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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republioii Socia
liste România, a primit, cu 
prilejul aniversării zilei sale 
de naștere, un mare număr 
de mesaje, scrisori și tele
grame prin care comuniștii, 
oamenii muncii din întreaga 
țară - muncitori, țărani, in
telectuali, tineri și vîrstnici, 
bărbați și femei, români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități —, dînd glas 
sentimentelor de profundă 
stimă și prețuire ale întregu
lui nostru popor, i-au adre
sat calde felicitări și urări 
de sănătate și viață înde

„Doresc să mulțumesc călduros, pe această cale, comu
niștilor, activiștilor de partid și de stat, organizațiilor de 
partid, de masă și obștești, Organizațiilor Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, ministerelor, celorlalte instituții 
de stat centrale și locale, unităților militare, oamenilor 
muncii de la orașe și sate, tuturor cetățenilor patriei noas
tre, fără deosebire de naționalitate, care mi-au adresat feli
citări și urări cu prilejul aniversării zilei de naștere. Apreciez 
aceste manifestări ca o expresie a prețuirii și încrederii în
tregului popor în gloriosul nostru partid comunist — care m-a 
crescut și m-a format ca militant revoluționar și ale cărui 
nobile țeluri le voi sluji cu credință întreaga mea viață —, 
ca o puternică ilustrare a voinței și hotâririi de neclintit a 
comuniștilor, a tuturor cetățenilor patriei de a acționa și în 
viitor in cea mai strinsă unitate în jurul partidului, al Comi
tetului său Central, pentru realizarea mărețelor obiective sta
bilite de Congresul al Xll-lea in vederea înfăptuirii istori
cului Program de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre comunism, pentru 
transpunerea neabătută in viață a politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru, de colaborare, de indepen
dență și pace.

îmi este deosebit de plăcut să folosesc acest prilej pentru 
a ura, din toată inima, tuturor celor ce mi-au trimis scri
sori și mesaje de felicitări, întregului nostru popor, noi și tot 
mai mari succese în cincinalul în care am intrat, multe 
bucurii și satisfacții în muncă și în viață, multă sănătate și 
fericire I"

NICOLAE CEAUȘESCU

ÎNCHEIEREA VIZITII OFICIALE DE PIIIUM 
A PREȘEDINTELUI RfPUBlICII ARABE SIRIENE, HAFEZ AL-ASSAD
Secretarul general al Parti

dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
secretarul general al Partidului 
Baas Arab Socialist, președin
tele Republicii Arabe Siriene. 
Hafez Al-Assad, au semnat, 
sâmbătă, 7 februarie, in cadrul 
unei ceremonii. Declarația co
mună.

După semnarea declarației, 
cei doi președinți și-au strins 
miinile cu căldură, s-au îmbră
țișat cu prietenie.

★
Sâmbătă, s-a încheiat vizita 

oficială de prietenie efectuată 
in țara noastră, Ia invitația 
secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de către secretarul 
general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele Re
publicii Arabe Siriene, Hafcz 
Aî-Assad.

Vizita președintelui sirian in 
Puimânia a constituit, prin con
ținutul rodnic, prin rezultatele 
sale pozitive, un moment poli
tic de o importanță deosebită, 
contribuind 1» întărirea conti
nuă a prieteniei și colaborării 
dintre partidele, țările și po
poarele noastre. întreaga vizi
tă a decurs sub semnul senti
mentelor de profundă stimă și 
prețuire de care sînl animate 
reciproc popoarele român și si
rian, al năzuințelor lor comune 
de a se cunoaște mai bine, de 
a dezvolta prietenia și coope
rarea româno-siriană în folo
sul fiecăreia dintre ele, al cau
zei generale a păcii, libertății, 
independenței și progresului 
social.

Solemnitatea plecării înaltului 
oaspete a avut Ioc pe aero
portul Oiopeai, împodobit cu 
drapelele de stat ale Republi

lungată, de noi și tot mal 
mari succese în activitatea 
de înaltă răspundere pe 
care o desfășoară, cu 
neobosită energie revolu
ționară, în fruntea partidului 
și statului, pentru progresul 
și propășirea patriei, pentru 
bunăstarea și fericirea celor 
ce muncesc, pentru înain
tarea neabătută a României 
pe calea socialismului și co
munismului.
Tuturor celor ce i-au tri
mis felicitări și urări cu a- 
cest prilej sărbătoresc, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
le-a adresat următoarea 
scrisoare de mulțumire :

cii Socialiste România și Re
publicii Arabe Siriene. Pe 
frontispiciul aerogării se aflau 
portretele președinților Nicolae 
Ceaușescu șl Hafez Al-Assad. 
încadrate de drapelele de stat 
ale celor două țări.

Pe mari pancarte erau în
scrise, în limbile română și a- 
rabă, urările : „Să se dezvolte 
continuu relațiile de prietenie, 
colaborare șl solidaritate dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Siriană. în 
interesul ambelor popoare. al 
cauzei păcii șl' înțelegerii in
ternaționale !“, „Trăiască pa
cea, prietenia și colaborarea in
tre toate popoarele lumii 1“

Numeroși locuitori ai Capi
talei, precum și tineri sirieni 
care studiază in țara noastră 
au salutat cu căldură și simpa
tie pe președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad, 
scandind „Ceaușescu — Assad“.

Prin ovații și urale, ei și-au 
exprimat deplina satisfacție 
față de rezultatele rodnice ale 
noului dialog la nivel înalt ro- 
mâno-sirian, menit să confere 
noi dimensiuni relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre partide
le, țările și popoarele noastre.

O gardă militară aliniată pe 
aeroport a prezentat onorul. 
Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Arabe Sirie
ne și Republicii Socialiste 
România. în acest timp, în 
semn dc salut, au fost trase 
21 de salve de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Hafez Al-Assad 
au trecut în revistă garda de 
onoare.

în aplauzele celor prezenți 
pe aeroport, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Hafez 
Al-Assad și-au luat un călduros 
rămas bun, și-au strins cu 
cordialitate mîinile, s-au îm
brățișat.

i
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DANIELA UNCROP

IOAN CAVAȘI

„Cupa Federației44 la hochei

0 EVOLUȚIE EXCELENTĂ 
ȘI 0 VICTORIE FRUMOASĂ 

A ECHIPEI ROMÂNIEI
Așteptată cu mult interes — 

dovadă publicul numeros pre
zent in cele două zile la pati
noarul „23 August" — „Cupa 
Federației" la hochei nu a in
firmat pronosticurile, furnizînd 
simbătă șt duminică patru 
jocuri dinamice, cu multe și e- 
lectrizante faze de poartă. La 
aceste satisfacții de ordin spec
tacular trebuie adăugat și fap
tul că prima reprezentativă a 
tării noastre s-a prezentat in 
formă, obtinind ieri o frumoa
să și meritată victorie.

în a doua etapă a competi
ției. disputată duminică, cupla
jul a cuprins un meci de mare 
atracție. în care selecționata 
României urma să întîlnească 
puternica echipă de prima ligă 
din Cehoslovacia. T.J. Gottwal- 
dov, care cu o zi înainte în
vinsese pe Avtomobilist Sverd
lovsk cu 4—2. Era, intr-un fel, 
derbyul competiției, în care — 
spre marea noastră satisfacție 
—. reprezentativa română a în
vins cu 4—3 (1—0. 3—3, 0—0), 
ca urmare a unui joc excelent, 
foarte bine organizat, mai ales 
în apărare. Unde portarul Gh. 
Htițan a făcut din nou (în ul
tima repriză) dovada calităților 
sale. Abordînd cu mult curaj

DANIELA UNCROP, CU 4 TITLURI 
Șl IOAN CAVAȘI, CU 3, 

PERFORMERII EDIȚIEI DIN ACEST AN»
Simbătă s-au disputat ulti

mele finale ale „Daciadei” 1« 
schi alpin pentru seniori și se
nioare. Pe pirtia de sub tele
fericul din Poiana Brașov a 
avut loc proba de slalom spe
cial. Excelent amenajat, cu 
destule porțiuni dificile, traseul 
a pus participantilor serioase 
probleme, pe care cel mai bine 
pregătiți, cu calmul și tehnica 
absolut necesare, le-au rezol
vat cu precizie, ceea ce le-a 
adus, desigur, frumoase satis
facții.

Disputa băieților, la fel ca 
toate cele anterioare, a fost e- 
chilibrată. cu răsturnări de si
tuații extrem de interesante, 
ceea ce a făcut ca numerosul 
public să aplaude cu multă 
căldură evoluțiile schiorilor 
fruntași.

Plecați din start cu nume
rele 6. 1 și 5. Dan Frățilă. Csa- 
ba Portik și Alin Năstase au 
avut prestații foarte precise, au 
rezolvat cu bine problemele pu
se de marcajul antrenorului Dan 
Cristea, cu cele 62 de porti ale 
manșei I. șl au înregistrat timpi 
care-i separau doar cu cîteva 

partida, hocheiștii noștri au 
„contrat" pe rutinații și foarte 
tehnicii lor adversari. făcind 
un presing inteligent. Această 
primă repriză a fost punctată 
de un gol frumos, realizat in 
superioritate numerică. Apoi. în 
repriza secundă, am fost mar
torii unei confruntări de o de
osebită calitate, cu atacuri pal
pitante, cu goluri multe și fru
moase, cu un moment extrem 
de favorabil echipei noastre 
(4—2 în minutul 39). anulat din 
păcate de un gol al oaspeților 
înscris... dintr-o flagrantă pozi
ție de ofsaid. în ultima parte 
am notat atacurile furibunde 
ale hocheiștilor cehoslovaci și, 
în replică, apărarea lucidă și 
bine grupată a echipei româ
ne. care a contraatacat de ci- 
teva ori periculos. Au marcat : 
Axinte, B. Nagy, Bălăucă si 
Turcanu — pentru România, 
Kocian, Stucklich și Peciva! — 
T.J. Gottwaldov. A condus bine 
M. Prcsneanu, ajutat la cele 
două linii de FI. Gubernu șl 
M. Dinu (mai multă atentie la 
ofsaiduri !).

în deschidere. Avtomobilist 
Sverdlovsk a deschis repede 
scorul, a fost egalată la fel 
de repede, după care a jucat...

J

sutimi. Pornit cu nr. 8, Dorin 
Dinu (A.S.A.) a parcurs trascxM 
aproape fără greșeală, a alune
cat în plină viteză printre fa
nioane, iar timpul său a fost 
mal bun cu aproape o secundă 
decît cel înregistrat de Frăți
lă : 51,75. Ion Cavași, care a 
comis cîteva inexactități, a În
registrat un timp care l-a si
tuat pe locul... 8, după prima 
coborîre. A urmat a II-a In care 
liderul se considera că va O 
greu de depășit, datorită avan
sului apreciabil. Primii 5 au por
nit in ordinea inversă a timpilor 
înregistrați. Portik a repetat e- 
volutla bună din prima manșă : 
49,84. Năstase a fost și el la 
fel de precis : 50,19. Frățilă a 
mers tare, s-a descurcat bine 
în labirintul trasat de Virgil
Brencl șl timpul de 49.60
l-a  propulsat pe primul loc al 
clasamentului. Dinu, care tre
buia să se mențină în jurul a 
50 de secunde, emoționat de

Paul IOVAN

(Continuare <n pap. 2-3)
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singură pînă in ultima repriză, 
cînd selecționata noastră de ti
neret s-a „trezit" și a prestat 
un joc mai aproape de valoarea 
adversarului său. Scor final : 
9—1 (4—1, 4—0, 1—0). prin go
lurile marcate de : Bubeșnikov 
3, Pestov, Tatarinov, Karțev, 
Glotov, Hirschfeld. Bekleniseev 
— Avtomobilist. Gherghișan — 
România (tineret). A condus : 
Șt. Enciu. ajutat de L. Enciu șl 
J. Becze.

Simbătă dupâ-amiază. in e- 
tapa inaugurală a competiției 
„Cupa Federației", a avut loc 
un interesant cuplaj, cu două 
jocuri echilibrate, ambele cu 
finaluri rapide, abundente în 
goluri.

In primul meci s-au confrun
tat cele două reprezentative ale 
tării noastre. A cîștigat, cum 
era de prevăzut, prima garni
tură : 6—2 (0—1, 3—1, 3—0),
numai că — ceea ce nu a fost 
ușor de anticipat — cei mal 
buni hocheiști ai tării au întîm- 
pinat serioase dificultăți în a 
se impune. Pe de o parte, fap
tul că se știau mai buni si.

Călin ANTONESCU

(Continuare In pag a <-a>

Primele turnee pe grupe va
lorice la volei masculin s-au 
încheiat duminică in sălile Da
cia din Baia Mare, Olimpia din 
Timișoara' și Giulești din Capi
tală, în mijlocul unui interes 
deosebit, mai cu seamă pentru 
întrecerea echipelor fruntașe și 
a celor care sint angajate în 
lupta pentru evitarea retrogra
dării. tn imaginea surprinsă 
de fotoreporterul nostru Ion 
Mihăică, în sala Giulești, 
Virgil Bocean, unul dintre cei 
mai eficienți jucători rapidiști, 
in partida de duminică, cu 
Viitorul Bacău, va puncta din 
nou pentru echipa sa, cu toată 
opoziția la blocaj a lui Pă
durarii. în pag. 2—3, cronicile 
locurilor de simbătă și dumi
nică.



Turneele pe grupe valorice la volei masculin

DINAMO ÎNVINGE, FARA DREPT DE APEL 
(în numai 47 de minute), PE STEAUA: 3-0!

La Baia Mare, Timișoara si 
București s-au încheiat ieri pri
mele turnee pe grupe valorice in 
campionatul masculin de volei.

BALA MARE, 8 (prin telefon), 
în sala „Dacia" din localitate, în 
prezența a peste 3000 de specta
tori, a luat sfîrșit turneul echi
pelor fruntașe. Simbătă, în ziua a 
doua, ouiaiuo a întrecut, pe Uni
versitatea Craiova cu 3—0 (7, 12, 
10), după un joc în care studen
ții au dat o replică bună la în
ceputul primelor două seturi, în 
care au condus cu 6—2 și respec
tiv 6—3 după care campionii, a- 
vînd în Enescu, Vrîncuț șl Tuto- 
van pe cei mai buni jucători, 
și-au impus superioritatea. De la 
învinși s-au distins Stoian și Po
pescu. în partida vedetă, Steaua 
a depășit favorita publicului, Ex
plorări Baia Mare, cu 3—0 (12, 11, 
5), spre surprinderea generală. 
Localnicii n-au mai repetat jocul 
bun de vineri, cu Dinamo. De la 
învingători s-au remarcat Pop, 
Mina. Țerbea și Maeavei, iar de 
la învinși Staicu și, parțial, Cor- 
cheș, ignișka șl Arbuzov. Dupii- 
nică, în prima partidă, s-au întll- 
nit echipele cu șansa a doua în 
turneul pentru locurile 1—4. Ex
plorări B. Mare șl Universitatea 
Craiova. Studenții, de la care au 
ieșit în evidentă Stoian șl Braun, 
au început bine jocul, gazdelor 
fiindu-le necesare mari eforturi 
pentru a prelua inițiativa înoe- 
pînd din setul al doilea. Explorări 
a cîștigat cu 3—1 (—13, 10, 8, 5), 
avînd în Mîțu. Urzică. Arbuzov și 
Ignișka cei mai buni jucători.

Așteptat cu*  viu interes, derbyul 
Dinamo — Steaua a avut o so
listă detașată în echipa campioa
nă, care a fost de-a dreptul de
bordantă în joc și a cîștigat Ta 
un scor sever, peste orice aștep
tare : 3—0 (4, 5, 5) în numai 47 de 
minute I Ca și în zilele preceden
te, dinamoviștii au arătat mult 
calm și maturitate, lăsîndu-rje să 
înțelegem că se vor prezenta In 
formă bună la apropiatul turneu 
final al Cupei campionilor euro
peni. întreaga echipă folosită a 
evoluat foarte bine, dar se cu
vin sublinieri speciale pentru E- 
nescu, Oros. Tutovan și Dumăno- 
tu. La Steaua, strădaniile lui Pop 
și, sporadic, ale lui Chifu și Tct- 
bea n-au fost însă suficiente. Ar
bitrii Al. Dragomir, E. Ududec, 
V. Arhire și N. Găleșeanu au 
condus bine. în clasament: 1. Di
namo 6 p, 2. Steaua 5 p, 3. Ex
plorări B. Mare 4 p, 4. Universi
tatea 3 p. (V. SASARANU —

MECIURI „MARATON"...
TIMIȘOARA, 8 (prin telefon). 

Partide foarte echilibrate în ulti
mele două zile ale turneului pen
tru locurile 5—8: Tractorul Bra
șov — Delta Tulcea 3—2 (8, —13, 
—0. 10. 4), Politehnica Timișoara 
— Silvania Simleu Silvanlei 3—2 
(—11. —4, 14, 3, 9) — Simbătă,
Delta — Silvania 3—1 (—6, 7, 10, 
4) și Politehnica — Tractorul 3—2 
(14, —10, 12. —13, 14) — duminică. 
De remarcat că fn partida vede
tă brașovenii au avut, în setul al 
5-lea, în care au condus cu 14—9. 
nu mai puțin de cinci mingi de 
meci ’ s-au remarcat în cele două 
zile: Grădinaru. Vînătu șl Bu- 
garschi /Politehnica), Hînda, Ste- 
rea Crișan (Tractorul), Radu, 
Iacoblev si Postolache (Delta), 
Chiș, Bînda șl Băroiu (Silvania). 
în clasament: Politehnica < p, 
Tractorul 5 p. Delta 4 p șl Silva- 
nia 3 p (C. CRETU — ceresp.).

SOCOTELILE DE-ACASA...
Cel dmtîi turneu al ultimei gru

pe valorice a campionatului mas
culin, găzduit de Hapid în sala 
Giulești, turneu în care lupta 
pentru evitarea retrogradării s-a 
dat sub semnul eforturilor încor
date și adesea disperate, dar și 
al nervozității exagerate, a întă
rit încă o dată proverbul: soco
telile de-acasă nu se potrivesc cu 
cele din tîrg. Intr-adevăr, dacă 
după returul pe serii se socotea 
că, dintre cele 4 echipe prinse în 
hora periculoasă, două — Viitorul 
Bacău și Rapid — sint deja cu... 
un picior in ,,B“, iată că sîmbătă 
seara, la capătul primelor două 
etape, tocmai acestea își treceau 
la activ numai victorii. In timp 
ce favoritele — Calculatorul Bucu
rești și C.S.U. Galați — părăseau 
terenul învinse în ambele parti
de susținute...

Surpriza produsă de Viitorul, 
Vineri (victorie asupra Calculato
rului), s-a repetat și sîmbătă în 
fața lui C.S.U. Galați, pe care l-a 
condus cu 2—0 la seturi, apoi a 
pierdut un timp frîiele jocului, 
dar le-a reluat cu autoritate în 
setul decisiv, cîștigînd partida cu 
3—2 (9, 12, —6. —10, 4). Băcăua
nii, avînd atuul experienței înde
lungate a unor jucători ca Bo- 
jan, Păduraru, Patriciii și lones- 
cu și-au incomodat vizibil adver
sarii cu serviciul, cu o mai bună 
orientare în jocul la fileu, dar și 
cu strădanii deosebite in linia a 
doua. Studenții, de la care doar 
Pustiu a jucat constant bine, au 
evoluat din capul locului fără 
mobilizare deplină, deconcertați 
probabil după victoriile obținute 
de ei atît la Galați, cît și la 
Bacău, în confruntările din serie. 
La rîndul său, Rapid a făcut un 
excelent joc de echipă (totuși, 
M. Popescu și Cr. Ion s-a\i de
tașat). întrecînd cu 3—0 (12, 9, 15) 
pe Calculatorul, echipă care, de
ocamdată, nu-și găsește cadența 
în fin aluri, deși are up ridicător
— Steriade — de vocație și dțiva 
tineri — Olteanu, toniță, Bulacu
— cu calități.

Duminică, în ultima zi a acestui 
prim turneu, intîlnirea dintre e- 
chipele fără victorie pînă atunci: 
Calculatorul și C.S.U. Galați a 
dat dștig de cauză bucureștenilor 
cu 3—1 (8, —13, 14, 13), dar nu 
fără emoții în finaluri. Cei mai 
buni de la învingători: Bchiopes- 
cu, Steriade și ioniță, iar de la 
învinși — Pustiu și. parțial, Ce- 
Jocaru.

Un meci de mare luptă, epui
zant, palpitant au oferit Rapid 
și Viitorul. Rapidiștii au domi
nat primele două aeturi, dar n-au 
mai avut.., presiune în continuare, 
așteptînd victoria In 3 seturi din 
elanul net luat în partea a doua. 
Viitorul a simțit scăderea de an
gajament a adversarilor, a Intro
dus în teren și pe veteranul Bo- 
jan (poate cel mai bun din tur
neu), care resimțite puternice du
reri de menise la încălzire și nu 
Jucase, a preluat Inițiativa șl a 
egalat situația spre surprinderea 
focoasei galerii giuleștene. Rapid 
cîștigă totuși, pe muchie de 
cuțit, setul decisiv și meciul cu 
3—1 (10, 1. —11, —3, 13). Cei mai 
buni: Bocean. Popescu, Ion, A- 
dam (Rapid), Bojan, Patrichi, Ro- 
deanu (Viitorul). Au oficiat, în 
general, bine arbitrii C. Mușat, 
C. Pitaru, M. Nicolau, R. Farmuș. 
In clasament: Rapid 6 p. Viitorul 
S p, Calculatorul 4 p, C.S.U. Ga
lați 3 p.

Aurelian BREBEANU

FLORIN SEGÂRCEANU 
ÎN FINALA TURNEULUI 

DE LA DOUAI
La Douai, în primul turneu 

al Circuitului internațional de 
tenis, care se dispută în 
Franța, campionul țării noastre, 
Florin Segârceanu, s-a calificat 
pentru finala probei de sim
plu, după victoriile obținute ta 
„sferturi" la francezul Patrick 
Proisy cu 6—3, 6—3 șl în semi
finale . la cehoslovacul Jiri 
Hrebec. cu 6—2, 6—3. în fi
nală, adversarul său va fi fran
cezul Lecomte.

DE AZI „CUPA 16 FEBRUARIE" 
EA TENIS

Cu puțin timp înaintea des
chiderii sezonului în aer liber, 
tenisul își dispută penultima 
competiție „indoor" din Capi
tală, la care au fost invitați 
sportivi din întreaga țară. Este 
vorba de tradiționala întrecere 
„Cupa 16 Februarie", progra
mată începînd de azi și pînă 
duminică seara.

Secretariatul concursului a 
stabilit ca seniorii și junioarele 
să se întreacă în sala Steaua 
din Calea Plevnei (suprafață 
de zgură), iar senioarele și 
juniorii vor avea la dispoziție 
sala „23 August" (mateflex). 
Meciurile vor începe zilnic la 
ora 8.

In campionatul de polo VOINȚA CLU J-NAPOCA
ALIMENTEAZĂ CARUSELUL LIDERILOR!

Oe simbătă seară, In fruntea plutonului, Dinamo București

Urmărim fără îndoială cel mai 
interesant campionat de polo din 
ultimele trei decenii. Ne-o dove
dește și marele interes pentru 
întrecerea celor mai bune forma
ții din țară; la reuniunea de ieri, 
de pildă, ci te va sute de specta
tori au fost nevoiți să facă cale 
întoarsă de la Floreasca, piscina 
acoperită fiind cu totul neîncăpă
toare pentru toți cei ce doreau 
să urmărească. în direct, disputa 
dintre Dinamo și Rapid.
La începutul turneului încheiat 

ieri la amiază, Crișul Oradea era 
lider cu trei puncte avail's; joi 
seara — fruntașă a devenit Ra
pid București, pentru ca de sim
bătă seara, la comanda plutonu
lui să ajungă — pentru prima 
oară în această ediție — Duiamo 
București, și lucrurile slnt îrnpă 
departe de a fi lămurite, echipele 
Vrmînd să se mai lntîlnească îhcă 
în două turnee...

Ce s-a întîmplat, la Floreasca, 
în ultimele 24 de ore ale com
petiției ? Dinamo a abordat cu 
toată seriozitatea derby-ul cu 
Crișul ; a combinat cu multă vi
goare și s-a impus 
3—0 și apoi 4—2. In 
orădenii au făcut 
pentru a da 
cît mai bună, 
tat nu mai puțin de trei situații 
de „om în plus“. Și cine greșeș
te — pierde ! Dlnamo, cu Spînu 
în revenire de formă, cu Rus. D. 
Popcscu, Munteanu, Hagiu și Ră- 
ducanu în mare vervă a dominat 
șl finalul cîștigînd clar (7—4), 
pentru prima oară în fața Crișu- 
lui. în afara unul gol nevalabil 
(Gordan 5—3) al orădenîlor, vali
dat de Al. Bădiță — nimic de 
semnalat.

A urmat jocul Raipid — Volnțat, 
cu două reprize clare pentru fe
roviari (au avut 2—0, 3—1 și 4—2) 
și cu un ultim ,.sfert" care a tă
iat elanul galeriei giuleștene. Ra
pidiștii au greșit foarte mult, au 
șutat slab; clujenii nu s-au lăsat 
prea mult timp invitați la 
iar Gyarfas a adus (de la 2—4) 
egalarea clnd mai erau 53 de se
cunde de joc. Bucureștenii au 
pierdut astfel un punct foarte 
prețios, Voința reușind pentru a 
doua oară în această săptămînă 
să detroneze un lider 1

In fine, disputa dintre Dlnajno 
șl Rapid (la egalitate de puncte) 
a fost aprigă și spectaculoasă. 
Flecare formație a înscris cîte un 
god din acțiune, cîte două din su
perioritate numerică și a trans
format cîte un penalty. Egalitate 
deplină și la finele meciului: 4—4, 
scor care menține pe Dinamo în 
frunte, datorită unui golaveraj 
superior. Din rindurile campioni
lor s-au detașat Spînu (care a 
apărat excelent) și V. Rus, In 
timp ce de la Rapid am remarcai 
pe Schervan și I. Slăvei. Fero
viarii au reclamat penalty la ul
tima fază a meciului. Arbitrul R. 
S chil ha, fiind cel mai apropiat de 
fază, ne-a declarat : „OIa,c a pă
truns spre poarta Iui Spînu și a 
fost faultat de Răducanu în afa
ra suprafeței de pedeapsă. Am 
dictat fără ezitare eliminarea di
nam o vLs tu lui, sancțiune perfect 
regulamentară. In asemenea situa
ție nu se acordă penalty !“ Mai 
erau 8 secunde de joc, dar Rapid 
nu a putut fructifica avantajul 
superiorității, scorul rămînînd 
tgal.

de la Început: 
tot acest timp, 
eforturi mari 

o replică, 
dar au ra-

atac,

Divizia „A" de baschet

AZI, DERBYUL POLIȚE
C.S.Ș. 2-VOINȚA BU(

Rezultate tehnice. Crișul — Dl
namo 4—7 (0—2, 0—1, 3—2, 1—2). 
Au marcat: Munteanu 2, D. Po
pescu, Rus, Moiceanu, Hagiu, Cio- 
băniuc (Din.) și Gordan 2, 
trăș, Fejer (Cr.). Arbitri: 
Schiiha și Al< Bădiță.

Rapid — Voința 4—4 (3—1. 
1—0, 0—2). Au înscris:_
Schervan, 
Gyarfas 2, Pop, Sebok __
Arbitri : D. Par as chives cu și V. 
Burdea.

Progresul — C.N. A.S.E. 8—5 
(1—2. 1—1. 4—1, 2—1). Realizatori: 
Teodorescu 3, A. Ionescu 3, Flo- 
rincescu, Manea (Pr.) și Tufan 2, 
R. ionescu, Tăurici, Chirculete 
(A.S.E.). Arbitri: R. Nichita și R 
Tlmoc.

Crișul — C.N. A.S.E. 11—9 (3—3. 
4—0, .1—2, 3—4). Au marcat : Gor
dan 9, Garofeanu, Fărcuță (Cr.) 
și Ivănescu 3, Stoenescu, Ghiță 2, 
Ionescu, Colan, Tufan. Arbitri: 
D. Paraschivescu și AL Bădiță.

Voința — Progresul 8—7 (1—2, 
3—1, 1—2, 3—2). Au înscris: Pop 
3, Gyarfas 2, Sebok, Kovacs. Col- 
ceriu (Voința) și Teodorescu 2, 
Munteanu, Florincescu, G. Ionescu, 
A. Ionescu, Manea (Pr.). Arbitri: 
R. Timoc și V. Burdea.

Dlnamo — Rapid 4—4 (1—0, 0—1, 
1—1, 2—2). Realizatori: Rus, Mol- 
ceanu, Ciobăniuc, Hagiu (Din.) șl 
Olac, “ *
(Ran.). Arbitri : R. Schiiha șl R. 
Nichita.

Cos-
B.

o—l, 
. __ ______ Olac,
Slăvei, Gaiță (Rap.) șl 

_ ‘ "■ (Voința).

Schervan, Slăvei, Gaiță

Adrian VASILIU

1. Dinamo 20 13 4 3 188-112 30
2. Rapid 20 12 6 2 151- 91 30
3. Crișul 20 13 3 4 161-116 29
4. Voința 20 10 2 8 158-136 22
5. Progresul 20 2 1 17 107-191 5
6. C.N. A.S.E. 20 2 0 18 108-527 4

Campionatul național de bas
chet feminin a fost reluat prin 
meciurile celui de al 
turneu 
găzduit 
rile de 
victoria 
mare, ordinea în clasament a 
rămas neschimbată. Azi, la ora 
18.30. 
tidele 
te la 
2 și 
țațele de ieri :

UNIVERSITATEA 
NAPOCA — VOINȚA 
ȘOV 76—61 (31—36). Foarte ti- 
năra echipă antrenată de prtlf. 
Gh. Roșu a avut un start im
punător și... eficace șl a izbu
tit ca în min. 17 să obțină un 
avans de 16 puncte (36—20) ! 
în continuare, însă, antrenorul 
clujean N. Martin a Știut s'ă 
tempereze elanul adversarelor 
printr-o apărare mai agresivă, 
eare le-a împiedicat pe braso- 
vence să mai zburde. în plus. 
Doina Prăzaru-Mate a avut o 
prestație de excepție (în atac). 
Ca urmare, studentele 
făcut handicapul. Iar 
22 au luat conducerea 
In final, accidentarea 
lenei Pall a handicapat forma
ția Voința, care a pierdut la 
o diferență nemeritat de mare. 
Au înscris : Prăzara-Mate 29, 
Bolovan 18, Ciubăncan 17. An
ca 10. Popa 2 respectiv Pali 25, 
Lambrino 16, Adlcr 8, Șolovăs- 
tru 4. Iftimie — Grecea 4. Par- 
canschi 2, Ciccio 2. Arbitri : 
A. Atanasescu — L Breza.

treilea 
al grupei valorice 1—6. 
de sala Floreasca. Jocu- 
ieri s-au încheiat cu 
favoritelor si. ca ur-

se dispută una din par
care opun două candida- 
titlu : Politehnica 

Voința București.
C.S.Ș. 

Rezul-

CLUJ- 
BRA-

au re
in min. 
(37—36). 
Magda-

VOINȚA BUl 
MERȚUL LIC. 
MUREȘ 57—39 
foarte echilibra 
19 (scor : 20—S 
bucureștencele 
sul de tehnicit; 
ță ; la mureșei 
evoluția slabă i 
talie înaltă (E 
Dietlinile 
Tomescu 
pescu 10, 
Grecu 2.
Csentcri 9. Boi 
Hegediis 4, Ki 
anul 1963 .; del 
merțul ; benei 
legitimare, cea 
Ia C.S.Ș. Med 
M. Aldea — C.

POLITEHNIC 
BUCUREȘTI — 
DEA 78—56 
17—17 în mii 
s-au desprins i 
mare măsură 
lansate 
Maria 
Roșianu 27.
11.---------
tal 
tiv
Cea 
iy 
Varga 
cea —

Kids
14. SI
Borș
respe

sau ;
Roșian

Ci 
10. 
4 
23,

Bădinici 
4. Pîrșu 
Grigoraș
8, Funkenh 

4. Niculesi
2. Arbit 
I. Davit

Programul de 
15,30 : Voința 1 
(în tururile pre 
și 76—71), „l 
(74—5!) șl 66—72 
Voința Bucure 
73—86).

Dumitru î

în prima etapă a Diviziei „A“ de floret;

SCRIMERII DE LA
ORADEA, 8 (prin telefon). După 

prima etapă a Diviziei „A" de 
floretă bărbați, echipa Steaua s-a 
instalat In fruntea clasamentului, 
ebțlnlnd In 5 meciuri tot atttea 
victorii. Pentru trăgătorii mili
tari „piatra de încercare" a eta
pei a constituit-o partida cu for
mația Progresului București, cîș- 
tigată, oarecum, tn extremis, cu 
9—7. In acest meci, floretlștU de 
la Steaua au avut un start bun 
(2—0), dar au fost egalați la 2, 
îndeosebi prin accidentarea lui 
Kuki (după asaltul cu Roșu. In 
fața căruia a pierdut cu 5—0, 
Kuki a fost înlocuit cu Roca). 
Apoi Progresul a reușit să se 
detașeze, ajungind la 5—2 (două 
asalturi merită a fi subliniate: 
FI. Nlcolae — Husti 5—2 și Marc- 
vart — Roca 5—3), lăstnd Impre
sia că va furniza surpriza etapei. 
Steaua, mai rutinată, a egalat la 
5, apoi la 6, după care s-a Insta
lat la conducerea jocului, prin 
victoria Iul Roca asupra Iul FI. 
Nlcolae, cu 5—4 (după ce floretis- 
tul de la Progresul a condus cu 
4—3), și cea a Iul Petruș în fața 
Iul Roșu, cu 5—3. La scorul de 
8—6 pentru Steaua, echipa Pro-

ctkkbwki

PRIMA ETAPA A „CUPEI FEDERAȚIEI ROMANE DE POPICE*'
Naul sezon competlțlonal 

popice a Început simbătă, 
pe arena Voința din ~ 
.-au aliniat aproape 40 
eurențl la startul primei 
competiției Individuale 
nlori șl senioare, .Cupa 
țiel romăne de popice",____
ta ■ VH-a ediție. La Întreceri 
au fost Invitați, In primul rlnd, 
componențll loturilor naționale, 
deci jucătorii și jucătoarele care 
anul trecut au ciștlgat, pe echi
pe, ^aurul“ campionatelor mon
diale șl alțl sportivi fruntași din 
echipele divizionare.

Pistele pretențioase ale sălii au 
supus la o 
majoritatea 
după cum 
început de 
pregătiți la . ____ ,____
tor din punct de vedere tehnic. 
Așa se explică, după părerea

ta 
etnd 

Capitală 
de eon- 
etape a 
de se- 
Federa- 

aflată

grea încercare pe 
concurenților 

s-a văzut, acum, la 
sezon, nu slnt încă 
un nivel corespunză-

care,

noastră, modesta comportare a 
unor jucători și jucătoare de ‘ ‘ 
care au fost învinși destul 
categoric. Printre aceștia se 
flă șl medaliații cu aur și 
gint la individual la C.M. 
Margareta Cătineanu (422 p d) și 
Iosif Tismănar (857). Ultimul a 
„mers" bine la manșele de „izo
late" — cifre în jur de 80, dar 
la „pline" a punctat, in medie, 
137 la 25 de lovituri. în schimb, 
am remarcat pe unii care, de 
regulă, sînt în formă bună, In
diferent de perioadă, ca de pildă 
Elena Andreescu, Ana Petrescu ș] 
Iuliu Bice — din reprezentativele 
naționale. Bine au mal evoluat 
Ilie Băiaș și Grigore Marin, am
bii au reușit cîte 881 p d.

Cîștigătorii au jucat bine, atît 
Elena Andreescu — laureata e- 
diției precedente a „Cupei F.R.P." 
— cît și Iuliu Bice, care a ocupat

ÎNTRECERILE DE SCHI
(Urmare din pag. 1) 

marea șansă ce-i surîdea, a 
greșit copilărește, a căzut, a re
luat, dar... titlul era, de acum, 
ta posesia lui Frăjilă. Dar, ctad 
nimeni nu se mai aștepta, loan 
Cavași, cu toată diferența a- 
preciabilă ce-1 despărțea de li
der. coborînd la „risc" a făcut 
o cursă extraordinară și !nre- 
gistrînd 48,59 a cucerit titlul de 
campion, care fusese în mîtaile 
lui Frățilă doar 3—4 minute.

întrecerea fetelor a fost la 
fel de frumoasă. Daniela Un
crop, scăpată parcă de emoții
le curselor anterioare, a hiat 
tocă după prima manșă un a- 
vans substanțial, de aproape 3 
secunde, fată de celelalte con
curente. Cu această zestre ea 
• evoluat relaxat In cea de •

lot, 
de

ar-
■80,

primul loc detașat, cu 901 p d, ci
fră ce se obține greu pe arena 
Voința.

Iată clasamentele primei etape 
— FEMININ : 1. Elena Andreescu 
(Voința Buc.) 446 p d (1,5 p), 2. 

Ana Petrescu (Gloria Buc.) 441 
(1 p), 3. Silvia Berinde (Voința 
Oradea) 440 p(0,5 p), 4. Doina
Mihăilă (Voința Ploiești) 433, 
Florica Neguțolu (Gloria Buc.) 
431 — 153 la „izolate", 6. Silvia 
Raiciu (Laromet Buc.) 431 — 135 ; 
MASCULIN : 1. Iuliu Bice (Elec- 
tromureș Tg. Mureș) 901 p d (1,5 
p), 2. Ilie Bălaș (Metalul Hune
doara) 881—297 la „izolate" (1 p), 
3. Grigore Marin (Olimpia Buc.) 
881 — 293 (0,1 p), /J____
Cătineanu (Gloria Buc.) 881 —
288, 5. Alexandru Naszodi (Aurul 
Bala Mare) 875, 6. Gheorghe Sil
vestru (Chimpex Constanta) 871.

T. RABȘAN

5.

4. Alexandru

STEAUA VICTORIOȘI IN.TOATE» 
greșul a mai o... zvicnire,
Georgescu conducîndu-l cu 3—1

pe oancea, dar pierzînd în cele 
din urmă cu 5—3. La scorul de 
9—6 Steaua și-a îngăduit, în fine, 
un respir o, Husti nemailorțînd la 
Marc vait (3—5). Scorul meciului, 
așadar, 9—7 pentru Steaua. Reali
zatori: Petruș 3 v, Roca, Oancea, 
Husti cite 2 v, respectiv, Marc- 
vart 3 v, Fl. Nicola 2 v, Roșu și 
Georgescu cîte o victorie.

De subliniat dîrzenia echipei 
Progresul. După ce a trecut foar
te greu de „Poli“ Timișoara (9—7), 
formația antrenorului Gh. Burlea 
a reușit să-și recapete cadența, 
ajungînd ca în p«artida cu Steaua, 
cea mai importantă, să evolueze 
foarte bine, destul de aproape de 
valoarea campioanei.

Dacă în fruntea clasamentului 
lucrurile sînt, deocamdată, lămu
rite, Steaua instalîndu-se pe lo
cul I, în schimb în jumătatea a 
doua a ierarhiei situația rămîne 
încurcată, chiar din prima eta
pă : nu mai puțin de trei for
mații au același număr de puncte, 
fiind departajate doar de numă
rul asalturilor cîștigate !

Configurația clasamentului se 
prezintă astfel: 1. Steaua 10 p 
(I.E.F.S. 12—4, C.S. Satu Mare
14— 2, „Poli44 iași 11—5, „Poli" Ti
mișoara 13—3, Progresul 9—-7), 2. 
Progresul București 8 p. (C.S. 
Satu Mare 13—3, „Poli" Iași 13—3, 
„Poli" Timișoara 9—7, I.E.F.S. 
9—7), 3. I.E.F.S. 6 p („Poli" Iași
15— 1, „Poli" Timișoara 11—5, C.S.
Satu Mare 9—7), 4. „Poli**  Timi
șoara 2 p; 34 asalturi cîștigate
(„Poli" Iași 11—5), 5. C.S. Satu 
Mare 2 p; 27 asalturi cîștigate
(„Poli" Timișoara 8—8, 58—50 tușe 
date), 6. „Poli**  Iași * 
turi cîștigate (C.S. 
9—7).

O 
din 
din 
St. 
tla

2 p; 23-aaal- 
Satu Mare

cazul echipei 
este alcătuită

curiozitaie, în 
Satu Mare: ea . 
reprezentanții a 4 generații: 
Szentkiraly (15 ani în Divi- 
„A"), E. Mătușan (floretlst

consacrat), At. F 
V. Costa (junior 

In campionatul 
vidual, după prii 
nose cel 12 Cot 
pentru faza a do 
dintre ei s-au c 
Roca (Steaua), 
(I.E.F.S.). Marcv: 
lac (Progresul). 
turi de recalifica 
Petruș, Kuki, H: 
de la Steaua. Lc 
gat: Oancea
(A.S.U. Tg. 
(„Poli" — ’ 
greșul).

_ Conform noului 
nala propriu-zisă 
du.pă sistemul elir 
fără recalificări, 
ce: Roca — Iile 
Niculescu 10—6, 1 
colae -- - 
10—7.
10—6, 
nala: 
sament: 
Kuki, 4. Roca.

Clasamentul pri 
vedere șF puncta; 
concursul, de sele 
inițial la ' Bucure: 
după cum se știi 
notat performanța 
mal matur in rap 
anterioare. De ase 
tarea bună a lui 
mai candidează, o 
Intre primii 12, el 
zent în concursur 
un excelent exem 
de dîrzenie floreti; 

între primii 24 
niorti mici V. Co 
șl I. Soos (Cluj-N 
Insă, At. Fille (C. 
care in concursul 
la București se a 
mii 16. Un... duș 
afirmă antrenorii 
bine I

(£ 
I 

Timișoara

10—4. Kt
Semifinalele
Husti —
Husti — Pi

1. Husti

I

„Cupa Steaua1* la atleti;

ION OLTEAN RECORDMAN NAJIONAL Șl I

doua coborîre și a cucerit ast
fel cel de al treilea titlu de 
campioană a „Daciadei", iar în 
final a fost declarată și cam
pioană la combinată.

Studenta Daniela Uncrop du
ce deci spre Pitești 4 titluri 
de campioană la această ediție 
a „Daciadei". Revelația probei 
de slalom special rezervată se
nioarelor a fost însă o... copilă 
de 13 ani, care-și anunța o 
bună prestație încă din proba 
de slalom uriaș. Numele ei : 
Delia Parate. Speranță autenti
că a acestui sport, Delia i-a 
impresionat pe toți cei ce au 
urmărit această probă. Cu o 
tehnică destul de bine pusă la 
punct (la care, evident, mai 
trebuie să. lucreze), cu un ex
celent moral de conours, ea s-a 
situat pe locul 2 in clasament, 
depășind prin precizie și virtu

ozitate multe schioare cu expe
riență. Foarte bine s-a com
portat și micuța Anca Morarii 
(12 ani), care s-a clasat pe 
locul 8.

REZULTATE TEHNICE : bă
ieți : 1. loan Cavași (Dinamo) 
1:41,06, 2. Dan Frățilă (Dina
mo) 1:41,33, 3. Csaba Portik 
(Dinamo) 1:41.94, 4, Alin Năs- 
tase (C.S.U. Pitești) 1:42,49. 5. 
Karoly Adorjan (A.S.A.) 1:42,56, 
6. Alexandru Manta (A.S.A.) 
1:43,96; fete: 1. Daniela Un
crop (C.S.U, Pitești) 1:48,18. 2. 
Delia Parate (Dinamo) 1:51,76, 
3—4. Delia Petres (Voința M. 
Ciuc) și Nela Simion (C.S.U. 
Brașov) 1:53,15, 5. Helga Heitz 
(Brașovia) 1:53,74, 6. Elisabeta 
Stroe (I.E.F.S.) 1:54,31 ; combi
nată ainină băieți : 1. I. Ca
vași 5,99 p, 2. Cs. Portik 40,25 p, 
3. Al. Manta 42,64 p ; fete : 1. 
Daniela Uncrop 0 p, 2. Nela 
Simion 104.75 p. 3. Aurelia Mi- 
hăilescu (C.S.U. Pitești) 169,45 p.

Competiția atletică de sală, do
tată cu „Cupa Steaua", a eviden
țiat, înainte de toate, strădaniile 
organizatorice ale clubului mili
tar, care a asigurat și cronome- 
trarea electronică a primului so
sit în diferitele curse, pentru că, 
altfel, întrecerile au fost destul 
de șterse, fără seînteieri... Concu
rentul nr. 1 ni s-a părut studen
tul constănțean Ion Oltean, cîștl- 
gător în proba de 60 mg. El a 
fost cronometrat — electronic — 
cu 7,97 s (manual ; 7,8 s) rezultat 
care reprezintă un nou record 
al țării, tn decurs de o săptămî
nă, lată că Oltean își aproprie 
ambele recorduri ale curselor de 
sală, 50 mg și 60 mg. Este o pro
misiune pentru sezonul concursu
rilor în aer liber, cînd așteptăm 
de la acest tînăr alergător com
portări pe măsura talentului său

Iată cîteva rezultate : bărbați: 
60 m : jnhann Schrom (Rapid) 
6,6 (el. 6.79 s), M. stamate (Din.) 
6,8 ; 60 mg : Ion oltean (Știința 
C-ța) 7.8 (7,97), șt. Tarbă (Știința 
C-ța) 8,1 L. Giurgian (C.S.Ș. LIc. 
2) 8,1 : Ivn-tme : Tudorel Vaslle 
(Dinamo) 7.60 m, P. Staneiu 
(Știința C-ța) 7,31 m, P. Cloarcă

(Poli Tjmiș.) 7,26 
Gheorghe Ene (Ști 
m, D. Simion (R 
Ad. Ghtoroaie (St< 
inălțime : Adrian I 
ua) 2,20 m, Eug. 1 
LIc. 2) 2,10 m, D.
2.10 m ; prăjină ; 
gor (Steaua) 4,70 1 
că (Poli Timiș.) 4, 
nescu (C.S.Ș. LIc. 
greutate : Sorin T 
m, I. Stroie 15,63 i 
că (toți de la Ste 
FEMEI : 60 m : i 
(Steaua) 7,6 (7,70), 
Craiova) 7,8. Ad. 
C-ța) 7,9 ; 60 mg : 
mitrescu (Rapid) E 
Bucătaru (Știința 
Grecu (Steaua) 8, 
Anlșoara Cușmir 6,3 
it-Ghloroaie (Steau: 
Deaconu (Rapid) ( 
time : Mariana F 
Oradea) 1,82 m, N. 
1,78 m, C. Popa ( 
greutate : Mihaela
18.10 m, M. Boroș ( 
FI. Crăciunescu 16,5
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(min. 60 Vlătănescu), 
T. Nicolae — Anghel, 
(mip. 80 Cotec), Palea 
Nucă). (C. CREȚU —

GALATI
MEDGIDIA 4—0 

marcat : Rusu (min. 
Orac (min. 64) și 
75). Divizionara „A“

CI-

JOCURI AMICALE, DE PREGĂTIRE
• ..POLI" TIMIȘOARA — 

T.J.Z.T.S. KOSICE 2—1 (I—0). 
Peste 4.000 de spectatori au ur
mărit, sîmbătă după-amiază. 
pe terenul C.F.R., din locali
tate, un meci frumos, cu ritm 
bun și faze spectaculoase. Ti
mișorenii, care au avut mereu 
inițiativa, au deschis scorul în 
min. 3 prin Nedelcu. Tot In 
min. 3, după pauză, egalează 
oaspeții, prin Marschevski. Stu
denții obțin victoria prin golul 
Iul Anghel, marcat în min. 80. 
„POLI" a aliniat următoarea 
formație : Moise — Nadu. Păl- 
tinișan, Manea, Vișan — Dem- 
brovschi 
Dumitru, 
Nedelcu 
(min. 62 
coresp.)

• DINAMO — F.C. CONS
TANȚA 4—0 (3—0). Cu forma
ția standard în primele 45 de 
minute (exceptîndu-1 pe Spe- 
riatu), Dinamo s-a dovedit 
sîmbătă a fi mult mal incisivă 
decît liderul primei serii a Di
viziei ..B“. Fazele, construite cu 
dificultate pe un teren acoperit 
în mare parte cu un strat de 
zăpadă umedă, s-au derulat în-

PROGRESUL VULCAN : Bu- 
lancea — I. Alexandru, Grigo- 
re, G. Sandu, I. Ștefan — M. 
Ionescu, Neculcea, Tică — Ma- 
teescu, Țevi, Țugulan. Au mai 
jucat : V. Marcel, Lucuță, Glonț, 
M. Anghel și Nignea. (M. 
AVANU, coresp.)
• F.C.M. 

MENTUL 
(0—0). Au 
55 și 66), 
Nicu (min. 
a aliniat formația : Ooană — 
Moțoc, Tudor, Anton, Avanu — 
R. Dan, Burcea, Rusu II — Ru
su I, Neagu Orac. Au mai ju
cat : Comșa, Zlate, Nicu. (T. 
SIRIOPOL, coresp.)
• S.C. BACĂU — PETRO

LUL PLOIEȘTI 2—0 (1—0).
Ambele goluri au fost marcate 
de Fîșic. Primul în min. 2, ce
lălalt în min. 59. S.C. BACĂU: 
Ursache — Andrfeș, Cărpuci, 
Lunca, Elisei — Panaite, Șoșu, 
Ghioane — Iancu, Fîșic, Chita
ra-. Au mai jucat: Artenie, Bo
tez, Movilă. PETROLUL s Ha- 
ralambie — Mureșan, Negoes
cu, Butufei, Toma — Pancu, 
Nicu, Cozarec — Simaciu, Gă-

D «1
indl- 

e cu- 
lTtcati 
Patru 
Lrect: 
îlescu 
Nlco- 
asal- 

latru: 
, toți 
adău- 
Buzan 
ordea
(Pro-

I
I
I
I

Dudu Georgescu, fostul golgeter, ambiționat să revină in prim- 
plan. Iată-l marcind al doilea
Constanța

got al său din partida cu F.C. 
Foto : Ion MIHĂICĂ
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URA

deosebi Ia 
lor, Țălnar 
plombul și 
cute, prin zona apărată de Ca- 
ramalău. Și dintr-un corner 
executat bine' de el. Dragnea 
a reluat cu capul, în min. 16, 
un balon pe care, mal atenți, 
nouă din zece portari ar fi re
ușit să-l rețină cu ușurință ! 
Au urmat, ca o consecință a 
unui joc mai bun, dpuă goluri 
înscrise cu
Georgescu. ____ __ ____ _ .
celălalt în min. 43. După pauză 
au intrat rezervele. S-au aflat 
?e teren aproape alte echipe, 
n min 64, Dinamo a înscris cel 

mai frumos gol : corner D. 
Zamfir, „cap“-Balaur pînă la 
Radu și „cap" al acestuia pre
cis, sus, la colț. în ultima trei
me a meciului, constănțenii 
ș-au apropiat de mai multe 
ori periculos de poarta dina- 
moviștilor, dar Speriatu a avut 
cîteva intervenții foarte bune; 
ca și „libero“-ul Dinu, dealtfel, 
în prima repriză.

Arbitrul M. Stoenescu a con
dus bine formațiile : DINAMO: 
Eftimescu — I. Marin, Dinu, 
Bumbescu, Ștănescu — Drag
nea, Augustin, Custov — Țăl
nar, D. Georgescu, Vrinceanu. 
F.C. CONSTANȚA : Stancu — 
Purcărea. Antonescu, Nistor, 
Caramalău — Drogeanu, Liv- 
ciuc, Buduru — Peniu, Petcu, 
Moldovan. Au mai jucat : Spe
riatu, Dumitrescu, Ghiță, Săn- 
doi, Balaur, Stredie, D. Zamfir, 
Cojocaru, Iordache, Radu (Di
namo), Ancuța, Mănăilă, Măr- 
culescu, Turcu, Borali (F. C. 
Constanța). (Laurențiu DUMI
TRESCU)
• C.S. TÎRGOVIȘTE — PRO

GRESUL VULCAN 5—3 (2—1). 
Golurile au fost marcate de 
Greaca (min. 20), Verigeanu 
(min. 35 și 50), Sava (min. 51), 
Economu (min. 65 — din pe
nalty), respectiv Țevi (min. 45), 
Nignea (min. 58) și M. Anghel 
(min. 601. Au jucat formațiile : 
C.S. TÎRGOVIȘTE : Niță — 
Gheorghe, Dumitrescu, Ene, Pi- 
taru — Filipescu, Economu, 
Constantin — Greaca, Verigea
nu, Eftimie. Au mai jucat : 
Oncescu, Popescu, Margelatu, 
Sava, Alexandru și Toma.

TR.

capul de Dudu 
unul în min. 34,

lățeanu, Toporan. Au mal ju
cat : Jipa, Ros, Goia, Cismaru. 
(L IANCU, coresp.)
• UNIREA DROBETA 

SEVERIN — UNIVERSITATEA
CRAIOVA 0—5 (0—1). Au în
scris : Cămătaru (min. 35, 52 
și 82), Cîrțu (min. 47) și Irî- 
mescu (min. 71). UNIVERSI
TATEA : Boldici — Negriiă, Ti- 
lihoi, Ștefănescu, Ungureanu — 
Țicleanu, Beldeanu, Bălăci — 
Crișan, Cămătaru, Cîrțu. Au 
mai jucat : Lung, Purima, Cio- 
roianu, Irimescu, Donose, Pău
na și Chiriță. (GH. MANAFU, 
coresp.)

• F.C.M. BRAȘOV — RAPID 
BUCUREȘTI 4—3 (3—0)'. Au 
marcat : Bucur (min. II și 33), 
Ciobanu (min. 16) și Șulea (min. 
78 — din penalty) pentru bra
șoveni, Ion Ion (min. 58), Co
jocaru (min. 87) și Damaschin 
(min. 89) pentru bucureșteni. 
F.C.M. BRAȘOV : ■Popa (Ba- 
lasz) — Papuc, Naghi, Pana
che, Manciu (Hanu) — Șulea, 
Gherghe, Bucur (Chioreanu) — 
Bența, Paraschivescu, Ciobanu 
(Spirea). RAPID : Mânu (Bilă) 
— Cojocaru, Pîrvu (Damas
chin), Tiță, A. Dumitra (Fo- 
gorosi) — Popa (Paraschiv), Ion 
Ion, Petru — Bartales, Grosu, 
Manea. (C. GRUIA, coresp.)

• CORVINUL — F.C.M. RE
ȘIȚA 4—0 (4—0). Au înscris : 
Văetuș (min. 12. 19 sl 40) si 
Bogdan (min. 45). Divizionara 
„A" a aliniat următorul „11“ : 
I. Gabriel — Lăcătuș, Gălan, 
Andone, Bogdan — Colesnluc, 
Petcu, Oncu — Nicșa, Dumi- 
trache, Văetuș. Au mai jucat : 
Lucescu, Popescu, Dumitreasă. 
(I. VLAD, coresp.)
• AURUL BRAD — A.S.A. 

TG. MUREȘ 2—0 (2—0). Au 
marcat : Giurgiu (min. 3) și 
Stoica (min. 27). A.S.A. : Blro 
II — Szabo, Unchiaș, Ispir, Fo- 
dor — Both II, Vigu, Dulău — 
Fazekaș, Bolloni, Pîslaru. Au 
mai jucat : Varro, Gali, Jenei, 
Munteanu și Fanici. (AL. JUR- 
CĂ, coresp.)
• C.S.M. BORZEȘTI — VI

ITORUL VASLUI 4—0 (1—0). 
Au marcat Popa (min. 21), Tis- 
mănaru (min. 58), Pandichi 
(min. 63) și Roșea (min. 75). 
(GH. GRUNZU, coresp.)

• ȘOIMII I.P.A. SIBIU
METALUL AIUD 2—1 (1—1).
Țurlea a înscris pentru gazde, 
In min. 44, Birsan pentru oas
peți in min. 80. (S. BEU, co
resp.)
• GLORIA BUZĂU — ME

TALUL PLOPENI 2—1 (0—1). 
Pentru buzoieni au marcat Du- 
mitrache (min. 
(min. 58), iar 
Dobrescu (min. 
nalty). Această 
putat sîmbătă. 
ria a jucat cu F.C.M. Brăila și 
a cîștigat cu ‘ '
marcat de Duloiu, în mim 66. 
(M. CHISLING, coresp.)

• C.F.R. TIMIȘOARA — LO
TUL DE JUNIORI 4—3 (1—2). 
Pentru divizionara „B“ au în
scris Bathori (min. 24 — din 
penalty), Cincu (min. 50), Stoi- 
șin (min. 69) și Dosan 
74). Juniorii au marcat _____ 
Niculcioiu (min. 3), Czika (nfîn. 
35) și Vuia (min. 52). Iată for
mația lotului : Popa — Roman, 
Balint, Preda, Curteanu —v Ser- 
tov, Stoica, Hanghiuc — Ham- 
baraș, Niculcioiu, Czika. Au 
mai jucat : Dușmanu, Udrică și 
Vuia. (ST. MARTON, coresp?)

• CUPA VOINȚA. Pe tere
nul Voința au continuat meciu
rile competiției de juniori do
tată cu trofeul clubului. Dumi
nică s-au jucat meciurile : Di
namo — Voința 4—0 și Sportul 
studențesc — T.M.B. 0—0. Marți 
sînt programate partidele : Me
talul — Autobuzul (ora 14)' și 
Sportul studențesc — Dinamo 
(ora 15.30). (O. GUȚU)
• CHIMIA RM. VILCEA 

(speranțe) — GHIMIA GAEȘTI 
2—1 (1—1). Echipa antrenată de 
Traian Popa a cîștigat prin go
lurile marcate de Coca IL Pen
tru oaspeți a înscris Ion.
• OLTUL SF. GHEORGHE 

— STICLA ARIEȘUL TURDA 
4—3 (2—1). Au marcat : Siklo- 
di (min. 3), Bisok (min. 12), 
Adorjan (min. 57) și Szabo 
(min. 87 — din penalty), respec
tiv Sipoș (min. 7), Podara (min. 
58) șl Goștilean (min. 59 — 
din penalty). (GH. BRIOTA, 
coresp.)
• F.C. BIHOR — SALGO- 

TARJAN (Ungaria) 6—0 (3—0). 
Meci la discreția gazdelor, care 
au punctat de cite trei ori în 
fiecare repriză : Naom (mfti. 
10), Roja (min. 25), Pușcaș 
(min. 42), Mureșan (min. 65 — 
din penalty), Kun (min. 70) ți 
Doja (min. 78). (IL1E GHIȘA- 
coresp.)
• ÎNFRĂȚIREA ORADEA — 

OLIMPIA SATU MARE 2—3 
(0—2). Autorii golurilor : Nîco- 
raș (min. 67) și Heredea (min. 
83) pentru gazde, State (min. 
1) și Mihuț (min. .37 și 52), 
pentru oaspeți.
• RECOLTA SALONTA — 

UNIREA ORADEA 3—2 (1—1). 
Au marcat Atoșan, Ziroș și Nea- 
grău pentru gazde, Bibort și 
Iova pentru oaspeți, care s-au 
retras de pe teren, în min. 80 
(! !) la al treilea gol al local
nicilor. (FR. DORVASI-coresp.)

• F.C. BAIA MARE —^MI
NERUL CAVNIC 4—1 (1—0). 
în acest joc disputat la Somcu- 
ta Mare, golurile au fost mar
cate de Koller (min. 16), Mol
nar (min. 51), Lascău (min. 74), 
Buzgău (min. 89), respectiv Tol
ba I (min. 84). (V. SĂSĂRANU- 
coresp.)

46) și Negoescu 
pentru oaspeți,
20 — din pe- 

partidă s-a dis- 
Duminică, Glo-

1—0 prin golul

(min. 
prin

Fotbaiul fiind jocul 
milioane de selecționeri 
(fiecare spectator din tribu
nă „vede" și alcătuiește e- 
chipa în felul lui), contes
tarea muncii selecționerilor, 
a opțiunilor lor, intră, dacă 
vreți, aproape în domeniul 
firescului... După cum tot un 
așa-zis firesc, cu care ne-am 
obișnuit, este ca fiecare an
trenor să pretindă — a poste
riori — că el ar fi selecțio
nat o echipă mai bună de- 
cit aceea care a pierdut...

Respingînd comoditatea 
situației „selecționerului du
pă război", opinia noastră 
susține totuși ideea că mulți 
ani selecția a fost pe drept 
criticabilă, pentru motivul 
cel mai des intîlnit că ușa 
naționalei era adeseori mai 
largă pentru jucătorii bucu- 
reșteni și nu de puține ori 
abia întredeschisă pentru 
cei provinciali. Că așa au 
stat lucrurile avem prea 
multe exemple concludente, 
pe care le știe toată 
E adevărat, s-a mai 
hat optica. Viața a 
bat-o. Realitatea 
sare în ochi a schimbat-o. 
După mulți ani, selecțio
nerii au ajuns azi la o for
mulă de echipă corect a- 
leasă, inspirată, rațională și 
bine motivată, o echipă e- 
chilibrată cum nu am maî 
avut de multă vreme. Le
garea lui Beldcanu cu Ior- 
dăncscu la linia de mijloc, 
de pildă, și a ambilor cu 
Marcel Răducanu, virf re
tras sau mijlocaș avansat, 
ni se pare una dintre ide- 
ile de selecție cele mai bu
ne (dacă nu cea mai bu
nă) ale lui Ștefan Covaci, 
tehnicianul care a văzut la 
lucru atîția jucători mari, 
și ale lui Valentin Stănescu, 
care simte ca puțini alții 
profunzimea legăturilor din
tre jucători, resorturile lor 
intime care pot transforma 
doi sau trei titulari intr-un 
puternic bloc de acțiune, de 
voință, de dăruire. Remar- 
cînd acest aspect pozitiv de 
ansamblu, vrem să subliniem 
totuși o greșeală singulară, și 
anume greșeala care se face 
cu Geolgău. Craioveanul a 
jucat în echipa • națională 
astă-vară, cu Bulgaria, 
Varna, și a dat 
deplină. Introdus 
cui partidei cu 
tineret a Angliei, 
„întors" pur și simplu me
ciul, fiind evident primul a- 
utor al victoriei echipei 
noastre. Apoi în campionat, 
în meciurile Universității 
Craiova, așa cum ne spunea 
și antrenorul Ion Oblemenco, 
Geolgău a fost permanent 
printre cei mai buni. A a- 
vut, de-a lungul întregii 
toamne, o comportare exce
lentă. După părerea noastră, 
Geolgău este — ACUM I — 
unul dintre cei mai com-

lumea. 
schim- 
schim- 
care-ți

la
satisfacție 
la mijlo- 

echipa de 
Geolgău a

pleți fotbaliști țară,
foarte bun in faza de apă
rare, foarte bun in faza de 
atac. Este și foarte tînăr (20 
de ani), foarte puternic și 
foarte ambițios. Pasului fă
cut la Varna trebuiau să-i 
urmeze, logic, alți pași în 
națională, dar colectivul teh
nic a preferat să mai... aș
tepte, folosindu-1 pe Țiclea- 
nu, e adevărat un jucător și 
el tînăr și în formă bună 
(Ia ora actuală, într-o eclip
să care sperăm să nu dureze 
prea mult). înaintea tur
neului echipei reprezentative 
in Grecia a circulat o pre
supusă opinie a antrenorului 
federal Drăgușin care ar fi 
spus că Geolgău este marcat 
de o hepatită pe care a a- 
vut-o la vîrsta de 16—17 ani, 
fiind incapabil de un efort 
susținut, teză in care nu 
ctedem pentru motivele că : 
1) Geolgău a făcut o ade
vărată risipă de energie 
de-a lungul primei părți a 
campionatului, fiind unul 
dintre primii fotbaliști ai 
Biviziei „A" în ceea ce pri
vește cantitatea si calitatea 
angajamentului, jucînd con
stant la un înalt nivel valo
ric ; 2) antrenorul Drăgușin, 
el însuși, l-a luat în turne
ul sud-american al echipei 
de tineret 1 Cu alte cuvinte, 
dacă este capabil de efort 
la echipa de tineret, ar fi 
fost in stare de același e- 
fort și la prima reprezenta
tivă a țării.

Concluzia ? 
s-au pierdut 
NECESARE 
în „1 
fericire, 
corecta, 
pierdut, 
este că 
nevoie în ambele ______
atît de importante' pe care 
echipa României le va juca 
la 29 aprilie la Londra și 
la 13 mai la Budapesta. Ma
rea lui vitalitate precum și 
remarcabilele sale capacități 
ofensive și defensive fac 
din Geolgău un atu pe care 
nu avem voie să-l neglijăm 
„acoperindu-ne“ cu vorbe, 
cu motive subțiri, formale, 
care în nici un caz nu vor 
mai putea acoperi pe ni
meni nici pe Wembley, nici 
pe Nepstadion. Geolgău re
prezintă o soluție aparent 
îndrăzneață, dar în fond 
perfect și profund motivată. 
Repetăm, este vorba de un 
atu real, de care echipa 
noastră reprezentativă are 
nevoie !

Marius POPESCU
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LA CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA, 8 (prin tele

fon). Ieri s-au disputat ulti
mele două întilniri din cadrul 
ediției a doua a turneului in
ternațional de la Cluj-Napoca, 
meciuri la capătul cărora tro
feul a revenit 
trecut 
poca. 
guros 
tă, in 
nicipal au fost prezenți. totuși, 
peste 8 000 de spectatori care 
au urmărit două partide atrac
tive, angajante, cu suficiente 
faze de poartă și cu numeroase 
goluri. în deschidere s-au în- 
tilnit echipele C.F.R. Cluj-Na
poca si Slovan Bratislava, par
tidă încheiată la egalitate, 1—1. 
în/tîlnirea a început net în fa
voarea oaspeților, care au avut 
in Ondrus, Bobek și Galiș trei 
piese de greutate ale formației. 
La capătul unor suite de atacuri 
insistente, după ce Galiș (min. 
8) si Svehlik (min. 15) au ratat 
bune situații de gol. Slovan 
deschide scorul in min. 23. prin 
GALIȘ, care a reluat în plasă, 
din apropiere, mingea revenită 
din transversală. Ceferiștii nu 
se regăsesc, oaspeții au în con
tinuare inițiativa, trec deseori 
pe lingă majorarea scorului, 
dar în finalul intîlnirii, în ur
ma unei lovituri libere execu
tată de H. POPA (min. 75), 
scorul devine egal : 1—1. Arbi
trul M. Adam a condus bine 
formațiile : C.F.R. : Bukossi —

ca și anul
— Universității Cluj-Na- 
In ciuda unui timp fri- 
și cu ninsoare abunden- 
tribunele stadionului Mu-

printr-o la- 
care deze- 

linia defen- 
și in mini 

conducerea s 
singur, pă- 
este faultat

Ciglănean, Neamțu (min. 46 H. 
Popa), Tot, A. Mureșan (min 
46 G. Mureșan) — M. Pop, 
Năsălean (min. 73 Sipoș), Ola
ni — Berindei (min. 62 Kilin), 
Vidican, Albu rfmin. 29 I. Popa). 
SLOVAN : Mana — Nezhyla, 
Bobek, Ondrus, Cernii — 
nir. Visnovsky, Matovici 
83 Milan) — Svehlik, 
(min. 81 Je-jik), Priniak.

în meci vedetă. C.Z. 
reușește 
victorie.
3—1, pe 
Oaspeții, 
tic și de 
rat organizat, aplicînd un mar
caj foarte strict, mai ales la 
oamenii cei mai tehnici ai clu
jenilor (ne referim la Cîmpea- 
nu TI și Țegean), făcînd astfel 
ca atacurile studenților să nu 
mai aibă dorita cursivitate. 
Chiar în min. 1, Bielau reia 
defectuos de la 6 m și tribu
nele răsuflă ușurate. îl imită, 
în min. 2, Batacliu. în mim. 4, 
însă. Cîmpeanu II reușește 
să-și. facă... numărul, pătrunde 
în careu îl tentează pe porta
rul Harței și. singur cu poarta 
goală în fată, este faultat de 
Noack. Penaltyul este transfor
mat >ru siguranță de ȚEGEAN. 
Se părea că studenților nu le 
va scăpa nici a treia victorie, 
dar in min. 9. la o centrare de 
pe partea stingă a lui Burow. 
BIELAU reia plasat, cu capul, 
în poarta lui Moldovan : 1—L

*

Kus- 
(min. 
Galiș

Jena 
să obțină prima sa 

învingîndu-i net, cu 
universitarii clujeni, 
adepții unui joc atle- 
comtraatac, s-au apă-

Oaspeții se impun 
borioasă circulație 
chilibrează deseori 
sivă a studenților 
38 reușesc să ia 
Sengewald scapă 
trunde în careu și
de Țiglariu. Lovitura de la 11 
m este executată impecabil de 
TOPFER. în partea a doua a 
jocului fazele alternează, Cîm- 
peanu II execută, o lovitură li
beră în bară. Țegean ratează o 
imensă ocazie de la cîțiva me
tri și, în min. 79, la un foarte 
reușit contraatac, oaspeții în
scriu al treilea gol. prin fun
dașul SCHILLING, care, după 
o cursă de 35 m. trimite din 
apropiere în poarta goală. Ar
bitrul M. Salomir a condus ex
celent formațiile : „U“ : Moldo-^ 
van (min. 69 Paniță ; min. 80 
Moldovan) — Dobrotă, Dobrău 
(min. 4 Țiglariu ; min. 58 Bon- 
tar), Ciocan, L. Mihai (min. 28 
I. Mureșan) — Porațchi. Boca 
(min. 46 Paia ; min. 76 Rădu- 
ță). I. Pooa — Țegean, Cîm- 
peanu II, Batacliu. CARL ZEISS 
JENA : Harței (min. 46 Run- 
kewitz) — Schilling. Kubb, 
Kurbjuweit, Noack — Senge
wald, Burow (min. 46 Meixner), 
Topfer — Raal. Bielau, Vogel.

Clasament final :
1. „U“ Cj.-Naooca
2. Slovan Bratis.
3. C.F.R. Cj.-Nap.
4. Carl Zeiss Jena
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INFORMEAZĂ

• NUMERELE EX
TRASE LA TRAGEREA 
„LOTO 2“ DIN 8 FE
BRUARIE 1981. Extra
gerea I: 17 33 43 14; 
Extragerea a n-a: 34 73 
57 75; Extragerea a
rn-a: 40 62 63 30. Fond 
total de cîștiguri~ 881.061 
lei, din care 56.672 lei,

■ g report la categoria 1.

I
I i

L Ascoll — Bologna 
H. AveUino — Brescia 

m. Catanzaro — NapoU 
IV. Intemazionale — Udinese 

Juventus — Cagliari 
Perugia — Florentina 
Plstoiese — Torino 
Roma — Como 
Barl — Milan 
Catania — Rimini 
Monza — Sampdorla 

Palermo — Lazio 
Varese — Foggia

FOND TOTAL DE 
1.014 271 LEI.
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PREGĂTIRILE SUPERfICIAlE -PRINCIPALA EXPLICAȚIE A EȘECULUI GHEAȚA Și PE ZĂPADĂ
HAAiOBALIȘTILOS NOȘTRI (locul 5!) ÎN SUPER CUPA MONDIALĂ
(louipitițiu a tost dștioiilâ ac echipa Uniunii Sovietice

DORTMUND. 8 (prin telefon). 
Duminică seara s-a încheiat 
cea de-a II-a ediție a Super 
Cupei mondiale la handbal 
masculin, competiție marcată de 
câteva surprize de proporții. și 
ciștigată de echipa reprezenta
tivă a Uniunii Sovietice. Parti
ciparea handbaliștilor români 
s-a soldat pe cit de neașteptat, 
pe atît de neplăcut, cu un eșeo 
regretabil, formația noastră ra- 
tind calificarea in semifinale, 
după infrîngerea severă suferi
tă in partida cu Cehoslovacia, 
și ocupind, in final, locul 5. 
rezultat cu totul sub așteptări, 
reflectînd carențe serioase atît 
in pregătire cit si in evoluția 
jucătorilor care ne-au repre
zentat la această competiție de 
larg interes.

Iată, dealtfel, ce ne-a decla
rat. după meciul cu Cehoslova
cia. antrenorul emerit loan 
Kunst-Ghermănescu :

„Vorbind in numele întregu
lui colectiv Je tehnicieni ai e- 
chipei României, trebuie s4

★

Comportarea nesatisfăcătoare a 
reprezentativei României s-a da
torat Influenței unor factori obiec
tivi și al altora subiectivi. Alu
necarea pe tobogan a început ta 
meciul cu Cehoslovacia, disputat 
în condiții speciale. - Suprafața dc 
Joc a sălii Munsterland a fost a- 
proape identică cu aceea a unul 
patinoar și jucătorii noștri s-au 
temut, din această cauză, de reci
dive ale unor recente traumatisme 
încă incomplet vindecate. Ceho
slovacii — animați de dorința a- 
lirmărll și sesizînd reținerea par
tenerului — au ignorat pericolul 
unei asemenea suprafețe, au ac
ționat dezinvolt și au obținut tl- 
na'mente cîstig de cauză. Desi
gur. lipsa lui Radu Voina si a 
unor rezerve de valoarea titulari
lor a apăsat cu putere asupra e- 
voluțiel generale a echipei româ
ne. Pentru că. după opinia noas
tră, unele carențe evidente ta

Reuniunea de sîmbătă a semifina
lelor și a meciului pentru locur’le 
5-6 s-a desfășurat la Westphalenha- 
lle din Dortmund, în prezența a 
peste 8 000 de spectatori. Primul 
meci a fost cel dintre reprezen
tativele României și Suediei. Re
zultatul meciului România — 
Suedia 25—20 (12—11) reflectă si
tuația de pe teren, cu mențiu
nea că și de această dată echipa 
noastră ar fl putut să se detașe
ze mult mai net dacă nu ar fl 
comis un mare număr de greșeli. 
Astfel, handbaliștii români au 
condus cu 11—6 în min. 20, dar, 
ca urmare a jocului superficial, 
s-au lăsat egalați (13—13 min. 
33). Ne-a scăpat însă de emoții 
portarul Nicolae Munteanu care 
a apărat excelent, repunînd me
reu echipa în atac, creind posi
bilitatea ca în min. 55 scorul 
să devină 23—16 pentru al noș
tri. Au marcat : Stingă 7 (2 din 
aruncări de la 7 m), Boroș 5, 
Durău 4 (2 din 7 ml. Grabov-
schi 4, M. Voinea 3, Vasilca 2 
— pentru România ; Olavsson 7, 
Abrahamsson 3, Klingvall 3, 
Bengtsson 2, Norgren 2, Ekdah! 
1, Edvardson 1, Sjorgren 1 —
pentru Suedia. Au arbitrat Die
ter Falkenstein și Manfred 
Ohifie (R.F.G.),

In prima semifinală, R.F.G, a 
Întrecut Cehoslovacia cu 15—12 
(9—8) la capătul unui joc echi

spun că in repriza a II-a a 
meciului cu Cehoslovacia, jucă
torii noștri au comis greșeli ca
re au condus la pierderea min
gilor, la contraatacuri ale ad
versarilor și, ca urmare logi
că, la primirea de goluri. Ju
cătorii români, care altă dată 
au făcut minuni, au fost acum 
de nerecunoscut. Măricel Voi- 
nea nu a dat randament si nu 
și-a depășit adversarul; Vasi- 
le Stingă — deși a marcat 11 
goluri — a ratat cel puțin S 
situații clare ; Cornel Durău a 
fost șters. In prima repriză — 
deși Alexandru F'olker s-a ac
cidentat — echipa noastră a 
avut forța ca de la 5—10 si 
refacă la 9—10, dar în conti
nuare, pe parcursul întregii re
prize secunde, s-a produs că
derea totală și datorită faptu
lui că Marian Dumitru s-a do
vedit complet lipsit de formă. 
Dacă portarul Nicolae Mun- 
teanu nu apăra senzațional, di
ferența de goluri cu care ne-a 
întrecut Cehoslovacia ar fi fost 
și mai mare".

* * *

AU ÎNCEPUT c.m.
DE PATINAJ VITEZA (F)

După prima zi de întreceri, în 
C.M. (feminin) ce se desfășoară 
la Quebec (Canada). conduce 
Natalia Petrușeva (U.R.S.S.) — 
87,498 p, urmată de Karin En- 
ke (R.D. Germană) — 87.846 p 
și Irina Mihailova (U.R.S.S.) — 
8.9,903 p. Proba de 500 m a fost 
câștigată de Natalia Petrușeva, 
cu timpul de 42,93, iar in pro
ba de 1500 m pe primul loo 
s-a situat Karln Enke, crono
metrată in 2:13,58.

INTILNIRI AMICALE 
LA HOCHEI

• Selecționatele de hochei 
pe gheață ale Finlandei și Su
ediei s-au întilnit din nou în 
orașul Tampere. Hocheiștii fin
landezi au repurtat victoria ou 
scorul de 5—1 (2—0, 3—1. 0—0).

• Turneul In Japonia al e- 
chipei de hochei pe gheață a 
Cehoslovaciei a debutat cu o 
surprizi, meciul disputat la 
Sapporo, In compania unei se
lecționate a provinciei Hokkai
do, închelndu-se la egalitate s 
4—4 (2—2. 0—1, 2—1). în con
tinuarea turneului. formația 
cehoslovacă va mal susține alte 
patru lntîlnlri.

deapsă). Pentru gazde au în
scris O. Campbell (3 lovituri 
de pedeapsă) șl U. MacNeilI 
(eseu).

în aceeași competiție, la E- 
dinburg, reprezentativa Sco
ției a obținut o victorie mal 
puțin scontată in fața țării 
Galilor. cu scorul de 15—8 
(9—6). Punctele au fost reali
zate de Tomes (eseu), un eseu 
de penalitate. Renwick (2 trans
formări șl o lovitură de pe
deapsă), pentru scoțieni, res
pectiv Fenwick (2 lovituri da 
pedeapsă).

meciul cu Cehoslovacia apăruseră 
șl ta lntîtnirea cu Iugoslavia (pe 
care reprezentativa României ar 
fi putut șl ar fl trebuit s-o cîști- 
ge la 4—5 goluri diferență), ceea 
ce trădează și deficiențe de fond, 
nu numai de circumstanță. Alun
gind la acest punct, trebuie să 
spunem că evoluția total nesatis- 
tăcătoare de la Dortmund iși are 
geneza ta pregătirea precară a 
acestei întreceri.

Comparind preparativele pentru 
3.0. "W cu cele asigurate evoluției 
la Super Cupa 'Șl iese ta eviden
ță un lung șir de carențe. încă 
înainte de a le evidenția, vom 
spune că ele au fost favorizate 
șl adlndte de atitudinea super
ficială a majorității componențl- 
lor lotului (excepție face Nicolae 
Munteanu, a cărui seriozitate 31 
abnegație ne obligă să-l acordăm, 
chiar șl în aceste condiții, califi
cativul excelent). Atmosfera pre-

CRONICA ULTIMELOR PARTIDE
librat, în care balanța a fost în
clinată de arbitrajul părtinitor al 
conducătorilor jocului, elvețienii 
Oskar Frischl și August Mayer. 
Au înscris : Wunderlich 5, Valk 
2, Ehret 2, Harting 2, Ohll L 
Freisler 1, Spengler 1, Springe! 
1 — pentru R.F.G. ; Papiernik T 
(6 din aruncări de la 7 m),
Kotrc 2, Polivka 1, Homolka 1» 
Bernard 1 — pentru Cehoslova
cia.

In semifinala a doua echipa 
Uniunii Sovietice a întrecut iu
goslavia cu 26—20 (11—9). O mal 
mare varietate în atac șl deci
zia în apărare au anihilat tenta
tivele Iugoslavilor, altfel rapide șl 
ingenioase. Au marcat : Karsa- 
kevici 7, Gaghin 6, Kușniriuc 3, 
Belov 2, Feidiuhin 2, Vasiiiev 2, 
Sevțov 2, Kidiaev 1, Novițchi 1 
— pentru U.R.S.S. : Fezjula 7, 
Elezovici 5, Zovko 3, Puzovici 2, 
Bojovici 2, Radjenovici 1 — pen
tru Iugoslavia.

Finala locurilor 3—4 s-a dispu
tat între Iugoslavia și Cehoslova
cia. Handbaliștii iugoslavi au 
cîștigat cu 21—19 (10—6). Deși au 
condus în majoritatea timpului, 
învingătorii au avut un moment 
greu în min. 55 ; conducînd cu 
18—17 el au rămas în 4 oameni 
prin eliminarea pe cîte 2 minute 
a lui Radjenovici și Rilicl. Iugo
slavii au trecut peste acest mo

gâtu-iior n-a mai avut acel ca-
racter asigurat de ambiția și do
rința .de a munci fără rezerve. 
Unii sportivi au venit ia lot fără 
pregătirea cerută unul component 
al reprezentativei (folosind pauza 
eompetițională pentru rezolvarea 
unor probleme personale și oco
lind sala de antrenament), iar 
alții după turnee cu echipele de 
club peste hotare, avind forțele 
diminuate și credința că la lotul 
național și le vor reface prm- 
tr-un efort scăzut ca intensitate, 
printr-un fel de „vacanță activă**  
în locul unui atrenament asiduu, 
care să le asigure putere și vite
ză maximă în execuțiile tehnice. 
Tocmai această atitudine a gene
rat slăbirea potențialului echipei 
noastre, iar încercarea de a juca 
la nivelul cerut, fără o bază a- 
decvâtă, s-a soldat cu greșeli în 
lanț (în meciul cu Cehoslovacia 
nu mai puțin de 2D de atacuri au 
fost ratate din cauza paselor tri
mise %în aut sau la adversar I..,), 
un- joc haotic, cu ratări incredi
bile și o degringoladă care s-a 
accentuat pe măsură ce se scurgea 
vremea. Aruncările lui Marian 
Dumitru nu mai au forță, celor 
ale lui Vasile Stingă le lipsește 
precizia, infiltrările lui Măricel 
Voinea sînt indecise, iar mane
vrele coordonatorului Iosif Boros 
inabile, lente. Toate poartă am
prenta pregătirilor de mintuială 
și usturătorul eșec din meciul cu 
Cehoslovacia este o consecință 
firească.

Este greu să oferi soluții unul 
colectiv de tehnicieni, mai ales 
cînd el este alcătuit din loan 
Kunst-Ghermănescu, Nicolae N*-  
def și Lascăr Pană. Evoluția e- 
chipei naționale la Super Cupă 
scoate, însă, ea însăși, în eviden
ță necesitatea revenirii la regi
mul de pregătire din 1980, La pa' 
rametri încă și mai ridicați. în
tronarea unei discipline ferme, a 
unul climat stimulator pentru 
muncă și a unei ordini desăvir- 
șite pot readuce reprezentativa 
noastră pe drumul progresului, al 
valorificării potențialului el real, 
îl pot conferi perspectivele pe 
care talentul jucătorilor șl Iscu
sința antrenorilor ni le-au înfă
țișat de-a lungul vremii șl le-au 
accentuat anul trecut. Efortul se 
impune a fi însă colectiv.

Hristache NAUM

ment șl nu numai că nu au primit 
goluri, dar au înscris prin Elen- 
kovlci. Au înscris : Radjenovici 
S, Elenkovici 5, Noricl 4, Zovko 
J, Zvetkovicl 2, Pusovici 2 —
pentru Iugoslavia : Kozak 5,
Bernard 5, Polivka 3, Kotrc 2, 
Papiernic 2, Cerny L Barton 1 
— pentru Cehoslovacia. Au arbi
trat Heinz Scilntng și Bernd 
Woldt (R.F.G.).

In finala pentru locurile 1—2 
reprezentativa U.R.S.S. a întrecut 
formația R.F. Germania cu 15—11 
(5—7) într-o întîlnire neînchipuit 
de aspră, tolerată cu o dezar
mantă nepăsare de către arbitrii 
Jack Rodii și Per Sodsk Jdrgen- 
sen, la finele căreia reprezenta
tiva Uniunii Sovietice a cîștigat 
pe merit această a II-a ediție a 
Super Cupei campionilor mon
diali șl olimpici la handbal mas
culin. Au marcat : Amnilogov 6, 
Karasakevici 3, Belov 2, Kitiaev 
2, Gaghin 1, Fediuhin 1 — pen
tru U.R.S.S. : Wunderlich . 2, 
Voik 2, Springen 2, Gnau 1, Only 
1, Waltke 1, Ehret 1, Harting 1.

CLASAMENT FINAL : 1.
U.R.S.S., 2. R. F. Germania, 3.
Iugoslavia, 4. Cehoslovacia, 5.
România, 6. Suedia.

S-AU ÎNCHEIAT C.E.
DE PATINAJ ARTISTIC

Pe patinoarul olimpic din 
stațiunea de sporturi de iarnă 
Innsbruck au continuat campi
onatele europene de patinaj 
artistic. Proba de dans a fost 
cîștlgată de perechea Jayine 
Torvill — Christopher Dean 
(Anglia). Irina Moiseeva si An
drei Minenkov (U.R.S.S.) au 
obținut medalia de argint, iar 
perechea Natalia Linlciuk — 
Ghenadi Karponosov (U.R.S.S.) 
a cîștigat medalia de bronz.

In proba individuală femi
nină victoria a revenit sporti
vei elvețiene Denise Bielmann 
(18 ani). Pe locurile următoare 
s-au clasat Sanda Dubravcicd 
(Iugoslavia) și Claudia Binder 
(Austria).

BOBERI1 R. D. GERMANE 
SINT IN FRUNTE

C.M. de bob (4). desfă
șurat la Cortina d’Ampezzo 
(Italia) a fost cîștigat de pri
mul echipaj al R. D. Germane, 
urmat de echipajul secund al 
Elveției. întrecerile au fost 
marcate de un grav accident, 
petrecut în manșa a treia, cînd 
echipajul S.U.A. s-a răsturnat 
la ultimul viraj, iar pilotul'bo
bului. Jim Morgan, suferind 
grave contuzii, a decedat in 
timp ce era transportat la spi
tal. Ceilalți trei component! ai 
echipajului american sînt în a- 
fară de pericol.

PRIMELE REZULTATE
IN „TOP 12“ LA 

TENIS DE MASA

în orașul Miskolc au Înce
put Întrecerile competiției in
ternaționale de tenis de masă 
„Top 12“. Primele rezultate În
registrate : masculin : Gergely 
(Ungaria) — Jonyer (Ungaria) 
3—1 j Douglas (Anglia) — Hil
ton (Anglia) 3—0 ; Klampar 
(Ungaria) — Secretin (Franța)' 
3—1 ; Dvoracek (Cehoslovacia)
— Orlowski (Cehoslovacia) 3—0; 
Bengtsson (Suedia) — Surbek 
(Iugoslavia) 3—2; feminin : 
Hammersley (Anglia) —Popova 
(U.R.S.S.) 2—0 ; Olah (Ungaria)
— Magos (Ungaria) 2—1; Vries - 
koop (Olanda) — Silhanova 
(Cehoslovacia) 2—0.

TURNEUL CELOR 5 NAȚIUNI LA RU6JSY
Echipa Franței învingătoare la Dublin

DUBLIN (Agerpres). — Sîm
bătă, la Dublin, în turneul ce
lor 5 națiuni la rugby, echipa 
Franței a Învins cu scorul de 
19—13 (12—9) formația Irlan
dei, rezultat care-i situează pe 
rugbyștii francezi pe primul 
loc în clasament, cu 4 puncte. 
Unul dintre cei mai buni ju
cători ai echipei franceze a fost 
Guy Laporte, care a reușit 
două drop-goluri și a transfor
mat două lovituri de pedeapsă, 
bagajul de puncte al oaspeților 
fiind completat de Pardo (eseu) 
și Gabernet (lovitură de pe

28 DE ȚARI LA

J.M.U. DE IARNA
MADRID, 8 (Agerpres) 

— La Jocurile mondiale 
universitare de îarnâ. ce 
se vor desfășura între 23 
februarie și 4 martie în 
Spania, vor participa peste 
700 de sportivi șl sportive 
dta 28 de țări : Canada, 
Japonia, U.R.S.S., Liban. 
Elveția, Australia, Româ
nia, R. p. Chineză, Unga
ria, Austria, Noua Zee- 
tandă. Franța, Coreea de 
Sud, Cehoslovacia, Iugo
slavia, Bulgaria,. Belgia, 
Finlanda, Italia, Anglia, 
R. F. Germania, Norvegia, 
Polonia, Islanda, Suedia. 
Liechtenstein, S.U.A. și 
Spania..

întrecerile „Universiadei 
albe“ se vor disputa la 
Palatul de gheață din Ja- 
ca șl pe pîrtllle de la 
Astun, Candanchu, For- 
mlgal șl Panticosa.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX FOTBAL MERIDIANE
„CUPA FEDERAȚIEI" LA HOCHEI

t Urmare din pag li

deci, ciștigători aproape siguri, 
iar — pe de altă parte — do
rința „minjilor" de a dovedi că 
nu sint cu mult mai prejos 
decit „echipa mare”, au făcut 
ca in prima repriză selecționa
ta secundă să se afle la cîrma 
jocului și — spre surprinderea 
generală — să conducă și pe 
tabela de marcaj ! Totul nu a 
durat, insă. decit o repriză, 
pentru ca apoi prima reprezen
tativă să-și ia rolul în serios, 
să joace din ce in ce mai bine, 
mai legat și mai consistent 
din punct de vedere tactic, să 
paseze mai mult și mai efici
ent și să-și creeze astfel nu
meroase situații de a Înscrie 
pe care. însă, cele mai multe, 
le-a ratat. De aceea scorul fi
nal s-a „rotunjit” abia în ulti
ma parte a meciului. Au mar
cat : Popescu, Solyom, E. An
tal. Cazacu, V. Huțanu. Teo
dorii! — pentru România A, 
Peter 2 — România-tineret. Au 
condus Fl. Gubernii la centru, 
Gh. Mureșeanu și M. Dinu la 
linii.

în cel de al doilea ioc. în 
care ambele formații au prestat 
un hochei de mare spectacol. 

foarte rapid și plin de subtili
tăți tehnice. T.J. Gottwaldov a 
învins pe Avtompbilist Sverd
lovsk cu 4—2 (1—fl. 1—2, 2—0). 
Numeroșii spectatori au subli
niat deseori cu aplauze virtuo
zitatea tehnică și abilitatea tac
tică a celor două echipe. Sco
rul s-a menținut egal pînă in 
ultimele minute, cind echipa 
cehoslovacă s-a detașat prin 
două goluri înscrise în minutele 
58 și 60 ! Au marcat : Mokro- 
haiski. Venera. Pecival și Les
ka pentru T.J. Gottwaldov. Su- 
grin și Ncliubin pentru Avto- 
mobilist. Au condus M. Pres- 
neanu la centru, ajutat de 
St. Enciu și J. Bccze la linii.

Rezultate tehnice : România 
A — România (tineret) 6—2 
(0—1, 3—1, 3—0) ; T.J. Gott
waldov — Avtomobilist Sverd
lovsk 4—2 (1—0, 1—2 2—0) ;
Avtomobilist Sverdlovsk — 
România (tineret) 9—1 (4—1,
4—0, 1—0) ; România — T. J. 
Gottwaldov 4—3 (1-0, 3—3, 
0—0).

Azi este zi de odihnă. Com
petiția se încheie mîine cu ur
mătoarele jocuri. ORA 15 : 
România (tineret) — T.J. Gott
waldov; ORA 17 : ROMANIA 
— AVTOMOBILIST SVERD
LOVSK.

ATLETISM • La „ Madison 
Square Garden “ din New York, 
fondLstul tanzanian Suleiman Ny- 
mabui a cîștigat proba de 5 000 
m cu timpul de 13:20,3, amelio- 
rînd cea mal bună performan
ță mondială de sală, ce aparți
nea din" 1976 belgianului Emile 
Puttemans, cu 13:20,8. La rîndul 
său, americanul Don Paige a îm
bunătățit cea mai bună perfor
manță mondială la 1 000 yarzi, 
cu timpul de 2:04,9. Alte rezul
tate : 60 yarzi — Stanley Floyd 
(S'U.A.) 6,15 ; o milă — Eamonn 
Coghlan (Irlanda) 3:53,0: 60 yarzi 
garduri — Ren aid o Nehemlah 
(S.U.A.) 6,98.

CICLISM • După desfășurarea 
a trei etape, în cursa internațio
nală „Drumul soarelui**.  care se 
desfășoară în Spana, pe primul 
loc în clasament se află olan
dezul Schipper, urmat la 55 sec. de 
belgianul Havik și La 58 sec. de 
spaniolul Cuevas. Etapa a 3-a, 
disputată între Almeria și Guilas 
(175 km), a fost cîștigată de Pe
rez (Spania) — în 4h 26:27. •
Cursa internațională desfășurată 
în circuit la Nîmes a revenit ru
tierului olandez Jan Raas, cro
nometrat pe distanta de 106,500 
km cu timpul de 2h 32:10. Pe 
locurile următoare, în același 
timp cu învingătorul, s-au clasat 
francezul Castaing șl belgianul^ 
Bogaert. © Cursa de 6 zile des
fășurată pe velodromul acoperit 
din Copenhaga a fost cîșt’gată 
de perechea Patrick Snrcu (Bel
gia) — Albert Fritz (R.F. Germa
nia).’

NATAȚIE • în cadrul concur
sului internațional de la Paris, 
recordmanul mondial Vladimir 
Salnikov (U.R.S.S.) a cîștigat pro
ba de 1 500 m qu timpul de 
14:54,99. Karin Laberge (S.U.A.) a 
repurtat victoria în proba femi
nină de 800 m liber, cu timpul 
de 8:35,11.

TENIS DE MASA O La Buda
pesta, în meci pentru semifi
nalele „Cupei campionilor euro
peni*  feminin, echipa locală Sta
rts tika a întrecut cu 5—2 for
mația Start Praga.

TENIS • în semifinalele tur
neului de la Toronto, John McEn
roe l-a învins cu 6—3, 3—6, 7—6 
pe Bjârn Borg, iar Vitas Geru- 
laitis l-a eliminat pe Connors cu 
6—7, 6—2, 6—2. Rezultate în con
cursul de consolare : Sandy Ma
yer — Wojtek Fibak 5—7, 6—3, 
6—2 ; Johan Kriek — Hie Năsta- 
se 6—4, 6—4. • Tn turneul de la 
Richmond (semifinale) : Lendl — 
Moor 4—6, 6—3, 7—6 ; Noah — 
Tanner 6—7, 6—4, 6—4 • La De
troit, în ■ „sferturile" turneulu’ 
feminin : Hana Mandlikova — 
Claudia Kohde 6—3, 3—6, 6—2 : 
Pam Shriver — Bettlna Bunge 
6—4, 6—2 ; Leslie Allen — Mima 
Jausovec 6—3, 6—2 ; Barbara Po
tter — Wendy Turnbull 6—3,6—7. 
6—3. în semifinale : Mandlikova
— Shriver 6—0, 6—2 ; Allen — 
Potter 2—6, 7—6, 6—4. Tntr-o par
tidă de dublu, cuplul Betsy Ni- 
gelsen — Pam Shriver a dispus 
cu 6—4, 6—4 de Lucia Romanov
— SQe Mascarln.

ANGLIA (et. 29) West Br. Al
bion — F. C. Liverpool 2—0 ; 
Ipswich Town — Crystal Palace
3— 2 ; Everton — Aston Villa 1—3; 
Tottenham — Leeds 1—1 ; Stoke
— Arsenal 1—1 ; Southampton
— Norwich 2—1 ; Leicester — 
Manchester United 1—0 ; Coven
try — Wolverhampton 2—2 ; 
Birmingham — Brighton 2—L ; 
Middlesbrough — Sunderland 1—0: 
Manchester City — Nottingham 
1—1. în clasament conduce Ips
wich 42 p (din 28 de meciuri), 
urmată de Aston Villa 42 p <29 
partide), Liverpool 36 p etc.

ITALIA (et. 16). Ascoli — Bo
logna 1—1 ; Avellino — Brescia
1— 0, Catanzaro — Napoli 0—0 ; 
Inter — Udinese 2—0 ; Juventus
— Cagliari 1—1 ; Perugia — Fio
rentina 0—0 ; Pistoiese — Tori
no 1—1 ; Roma — Como t—1. Tn 
clasament conduc Roma și Inter 
cu cîte 21 p, urmate d^ Juven
tus și Napoli cu cîte 19 p.

R.F. GERMANIA (et 20-a) î 
Kaiserslautern — S.V. Hamburg
2— 2 : F.C. KOln — Stuttgart 3—1; 
Eintracht Frankfurt — Leverkusen
2— 0; Mdnchengladbach — Bielefeld
4— 2; Schalke — Urdingen 3—1; 
Bayern Miinchen — Dusseldorf
3— 2; Bochum — Duisburg *3 —0; 
Dortmund — Karlsruhe 3—3. Tn 
clasament conduce S.V. Hamburg
— 31 p, urmată de Bayern M’in- 
chen 31 p și Stuttgart 25 p.

0 în turneul pe care-1 între
prinde în Argentina, Ferencvaros 
Budapesta a jucat la Posadas cu 
formația locală Guarani, p? care 
a învins-o cu 3—0 (2—0).
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