
in meciul tur din cadrul Cupei cupelor

la handbal masculin

H.C MINAUR A ÎNTRECUT
PE T. S. K. A. SOFIA CU 20-12

' Așteptat cu mare interes, me
ciul dintre H.C. Minaur și 
T.S.K.A. Septemvriisko Zname 
Sofia — găzduit simbătă seara 
de Sala sporturilor „Dacia" din 
Baia Mare — a fost urmărit de 
peste 3000 de spectatori — citi 
au putut obține din timp rîv- 
nitul bilet de intrare. Aceștia 
au susținut cu entuziasm șan
sele echipei lor de a se cali
fica în semifinalele Cupei cu
pelor la handbal masculin. 
Partida a revenit echipei pre
gătită de antrenorul Laseăr Pa
nă : H.C. Minaur — Ț.S.K.A. 
Sofia 20—12 (11—6) — și me
ciul pasionant, de mare luptă, 
dramatic pe alocuri_4mai ales 
prin suita incredibilă de ratări 
ale gazdelor din poziții ideale), 
a încins tribunele.

H.C. Minaur a cîștigat, final
mente, la o diferență de 8 go
luri. care poate să pară asigu
rătoare pentru retur. Experien
ța evoluției echipelor noastre 
în cupele europene ne deter
mină însă să le solicităm băi- 
mărenilor maximă a.enție si 
grijă pentru manșa a doua, 
programată la 24 ianuarie, la 
Sofia. Oaspeții, fără a dispune 
de virtuți tehnice, sint luptă
tori prin exce'entă. realizează

un presing permanent în atac 
și se dovedesc aspri în apăra
re, ceea ce pe teren propriu 
poate însemna un mare atu. 
Deci, atenție mare la pregăti
rea returului I

In intilnirea de la Baia Mare 
pe care H.C. Minaur a domina
t-o categoric, conducînd con
fortabil de la un capăt la ce
lălalt. ..punctul forte" al gaz
delor a fost sistemul defensiv. 
In ciuda faptului că portarul 
Constantin Pînzaru n-a fost în 
zl bună, apărarea și-a făcut da
toria grafie mobilității și aten
ției sale și — mai ales — ace
lui pas înainte, spre omul cu 
mingea, permanent realizat. 
Fermitatea defensivei, care s 
închis culoarele de șut ale oas
peților. i-a obligat pe handba- 
liștii de la T-S.K.A. Sofia să 
greșească și, în ultimă instan
ță, să ofere mingi partenerilor. 
Ceea ce n-a mers la nivelul 
așteptărilor a fost atacul. Prea 
multe mingi au fost irosite 
chiar de oamenii de bază ai 
formației maramureșene (Bo- 
roș. Măricel Voinea. Oros. Mi-

Hristache NAUM
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ECHIPELE NOASTRE-CALIFICATE ÎN TURNEELE
FINALE ALE CUPELOR EUROPENE LA VOLEI
Reprezentantele voleiului nos

tru masculin în cupele europe
ne, DINAMO și STEAUA, au 
obținut victoria și în partidele 
retur din cadrul sferturilor .de 
finală, calificindu-se in turneele 
finale ale prestigioaselor com
petiții continentale rezervate e- 
chipelor de club. Dinamoviștii 
bucureșteni, participanți in 
C.C.E., au realizat simbătă 
seara o frumoasă performanță, 
depășind pe S. K. Veliko Gră
diște și pe terenul acesteia 
(3—2), in timp ce Steaua, în 
Cupa cupelor, a învins în sala 
Floreasca din Capitală, pe 
U.S.C. Giessen cu același scor

baschet

20 și 22 februarie la Madrid 
(C.C.E.) și Bruxelles (Cupa cu
pelor).

(3—1) cu care cîștigase partida 
tur. Turneele finale (de cîte 4 
echipe) se vor desfășura între

STEAUA, PENTRU A 13-a OARĂ, CAMPIOANĂ
Un atac al steliștiîor care 
germani

străpunge blocajul jucătorilor vest- 
Foto : V. BAGEAC

ÎN C. C. E. ÎN CUPA CUPELOR

Politehnica C. S. Ș. Unirea lași șl Universitatea Timișoara • au retrogradat
Cu meciurile desfășurate ieri, 

in Capitală și la Cluj-Napoca, 
s-a încheiat ediția a 32-a a 
campionatului national de bas
chet masculin. Titlul a fost cu
cerit de echipa STEAUA (an
trenori M. Nedcf ‘și Al Fodor) 
— pentru a 13-a oară de la 
înființarea secției — care a 

Echipa Steaua : de la stingă la dreapta, rindul de jos : FI. Ermu- 
rache, V. Căpușan, N. Pîrșu, Gh. Cîmpeanu, V. Zdrenghea ; rin
dul din mijloc : D. Beștoiu (masor), AL Fodor (antrenor secund), 
M. Nedef (antrenor principal), C. Cernat, A. Netolitzchi, dr. 
M. Ivan (medicul echipei), P. Brănișteanu ; rindul de sus : C. 
Scarlat, V. Ion, R. Opșitaru, D. Rădulescu, Gh. Oczelak (căpi
tanul echipei)

totalizat 48 p. Urmează în cla
samentul grupei valorice 1—6: 
2. Dinamo București 47 p. 3.

LOTUL

REPREZENTATIV

DE FOTBAL

SE AFLĂ

ÎN GRECIA
După cum s-a anunțat, sîm- 

bătă după-amiază, lotul repre
zentativ de fotbal al României 
a plecat pe calea aerului In 
Grecia, unde, pe lingă antrena
mente, va susține și trei parti
de amicale, cu selecționata in
sulei Creta, Panathinaikos A- 
tena și Olimpiakos Pireu. Lo
tul, condus de Ștefan Covaci, 
vicepreședinte al F.R.F., și an
trenorii Valentin Stănescu si 
Victor Slănculescu, are urmă
toarea componentă : Iordache, 
Speriatu, Negrită, Ștefănescu, 
Sameș, Munteanu II. M. Zam
fir, Al. Nicolae, Ticleanu, Bel- 
deanu, Iordănescu. Stoica, Bă
lăci, Crișan, Cămătaru. M. Ră- 
ducanu, Țâinar și Cîmpeanu II.

Farul Constanța 34 p, 4. I.C.E.D. 
București 33 p. 5. C.S.U. Bra
șov 33 p, 6. Rapid București 
30 p ; grupa 7—12 : 7. Univer
sitatea Cluj-Napoca 44 p. 8. 
Urtris București 38 p, 9. C.S.U. 
Sibiu 38 p. 10. Dinamo Oradea 
36 p, 11. Politehnica C.S.S. 
Unirea Iași 35 p. 12. Universi-

Foto : Dragoș NEAGU 
tatea Timișoara 34 p. Ultimele 
două echipe au retrogradat în 
Divizia „B“ de tineret.

Si acum, rezultatele.
DINAMO — STEAUA 100—76 

(51—34). Dinamoviștilor li se 
cuvin laude pentru modul în 
care au abordat această parti
dă, pe care ■ au dominat-o de 
la cap la cap, datorită ambiției 
cu care au luptat în apărare, 
tempoului de joc. cursivității 
și eficienței acțiunilor în atac. 
Niculescu și Uglai au finalizat 
deseori numeroasele contra
atacuri ale formației lor, iar 
Fluturaș și-a îndeplinit bine

Concursul gypfl gygfgp y 
inaugurai

de schi alpin PE VISCOL
„Cupa Bucegi" a fost prima 

competiție oficială a sezonului 
care a reunit (e drept, destul 
de tîrziu) la stratul său pe cei 
mai buni schiori alpini seniori 
ai țării. Acum, cînd ianuarie 
1981 se apropie de sfîrșit, spe
cialiștii genului au făcut dova
da acumulărilor înregistrate in 
orele de antrenament. La star
turile curselor au fost orezenți 
40 de sportivi și 9 sportive, nu
me cunoscute din schiul nostru 
cum sînt Gh. Vulpe, A. Năsla- 

misiunea de conducător de joc. 
Din păcate, baschetbaliștii de 
la Steaua șl-au dezamăgit nu
meroșii simpatizanți afla ți în 
tribune. Aparent, ei ar avea 
două scuze: absența lui Cer
nat «(accidentat) și relaxarea 
cauzată de faptul că rezultatul 
nu afecta locul I. Dar acestea 
nu pot constitui motive serioa
se pentru o echipă campioană 
care are în lot mul ți jucători 
valoroși și care, oricum, trebu
iau să-și onoreze titlul printr-o 
evoluție bună si nu cum au 
tăcut ieri cînd, în ultimele 25 
de secunde, au ajuns în peni
bila situație de a prelungi ata
cul fără succes, însă pentru ca 
adversarii să nu realizeze 
„suta". Vom menționa, totuși, 
un element pozitiv : excelenta 
prestație a lui Brănișteanu (pe 
lingă a lui Zdrenghea, un ju
cător consacrat) care (prin pa
se, intercepții și „capace") a 
dovedit că merită mai multă 
încredere decit i s-a acordat 
pînă acum. Au înscris : Nicu
lescu 33, Uglai 26. Ivascencu 
11. Popa 10, Mihuță 6. Fluturaș 
10. Marinache 2. David 2. res
pectiv Zdrenghea 24. Ermura- 
che 17, Brănișteanu 15. Scarlat 
6. Căpușan 6. V. Ion 4. Pîrșu 
2, Oczelak 2. Prestația arbitrilor 
I. Petruțiu și C. Negulescu a 
contribuit la buna desfășurare 
a meciului.

D STĂNCULESCU

C.S.U. BRAȘOV — FARUL 
99—95 (38—44), I.C.E.D. — RA
PID 85—75 (42—35), RAPID — 
FARUL 93—67 (50—40), DINA
MO — I.C.E.D. 114—75 (54—37), 
STEAUA — C.S.U. BRAȘOV 
104—74 (56—42).

CLUJ NAPOCA, 18 (prin te
lefon). întrecerile grupei valo
rice 7—12 au oferit și în ulti
mele zile meciuri viu disputa
te, urmărite cu deosebi» inte
res de un numeros public pre- 

(Continuare in vag 2-3) 

se, D. Dinu, I. Cavași Al. 
Manta, D. Frățilă, V. Podaiu. 
I. Bobiț, Daniela Uncrop. Ma
riana Axinte, Nelula Velcîov. 
Juja Raț etc. întrece -ile, desfă
șurate- pe pîrtiile din jurul sta
ției de telecabină de la Cota 
2 000, au avut o desfășurare in
teresantă, atractivă, chiar dacă 
în toate zilele de concurs vis
colul și ceata au fost... prezente 
nu prea dorite. Deși in calen
darul oficial al federației de 
specialitate era prevăzuta să

DINAMO, ÎNVINGĂTOARE 

Șl ÎN DEPLASARE

Voleibaliștii dinamoviști au 
obținut, simbătă seara, la Ve
liko, Grădiște, calificarea în 
turneul final al C.C.E. în- 
vingînd cu 3—2 (—15, 13, —11, 
10. 2) formația locală Sport 
Klub, campioana Iugoslaviei, 
în manșa a doua a sferturilor 
de finală (în tur, bucurește- 
nii cîștigaseră cu 3—0). In 
ansamblu, un rezultat care 
corespunde realității valorice 
a celor două echipe, Dinamo 
fiind superioară adversarei 
sale. Faptul că echipa cam
pioană a României nu numai 
că a cîștigat în retur setul ne
cesar calificării, ci și partida, 
este cu atît mai meritoriu.

(Continuare in pag. a 4-a)

6,67 m IA IUMGIML (Vali lonescu) 
PRIMUL RECORD ATLETIC DE SALĂ ÎN 1981

S-a ridicat cortina pe scena 
atletismului de iarnă. prima 
parte a unui important sezon 
de concursuri dominat de în
trecerile Universiadei a Xl-a 
de la București, ale „Cupei Eu
ropei — Bruno Zauli" de la 
Zagreb, ale campionatelor eu
ropene de juniori de la Utrecht 
S. a.

Primul mare concurs al anu
lui va avea loc chiar săptămî- 
na viitoare, in sala Festivalna 
din Sofia. Este vorba de tra
diționalul concurs international 
studențesc, desfășurat sub egi
da F.I.S.U., la care vor lua 
parte și unii dintre cei mai 
buni atlețl români. Verificarea 
acestora. în condiții de con
curs. a avut loc simbătă în 
sala „23 August" și a fost re
velatoare din multe puncte de

DESFĂȘURAT 
SI CEATĂ’ »
se desfășoare și o probă de 
coborîre (prima din acest an a 
seniorilor), ea a fost înlocuită 
(ca de fiecare dată in ultimele 
sezoane) cu un slalom uriaș, 
motivîndu-se că pista pentru 
această grea (dar spectaculoasă) 
cursă nu a fost încă pusă la 
punct. Dar oare cei ce răspund 
de schiul alpin, de organizarea

Paul IOVAN
(Continuare in pag. 2-3)

STEAUA REEDITEAZĂ

SCORUL DE LA GIESSEN

Numerosul public prezent ieri 
seară în sala Floreasca a dorit 
să fie martor la victoria, pre
vizibilă, a steliștilor în manșa 
a doua a sferturilor de finală 
ale „Cupei cupelor" și, deci, la 
calificarea acestei echipe în 
turneul final. Dar, după cum au 
început meciul, jucătorii militari 
păreau ei în postura de... oas
peți, de formație cu șansa a 
doua. Elevii antrenorilor Drăgan 
și Crețu au tratat cu superficia
litate timpul acordat încălzirii, 
au început partida fără convin
gere și tabela de scor a indicat 
prompt, cum era și firesc, su-

Mihail VESA

(Continuare in pag. a 4-a) 

vedere. Rezultatele înregistra
te oglindesc calitatea și volu
mul pregătirilor desfășurate. în 
cadrul cluburilor. în vederea 
importantului sezon al anului 
1981.

Cea mai bună performantă a 
întrecerilor de simbătă a fost 
obținută de tînăra Vali lonescu 
de la Rapid, la săritura în lun
gime. Eleva antrenorului Minai 
Zaharia a sărit 6,67 m 1 Ce în
seamnă. de fapt, acest rezul
tat ? In primul rînd. un nou 
record national de sală (v. r. 
6.57 m aparținea Ginei Panait- 
Ghioroaie din 1977), apoi, cea 
mai bună performantă din ca
riera acestei atlete care înre
gistrase. anul trecut. 6.54 m în 
aer liber și doar 6.24 m în sală, 
și. în sfîrșit. o primă opțiune, 
în perspectiva corectării re
cordului de 6.82 m (în aer li
ber) al Vioricăi Viscopoleanu. 
de fapt principalul obiectiv, 
pentru acest an, al tinerei a- 
tlete.

In cadrul aceluiași concurs 
din sala .23 August", am mal 
retinut și alte cîteva cifre in
teresante. Astfel, săritura in 
înălțime a revenit recordmanu
lui indoor al probei (2.29 m — 
1980) Adrian Proteasa cu 2.29 
m. Johann Schrom a parcurs 
60 m în 6,5, iar Adela Alexe. pe 
aceeași distantă, a fost notată 
în 7,6 s ; Ia 60 mg, constănțea- 
nul Ion Oltean a fost cronome
trat în 7,9 s, iar la lungima 
Bedros Bedrosian a eîstigat cu 
7,45 m (Gh. Lina n-a concu
rat).

Seria concursurilor de sală 
’81 a început...

Romeo V1LARA



Sub egida „DACIADEI»

OAMENII ȘANTIERELOR Șl ENTUZIASTELE LOR ÎNTRECERI
Cam frig, sus, pe schelele 

înalte ale noilor cartiere bucu- 
reștene. Frig dacă urci așa, ca 
reporter, pentru a sta de vor
bă — spre exemplu — cu meș
terii Grupului de șantiere nr. 
1, cu oamenii care ridică fru
moasele blocuri de pe bulevar
dele 1 Mai și N. Tituiescu. 
Constructorii. însă, nu urcă a- 
șa. Adică urcă, ca toți oamenii, 
pînă la nivelul nouă — să zi
cem — iar aici, la prima oră 
a dimineții, încep — ceea ce 
în sport numim — încălzirea. 
Și ce încălzire ! Mulți antrenori 
și-ar trece „divizionarii" la ju
niori, văzîndu-i. cum se pregă
tesc pentru efort. Pentru efortul 
de a înălța, pînă seara, încă un 
nivel de civilizație și confoit 
peste vechile cartiere; pentru 
efortul de duminică, din sala 
sau de pe terenul de sport.

Da, oamenii șantierelor s-au 
modernizat mult 1 încălzirea de 
care vorbeam a intrat în reflex, 
mai • toți tinerii și chiar viist- 
nici făcînd parte dintr-o echi
pă aflată în întrecere. De lucru i 
acesta se ocupă 21 de asociații

sportive, 
lor într-un 
asociațiilor 
strucții București, 
cadrul marii „Daciade' 
nă d spute aprige 
(doi ă arene proprii), 
tenis de cîmp și de mașă (săli, 
de asemenea, proprii), șah, tir, 
minîfotbal (acum, iarna) judo 
etc. înseamnă sute și sute de 
competitori, începînd cu fiii 
constructorilor (deprinderea de

organizate la rîndul 
consiliu, Consiliul 
sportive din con- 

întreceri in 
înseam- 

la popice 
haltere,

populara „Daciadă" sportivi de 
la „Gloria" (asociația sportivă 
a Grupului de șantiere nr. 4). 
care au ridicat frumoasele 
blocuri „Grădinița", „Casata", 
„Dunărea". Vin, apoi, tinerii de 
la „Victoria", asociația sportivă 
a Grupului de șantiere nr. 3. 
băieții care au înălțat cartierele 
Pantclimon și Colcntina, 
au lucrat la pasajul 
bor. Vin, în frunte cu 
tele acestei asociații, tehnicia-

care 
Bucur-O- 
președin-

forțele intr-o in-

DIVIZIA
DE BASCHET

tUrmare din pag. 1)
Tinerii 
trecere

muncitori de la I.C.M.C.C. își măsoară .
de haltere organizată la locul de muncă de către aso

ciația lor sportivă, ''-„Metalul".

MARI SURPRIZE IN DIVIZIA „A“
SI ÎN CONCURSUL INDIVIDUAL

1

AL FLORETISTELOR
MARE, 18 (prin tele- 
vineri și pînă dumini-

D

zent în Sala sporturilor. Re
zultate :

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA—DINAMO ORADEA 77— 
66 (32—33). Faptul că rezultatul 
partidei nu mai modifica po
ziția în clasament a celor două 
echipe a afectat în mod nega
tiv calitatea jocului. Au înscris: 
Crăciun 20, Mara 14, Nicoară 
8, Rotaru 8, Bretz 8, Gellert 7, 
Barna 4, Roman 4. Heibert 4, 
respectiv Nagy 18, Kosa 16, 
Szcp 16, Schuller 7, Țimbuli 7, 
Lăiăreanu 2. Arbitri : I. Anto
nescu și I. Grigore.

URBIS — POLITEHNICA 
C.S.Ș. UNIREA LAȘI 73—76 
(41—41). într-un joc in care 
trebuiau să învingă pentru a-și 
păstra șansele de menținere in 
„A", ieșenii s-au mobilizat e- 
xemplar și au învins oe merit 
o adversară care, nemaiavînd 
emoțiile retrogradării, a rulat 
întregul lot, ceea ce i-a dimi
nuat potențialul. Au înscris : 
Fosa 16, Neagu 14, Chivulcscu 
10, Dragnca 8, Miirică 8. Osa- 
eenco 7, Cristea 6, Constanti- 
nescu 2, C. Ghcorghe 2, respec
tiv Moisescu 27, Boiștcanu 17, 
Măgureanu 13, Chirilă 8, Mi- 
hăilescu 7, Matei 4. Arbitri : A 
Mihai și I. Szabo.

C.S.U. SIBIU — „U“ CLUJ- 
NAPOCA 104—97 (50—53), UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA — 
DINAMO ORADEA 88—75 
(53—35), URBIS — UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA 83—71 
(50—36), POLITEHNICA C.S.Ș. 
UNIREA IAȘI — C.S.U. SIBIU 
70—74 (32—40).

Mircea RADU-coresp.

sport) și terminînd cu 
cei 

chipurile, nu- 
varului de la

a face 
dulgherii, fierar-betoniștii. 
cu mustăți albite, 
mai din pricina... 
binale.

întrecerile sub 
dei“ sînt — cum 
dîrze. meșterii neadmițînd „lu
cru" de mîntuială. Iar scuza cu 
„arbitrul a fost de vină" nu 
face „priză", instructorii, „oa
menii în alb", fiind foști con
structori, pensionari ca Voicu 
Grigore (antrenor voluntar și la 
popice), Aurel Stroe (tîmplar, 
cîndva, la „Grupul nr. 4“), 
Pompei Damian, Nicolae Dumi
trescu etc. 
ambițioase, 
competitori

egida „Dacia - 
spuneam —

nr.
Așadar, întreceri 

cu sute și sute de 
la start Vin la

nul Gheorghc Fopeseu, ocupant 
a numeroase locuri I în diferi
te concursuri, mare iubitor de 
drumeție, de orientare turisti
că. Vin, după aceea, să-și mă
soare forțele în cadrul „Da- 
ciadei", „echipele cu niîini de 
aur" care construiesc din teme
lii noua Cale a Moșilor. Vin 
luptătorii pregătiți de fostul 
multiplu campion național Ion 
Gabor, vin tinerii de la A. S. 
Carpați (băieții de la stațiile 
de betoane), de la I.U-T. („vi- 
jelioșii" de pe autobasculante, 
„alpin iștii" de pe macarale) — 
vin tineri și vîrstnici din 21 de 
asociații sportive din construc
ții, vin constructorii la sport !

Vosile TOFAN

- SATU 
fon). De 
că, in sala de scrimă din Satu 
Mare, s-au disputat primele în
treceri din calendarul competi- 
țional intern. Diviziile ..A" și 
„B“. precum și faza I a cam
pionatului republican indivi
dual, pe planșe aflindu-se flo- 
retistele.

Atit în competiția individuală, 
disputată vineri, și care urma 
să desemneze pe cele 12 flore- 
tiste calificate pentru faza ur
mătoare a campionatului, cît și 
în cele două zile, sîmbătă și 
duminică, destinate primei eta
pe a Diviziilor „A“ și „B“, nu
mitor comun a fost surpriza. 
Ce-i drept, in competiția indi
viduală ea a avut o rezonanță 
deplină, întrucit victoria finală 
a revenit unei out-sidere, Csila 
Ruparcsics. reprezentanta Clu
bului sportiv Satu Mare. Aceas
ta. foarte bine pregătită fizic, 
a tranșat in finală rivalitatea cu 
mai vechea componentă a lotu
lui reprezentativ. Viorica Țur- 
can (Farul Constanța) într-un 
asalt-maraton terminat cu sco
rul de 10—9 (iată evoluția sco
rului : 4—1. 5—2, 5—5, 5—6 sin
gura dată cind a condus Viorica 
Țurcan. apoi 8—7, 9—8). Pe ur
mătoarele locuri, alte trei re
prezentante ale Clubului spor
tiv din Satu Mare : 3. Rozalia 
Oros 
pieră 
8—6. 
3-4) 
la Betuker. Odată cu 
apar In clasament și 
reprezentante ale scrimei bucu- 
reștene : 6. Aurora Dan, 7. Car
men Docan (am’iele Dinamo), 
și pe locul 8 Nadina Creinicea
nu (Steaua). Urmează pe lista 
floretistelor calificate : 9. Reca 
Lazar (Tractorul Brașov). 
Cornelia Chelarn (C.S.Ș. Ener
gia București), 
Guzganu (Steaua) și 12. Ecatc- 
rina Stahl (Steaua).

Astfel am consemnat prima 
victorie importantă repurtată 
intr^un concurs al senioarelor.

(care a învins-o pe coechi- 
sa Marcela Moldovan cu 

in disputa pentru 
și în poziția a 5-a

locurile 
Gabrie- 
locul 6 
primele

10.
11. Elisabcta

de tînăra floretistă Csila Ru- 
parcsics. Vrem să credem că 
toate tinerele trăgătoare din 
Satu Mare, componente ale lo
tului reprezentativ, vor dovedi 
in acest nou ciclu olimpic o 
reală creștere valorică, aceea 
care să le impună nu numai pe 
planșele interne ci și pe cele 
internaționale.

Surprize au fost — și nu pu
ține — și în etapa inaugurală 
a Diviziei „A“. Am putea spu
ne chiar că actuala ediție anun
ță o spectaculoasă răsturnare a 
ierarhiilor de pînă mai ieri. Iată 
doar cîteva repere : proaspăta 
promovată in prima Divizie, e- 
chipa Clubului sportiv școlar E- 
nergia București învinge pe Di
namo, una din tradiționalele 
pretendente la podium ; aceasta 
din urmă cîștigă în fata cam
pioanei en-titre. Steaua ; iar E- 
nergia pierde la un scor incre
dibil (15—1) Ia C.S. Satu Mare. 
Deocamdată, o singură conclu
zie (nespectaculoasă !) : echipa 
Steaua (în componența : Stahl, 
Guzganu, Dragomir,- Jenei, Ste- 
gărescu. Creiniceanu) nu mai 
poate emite pretențiile din edi
țiile anterioare. Farul Constan
ta (o altă formație fruntașă in 
trecut) nu mai are acum decît 
o singură floretistă competitivă, 
Viorica. Țurcan, iar Dinamo 
continuă să evolueze oscilant 
Iată clasamentul Diviziei -A” 
la floretă feminin (după prima 
etapă) : 1. C.S. Satu Mare 5 v 
(11—5 cu Dinamo. 13—3 cu Fa
rul. 15—1 cu Eenergia și I.E.F.S.,
10— 6 cu Steaua) 10 p. 2—3. Di
namo și Steaua, cite 3 v și 46 
a.c. (Dinamo : 10—6 cu Steaua.
11— 5 cu I.E.F.S., 13—3 cu Fa
rul ; Steaua : 12—4 cu Farul. 
9—7 cu I.E.F.S.. 13—3 cu Ener
gia) cite 6 p, 4. C.S.Ș. Energia 
București 3 v. 36 a.c. (11—5 cu 
I.E.F.S., 12—4 cu Farul, 9—7 cu 
Dinamo) 6 p, 5. I.E.F.S. Bucu
rești 1 v, 36 aic. (13—3 cu Farul) 
2 p, 6. Farul Constanța 0 v. în 
Divizia „B“. pe primul loc : 
C.S.Ș. Satu Mare, cu 5 v.

Tiberiu STAMA

CUPA STEAGUL ROȘU"
IA BIATLON

De azi, la Deva și Hunedoara

CUPA UNIRII"
LA TENIS

de azi și pînă du- 
desfășoară primul 
tenis al acestui an,

In Poiana Brașov, pe un tra
seu bine ales, cu zăpadă înghe
țată, a avut loc tradiționalul 
concurs de biatlon dotat cu 
„Cupa Steagul roșu**. Au fost 
prezenți pejte 40 de concurenți 
la întrecerile seniorilor și ju
niorilor. S-au disputat proba 
de 10 km pentru seniori și ju
niori și curse de ștafetă. RE
ZULTATE. 10 km, seniori : 1. 
T. Ilieș (St. roșu) 35:45 (5 ture 
de penalizare), 2. I. Stoian (Di
namo) 37:09 (4), 3. C. Olteanu 
(A.S.A.) 37:43 (3) ; juniori mari: 
1. P. Dobrean 37:20 (2), 2. Gh. 
Berdar 37:24 (4), 3. " “ 
(toți de la A.S.A.) 37:33 (3) ; 
juniori mici : 1. R. Luțea 39:42 
(6). 2. M. Cioacă 39:56 (5). 3. 
C. Apafi (toți de la A.S.A.) 
40:03 (3) ; 4 X 7,5 km, seniori :
1. A S.A. Brașov 1 h 57:49 (2),
2. Steagul roșu I 1 h 58:41 (14),
3. Steagul roșu II 2 h 03:20 (12).

Primilor clasați le-au 
ferite cupe, diplome și

C. GRUIA — coresp.

M. Barbu

fost o- 
premii.

APROAPE 300 DE CONCURENȚI
LA „CUPA C.S. Șt. PREDEAL"
Devenită tradițională. „Cupa 

Clubului sportiv școlar Predeal" 
a atras pe traseele de fond din 
Poliștoacă aproape 300 de spor
tivi și sportive de toate virstele 
(de la copii la seniori), care 
și-au disputat cu ardoare tro
feele puse în joc. Cu foarte pu
ține excepții, la startul diferi
telor probe au fost prezenți 
cei mai buni fondiștl ai țării 
(au absentat doar juniorii și 
junioarele din lotul reprezenta
tiv, afiați la concursuri pe6te 
hotare), mulți dintre cei ce s-au 
întrecut arăiind frumoase cali
tăți, care, cizelate cu atenție în 
continuare, pot face din spor
tivii respectivi concurenți re
dutabili în orice competiție. 
De remarcat eforturile depuse 
de organizatori pentru perfec
ta organizare, precum și pre
zența conducerii Liceului din 
Predeal, care a constituit un 
imbold pentru sportivi spre o 
evoluție cît mai bună.începind 

minică se 
concurs de 
„Cupa Unirii". Prin amploarea 
sa, întrecerea se ridică la ni
velul unui adevărat campionat 
republican de sală.

La start vor fi prezenți — 
printre numeroși alți concu- 
renți 
de „Cupa Davis" al .
Segărceanu, Andrei Dirzu, Lau- 
rențiu Bucur. Emil 
cursul ■ seniorilor și 
va fi găzduit de Sala sporturi
lor din Deva, iar juniorii și ju
nioarele vor evolua in sala din 
Hunedoara.

numeroși alți
și_ componenții lotului 

țării, Florin
Hnat. Con- 
senioarelor

LA VATRA DORNEI, INAUGURAREA
SEZONULUI Șl A

, -------------------------- ---------

PÎRTIEI DE SANIE
18 (prinVATRA DORNEI, 

telefon). Pe o vreme deosebit 
de prielnică desfășurării unor 
astfel de concursuri (cer senin, 
temperatura minus 15 grade), 
pe Dealiîl Negru din localitate 
a avut loc inaugurarea sezonu
lui de sanie și a pîrtiei amena
jate (deocamdată) pe o lungime

de 400 m. Urmărit de un public 
numeros, concursul a prilejuit 
dispute atractive In cele patru 
manșe.

Rezultate : seniori : 1. Gh
Dumitrescu (A. S. Armata Bra- 

Apostol 
I. Ispas 

1. 
(I.E.F.S.)

REZULTATE, 15 km, juniori :
1. EL Căciulă (Predeal) 56:41,
2. 1 Tentiu (A.S.A.) 57:23, 3. 
L Dia (A.S.A.) 59:54 ; 15 km, 
seniori : 1. Gh. Ionetecu (Dina
mo) 52:08, 2. M. Pelin 52:39, 3. 
El. Cercel (ambii A.S.A.) 54:58 ; 
10 km, juniori mici : 1. A. Czo-

2. D.
3 

G. Szekely (Gheorgheni) 39:25 ;
2 km, fetițe : 1. Luminița Tran
dafir (Petroșani) 11:45, 2. Eme- 
șe Kovacs (M. Ciuc) 12:31, 3. 
Adriana Nilă (Rîșnov) 12,39 ;
3 km, junioare mici : 1. Poliana
Bor (Predeal) 15:00, 2. Iuliana 
Pomană (Brașovia) 15:10, 3
Marinela Breban (Predeal) 
15:25 ; 3 km, fetițe : 1. Angela 
Rîșnoveanu (Brașovia) 14:41, 2. 
Carmen Reith (Brașovia) 15:13, 
3. Rodica-Tamaș (Toplița) 15:15; 
5 km, junioare mari : 1. Elena 
Oncioiu (Tractorul) 19:28, 2. 
Piroșca Abos (M. Ciuc) 20:11, 
3. Camelia Corfariu (Sibiu) 
20:44 ; 5 km, senioare : 1. Elena 
Tișcă (Tractorul) 20:47, 2. Ma
ria Toma (Dinamo) 21:03, 3.
Florina Benchie (Tractorul) 
21:45 ; 5 km, copii mici : 1. E 
Tanko (Gheorgheni) 23:17, 2. 
A. Turca (A.S.A.) 23:49. 3. L. 
Verman (Rîșnov) 24:11 ; 7 km, 
eopii mari : 1. M. Bartac (Pre
deal) 29:38, 2. I. ' 
șovia) 30:18. 3. 
(Gheorgheni) 30:35.

lo (Gheorgheni) 38:21. 
Munteanu (Predeal) 38:58,

Stoian (Bra- 
A. Ferencz

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Dcuâ lidere
Polihroniade

m

EFORIE NORD (prin telefon). 
După runda a 11-a a devenit 
dar că lupta pentru titlu în actua
la ediție a campionatului național 
feminin de șah se va da, proba
bil, între două jucătoare, maes- 
trele internaționale Elisabeta Po
lihroniade și Dana Nuțu-Teres- 
cenco.

In runda a 9-a, Dana Terescen
co înregistra prima înfrîngere din 
turneu, pierzînd, după întreru
pere, în fața Marinei Pogorevici 
(care o învinsese și pe Polihro- 
niade în prima rundă !), ceea ce 
făcea ca diferența față de prima 
clasată să crească la un punct, 
în runda a 10-a, cele două rivale 
au obținut victorii, iar în runda 
a 11-a sorții au făcut ca ele să 
ia loc, față în față, la aceeași 
tablă. Partida derby a fost aprig 
disputată. Elisabeta Polihroniade 
a jucat o variantă puțin uzitată 
din Indiana veche. Ea a ales un 
sistem mai pasiv, lăsînd albului 
inițiativa. Dana Nuțu-Terescenco 
joacă foarte bipe cînd are Iniția
tiva. Ea și-a mărit treptat presiu
nea, a cîștigat un pion, apoi con
ducătoarea negrelor, ajunsă în 
criză de timp, a greșit pierzînd 
material și cedînd partida ki 
mutarea 40, cînd timpul de pe 
ceasul său de control se 
zase.

Un salt spectaculos 
tea clasamentului a

spre 
tâcut

epui-

frun-
lAi

I.
3.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA SPECIALA 

„LOTO" DIN 18 IANUARIE 1381

FAZA I: Extragerea I: 56 65 16 
29 42 15 37 54 4. Extragerea a Il-a: 11 »----- -----------
A
34
IV-a: 37 25 60 77 82 1«” 20 ~35~
FAZA A m-a:. Extragerea a V-a: 
45 85 20 19 60 77 13 78 74 52. Ex
tragerea a Vl-a 56 41 14 87 17 64 
49 36 55 4. Extragerea a VII-a: 
73 35 53 26 37 12 9 48 84 59. Fond 
total de cîștiguri provizoriu : 
2.685.000 lei.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 18 IANUARIE 1381

n.
80 17
Il-a:

59 14

I Bologna — Catanzaro X,__
Brescia — Perugia X, m. Cagliari 
— Udinese X, IV. Fiorentina — 
Pistoiese 2, V. Internazlonale — 
Avellino X, VI. Napoli — Como 
1, VII. ------ ' ' —-----
Torino 
Foggia 
1, XI.
Spal - 
nerossi _____ ________ _____ ___
cîștiguri: 991 946 lei, din care 
99.320 lei, report la categoria 1.

Roma — Juventus X, VIU.
— Asooli 1, IX. Cesena — 
1, X. Genoa — Atalanta 

Monza — Milan 2, XII.
- Sampdoria X, XHL La- 

Lazio X. Fond total de 
991 946 lei, din

șov) 130,803 ; 2.
(A.S.A.) 134,008 ;
(A.S.A.) 134,474 ; senioarej 
Carmen ' Popovici 
135,486 ; 2. Maria Maioru (C.S.O. 
Sinaia) 140,547 ; 3. Adriana Sto
ian (C.S.O.) 141,740 ; ‘ ■
M. Mititelu (C.S.Ș.
137,439 ; 2. V. Dan 
naia) 137,775 ; 3.
(Tractorul Brașov) 138,168 ; ju
nioare : 1. Camelia Dlmco
(I.E.F.S.) 140,395 ; 2. Viorica
Bucur (C.S.Ș. Miercurea Ciuc) 
142,412 ; 3. lozefina Grigoriță 
(I.E.F.S. 142,774.

Următorul concurs — „Cupa 
Suceava" — se va disputa 
miercuri și joi. Menționăm că 
lucrările de amenajare a pîrtiei 
continuă, la terminarea lor tra
seul urmind să măsoare 800 m 
lungime.

juniori: 1.
Petroșani) 

(C.S.O. Si- 
E. Hintz

I. PAUL

CUPA BUCEGÎ"
(Urmare din pag. 1)

concursurilor, nu se uită nicio
dată într-un calendar, nu văd 
că intrăm (de mîine) în ultima 
decadă a lunii Ianuarie 7

REZULTATE TEHNICE, sla
lom special bărbați : 1. D. Dinu 
(A.S.A.) 89:84, 2. Cs. Portik
(Dinamo) 90:06, 3. V. Podaru 
(Dinamo) 90:07 ; femei : 1.
Daniela Uncrop (C.S.U. Pitești) 
71:46, 2. Mariana Axinle
(A.S.A.) 73:27, 3. Elisabeta Stroe 
(i.e.f.s.) 
bărbați ; 1. D. Frățilă (Dinamo) 
113,68, 2. ' — ' -------
Pitești) _ ____
(A.S.A.) 114,98 femei : 1. Da
niela Uncrop 217:33, 2. Mariana 
Axinte 219:38, 3. Elisabeta Stroe 
226:56.

2.

76:83 ; slalom uriaș,
A. N ăst ase (C.S.U. 

114,95, 3. D. DinuD.

Mihai Șubâ conduce
După disputarea 

(cu care finala 
masculin de șah intră în a doua 
sa jumătate), turneul are drept 
lider pe marele maestru Mihai 
Șubă. Cu un joc energic, el a 
obținut 4'A puncte din 5 parti
de, obținînd toate victoriile du
pă întrerupere ! Principalul său 
contracandidat se anunță maes
trul internațional M. Ghindă ca
re, refăcut după o gripă prelungi
tă, joacă acum la valoarea sa 
reală. Dar, în lupta pentru pri
mele locuri se mențin, cu șan
se apreciabile, Pavlov, Ciocâl- 
tca, Foișor, Grunberg, Vaisman.

Iată rezultatele de sîmbătă și 
duminică : " ’ 
nov 0—1, 
1—0, Stoica 
(întrerupte 
Ghindă — 
berg — Ungureanu 0—J, Negu-

a 9 runde 
campionatului

Radovici — Ștefa- 
Șubă — Negulescu 
— Ciocâltea */, — % 
din runda a 7-a), 
Foișor 1—0, Grun-

Pă< 
nire 
tualu 
lăsa 
mărit 
pârtie 
indife 
prime 
ment 
camp 
cum 
poate 
4 000 
tribur 
gust" 
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joc fr 
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chei i 
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tui sp 
grijile 
evolui 
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tind g 
apărai 
dornic 
„de o: 
hotărî: 
tul 9, 
la o 
namov 
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pă un 

. cu Hă
• atr 
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Repr 
nota c 
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meninț 
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nute r
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Nufi
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10-a li 
șl Mai' 
puncte 
r--

„tă 
Gogaiei 
dă 1—0 
Pollhro 
nescu - 
Kantor 
reșan r< 
rescenc 
Jicman 
lor — 
for — 
șan — 
let, Gh 
Pogorev 
(H-a), i 
minată 
nu — < 
Pogorev 
dorescu 
da a 9-;

Clasan 
patru n 
cenco 8 
6 (2), H 
Kantor 
let 5 (1 
Gogftlca 
nescu, <

in tur
lescu — 
— Vais 
Ionescu 
viei 0—: 
Stanciu 
riescu, 
Ionescu 
dovici 
Stanciu, 
Ungurea 
— Pavk 
remize, 
Vaisman 
(runda s 

In cla: 
conduce 
de Ghind: 
șor, Gri 
Ștefanov, 
Radovici, 
Stanciu 4

Astăzi i 
mind ca i 
tllnirile r



Slmbătă, in Divizia de hochei j

DINAMO (S-J), IN MECI COMPROMIȘI
Divizicnarele „A"

pregătesc returul

IEROASE ACTE DE NESPOREIVIEATE I
ultimă întil- 
aua, din ac- 
istic, le va 
care au ur- 

! urîtă. Deși 
;ea influența, 
Jtat, situația 
îri în clasa- 
id. practic, 
meciul era, 
ră miză" (și, 
aceea), peste 

au venit în 
ilui „23 Au- 
1 animați de 
asista la un 

m au știut să 
île două for- 

hocheiului 
acestui pu- 

fost satisfă- 
te a disputei, 
nșelate brutal 
jocului. Dar, 

ul“ întîlnirii. 
sub cele mai 
-un ritm ra- 
ambele părți, 
spectaculoase, 
inute de ho- 

au dezvăluit 
nusețea aces- 
c. Scutiți de 
namoviștii au 
nectați, pe a- 
ijent, comi- 
mai multe în 
în schimb, 

i o victorie 
ptat cu multă 
e. în minu- 
deschis scorul 
i apărării di- 
i minutul 16, 
at (2—0) du
nes „un-doi“ 

sfîrșitul pri- 
urimește 

x. i 6teaua 
în 4 oameni, 
nu fructifică

(au înscris Herghelegiu, Turea- 
nu și Costea). Decisivă urma 
să fie ultima repriză. Ea înce
pe furtunos și, imediat după 
angajare, Hălăucă ridică scorul 
la 6—3. Apoi, doi jucători de 
la Steaua sînt eliminați (Ba
logh și Cazacu). echipa rămî- 
nînd în situația grea de „trei 
pe gheață".

Meciul s-a deteriorat în mi
nutul 44 cînd (Dinamo fiind In 
superioritate numerică) Axinte 
marchează, dar — în momentul 
șutului — Costea îl faultează 
pe portarul Netedu și arbitrul 
(pe bună dreptate) nu vali
dează golul, dictînd eliminarea 
pe 2 minute a dinamovistului. 
Urmează protestele vehemente 
ale acestora și Pisaru primește 
o sancțiune de 10 minute pen
tru rea conduită. în mod cu 
totul regretabil, o serie de 
spectatori certați cu disciplina 
tulbură ordinea, aruncă pe 
gheață monezi, pahare de plas
tic, resturi de sandvișuri și 
chiar sticle, obligîndu-i pe ar
bitrul central să întrerupă jo
cul pentru curățirea terenului. 
Meciul se reia în aceeași at
mosferă încinsă, oferindu-ne cî- 
teva scene penibile. Mal întîi, 
o bătaie între Axinte și Caza
cu, iar apoi un schimb vehe
ment de pumni între Ioniță și 
Gh. Huțan. Băncile de pedeap
să devin., neîncăpătoare și în 
ultima parte a partidei echi
pele evoluează în 3 sau 4 jucă
tori. în această „miuță", Steaua 
marchează de două ori (Gheor
ghiu și Hălăucă) cîștigînd cu 
8—3 (2—0, 3—3, 3—0). Bilanțul

jocului : 68 dc minute de eli- I 
minare și o pedeapsă de meci | 
(Cazacu). Nutrim speranța că. 
atît conducerile celor două clu- I 
buri, cît și biroul federal vor I 
analiza în modul cel mai se
rios cele petrecute, luînd — • 
bineînțeles — și măsurile care I 
se cuvin. ’ ■

Arbitrii meciului (M. Pres-
neanu — la centru, O. Barbu I 
și L. Enciu — la linii) au avut | 
o misiune grea. Ei au condus 
corect, regulamentar făcind l 
mari eforturi pentru a stăpini I 
și calma pe jucătorii care și-au * 
pierdut, în mod cu totul inex- . 
plicabil, controlul.

Dimineața. Metalul Sf. Gheor- I 
ghe, echipă aflată în lupta pen
tru evitarea ultimului loc. a în- > 
vins Avîntul Gheorgheni cu 7—4 I 
(1—1. 4—0 2—3) prin golurile I
marcate de Csata (2), Sarosi, 
Ugron, Bandas, Ungureanu și I 
Lukacs, respectiv Andrei (2), | 
Suket și Barabas. A arbi
trat Fi. Gubernu. ajutat de ■ 
A. Balint și L. Petras.

în primul meci al după-a- ■ 
miezii : Sport Club Miercurea _ 
Ciuc — Dunărea Galați 9—1 I 
(3—1. 3—0, 3—1). Au înscris : I 
Z. Nagy, Gali și Mikloș (cite 
2), E. Antal, Bartalis și Peter, I 
respectiv Vișan. Arbitri : Gh. | 
Mureșanu, A. Balint și M. Lu- 
pașcu. I

Ieri a fost zi liberă. Turneul I 
continuă astăzi, după următo- 1 
rul program : ora 11 : Steaua -
— Metalul ; ora 14,45 ; Avinlul I
— Dunărea ; ora 17 : Dinamo I
— Sport Club.

Vuleriu CHiOSE I

LA UNIVERSITATEA CRAIOVA, 
CREȘTEREA VITEZEI DE JOC * ■»

PRIMELE OBIECTIVE:
SI A EFICACITĂȚII

Divizia ,,A“ la hochei, seria secundă

a începe în 
: a jucătorilor 
e înscriu de 
— min. 23 și 

■ min. 31). A- 
mejdia unui 
amoviștii se 

numai 5 mi- 
îandicap : 5—3

I

JE SAH
inină :
tenco
sare in runda a 
r ian ei Nechifor, 
viei care, cu 6 
irtide Întrerupte, 
ași - 'ocentaj ca 
e.

It a o rc seu — 
orevici •— Ghin- 
Terescenco 0—1, 
)lteanu 1—0, Io- 
0—1, Albuleț — 

aumstark — Mu- 
cida a 10-a), Te- 
hroniade 1—0, 
□ remiză, Kan- 

remiză, Nechi- 
i remiză, Mure- 
Hteanu — Aibu- 
!hiș, Gogâlea — 
nipte (runda a 
intor remiză (a- 
i a 8-a), Oltca-

Terescenco — 
Ghindă — Teo- 
erupte din run-

intea ultimelor 
hroniade, Teres- 

61/2, Pogorevlci 
(1), Baumstark, 

•eseu 51/?, Albu- 
1, P/echifoT 5, 
Chi.ș 3 (1), Io-

; (1).

Ph. NICOARA 
„u internațional

■na scul! n
cu 0—1, Pavlov 
■1, Ștefanov — 
ișcașu — Rado- 
Itea — Șubă, 
a, Ciolac — Hi 
(runda a 8-a), 
cașu 1—0, Ba
ndă, Șubă — 
:u — Ciocâltea, 
egulescu, Stoica 
ar — Grflnberg, 
i — Ștefanov, 
olac, întrerupte

după 9 runde, 
eu 6*/a p, urmat 
avlov 5*/j p, Foi-

Ciocâltca 5 p, 
ian i'h p (1), 
seu, Negulescu, 
te.
de odihnă, ur- 

ă se dispute în- 
a 10-a.

Progresul Miercurea Ciuc, lideră autoritară a clasamentului
Cel de-al treilea tur al cam- 

piontului seriei secunde a Di
viziei „A" la hochei ș-a înche
iat la Miercurea Ciuc,'prin dis
putarea jocurilor etapei a V-a. 
La încheierea acestui tur este 
de subliniat performanta echi
pei Progresul Miercurea Ciuc, 
învingătoare în toate jocurile 
din acest tur și lideră autorita
ră a clasamentului. Iată cîteva 
însemnări de la ultimele par
tide ale acestui tur.

Sp. studențesc A.S.E. — Tîr
nava Odorhei 10—2 (1—2. 3—0. 
6—0). în minutul 10. 
conducea cu 2—0. dar 
tinuare Sp. studențesc 
o puternică revenire, 
o victorie categorică, 
golurilor : Gh. Florian 3, Ju
mătate 2. Stoica 2, Gyorgypall, 
Jinga, Pogăccanu — Sp. stu
dențesc'. Ban. Szekely — Tîr
nava.

CI. sp. șc. Liceul Miercurea 
Ciuc — Metalul Rădăuți 12—4 
(1—2, 2—2, 9—0). Către finalul 
reprizei secunde (min. 34). ră- 
dăutenii conduceau eu 4—1 și 
foarte putini dintre susținăto
rii echipei elevilor din locali
tate mai credeau că aceasta va 
cîștiga și încă la scor ! Si to-

Tîrnava 
în con- 
a avut 

obtinînd 
Autorii

tuși, cu o pregătire fizică su
perioară. tinerii hocheiști din 
Miercurea Ciuc au realizat a- 
cest lucru. Autorii golurilor : 
Ba 11a 2, Lucaci 2, Csata 2, 
Gyorgypall, Bejan, Divoiu, 
Becze, Moraru, Szatmari — Li
ceul. Firici 
Metalul.

Progresul 
Agronomia 
(2—3, 1—0, 
antrenant. în care Agronomia 
a condus cu 3—1 (min. 18).
după care Progresul a egalat 
(3—3. min. 27). detașîndu-se a- 
poi decisiv : 6—3 (min. 51). Din 
păcate 
comis 
plină. 
Kocsis, 
Progresul. Oiteanu, Eros, T6ke, 
Doczi, Gyorgypall — Agrono
mia.

Vaier PAȘCANU-coresp.

2, Ilalus, Harand —
Miercurea Ciuc — 
CIuj-Napoca 6—5 
2—2). Meci frumos.

în finalul jocului s-au 
cîteva acte de indisci- 
Au marcat : Kedves 2, 
Merca, Pali, Horvat —

I
I
I
I
I
I
I
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După disputarea a trei tururi 
(mai sînt Încă trei de jucat) 
samentuT se prezintă astfel:

cla-

1. Progresul 15 14 0 1 149- 52 28
2. Sportul stud. 15 9 0 6 92- 81 18 13. Agronomia 15 7 2 6 81- 84 16 I
4. Tîrnava 15 4 3 8 69- 92 11 1
5. C.S.Ș. Lie. 15 4 2 9 75-107 10
6. Metalul 15 3 1 11 71-121 7 |

W HULII NK
(emisiune specială limitată)

Fiecare loz jucat

ClSTICURI
SUPLIMENTARE

FOND SPECIA1
ACORDATE DE
A.S.LOTO-
PRONOSPCRT

SURPRIZA
SEZONULUI

TUTUROR I

o posibilitate de a obține

• AUTOTURISME „Dacia 1300", „Skoda 120 L" 
și „Trabanl 601“.

® ClȘTIGURÎ IN BANI de 50.000, 10.000, 5.000 
lei etc.

Agențiile Loto-Pronosport și vînsătorii volanți 
din intreaga țară vă stau zilnic la dispoziție.

LOZUL AHULUI NOU-0 ȘANSĂ DE SUCCES PENTRU DV.j
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Urc în autobuzul cu care 
Universitatea Craiova pleacă 
din Breaza, locul unde se face 
pregătirea fizici, spre Sinaia, 
pentru o „saună" la hotelul 
care poartă numele localității. 
Le dau băieților „Sportul" la 
zi, care tocmai publică repor
tajul de pregătire a lui Dina
mo. în timp ce ei fac roată în 
jurul lui Ștefănescu, băgîndu-și 
nasul în ziar, inventariez „tru
pa" lui Oblemenco și Oțet. 
Nici o surpriză : Lung. Boldici, 
Tilihoi, Purîma. Negrilă, Ste- 
fănescu, Ungureanu, Ciupitu. 
Țicleanu Beldeanu, Donose, Bă
lăci, Crișan, Cămătaru, Cîrțu, 
Irimescu. Geolgău se află la 
lotul de tineret.

La „Sinaia", întilnire neaștep
tată cu F.C. Olt. care locuiește 
aici. Se remarcă prietenia 
strînsă dintre Bălăci și Iovă- 
nescu. întilnire dorită cu sau
na, binefăcătoare, după pro
grame severe (in ca'etul de 
bord al ..secundului" Constantin 
Oțet, ziua de 11, de pildă, zi 
de vîrf, sună astfel : 10 000 me
tri în reprize de 5X10 minute ; 
după-amiază, antrenamente de 
mobilitate și suplețe, circuite 
de forță pe 9 „ateliere". în mo
derna sală a Liceului din loca
litate).

întoreîndu-se de la „recupe
rare", autobuzul campionilor 
trage la scara Căminului cultu
ral din Breaza. Fotbaliștii cra- 
ioveni sînt așteptați într-o sală 
înțesată. Profesorul localnic de 
limba română. Petre Siroe (ta
tăl Iui Cornel Stroe. președin
tele clubului Universitatea), ți
ne o prelegere despre Mihai 
Eminescu, încadrată, te înțele
ge, în manifestările ocazionate 
de comemorarea marelui poet 
Se așteaptă. în finalul reuniu
nii, întrebările din public adre
sate fruntașei clasamentului. O 
„sală" neașteptat de timidă nu 
îndrăznește, parcă, să deschidă

Universitatea Craiova executind 
a intra in program.
gura, deși se repede să obțină 
autografele campionilor. Dacă 
s-ar fi pus următoarele între
bări, s-ar fi obținut următoarele 
răspunsuri :

întrebare : Ce așteaptă antre
norul Oblemenco, de la retur 7 
Răspuns : îmbunătățirea vitezei 
de execuție la maîoritatea ju
cătorilor, care să sporească, im
plicit, viteza de joc a echipei; 
mărirea eficacității, plecînd de 
la ideea că raportul dintre o- 
caziile create și goluri a fost 
nesatisfăcător în turul campio
natului : .împingerea" lui Geol
gău și Ungureanu în echipa 
națională : întrebare : De ce a 
pierdut Bălăci titularizarea in 
echipa națională 7 Răspuns : 
Neconvenindti-mi postul de al 
doilea vîrf, l-am preferat pe 
acela de mijlocaș ofensiv. Pe 
acest post a apărut, însă Ior- 
dănescu. N-am cum să-l scot... 
întrebare : Care sînt dorințele 
lui Crișan pentru 1981 ? Răs
puns : Campionatul. Cupa si,

o încălzire energică, înainte de 
Foto : D. NEAGU

bineînțeles, calificarea la C.M. 
întrebare : Ce probleme are 
medicul Gerhard Fakner 7 
Răspuns: Refacerea completă a 
lui Beldeanu mi-a luat o piatră 
de pe inimă. Am scăpat și de 
cele cite 3 kg. surplus, cu care 
au venit, după vacanță, Ștefă
nescu și Purima. Doar o dure
re rebelă, de dinți, a lui Cămă- 
t„f u mi-a creat unele probleme.

A doua zi, cei 7 internațio
nali „A“. Negrilă, Ștefănescu, 
țicleanu, Beldeanu, Bălăci, Cri
șan și Cămătaru, s-au despăr
țit de echipă, venind la con- 
vocarea lotului. Le completea
ză locurile : Păuna, Firănescu, 
Cioroianu, A. Popescu (de la 
„speranțe"). Chiriță (C.F.R. 
Craiova) și Trifu (Constructo
rul Craiova). Oblemenco spu
ne : „Așa -cum. după o propu
nere logică. Valentin Stănescii 
și-a însoțit finul trecut, pe vre
mea aceasta, cei 6 internațio
nali craioveni, în turneu, tot așa 
aș fi dorit și eu să fiu acum 
lîngă ei, în beneficiu reciproc".

Dialog cu Dudu Georgescu

VREAU SĂ AJUNG, TOTUȘI, 
LA 200 DE GOLURI

— Singur ai recunoscut că în 
sezonul de toamnă ai avut o 
comportare sub posibilitățile 
tale, care nu te-a mulțumit. 
Poți să ne spui de ce 7

— Cred că cel mai impor
tant dintre motive este acela că 
adversarii mei direcți au aplicat 
un marcaj nemilos, aș putea 
spune toarte dur, ceea ce a

făcut ca, aproape după fiecare 
meci„ să resimt din plin urmă
rile unor atacuri de deposedare 
extrem de tari. Nu-i mai puțin 
adevărat faptul că in primele 
zile ale fiecărei săptămini, in 
loc sd particip la antrenamente, 
in plenitudinea forțelor, mă 
pregăteam doar parțial, pierzind 
ceasuri bune pe la... cabinetul 
medical. Fără a mă scuza, nu 
trebuie uitat că am început a- 
nul competifional 1980 după o- 
perația de menise din luna no
iembrie 1979 și nu mi-a fost 
ușor să reintru in formă după, 
o asemenea intervenție chirur
gicală. Abia imi intrasem in... 
mină cînd, in turul campionatu
lui, după meciul cu Sportul stu
dențesc din etapa a 13-a, a tre
buit să fiu din nou operat, de 
data aceasta la degetele mari 
ale ambelor picioare, datorită 
unor infecții sub unghii.

Pe șoseaua București — Bra
șov, la km. 101, autobuzul lui..; 
Dinamo (pe ruta Timiș — Săf- 
tica) culege pe cei 7 interna
ționali craioveni. plecați la 
București. Circumspect!, nici 
dinamoviștii, nici craiovenii nu 
scot un cuvint despre soarta 
titlului...

Ion CUPEN

— Cum se spune, trecutul... 
imbătrinește. Să privim în per
spectivă, spre returul campiona
tului care va începe peste apro
ximativ cinci săptămîni. Ce-și 
propune Dudu Georgescu, cu 
Dinamo, în această primăvară 7

— Promite să revină la forma 
lui de vîrf. Să înscrie goluri 
multe în' porțile adversarilor, in 
așa fel ca cifra celor 195 mar
cate de mine pină acum să se 
rotunjească. Vreau ca in cîteva 
etape sd ajung la 200 de goluri.

— Ai depășit, de curînd, gra
nița celor 30 de ani. Unii sus
țin că după această graniță...

— Înțeleg ce vreți să sugerați. 
Nu împărtășesc acest punct de 
vedere. Am făcut in această 
iarnă o pregătire exemplară la 
munte, pe care o voi continua 
fără fisuri. In plus, duc o viață 
sportivă fără reproș. De aceea, 
promit să onorez cum se cuvine 
cele două ghete de aur...

Gheorghe NERTEA

PETROLUL PLOIEȘTI
Șl F. C. ARGEȘ ÎNVINGĂTOARE

LA MINIFOTBAL
La Pitești a avut loc un tur

neu de sală de minifotbal. do
tat cu „Cupa F.C. Argeș", la 
două categorii de virstă (12-13 
ani),' cu participarea echipelor 
Petrolul Ploiești, C.F.R. Craio
va, Dinamo București, S.C. Ba
cău, Corvinul Hunedoara și 
F.C. Argeș. La categoria 12 
ani. trofeul a fost cucerit de 
Petrolul, care a învins cu 3—2 
în finală pe Corvinul, iar la 
categoria 13 ani, echipa orga
nizatoare, F.C. Argeș, a cîștigat 
finala cu Dinamo, cu 3—1, 

Idupă prelungiri și executarea 
loviturilor de la II m. (P. Ră- 
dulescu-coresp.)

După turul campionatului Diviziei „C*

UH FOST -PORTAR ARE
SERIA A VI A

Încă © serie, cea de a Vi-a, în 
care candidează pentru promo
vare In ,,B“ echipe ploleștene 
(Prahova și I.C.I.M.), care, după 
14 etape, au 3 și, respectiv, 1 p 
avans față de fosta divizionară 
„B“, Energia Slatina. Prahova a 
avut în toamnă o evoluție capri
cioasă: a pierdut cu 0—2, acasă, 
la o echipă modestă. Electronis
tul Curtea de Argeș, ca apel, 
peste trei etape, să cîștige (1—0) 
derbyul cu Energia Slatina, în 
deplasare și să pdardă (0—3) jo
cul cu I.C.I.M. Ploiești, nedispu
tat la data respectivă din cauza 
unei deficiențe de ordin regula
mentar. Dealtfel, în această serie, 
F.R.F. a mai dictat rezultate de 
3—0, pentru nerespectarea regula
mentului, în favoarea formațiilor 
Energia Slatina șl Sportul munci
toresc Caracal, in dauna echipelor

CEI MAE m ATAC!
Cimentul Fieni și, respectiv, Pro
gresul Corabia.

Este interesant de amintit că 
echipa cu cel mai bun golaveraj 
(41—19) deci cu cel mai eficient 
atac, este Sportul muncitoresc 
Caracal, antrenată de un fost... 
portar, Iuliu Uțu. (T.R.).

Iată clasamentul seriei :
1. Prahova PI. 14 10 1 3 26-16 21
2. I.C.I.M. FI. 14 8 3 3 30-14 19
3. Energia Si. 14 9 0 5 32-10 18
4. Sp. m. Caracal 14 7 3 4 41-19 17
5. Cimentul Fieni 14 6 4 4 23-20 16
6. Elect. C. Alge ș

14 7 2 5 20-22 16
7. Muscelul CI. 14 7 1 6 25-15 15
8. I.O.B. Balș 14 7 1 6 21-29 15
9. Metalul Mija 14 6 1 7 17-20 13

10. Prog. Pucioasa 14 5 3 6 11-17 13
11. Prog. Corabia 14 5 2 7 17-20 12
12. Dacui Pitești 14 5 1 8 19-15 11
13. Recolta Stoic. 14 5 1 8 18-20 11

14. Petrolul T-viștc 14 4 2 8 12-29 10
15. Unirea Răcan 14 4 1 9 18-47 9
1j6. I.P.C. Slatina 14 4 0 10 9-32 8



Dt PATINAJ VITEZA Dl LA MIERCUREA CIUC
MIERCUREA CIUC 18 (prin 

telefon). Ediția a 4-a a con
cursului internațional de pati
naj viteză, organizat de F.R.P., 
sîmbătă și duminică, pe pista 
naturală din localitate, a re
unit 45 de alergători din R-D. 
Germană. Polonia. Ungaria, U- 
niunea Sovietică și România, 
printre cei 18 sportivi de peste 
hotare aflîndu-se și o serie de 
patinatori de talie europeană. 
Victoria a revenit, în majori
tatea probelor, reprezentanților 
R. D. Germane 

. Spre satisfacția
printre animatori s-au numărat 
și sportivii români Agnes Rusz, 
Dezideriu Jenei, Tibor Kopacz 
și Andrei Erdelyi. care au ur
cat pe podiumul premiaților. 
Tinerii D. Jenei, cu calități de 
sprinter, și T. Kopacz, un po- 
liatlonist în devenire, s-au pre
zentat în evident progres ca și 
mezinele echipei noastre. Mi- 
haela Timiș (13 ani) și Simo
na Todoruț (15 ani), autoare a 
8 recorduri republicane de ju
nioare și copii.

REZULTATE TEHNICE — FE
MININ — 500 m: 1. Sylvia Vier-

și U.R.S.S. 
spectatorilor,

kotten (R.D.G.) 44,1... 5. Eva Szi- 
geti-Sandor (România) 45,5... 9.
Simona Todoruț 45,9 — record de 
junioare I (v.r. 46,38); 1500 m; 1. 
Petra Krange (R.D.G.) 2:19,9... 3. 
Agnes Rusz 2:23,6 — record de 
senioare egalat... 10. Simona To
doruț 2:31,9 — rec. junioare n 
(v.r. 2:36,5)... 13. Mihaela Timiș
2:33,1 — rec. copii I (v.r. 2:36.5); 
1000 m: 1. Liubov Berezina
(U.R.S.S.) 1:31,4... 3. Agnes Rusz
1:33,1; 3000 m: 1. Petra Krange 
4:54,0... 4. Agnes Rusz 5:10,8... 7. 
Simona Todoruț 5:27,5 — rec. ju
nioare II (v.r. 5:39.86). Clasament 
general: 1. Petra Krange 186,733 p, 
...3. Agnes Rusz 192,116 p, 
Eva Szigeti-Sandor 196.183 p. 
Simona Todoruț 199,866 p — 
junioare I și II (v.r. 209.500 și, 
respectiv. 215,151 p), "
Timiș 200,999 p. ” 
500 m: 1. A. " 
40,4..., 3. D. .
1. A. Hoffman 4:25,7, 
pacz 4:27,4, r 
(U.R.S.S.) 4:27.9;
Hoffman 2:05,9... 
2:08,1: 5000 m
(U.R.S.S.) 7:35,6,
7:37,2, 3. A. Erdelyi 7:46,3. Clasa
ment general: 1. A. Hoffman
173,879 p..., 4. T. Kopacz 174.919 p, 
5. D. Jenei 176,700 p, 6. I. Opin- 
cariu 177,322 p.

Troian IOANIȚESCU

. 7. 
, 10. 
rec.

11. Mihaela 
MASCULIN — 

. Hoffman 
Jenei 40,9;

2.
3.

(R.D.G.) 
3000 m: 
T. Ko- 
Sirokov 

m: 1. A.
D. Jenei 

Sirokov
2. T. Kopacz

A. 
1500 

3.
1. A.

CUPELE EUROPENE LA VOLEI
C. C. E CUPA CUPELOR

(Urmare din pag. I) (Urmare din pag. 1)

Dorg —lentil, în linală la „Turneul campionilor*:
NEW YORK (Agerpres). — 

„Turneul campionilor" a pro
gramat ultimele meciuri din 
cadrul grupelor preliminarii. 
O nouă surpriză a furnizat ju
cătorul american Gene 
yer, care l-a învins 
6—3 Pe cunoscutul 
suedez Bjorn Borg, 
meci, argentinianul Jose Luis 
Clerc a obținut o neașteptată 
victorie cu 6—3, 6—0 în fața 
cunoscutului jucător american

Ma- 
cu 6—0. 
campion 
In alt

John McEnroe. Alte rezul
tate: Vilas (Argentina) — So
lomon (S.U.A.) 5—7, 7—6, 7—5; 
Connors (S.U.A.) — Lendl (Ce
hoslovacia) 7—6, 6—0. 
se va disputa între 
Bjorn Borg 
Ivan Lendl.
Borg l-a eliminat
6—7, 6—3 pe americanul 
mmy Connors.
învins cu 6—3, 
Mayer (S.U.A.).

Florin Ghcorohiu conduce
la Wijh Anii /tc

Virginia Purici, victorioasă
Turneul internațional fe

minin de la Kansas City (Mi
ssouri) a continuat cu dispu
tarea primelor partide ale pro
bei de dublu. Cuplul Virginia 
Ruzici (România) — Pam Tee- 
guarden (S.U.A.) a întîlnit pe
rechea Mima Jausovec (Iugo
slavia) — Anne Smith (S.U.A.), 
pe care a învins-o cu 6—2, 4—6, 
6—4.

Alte rezultate: Laura Dupont, 
Barbara Jordan (S.U.A.) —
Sandi Collins. Barbara Lem- 
burg (S.U.A.) 7—6, 6—1; Betsy 
Nagelsen (S.U.A.), Virginia

„Cupa
Iată cîteva rezultate înre

gistrate în competiția inter
națională de tenis pe teren a-

Finala 
suedezul 

și cehoslovacul 
In semifinale, 

cu

și învinsă la

iar Lendl
6—4 pe

Kansas

6-4, 
Jl- 
1-a 

Gene

City
Wade (Anglia) — Renee 1 
Diane Morrison (S.U.A.) 
6—2.

Rezultate din turul III al 
probei de simplu: Andrea Ja
eger 
7—5 ; 
Kate 
bara 
6—4, 
dr ea 
cut-o _  _ ... _. __
Ruzici (România), în timp 
Martina 
cu 6—3, 
tter

Blount,
6-3,

— Sylvia Hanika 6—2,
Martina Navratilova — 

Latham 6—3, 6—2; Bar- 
Potter — Sandy Collins 
6—0. In semifinale, An-
Jaeger (S.U.A.) a Intre- 
cu_6—2. 6—3 pe Virginia 

ce 
Navratilova a dispuș 
6—2 de Barbara Po-

Europei"
pentru „Cupa Euro-

Revenind la partida de sîm
bătă seara, trebuie să men
ționăm că, așa cum arată de
altfel 
trem 
mele 
luptă 
tetul 
ber a intrat decis să-și 
gure calificarea chiar din pri
mul set. Și a fost la un mia 
pas de obiectiv. Campionii iu
goslavi, încurajați frenetic de 
cei circa 2.000 de spectatori, 
s-au impus însă în prelungiri. 
Dar, in finalul setului urmă
tor, Dinamo București — oare 
a reluat lupta cu aceeași ho- 
tărîre — n-a mai ratat ținta, 
ciștigîndu-l la limită și asigu- 
rîndu-și calificarea. în con
tinuare, jocul a purtat am
prenta disputei de orgoliu. 
Gazdele au preluat conducerea 
la seturi, pe fondul relaxării 
dinamoviștilor după „setul ca
lificării", Insă aceștia au re
venit la randamentul obișnuit, 
preluînd inițiativa din setul 4 
și terminînd această partidă- 
maraton în alură de meri
tuoși finaliști, lăsînd o fru
moasă impresie publicului lo
cal.

Arbitrii bulgari 
și Tunkarov au condus 
mațiile: DINAMO 
Dumănoiu, Vrîncuț, 
Enescu, Tutovan, 
Căta-Chițiga, Gheorghe, Slabu; 
V.G.S.K. — Lukici, S. Djordje- 
vici, Vrzici, Pilici, Trifunovici, 
N. Djordjevici. Mitici. Murgul.

scorul, jocul a fost ex- 
de echilibrat, în 
trei seturi dîndu-se 
aspră, epuizantă.

aliniat de William Schrei- 
asi-

pri- 
o 

Sex-

Panteleev 
for- 

Oros, 
Păușescu, 
Gîrleanu,

perioritatea echipei U.S.C. Gies
sen : 10—6, 13—8 și 14—11. In
troducerea în teren a lui Iones- 
cu, în locul lui Spînu, a adus 
un suflu nou în tabăra steliști- 
lor, care refac din handicap, 
egalează la 14, după care o pre
luare greșită (Pop) și un atac 
afară (Mina) îi aduce pe jucă
torii antrenorului Weber în si
tuația de cîștigători ai setului. 
Stetul doi începe în nota de 
superioritate a militarilor, dar 
din nou tratarea superficială a 
jocului îi aduce în situații ne
plăcute : după 6—0 urmează 
8—7. In acest moment. Țerbea 
ia locul Iui Macavei, ieri In zi 
slabă; apoi. Săniuță îi înlocu
iește pe Mina oină la sfîrșitul 
setului, cîștigat la 8. Seturile 
trei și patru au altă înfățișare. 
Steaua își găsește formula de 
echipă cea mal bună, preluările 
sînt mai sigure, iar atacurile 
bine dirijate de A. Ion. înlocui
torul lui Geană, accidentat, sînt 
tot mai percutante. Din acest 
moment, jocul „curge" în favoa
rea militarilor, ceea ce le per
mite să se impună clar si să 
reediteze astfel succesul de la 
Giessen, de duminica trecută.

Arbitrii Goldcnstein și Tem- 
pelhof din Israel au condus 
bine următoarele formații : 
STEAUA — Geană (A. Ion),
Macavei (Țerbea). Chifu. Spînu 
(Ionescu). Mina (Săniuță). Pop; 
u.s.c. -----------
B6hm 
Sude, 
rich.

GIESSEN — Naumann,
(Hassenpflug). Miller, 

Schweigert (Mohr). Hen-

H. C. MINAUR A ÎNTRECUT PE Ț S. K. A. SOFIA
(Urmare din pag l)

roniuc), piea multe atacuri 
s-au încheiat cu aruncări in 
afara cadrului porții sau in 
brațele oortarmui Valentin La
zarov, deși situațiile create e- 
rau excelente. Graba, exagerata 
siguranță, dorința de evidenție
re în fata pubicului si — nu in 
ultim rînd — ndisciplina tac
tică au dus ia scăderea avan
tajului de la 12—14 puncte la 
8. la un efort mult mai mare 
decît era necesar chiar si pen
tru crearea acestei diferente 
neconformă cu realitatea. Fără 
forma excelentă a lui Constan
tin Panțiru (cel mai harnic om 
al lui Minaur in acest meci), 
fără zbaterea sa din partea 
a doua a reprizei secunde 
sulta aceea de splendide go
luri care au ridicat decisiv a- 
vantajul de la 16—10 la 19—10, 
poate că Minaur ar fi avut as
tăzi infinit mai multe griji 
pentru retur...

Ț.S.K.A. Septemvriisko Zna- 
me Sofia, performeră a hand
balului bulgar în ultimii ani, 
formație pe care și naționala 
bulgară se bazează, selecțlonind 
7 dintre componentii săi. este 
un partener incomod : ea a 
împrumutat din handbalul actual 
ceea ce tine de forța atletică, 
folosind bine vitez de acțiune. 
Ii conferă un plus valoric omo
genitatea si tinerețea multora 
dintre echipieri, cărora li se 
adaugă puterea de a lupta cu 
toată forța chiar și in clipele 
cînd dezavantajul pe tabela de 
scor este mare, precum și do-

rința de afirmare a „noului 
val“. Duritatea excesivă a jo
cului, practicat îndeosebi in a- 
părare, îl reduce însă întrucit- 
va perspectivele.

în această întîlnire tur din 
sferturile de finală ale Cupei 
cupelor au evoluat :

H.C. MINAUR : Pînzaru (Cris- 
tea) — Haberpursch. Oros (1), 
N. Voinea (2), M. Voinea (3), 
Panțiru (6), Halmagyi 
niuc (4 — toate din 7 
(3) Marin, Stamate ;

T.S.K.A. SOFIA : 
(Țonev) — Marjnov 
Iov (2), Petrov. Hagiev (1). A- 
postolov (2), Penev, Barovski, 
Gheorghiev (1). Nacev (5 — 
dintre care 3 din 7 m), Ivanov.

Au condus bine G. Fiil6p șî 
P. Szendrey (ambii din Unga
ria).

(1), Miro- 
m), Botoș

Lazarov
(1), Niko-

PE GHEAȚĂ
Șl PE ZĂPADĂ

coperit
pei“: Cardiff: Marea Britanie — 
Suedia 1—2; Apeeldoorn: O-
landa — Monaco 3—0; Oslo: 
Norvegia — Franța 0—3; Vie- 
na: Austria — R.F. Germania 
0—3; Praga: Cehoslovacia — 
Finlanda 3—0; Sofia: Bulgaria 
— Belgia 3—0; Voghera: Ita
lia — Elveția 0—3; Gyor: Un
garia — U.R.S.S. 0—3.

• WIJK ANN ZEE (Olanda). In 
prima rundă, marele maestru ro
mân Florin Gheorghiu l-a Învins, 
cu piesele negre, pe marele ma
estru Gyula Sax (Ungaria), Iar 
in cea de-a doua, jucind tot cu 
piesele negre, el a remizat cu o- 
landezul Langeweg. Alte rezulta
te: Ree — Sax remiză, Sosonko 
— Unzicker remiză, Browne — 
Miles remiză. In clasament con
duce Florin Gheorghiu cu l1/2 p, 
urmat de Timman 1 d (1).
• LINARES (Spania). In pri

ma rundă, campionul mondial 
Anatoli Karpov (U.R.S.S.) l-a În
vins pe argentinianul Quinteros, 
americanul Larry Christiansen a 
cîștigat la Spasski (U.R.S.S.), iar 
spaniolul Bellon la Garcia (Cu
ba). S-a încheiat remiză partida 
dintre Liubojevlcl (Iugoslavia) si 
Kavalek (S.U.A.l.
• HASTINGS (Anglia). Tur

neul s-a Încheiat cu succesul ma
relui maestru suedez Ulf Anders
son (10’/a p), secundat de fUipl- 
nezul Torre (10 x».
• JAICE (Iugoslavia). După 6 

runde conduc Nona GaprindașviH 
(U.R.S.S.) și Tatiana Lemaciko 
(Bulgaria) cu cite 3'/2 p (1). In 
runda a 6-a, Gapdndașvill a cîș- 
tigat la Van der Mije, în timp 
ce partidele Verdczi — Petronloâ, 
Erenska — Stadler și Prokopovud 

'•— Pihailici s-au încheiat remiză.
• ALMA ATA (U.R.S.S.). Cam

pionatul feminin al U.R.S.S. s-a 
încheiat cu victoria marii ma
estre Irina Levitina (12 p din II 
posibile). Pe locul secund, ttnăra 
maestră gruzină Nina Gurleb 
(W/s p). In ultima rundă, parti
da Levitina — Gurldi s-â înche
iat remiză după numai 11 mutări.
• VILNIUS (U.R.S.S.). Ku- 

prelcik (9 p și două partide în
trerupte) continuă să conducă, 
după 15 runde, în campionatul 
masculin de șah al U.R.S.S. H ur
mează Bellavskl cu 9 p (11.

• SCHI •

Proba de coborîre disputată la 
Kitzbuehel, pe o plrtie in lungi
me de 3 510 m, diferență de ni
vel 890 m, cu 23 de porțl, a re
venit schiorului canadian Steve 
Podborski in 2:03,76, urmat de 
elvețianul Peter MUlIer 2:04,16 și 
austriacul Peter Wirnsberger 
2:O4,74.

De menționat că Steve Pod
borski (22 de ani), revelația ac
tualului sezon de schi alpin, cîș- 
tigase anterior „coborlrile* de la 
St. Moritz și Garmisch Parten- 
ktrehen.

• BIATLON •

de 20 km din cadrul con- 
internațional de biatlon 
pentru „Cupa mondială” 
fond, care a avut loc la 

a fost 
Torje

Proba 
cursului 
con tind 
de schi 
Jachymov (Cehoslovacia) 
cîștigată de norvegianul 
Krokstad cu timpul de lh 19:12. 
Proba feminină de 10 km a re
venit sportivei Dana Tumova 
(Cehoslovacia) cu 52:47,6.

In proba masculină de 10 km, 
victoria a revenit norvegianului 
KJell Soebak — 35:53,2, urmat de 
Viktor Avdelev (U.R.S.S.) -
35:56,8. Cursa feminină de 5 km 
a fost cîștigată de concurenta 
cehoslovacă Vladimira Flekova — 
27:30,6, secondată de coechipiera 
sa Dana Tumova — 27:47,3.

• PATINAJ VITEZA •

• La Heerenven (Olanda) 
Început C.E. feminine, _ ‘ _
două probe fiind clștigate de con
curenta sovietică Natalia Petru- 
șeva: 500 m In 42,20 șl 1 500 m în 
2:10.46.

au 
primele

• In concursul International de 
la Davos, Steffen Doering (R.D. 
Germană) a terminat învingător 
In proba de 500 m. cu timpul de 
38,93, iar norvegianul Perje 
dersen s-a situat pe locul 
cursa de 1000 m. cu 1:18.04.

• HOCHEI O

An- 
1 In

cam-Au reînceput întrecerile ___
plena tul ul unional de hochei pe 
gheață. Lidera clasamentului, for
mația T.S.K.A. Moscova, a jucat 
la Ufa, cîștlglnd cu 6—3 (0—2,
4—1, 2—0) în fata formației lo
cale.

Alte 
binsk 
(2-1, 
va —

rezultate: Traktor Cella- 
— Hfmik Voskresensk 3—5 
1—1, 0—3): Dinamo Mosco- 
S.K.A. Leningrad 5—0 (0—0, 

0—0, 5—0); Sokol Kiev — Dinamo
Riga 2—3 (0—2. 1—1, 1—0).

în clasament conduce T.S.K.A. 
Moscova, cu 45 d.

Rugby: A ÎNCEPUT 0 NOUĂ EDIȚIE 
A „TURNEULUI CELOR CINCI NAȚIUNI’

• Sîmbătă, la Paris, pe sta
dionul „Parc des Princes", în 
meciul inaugural al noii ediții 
a „Turneului celor cinci 
uni", echipa Franței a invtni 
selecționata Scoției cu * * 
(16—3). Punctele echipei-gazdi 
au fost realizate de Serge Blan
co, Roland Bertranne (eseuri). 
Bernard Vivies, Serge Gaber- 
net (lovituri de pedeapsă). Alain 
Caussade (transformare). Pen
tru oaspeți au înscris : John 
Rutherford (eseu), Andy Irvine

(lovitură de pedeapsă), Jim 
Renwick (transformare).

nați-

16—9
• La Cardiff, echipa Țării Ga

lilor a întrecut cu 22—19 (12— 
10) selecționata Angliei. Punc
tele echipei-gazdă au fost rea
lizate de Steve Fenwick (4 lo
vituri de pedeapsă șl o trans
formare), Clive Davis (eseu) șl 
Gareth Davies (drop gol). Pen
tru formația engleză a marcat 
Dusty Hare (5 lovituri de pe
deapsă și un eseu).

• In etapa a 13-a a campio
natului italian s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Bologna
— Catanzaro 0—0, Brescia — 
Perugia 1—1 ; Cagliari — Udi- 
nese 1—1 ; Fiorentina — Pisto- 
iese 1—2 ; Inter — Avellino 
0—0 ; Napoli — Como 2—0 ; 
Roma — Juventus 0—0; Torino
— Ascoli 3—0. In clasament 
conduc? Roma cu 17 p. urmată 
de Inter 16 p, Juventus șt Na
poli cite 15 p.

• Rezultate din campionatul 
englez : Birmingham — Sout
hampton 0—3 ; Tottenham — 
Arsenal 2—0 ; Norwich — Li
verpool 0—1 ; Crystal Palace — 
Wolverhampton 0—0 ; Everton
— Ipswich 0—0 ; Coventry — 
Aston Villa 1—2 ; W. B. Albion
— Brighton 2—0 ; Leicester — 
Leeds 0—1 ; Manchester City
— Middlesbrough 3—2.

In presa engleză se comen
tează eșecul echipei Liverpool, 
învinsă în etapa anterioară cu 
2—0 la „Villa Park" din Bir
mingham de formația Aston 
Villa, mai ales pentru faptul că 
golurile au fost marcate de 
doi fotbaliști născuți la Liver
pool, Peter White și Dennis 
Mortimer.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Rezultate < 

competițiile europene: C.C.E. (m), 
Maccabl Tel Aviv — Den Besch 
(Olanda) 99—90 (48—38), Real Ma
drid — Ț.S.K.A. Moscova 104—80 
(50—38); „Cupa Koraci“, Vllleur- 
banne — Partizan Belgrad 96—81 
(48—37), Juventud Badalona — 
Sunair Ostende (Belgia) 96—68 
(47—42); C.C.E. (f), Sparta Praga 
— Delta Uoyd Amsterdam 71—49 
(34—20).

CICLISM • După desfășurarea 
a 6 etape, in competiția din Ve
nezuela, pe primul loc în clasa
mentul general se află sovieticul 
A. Guslatnlkov, urmat de Torres 
(Venezuela) șl de Anisimov 
(U.R.S.S.). Etapa a 6-a a cursei.

din desfășurată pe un traseu în lun
gime de 96 km, a fost cîștigată 
de polonezul Szczepowski cu 
timpul de lh 57:17.

HANDBAL • La Differdange 
(Luxemburg) se desfășoară me
ciurile turneului Internațional mas
culin dotat cu „Trofeul celor 4 
națiuni41. Primele rezultate: Bel
gia — Austria 27—23; Luxemburg 
— Franța (tineret) 22—16.

HOCHEI PE IARBA 0 „Turneul 
celor 6 națiuni11, desfășurat la Ka- 
rad, a fost cîștigat de echipa 
Olandei care, în ultimul med, a 
învins cu 7—4 selecționata An- 
glid. Alte rezultate: R.F. Germa
nia — Pakistan 2—2; Australia —

Spania 4—1, Clasamentul final: 1. 
Olanda 8 p; 2. Australia 7 p; 3. 
R.F. Germania 5 p; 4. Pakistan 
5 p; 5. Spania 3 p; 6. Anglia 2 p.

TENIS DE MASA O „Cupa li
gii europene" a programat noi 
întUniri. In meciul desfășurat la 
Ettlingen (R.F. Germania), selec
ționata Iugoslaviei a învins cu 
severul scor de 7—0 echipa R.F. 

,, Germania. Alte rezultate înregis
trate : Budapesta : Ungaria — 
Franța 4—3; Leningrad: U.R.S.S. 
— Suedia 3—4; Derby: Anglia — 
Cehoslovacia 4—3. (In cel mai 
spectaculos meci, Douglas l-a în
trecut cu 21—11, 21—18 pe Dv«- 
racek).

• In campionatul scoțian 
toate meciurile au fost aminate 
din cauza timpului nefavorabil 
(ninsoare și viscol).

• Echipa R. D. Germane va 
pleca, la sfîrșitul acestei luni, 
intr-un turneu în Argentina, in 
cursul căruia va întîlni repre
zentativa țării-gazdă și va sus
ține cîteva meciuri cu formații 
locale. Antrenorii selecționatei 
R. D. Germane consideră acest 
turneu un prilej de verificară 
in vederea jocurilor din preli
minariile campionatului mon
dial.

• In turneul international 
pentru echipe de tineret de la 
Sao Paulo, selecționata Brazi
liei a învins cu 4—1 (2—0) for
mația Uruguayului.

• Numele de Greaves a rea
părut la începutul acestui an in 
rubricile de sport ale ziarelor 
engleze. Este vorba de Danny 
Greaves, fiul fostului interna
țional englez Jimmy Greaves, 
angajat la clubul Southend U- 
nited din liga a 4-a a campio
natului. Ca și tatăl său Danny 
se anunță un excelent realiza
tor.

Reamintim că Jimmy Greaves 
a evoluat de 33 de ori în na
ționala de fotbal a Angliei, pen
tru care a înscris 33 de goluri,' 
in perioada 1961—1967.

• Cunoscuta echipă italiană 
A. C. Milano, retrogradată du
pă cum se știe în Divizia B 
pentru implicarea unor jucători 
și a președintelui ei, Felice o- 
lombo, în afacerea pariuriloe 
clandestine („Totto Nero“), s-a 
detașat în clasament, avînd trei 
puncte avans asupra lui Lazio 
care a pierdut cu 1—3 la Cese
na. O altă candidată la promo
vare în Divizia A. fosta echipă 
a lui Paolo Rossi. Lanerossi Vi
cenza, se află în schimb pe ul
timul loc al clasamentului
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