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DE AL XXVI-LEA CONGRES AL P.C.U.S.
Delegația Partidului Comu

nist Român, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, care va par
ticipa Ia lucrările celui dc-al 
XXVI-lea Congres al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice. a plecat, duminică dimi
neață, la Moscova.

Din delegație fac parte to
varășii Nicolae Constantin, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., Ște
fan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., Traian Du
da;, membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul României la Mos
cova.

Ceremonia plecării a avut loc 
pe aeroportul Otopeni. Pe fron
tispiciul aerogării se aflau 
drapelele partidului și statului, 
care încadrau portretul to
varășului Nicolae Ceaușescu.

La plecare, secretarul gene
ral al partidului a fost salutat 
de tovarășa Elena Ceaușescu, 
de tovarășii Ilie Verdeț, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Virgil Ca
zaca, Lina Ciobanu, Ion Co- 
man, Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă, Janos Fazekas, Ludovic 
Fazekas, Cornelia Filipaș, Pe
tre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorglte Pa
nă, Ion Pățan, Dumitru Popes
cu, Gheorghe Radulescu, Leon- 
le Răutu, Aneta Spornic, Vir
gil Trofin, Mihai Gere, Nico
lae Giosan, Suzana Gâdca. Ion 
lonițâ, Ana Mureșan, Elena 
Nae. Marin Rădoi, Ion Ursu, 
Richard Winter, precum și do 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 

LUCRĂRILOR MARELUI
Al AGRICULTURII NOASTRE SOCIALISTE

Expunerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
la Congresul țărănimii muncitoare a fost adoptată 
ca document programatic al întregii activități

Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații 
obștești, de alte persoane ofi
ciale.

Au fost de fată B. I. Mina
kov, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovieti
ce la București, și membri ai 
ambasadei.
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Delegația Partidului Co

munist Român condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, care va partici
pa la lucrările celui dc-al 
XXVI-lea Congres al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice, a sosit, in după-amiaza zi
lei do 22 februarie, Ia Moscova.

La aeroportul Vnukovo, dele
gația a fost intimpinată de D. 
F. Ustinov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., V. I. 
Drozdenko, V. E. Dimșiț, mem
bri ai C.C. al P.C.U.S., F. L 
Mocialin, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.U.S., 
O. A. Ciukanov, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.U.S.

Era prezent Traian Dudaș, 
ambasadorul României în 
U.R.S.S.

★
Delegația partidului Comu

nist Român condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, care participă 
la lucrările Congresului al 
XXVI-lea al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, a de
pus. in după-amiaza zilei de 
22 februarie, o coroană de flori 
Ia Mausoleul Iul V.I. Lenin, din 
Piața Roșie.
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Un frumos succes al sportului românesc

DINAMO BUCUREȘTI CUCEREȘTE A 3-a OARĂ 
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI LA VOLEI

Steaua — pe locul secund în „Cupa cupelor"

Lotul echipei Dinamo București, câștigătoarea ediției a 22-a a 
„Cupei campionilor europeni" la volei masculin.

PALMA DE MALLORCA, 22 
(prin telefon). început pe o 
vreme mohorîtă, cu ploaie re
ce, ce s-a transformat apoi în 
ninsoare — fenomen pe care 
mulți locuitori din Insulele 
Baleare l-au văzut perâru pri
ma oară, fiind prezentat de te
leviziunea spaniolă la rubrica 
știrilor de senzație — turneul 
final al C.C.E. Ia volei, a con
tinuat sîmbătă sub razele unui 
îmbietor soare mediteranean. Cu 
atit mai plăcut a fost pentru 
voleibaliștii noștri, cu cit du
minică el a „aureolat1* victo
ria dinamoviștilor, care au in

• Ieri, s-a disputat la 
Petroșani partida restantă 
din cadrul etapei a 17-a a 
Diviziei „A* de fotbal dintre 
echipele jiul și F.C. Baia 
Mare. Victoria a revenit for
mației Jiul cu scorul de 4-1

Citiți în pag. 2—3, cronica 
meciului Jiul — F.C. Baia 
Mare, precum și programul 
returului Diviziei „A“, care 
începe sîmbătă 28 februarie.

trat in posesia titlului și a 
trofeului meritat de cea mai 
bună echipă de club din Eu
ropa ! Dinamo a cîștigat cea 
de-a 22-a ediție a C.C.E. și, 
cu aceasta, a marcat al trei
lea succes în prestigioasa 
competiție. fapt care, po
trivit regulamentului, îi va 
permite să rețină definitiv tro
feul în vitrina proprie, un al
tul urmînd să fie pus în joc 
pentru edițiile următoare.

înainte de a descrie acest 
frumos succes al voleiului ro
mânesc, care dă șl mai multă 
strălucire medaliei obținute li

nul. trecut la J.O., trebuie să 
aducem felicitările noastre di
namoviștilor pentru noua și fru
moasa victorie. Jucătorii C. CJ- 
ros, L. Dumănoiu, D. Gârlcanu. 
G. Enescu, M. Păușescu, 
E. Vrîncuț, M. Căta-Chiți- 
ga, Gh. Zamfir, M. Slabu, 
M. Tutovan, cît și cei care au 
făcut parte din lot (Ghjzdavu 
și Ștcflea) merită aplauzele tu
turor iubitorilor sportului din 
țara noastră, ca și antrenorul 
lor, Wiliam Schreiber, alături 
de care a stat mereu cu sfa
tul George Eremia, șeful sec
ției locuri sportive a clubului, 
și dr. M. Cristea, medicul 
echipei.

Dar să reluăm firul acestui 
succes, de acolo de unde l-am 
Întrerupt vineri seara tîrziu- 
T.S.K.A. Moscova a învii» 
Gwardia Wroclaw prin repe
ziciune și siguranță, dar a lă
sat să se înțeleagă, în anumite 
momente, că poate fi Învinsă 
de o echipă bine pregătită, de
cisă. Kondra (cel mai bun). 
Savin, Loor și ceilalți au cîș
tigat cu 3—0 (7, 9, 6), polone
zii dlnd, adeseori, o replică 
timidă.

Sîmbătă, voleibaliștii finlan
dezi ne-au creat iluzia unei 
surprize fără precedent, în par
tida cu T.S.K.A. Moscova. Sa- 
vio, Pawkkall și Juvonen au 
reușit să clștige setul doi, au 
fost pe punctul de a ciștiga pe

Aurelian BREBEANU

(Continuare tn pag. a 4-a)

pentru înfăptuirea noii revoluții agrare in România

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au conti
nuat. simbătă 21 februarie. în 
Capitală, lucrările celui de-al 
II-lea Congres al consiliilor d« 
conducere ale unităților agrico
le socialiste, al întregii țără- 
nimi, al consiliilor oamenilor 
muncii din industria alimenta
ră, silvicultură și gospodărirea 
apelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului nostru au 
fost intimpinați, la sosirea in 
sală, cu multă însuflețire de cei 
unsprezece mii de participant! 
la congres. Delegații și invitații 
la marele forum au ovaționai 
și aclamat îndelung, au scandat 
cu căldură „Ceaușescu — 
P.C.R.!*',  reafirmîndu-și vi
brant dragostea și încrederea 
profundă in partid și secretarul 
său general.

In unanimitate, congresul a 
adoptat Hotărârea ca expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tezele, orientările și indicațiile 
secretarului general al partidu
lui să constituie documentul 
programatic al întregii activi
tăți a tuturor organelor și or
ganizațiilor de partid, organelor 
agricole, a tuturor oamenilor 
muncii de Ia sate, in vederea 

înfăptuirii noii revoluții agrare 
din România. Cei unsprezece 
mii de participant! la lucrările 
congresului își exprimă cu 
deosebită căldură sentimentele 
lor de dragoste, stimă și res
pect, de profundă recunoștință 
fată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de activitatea 
neobosită pe care o desfășoară 
in fruntea partidului și statului, 
în folosul și spre binele între
gului nostru popor.

In aclamațiile entuziaste ale 
participanților a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintul cald, însuflețitor, a- 
dresat acum, la închiderea lu
crărilor marelui forum, de con
ducătorul partidului și statului 
este primit cu bucurie și satis
facție, cu deplină aprobare, gă
sind — ca și magistrala cuvin- 
tare rostită la deschiderea con
gresului — un profund ecou în 
inimile tuturor celor prezent! 
și, prin el, în sufletul și con
știința milioanelor de lucrători 
ai ogoarelor, ale întregii noas
tre națiuni.

Șub vasta cupolă au răsunat 
puternice, îndelungi aplauze, u- 
rale și ovații. Cei 11000 de 
participant! au scandat neîn
trerupt „Ceaușescu — P.C.R.!**,  
„Ceaușescu și poporul!**,  „Stima 
noastră și mindfla, Ceaușescu 
— România!**,  „Ceaușescu — 
pace!**.

In acest număr:
• RULMENTUL BRAȘOV a cîștigat „Cupa României*  

Ia handbal feminin (cronica finalei în pag. 2-3).
• PETRU KUKI, pe primul loc la „internaționalele**  

de floretă ale României (amănunte în pag. a 4-a).
• PLECAREA SCHIORILOR ROMANI |a Jocurile 

mondiale Universitare de iarnă de la Jaca (Spania) 
(pag. a 4-a).

„SERBĂRILE ZĂPEZII" 
0 ADEVĂRATĂ INCÎNTARE! ,

IZVORU MUREȘULUI. 22 
(prin telefon). A treia ediție 
a „Serbărilor zăpezii**  și-a 
ales ca gazdă, pentru a doua 
oară, superba stațiune Izvo
ra Mureșului. Concepută ca 
o parafrază plină de inven
tivitate și umor a Olimpia
delor albe, această sărbătoare 
a tinereții, voioșiei, sportu
lui si cîntecului a reprezen
tat un veritabil succes. Or
ganizate de C.C. al U.T.C., 
prin Biroul de turism, in 
colaborare cu radioteleviziu- 
nea și revistele „Viața Stu
dențească" și „Amfiteatru" 
sub genericul „Daciadei", 
„Serbările zăpezii**  s-au do
rit și au reușit să fie intr-a
devăr • tinerești, atractive. 
Prima zi. „Ziua gheții", a 
avut ca scenă de desfășura
re patinoarul din Izvoru 
Mureșului, unde au defilat 
sportivii celor șase repre
zentative de județe venite 
aici (Cluj. Sibiu, Suceava, 
Harghita. Mureș și Brașov), 
întrecerile ne-au prezentat 
o competiție de „fotbal a la

Eftimie IONESCU

(Continuare In pag. 2—3)

FINALELE „DACIADEI DE IARNĂ**
•\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

MARAMUREȘUL,. BISTRIȚA NĂSĂUD Șl HARGHITA, 
CAMPIOANE LA ȘTAFETĂ PE SCHIURI

Ultima probă, cea de ștafe
tă, a Campionatelor naționale 
de orientare pe schiuri, din ca
drul finalelor „Daciadei de 
iarnă**,  s-a desfășurat' sîmbătă, 
pa o temperatură de —20 
grade.

Cînd s-a dat prima plecare 
s-a pus parcă in mișcare un 
val multicolor, care a inundat 
marea argintie de zăpadă. A 
fost și o busculadă, doi-trei 
concurenți au căzut, dar peste 
cîteva secunde cursa a rein
trat în normal. Cu busolele și 
hărțile în mină, sportivii își 
fixau cu grabă traseul, alegînd 
drumul cel mai bun (dintre 
numeroasele urme false create, 
potrivit regulamentului, de or
ganizatori), pentru a găsi pos
turile. De la locul de plecare, 
la distanța de peste 2 km. ve (Continuare in pag 2-3)

Înaintea startului, o ultimă privire asupra hărților.

deam resfirîndu-se schiorii, 
înaintlnd cu repeziciune. Pes
te aproape o oră, după par
curgerea a 4—8 km, au înce
put să vină primii concurenți, 
încurajați frenetic de antre
norii șî delegația județului 
respectiv. îndemnurile lor ră
sunau pînă departe in marea 
depresiune din jurul cabanei 
Brădet. A plecat apoi schim
bul doi și totul s-a reluat ca 
la începutul cursei. Mal puțin... 
busculada.

Soarele trecuse de cumpăna 
zilei, cînd s-au cunoscut rezul
tatele. La fete, băimărenccle 
cîștigaseră două titluri. Pe cel 
de-al treilea l-au cucerit fe-

Sever NORAN



FINALELE „DACIADEI DE IARNĂ"
BOBERII DE LA I.E.F.S., CAMPIONII

ECHIPAJELOR DE 4 PERSOANE
SINAIA, 22 (prin telefon). Sîm

bătă și duminică dimineață au 
putut fi urmărite pe toboganul 
de gheață de pe Muntele Furnica 
Întrecerile bolizilor de categorie 
„grea". într-o ambianță sărbăto
rească, devenită caracteristică 
concursurilor „Daciadei* 4, echipa
jele boburilor de 4 persoane s-au 
aliniat la locul de start, fixat, de 
astă dată, cu puțin înaintea por
țiunii de pîrtie suspendată dea
supra șoselei care urcă la Cota 
1 400. Din acest punct echipajele 
și-au măsurat forțele pe distanța 
de 1 200 m, segment de pistă pe 
care boburile au trebuit să 11 
parcurgă de patru ori (cîte două 
coborîri pe zi).

încă de la prima lansare s-a 
detașat de restul partenerilor de 
întrecere echipajul I.E.F.S. Bucu
rești condus, de această dată cu 
mult aplomb, de tlnărul pilot Ion 
Duminicel. Reprezentantul clubu
lui sportiv universitar bucureș- 
tean, dînd dovadă nu numai de 
curaj, ci și de o tehnică adecvată 
în dirijarea bobului în viraje și 
de un calm imperturbabil, a re
ușit să cîștige încrederea echipie

rilor, alături de care a obținut, la 
capătul celor 4 manșe, cea mai 
frumoasă răsplată a eforturilor 
depuse în pregătire : titlul de e- 
chipaj campion al „Daciadei" și 
al țării la bobul de 4 persoane.

In afara echipajului campion, o 
bună impresie au produs și echi
pajele C.S.O. I Sinaia (pilot C. 
Davidescu) și A-S. Bucegi Sinaia 
(C. Vulpe), care au luptat cu 
multă ambiție pentru ocuparea 
locului secund în clasamentul pro
bei. Acesta a revenit bobului 
condus de Davidescu, ale cărui 
coborîri au avut un plus la capi
tolul constanță.

Rezultate : 1. I.E F.S. BUCU
REȘTI (I. Duminicel, D. Fran- 
cu, L. Pap, Gh. Lixandru) 
3:32,62 ; 2. C.S.O. I Sinaia
(C. Davidescu, A. Ghîță, FI. 
Mitu, D. Petrariu) 3;33,69 : 3. Bu
cegi Sinaia (C. Vulpe, C. Pan- 
drea. I. Butucelu, C. Adam) 
3:34,01 ; 4. Voința Sinaia (pilot
Al. Pandrea) 3:34,55 ; 5. Poiana
Cîmpina (C. Iancu) 3:35,13 : 6.
Carpațl Sinaia (D. Bîrliga) 3:35.75.

Gheorghe ȘTEFÂNESCU

„SERBĂRILE ZĂPEZII"
O ADEVĂRATĂ ÎNCÎNTARE

(Urmare din pag. 1)

Teaycă", disputată intre ho- 
cheiști care trebuiau ti 
marcheze goluri cu o minge 
veritabilă de fotbal, dar in 
minuscule porți de hochei. 
A cîștigat reprezentativa 
Harghitei in fața celei din 
Suceava. Întrecerile care au 
urmat — un baschet dispu
tat de echipe de grațioase 
fete purtate pe umeri de 
coechipieri — a pasionat si 
ea numeroșii spectatori, 
dind ciștig de cauză echipei 
clujene, in fața acelorași 
merituoși secunzi, sucevenii. 
Seara a fost dedicată muzi
cii, dansului, cupletelor u- 
moristice. In frumoasa sală 
de sport din Odorheiu' Se
cuiesc o veritabilă reprezen
tativă de cunoscuți actori, 
cîntăreți de muzică ușoară, 
folk și pop, formații yi ansam
bluri de muzică populară, a 
dăruit tineretului, spectato
rilor, ore de adevărată desfă
tare. Maria Nagy, Mihaela 
Bustuchină, Grupul 5 T, Ge
orge Mihăiță, Gil Dobrică, 
Cornel Constantiniu, Radu 
Gheorghe, Florian Pitiș, 
Gabriel Sucec, Lucian Per- 
ța, formațiile Savoy, Cristal, 
orchestra de muzică popu
lară a ansamblului U.T.C.

au reprezentat tot atitea ca
pete de afiș ale celui mai 
frumos spectacol al genului 
care a avut loc pină acum 
la Odorheiu Secuiesc.

Duminică, „ziua zăpezii". 
Peste 5000 de spectatori au 
luat cu asalt frumoasa pir- 
tie de la Izvoru Mureșului, 
unde probele amuzante yi 
ingenioase i-au distrat pa 
deplin. Iată doar citeva din
tre acestea: „Natația subac
vatică", „Săniuța I.T.B.", 
„Slalomul lui Ochilă", 
„Cursa lui Prepeleac", re- 
prezentind ingenioase para
frazări ale schiului si săniu- 
șului, au dat naștere la lup
te indîrjite in care echipa 
Harghitei a avut de cele 
mai multe ori ciștig de 
cauză. Un supliment plin 
de gingășie dar și de virtu
ozitate l-au dăruit copiii 
schiori din Izvoru Mureșului 
al căror „decan de virstă" 
număra... 7 ani. Dar despre 
aceste frumoase „Serbări ale 
zăpezii" veți mai avea oca
zia să auziți si mai cu sea
mă să vedeți in imaginile 
pe care televiziunea vi le va 
prezenta in curînd. Noi cei 
care am văzut aici revărsa
rea de tinerețe, voioșie, cu
loare $i cintec păstrăm a- 
mintirea unor ore de neuitat.

MARAMUREȘUL, BISTRIȚA NĂSĂUD Șl HARGHITA, 
CAMPIOANE LA ȘTAFETĂ PE SCHIURI

(Urmare din pag. I)

tele din Harghita, care au reu
nit astfel să aducă județului 
lor primul titlu de campioană 
a „Daciadei" la orientarea pe 
schiuri. La băieți, tot băimă- 
renii au cîștigat două titluri, 
dar bistrițenii au obținut un 
loc I, „smulgînd" astfel un ti
tlu din buchetul pe care-1 vo
iau complet maramureșenii.

Iată rezultatele : FEMININ, 
II—15 ani : 1. MARAMUREȘ 
(Tunde Dioszcgy, Dana God- 
gea, Isabela Biro), 2. Maramu
reș, 3. Bistrița Năsăud; 15—19 
ani : 1. MARAMUREȘ (Lucica

Rogoz, Terezia Lazăr, Ileana 
Jeler), 2. Chemun (B. Mare), 
X Bistrița Năsăud; peste 19 
ani : 1. HARGHITA (Gabriela 
Schuster, Eniko Szaiaman, 
Ana Szekely), 2. Maramureș, 3. 
Arad. MASCULIN, 11—15 ani:
1. CUTEZĂTORII BISTRIȚA 
(Cristian Broască, Iosif Hat- 
nagy, I. Iacob, N. Corcere), 2C 
Galați, 3. Maramureș; 15—20 
ani : 1. MARAMUREȘ (C. Racz, 
E. Heko, Gh. Ailenei, V. Bot),
2. Brașov (Rulmentul), 3. Bra
șov ; peste 20 ani : 1, MARA-

Gh. 
Lu-

MUREȘ (Gh. Fieraru, 
Cbiuzbăian, I. Alexan, P. 
pșe), 2. Iași, 3. Cluj.

GHINDA SAU ȘUBĂ?
Astăzi începe meciul de baraj 

de șah 
în sala Clubului central de 

șah din Capitală (str. VasHe 
Conta nr. 16, et. VIII) începe 
astăzi, la ora 16, meciul de ba
raj (4 partide) pentru desem
narea campionului de șah al 
României, intre marele maestru 
Mihai Șubă și maestrul inter
național Mihai Ghindă (ambii 
reprezentant! ai clubului 
verșitatea București).

în istoria campionatului 
tru național este pentru a 
oară cînd primul jucător

Uni-

nos- 
14-a 

„-------- .—de
șah al țării se decide într-o în- 
tîlnire suplimentară. Deținător 
al unui punctaj Sonnebom Ber
ger superior în turneul final, 
Mihai Ghindă beneficiază de 
clauza regulamentară a meciu
lui egal. în aceste condiții este 
de așteptat ca Șubă să forțeze 
victoria. Ghindă, însă, a arătat 
nu o dată că știe să se apere 
foarte bine. în aceste condiții, 
întîlnirea se anunță deosebit de 
interesantă, opunind pe jucă
torii aflati în cea mai bună 
formă la această oră.

• în sala „Arhitectura" a

0 finală maraton inedită și spectaculoasă

RULMENTUL BRAȘOV A CÎȘTIGAT 
„CUPA ROMÂNIEI" LA HANDBAL FEMININ

DUPĂ 4
HM. VÎLCEA, 22 (prin tele

fon). — Peste 3000 de specta
tori, prezenti în tribunele Să
lii sporturilor din localitate, au 
asistat la cea mai frumoasă fi
nală din istoria „Cupei Româ
niei" la handbal feminin. La 
capătul unui meci dramatic, de 
mare tensiune, spectaculos. Rul
mentul Brașov a învins pe TE- 
ROM lași cu 25—21 (12—8, 18— 
18, 19—19, 20—20, 21—20). Așa
dar, a fost un meci maraton, 
de 80 de minute cu 4 reprize 
de prelungiri, la finele căruia 
felicitări merită ambele forma
ții pentru dăruirea și abnegația 
lor, Rulmentul Brașov avînd 
marea satisfacție de a aduce 
pentru pruna oară la poalele 
Tîmpei „Cupa României".

Partida a început în nota de 
dominare, a brașovencelor, care, 
folosind iscusința celor două 
extreme, au desfăcut apărarea 
partenerelor lor de întrecere și 
au creat culoare de șut pentru 
cei doi interi, precum și poziții 
bune pivotilor. Așa s-a făcut că 
atunci cînd mai erau doar 15 
minute de joc Rulmentul con
ducea cu 18—11 și lăsa impre
sia că se Îndreaptă spre o vic
torie detașată. A fost însă mo

REPRIZE DE PRELUNGIRI
mentul în care — surprinzător! 
— ieșencele s-au debarasat 
brusc de trac, au alungat cris
parea și, jucînd în continuare 
dezinvolt, cu o forță și o dă
ruire rar întîlnite au început 
incredibila lor cursă de urmă
rire pentru egalare. Ele au reu
șit acest lucru în min. 59 și 
au menținut egalitatea pină la 
terminarea timpului regulamen
tar de joc. Au urmat 20 de 
minute de prelungiri furibunde, 
în care toate jucătoarele au a- 
runcat în luptă întreaga lor 
energie, capacitate tehnică, fi
zică și tactică. Aceste prelungiri 
au dat cîștig de cauză Rul
mentului Brașov (antrenor Re
mus Drăgănescu) datorită în 
bună măsură și faptului că a- 
ceastă echipă a valorificat inte
gral experiența și luciditatea 
Irenei Oancea. Deci, victorie 
meritată a Rulmentului Brașov, 
o comportare remarcabilă a e- 
chipei TEROM Iași, în cadrul 
unei finale care nc-a dat în
crederea într-o nouă ascensiune 
valorică a handbalului nostru 
feminin.

Punctele au fost marcate de: 
Drăguței 6, Andrei 4, Oancea 4, 
Constantin 3. Marian 3. Pătrut

2, Furtună 2, Tache — Rulmen
tul, Avădanei 9. Corban 4, Co- 
valiuc 3, Humelnicu 3, Vișan, 
Răducu — TEROM. Au arbitrat 
foarte bine V. Sidea și P. Cîr- 
ligeanu. In meciul pentru locu
rile 3—4: Știința Bacău — Vul
turul Ploiești 24—12 (11—8), au 
marcat: Leonte 5, Răducu 4, 
Rita Florea 4. Gaal 4, Lupșor 2, 
Marian 2, TOrok 2, Găitan — 
— Știința, Călin 4, Pencea 4, 
Vișan 3, Cismaru — Vulturul.

Hristoche NAUM
Jocurile pentru locurile 5—6 și 

7—8, disputate în Sala sporturi
lor din Tîrgoviște au stîrnit un 
interes deosebit șl, așa cum ne-a 
comunicat corespondentul nostru 
M. Avanu, s-au bucurat de o or
ganizare excelentă. Iată rezulta
tele. LOCURILE 5—6 : Progresul 
București — Hidrotehnica cons
tanta 20—17 (11—10), prin golurile 
Înscrise de Popa 10, lordache 8, 
Bădescu, Guță — Progresul, Di- 
mofte 7, Frîncu 6, Bocăneală 2, 
Carapetru — Hidrotehnica; LOCU
RILE 7—8 : Constructorul Bala 
Mare—Confecția București 22—16 
(»—10), au marcat : Serediuc 7, 
Constantlnescu 2, Crișu 2, Clu- 
llanu 2, Simlon 2, Olteanu — 
Confecția, Igorov 7, Cazacu 7, 
Ilut 4, Popescu 2, Fejer, Schwei- 
ner — Constructorul.

»» B“
„CUPEI ROMÂNIEI" LA
Sîmbătă seara, la Oradea, Pi

tești, Brăila și Arad s-au înche
iat sferturile de finală ale celei 
de-a ni-a ediții a „Cupei Româ
niei44 la handbal masculin. Pen
tru semifinalele competiției s-au 
calificat : H. C. MINAUR BAIA 
MARE, GLORIA ARAD, DINA
MO BUCUREȘTI, DINAMO BRA
ȘOV, STEAUA BUCUREȘTI, 
CONSTRUCTORUL C.S.U. ORA
DEA (echipă care activează în 
Divizia „B“), POLITEHNICA TI
MIȘOARA și ȘTIINȚA BACAU.

GRUPA A
ORADEA, 22 (prin telefon).
RELON SAVTNEȘTI — C.S.M. 

REȘIȚA 26—23 (12—12). Printre
marcatori : Trifan 8, Condur 5, 
respectiv Pascu 7, Gliga 6. Au 
arbitrat Fr. Lakomcik șl Gh. Șan- 
dor (Oradea).

H. C. MINAUR BATA MARE — 
GLORIA ARAD 22—20 (11—8)
Printre marcatori : Mironiuc 5, 
Haherpursch 4, respectiv N. Voi- 
nea 3, Panțlru 3. Au arbitrat R. 
Iamandi și Tr. Ene (Buzău). S-au 
calificat pentru semifinale : H. C. 
MINAUR și GLORIA.

HANDBAL MASCULIN
1. H. C.
2. Gloria
3. Relon
4. C.S.M.

Clasamentul grupei
Minaur 3 0 0 0 8
Arad 3 2 0 1 6
Săv. 3 10 2 5
Reșița 3 0 0 3 4 
Iile GHIȘA — c<

6
4
2
0

GRUPA B
PITEȘTI, 22 (prin telefon).
UNIVERSITATEA CRAIOVA — 

COMERȚUL CONSTANTA 22—80 
(11—10). Printre marcatori : Cor
ne® 7, Dumitru 5, respectiv U- 
rioc 4, Gliimeș 4. Au arbitrat Al. 
Isop și M. Tân&sescu (Pitești).

DINAMO BUCUREȘTI — DINA
MO BRAȘOV 28—18 (18—8). Prin
tre marcatori : Bedivan 6, Flan
ge® 6, respectiv Chicomban 6, 
Bota 4. Au arbitrat Tr. Șchiopu 
și V. Ciută (Timișoara). S-ău ca
lificat pentru semifinale 
MO BUCUREȘTI ' '
BRAȘOV.

DINA-
Și DINAMO

Clasamentul
1. Dinamo Buc.
2. Dinamo Brașov
3. Univ. Craiova
4. Comerțul C-ța

grupei
3 3 0 0 80—55
3 2 0 1 61—57

3 1 0 2 56—67
3 0 0 3 52—70

Iile FEȚEANU — coresp.

6
4
2
0

GRUPA C
BRAILA, 22 (prin telefon).
CONSTRUCTORUL C.S.U. ORA

DEA — UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI 25—20 (14—10).

STEAUA — C.S.M. 
30—21 (13—7).

S-au calificat pentru _________
STEAUA șl CONSTR. C.S.U. O-

BORZEȘT1

semifinale

RADEA.
Clasamentul grupei

î. Steaua 3 3 0 0 84—54
Oradea 3 2 0 1 62—69 

Buc. 3 1 0 2 57—$8
3 0 0 3 59—71 

N. COSTIN

2. C.S.U.
3. Utniv.
4. C.S.M.

coresp.

e
4
2
C

GRUPA D
22 (prin telefon).ARAD, .....

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA — MINERUL CAVNIC 23—13 
(18—12).

POLITEHNICA TIMIȘOARA - 
ȘTIINȚA BACAU 20—18 (12—10).

S-au calificat pentru semifinale-------------------- -----------------POLITEHNICA TIMIȘOARA 
ștunța BACAU.

Clasamentul grupei
L Poll Tlm. 3 3 0 0 69—54
2. Știința Ifito 3 2 0 1 89—72
3. Univ. Cluj-Nap. 3 1 0 2 63—83
4. Min. Cavnlc 3 0 0 3 65—77

6
4
2
0

Ion IOANA — coresp.

Campionatul național de baschet feminin

VOINȚA BUCUREȘTI A IEȘIT DIN CURSA PENTRU TITLU

pentru desemnarea campionului 
al țării

început vineri turneul interna
țional organizat de asociația 
sportivă „Electronica". După 3 
runde conduce în clasament tî- 
nărul maestru român I. 
șcscu cu 2 puncte din 2 
de. urmat de A. Urzică 
Szmetan (Argentina) cu 2 
te din 3 partide, V.
(Bulgaria) l*/ s puncte (din 
partide), G. R&jna
Gh. Erdeuș și VI. _______
(Bulgaria) cu l'A puncte din 3 
partide.

în turneul secund 
maestrul ungur G. Kaliai 
2 puncte din 2 partide.

Mară- 
parti- 
si R. 
pune- 
Vacev 

2 
(Ungaria), 

Antonov

conduce
cu

TRAIAN MARCU - ÎNVINGĂTOR
S-a încheiat tradiționala com

petiție de tenis pe teren aco
perit, dotată cu „Cupa Steaua". 
In finala probei de simplu a în
trecerii s-au intUnit brașovenii 
Tralan Marcu și Cristinel Ștc- 
fănescu. Mal experimentat și tn 
revenire de formă, Tr. Marcu *

CLUJ-NAPOCA, 22 (prin telefon). Sîmbătă a început, in Sala 
sporturilor din localitate, penultimul turneu al campionatului na
țional de baschet feminin, la cartf“sînt prezente primele șase 
echipe, cele angajate în lupta pentru titlul de campioană.

Surpriza turneului o constituie, pînă la această oră, înfrîngerea 
formației Voința București în fața echipei Comerțul Lie. Bolyai 
Tg. Mureș, care a reușit să obțină un 
meritat.

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI — CRIȘUL ORADEA 79—54 
(46—30). Meci la discreția studen
telor în fata unei echipe In care 
doar Mari® Grigoraș a luptat eu 
abnegație pentru a apăra culorile 
clubului orădean. Politehnica a 
jucat bine, a folosit mai multe 
jucătoare ca de obicei șl a avut 
în Mariana Bădinici (cea mai 
Înaltă) și Mihaela Radu (cea mal 
scundă) două baschetbaliste în 
formă. Au înscris : Roșianu 10, 
Cuțov 2, Pîrșu 10, Filip 10, Bă
dinici 16, Fotescu 6, Radu 13, 
'locală 8, Chvatal 4, respectiv 
Funkenhauser 2, Szekely 4, Ca- 
setti 2, Cigan 5, Tabără 6, Nicu- 
lescu 10, Grigoraș 21, Oancea 4. 
Au arbitrat bine M. Rus și O. 
Dragoș.

COMERȚUL LIC. BOLYAI TG. 
MUREȘ — VOINȚA BUCUREȘTI 
70—65 (36—35). înfrîngerea bueu-
reștencelor Ie-a scos practic din 
lupta pentru titlu. Comerțul a 
meritat victoria, deoarece a lup
tat mult pentru ea : Opriciu și 
K16ss. și-au făcut datoria sub am
bele panouri, recuperînd multe 
mingi și înscriind 
puncte. De partea 
s-a făcut simțită

numeroase 
cealaltă 

accidenta-

terminat Învingător cu 6—3, 6—3. 
Finala de dublu a fost cîștigată 
cu 7—5, 4—6, 6—1 de perechea 
Tralan Marcu, Adrian Marcu, in 
fața cuplului Laurențiu Bucur, 
Silvan Niculeecu. (S. IONESCU, 
coresp.).
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Sîmbătă, 
în prezen 
tatorl, di 
Steaua ®i 
care. Mc< 
ambele c 
angajlndu 
najamenk 
capătul c 
Argeș, cu 
un final 
partida. 1 
fost ech-ili 
bele pori 
3. de za 
pasă In t 
ba a rat? 
nuiele 10 
CEANU 
leucă eg. 
tură cu 
pauză. IO 
colectivă 
tate, în 
executat 1 
acordată 
gescu. De 
trolează ) 
frontal d< 
înscris pli 
3-f in fi 
tatnniril a 
care a ca 
(H Iul ioi 
la 30 m I 
condus ci 
F. C. AB 
Bărbulesct 
ma), Tuli 
Chives cu, 
Badu II 
STEAUA : 
Sameș (m 
lim — Za 
(min. 46 » 

71 Cernesc
• F.C.M. 

DOARA 1- 
stadionul 
10 000 de i 
festivitatea 
tivitatea c 
caru. Aces 
clubului F 
tor clubur 
fost frumi 
chipe. F.C 
de Chiora
— Papuc, 
10 Manciu) 
Ciobanu, I 
jucat : Lu< 
COBVINUl 
Ian, Bogâf
— Nicșa, : 
cat : Luce 
(C. GRUIA

® POLK 
MARTIN (i 
(min. 40) ț 
cat pentru 
Chatruch ( 
a utilizat , 
țan, Șerbăi 
nea, T. Ni 
Au mai ji 
Vlătănescu-
• F.C. < 

VULCAN 3 
spectatori. 
I. Moldova: 
40), Purcăr 
(min. 88). 
cea — Ret 
fan — Mat 
toi, Nignea, 
Glonț și A 
taș — Bor 
lău — Ștefi 
nlu, Budur 
Purcărea, ' 
Mănăllă. i
• F.C. Bl 

Sîmbătă, o: 
U.M. Timi.' 
tlda cu Vi 
teren vlăgt

care nu văd decît titlul, au lup
tat cu ambiție și de aici a ieșit 
• confruntare agreabilă, urmărită 
de o sală plină. „U“ a cîștigat 
pe merit. Au înscris : Mcrca 4, 
Jurcă 2, Mangu 0, Mate 28, Bolo
van 19, Ciubăncan 12, Popa 8, 
respectiv Grecea 6, Adler 12, So- 
lovăstru 16, Rusu 2, Lambrino 4, 
Pali 22, Ciccio 4, Parcanschi 8, 
Biro 2. Foarte bun arbitrajul cu
plului M. Aldea — Em. Nicoles- 
cu.

CRIȘUL ORADEA — VOINȚA 
BRAȘOV 76—71 (43—35). A doua
Burpriză a turneului a fost rea
lizată de formația oră dean ă, care 
a respectat indicațiile antrenori
lor, Magdalena Szekely, In vervă 
deosebită, a înscris 20 de puncte. 
Au marcat : Funkenhauser 4, 
Szekely 20, Casetti 10, Cigan 12, 
Niculescu 2, Szabo 13, Grigoraș 
11, Oancea 4, respectiv Adler 2, 
Solovăstru 18, Lambrino 4, Pal! 
35, Ciccio 4, Parcanschi 8. Arbi
tri : M. Aldea — I. Georgiu.

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI — VOINȚA BUCUREȘTI 
82—76 (48—41).

„U« CLUJ-NAPOCA — COMER
ȚUL LIC. „BOLYAI**  TG. MU
REȘ 81—56 (41—23).

Paul IOVAN

a că- 
poten- 

par-

Strugaru, 
reduce 

în timpul
Gabrielei 
absență

.____ echipei._ _____ _
tidei s-a accidentat și Liliana Slă- 
vel. In aceste condiții, bucureș- 
tencele nu au putut face mal 
mult. Au înscris : Kloss 12, Klrr 
6, Kiss 11, Opriciu 14, Borhely 
9, Csendrei 10, Hegedus 8. respec
tiv Soare 2, Tomescu 10, Popescu 
13, Slăvei 4, Grecu 13, Borș 23. 
Bun arbitrajul lui D. Oprea și 
I. Georgiu.

„U“ CLUJ-NAPOCA — VOINȚA 
BRAȘOV 79—76 (39—34). Partida
vedetă a primei zile a fost șl cea 
mal spectaculoasă, în același timp 
de bun nivel tehnic. Antrenorul 
Gh. Roșu a declarat înaintea me
ciului că a venit aid să cîștige 
toate lntîlnirile. După felul cum 
au evoluat sportivele sale, s-a 
văzut că afirmația sa are acope
rire tn parte ; studentele. Insă 
— lidere ale clasamentului —

rea 
rei 
țLaJul

RAPID Șl ICEMENERG C.Ș.B. AU RETROGRADAT 
,1A“DIN DIVIZIA DE BASCHET (f)

TIMIȘOARA, 22 (prin telefon), 
în sala Olimpia s-au desfășurat 
ultimele jocuri ale grupei valo
rice 7—12 a Diviziei „A“ de bas
chet feminin, la sfîrșitul cărora 
au fost 
trogradate : 
ICEMENERG

Rezultate :
ICEMENERG 
Mobila Satu 
București
Universitatea Timișoara

cunoscute echipele re- 
Rapid București și 
C.Ș.B. București. 
Olimpia București —1 
C.Ș.B. 68—63 (44—37), 
Mare — Progresul 

83—75 (38—38, 72—72),
Rapid

București 76—54 (55—20), Olimpia
— Rapid 71—52 (39—39), Mobila — 
ICEMENERG C.Ș.B. 72—56 (42—25), 
Universitatea — Progresul 80—51 
(51—24).

Clasament : 7. Universitatea Ti
mișoara 45 p, 8. Olimpia Bucu
rești 41 p, 9. Mobila Satu Mare 
40 p, 10. Progresul București 37 
p, 11. Rapid București 34 p. 12. 
ICEMENERG C.Ș.B. București 
28 p.

Constantin CREȚU, coresp.



PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI „A
ÎNCHEIAT CU O SEVERĂ INFRINGERE BAIMĂREANĂ
JIUL PETROȘANI - F.C. BAIA MARE 4-1 (2-0)

1 greu ; timp rece ; spectatori - aproximativ 10 000. Au marcat : ȘUMULANSCHI 
K (min. 44), GiUCHICI (min. 69), SALAJAN (min. 70), respectiv KOLLER (min. 
jturi la poartâ : 12—5 (pe poartă : 6—3). Cornere : 4—2.

Grigore 7, Vosiliu 7 (min. 88 Bedo), S. Rusu 7, Miculescu 7 - Schmidt 7, 
— Sălăjan 7, Șumulanscb' 8, Giuchici 9.
W'ndt 5 — Eorz 5, Condruc 5 (min. 74 Molnar 6), Sabâu 6, Koller 6 — P. Radu 8, 

• — Sepi 5 (min. 63 Terheș 6), Dragomircscu 5, Deac 5.
tea 8 ; la linie : C. Jurjn și A. Jurja (toți din București).
: CONDRUC
9. La speranțe ; 1-C (0-0).

(prin telefon)
la gindul că F.C. Baia 
t redeveni, peste iarnă, 
d n-au putut-o învinge 
evenirea acesteia în Dl- 
șenenii au început fu- 
l imediat scorul, in min. 
XNSCHI a urmărit o 

clisa din careul lui 
replică printr-un evi- 

v. își impun chiar o do-

ENTUL „LA Zi"

OVA 17
17

12 1
10 2

4 30-12 25
5 28-13 22

,ow 17 9 3 5 23-19 21
17 9 1 7 30-20 19

>OC<3 17 8 2 7 19-18 18
17 7 4 6 23-24 18
17 1 2 7 21-31 18
17 8 1 • 31-25 17
17 7 3 7 28-23 17
17 7 3 7 25-21 17

M. 17 7 2 1 29-32 16
17 7 2 8 15-19 16
17 4 4 7 16-23 16

i 17 7 2 1 25-31 16
17 7 1 9 26-24 15

d, 17 3 2 10 17-25 12
5 î 10 19-30 12

ați 17 5 1 11 22-39 11

minare, dar vulnerabilitatea liniei de 
fundași (în special pe culoarul lui Con
druc) și fragilitatea vîrfului de atac (Dra- 
gomirescu) anulează efortul „paseurilor*'  
de la mijlocul terenului. Se remarcă de
zinvoltura cu care „Giuchici cel tehnic" 
poate răbune opoziția partenerei. In min. 
44, gazdele măresc avantajul prin STO- 
ICHIȚA, care fructifică o pasă excelen
tă a lui Șumulanschi.

După reluare, o fază în care Condruc 
stopează, în ultimă instanță, cu prețul 
unui cartonaș galben, prin tragere de 
tricou, o cursă lungă a lui Giuchici sim
bolizează parcă „destinul momentan” a 
doi fotbaliști din două echipe diferite. 
Băimărenii, meticuloși, nu renunță la 
luptă și, în min. 53 — la aceeași fază 
— Deac, P. Radu și Bălan ratează o 
mare ocazie, dar tot GIUCHICI, în min. 
69, după ce slalomează prin careul ad
vers, ridică scorul la proporții nerecupe
rabile. Peste un minut, Windt ne aduce 
aminte de Răducanu: iese Ia 30 m de 
poarta sa și pasează Iui... SALAJAN și 
acesta trimite în poarta goală. Golul de 
onoare băimărean va fi marcat, în min. 
77, de KOLLER, din lovitură de la 11 m, 
acordată pentru fault asupra lui P. Radu. 
Forța fizică a .Țiului. încununată de in
spirația lui Giuchici. a precumpănit pe un
teren greu.

Ion CUPEN

It „A“ AU SUSȚINUI „BfPETIflI GENERAU"
— STEAUA 4—2 (1—2).

i, pe stadionul „1 Mai“ 
■oximativ 10 000 de spec
ie ,„'V“ F. C. Argeș și 
t un util joc de verifi- 
«t de bun nivel tehnic, 
» lulnd jocul in serios, 
■ luptă sportivă fără me
ta terenului alunecos. La 
e minute a învins F. C. 
ormația piteșteană avînd 
i șl termlnlnd In forță 
e 45 de minute, jocul a 
fazele au alternat la am-
a fost deschis ta min. 

■e a primit o excelentă 
de la M. Răducanu. Bol- 
5US mari situații în mi- 
nutru ca in min. 15, MOI- 
entă vervă) să restabi- 
cu o spectaculoasă lovi
ta 3 minute Înainte de 
CU a finalizat o acțiune 
oștenilor. Iiin nou egali- 

clnd BARBULESCU a 
o lovitură de la 11 m, 

ețe de arbitrul I. Măr- 
ncolo, F. C. Argeș con- 
luță zburdtad pe întreg 
In “>kn. 70, ZAMFIR a 
tnd ța scorul să devină 
gazdelor. Ultimul gol al 
treat de TOMA (min. 73). 
balonul la „vinciul" por- 
lintr-o lovitură liberă de 
1 I. Mărgescu (Pitești) a 
1 următoarele formații : 
ristian (min. 75 Nițu) — 
r, Cîrstea (min. 46 To- 
n. 75 Eduard) — Kallo,

Nica (min. 65 Băluță),
I Sigmirean), Moiceanu. 
e — Rotar (min. 46 Nițu), 
1. Marin). lovan, Anghe- 
iea, lordănescu — Jurcă 
îolba. M. Răducanu (min. 
îorghe NERTEA).
IV — CORVINUL HUNE- 
. Partida s-a disputat pe
II în prezenta a peste 
1 șl a avut ca uvertură 
ată de retragerea din ac
tuală a lui NIcolae Pes- 
3t felicitat de conducerea

de reprezentanți ai al- 
clațil brașovene. Jocul a 
ibrat și util ambelor e- 
îștigat prin golul înscris 
min. 43. F.C.M. : Balasz 

i, Panache, Pescaru (min. 
cur, Sulea, Chioreanu — 
'eseu, Gherghe. Au mai 
ceanu, Hanu șl Furnică, 
i — Rednic, Andone, Gă- 
fmitrlu TV, Petcu. Kleln 
che, Vâetuș. Au mal ju- 
lesniuc, Ghiță și Gabor.

t TIMIȘOARA — Z.T.S. 
rada) 2—2 (1—1). Anghel 
nescu (min. 74) au mar- 
eni, Hodur (min. 2) și 
), pentru oaspeți. „Poli"

Moise — Nadu, Păltini- 
ișan — Dembrovschi, Ma-
- Anghel. Nedelcu, Nucă, 
tîurar. Dumitru, Roșea. 
HARTON, coresp.).
JMȚA — PROGRESUL 
0). Au asistat 10 OTO de 
ile au fost marcate de : 
. 10), Ștefanovici (min. 
n. 75), respectiv Glonț 
IESUL VULCAN : Bulan- 
îandu, Ciugarin, Gh. Ște- 
S. Marian, Tică — Apos- 
Au mal jucat : Neculcea, 
F.C. CONSTANȚA : Cos- 

stor, Antonescu, Carama-
Drogeanu, Gache — Pe- 

tîoldovan. Au mal jucat : 
Livciuc, Mărculescu și 

PA. coresp.).
- VIDEOTON 1—7 (1—3) !, 

au Învins cu 5—0 pe 
dar, duminică, tn par-

. ei s-au prezentat pe 
i • apărare dezorientată.

Oaspeții au avut în Tieber un atacant ta 
vervă, care a înscris 4 goluri, în min. 21, 
52, 75 Și 79. Celelalte goluri au fost mar
cate de Major (min. 24), Burcsa (min. 31) 
și Szabo (min. 88). Pentru gazde a înscris 
Kiss (min. 16 — din penalty). (L GHIȘA — 
coresp.).
• F.C.M. GALAȚI — LEGIA VARȘOVIA 

0—2 (0—1). Oaspeții au obținut prima lor 
victorie din turneul pe care il efectuează 
In țara noastră. Ei au marcat prin Baran 
(min. 40) și Kus to (min. 80). Gălățenii au 
prezentat formația : Oană — Vlad, Comșa, 
Anghelina, Moțoc — O. Rusu, Popescu, Ba- 
laban — C. Rusu, Onofrel, Zlate. Au mal 
jucat : Tordăchescu, Vlăduț și Orac. (Gh. 
ARSENIB, coresp.).
• F.C.M. PROGRESUL BRAILA — DI

NAMO BUCUREȘTI 2—5 (2—3). Au marcat: 
D. Georgescu (min. 1 din 11 m), Vrinceanu 
(min. 11), Țălnar (mim. 40 și 69) și Iordache 
(min. 83) pentru Dinamo, respectiv Pamfil 
(min. 34) și luga (min. 44). Bucureștenfl au 
utilizat ,',ll“-le : Eftimescu — Pană, L 
Marin, Ghiță, Stredle — Dragnea, Augus
tin, Custov — Țălnar. D. Georgescu, Vrîn- 
ceanu. Au mai fost folosiți : Bumbescu și 
Iordache. (D. CRISTACHE — coresp.).
• MUȘCELUL C. LUNG — F.C. ARGEȘ 

0—0. Mieciul s-a disputat duminică. (D. RA
DULESCU-coresp.) .
e S. C. BACAU — UNIREA FOCȘANI 

2—0 (0—0). Autorii golurilor : Lunca (min. 
57) și Moldovan (min. 85). S.C. BACAU : 
Ursache — Andrieș, Cărpuci, Lunca, Elisd — 
I. Solomon, Vamanu, Soșu — Șoirnan, Fîșic, 
Chitara. Au mai jucat : lorgulescu și Moldo
van. (E. TEURAU-eoresp.).

® „U“ CLUJ-NAPOCA — C.S.M. SUCEAVA 
2—0 (1—0). Golurile au fost marcate de 
Cimpeanu II (min. 28) și Suciu (min. 60). 
(I. LESPUC-coresp.).
• UNIVERSITATEA CRAIOVA — RAPID 

BUCUREȘTI 2—0 (0—0). Joc de bun nivel 
tehnic, ambele echipe dovedindu-se bine 
pregătite. Crișan (min. 47) și Irimescu 
(min. 87) au marcat pentru gazde, care au 
aliniat următoarea formație : Boldici — Ne- 
grllă, Tilihol, Ștefănescu, Ungureanu — Ți- 
cleanu, Beldeanu, Irimescu — Crișan, Că- 
mătaru, Cîrțu. Au mai jucat: Lung, Purima, 
Ciupltu și Donose. (V. POPOVICI-eoresp.).

® TRACTORUL BRAȘOV — C.S.M. BOR- 
ZEȘ'JtT 1—2 (1—0). Arineanu, respectiv V. 
Popa și Florian au înscris golurile. (P. 
DUMITRESCU, coresp.).
• MECANICA FINA — STEAUA 2—2 

(1—1). 7 000 de spectatori au asistat la 
• partidă — disputată duminică — atrac
tiva, cu multe faze de poartă. Golurile au 
fost marcate de P. Dumitru (min. 2 și 79), 
respectiv Jurcă (min. 1) și A. lonescu 
(min. 59). Steaua a aliniat formația : Toma . 
— Rotar, FI. Marin, Sameș, Anghelinl — 
Stoica, lordănescu, Minea — M. Răducanu, 
Bolba, Jurcă. Au mai jucat în repriza se
cundă : Isaia, A. lonescu, Agiu, lovan, I. 
Gheorghe și Cemescu. (D. BRANOIU,

O F.C.M. REȘIȚA A CIȘTIGAT „MEMO
RIALUL MIHAI J1JIC". Obținînd victoria șl 
In a treia partidă, cu C.F.R. Timișoara, 4—0 
(3—0), prin golurile marcate de Matefi (Z), 
Aelenei și Gabel, echipa F.C.M. Reșița, a 
cîștlgat ediția din acest an a „Memorialului 
Mihail Jijic". In cealaltă partidă a ultimei 
etape, divizionara „A“ Chimia Rm. Vilcea 
a cîștigat cu 2—1 (0—1) in fața formației
Elfire Spartakus Bekescsaba (Ungaria). Au ® 
înscris : Gingu (2), respectiv Kurucz. (D. 
GLAVAN, coresp.).
• CEAHLĂUL P. NEAMȚ — POLITEH

NICA IAȘI 1—0 (1—0). Unicul gol a fost
marcat de Niță (min. 44). POLITEHNICA : 
Bucu — Oprea, Agachl, Ursu, Ciocîrlan — 
C. lonescu, Simionaș, Florean — D. lonescu, 
Cioacă, Sachelarie. Au mal jucat : Mun- 
teanu, Opaiț, Kereskl. (C. RUSU, coresp.).
• METALUL AIUD — ȘOIMII I.P.A. SI

BIU 3—1 (0—1). Au marcat : Ilie (2) și 
Vlad, respectiv Golața. (I. CRĂCIUN, 
coresp.).
• GLORIA BISTRIȚA — GAZ METAN 

MEDIAȘ 4—0 (2—0). Au înscris : Di
nii A (3) șj Filipoi. (I. TOMA-coresp.) -
• GLORIA BUZĂU — C.S. TIRGOVIȘTE 

l—1 (1—0). Autorii golurilor : Negoescu, T. 
Dumitrescu, respectiv Popescii. (D. SOARE- 
coresp.).

ETAPA A XVill-a (sîmbătă 28 februarie)
F.C. Olt - Progr. Vulcan București (1-1)
Jiul Petroșani - Dinamo București (0—3)
F1C. Baia Mare - Politehnica lași (0—2)
F.C.M. Galați - F.C.M. Brașov (1—2)
F.C. Argeș - Universitatea Craiova (2-3)
„U" Cluj-Napoca - Chimia Rm. Vilcea (1-3)
A.S.A. Tg. Mureș — Corvinul Hunedoara (1-4)
Sp. stud. București . - Politehnica Timișoara (0-1)
Steaua București - S.C. Bacău (4-0)

ETAPA A XlX-a (simbâtă 7 martie)
Politehnica Timișoara - „U“ Cluj-Napoca (0-1)
S.C. Bacău - Sp. stud. București (2-4)
Chimia Rm. Vilcea - A.S.A. Tg. Mureș (3—3)
Universitatea Craiova - Steaua București (1-0)
F.C.M. Brașov - F.C. Baia Mare (1-1)
Progr. Vulcan București — Jiul Petroșani (2-4)
Politehnica lași - F.C. Argeș (1-2)
Dinamo București - F.C.M. Galați (2-0)
Corvinul Hunedoara - F.C. Olt (3-1)

ETAPA A XX-a (sîmbătă 14 martie)
Sp. stud. București - F.C.M. Brașov (0—2)
F.C. Olt — Politehnica Timișoara (1-0)

Corvinul Hunedoara - Dinamo București (0-1)
S.C. Bacău - A.S.A. Tg. Mureș (2-2)
Steaua București - Chimia Rm. Vilcea (0—1)
Jiul Petroșani - Universitatea Craiova (0-2)
F.C. Baia Mare - Progr. Vulcan București (3—O)
„U“ Cluj-Napoca - Politehnica Iași (0—1)
F.C. Argeș - F.C.M. Galați (1-0)

ETAPA A XXI-a (sîmbătă 21 martie)
F.C.M. Galați - Corvinul Hunedoara (0-7)
A.S.A. Tg. Mureș - F.C.M. Brașov (0—1)
Universitatea Craiova - F.C. Olt (1—0)
Progr. Vulcan București — F.C. Argeș (1—2)
„U“ Cluj-Napoca — S.C. Bacău (0—1)
Politehnica lași — Sp. stud. București (2—4)
Chimia Rm. Vilcea - Jiul Petroșani (0—1)
Politehnica Timișoara - Steaua București (0—1)
Dinamo București - F.C. Baia Mare (0—1)

ETAPA A XXII-a (sîmbătă 28 martie)
Chimia Rm. Vilcea - F.C. Baia Mare (0-5)
Universitatea Craiova - „U" Cluj-Napoca (0—1)
S.C. Bacău — F.C.M. Galați (0—2)
F.C. Olt - Politehnica lași (0—3)
Progr. Vulcan București - Dinamo București (0—4)
F.C. Argeș - A.S.A. Tg. Mureș (0—2)
Sp. stud. București - Steaua București (3-1)
Jiul Petroșani - Corvinul Hunedoara (0—1)
F.C.M. Brașov - Politehnica Timișoara (1-2)

ETAPA A XXIII-a (sîmbătă 4 aprilie)
F.C.M. Galați - Progr. Vulcan București (1—3)
Corvinul Hunedoara - F.C.M. Brașov (0-1)
„U“ Cluj-Napoca - Dinamo București (1-2)
S.C. Bacău - Chimia Rm. Vilcea (2—4)
Steaua București - A.S.A. Tg. Mureș (1-3)
F.C. Olt - Jiul Petroșani (0-4)
F.C. Baia Mare - F.C. Argeș (0—5)
Politehnica lași - Politehnica Timișoara (1—2)
Sp. stud. București - Universitatea Craiova (0—2)

ETAPA A XXIV-a (duminică 12 aprilie)
F.C. Argeș - Steaua București (0-1)
F.C. Baia Mare — F.C.M. Galați (0-4)
Progr. Vulcan București — Corvinul Hunedoara (1—3)
F.C.M. Brașov - Chimia Rm. Vilcea (0—1)
Dinamo București - F.C. Olt (1-1)
Politehnica lași — Universitatea Craiova (0-2)
A.S.A. Tg. Mureș - „U" Cluj-Napoca (3—2)
Jiul Petroșani - Sp. stud. București (1—2)
Politehnica Timișoara - S.C. Bacău (0—2)

ETAPA A XXV-a (simbâtă 18 aprilie)
F.C.M. Brașov - S.C. Bacău (0-2)

• Corvinul Hunedoara - F.C. Argeș (0-6)
Sp. stud. București - „U" Cluj-Napoca (0—0)
F.C.M. Galați — Jiul Petroșani (0—4)
Steaua București - Politehnica lași (3-3)
F.C. Olt - F.C. Baia Mare (1-0)
Chimia Rm. Vilcea - Progr. Vulcan București (2-5)
Universitatea Craiova — Politehnica Timișoara (0— l)
A.S.A. Tg. Mureș - Dinamo București (1—2)

ETAPA A XXVI-a (miercuri 22 aprilie)
Jiul Petroșani - A.S.A. Tg. Mureș (1-2)
Sp. stud. București - Progr. Vulcan București (0—l)
Chimia Rm. Vilcea - F.C. Olt (0—0)
Steaua București — Dinamo București (2—0)
Politehnica Timișoara — F.C. Argeș (0—0)

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 22 FEBRUARIE

I. Ascoli — Cagliari X
H. Avellino ■—• Torino 1

HI. Catanzaro — Fiorentina X
IV. Intemazionale — Como 1
V. Juventus — Brescia 1

VI. Perugia -- Udinese 2
VII. Pistoiese — Napoli 2

VIII. Roma — Bologna X
IX. Catania -- Lazio X
X. Genoa — Milan X

XI. Monza — Pescara X
XII. Palermo — Foggia X

XHI. Taranto -— Sampdoria X
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 

1.026.377 LEI, din caTe 65.992 ld, 
report la categoria 1.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO 2 DIN 22 FE
BRUARIE 19fTt

Extragerea I : 63 17 57 56 ; ex
tragerea a H-a : 21 65 15 33 ; ex
tragerea a nr-a : 74 51 75 73.

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 
800.458 lei din care 29.375 lei 
report la categoria 1.

$

Politehnica Ieși - F.C.M. Brașov (1-2)
„U“ Cluj-Napoca - F.C. Baia Mare (2—1)
S.C. Bacău - Corvinul Hunedoara (1-4)
Universitatea Craiova - F.C.M. Galați (2—1)

ETAPA A XXVII-a (simbâtă 2 mai)
F.C. Baia Mare - Universitatea Craiova (0-2)
„U" Cluj-Napoca - Steaua București (0-2)
Jiul Petroșani - Politehnica lași (0-4)
Progr. Vulcan București - S.C. Bacău (0—1)
A.S.A. Tg. Mureș - F.C. Olt (0—3)
Corvinul Hunedoara - Sp. stud. București (2-1)
Politehnica Timișoara — F.C.M. Galați (0-2)
Dinamo București - Chimia Rm. Vilcea (2—0)
F.C. Argeș - F.C.M. Brașov (1-2)

ETAPA A XXVIII-a (miercuri 6 mai)
F.C. Olt — S.C. Bacău (1-3)
F.C. Argeș - Chimia Rm. Vilcea (0—1)
Sp. stud. București — A.S.A. Tg. Mureș (0—1)
F.C.M. Galați - „U" Cluj-Napoca (1-4)
F.C. Baia Mare - Politehnica Timișoara (1-3)
Universitatea Craiova - Progr. Vulcan București (2-3)
F.C.M. Brașov - Jiul Petroșani (1—1)
Politehnica lași - Dinamo București (0—4)
Steaua București - Corvinul Hunedoara (1-1)

ETAPA A XXIX-a (sîmbătă 16 mai)
Dinamo București — F.C. Argeș (1—2)
F.C. Olt - Sp. stud. București (0—2)
S.C. Bacău - F.C. Baia Mare (0—2)
F.C.M. Brașov — Steaua București (2-2)
Chimia Rm. Vilcea — F.C.M. Galați (0-3)
Jiul Petroșani — „U" Cluj-Napoca (0—1)
A.S.A. Tg. Mureș - Politehnica lași (1—3)
Progr. Vulcan București — Politehnica Timișoara (1-1)
Corvinul Hunedoara - Universitatea Craiova (1—2)

ETAPA A XXX-a (sîmbătă 23 mai)
Politehnica Timișoara — Jiul Petroșani (0—3)
Universitatea Craiova - F.C.M. Brașov (0—1)
Chimia Rm. Vilcea - Corvinul Hunedoara (1—3)
S.C. Bacău - Politehnica Iași (0—0)
„U“ Cluj-Napoca - F.C. Argeș (0—2)
Progr. Vulcan București- Steaua București (1—0)
F.C.M. Galați - F.C. Olt (2-4)
Dinamo București - Sp. stud. Bucure;ti (3—O)
F.C. Baia Mare - A.S.A. Tg. Mureș (0-2)

ETAPA A XXXI-a (miercuri 27 mai)
F.C.M. Brașov - „U" Cluj-Napoca (1-2)
Steaua București — Jiul Petroșani (0-2)
Universitatea Craiova - S.C. Bacău (1—1)
A.S.A. Tg. Mureș - Progr. Vulcan București ,(1—3)
Corvinul Hunedoara - F.C. Baia Mare (1—3)
Politehnica Timișoara — Dinamo București (0—2)
Politehnica iași - Chimia Rm. Vîlcea (1—2)
F.C. Argeș - F.C. Olt (1-2)
Sp. stud. București - F.C.M. Galați (0—3)

ETAPA A XXXil-a (sîmbătă 6 iunie)
F.C. Baia Mare - Steaua București (1-3)
Corvinul Hunedoara - Politehnica Timișoara (0-1)
Progr. Vulcan București - Politehnica lași (0-3)
Jiul Petroșani - S.C. Bacău (0-2)
F.C. Argdș - Sp. stud. București (3—1)
F.C.M. Galați — A.S.A. Tg. Mureș (0—5)
Dinamo București - F.C.M. Brașov (1—3)
Chimia Rm. Vilcea - Universitatea Craiova (0—4)
F.C. Olt - „U" Cluj-Napoca (0-0)

ETAPA A XXXIII-a (sîmbătă 13 iunie)
S.C. Bacău - Dinamo București (0-0)
Universitatea Craiova - A.S.A. Tg. Mureș (4-1)
Sp. stud. București — F.C. Baia Mare (0-0)
„U“ Cluj-Napoca - Corvinul Hunedoara (2—1)
F.C.M. Brașov - Progr. Vulcan București (1—3)
Jiul Petroșani - F.C. Argeș (1-3)
Politehnica lași - F.C.M. Galați (1~1)
Steaua București - F.C. Olt (0-2)
Politehnica Timișoara - Chimia Rm. Viicea (1—2)

ETAPA A XXXIV-a (sîmbătă 20 iunie)
F.C. Olt - F.C.M. Brașov (1-2)
F.C. Baia Mare - Jiul Petroșani (1-4)
Corvinul Hunedoara — Politehnica lași (0-2)
F.C.M. Galați — Steaua București (1—4)
F.C. Argeș - S.C. Bacău (0-4)
Progr. Vulcan București — „U" Cluj-Napoca (0—2)
A.S.A. Tg. Mureș - Politehnica Timișoara ■ (1—3)
Chimia Rm. Vilcea — Sp. stud. București (1—0)
Dinamo București - Universitatea Graiova (0—2)

Intre paranteze — rezultatele din tur

IN PRIMA ZI 
A LUNII MARTIE

O ȘANSA DE MARI SUC-
CESE PENTRU DV., UN CA
DOU TRADITIONAL, PLĂ
CUT, ȘI UTIL !

Fiecare variantă jucată, o 
posibilitate de a cîștiga : k
• AUTOTURISME „Dacia 

1300“ și „Skoda 120 L“ ;
O EXCURSII în U.R.S.S. sau 

CROAZIERE pe Marea Nea
gră;

9 MARI SUME DE BANI, 
variabile și fixe ;

SE EFECTUEAZĂ 12 EX
TRAGERI CU UN TOTAL DE 
120 NUMERE !

NOU ! Se pot obține AUTO
TURISME și pe bilete achi
tate 25% î

Consultați prospectul și ju- 
cați din vreme numerele pre
ferate *

ULTIMA ZI DE PARTICI
PARE — simbătă 28 februarie
1981. ■$.

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^



Campionatele internaționale de floretă ale României AȘII PATINAJULUI ARTISTIC
PE LOCUL I, REPREZENTANTUL NOSTRU PETRU KUKI DIN UNIUNEA SOVIETICĂ SE PREZINTĂ
Un număr de 72 scrimeri din 

7 țări (Bulgaria, Cuba, Ceho
slovacia, Polonia, R. D. Ger
mană, U.R.S.S. și România) au 
luat parte vineri și sîmbătă la 
turneul individual din cadrul 
Campionatelor interna.ț.ionale da 
floretă ale țării noastre desfășu
rate în sala Floreasca II din Ca
pitală^

Petru Kuki este câștigătorul „in- 
ternaționalelor“ de floretă ale 
României. Un public entuziast a 
aplaudat frumoasa sa victorie, 
obținută în finala concursului, în 
fața cubanezului Diaz. Scorul cu 
care s-a încheiat ultimul asalt, 
cel decisiv, 12—II pentru flore- 
tistul nostru, exprimă suficient 
de convingător dimensiunile 
disputei de pe planșă. Trăgătorul 
cubanez, dîrz și cu o mare vite
ză de deplasare, ajunsese la un 
moment dat să conducă cu 7—1, 
lăsind impresia că va obține o 
victorie facilă. Kuki a fost prea 
larg în prima parte a asaltului ; 
și-a studiat exagerat de mult ad
versarul, înainte de a-și impune 
© anumită strategie.

„CUPA CAfiPAjr LA
BUȘTENI, 22 (prin telefon). Mii 

de spectatori înșiruiți de-a lun
gul traseelor amenajate în Valea 
Cerbului au urmărit cu deosebit 
interes întrecerile de schi fond 
dotate cu „Cupa Carpați", la ca
re au participat alergătoare din 
3 țări, Bulgaria, Cehoslovacia și 
România.

Sîmbătă s-a desfășurat întrece
rea individuală de 10 km. La cî- 
teva minute după start, o nin
soare extrem de puternică a ju
cat o festă deloc plăcută alergă
toarelor care-și ceruiseră schiu- 
rile pentru cu totul alte condiții 
de alergare ! în aceste circum
stanțe, o schioară din Cehoslova
cia, liana Biasikova, s-a impus 
detașat față de partenerele sale 
de întrecere șl a terminat cursa
l-a  mai mult de jin minut înaintea 
celei de a doua clasate. Poate 
că, în condiții normale, con
cursul ar fi fost mult mal e- 
chilibrat. Dintre reprezentantele 
noastre, cea tnai bună compor
tare a avut-o Elena Tișcă, cla
sată în final pe locul 4.

Duminica a fost rezervată pro
bei de ștafetă, 4X5 km. Sporti
vele cehoslovace și-au reconfir
mat valoarea demonstrată în ziua 
precedentă, cîștigînd din nou, la 
mare diferență.

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
IA SOFIA, ROMÂNIA (tneret) 
ÎNVINGE BULGARIA A CU 

8-2, LA HOCHEI

Reprezentativa de tineret a tă
rii noastre la hochei a susținut 
la Sofia, pe noul patinoar „Sla
via", cel de-al doilea meci îm
potriva reprezentativei „A“ a 
Bulgariei, care se pregătește pen
tru grupa C a Campionatului 
mondial.

După ce pierduseră prima Intîl- 
nire cu 2—0, tinerii noștri ho- 
cheiști și-au luat o frumoasă re
vanșă, cîștigînd cu 8—2 (2—1,
2—1, 4—0). Din formația noastră 
s-au remarcat Gereb, Sandor, Vi- 
șan șl portarul Fekete.

COMPORTĂRI BUNE LA „IN
TERNAȚIONALELE’ DE JUDO 

ALE BULGARIEI

La Campionatele Internaționale 
de judo ale Bulgariei, desfășu

DINAMO CUCEREȘTE A 3-a OARĂ CUPA CAMPIONILOR EUROPENI LA VOLEI
(Urmare din pag. 1)

al treilea, dar arbitrul spaniol 
Morales nu le-a acordat o min
ge valabilă. Soor final 3—1 
{11, —13, 13, 6) pentru echipa 
sovietică. Am așteptat cu e- 
moție întilnlrea Dinamo — 
Gwardia, dar emoțiile au dis
părut repede, pentru că sexte
tul nostru a început meciul de
cis, a combinat excelent (în
deosebi Oros, Tutovan și Du» 
tnănolu). publicul „explodînd" 
în urale la „bombele" execu
tate. DinamovișJ’ti au învins 
Cu 3—0 (7, 6, 5), cu o deta
șare de veritabil „star" al 
voleiului european. Au arbi
trat : O. Facchctin (Italia). R 
Quentin (Franța).

Meciul de duminică, dintre 
Dinamo și ț.S.KA Moscova a 
fost palpitant. După ce au cîs- 
tigat primele două seturi prin- 
tr-un joc deosebit de eficace 
(în care a excelat Oros și Tu
tovan), dinamoviștii au cedat 
următoarele două seturi, cre- 
înd unele emoții. Dar, in se
tul decisiv, s-au regăsit si au 

inctat cu hotărîre, excelînd 
la blocaj (Enescu și Gârleanu 
Îndeosebi), stoplnd astfel ac

De la 1—7, Kuki a remontat 
însă lucid și calm și a ajuns la 
8—8 ; egalat, Diaz a recurs la 
un artificiu, acuzînd o lovitură 
pe flanc. Asaltul s-a întrerupt. 
In fond n-a fost nimic grav (s-a 
văzut cu cîtă prospețime a reluat 
lupta floretistul cubanez !). Diaz 
n-a urmărit decît să-1 „scoată 
din mînă“ pe Kuki. în parte l-a 
reușit această stratagemă ; a con
dus cu 9—8 și 10—9, dar finalul 
asaltului i-a aparținut lui Kuki, 
mai subtil și mai decis.

Kuki a demonstrat, și de aceas
tă dată, că rămîne floretistul 
nostru nr. 1. El s-a impus cu 
autoritate și în fazele premergă
toare asaltului decisiv ; 5 victo
rii în turul I (printre învinșii săi, 
însuși Diaz !), tot atîtea în turul 
II (în grupă cu cel mai bine co
tat dintre floreșt.iștii sovietici, 
Jelesnov), 4 victorii în turul IU 
(egalat doar de cubanezul Her
nandez) și... cap de coloană în 
eliminări directe. Aici a trecut, 
mai întîi, de Marcvart (10—5), a- 
poi de Hernandez (10—4!), intrînd 
astfel, fără emoții, în turneul fi
nal de 8. In continuare (pînă la

SCHI FOND fEMININ
REZULTATE TEHNICE, 10 km :

1. liana Biasikova 36:37, 2. Zana
Koberlakâva 37 :44, 3. Lenka Brat
kova (toate din Cehoslovacia) 
37:53, 4. Elena Tișcă (România)
38:06, 5. Zitka Bostikalova (Ceho
slovacia) 38:18, 6. Magdalena Hîr- 
lav (România) 38:25, 7. Maria To
ma (România) 38:51; ștafetă 4X5 
km : 1. Cehoslovacia 1 h 16:08,
2. România 1 h 19:10, 3. Bulgaria 
1 h 23:20.

Victor ZBARCEA — . coresp.

SCHIORII NOȘTRI-LA ÎNTRECERILE 
„UNIVERSIADEI" DE IARNĂ

După cum se știe, între 24 
februarie și 4 martie, la Jaca 
în Spania va avea loc o nouă 
ediție a „Universiadei" de Iar
nă. La întrecere și-au anuntat 
participarea peste 60 de dele
gații sportive studențești. In 
vederea acestui important eve
niment, un grup de schiori ro
mâni au plecat sîmbătă spre 

rate în localitatea Loved, spor
tivii români au avut o frumoasă 
oomportare. Concurînd In compa
nia unui mare număr de partici
pant! din 19 țări, reprezentanții 
noștri au urcat pe podiumul de 
onoare la 5 categorii ; Station 
TopHcean (ușoară) și Mihalache 
Toma (mijlocie) s-au clasat pe 
locul 2, Arpad Szabo (super- 
ușoară). Constantin Niculae (se- 
miușoară) și Mircea Frăției (se- 
mimljlode) au ocupat locul 3 la 
categoriile respective.

SPARTACHIADA DE IARNĂ 
A ARMATELOR PRIETENE

La Boroveț (Bulgaria), în ca
drul Spartachladei de iarnă a ar
matelor prietene, proba de șta
fetă la blatlon 4X7,5 km a revenit 
selecționatei R. D. Germane, cu 
timpul de 1 h 42:53,26, urmată de 
U.R.S.S. — 1 h 43:53,55, Ceho
slovacia — 1 h 40:36,09, Bulgaria 
— 1 h 52:47,09, România —
1 h 54:45,19, Polonia — lh 50:01,22, 
Ungaria — 2 h 07:32,47.

țiunile adversarilor. Aprecie
rile tehnicienilor din voleiul 
internațional sint de pe acum 
unanim laudative, iar publicul 
spaniol l-a aplaudat îndelung 
pe dinamoviști, la primirea 
trofeului. încă o dată, felicită
rile tuturor pentru dinamoviș
ti I în celălalt meci al zilei : 
Gwardia — NMKY Pieksamaen
3—2.

Iată clasamentul :
1. DINAMO BUC.
2. T.S.K.A. Moscova 
2. Gwardia Wroclaw 
4. NMKY Pieksamaen

3 3 0 9:2 6
3 2 1 8:4 5
3 1 2 3:8 4
3 0 3 3:9 3

★
ARLON, 22 (prin telefon). în 

sala sporturilor din localitate 
s-a desfășurat turneul final în 
„Cupa cupelor" la volei.

După cum se știe. în acest 
turneu au luat parte Steaua 
București. Avtomobilist Lenin
grad, T.S.K.A. Septemvrisko 
Zname Sofia si Cervena Hvezda 
Bratislava.

Sîmbătă. jucătorii noștri au 
avut un adversar redutabil în 
meciul pe care localnic'! l-au 
socotit „capul de afis“ al tur
neului. Steliștii au întîlnit echi
pa Avtomobilist Leningrad. Jo
cul excelent prestat de elevii 

asaltul cu Diaz) Kuki l-a întrecut 
pe Roca (10—6) și după aceea și 
pe cubanezul Favier (10—4).

Dintre ceilalți floretiști care 
ne-au reprezentat la internațio
nale, cel mai bine s-au clasat 
Zsolt Husti (5) și Sorin Roca (8). 
Cu un plus de rutină Husti ar fi 
putut să-și dispute chiar și locul 
I, în compania lui Kuki. L-a 
oprit, însă, Gonzales (11—9), A 
fost cel mai frumos asalt, după 
cel dintre Kuki șiz Diaz. Sorin 
Roca a avut neșansa să tragă 
asaltul inaugural al turneului fi
nal în compania lui Kuki, altfel 
cu certitudine s-ar fi aflat ceva 
mal sus în tabloul primilor 8

Clasamentul turneului final : 1. 
Kuki (România), 2. Diaz (Cuba),
3. Favier (Cuba), 4. Gonzales 
(Cuba), 5. Husti (România), 6. 
Zîch (Polonia), 7. Ileidenescher 
(R.D.G.), 8. Roca (România).
Și întrecerea pe echipe desfă

șurată duminică a revenit repre
zentanților României (Kuki, Pe- 
truș, Husti. Roca, Oancea). După ce 
în meciurile pe grupe, floretiș- 
ții români au întrecut cu 9—6 
formația R.D.G. și cu 9—5 pe 
cea a Cehoslovaciei, ei au sus
ținut partidele pentru locurile 
I—ILL în compania trăgătorilor 
Poloniei, în fața cărora au cîști- 
gat cu 9—7 (Oancea 3, Kuki, 
Petruș și Husti cîte 2 v, respec
tiv Sypnewskl 4, Zich 3) și a 
celor cubanezi, apropriindu-și, de 
asemenea, v’ctoria cu 9—4 (Pe
truș 3 v., Kuki, Oancea și Husti 
cîte 2 v., r-esp. Gonzales 2 v.. 
Diaz șl Hernandez cîte o victo
rie). Clasament final : 1. ROMA
NIA I, 2. CUBA, 3. POLONIA 
(în meci pentru locul 2, Cuba — 
Polonia 9—4).

- Tiberiu STAMA

locul de desfășurare a marii 
competiții sportive de iarnă.

Schiorii noștri vor participa 
la întrecerile de fond și schi 
alpin fete. Au făcut deplasarea 
Elena Lagusis, Emilia Raus, 
Iu liana Popoiu și Piroșca Abos 
(fond) — antrenor Nicolae Du
da, iar la probele alpine va 
concura Daniela Uncrop.

VASILE ANDREI PE LOCUL 2 
LA „MEMORIALUL NIKOLA 

PETROV" DE LUPTE 
GRECO-ROMANE

SOFIA, 22 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru Panciov 
Stoianov). La Pazarglc s-au în
cheiat duminică seara întrecerile 
turneului internațional de lupte 
greeo-romane, „Memorialul Ni
kola Petrov". La această tradi
țională competiție au participat 
concurent! din Cehoslovacia, Ita
lia, Iugoslavia, Grecia, Polonia, 
România, Ungaria, U.R.S.S. și 
Bulgaria (cu mal mulți sportivi 
la flecare categorie). Dintre lup
tătorii români cea mal bună evo
luție au avut-o Vasile Andrei, 
dasat pe locul 2 la cat. 160 kg 
și Mihai Cișmaș (48 kg), Nicolae 
Zamfir (57 kg), ștefan Negrișan 
(63 kg), Gheorghe Glonț (82 kg) 
situați pe locul 3. Iată și învin
gătorii, în ordinea categoriilor : 
A. Savciuk (U.R.S.S.), M. Fekov 
(Bulgaria), J. Mlhalik (Polonia), 
P. Kirov (Bulgaria), V. Kovalik 
(Polonia), J. Kasap (Iugoslavia) , O. 
Pavlov (Bulgaria). M. Komșev 
(Bulgaria). N. Inkov (U.R.S.S.) și 
F. Gherovski (Bulgaria).

lui Aurel Drăgan și Octavian 
Cretu n-a lăsat adversarilor nici 
o speranță. Nicu Pop, Petre Io- 
nescu și Sorin Macavei, bine 
serviți de Aurelian Ion, au 
punctat cu hotărîre. cîștigînd cu 
3—1. In celălalt meci. Cervena 
Hvezda Bratislava a cîștigat cu 
3—0 meciul cu T.S.K.A. Sofia.

Meciul de astăzi (n.r. ieri), 
care avea să hotărască cîstigă- 
toarea trofeului, s-a desfășurat 
între Steaua și echipa din Bra
tislava. După primul set. pier
dut de steliști la 6. echipa a 
avut o frumoasă revenire și a 
cîștigat cel de-al doilea la 11. 
Credeam că, de aici Înainte, ste- 
liștii se vor îndrepta hotărîti 
spre victorie. Dar multele gre
șeli ale blocajului și la preluare 
au făc.it ca echipa adversă să 
cîștige următoarele două se
turi și. astfel, să intre în po
sesia rîvnitului trofeu. Scor fi
nal 3—1 (6, —11. 10, 9) pentru 
Cervena Hvezda Bratislava, 
Steaua clasîndu-se astfel pa 
locul secund. Meciul următor 
dintre Avtomobilist Leningrad 
și T.S.K.A. Sofia s-a încheiat 
seara tîrziu și rezultatul nu 
ne-a parvenit pîr.ă la închiderea 
ediției.

LA STARTUL „MONDIALELOR
Sezonul patinajului artistic se 

apropie de punctul său culmi
nant. Săptămîna viitoare. ..ste
lele ghetii" vor intra pe orbi
ta celei mai importante între
ceri. campionatele mondiale. 
Pentru noile și importantele 
starturi se pregătesc și repre
zentanții Uniunii Sovietice, can
didați tradiționali la cununile 
cu lauri.

Evoluția patinatorilor sovietici 
la recent încheiatele „europene" 
de la Innsbruck îndreptățește 
părerea că ei se vor situa prin
tre protagoniști și la competi
ția supremă, programată între 
3 și 7 martie în S.U.A., la Hart
ford (Connecticut). Două titluri 
de campioni europeni au rămas 
în posesia lor — Ia individual 
masculin și perechi. în total 
ei cucerind 5 medalii din cele 
12 puse în joc. O impresie deo
sebită a produs Igor Bobrin, 
noul campion. Cu un program 
complet schimbat (în care se 
vede mina antrenorului său. 
fostul as al săriturilor intrepi- 
de. Iuri Ovcinikov). leningră- 
deanul reușește, la 27 de ani. 
să-și vadă. în sfîrșit. numele 
consacrat pe tabelul laureati- 
lor. Duelul său cu Scott Ha
milton, campionul american, se 
anunță ca deosebit de intere
sant.

Oarecum surprinzătoare as
censiunea altor patinatori din 
Leningrad, perechea Irina Vo-

Perechea patinatorilor leningrădeni Irina Vorobieva — Igor Li
sovski, campioni europeni, vor fi prezenfi cu mari șanse și la 

apropiatele CM., de la Hartford

CAMPIONATE DE FOTBAL
ITALIA (etapa a 18-a). Ascoli

— Cagliari 0—0, Avellino — 
Torino 3—0, Catanzaro — Fio
rentina 2—2, Inter—Como 2—1, 
Juventus — Brescia 2—0. Peru
gia — Udinese 1—2, Pistoiese
— Napoli 0—1, Roma — Bolog
na 1—1. în clasament : Roma 
și Inter 24 p, Juventus 23 p, 
Napoli 21 p etc.

ANGLIA. în etapa de șimbă-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Rezultate de la 

C.E. Indoor de la Grenoble : tri
plu salt — Ablasov (U.R.S.S.) 
17,30 ; la femei : greutata — Bo
na Slupianek (R.D.G.) 20,77 m,
lungime — Karin Haend (R.F.G.) 
6,77 m, 50 m.g. — Sofia Blyelczlk 
(Polonia) 6,74 * * In concursul de 
la San Diego (California), Ea- 
monn Coghlan (Irlanda) — cea 
mai bună performanță mondială 
indoor în proba de o milă: 3:50,6 
• La Fort Worth (Texas), Cari 
Lewis (19 ani), cea mai bună 
performanță mondială indoor la 
săritura în lungime : 8,50 m.

tă : Aston Villa — Crystal Pa
lace 2—1 ; Brighton — Liver
pool 2—2 ; Everton — Coventry 
3—0 ; Ipswich — Wolverhamp
ton 3—1 ; Leeds — Sunderland 
l—O ; Manchester City — Man
chester United 1—0 ; Midles- 
brough — Stoke 3—1 ; Notting
ham — Arsenal 3—1 ; Sout
hampton — W. B. Albion 2—2 1 
Tottenham — Leicester 1—2.

favoritul Bojan Krizaj doar pe 
lecui 6. Proba feminină a re
venit tinerel Alenka Mavec (18 
ani).

SCRIMA 9 Turneul Internațio
nal de sabie de la Bytom (Po
lonia) a revenit echipei Ungariei. 
Pe locurile următoare : U.R.S.S„ 
Polonia I, Italia, România, R.D.G„ 
șl Polonia IL

TENIS 9 Sferturi de finală la 
Palm Springs : Connors — Du
pre 6—4. 6—2, Lendl — Tanner 
7—6, 8—1, Solomon — Gottfried
3— 6, 6—4, 7—6. Teltscher — Smld 
7—6, 7—6. în semifinale : Connors
— Teltscher 6—3, 6—7, 6—4,
Lendl — Solomon 6—1, 6—2 9 
tn semifinalele turneului femi
nin de la Houston : Mandlikova
— Jausoveo 6—3, 3—6, 6—1,'
Bunge — Jordan 6—3, 6—3 9
La Sydney: Borg — McEnroe 
6—2, 6—4, apoi la Melbourne :
4— 6. 6—1, 6—7, 4—6 9 Turneul
d? la Santo Domingo (Circuitul 
Caraibelor) a fost QÎșUgat de 
Victor Peocl (Paraguay), In.yiiy- 
gător cu 6—2, 6—4 ta fata porto- 
rlcanulul Francis Gonzalez.

TENIS DE MASA 9 Titlurile 
„internaționalelor" Cehoslovaciei 
au revenit echipelor Suediei (f)
— 3—1 în finală cu U.R.S.S. șl 
Franței (m) — 3—1 cu Suedia. 
Echipa feminină a României a 
pierdut (0—3) ta „sferturi", la 
Cehoslovacia, cea masculină ta 
primul tur la Iugoslavia n (2—3).

CICLISM • C.M. de clclocros 
disputat la Tolosa (Spania) a fost 
cîștigat de Milos Flsera (Ceho
slovacia), cronometrat pe dis
tanța de 19,600 km In 55:34.

HALTERE 9 Intr-un concurs M 
Lvov, Adam Saldulaev (U.R.S.S.) 
a stablUt două noi recorduri 
mondiale Ia cat. 100 kg : 410 kg 
la total șl 231 kg la „aruncat*.'

RUGBY • lh Turneul celor 5 
națiuni, la Londra : Anglia — 
Scoția 23—17 (9—7) și la Cardiff : 
ȚaTa Galilor — Irlanda 9—8 (3—8).

SCHI • Petar Popanghelov 
(Bulgaria) a cîștigat slalomul 
special Ia Borovec (Bulgaria), 
fiind urmat de Aleksandr Jirov 
(U.R.S.S.) 9 Surpriză în campio
natele de schi alpin ale Iugo
slaviei : tn proba masculină de 

coborîre Învingător Boris Strei, 

robiava — Igor Lisovski, cla
sați pe primul lor la Innsbruck. 
Elevii antrenoarei Tamara 
Moskvina sint beneficiarii îm
bogățirii programului lor liber 
ales. în timp ce principalii lor 
rivali, moscovitii Marina Cer- 
kasova și Serghei Șahrai — 
care-si apără acum titlul de 
campioni mondiali — au trebuit 
să încetinească ritmul antre
namentelor (Cerkasova se re
simte de pe urma unui acci
dent suferit la început de se
zon).

Foarteeacerbă va fi lupta în 
proba de dans. Aici, lotul 
U.R.S.S. prezintă două perechi 
cu veleități recunoscute. Irina 
Moiseeva — Andrei Minenkov 
.(antrenați de Ludmila Pahomo
va) și Natalia Liniciuk — Ghe- 
nadi Karponosov (antrenoare : 
Elena Ceaikovskaia), cei din 
urmă campionii olimpici ai pro
bei. întrecuti surprinzător, la 
C.E. de englezii Jayne Torvill 
— Christopher Dean, ei doresc 
cu ardoare revanșa pe gheata 
„mondialelor".

Lotul sovietic pentru Hart
ford mai cuprinde, printre al
ții. foarte tînăra pereche Ve
ronika Perșina (15 ani) — Ma
rat Akbarov (19 ani), antrena
tă de Stanislav Juk, „soliștii" 
Vladimir Kotin și Aleksandr 
Fadeev, precum și colegele lor 
Kira Ivanova și Elena Vodo- 
rezova. (Rd. V).


