
aur la care a ajuns sîmbătă

Erlc Ericsem (Norvegia) 2.30:53.03 ; 
5. Serghei Saveliev (U.R.S.S.)
2.31:15,82 ; 6. Evgheni Beliaev
(U.R.S.S.) 2.31:21,19.

SĂRITURI, trambulina de 90 m : 1. 
Jouko Tormanen (Finlanda) 271 p 
(sărituri de 114,5 și 117 m) - cam
pion olimpic ; 2. Hubert Neuper 
(Austria) 262,4 (113 și 114,5) ; 3. JarI 
Puikkonen (Finlanda) 248,5 (110,5 și 
108,5) ; 4. Anton Innauer (Austria)
245,7 ; 5. Armin Kogler (Austria)
245,6 ; 6, Roger Ruud (Norvegia) 
243,0.

BOB, proba de 4, clasament final, 
după 4 manșe : 1. R.D. Germană
(Nehmer, Musiol, Germeshausen. Ger
hardt) 3:59,92 - campioană olimpică;
2. Elveția I (E. Schârer, Bâchli, Marti, 
Benz) 4:00,87 ; 3. R.D.G. II (Schonau, 
Wetzig, Richter, Kirchner) 4:00,97 ;
4. Austria I 4:02,62 ; 5. Austria II
4:02,95 ; 6. Elveția II 4:03,69 ; 7.
Germania 1 4:04,40 ; 8. România I 
(Panaitescu, Cristudor, D. Focșe- 
neanu, Lixandru) 4:04,68 ; 9. Anglia 
4:04,92 ; 10. R.F.G. II 4:05,15 ; Italia 
4:05,30 ; 12. S.U.A. I 4:06,11 ; 3.
5. U.A. li 4:06,20 ; 14. România II 
(lancu, Duminicel, Frîncu, Obreja) 
4:0731 : 15. Anglia II 4:07.69. Echi
pajul Canadei a abandonat, iar cel 
al Suediei s-a răsturnat

CLASAMENTUL PE MEDALII

Clasamentul neoficial pe națiuni 
(înaintea decernării medaliilor de 
argint și de bronz la hochei pe 
gheață) arăta astfel : : 1. U.R.S.S,
10 aur, 5 argint, 6 bronz ; 2. R.D. 
Germană 9 + 7 + 7 ; 3. S.U.A. 
6 + 4 + 2 ; 4. Austria 3 + 2 + 2 ; 
5, Suedia 3+ 0 4-0; 6. Liechtenstein 

2 + 2 + 0 ; 7. Finlanda 1 + 5 +3; 
8. Norvegia 1 + 3 + 6 etc.

FOTBAL MERIDIANE
B.F. GEBMAMA. In campiona

tul vest-german, după 22 de e- 
tape conduce echipa Bayem 
MUnchen — 30 p, urmată de 
S. V. Hamburg — 28 p și F. C. 
Kdln — 28 p. Rezultate : Bayer 
Leverkusen — 'Eintracht Frank
furt pe Main 2—1 ; V.f.B. Stut
tgart — Werder Bremen 5—1 ; 
Eintracht Braunschweig — 
Y. C. KSln 2—1 ; Schalke M — 
F. c. Kaiserslautern 2—1 ; S. V. 
Hamburg — M.S.V. Duisburg 1—2; 
Borussia Mooch engladbach — 
Herta B.S.C. 4—1 ; Borussia Dort
mund — Mdnchen »—0 ; For
tuna Disseliori — Bayer Uerdin- 
gen 3—1 : Bayern Munchen — 
v.f.R Bochum 3—1.

ANGLIA, Rezultate- -4în etapa de 
sîmbătă : Arsenal — Bolton
2— • ; Coventry — Southampton
3— 0 ; Crystal Palace — Everton 
1—1 ; Derby — Tottenham 2—1 ; 
Leeds — Brighton 1—1 ; Liverpool

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La San Diego. 

(California) Larry Myricks a co
rectat cea mai bună performanță 
mondială de sală La săritura In 
lungime. reaEzlnd 4.34 m. Vechea 
performanță era de 1.37 m șl 
aparținea aceluiași atlet. Mary 
Decker și-a corectai cea mal 
buni performanță mondială to 
proba de SM y (f), realizind pe 
această distanță 1 (v echea
performanță era de 2:32.4). De a- 
semenea ksiyanul Mike Boit a 
egalat cea mal bună performanță 
mondială masculină la 800 y. fiind 
cronometrat to 1:47,3. Compatrio
tul său Henry Bono a ctștigat 
cursa de 2 mile cu timpul de 
8:15,19 (a doua performanță mon
dială din toate timpurile).

HALTERE • Cu prilejul unui 
concurs Internațional desfășurat 
La Meissen (R. D. Germană), hal
terofilul Han Gen SI (R.P.D. Co
reeană) a stabilit un nou record 
mondial la categoria muscă, sti
lul „smuls-, cu 111,500 kg. Ve

sovieticul Nikolai Zimiatov, 
care și-a adjudecat și „mara
tonul pe schiuri” (proba de 50 
km), pe pîrtiile muntelui Van 
Hoevenberg, după ce ciștigase 
anterior proba de 30 km și 
făcuse parte din ștafeta sarie- 
tică victorioasă la 4x10 km. 
Tot sîmbătă, Hanni Wenzel din 
Liechtenstein l-a egalat pe 
Ingemar Stenmark, cîștigînd și 
slalomul special, după cel u- 
riaș, ba l-a și întrecut pe 
suedez — la țotaiul medaliilor 
— pentru că ea mai posedă 
una de argint din proba de 
coborîre 1 Pe lingă ferici ții ctș- 
tigători, să evocăm aici șt un 
„etern secund", pe finlandezul 
Juha Mieto, sosit al doilea la 
50 km, după ce fusese pe ace
eași poziție și la 15 km 1

Proba de sărituri de Ia tram
bulina de 90 m a adus Finlan
dei prima ei medalie de aur, 
prin Jouko Tormanen, precum 
Annett Potzseh (R.D. Germa
nă) devine campioană olimpică 
la 19 ani, după ce fusese de 
4 ori campioană a Europei.

Ultima zi de întreceri, dumi
nică, a fost importantă pentru 
delegația noastră întrucît urma 
să cunoaștem, după 4 manșe, 
posibilitățile reale ale echipaje
lor românești de bob. TrebuiS 
să spunem că — deși ne aș
teptam la mai mult — pilotul 
Dragoș Panaitescu și coechipie
rii săi au ocupat un onorabil 
loc 8, întrecînd formații cu 
tradiție în bob, ca cele italie
ne și americane, și fiind în
vinși doar de echipaje din 4 
țări din lume I Simbătă, bo
burile noastre erau pe locurile 
9 (cu timpii 1:01,42 si 1:01,32) 
și 16 'cu 1:01,81 și 1:02,16), 
pentru ca duminică, prin mai 
multă concentrare, echipajele 
românești să-și îmbunătățeas
că pozițiile: 8. (cu timpii
1:00,61 și 1:01,33) și 14. (cu 
1:01,74 și 1:01,76).

Emoționantul final al turneu
lui de hochei pe gheață a dat 
un învingător neașteptat in 
echipa Statelor Unite care a 
învins duminică seara Finlan
da cu 4—2 (0—1. 1—1. 3—0),. 
asigurindu-și medalia de aur 
(indiferent de rezultatul me
ciului următor U.R.S.S. — Sue
dia).

A venit, deci, timpul ca cei 
peste 1200 de participant din 
37 de țări să-și ia rămas bun. 
După stingerea flăcării olimpi
ce, la Olympic Center, potrivit 
tradiției, președintele C.I.O„ 
lordul Killanln, invită sportivii 
lumii la cea de a 14-a ediție 
a Jocurilor Olimpice de iarnă, 
peste 4 ani. la Sarajevo, în 
Iugoslavia. v

Radu URZICEANU

— Ipswich 1—1 ; Manchester Uni-' 
ted — Bristol 4—0 ; Middlesbrough
— Stoke 1—3 ; Norwich — Wol
verhampton 0—4 ; Nottingham 
Forest — Manchester City 4—0 ; 
West Bromwich — Aston Villa 
1—2. In clasament conduce Liver
pool — 40 p (din 27 de meciuri), 
urinată de Manchester United — 
38 p (din 28 de jocuri)

ITALIA. — Rezultatele etapei a 
21-a: Ascoll — Milan o—o, Ave- 
lllno — Pescara 2—0; Cagliari — 
Lazio 1—1, Fiorentina — Bologna 
0—8, Intemazionale — Catanzaro 
3—L Juventus — Torino 0—0, Pe
rugia — Napoli 1—0, Roma — U- 
dlnese 1—L In dasament : Inter- 
nazionale 31 p, Milan 25 p Ju
ventus 24 p.
• La Singapore, in turneul pre- 

oilmplc de fotbal (zona asiatică), 
selecționata R. P. Chineze a În
vins cu scorul de 1—0 (0—0) for
mația Indiei.

chiul record li aparținea cu 
111.300 kg.

NATAIIE • La Leningrad, în 
zi'ua a doua a campionatelor in
ternaționale ale U.R.S.S. în ba
zin acoperit, Vladimir Salnikov 
(UJLS.S.) a stabilit un nou re
cord mondial In proba de 400 m 
liber, cu timpul de 3:51,20 (ve
chiul record II aparținea cu 
3:51.40), iar Aleksandr Sido- 
recko (UJl.S.S.) a stabilit un 
txxi record al Europei in proba 
de 400 m mixt. El a realizat tim
pul de 4:M,97. Vechiul record era 
de 4:22,29 și aparținea compa
triotului său Serghei Fesenko.

tenis a După prima zi in me
ciul Brazilia — Argentina. care 
se desfășoară la Sao Paulo, contînd 
ca semi fi mia zonei sud-americane 
din „Cupa Davis-, scorul este favo
rabil cu 2—0 jucătorilor a-genti- 
nienL • La Ciudad de Mexico, 
in semifinala nord-americană, 
S.U.A. conduce cu 2—0 în .ața 
MexiculuL
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