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VIGOAREA SPORTULUI NOSTRU,

cu debutul lui mar- 
pe plaiurile țârii 

neaua 
s-au in- 

întreceri ale 
competiție 

care a an- 
sezonului.

plaiurile 
albite de 

intimate, 
cheiat principalele 
„Daciadei albe" - 
sportivă națională 
gajat, de-a lungul 
cele mai bune forțe ale disci
plinelor gheții și zăpezii, com
petiție care a chemat la start 
mase largi de concurenți în 
popularele ramuri hibernale.

. Frumoase festivități de închi
dere au încununat concursurile 
peste tot, de la „Parada tineri
lor maeștri ai gheții” de la 
București pină la „Serbările ză
pezii" de la Vatra Dornei, Si
naia, Poiana Brașov sau Har- 
ghita-Băi, fără a mai pomeni 
de . ceremonialurile. de sală de 
la Alexandria.

Dincolo de splendoarea mo
mentelor festive — adevărate 
treceri in revistă ale forțelot 
pe care ne putem bizui >n 
sporturile de iarnă - impor
tantă rămîne vasta mobifi- 
zare de energii desfășurată cu 
fiecare concurs in parte, larga 
triere a valorilor de care dispu
nem și îndrumarea lor spre „la
boratoarele de producție" care 
sint secțiile de performanță.

Concomitent cu demonstrația 
de vigoare și bucurie de a trăi, 
pe care le manifestă tineretul 
nostru sportiv, la fel de însem
nată este - ca o concluzie a 
acestei etape de iarnă a „Do- 
ciadei" - impunătoarea operă 
de propagandă sportivă săvîr- 
șită săptămini de-a rindul 
toate meleagurile țării.

In tablouri 
finalista 
dadei" caligra
fiază pe gheață 
dragostea de via
ță a tineretului 
nostru.

Foto: 
I MIHAICA

PA RADA CELOR MAI TINERI MAEȘTRI Al GHEȚII
Simbdtd seara a avut loc, la 

patinoarul artificial „23 August" 
din Capitală, festivitatea de 
închidere a etapei de iarnă a 
marii competiții sportive națio
nale „DACIADA". Evenimentul 
a constituit, prin toate mo
mentele sale, o veritabilă pa
radă sportivă pe gheață, o săr
bătoare a disciplinelor patinoa
rului.

Momentele serii, inlănțuite 
intr-un program alert, in fața 
unor tribune pline au dat im
presia unui carnaval vesel și 
sugestiv. Dincolo de varietatea 
cromatică a costumelor, cu pa
iete strălucind in bătaia reflec
toarelor (de te credeai uneori 
la recitalul unei reviste pe 
gheață), important a fost de
bordantul iureș de sănătate pe 
covorul apei solidificate. Zeci și 
zeci de copii și adolescenți din 
toată țara — cel mai buni din-

tre cei buni — au venit aici 
să celebreze împreună frumu
sețea vieții sănătoase, a spor
tului. Nu-i deci de mirare că 
sub faldurile roșii și tricolore 
ale stindardelor de mătase, pa
tinatorii in alai neîntrerupt — 
șoimi, pionieri, uteciști — au 
acoperit suprafața de gheață in 
sunetele marșului „Dacladei", a 
competiției care le-a deschis 
calea spre realizarea năzuințe
lor lor sportive.

Gala a fost și un prilej de 
încununare a activităților de
puse. Pe podiumul de premiere 
au urcat noii campioni și me- 
daliați ai „Daciadei" la patinaj 
artistic, la toate categoriile. O 
nouă ocazie de a ne convinge 
ce copii frumoși și bine dez
voltați avem. Mlădiați prin e- 
xercițiu fizic, modelați prin an
trenamente, tinerii noștri „ma
eștri ai gheții" sint plini de

grație, dar si de rezistență, ar
monios clădiți si fără indoială 
pregătiți pentru viață. Aceas- 
ta-i impresia cind le vezi — 
in cursul demonstrațiilor de vir
tuozitate — pe bucuresteanca 
Viorica Nicu sau pe brașovean- 
ca Mariana Chițu, fără a mai 
vorbi de „noul val" de la Cluj- 
Napoca in frunte cu Brigitte 
Zsigmond. Băieții, nici ei mai 
prejos. In costumația sa verde 
cu negru, campionul Bogdan 
Kruti are silueta si alura mari
lor caligrafi ai gheții. Mult se 
așteaptă și de la „boboci". 
Cristian Doru, de pildă, elev al i 
Școlii generale nr. 94 din Bucu- | 
rești, desenează cu lama de 
oțel pe gheață cu rigoarea pă- , 
rinților săi, ingineri amîndoi. j

Victor BĂNCIULESCU
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(Continuare în pax. a 3-a) I

ÎNTRECERILE DE
ALE „DACIADEI ALDE" -

IZVOR DE TINERE TALENTE
9 Campionii pionierilor 

la șah, tir și tenis de masă
• întrecerile populare ale 

schiorilor și sâni eri lor
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„DACIADEI ALBE**,

CAMPIONII

DE AZI Șl DE MIINE

UNIVERSITATEA CRAIOVA SE DETASEAZA DIN STARTUL RETURULUI I
I

I
I

© Oaspeții au realizat șase puncte I ® Steaua ținută „în șah" de... Angelo Niculescu ® Progresul-Vulcan, meci 
egal valoros la Slatina © A.S.A. a pierdut un punct în favoarea lui Mateianu și Voica ® Cîmpeanu — Cămăta- 

ru 2—1 ® Sîmbătă, la Craiova, „derby-ul tricolorilor"z I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

„U" Cluj-Napoca — Chimia Rm. Vîlcea 
A.S.A. Tg. Mureș — Corvinul 
Sportul studențesc- „Poli" Timișoara 
Steaua - S.C. Bacău

4-2 
0-0 
1-0
1-1

(1-1)

(1-0)
(1-1)

ETAPA VIITOARE (sîmbătă 7 martie)

„Poli" Timișoara
S.C. Bacău
Chimia Rm. Vîlcea 
Univ. Craiova 
F.C.M. Brașov 
Progresul-Vulcan 
Politehnica lași 
Dinamo
Corvinul Hunedoara

— „U" Cluj-Napoca
— Sportul studențesc
— A.S.A. Tg. Mureș
— Steaua
— F.C. Baia Mare
— Jiul
— F.C. Argeș
— F.C.M. Galați
— F.C. Olt

(0-1)
(2-4)
(3-3)
(1-0)
(1-1)
(2-4)
(1-2)
(2-0)
(3-1)

6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.

S.C. Bacău
Corvinul
Steaua 
Chimia 
Jiul
Politehnica lași
A.S.A. Tg. Mureș 
F.C. Olt 
Progresul Vulcan 
„Poli" Timișoara 
Sportul studențesc

17. F.C. Baia Mare
18. F.C.M. Galați

18
13
18
18
18
18
13
18
18
18
18
18

8
7
8
8
7

6
7
7
6
6
5

2
4
2
1
3
3
5
3
2
2
2
2

8
7
8
9
8
8
7
8
9

10
10
1!

24-25
31-25
26-22
23-35
28-25
28- 25
29- 32
19-24
26-32
15-20
18-25
21-30
23-40

18
18
18
17
17
17
17
17
16
14
14
12

AN
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Citiți,____ ,_____
meciurile de sîmbătă.

în padinile _4—5, relatări de la

I

0 Proaspeții laureați la 
hochei pe gheață (juniori 
și seniori), la schi alp.n (ju
niori). la schi fond (copii), 
(a bob 2 (tineret) și la sa
nie (juniori)

@ Frumoase festivități de 
închidere la București, 
xandrla, 
nei și

Sinaia, Vatra 
Harghîta-Băi
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Pină la încheierea 
de iarnă, mai sint

e- 
de©

tapei 
disputat următoarele finc'e:

SPORT DE PERFORMANȚA

Schi fond seniori (mascu
lin și feminin), 9—11 martie, 
la Păltiniș (Sibiu)

Sărituri cu schiurile - se
niori, 9 martie, la Borșa 
(Maramureș)

SPORT DE MASA

I 
I
I
I
I
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I
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I
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I
I

con-
pes- 

femi-

Tenis de masă - 
curenți de 14—19 ani și 
te 19 ani (masculin și 
nin), 7—8 aprilie, la Craiova

I

Excelentă comportare a trăgătorilor 
noștri la C. E. de tir redus:

DOUĂ MEDALII Oi AIIII Șl UNA Di BRONZ 
PENTRU PISTOLARH JUNIORII

Mihai Dragomirescu — campion european la pistol
(amănunte in pag. a 8-a)
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ÎNTRECERILE DE MASĂ
ALE „DACIADEI ALBE"

IZVOR DE TINERE TALENTE
în reședința județului Teleorman, o mare sărbătoare a sportului de masă

PIONIERII ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII 
- U ȘAN, TIR ȘI TENIS DE MASĂ
ALEXANDRIA, 1 (prin tele

fon). Același public numeros și 
cald, care i-a asistat — timp 
de trei zile — pe Analiștii la 
șah. tenis de masă și tir, aspi
ranții in vîrstă de 11—14 ani 
la titlurile de campioni ai ..Da
ciadei" aflată acum la ediția a 
Ii-a de iarnă, a ținut să fie 
prezent si la festivitatea de în
chidere programată. duminică la 
prînz în frumoasa Sală a spor
turilor din lobalitate. Campionii 
și toți Analiștii care hu urcat 
pe podiumul de premiere au 
fost răsplătiți cu entuziaste a- 
plauze. recunoscîndu-li-se astfel 
meritele în pasionanta dispută 
pentru întîietate.

DUBLA SURPRIZA 
LA ȘAH

Remarcam in cronica prece
dentă faptul că în întrecerea 
șahistelor, după primele trei 
runde, nu mai puțin de 4 fina
liste candidau la titlul de cam
pioană a „Daciadei" : Luminița 
Bădiță — Olt. Gabriela Popa — 
Vrancea Gcorgeta Stepau — 
Hunedoara și Âna Babcu — Ca- 
raș-Severin. Iată. însă, că în 
rundele următoare disputa pen
tru întîietate s-a complicat a- 
proane cu fiecare rundă, astfel 
că dintre aceste favorite doar 
una a mai rămas fruntașă în 
„bătălia" pentru locul I. Ana 
Babeu. Au tîșnit, în schimb, 
dintr-un pluton foarte strîns. 
Dana Toma. reprezentanta ju
dețului Vilcea și Claudia Savin, 
care a fost, exponenta județului 
Prahova. Ana Babeu a luptat 
din răsputeri să rămînă în... 
zona podiumului ; și poate că 
ar fi reușit să urce chiar pe 
treapta întîi, dacă In meciul 
direct, cu Dana Toma. și-ar fl 
apropriat victoria. Ea a rămas 
numai la o jumătate de punct 
de campioană, cu satisfacția de 
a fi rezistat pînă aproape de 
capătul finalei unei întreceri 
destul de echilibrate.

Campioana „Daciadei". Dana 
Toma elevă în clasa a Vil-a » 
Școlii generale nr. 1 din Dră- 
găsarri (de trei ori campioană 
a Județului Vilcea) are meritul 
de a fi continuat întrecerea cu 
multă d;rzenie. în ciuda uneî

infringeri. la
— Olt, care se . 
din rîndul aspirantelor la titlu. 
In continuare. însă, ea a evo
luat cu o ambiție rar întîlnită. 
realizînd 6 victorii, la Ildiko 
Major — Harghita. Monira Dîr- 
peș — Mehedinți. Ligia Pastor
— Mureș. Liliana Boerescu. — 
Călărași. Gabriela Popa —

Luminița Bădiță 
părea că a scos-o

stituit prima surpriză la sah. 
cea de a doua a furnizat-o Mi
hai Sorin Târbescu (Argeș), 
campion al „Daciadei", înaintea 
favoritului, Marius Daniel Roș
ea (Suceava) și a lui Constan
tin Petcoiu (Gorj), toți cu cite 
6 puncte ! Departajarea s-a fă
cut la coeficient : 1. M.S. Târ- 

(Argeș, elev în clasa a

Secvență din întrecerea finală a șahiștilor, categoria 11—14 ani. 
l-oc de desfășurare — Casa de cultură a sindicatelor

Vrancea și, cum am amintit 
mai înainte, la Ana Babeu. An
trenată de tatăl ei. încă de la 
vîrsta de 4 ani, Dana Toma. 
fruntașă și la învățătură (însoțită 
la Alexandria de chiar diriginta 
clasei, prof. Maria Govoreanu, 
un amănunt care atestă grija 
ce se poartă copiilor talentați 
In sus-amintita unitate de învă- 
țămînt). promite — cum țineau 
să ne asigure uniî dintre re
prezentanții federației de spe
cialitate — să realizeze o as
censiune continuă, să confirme 
calitățile ei de șahistă, vocația 
pentru acest sport. Clasament: 
1. Dana Toma (Vîlcea) 6 p, 2. 
Ana Babeu (Caraș-Severin) 5’/j 
p. 3 Claudia Savin (Prahova) 
5*/i p. Babeu a avut un punctai 
„Buchholz" ceva mai bun decît 
Savin : 33,0 fată de 30,5.

Victoria Danei Toma a con-

Vil-a la Școala generală nr. 5 
din_ Cimpulung) 6 p — 34,5 ; 2.

P — 
6 P

MD. Roșea (Prahova) 6 i
30,5 ; 3. C. Petco’u (Gorj) 
_  29 5

DOI VIITORI 
MARI TRĂGĂTORI

mai întîi.
(Iași) care a 
campion al „Da
de lejer. Ia o di- 
puncte ! Elev al

L-am numi.
Vasile Nicuță 
tigat titlul de 
ciadei" destul 
ferență de 12
Școlii generale nr. 17 din mu-

Pe poligonul instalat in sala de sport a Școlii generale nr. 
din Alexandria, cei mai mici trăgători (11—14 ani) iși 
titlul de campion al „Daciadei" 
nicipiul Iași, V. Nicuță 
un... mini-trăgâtor calm, 
a știut să se stăpînească 
de cite ori adversarii săi 
căutat să-i amenințe poziția de 
lider. Clasament : 1. Vasile Ni
cuță (Iași) 373 p, 2. Marcel Du
mitrescu (Teleorman) 361 p, 3. 
Cristian Căprar (Sălaj) 359 p.

Printre fete. Violeta Burghc- 
lea a cîștigat. de asemenea, fă
ră emoții, la o diferență de 5 
puncte. O excelentă rezistență 
fizică și nervoasă a fost deter
minantă in cristalizarea acestui 
frumos și meritat succes. Clasa
ment : 1. Violeta Burghelea 
(Brașov, elevă în clasa a Vil a 
a Școlii generale nr 15 din 
municipiul Brașov) 365 p, 2. 
Venera Muchea (Teleorman) 
360 p, 3. Ana Duca (Prahova) 
359 p.

După cum se vede, reprezen
tanții județului gazdă — cu un 
puternic centru de tir — s-au 
^situat, in ambele cazuri, 
locul secund. Considerăm per
formanța meritorie, dat 
fantul că ei nu activează 
reședința de județ (unde se află 
poligonul de tir), ci în comune 
rră'ginase (Pietroșani si. res
pectiv. Buioru). altfel cu certi
tudine că rezultatele lor ar 
fost <4 mai convingătoare.

DOLIENII NU-SI DEZMINT 
VOCAȚIA PENTRU 
TENISUL DE MASA

In speță. Dan Băltită, elev 
clasa a VII-a a Școlii generale 
nr. 5 din municipiul Craiova 
a avut o „serie" strălucită (2—0 
la Aurel Docan — Vaslui. Ma
rian Nae — Prahova. I. Gehi 
Hurlui — Alba Iulia Si Viorel 
Sterea — Constanța), pe care a

este 
care 

ori 
au

ns
fiind 

în

fi

în

3 
dispută 

Fotografii : Vasile BAGEAC 
încheiat-o cu oarecare , emoții 
doar in primul set al meciului 
care a decis campîo'.ul : 15—21, 
21—19. 21—16. în compania lui 
Cătălin Ionescu.' Apreciatul 
antrenor craiovean. care este 
prof. Virgil Bălan, mai are, 
iată, un campion în devenire ! 
Clasament : 1. Dan Bălnță
(Dolj). 2. Cătălin Ionescu (Giur
giu). 3 Viorel Sterea 
stanța).

Campioana la fete. 
Georgcța Ciocan, din 
Vl-a a Școlii generale 
muna Cornătești 
avut si ea o evoluție de excep
ție : 2—0 la Maricela Curiuliuc
— Caraș-Severin. Luminița lli- 
tiță — Neamț. Cristina Scînteie
— Gorj și Simona Coroianti —
Dolj, pentru ca în meciul pen
tru locurile T—II să dispun:’ si 
de Mariana Cornea — Alba. Un 
prim set în care s-a detașat 
destul de net (21—10) după care 
a urmat revenirea adversarei 
sale (21—17). S-a văzut, insă, 
limnele că reprezentanta iude- 
tului Prahova disnune <ie o „cx- 
p'oz.ic” mai bună întorcind 
mingile înalte cu o viteză ful- 
gerătonre astfel că toată lu
mea. aproape, antîrina victoria 
sa în setul al treilea, cum s-a 
si întîmnl?t : 21—17. Clasament: 
1 Georgrti Ciocan (Prahova), 
2. Mariana Corne? 3.
Simona Corniarn (Do'i)

Tiberiu STAMA
Și un necesar post-seriptnm. 

Excelentă a fost organ: .arca 
acestei triple finale rod al co
laborării dintre factorii care au 
răspuns de întrecere .sprijiniți 
efectiv de către organele loca
le de partid si de stat.

(Con
eleva 

clasa a 
din co- 

Prahova. a

Finalele „Cupei U. G. S. R.“

JUDEȚUL SUCEAVA A CÎȘTIGAT TROFEUL
VATRA rioRNEI, 1 (prin te

lefon). Frumoasa stațiune i-a 
intîmpinat pe participantil la 
finala celei de-a 13-a ediții a 
„Cupei U.G.S.R." la schi-fond 
și alpin? cu un decor de iarnă 
înfrumusețat de soarele stră
lucitor care a asigurat dispu
telor. un cadru deosebit. Nume
roși localnici și oameni ai 
muncii aflati la odihnă au a- 
sistat la întreceri spectaculoa
se. in care fiecare din cei 240 
de concurenti prezenti la star
tul probelor, s-a străduit să o- 
fere evoluții' de bună calitate. 
Cum era si normal, reprezen
tanții județelor montane s-au 
aflat în prim-planul dispute
lor. emitînd justificate pre
tenții la locurile fruntașe. 
Schiorii din Suceava, Harghita. 
Brasov. Prahova. Sibiu, Covas- 
na au dat tonul, distantîndu-se 
printr-o comportare bună, atît 
la fond cit si la alpine. La 
fond disputa pentru întîietate 
s-a dat între tinerii din Su
ceava Harghita. Brașov șl Pra
hova. ei narcurgînd kilometrii 
traseului amenajat pe Dealul 
Negru intr-un concurs strîns. 
cistigătorii fiind. în final, de
partajați de numai cîteva se- 
.cunde. De remarcat buna pres
tație a sucevencei Nadia Terzi,

Sportul

educatoare la Grădinița nr. 3 
din Vatra Dornei. și a lui Do
rin Bî, ță, . _____
întreprindere^ „6 Martie" 
nești.

Si alpinele au oferit între
ceri spectaculoase, dintre con
curenti detașîndu-se Cristina 
Nan. profesoară la Școala nr. 
23 din 
ambele 
Cernat. 
dustrial

Trebuie să subliniem, de a- 
semenen. excelenta organizare 
asigurată do organele locale, 
întreaga competiție a luat sfîr- 
Sit printr o foarte frumoasă 
festivitate de premiere. în ca
re celor mai buni le-au fost 
oferite diplome si cupe, care 
au 
in 
re 
rii 
le „Daciada".

Clasamente : schi fond : fete 
(3 km) : 1. Nadia Terzi (Su
ceava). 2. Ana Sz.ekely (Harghi
ta). 3. Marioăra Pelin (Bra.șdv) ; 
băieți (5 km) : 1. Dorin Bîță 
(Brașov). 2. loan lubu (Praho
va). 3 Toader Flămînd (Su
ceava) : alpine (fete) : 1. Cris
tina Nan (Sibiu), 2. Elena Pre
da (Prahova) 3. Marta Vizoli 
(Harghita) ; băieți : 1. Radu 
Cernat (Covasna). 2. Radu Bu- 
ta (Suceava). 3: Petre Grigore 
(Brașov) ; pe județe ; 1. Sucea
va 2. Harghita. 3. Brașov. (Em. 
fANTANEANU).

lăcătuș mecanic la 
‘ " Zăr-

Sibiu, care a dominat 
manse, precum si Radu 
profesor la liceul in- 
din Baraolt.

răsplătit eforturile depuse 
această tradițională întrece- 
organizată sub genericul ma- 
competitii sportive nationa-

HARGIIITA-BAI, 1 (prin 
telefon). Decor feeric, în mi
ca stațiune, splendidă „perlă" 
a munților. Coborîm spre 
pîrtie, pe sub streașini de 
brazi, de pe care adierile vîn- 
tului scutură pulberea de ar
gint a zăpezii, seînteietoare în 
lumina soarelui de Mărțișor. 
Ne apropiem de stratul uneia 
dintre ultimele finale pe țară 
ale „Daciadei" de iarnă, cea 
de sanie, categoria 14—19 ani. 
Sînt aproape 100 de tineri, 
băieți și fete, din toate jude
țele țării, toți veseli, așa cum 
le stă bine sportivilor, fru
moși în costumele lor multi
colore. Puținii locuitori ai sta
țiunii au ieșit, cu mic cu ma
re, să-i vadă...

Zăpada scîrție sub tălpi și, 
lată, panglica șerpuitoare a 
pîrtiei, cu oglinda de gheață, 
o gheață anume, ce numai 
aici poațe fi întîlnită pentru 
o întrecere de sanie. 
„S-a realizat un coefi
cient de alunecare mult spo
rit, datorită sărurilor minera
le din apă", ne spun specia
liștii, Tiberiu Țiganu, din 
Secția sport a C.C. al U.T.C., 
președintele concursului, 
Petre Lăcătuș, metodist 
C.J.E.F.S. Harghita, 
pasionate a acestor 
li se datorează ireproșabilul 
cadru de desfășurare a între
cerilor. de la derdeluș la nu
meroasele eșarfe prinse peste 
tot, de trunchiurile brazilor, 
pe care se poate citi : „Parti
cipați cu toții la acțiunile 
Daciadei", „Daciada — școală 
a curajului", „Daciada — iz
vor de sănătate și vigoare".

Și 
la 

Muncii 
oameni’

Copiii coboară o dată să 
încerce pîrtia cu piciorul. 
„Da, este mai bună decît cea 
de la noi, din Subcetate, 
constată Aurelia Urzică. Aici 
se pot stabili recorduri de 
viteză". Și se poate conta pe 
ce spune fata blondă din Sub
cetate, că doar nu e la pri
mul ei concurs mare. La e- 
diția precedentă, a cîștigat ti
tlul de campioană pe țară în 
cadrul „Daciadei de iarnă", 
la sanie. Și Imre Pali, colegul 
ei de școală, este de aceeași 
părere. Și Rodica Ciper, care 
și-a cîștigat măiestria în pi
lotarea săniei pe dealurile Fi- 
tioneștiior din Vrancea, — 
acum pentru a treia oară pre
zentă la finale, sub conduce
rea aceluiași profesor, Valeriu 
Grigoraș. Ne impresionează 
grija cu care alți dascăli ai 
sportivilor își sfătuiesc elevii 
unde să „atace" virajele: 
Ioan Pocol, din Poienii Clu
jului, Mircea Ionescu, din 
Hotarele (Giurgiu), și el, pen
tru a treia oară, cu elevii în 
finală („Cînd vrei să faci 
treabă, găsești pîrtii de antre
nament și în cîmpie, cum am 
găsit noi", spune el).

Și, iată, primul start ! Pen
tru a-i urmări mai bine, ur
căm în „tribună" — un gard 
din birne de brad, în rînd cu 
ceilalți spectatori. Printre cei 
ce privesc cu ochiul specialis
tului se află și secretarul fe
derației de specialitate, Petre 
Focșeneanu. Dealtfel, federația 
oferă pentru campioni cîte o 
sanie dintre cele mai noi ti
puri, iar pentru primii șase 
clasați — o recompensă de o

săptămînă în tabăra de sanie 
de la Sinaia.

Bolizii coboară
Mai întîi băieții, apoi fetele. 
O manșă și încă una. Notăm 
cu satisfacție aprecierile una
nime că nivelul 
este ’net superior 
cuți, că prezența 
gulamentare este 
dar, din păcate, notăm și un
da de părere de rău din pri
virile unor copii, care au fost 
trimiși cu sănii improvizate? 
cum este cazul celor din ju
dețele Brașov (Bod) și Gorj.

Ca la toate concursurile se 
fac pronosticuri, 
sînt foarte 
festivitatea de premiere, 
platoul de lîngă 

Feri-baci,

cu viteză.

concursului 
anilor tre- 

săniilor re- 
mai mare

Rezultatele 
strînse. Și iată, 

pe 
cabana în 

care Feri-baci, cabanierul, 
ne-a găzduit. Sportivii de pe 
podium și toți ceilalți sînt fe
licitați pentru frumoasa com
portare de către 7 tovarășul 
Ștefan Hegheduș, secretar al 
Comitetului județean Harghita 
al P.C.R. Sînt oferite numeroa
se trofee din partea C.N.E.F.S., 
C.C. al U.T.C și a 
locale.

organelor

fete —
(Prahova),

2.

CLASAMENTE:
1. Elena Giuvelea 
campioană a „Daciadei", 
Daniela Balica (Arad), 3. An
gela Pavel (Maramureș). Bă
ieți : 1. Imre Pali (Harghita), 
campion al „Daciadei", 2 Gh 
Soare (Giurgiu), 3. Ion Lepă- 
dan (Dîmbovița). Pe județe : 
1. Harghita, 2 Prahova, - 3 
Arad. „Săniuța de argint" — 
pentru cele mai valoroase re
zultate — este cîștigată de 
sportivii județului Harghita.

Viorel TONCEANU
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ECHIPAJUL I. BATISTA-Gk PEPTEA (ASAI 
BRAȘOV) A STABILIT RECORDUL PÎRTIEII

I I
[CHIPflE JUDEȚULUI
Punct final în întrecerile pen

tru desemnarea echipelor cam
pioane ale „Daciadei", la ho
chei pe gheată, la juniori și la 
seniori. Cum era firesc, preli
minariile au adus, față în fată, 
în finale, reprezentativele Ca
pitalei și ale județului Harghi
ta ; firesc pentru că, de fapt, 
sint zonele unde hocheiul este 
cel mai bine dezvoltat.

întrecerea juniorilor a opus 
reprezentativei Bucureșiiului pe 
cea a județului Harghita, de 
fapt „Lyceum“-ul din Miercurea 
Ciuc, formație alcătuită din e- 
levi (clasele X. XI și XII) ai

- Eldd Antal cel mai bun jucător 
al echipei Harghitei

Liceului de matematică-fizică, 
prezentă in finală sub „baghe
ta" profesorului Andrei loano- 
vils, fost international. Cum 
era de așteptat, ținînd seama 
de valoarea individuală a tine
rilor hocheiști din Miercurea 
Ciuc, de omogenitatea echipei 
și. am zice, chiar și. de mai 
buna-i pregătire de ansamblu, 
formația reprezentînd județul 
Harghita a obținut un meritat 
succes, chiar la categoricul scor 
de 9-3 (2—1. 5—0, 2—2), cu 
care a cîștigat titlul de campi
oană a „Daciadei".

După o primă repriză, apro
ximativ egală (au marcat Lu- 
kacs min. 5,59 și 9.44 — al doi
lea gol în inferioritate numeri
că, respectiv Cîndescu min. 
10,34) în repriza secundă har- 
ghitenii s-au impus net, înscri
ind prin Szatmari în min. 23,44 
și 24,18, ambele cînd echipa sa 
era iarăși în inferioritate nume
rică. apoi prin Buzaș min. 25,30 
și 31,17 și din nou prin Szatmari 
în min. 36,24. După ce scorul 
a devenit 9—1 (pentru Harghi
ta au mai marcat Lakatos min. 
41,41 și Szatmari min. 45,47) 
bucureștenii au avut o tresărire 
de orgoliu și Iacob (min. 58) și 
Jumătate (cel mai bun jucător 
bucureștean, în min. 59,30) au 
stabilit scorul final.

JUNIORII SCHIULUI ALPIN 
SI-AU DESEMNAT CAMPIONII

Sâmbătă și duminică au avut 
loc, în Poiana Brașovului, ulti
mele întreceri din cadrul fina
lelor „Daciadei" la schi alpin 
pentru juniori și junioare. Pe 
o vreme frumoasă, dar geroa
să, șl pe o zăpadă foarte bună, 
înghețată, sîmbătă a avut loc 
cursa de slalom uriaș pentru 
junioare. Pe clasicul traseu de 
pe Pîrtia Lupului, cu sosirea 
în Poienița Cristianului, cele a- 
proape 40 de concurente și-au 
disputat cu multă ardoare ti
tlurile puse în joc. La junioa
re mici, după curse extrem de 
spectaculoase,. Liliana Ichim a 
depășit-o cu cîteva sutimi de 
secundă pe principala sa ad
versară Carmen Cozma, în timp 
ce la junioare mari Erica Co- 
drescu s-a detașat clar de ur
mătoarea clasată. REZULTATE, 
slalom uriaș, junioare mici : 1. 
Liliana Ichim (C.S.Ș, Vatra 
Dornei) 2:25,42 ; 2. Carmen Coz
ma (C.S.Ș. Miercurea Ciuc) 
2:25,65 ; 3. Delia Parate (Dina
mo) 2:29,35 ; junioare mari : 1. 
Erica Codrescu (Dinamo) 
2:26,92 ; 2. Helga Haitz (Brașo- 
via) 2:29,71 ; 3. Karin Kovacs 
(Brașovia) 2:30,99.

Duminică, pe pîrtia de sub 
teleferic, pe care au fost mar
cate cîte 48 de porți pentru bă
ieți și cîte 46 pentru fete, au a-

HARGHITA CAMPIOANE LA
Au condus : Florin Gubernu 

și Cristian Covaliu.
Echipa Harghitei, campioana 

„Daciadei” : L. Virag, Z. Lo- 
rinezy, O. Keresztes, Cs. Both, 
V. Tamas, K. Pal, L. Ilyes, S. 
Szekeres, A. Lakatos, Zs. Szat
mari, G. Lukacs, J. Timar, T. 
Lămpi, Cs. Buzaș, A. Sofron, 
K. Antal, G. Nagy, Z. Kolum- 
ban.

Seara, pe același patinoar, de 
la „23 August", am urmărit fi
nala seniorilor. O combinată 
bucureșteană, cu jucători de la 
Dinamo și Steaua, adică de la 
formațiile clasate pe primele 
două locuri în campionat, în
trunea desigur sufragiile speci
aliștilor în meciul cu reprezen
tativa Harghitei, în fapt Sport 
club din Miercurea Ciuc, a tre
ia clasată în campionat. Dar, 
iată că hocheiștii din Harghita, 
jucând mai atent, cu mai multă 
vigoare, mai „pe fază". într-un 
cuvînt... mai bine, și-au impus 
superioritatea și au devenit 
campioni ai „Daciadei", obtinind 
victoria cu 6—5 (1—1, 4—1,1—3).

Bucureștenii au deschis sco
rul prin Costea (min. 10,24) dar 
harghitenii au egalat, în Infe
rioritate numerică, prin Prakab

Campionatul de schi fond al copiilor 

„MĂRȚIȘOARE“ PENTRU CEI MAI MICI CONCURENT!
VATKA DORNEI, 1 (prin tele

fon). Speranțele schiului de fond 
din 27 de cluburi din tară s-au 
reunit pe un traseu amenajat In 
apropierea comunei Dorna Arin 
să-și dispute titlurile de campioni 
al „Daciadei" și ai țării, In pro
bele rezervate copiilor. Înainte de 
a na referi la întrecerile pro- 
priu-zise trebuie să notăm emo
ționanta festivitate de deschide
re, ta care elevii școlii genera
le din comună (director preț 
Silvia Cristescu) l-au Intlmpinal 
pe cei 240 de concurențl cu tra
diționalele mărțlșoare. Această 
ospitalitate a fost răsplătită de 
micii concurențl prin frumoase 
evoluții, el lăslnd impresia că 
schiul nostru de fond dispune de 
rezerve care trebuie bine valori
ficate. întrecerile au fost strln- 
se șl in afara unor centre eu 
tradiție — cum ar fi Predealul. 
Brașovul — s-au înscris tei cir
cuit șl copil din Vatra Dornei, 
Bistrița-Năsăud, Gheorgheni ș.a

Așa cum apreciau clțiva dintre 
specialiștii prezențl la Întreceri, 
acești miri concurențl au dove
dit reale aptitudini, el angajțn- 
du-se in concurs cu multă ar
doare, căutlnd să-și valorifice 
cunoștințele, să se Înscrie prin
tre elementele care să devină, 
in viitorul apropiat, speranțe ale 
schiului nostru. De remarcat e- 
voluția micilor schiori din Vatra 
Dornei șl Bistrița-Năsăud pen
tru care proba de fond tinde să 
devină punctul forte ta schiul 
județean.

Clasamente : copil n — băieți 
(7 km) : 1. Mihal Martae (C.S.Ș.

vut loc ultimele curse ale fina
lelor, cele de slalom special 

REZULTATE. slalom spe
cial juniori mari : 1. Zsolt
Balazs (C.S.Ș. Miercurea Ciuc) 
1:28,17; 2. Cătălin FusUlan
(St roșu) 1:29,74 ; 3. Dan Ilies
cu (Dinamo) 1:30,86 ; 4. Dragoș 
Ghițoc (Dinamo) 1:36,04, 5. Ni- 
colae Pestrea (A.S.A.) 1:36,10 ț 
6. Viorel Constantin (Dinamo) 
1:40,27 ; juniori mici : L Euse
bio Fulea (‘Brașovia) 1:34,92 I
2. Nicolae Parate (Dinamo) 
1:36,06 ; 3. Ion Frățilă (Lie 
Predeal) 1:37,65 ; 4. Radu Ma
rian (Lie. Predeal) l'!39,52 ; 5. 
Ortvin Fruhn (Brașovia) 
1:39,69 ; 6. Ferenc Biro (C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc) 1:40,88 ; ju
nioare mari : 1. Erica Codrescu 
(Dinamo) 1:40,23 ; 2. Karin Ko
vacs (Brașovia) 1:45,84 ; 3. Hel
ga Haitz (Brașovia) 1:46,67 ; 4. 
Judith Kardo (C.S.Ș. Petroșani) 
1:47,50 ; 5. Biânca Marcu (St. 
roșu) 1:52,15 ; 6. Ileana Vladis
lav (C.S.Ș. Petroșani) 1:54,S0 ; 
junioare mici : 1. Delia Parate 
(Dinamo) 1:41,83; 2. Anca Mo- 
raru (Lie. Predeal) 1:42,07 ; 3. 
Juja Nagy (C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc) 1:47,36 ; 4. Irina Voicu- 
lescu (Brașovia) 1:48,85 ; 5. Ga
briela Gulie (C.S.Ș. Baia Mare) 
1:50,11; 6. Simona Costinaș
(C.S.Ș. Petroșani) 1:50,12,

HOCHEI Pf GHEATĂ
(min. 14,23). A urmat, în re
priza secundă, detașarea har- 
ghdteană prin golurile marcate 
de B. Nagy (min. 20,43), Gereb 
(min. 21,20). Antal (min. 26,23). 
Tureanu reduce scorul la 4—2 
(min. 26,27), dar Antal reface 
diferența, pe contraatac, iarăși 
in inferioritate, in min. 29,29. 
In ultima treime a meciului, 
Sandor înscrie al 6-lea gol 
pentru Harghita (min. 44,40), 
după care inițiativa trece de 
partea bucureștenilor : Olenlci 
(min. 46,56 — de fapt a fost 
un autogol al lui Bogoș), M. 
Popescu (min. 49,09) și Costea 
(min. 52,05). In min. 57,48 Tu
reanu, pe contraatac, este îm
piedicat incorect să șuteze și
șului de penalitate executat de 
Ioniță (?) este respins de por
tarul Fekete :

A condus FI. Gubernu, ajutat 
de Radu Cristescu și Iullu 
Becze.

Iată formația jud. Harghita 
pregătită de antrenorul loan 
Bașa : Fekete, Bartha, Gal, Bo
goș, E. Antal, Csiszer, Pail, E- 
ross, Z. Nagy, Bartalis, Gereb, 
Miklos, Peter, Sandor, Prakab, 
B. Nagy, Szentes.

Romeo V1LARA

Predeal) 25:34,0 — campion al 
„Daciadei” și al țării, 2. Albert 
Ferencz (C.S.Ș. Gheorgheni) 23: 
54,0, 3. Florin Bujoreanu (C.S.Ș. 
Vatra Dornei) 26:13,0 ; fete (3 
km) : 1. Angelica Rlșnoveanu
(Brașovia Brașov) 12:43,0 — cam
pioană a „Daciadei” șl a tării, 
2. Maria Bratu (Dinamo Fundata 
Brașov) 12:57,0, 3. Llvta Rett
(Brașovia Brașov) 13:16,0 ; copil I
— băieți (5 km): L Valentin Ca
rina (C.S.Ș. Vatra Dornei) 20:39,0
— campion al „Daciadei” șl al 
țării, 2. Ion Sekhea (Dinamo 
Brașov) 20:41,0, 3. Elemer Tandfi 
(C.S.Ș. Gheorgheni) 21:08,0 ; fete 
(2 km) ; 1. Ileana Hangan (C.S.Ș. 
Bistrița) 8:08,0 — campioană a 
„Daciadei” și a țării, 2. Maria Co- 
jocaru (C.S.Ș. Vatra Dornei) 9: 
28,0. 3. Adriana Tuțulan (Șoimii 
Stbta) 8:32,0.

Emanuel FANTÂNEANU

PARADA CELOR MAI TINERI
AI GHETIIMAESTRI

(Urmare din pag. 1)
Sau Kinga Szăll&ssy, de 12 aiii, 
elevă a liceului „George Coș- 
buc* din Cluj-Napoca, care 
dezmiardă gheața cu o grație 
ce provine sigur din zestrea 
mamei ei, primă-balerină la 
Opera de pe Someș.

Fascinant a fost pentru pu
blic spectacolul de masă oferit 
de tablourile vivante, evoca
toare sau cu temă veselă, in 
care șoimi ai patriei (in tradi

în arena artiștilor ghetii intră alaiul vesel si bogat colorat al 
proaspeților laureati. la toate categoriile de vîrstă.

Fotografii de Ion MIHĂICĂ
ționala uniformă portocalie cu 
pălăriuțe albastre) au asaltat 
patinoarul cu fulgere de argint 
la picioare și cu Uterele alfa
betului în mânuțe sau numărul 
comic al „hocheiștilor-cofetari". 
Încununarea acestor evoluții a

SINAIA, 1 (prin telefon). 
Vremea prielnică (cer senin gi 
ger ușor) a contribuit la reu
șita ultimelor întreceri de bob 
din cadrul finalelor „Daciadei*, 
găzduite de pîrtia de pe Mun
tele Furnica: cele ale echipa
jelor de tinerei. La concursul 
de bob 2, disputat pe parcursul 
a 4 manșe (pe distanta de 
1 500 m), echipajul A.S. Armata 
I Brașov, format din L Ba
tista și Gh. Peptea, a dominat 
cu autoritate, obtinind nu numai 
cei mal buni timpi în flecara 
din cele 4 manșe, ci și un nou 
record al pîrtiei (în manșa a 
treia), cu timpul de 1:05,95 (vr.l 
echipajul I.E.F.S. pilotat de L 
Duminicel, cu 1:06,11). Teme
rar în ooborîri, în același timp 
iscusit în alegerea traseelor ce
lor mai avantajoase. I. Batista 
se dovedește un pilot de pers
pectivă. Nici pentru locul se
cund lupta nu a avut istoric, 
bobul Voința Sinaia (AL Pan
drea — V. Florea) obtinind. de 
la început, un avantaj consis
tent în schimb, pentru locul 
al tredlea, echipajele C.S.O. Si
naia (C. Davidescu — C. Pe- 
trariu) și A.S. Armata II (D 
Degăn — M. Oană) au purtat 
o luptă echilibrată, cu intere-

LA SANIE JUNIORI, TITLURILE AU REVENIT 
SINĂIENILOR, PETRUȘENENILOR Șl DORNENILOR

SINAIA, 1 (prin telefon). Pe 
. pîrtia sinăiană au avut loc șl 
finalele „Daciadei" pentru toate 
categoriile de sănieri juniori. 78 
de tineri performeri din Sinaia, 
Miercurea Ciuc, București, Pe
troșani, Vatra Dornei și din 
Brașov s-au înscris la startul 
celor 4 categorii individuale, 
faptul fiind consemnat ca un 
record de participare, elocvent 
asupra marelui ecou pe care 
l-au avut, în rîndul tineretului, 
întrecerile ediției de iarnă a 
„Daciadei". La lupta pentru în- 
tiietate au participat, anul aces
ta, alături de reprezentanți ai 
unor centre cu tradiție și cu 
condiții în sportul săniei, pre
cum Sinaia, și altele noi, cele 
mai reprezentative fiind Petro
șani și Vatra Dornei. Dacă la 
juniori mari, de pildă, primii 
șase clasați sint legitimați la 
C.S.O. șl la C.S.Ș. din Sinaia, 
în schimb domenii au cîștigat 
la junioare mici, iar petrosene- 
nii la junioare mari.

Privitor la întrecerile propriu- 
zise, vom menționa că la ju
nioare I șl la juniori n câș
tigătorii — Rita Gheorghlță și, 
respectiv. Aurel Teodorescu — 

fost apariția perechilor de ti
neri in frumoase ii naționale 
care au dansat pe tălpi înari
pate in sunetele unei melodii 
coborite din fermecatul nai al 
lui Gheorghe Zamfir. Tabloul 
final, închinat păcii, a adus pe 
gheață pe laureații „Daciadei" 
la patinaj artistic, patinaj vite
ză și hochei, ca și pe sportivii 
finaliști la aceste ramuri. Ala
iul de tineri brăzdind luciul 
ghețU a stirnit ropote de apla
uze, ca un meritat omagiu adus 

mișcării sportive și ca un semn 
de recunoștință pentru înalta 
semnificație a marii competiții 
polisportive naționale „Dacia- 
da“ sub egida căreia s-a des
fășurat acest nou moment săr
bătoresc. 

sânte răsturnări de situațM. 
Astfel, echipajul A.S.A. II con
ducea după manșa a treia, dac 
in ultima pilotul a comis unele 
inexactități pe porțiunea fina
lă. ta vreme ce partenerii da 
Întrecere au parcurs cel 1 500 na 
mal cursiv si au realizat tim
pul necesar revenirii pe locul X 

Este Interesant de sublinia! 
că nici unul dintre cei 4 cam
pioni la finalele „Daciadei" de 
seniori și de tineret (26 de ani 
șl mal tineri) nu a obținut du
bla victorie, titlurile revenind 
boburilor pilotate de AL Pan- 
drea -(bob 2) și L Duminicel 
(bob 4) — la seniori, L Ba
tista (bob 2) și C. Pandrea (bob 
4) — la tineret.

Clasamentul probei de bob î 
tineret : 1. I. Batista — Gh. 
Peptea (A.S. Armata I Brașov) 
4:25,88 — campion al „Dacia
dei" și al țării ; 2. Al. Pandrea 
— V. Florea (Voința Sinaia) 
4:28,20 ; 3. C. Davidescu — C. 
Petrariu (C.S.O. Sinaia) 4:29,35;
4. D. Degan — M. Oană (A.S.A. 
îl) 4:29,66 ; 5. L. Pap — L 
Velea (I.E.F.S.) 4:31,02 ; 6. C. 
Pandrea — I. Butucaru (Bucegi 
Sinaia) 4:31,91.

au cucerit victoria cu diferențe 
de timpi apreciabile, așa cum 
s-a petrecut și la dublu, unde 
Dan Comșa și Constantin Rădu- 
canu s-au detașat cu peste 3 
secunde față de următorii cla
sați. La juniori I și la junioare 
II, în schimb. Constantin R4- 
ducanu și Gabriela Haja au a- 
vut emoții pină în ultima clipă, 
departajarea de următorii cla
sați redueîndu-se la mai puțin 
de o secundă.

Rezultate : juniori I : 1. C. 
Răducanu (C.S.O. Sinaia) 2:50,98;
2. D. Comșa (C.S.Ș. Sinaia)
2:51,43; 3. L. Bălănoiu (C.S.O.) 
2:54,01 ; junioare I : 1. Rita 
Gheorghiță (C.S.Ș. Petroșani) 
2:53,45 ; 2. Diana Grigoriță
(I.E.F.S.) 3:00,55 ; 3. Dorina
Crețu (C.S.Ș. Petroșani) 3:08,76; 
juniori II : 1. A. Teodorescu 
(C.S.O.) 2:56,41 ; 2. M. Iorda- 
che (C.S.Ș. Sinaia) 2:59.76; 3. G. 
Casian (C.S.Ș. Vatra Dornei) 
3:02,91 ; junioare II : 1. Gabrie
la Haja (C.S.Ș. Vatra Dornei) 
2:54,67 ; 2. Livia Gheorghiță 
(C.S.Ș. Petroșani) 2:55,75 ; X 
Camelia Dimco (I.E.F.S.) 3:02.99; 
dublu : 1. D. Comșa — L. Ră
ducanu (C.S.Ș. — C.S.O. Sinaia) 
1:53,50 ; 2. G. Marinaș — A.
Schiopu (C.S.Ș. Sinaia) 1:56 59 ;
3. L. Bălănoiu — V. Făcăleț 
(C.S.O. Sinaia) 1:57,31.

Radu TIMOFTE

PE FURNICA
AU RĂSUNAT

APLAUZE
PENTRU

PREMIAȚI
Platoul de deasupra ca

banei Schiori, tradiționa
lul loc de sosire a parti- 
cipantilor la întrecerile 
de pe pîrtia din Sinaia, ■ • 
a găzduit după ultimele 
dispute oficiale de bob și 
sanie, solemnitatea deo
sebită, urmărită cu viu 
interes, a închiderii fes
tive a ediției de iarnă 
a „Daciadei" în acest 
important centru al dis
ciplinelor sportive res
pective.

Cei peste 100 de bo- 
beri și sănieri, împreună 
cu antrenorii lor, și-au 
exprimat și cu acest pri
lej hotărârea de a-și ri
dica necontenit măiestria 
sportivă, contribuind — 
astfel — la ridicarea pre
stigiului sportului româ
nesc și au aplaudat — în 
cadrul premierilor — pe 
cei mai buni dintre ei. 
Apoi au asistat, cu emo
ție, la coborîrea drape
lului marii competiții 
naționale „Daciada".
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DUPĂ MODEI
F.C. ARGEȘ - UNIVERSITATEA CRAIC

Stadion „1 Mai"; teren bun de Joc; timp rece 
spectatori — aproximativ x20 000. A marcat: CAMAI 
poartă: 11-4 (pe poartă: 7—2). Cornere: 16—4.

F.C. ARGEȘ: Cristian 6 — Bărbulescu 7, Chives 
pan 7 - Kafio 84-, Igrot 7, Toma 6 (min. 46 Sign 
59 Băiuță 6), Radu II 7, Moiceanu 7.

UNIVERSITATEA: Lung 84- - Negrilă 7, Tilihol 
reanu 7 — Țicleanu 7 (mîn. 81 Ciupitu), Beldeani 
Bălăci 7 — Crișan 7, Cămătaru 7, Cîrțu 7.

A arbitrat: N. Raineo (Birlad) 8; la linie: V. 
Pop (București).

Cartonașe galbene: UNGUREANU.
Trofeul Petschovschi: 8. La speranțe: 0—1 (0—1).

„MICUL WEMBLEY“
Deși iarna i-a dat inele emoții 

prin zăpada și viscolul trimise pe 
cîteva dintre stadioane, campiona
tul a demarat din plin, așa că primele 

cuvinte de laudă să le adresăm organi
zatorilor care, acolo unde situația a 
cerut-o, au reușit să facă terenurile cil 
de cit practicabile. Știm că în această 
primăvară „numărătoarea inversă", de 
pînă la jocul de pe Wembley și mai ae- 
parte, impune o desfășurare cit mai re
gulată a campionatului în folosul ech.- 
pei naționale. Orice amînare de joc, 
orice defecțiune în disputarea diviziei 
produce fisuri în ansamblul pregăt'ni 
tuturor fotbaliștilor din primul eșalon, 
cu precădere al celor din lotul repie- 
zentativ.

Privind, deci, din acest unghi, primo’- 
dial, derularea primei runde a reiurulu. 
sigur că atenția ne este atrasă de victo
ria liderului la Pitești. N-a fost un succes 
net, spectaculos, facil. Craiovenii au în
vins la limită, opărind cu dinții golul Iu 
Cămătaru. A fost un meci în care foarte 
tînăra echipă argeșeană, construită în- 
tr-o toamnă de Halagian, a silit „națio
nala craioveană" să arate tot ce știe și 
ce poate pentru a învinge. S-a desfă
șurat, la Pitești, o adevărată „repetiție 
generală" pentru ceea ce va fi, in ca1 ■ 
ficări. Un „mic Wembley".

Campionatul și-a demonstrat, ropid, 
utilitatea, supunînd dealtfel pe toate 
concurentele la mari eforturi. De peste 
tot am auzit că lupta a fost aspră, fără

menajamente ; s-a mai și sărit peste cal 
uneori (iată-l pe acest dotat mijlocaș 
bucureștean M. lonescu din nou elimi
nat, victimă a nervozității sale excesive), 
dar întrecerea a apărut în general, acer
bă, dusă cu toate forțele, cu deplin an
gajament, așa cum stă bine unui cam
pionat de primă categorie. Dovadă sînt 
și scorurile în ansamblu strînse, cu cinci 
echipe vizitatoare revenind din deplasă
rile lor cu puncte. In peisajul plin de 
„1“-uri al campionatului nostru și a- 
ceastă schimbare de semne, de apariții 
ale „x“-urilor și „2"-urilor spune și ea 
ceva.

N-a fost totul roz în etapa de start a 
returului. Dar au existat semne bune, 
muguri ai primăverii fotbalului, o pri
măvară plină de atîtea speranțe aentru 
soccerul nostru.

Eftimie IONESCU

„SEMIREVANȘA" JUCĂTORILOR
STEAUA - S.C. BACĂU 1-1 (1-1)

Stadion Steaua; teren înghețat; timp foarte rece, vînt; spectatori — apro
ximativ 8 000. Au marcat: ZAHIU (min. 4) și ȘOIMAN (min. 39). Șuturi la 
poartă: 13—12 (pe poarta: 6—5). Comere: 3—1.

STEAUA: iordache 7 - Rotar 6, FI. Marin 6, Same; 7, Angheiînî 6 - 
Stoica 5, Minea 5 (min. 46 lovan 5), lordănescu 6 — M. Răducanu 5, Za- 
hlu 6, Jurco 5 (min. 65 Cernescu 5).

SPORT CLUB: Ursache 7 — Andrieș 6, Cărpuci 7, Lunca 6, Elisel 7 - 
Moldovan 7, Vamanu 8, Șoșu 7 — Șoiman 7, Fîșic 6, Chitaru 8.

A arbitrat: FI. Cenea (Caracal) 9; la linie: V. Ionul (lași) șl Al. Mus- 
tățea (Pitești).

Cartonașe galbene: FL. MARIN, CARPUCI.
Trofeul Petschovschi: 10. La speranțe: 4-3 (0-2).

C
Vamanu, Șoșu, Chitaru și

coechipierii lor n-au uitat —
n-aveau cum să uite — înfrîn- 
gerea usturătoare pe care Stea
ua le-a administrat-o la Bacău, 
în prima etapă a actualului 
campionat. Ei au abordat parti
da retur dominați de gindull re
vanșei, mobilizîndu-se exem
plar pentru a obține un rezul- - 
tat favorabil, care să șteargă 
impresia urîtă produsă de acel 
0—4. Dar, după numai patru 
minute de joc, Ia prima șarjă 
mai periculoasă a bucureșteni- 
lor, balonul a ajuns la ZAHIU. 
care — in acest , meci un virf de 
circumstanță — a șutat din că
dere, de Ia circa 15 metri, nu 
prea tare, Ursache, neatent, a 
plonjat tardiv și Steaua a des
chis scorul : 1—0. Gol ca un 
pumn zdravăn aplicat în băr
bia unui adversar tocmai pen
tru a-i curma orice elan. Re- 
cepționîndu-1, însă, băcăuanii 
s-au... trezit și, încet-încet, 
acțiunile lor au căpătat clarita

NEȘANSA, MARI RATĂRI
Pe un teren destul de dificil 

(la început ușor înghețat și pu
drat eu zăpadă, apoi gazonul 
s-a îngreuiat), F. C. Olt și 
Progresul-Vulcan au luptat fă
ră menajamente pentru a-și a- 
tinge obiectivele propuse. Pri
ma a vrut să demonstreze că 
în acest retur „banca de punc
te" pe teren propriu a fost în
chisă, iar a doua a venit la Sla
tina cu gîndul recîștigării punc
tului pierdut, în toamnă, la 
București. Așa stînd lucrurile, 
evident, gazdele s-au instalat, 
din start, la cîrma jocului și, 
cu puțină șansă, ar fi putut, în 
primele 15 minute, să conducă 
lejer cu 2—0 : Prepeliță a șu
tat de două ori în barele por- 

t ții (min. 8 și 13). Dar, în plină 
dominare a localnicilor, bucu- 
reștenii (care și-au dovedit nu 
o dată în acest meci știinta „re
plicilor tari") au zvîcnit, în 
min. 15, spre poarta Iui Nedea 
și Țevi, în urma unei frumoase 
acțiuni pe partea stingă, a ccn-" 
trat în careul mic, Ciocioană și-a

„U" CLU1-NAPOCA - CHIMIA RM. VILCEA 4-2 (1-1)
Stadion Municipal; teren bun; timp rece; spectatori - aproximativ 7 000.

Au marcat: ȚIGLARIU (min. 27), STANCA (min. 43), CIMPEANU 11 (min. 54 
și 86), ȚEGEAN (min. 85), GINGU (min. 89). Șuturi la poartă: 11—10 (pe 
poartă: 8-3). Cornere: 5—3.

>»G CLUJ-NAPOCA: Moldovan 7 —’ Dobrotă 6, Moș 5, Ciocan 6, I. Mu- 
reșar- 5 — FI. Pop 6 (min. 75 Boca 6), Țegean 8, Suciu 6 (min. 63 Popa 
6) - Țigloriu 8, Cîmpeanu II 8, Batocliu 7.

CHIMIA: Constantin 6 — Bosno 5, Iordan 6, Catargiu 6, Lepădata 5 
(min. 60 Preda 6) — Savu 7, Alexandru 7, Carobageac 6 — Teleșpan 7, 
Stanca 8, Gingu 7.

Cartonașe galbene: ALEXANDRU.
A arbitrat: R. Stincan 9; la linie: C. lurja și N. Georgescu (toți din 

București).
Trofeul Petschovschi 10. La speranțe: 3-1 (1-0).

(învingători în

Cînd Stanca a ratat (min. 
11), reluînd cu capul pe lingă 
poarta lui Moldovan, tribuna 
clujeană a înțeles că oaspeții 
(învingători în campionatul 
trecut, pe malul Someșului) își 
fac iarăși calcule curajoase. în- 

te și consistență. Mijlocul echi
pei, alcătuit dintr-un jucător 
dirz și tenace (L. Moldovan) și 
doi buni tehnicieni (Vamanu și 
Șoșu) a început să trimită tot 
mai multe mingi utile spre cei 
doi „viteziști" — Șoiman și 
Chitaru — și iată că, după o 
ocazie a lui Zahiu (min. 17), o 
bară a lui Șoșu (min. 21), un 
șut periculos al lui Jurcă (min. 
23) și o uriașă ratare a lui Ior- 
dănescu (min. 31), oaspeții au 
obținut egalarea în min. 39. Și 
au obținut-o în urma unei faze 
de kinogramă, care i-a avut în 
rol pe Șoșu, Chitaru, Vamanu 
— pătrundere spectaculoasă pi- 
nă în careul mic — și ȘOI
MAN, acesta din urmă reluînd, 
in plasă, balonul respins preci
pitat de Anghelini de pe linia 
porții : 1—1.

Repriza s-a încheiat cu o al
tă mare ratare a lui lordănescu 
(min. 45), dar, la patru minute 
de la reluare, a fost rîndul lui 
Iordache să intervină salutar la 

încurcat vizibil propriul portar 
și APOSTOL, speculînd buscu
lada, a înscris : 0—1. F. C. Olt 
și-a reluait atacurile furibunde, 
Ciugarin, Marica et. comp, s-au 
dovedit la post în multe faze 
grele, dar nu au putut evita 
egalarea din min. 30, în urma 
unei acțiuni ceva mai lucide i- 
nițiată de Șoarece și concretiza
tă de PREPELIȚA ; 1—1. Gaz
dele au continuat să demine, 
precipitat însă, și, spre finalul 
primei reprize, echilibrul nu
meric din teren a fost rupt. Ce 
s-a întîmplat ? în min. 40, M 
lonescu a scăpat singur spre 
gol, arbitrul a fluierat ofsaid ; 
dar n-a fost, deoarece mijloca
șul oaspete și-a aruncat mingea 
peste fundași, care au făcut pa
sul înainte, șl tot el a jucat-o. 
Enervat, bucureșteainul a trimis 
balonul afară din teren și s 
primit, regulamentar, cartonașul 
galben. în min. 43, același M 
lonescu a fost sancționat — a- 
cum pe drept în poziție de

CÎND SOLIȘTII IES LA RAMPĂ...

♦drăzneala lor avea, dealtfel, a- 
cotperire, căci Chimia juca a- 
tent, grupat, cu accent pe mar
caj, cu certă pricepere in de
clanșarea contraatacurilor. Go
lul lui ȚIGLARIU (min. 27, du
pă o admirabilă pasă Ia intîl-

BĂCĂUANI

Mingea pornită din piciorul lui Zahiu se va opri in plasă. A 
fost golul cu care Steaua a deschis, simbătă, scorul in meciul 

disputat de ea in compania echipei S.C. Bacău
Foto : I. MIHĂICĂ

șuturile lui Chitaru și Moldo
van. In această a doua parte a 
jocului, băcăuanii au fost mai 
iuți, au pasat mai precis, au 
construit și au șutat mai mult. 
Paradoxal însă, cele mai mari 
ocazii de gol s-au derulat la 
poarta oaspeților. Iar două din
tre ele se puteau solda ușor cu 
goluri în finalul partidei. In 
min. 85, Cernescu a șutat di
rect și puternic, din careu, o- 
bligîndu-1 pe Ursache să plon

$/ EROR/ DE ARBITRAJ
F. C. OLT - PROGRESUL VULCAN 1-1 (1-1)

Stadion „1 Mai**; teren greu; timp friguros; spectatori — aproximativ 
5 000. Au marcat: APOSTOL (min. 15) și PREPELIȚA (min. 30). Șuturi la 
poartă: 16-2 (pe poartă: 8-2). Comere: 7-1.

F.C. OLT: Nedea 7 — Lică 7 (min. 61 Leac 4), Nicoloe 7, Ciocioană 5, 
A. Mincu 7 — Matei 74-, Șoarece 6, P. Petre 6 - I. Petre 6 (min. 46 
lovănescu 7), Pițurcă 5, Prepeliță 7.

PROGRESUL VULCAN: Bulancea 7 — Reti 6. Ciugarin 8, G. Sandu 7, 
Gh. Ștefan 7 — M. lonescu, Mateescu 6, Nignea 6 (min. 60 Necuicea 6). 
Marica 8 — Țevi 64-, Apostol 7 (min. 76 Anghel).

A arbitrat: Gh. jucan (Mediaș) 5; la linie: Cr. Teodorescu (Tîrgoviște) ți 
A Forwirth (Timișoara), cu greșeli in aprecierea ofsaidului, mai ales ultimul.

Cartonașe galbene: M. IONESCU.
Cartonașe roșii: M. IONESCU.
Trofeul Petschovschi: 8. La speranțe: 1—3 (1-1).

• ....................................... ...... i .-iii...—

ofsaid — el a repetat gestul ne
sportiv și, firesc, a fost eliminat, 
în aceste împrejurări, F. C. Olt 
s-a „aruncat" peste adversar 
(oare s-a apărat eroic), a ratat 
multe ocazii de gol mari cit 
roata carului (min. 55 — P. Pe
tre, min. 62 și 83 — Șoarece, 
min. 80 — A. Mincu), iar odată 
(min. 65), a'fost frustrată de 
un penalty mai clar ca lumina 
zilei : Prepeliță a fost îmbrîn- 

nire expediată* de Țegean) a- 
vea, dealtfel, să fie „anulat" 
pînă la pauză, prin egalarea pe 
care STANCA, care ratase o 
mare ocazie în min. 39, a a- 
dus-o (în min. 43). eîștigînd u- 
șor un duel cu „centralul" Moș.

Imediat după reluare (min. 
47), Gîngu a luftat în careul 
clujean, punîndu-și astfel para
fa pe momentul psihologic al 
partidei. In min. 54, CÎMPEA
NU II, găsind o minge rătăcită 
la 17 m de poarta Ini Constan
tin, a șutat-o năpraznic pe u- 
nicui culoar de gol pe care-1 
putea oferi un careu supraaglo
merat. La 1—2, Chimia, îndîr- 
jită, s-a lansat într-o aspră 
cursă pentru egalare, în stare 
să scoată în evidență fragilita
tea „mijlocului" Iui „U“, unde 
„sud-americanii" Suciu și FL 

jeze și să rețină cu dificultate. 
Apoi, în min. 89, din poziție ex
celentă, lovan a lovit balonul 
defectuos, permițînd lui Elisei 
să devieze în corner. Și astfel 
scorul a rămas egal, oaspeții 
lăsînd o frumoasă impresie ce
lor 8 000 de spectatori, care au 
înfruntat frigul pătrunzător 
pentru a urmări jocul. Este și 
motivul pentru care lor le-am 
acordat nota maximă.

Lourențiu DUMITRESCU

cit (ca pe semicerc, la handbal) 
de fundașul Reti în momentul 
cînd primise o excelentă pasă 
de gol. la circa 14 m peipen- 
dicular pe poartă. A fost un 
meci de mare luptă. în prim- 
pla r. situîndu-se neșansa și ra
tările gazdelor, tenacitatea în de
fensivă a echipei Progresul- 
Vulcan, dar și... erorile de ar
bitraj.

Stelion TRANDAFIRESCU

Pop nu s-au reacomodat încă cu 
formația din care au lipsit toa
tă iarna, ca și fireasca lipsă de 
sudură a fundașilor centrali, 
pereche alcătuită peste noapte, 
cu Moș în locul lui Dobrău. in
disponibil în ultima clipă. în 
aceste condiții, soliștii echipei 
au ieșit la rampă, „pedepsind" 
ei, cu rafinament și tehnicita
te, avîntata formație vîlceană ; 
prima dată, ȚEGEAN (min. 85), 
descumpănind cu o fentă apă
rarea din față, iar după numai 
un minut, CIMPEANU II, care 
a driblat tot, șutind apoi in 
gol, dintr-un unghi aparent im
posibil. Golul lui GÎNGU (min. 
89) — volcu frumos, din 10 m 
— n-a mai putut decît să adu
că scorul la proporții mai rezo
nabile.

Ion CUPEN

Ne-am obișnuit, de mai multă 
vreme, cu ideca că Universita
tea Craiova este o echipă, prin 
excelență, ofensivă, capabilă să 
mînuiască cu dibăcie arma a- 
tacului, chiar și în condițiile 
jocului in deplasare. Simbătă. 
însă, la Pitești, Universitatea a 
apărut într-o haină tactică 
chiar dacă nu nouă, oricum mai 
puțin folosită de ea în campio
nat : a: ă are. ermetică și calmă, 
folosirea temporizării, atunci 
cind a fost cazul, contraatac tă
ios ori de cite ori s-a ivit pri
lejul. Altfel spus, echipa craio
veană ne-a reamintit de jocul 
practicat, cîndva, de vestitul 
Internazionale Milano, chiar și 
în varianta sa cea mai recentă 
cu care s-a confruntat oficial, 
toamna trecută. De partea cea
laltă, F. C. Argeș, handicapată 
de absența a doi oameni de ba
ză — Cîrstea și Stancu — lu
cru care a atras, firesc, o serie 
de alte mutații în cadrul for
mulei de echipă, a încercat să 
se impună, totuși, prin elan, 
angajament fizic și dăruire, 
prea puțin susținută însă de 
răbdare în construcția fazelor,

de calm și 
A rezultat 
pră, dar i 
mic, cu o 
gie și spe 
zultat a si 
titudinii pi 
cind șans; 
cîteva ori 
gian, a tr- 
tea băieții 
ceasta se 
o minge t 
a întîlnit, 
gol, înche

Ce s-a 
pînă atunr 
o destul i 
tatonare, < 
ambele păi 
minute, di 
ni se part 
în afara u 
respins cu 
în corner, 
realizează 
ofensivă, < 
terminată 
du II. Apă 
teșteană (.' 
sat și în p 
tru faza pr

STOICHIȚĂ A PRO
Deci, Jiul a luat un start 

bun în acest sezon. A învins 
pe F.C. Baia Mare și pe Di
namo. Martori oculari spuneau 
că echipa din Petroșani a ju
cat mai bine cu Baia Mare 
Dar tot atît de adevărat e că 
Dinamo a dat o replică supe
rioară, in ciuda celor patru 
absențe notabile (Dinu, Stă- 
ncscsi, Custov, Vrînceanu) și 
că succesul gazdelor este cu 
atit mai prețios. Să spunem 
de la început că Jiul a meritat 
victoria, afirmație susținută și 
de cîteva date. A avut mai 
mult timp superioritatea teri- 
toria’ă ; raportul de șuturi 
(deși, în general, sărac) J-a 
fost favorabil, ca și al cornere- 
lor. Gazdele au început parti
da cu mult avînt și în trei mi
nute au obținut 2 cornere. Au 
urmat două atacuri dinamovis- 
te (min. 6 și 8), primul oprit 
greșit pentru că nu s-a aplicat 
legea avantajului, iar a doua 
oară, la șutul lui Dragnea.
S. Rusu a respins cu dificul
tate. Cei de la Jiul n-au aș
teptat prea mult și în min. 10 
au fost 1a un pas de gol, cînd 
balonul, prelungit cu capul de 
către Sălăjan, a întîlnit „trans
versala". A fost, parcă, o pre
vestire a golului care a venit 
peste două minute : Stoichiță 
a trimis o pasă în adîncime, 
ȘUMULANSCHI a sprintat 
printre apărătorii adverși (care 
parcă aveau plumb în ghete) 
și. de la 18 m, a șutat peste 
Speriatu, venit târzia în intîm- 
pinare, marcind un gol specta
culos. Tot Jiul a avut apoi 
alte ocazii, dar în min. 19.

Stadion Ji 
motiv 9 000. 
31 din 11 
5—2). Corner

JIUL: Cav.
Șumulanschi 
chici 5, Stoi<

DINAMO:
Augustin 7,

A arbitrat: 
V. Clocîlteu

Cartonașe
Trofeul Pet

Giuchici a 
plus în loc 
unei pase < 
25, tot eh i 
la 8 m, a 
în mim. 21 
dar cîRd s 
(a faultat 
golul nu p 
o parte dir 
foc pe ari 
scorul a d< 
(cel mai bl 
vist) a făcu 
să, a intrat 
siliu i-a pi 
fără dubii. 
GF >RGESC 
nie, dar în 
dreapta, ba 
umărul lui 
direcția bal 
intrat in go 
și mai dirz, 
fizic aprecia 
prea aspru, 
gularități, c 
supra lui 7 
grosolane a 
finalul repr 
scăzut din 
angajament

NOROC CU LOVITL
F.C.M. GALAȚI - F.C.M. BRAȘOV 1-

Stadion „Dunărea"; teren greu, înghețat; timp frl 
tatori - aproximativ 12 000. Au marcat: BALABAN (n 
81, din 11 m). Șuturi la poartă: 4—8 (pe poartă: 2—4)

F.C.M. GALAȚI: Oanâ 7 — Moțoc 6, Vlad 6, Anghr 
Balaban 6. Ov. Rusu 5, Comșa 6 — Cr. Rusu 7, Onofr

F.C.M. BRAȘOV: Balazs 7 — Papuc 6, Panache 6, 
Bucur 5 (min. 70 Hanu 5), Șutea 7, Gherghe 5 (m 
Marinescu 6, Paraschivescu 6, Chloreanu 5.

A arbitrat: O. Ștreng (Oradea) 8; la linie: A. I 
M. Moraru (Ploiești).

Cartonașe galbene: ANGHELINEI, COMȘA, CHIOREA 
Trofeul Petschovschi: 9. Io speranțe: 5—0 (1—0).

• .......■■■.............
Organizatorii au făcut tot 

ceea ce le-a stat în putință în 
dorința de a elibera gazonul 
din strînsoarea zăpezii, căzută 
înaintea meciului, și pentru a 
oferi formației gazdă condiții 
prielnice de a declanșa, cu ar
mele fotbalului, ofensiva de e- 
vadare din „zona lanternei". 
Dar, finalmente, ei n-au reușit 
mare lucru, așa incit, la ora 
partidei, terenul greu, înghețat, 
și vîntul destul de puternic s-au 
dovedit a fi adversari incomozi 
pentru ambele combatante. Ne- 
voiți să-și facă din preluare și 
din conducerea balonului exe
cuțiile predilecte, atît gălățenii 
(mai puțin experimentați si deci 
cu scuze mai multe), cit și bra
șovenii s-au angajat intr-un joo 
aspru, de luptă, în care au a- 
bundat „clinciurile", perechi și 
în grămadă. Și, ca o consecință 
firească, acest loc încilcit. 
zgîrcit în pase oportune și cu

adresă, va fi 
și cu fazele 
goalkeeper! 
de șuturi pi 
plasate, ci d< 
late. Balazs, 
întîiul șut p 
min. 28, la 
pentru faulti 
de Naghi as 
servit, în ad 
linei ; o ini 
brașoveanulu 
ne ; Balaban 
gea Ia punci 
șutat in dre. 
colo unde Ba 
jeze și să re» 
BALABAN, c 
ta, n-a mai 
voarea „puși 
zultat care v; 
lă, pînă la p 
plica brașove 
hotărîtă acum 
incoerentă, m



LUI „INTER" UN SINGUR GOL, DINTRUN NOIAN DE OCAZII
soare slaba; 
0). Șuturi la 

amflr 6, Tul*.
Fiica 6 (min. 

cu 8, Ungu-
? Donose 7), 

îdoara) ți I.

i finalizare, 
dispună as-
i joc dina- 
)ă de ener- 
1 cărui re- 
nnul incer
tul partidei, 
a ocolit de

lui Hala- 
iv, de par- 
emenco. A- 
in min. 87: 
de Radu II 
li său spre 
elor porții.

în teren, 
mai Intîi, 

isrioadă de 
udent. de 
nativ 25 de
ii nimic nu 
e semnalat, 
i Iul Ignat, 
e de Lung, 
29, gazdele 
ită acțiune

frumusețe 
al Iul Ra- 

i echipa pi- 
prea avan- 
tirație pen- 
ie atac) ca

de, in minutul următor, victi
ma unui contraatac fulgerător 
finalizat de CAMATARU, cu 
un șut lifiat, pe jos, care l-a 
învins, cu relativă ușurință, pe 
Cristian, balonul trecînd dinco
lo de linia porții, parcă cu... 
încetinitorul. Din acel moment, 
F. C. Argeș s-a aruncat cu tot 
efectivul peste adversara sa, 
căutînd, cu disperare, remiza, 
cu care, înainte de golul lui 
Cămătaru, nu părea dejoc mul
țumită. Și, pînă în finalul pri
mei reprize, Moiceanu și Radu 
II au fiecare cîte două mari o- 
cazii de gol, care fie că au fost 
ratate, fie că pe traiectoria ba
lonului s-a opus, inspirat, Lung 
sau., bara, așa cum a fost, în 
min. 40, la șutul lui Moicea
nu 1 Cursa egalării a continuat, 
in același ritm, și după pauză. 
Radu II (în min. 55) și Moicea
nu (în min. 60) au avut cele 
mai bune ocazii de a înscrie, 
rămase însă nevalorificate. La 
rindul lor, oaspeții au avut po
sibilitatea de a majora scorul, 
in min. 85, prin Crișan, și, tot 
pe ■ un contraatac, Cristian a in
tervenit, cu curaj și siguranță, 
evitînd un gol care ar fi dat 
victoriei craiovene — incontes
tabil meritată — un contur, to
tuși exagerat, față de situația 
reală din teren. Arbitrul N. 
Rainea' a avut o sarcină grea, 
pe care s-a străduit să o ducă 
la bun sfîrșit. A greșit însă, 
fluierind finalul partidei fără 
să mai prelungească pentru cî- 
teva întreruperi, jocul cu cele 
patru minute anunțate unui 
stadion întreg.

Mihai IONESCU

SPOSTUL STUDENȚESC - „POLI" TIMIȘOARA 1-0 (1-0)
Stadion Politehnica; teren curățat parțial de zăpadă; timp friguros, vis

col; spectatori — aproximativ 7 000. A marcat: M. SANDU (min. 37). Șuturi 
la poartă: 16-3 (pe poartă; 5-1). Cornere: 10-1.

SPORTUL STUD. Moraru 7 — M. Marian 7, Cazan 8, O. lonescu 8, Mun
teanu II 7 — Chihaia 7, Șerbănică 7, Munteanu I 8 — FI. Grigore 6, M. 
Sandu 7, Bucurescu 8.

V
POLITEHNICA: Moîse 7 — Nadu 6, Păltinișar- 7, Manea 6, Vișon 6 - 

Dumitru 6, Roșea 5 (min. 46 Murar 7), Vlătănescu 6 — Anghei 6, Dembrovschi 
6 (min. 67 T. Nicolae 5), Nucă 6.

A arbitrat: O. Anderco (Satu Mare) 9; la linie: S. Drăgulici (Drobeta 
Tr. Severin) și R. Petrescu (Brașov).

Trofeul Petschovschi: 10. La speranțe: 3-1 (1-0).

Desfășurată pe o vreme total 
neprielnică, partida dintre cele 
două formații studențești i-a 
recompensat din plin pe iubi
torii fotbalului care s-au încu
metat să vină sîmbătă pe „Po
litehnica". Pentru că meciul a 
avut tempo, cursivitate și multe 
faze de gol, derulate, mai ales, 
la poarta apărată de Moise. 
Tonul l-au dat bucureștenii, 
dezlănțuiți în ofensivă, declan- 
șînd atac după atac, cu predi
lecție pe latura stingă, acolo 
unde Bucurescu i-a pus nume
roase probleme fundașului Na
du. Timișorenii au încercat (și 
au reușit, în prima jumătate de 
oră) să stopeze elanul ofensiv 
al adversarului, printr-o apăra
re supranumerică, printr-un 
joc de temporizare la mijlocul 
terenului (stil Dembrovschi), 
dar atacurile lor rare s-au stins 
in zona de finalizare. Prima 
mare ocazie am consemnat-o în 
min. 6 cînd, la centrarea lui

Bucurescu, M. Sandu a trimis pe 
lingă poartă de la numai 6 m. 
La două din puținele contra
atacuri inițiate de oaspeți. în 
min. 17 și 18, Anghei a scăpat 
de unul singur, dar Moraru a 
ieșit în afara suprafeței de pe
deapsă și a înlăturat pericolul. 
După ce, în min. 23, Munteanu 
II a expediat o „bombă", care 
a trecut razant cu „transver
sala", în min. 30, timișorenii au 
scăpat, din nou, cu față curată 
la o fază în care Bucurescu a 
trimis spre poarta goală ; Ma
nea a apărut însă ca din pă
mînt și a reușit să degajeze. 
Oaspeții au fost în... corzi, au 
scăpat de faza din min. 33, cînd 
M. Sandu a ratat numai de la 
3 m I, însă în min. 37 același 
M. SANDU a reușit să înscrie 
golul victoriei, deviind în poar
ta lui Moisc mipgea șutată de 
M. Marian.

La reluare, inițiativa a trecut 
aproape în totalitate de partea

...O nouă apariție in careul advers a inimosului O. lonescu și o 
reluare a mingii, cu capul, spre buturile apărate de Moise.

Foto : V. ONESA
bucureștenilor, FI. Grigore 
(min. 62), O. lonescu (min. 88) 
expediind balonul în bară. Alte 
trei mari ocazii au fost ratate

de FI. Grigore (min. 65), Mun
teanu I (min. 68) și Bucurescu 
(min. 69).

Gheorghe NERTEA ,

T DE O GREȘEALĂ
HUL - DINAMO 2-1 (1-1)
moale, denivelat; timp friguros; spectatori — aproxl- 
tl ȘUMULANSCHI (min. 12), D. GEORGESCU (min. 
HIȚA (min. 71). Șuturi la poarta: 3—4 (pe poartâ:

Grigore 8, Vasiliu 6, S. Rusu 8, Miculescu 7 — 
dt 6 (min. 57 Mușat 7), Stoica 6 — Sâlâjan 6, Giu-

i — Mărgirean 7, I. Marin 7, Ghiță 7, Stredie 6 — 
agnea 8 — Țâlnar 8, D. Georgescu 6, lordache 5.
sir (Cluj-Napoca) 8; la linie: D. Ologeanu (Arad) ți

ALAJAN.
3. La speranțe: 0—5 (0—4).

I

CONFORM „SCENARIULUI LUCESCU"

o „fiță" în 
șut sau a 
iar în min. 
fața porții, 
să șuteze. 

:at Sălăjan, 
t a impins. 

normal, 
alidat, deși 
s-a supărat 
n min. 31, 
tal : Țălnar 
r dinamo- 
i impetuoa- 
t, unde Vă
ii și 11 m 
utat DUDU 
utat pv'-r- 
barei din 
sărit in 

plonjat pe 
de unde a 
1 a devenit 
angajament 
pe alocuri, 

vi, cu ire- 
ri dure a- 
u faulturi 
rtoica. Spre 
ul a mai 
lin forță și 
minute am

consemnat superioritatea oas
peților.

Tot Dinamo a—-început mai 
bine repriza secundă, cîteva 
minute doar, după care Jiul a 
răspuns prompt la atacuri. A 
urmat o perioadă de acalmie 
după care, în min. 57, a în
scris Dragnea, dar a făcut-o 
după ce arbitrul sancționase, 
în faza premergătoare, faultul 
comis de Pană. Au urmat o 
serie de minute „de foc", cu 
reflex excelent al lui Cavai, 
care a resprins „bomba" lui 
Augustin (min. 59) ; in min. 
60, tribunele au cerut penalty 
la Ghiță. cînd a jucat mingea 
cu mina în careu, omițîndu-se 
că o făcuse pentru că fusese 
împins din spate de Sălăjan. 
Jiul a insistat și a cîștigat cu 
golul din minutul 71 : de pe 
partea stingă, aproape de linia 
de 16 m, Giuchici a executat 
o lovitură liberă (un fel de 
corner mic), cu boltă șl STOI- 
CHIȚA a înscris cu capul, de 
la 3 m, profitînd de plasamen
tul greșit al portarului Spe- riatu.

Constantin ALEXE

A.S.A., ca orice echipă cu —2 
în „clasamentul adevărului", 
avea nevoie de două puncte ca 
de aer. Această obsesie și-a 
pus amprenta pe jocul echi
pei. care a evoluat sub sem
nul improvizației, handicapată 
și de absenta lui Fanici, un 
pivot în jurul căruia s-ar fi 
putut broda cîte ceva. Așa, în
să, într-o formulă cu mijlocași 
și chiar cu un fundaș (Vigul 
în „sextetul" din față, echipa 
a intrat curînd în stereotipul 
mingilor aruncate „la noroc1', 
într-o zonă în care doi Stoperi 
masivi, de 1,85 (Gălan și An- 
done), și-au valorificat, fără 
probleme, detenta.

Corvinul s-a prezentat cu un 
scenariu redactat de Lucescu 
pînă în cele mai mici amă
nunte. Miza pe... remiză a fost 
evidentă, Lucescu fiind con
vins de faptul că echipa are 
nevoie de un start concret în 
perspectiva următoarelor două 
jocuri pe teren propriu. Antre
norul-jucător a mai ținut sea
ma și de faptul că șapte din 
jucătorii săi au cîte un car

tonaș galben Si a evitait șocu
rile, construind un joc de pase 
și de devieri subtile, în care 
i-a angrenat mai alfa pe Klein 
(autoritar în joc), Petcu (in
ventiv, dar cu multe pase gre
șite) și.Nieșa (mai ponderat în 
atac), rezervîndu-i inimosului 
Dumitriu IV sarcina închiderii 
tuturor culoarelor. în aceste 
condiții, 'prima repriză a mar
cat o ușoară superioritate a 
Corvlnului. care și-a pus în 
aplicare planul, ceea ce a fă
cut ca A.S.A., în ciuda dorinței 
de a ataca, să tragă un singur 
șut pe poartă (e adevărat, foar
te periculos) chiar în primul 
minut, prin Both II. In repli
că, să notăm un șut bun al 
lud Petcu (min. 31), care s-ar 
fi putut transforma în gol, cu 
contribuția lui Varo.

După pauză, iarăși în pri
mul minut (46), s-a jucat, poa
te, soarta meciului. Chiar de 
la prima acțiune^ Dulău s-a 
trezit singur (cu ■ concursul lui 
Bogdan) și a tras in bară, doar 
cu portarul în față. Stimulată 
de această ocazie rarisimă,

A.S.A. TG. MUREȘ - CORVINUL HUNEDOARA 0-0
Stadion „23 August-; teren greu; timp frumos; spectatori - aproximotiv 

15 000. Șuturi la poartă: 11-7 (pe poartă: 4-2), Cornere: 7-3.
A.S.A.: Varo 6 — Szabo 6, Urchlaț 6, Ispir 6, Fodor 6 — Both II 6-f-, 

Vlgu 6 (min. 64 Munteanu 6), Dulău 7 - Fazekas 6, Hcjnal 7 (min. 71 
Pislaru 5), Boloni 6.

CORVINUL: Alexa 7 — Nicța 6, Gălan 7, Andone 6, Bogdan 6 — Petcu 6, 
Dumitriu IV 7. Klein 7 — Lucescu 7j-, Dumitrcche 6, Văetuș 5 (miix 75 
Gabor 6).

A arbitrat: I. Igna (Timijoara) 9; la linie: V. Topan și M. Adam (ambii 
din Cluj-Napoca).

Cartonașe galbene: PISLARU.
Trofeul Petschovschi: 9. La speranțe: 3—0 (0—0).

? -...... ....... ............... .......................

A.S.A. insistă, e pe punctul 
de a dezorganiza apărarea oas
peților (in min. 61 Andone 
luftează), dar și atacurile ei 
devin tot mai confuze, mai a- 
les după înlocuirea lui Hajnal. 
singurul tehnician capabil să 
„întoarcă" o apărare aglomera
tă, căruia i-a fost preferat 
Pislaru, pe cit de înalt pe atit 
de stîngaci în culegerea „baloa- 
nelor captive". Corvinul își 
continuă imperturbabil partitu
ra și aire, pe contraatac (min. 
71), o mare ocazie, cînd Luces

cu, Ia capătul Unui sprint dez
involt, tot singur cu portarul, 
pierde o ocazie la fel de mare. 
Si, astfel, jocul se încheie cu 
un rezultat echitabil, pentru că 
A.S.A. a „lovit" prea mult in 
gol, anulindu-și plusul ofensiv, 
în timp ce Corvinul a mane
vrat cu mult mai multă iscu
sință și luciditate, prin efortul 
lui Lucescu și al „aghiotantu
lui" său Klein, care a fost și- 
căpitanul echipei.

loan CH1RILA j

ÎNCEPUT BUN, PE UN URCUȘ ANEVOIOS

E DE
vtnt; spec- 

ȘULEA (min. 
>: 3-3.
Popescu 5 — 
:e 5.
Manclu 6 — 

lobanu 5) —

(București) șl

O.

de „darnic" 
rtă, cei doi 
licitați nu 

sau bine 
:entrări • izo- 
ă. va primi 
11 porții, în 
r-ul acordat 
s, în careu, 
i Cr. Rusu.

de Anghe- 
e inutilă a 

infracțiu- 
otrivit min- 
la 11 m, a 

arțarului, a- 
ea să plon- 
spre același 
data aceas- 
1—0 în fa- 

fălățeni, re
ne, pe tabe- 
ieoarece re

ce va mai 
n continuare 
i aduce oas-

PEDEAPSĂ... .
pețllor decît un corner, în min. 
41.

La reluare, jocul se va des
fășura în aceleași condiții vi
trege și, prin urmare, numărul 
șuturilor și al cornerelor nu va 
crește simțitor. Vom înregistra, 
în schimb, cîteva situații de 
gol : primele în favoarea for
mației gazdă (min. 59 — Ov. 
Rusu ; min. 78 — Cr. Rusu), 
poate și pentru faptul că ad
versarul, ieșind mai mult din 
dispozitiv, în dorința de a e- 
gala, a lăsat culoare mai largi. 
Abia după ocazia risipită de 
Cr. Rusu, apar și fazele la 
poarta lui Oană : în min. 79, 
Chioreanu, lansat în adîncime, 
va fi excesiv de zelos și-l va 
lovi pe Oană, ieșit la blocaj ; 
în min. 80, Papuc va șuta pu
ternic, ebligîndu-l pe portarul 
gazdelor să salveze în corner ; 
în min. 80, Marinescu va plasa 
balonuP cu capul alături de 
stîlpul drept al porții. Un mi
nut mai tirziu, același Mari
nescu a preluat, în careu, o 
minge venită de pe partea 
dreaptă, dar, cînd să-și creeze 
culoar favorabil, a fost trîntit 
Ia pămînt de intervenția nere
gulamentară a Iui Anghclinei. 
ȘULEA va transforma, cu pre
cizie, lovitura de Ia 11 m : 1—1. 
un rezultat echitabil în cele din 
urmă...

Gheorghe NICOLAESCU

F.C. BAIA MARE - POLITEHNICA IAȘI 2-0 (0-0)
Stadion „23 August"; teren bun; timp însorit, primăvăratic; spectatori — 

aproximativ 15 000. Au marcat: TERHEȘ (min.-50) și MUREȘAN (min. 64). 
Șuturi la poartă: 18-2 (pe poartă: 9-1). Cornere: 12-1.

F.C. BAIA MARE: Windt 6 - Molnar 7, Borz 6, Sabău 6, Koller 7 - P. 
Radu 8, Mureșan 8 - SepI 6, Tcrheș 7, Rozrai 4 (min. 75 Buzgău 7), 
Deac 5 (min. 39 Bălan 8).

POLITEHNICA: Bucu 6 — Oprea 7, Agachi 7, Ursu 6, Ciocîrlan 6 — 
Romilă II 5, Simionaș 8, C. lonescu 5 (min. 63 D. lonescu 5) — Florean 5, 
Dănilă 4 (min. 80 Mircea Radu), Cioacă 5.

A arbitrat: G. Dragomir 9; la linie: Gh. Retczan (ureori neatent) șl 
Al. loniță (toți din București).

Cartonașe galbene: MUREȘAN, AGACHI.
Trofeul Petschovschi: 9. La speranțe: 3-0 (2—0).

© .........

Victoria asupra ieșenilor este 
considerată la Baia Mare ca ur 
început pe calea — totuși — 
atit de anevoioasă de îndepăr
tare a echipei de „nisipurile 
mișcătoare" ale clasamentului. 
Ceea ce a surprins — plăcut — 
a fost agresivitatea (în limitele 
regulamentului) F.C.-ulul. In

tr-adevăr, echipa din Baia Ma
re. cu toate că a combinat une
ori spectaculos la centrul te
renului, a fost mai hotărit. mai 
direct orientată, decît altădată 
pe poarta adversă.

In primele minute, ieșenii au 
avut o bună posibilitate de a 
deschide scorul, prin Dănilă

(min. 6), la o lovitură liberă 
executată de Romilă II, dar, a- 
pof, la conducerea jocului se 
află echipa locală. Este semni
ficativ și faptul că gazdele au 
ratat în această partidă de de
but în retur nu mai puțin de 
10 ocazii clarisime !■ în min. 9, 
Simionaș rezolvă în ultima cli
pă un atac foarte periculos al 
Iul Terheș, pentru ca două mi
nute mai tirziu, la un corner 
excelent executat de Molhar, 
Oprea să-și salveze poarta tri- 
mițînd, cu capul, în corner. 
Imediat, un atac inițiat de Roz- 
nai, și care se părea că va duce 
Ia deschiderea scorului, este... 
stricat de același Roznai care, 
în poziție excelentă, lovește de
fectuos mingea primită de la 
Sepi și aceasta se duce pe lin
gă poartă.

Presiunea băimărenilor este

atit de puternică, incit Ursu1 
(min. 19) este obligat la o., au- 
tobară ! Deschiderea scorului 
este însă amînată pentru repri
za secundă. în min. 50, la un 
atac prelungit al băimărenilor, 
TERHEȘ, de Ia cițiva metri, in
troduce balonul în poartă, la o 
centrare a lui Bălan. După ce 
Mureșan și Roznai vor rata, 
consecutiv (min. 62), de la nu
mai cițiva metri dc poarta goa
lă, o pasă a lui Sepi este fruc
tificată de MUREȘAN, în min. 
64, și scorul se majorează. în 
această perioadă a jocului, în 
afară de o acțiune a lui Cioacă 
(la începutul reprizei) și o alta 
a lui Romilă (min. 90), ieșenii 
s-au văzut rareori în fața porții 
lui Windt. Victorie clară și me
ritată.

Mirceo TUDORAN

LOZUL
MĂRȚIȘORULUI

nislune specială limitată I
>v

CISTICUR» 
SUPLIMENTARE DIN 
FOND SPECIAL 
ACORDATE DE 
A S LOTO- 
PRONOSPORT

*

SURPRIZA 
SEZONULUI

La început de primăvară, agen
țiile Loto-Pronosport și v'inzătorii 
volanți din întreaga țară vă oferă 
posibilitatea de a obține ;
@ AUTOTURISME „Dacia 1303", 
,,Skoda 120 L", „Trabant 601“ 
® CIȘTIGURl IN BANI de 
50.000, 10.000, 5.000 iei eic.

UN LOZ JUCAT-0 ȘANSĂ DE SATISFACȚII PENTRU DV„ 
UN CADOU PLĂCUT CU OCAZIA MĂRȚIȘORULUI 1981!

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXTRAORDINARA 
„LOTO A MĂRȚIȘORULUI** 

DIN 1 MARTIE 1981

Fond total de. cîștiguri provizo
riu : 5.220.000 lei.

Faza I: Extragerea I: 3 15 27 
34 84 29 85 57 40 42 ; Extragerea 
a H-a : 59 37 53 32 46 77 62 68 
61 74 ; Faza a II-a : Extragerea 
a IIT-a : 36 81 59 48 80 3 64 66 54 
38; Extragerea a iv-a : 23 28 55 
34 62 15 22 39 35 46 ; Extragerea 
a v-a : 20 31 73 78 67 14 17 76 6 
50 ; Extragerea a Vl-a : 36 77 45 
40 27 25 70 28 69 52 ; Faza a III-a: 
Extragerea a VIT-a : 42 69 61 26 
36 88 45 25 63 82 ; Extragerea a 
VIII-a : 87 4 12 52 81 14 62 3 33 
60 : Faza a IV-a : Extragerea a 
EX-a: 34 21 78 56 15 37 45 57 
29 : Extragerea a X-a : 8 19 86. 
65 55 75 33 74 4 69 ; Extragerea a 
XT-a : 82 40 90 34 71 79 63 54 22 
64 ; Extragerea a XH-a : 52 11 
14 87 23 47 19 31 43 84K

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

ETAPA DIN 1 MARTIE 1981

I. Bolognâ -- Juventus 2
n. Brescia —- Pistoiesc X

ui. Como — Catanzaro X

IV. Cagliari -- Avellino 1

V. Fiorentina — Udinese X

VI. Napoli — Internazionale 1
VII. Perugia -- Ascoli X

VIII. Torino — Roma 2
IX. A taianta — Varese X

X. Fogg:a — Taranto X

XI. Lecce — Cesena X

XII. Palermo — Spa! 2
xin. Pisa — Genoa X

Fond total de cîșt-gurl : 905.COQ 
lei — provizoriu.



STEAUA Șl DINAMO BUCUREȘTI - ÎN FINALA 
„CUPEI ROMÂNIEI" LA HANDBAL MASCULIN

Sîmbătă și duminică s-au 
desfășurat, in sălile de sport 
ale municipiilor Tîrgoviște și 
Tg. Mureș, întrecerile grupelor 
semifinale ale celei de a IlI-a 
ediții a „Cupei României" la 
handbal masculin. Bucurîndu-se 
de participarea entuziastă a u- 
nui mare număr de spectatori, 
fruntașele handbalului nostru 
s-au străduit și au reușit să 
realizeze meciuri spectaculoase, 
de reală frumusețe. Dreptul de 
a juca in finala mare, cea care 
va desemna cea de a IlI-a e- 
chipă învingătoare în „Cupa 
României", l-au dobindit for
mațiile STEAUA și DINAMO 
BUCUREȘTI.

în rindurile care urmează pu
blicăm succinte relatări 
desfășurarea celor 
semifinale-,

TÎRGOVIȘTE, 1 
fon). — Un public 
foarte entuziast, receptiv la fru
musețile handbalului, a fost, 
duminică dimineața, martorul 
uneia dintre cele mai frumoa
se partide de handbal văzute în 
ultima vreme în țara 
aceea dintre Steaua și 
nica Timișoara. A fost 
în care portarul Al. 
(Politehnica) a avut o 
tare de excepție, o confrunta
re în care timișorenii au evolu
at excelent trei sferturi din joc 
și îh care Steaua s-a calificat 
prin transformarea unui „7 m“ 
(just acordat de arbitri !) în 
ultima secundă de joc ! Politeh
nica a condus în majoritatea 
timpului, campionii ajungînd 
să aibă avantajul pentru prima 
oară în min. 55 (!), cînd Stingă 
a fructificat o spectaculoasă fa
ză de contraatac. Pînă atunci, 
Politehnica a jucat excelent, 
reușind să se detașeze perma
nent (o dată chiar la 3 goluri : 
9—6, min. 30). Dar epuizindu-și 
mai repede dccit ar fi fost de 
așteptat rezervele fizice, ti
mișorenii au „căzut" în ultima 
parte a reprizei secunde și 
Steaua, intr-un final dramatic, 
a învins — cum spuneam — în 
ultima secundă cu 15—14, cali- 
fieîndu-se în finala ’„Cupei Ro
mâniei".

Rezultate tehnice :
STEAUA — POLITEHNICA 

TIMIȘOARA 15—14 (6—9). Au 
marcat : Stingă 9, Dumitru 2, 
M. Gabriel 2, Voina 1, Croito
ru 1 — Steaua, respectiv F6I- 
ker 6, Țimpu 4, Feher 2, Su
ket 1. Soroceanu 1. Au condus 
bine R. Antohi și II. Boschner 
— Brașov.

două
dta 

grupe

tcle-(prin 
numeros și

noastră, 
Politeh- 
un med 
Huligan 

compor-

• Pentru locul III vor lupta Poli Timișoara și H.C. Minaur Baia Mare
• Reuniunea finală este programată la 11 martie In Palatul
sporturilor și culturii

ȘTIINȚA 
CONSTRUCTORUL 
19—18 (9—10). Au _ ____
Nieolescu 7, Vasilca 3, Eftene 
3, Arsene 2, Szelimessy 2, Ber- 
becaru 1, Furnea 1 — Știința, 
respectiv Tărniceru 9, Vranău
3, Bacău 2, Tudor' 2, Hossu 1, 
Mureșan 1 ; au condus R. Ia- 
mandi și Tr. Ene — Buzău.
STEAUA — ȘTIINȚA BACĂU 

30—23 (15—12). Au marcat 5 
Stingă 13, Dumitru 4, Birtalan
4, Drăgăniță 3, Stockl 2, Vir
gil 2, Voina 1, Croitoru 1, M. 
Gabriel 1, respectiv Arsene 4< 
Vasilca 4, Szelimessy 4, Berbe- 
caru 4, Nieolescu 3, Hornea 3, 
Eftene 1. Au condus : V. Erhan 
și D. Purică — Ploiești.

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— C.S.U. CONSTRUCTORUL 
ORADEA 18—15 (10—8), au în
scris : Folker 9, Feher 3, Țîmpu 
2, Knuff 2, Voicu 1, Suket 1 — 
Politehncia, respectiv Tărni
ceru 6, 
nău 2, 
dus R. 
Buzău.

BACĂU — C.S.U.
ORADEA 
marcat:

respectiv
Tudor 3, Dacău 3, Vra- 
Mureșcanu 1. Au con- 
Iamandi și Tr. Ene —

1. STEAUA
2.
3. Știința B.
4. C.S.U. Or.

CLASAMENT
0
0 
o 
o

3
2
1 
O

o
1
2
3

75-54
52-49
61-68
50-67

4
4
2
O

3 
„Poli" Timiș. 3

3 
3

Călin ANTONESCU
TG. MUREȘ, 1 (prin telefon). 

Au fost două zile de handbal 
în care cele patru echipe pre
zente la jocurile seriei semi
finale au oferit — pe măsura 
puterilor — spectacole atracti
ve pentru cei aproape 3 060 de 
iubitori ai sportului prezenți, 
zilnic, în Sala sporturilor. Dacă 
sîmbătă H.C. Minaur — prin 
„egalul" cu Dinamo Brașov — 
rămăsese cu un pas în urmă 
în lupta pentru locul I. dumi
nică, în confruntarea directă cu 
Dinamo București, handbaliștai 
băimăreni au încercat să refacă 
terenul pierdut. Dar nu au re
ușit, astfel că, in cele din ur
mă, echipa Dinamo București, 
pregătită de antrenorul emerit 
Oprea Vlase, a ocupat locul I 
și dreptul de a juca finala 
mare. Pentru finala mică s-a 
calificat H.C. Minaur Baia Mare, 
dar pentru aceasta a fost ne
voie de aruncări de la 7 m in 
lupta cu Dinamo Brașov. Mi
naur a transformat 4 aruncări,

In prima rundă a Campionatului Armatelor Prietene la handbal masculin

AZI, IN SALA LIORLASCA, 
STEAUA -SELECȚIONATA ARMATEI POLONIEI

Intre bucuria câștigării gru
pei semifinale de la Tîrgoviște 
și grija pregătirii evoluției în 
finala „Cupei României", pe 
care și-o va disputa in compa
nia eternei sale rivale, Dinamo 
București, Steaua — echipa 
pregătită cu rîvnă și dragoste 
de antrenorii Cornel Oțclea și 
Olio Telman — îsi înscrie pe

In acțiune : Marian Dumitru 
(Steaua)

agendă participarea la cel mai 
puternic turneu" anual al echi
pelor de club : Campionatul
Armatelor Prietene.

Debutind astăzi, turneul for
mațiilor militare se va desfășu
ra pe parcursul - întregii săptă
mâni, oferind spectatorilor — 
care vor lua loc în tribunele 
sălii Flcreasca — spectacole 
palpitante și, credem, de înalt

Pag.a6a|Sportul

nivel tehnic. Luni, marți șl 
miercuri se vor disputa între
cerile în grupe, iar vineri și 
sîmbătă cele din turneele fina
le. Zilnic sint programate cite 
4 partide !

Iată componența grupelor :
A — Honved Budapesta, Stea

ua București, Scl. Armatei Po
loniei și Sel. Armatei Cubei ;

B — Ț.S.K.A. Moscova, Du- 
kla Fraga, T.S.K.A. Sofia și 
Vorwărts Frankfurt pe Oder.

Primele două clasate din fie
care grupă se vor califica în 
turneul final al locurilor 1—4 
(rezultatul dintre ele. în meciul 
din grupă, contînd și în noua 
fază a întrecerilor), iar ultimele 
două vor evolua în turneul fi— 
pal al locurilor 5—8.

Programul de astăzi, din sala 
Floreasca :

14,30 : festivitatea de deschi
dere ;

15.15 : Honved Budapesta — 
Sel. Armatei Cubei

16.45 : Steaua București — 
Sel. Armatei Poloniei

18.15 : Dukla Praga — Ț.S.K.A. 
Sofia

19.45 : Ț.S.K.A. Moscova — 
Vorwărts Frankfurt pe Oder.

Afirmația că turneul este de 
o valoare deosebită e susținută 
de faptul că în componența ce
lor 8> formații se află numeroși 
internaționali, handbaliști care 
au evoluat la marile competiții, 
mulți dintre ei fiind prezenți 
— recent — la cea de a n-a 
ediție a „Super Cupei" campio
nilor mondiali și olimpici de la 
Dortmund. Firește, în această 
companie selectă, Steaua are 
misiunea de a împlini speran
țele iubitorilor handbalului dc 
la noi și de a urca pe prima 
treaptă a podiumului (ierarhia 
ultimei ediții : 1. Honved Bu
dapesta, 2. Ț.S.K.A. Moscova, 
3. Steaua București).

în vreme ce Dinamo Brașov 
doar 3.

Rezultate tehnice : ' MINAUR 
BAIA MARE — DINAMO 
BRAȘOV 20—20 (10—8). Au
înscris : M. Voinea 6, Oros 4, 
N. Voinea 3, Mironiuc 3, Boroș 
2, Haberpursch 2, respectiv Bo
ta 6, Bondar 4, Messner 3, Min
tiei 2, Nedici 2, Chicomban 2, 
Cojocaru L Au 
Grebenișan și T. 
Mureș).

GLORIA ARAD 
BUCUREȘTI 12—22 (8—7). 
înscris : Voiciîă 5, Deacu 3, Ko- 
lleth 2, Mureșan 1, Geek 1, res-- - - - - s,

2, 
L 
și

arbitrat M. 
Vakar (Tg.
— DINAMO 

Au

pectiv Durău 6, Grabovschi 
Flangea 3, Tase 2, Oprea 
Cosma 1, Red! 1, Becicherl 
Matei 1. Arbitri : C. Drăgan 
D. Gherghișan (iași).

GLORIA ARAD — DINAMO 
BRAȘOV 18—19 (9—9). Au în
scris : Voiciîă 6, Gcck 4, Mu
reșan 4, Deacu 2, KoIIeth 1, 
Cernică 1, respectiv Chicomban 
5, Messner 4, Nedici 4, Cojoca
ru 3, Dumitru 3.

DINAMO BUCUREȘTI — 
H.C. MINAUR BAIA MARE 
26—19 (14—12). Au marcat :
Grabovschi 7, Durău 5, Tase 5, 
Bedivan 3, Oprea 2, Becicherl 
2, Cosma 1, Flangea 1, respec
tiv Panțiru 4, N. Voinea 3, 
Boroș 3, Mironiuc 2, M. Voinea 
2, Haberpursch 2, Stamate 
Oros 1.

CLASAMENT
0 
1 
1 
0

1. DINAMO Buc. 3
3
3
3
GAVRILESCU

3 
1
1 
O

O
1 
1
3

2,

76-49
61-66
57-66
50-63

i
3
3
O

2. H.C. Minaur
3. Dinamo Bv.
4. Gloria Arad

Ion
La capătul celor trei etape 

(preliminară, a sferturilor de 
finale și a semifinalelor), 8 din 
cele 30 de echipe prezente la 
startul celei de a III-a ediții a 
„Cupei României" au mai ră
mas in cursă pentru ierarhia fi
nală.

Duminică, 8 martie, în Sala 
sporturilor din Tg. Jiu, îșl vor 
disputa finalele pentru locurile 
5—8 următoarele echipe :

• Constructorul C.S.U. Ora
dea — Gloria Arad (de la ora 
10, în finala locurilor '7—8) ;
• Știința Bacău — Dinamo 

Brașov (de la ora 11,45, in fi
nala locurilor 5—6).

Miercuri, 11 martie, vor evo
lua — în Palatul sporturilor și 
culturii din Capitală — forma
țiile care vizează un loc pe po
dium :
• Politehnica Timișoara — 

H. C. Minaur Baia Mare (de la 
ora 15,45, în finala locurilor 
3-4) ;

® STEAUA — DINAMO 
BUCUREȘTI (de la ora 17,30, 
în finala locurilor 1—2).

Ion Oltean, in stingă fotografiei, ciștigător al probei de C0 m 
garduri Foto : Dragoș NEAGU j

Concursul universitar de atletism

PUȚINI PERFORMERI,
PUȚINE SPERANȚE...

Din calendarul de concursuri 
ale acestei ierni a mai fost... 
bifată acum o competiție: con
cursul republican universitar 
de atletism. A fost bifată și... 
atîta tot, pentru că, în fond, 
sîmb.ătă și duminică, la ,(23 
August", am asistat la un con
curs anost, fără „sare și pi
per", la niște întreceri searbă- 
de, la — probabil — cea mai 
slabă din cele 13 ediții! ale a- 
cestei importante competiții a 
atletismului nostru. La între
ceri au luat parte doar 165 da 
concurenți reprezentind clubu
rile sportive universitare din 
Brașov, Cluj-Napoca, Con
stanța, Craiova, Galați, Iași, 
Oradea, Pitești, Tg. Mureș, Ti
mișoara și București (cu cel 
mal mare număr de partici
pant!). Au lipsit atleți din Ba
cău și Suceava !

La startul concursului am re
văzut cam aceleași vechi figuri 
ale competiției universitare, și, 
din păcate, nici pe toate aces
tea. Extrem de puțini con
curent! noi. ceea ce demon
strează limpede faptul că atle
tismul a pierdut poziții însem
nate în domeniul sportului uni
versitar. Spunea cineva dintre 
cei prezenți că, în anii trecuți,
participarea la acest concurs
reprezenta, ea însăși, o emula
ție pentru atleți si că trebuia
să intervii Ca să-i selectezi
doar pe cei mai buni, pe cind 
acum trebuie să te rogi de 
unul, de altul ca să partici
pe 1... Centre de tradiție în 
sportul nostru universitar au 
ajuns, iată, să nu se mai vadă 
într-o competiție de o aseme
nea anvergură. Este evident 
(pînă nu va fi prea tîrziu !) 
că va trebui să se acționeze

ferm și rapid in acest dome-’ 
niu al atletismului nostru.

Am ' așteptat cu interes con
cursul de sîmbătă și duminică, 
și pentru că el trebuia să-i 
prezinte Pe unii dintre viitorii 
noștri reprezentanți la întrece
rile Universiadei din iulie, da 
la București.

Din ce-am văzut acum, la 
„23 August", doar constăntea- 
nul Ion Oltean poate emite 
pretenții — justificate — la un 
loc in finală, la 110 m garduri, 
probă la care antrenorul său 
Constantin Mihail îl vede capa
bil, la vară, să obțină timpi in 
jurul lui 13,5 s. Cu alte cuvinte, 
contribuția cluburilor universi
tare la formarea lotului de bază 
(a se Înțelege, cu șanse de a avea 
clasări bune) este, deocamdată, 
mult prea mică.-Din fericire 
mai sint însă și alti concurenți. 
care n-au participat acum, care 
pot obține succesele dorite 
șl așteptate !

Iată lista ciștigătorilor con
cursului' universitar 1981 : 
BĂRBAȚI : 60 m : C. Ivan
(„U“ Cluj-Napoca) 6,6 ; 60 mgx 
L Oltean (Știința C-ța) 7,6 i 
lungime : P. Cioarcă (Poli. Ti
miș.) 7,37 m ; triplu : P. Stan- 
du (Șt C-ța) 15,04 m ; înălți
me : L. Maftei (Uniiv. Iași) 2,12 
m ; prăjină: Ad. Dioancă (Poli 
Timiș.) 4,70 m ; greutate : Cs. 
Csakany (.,U“ Cluj-Napoca) 
14,86 m ; FEMEI : 60 m : Ste
luța Vintilă (C.A.U.) 7,5 ; 60
mg : Coculeana Bucătaru (Șt. 
C-ța) 8,5; lungime : Corina Ți- 
frea (C.A.U.) 5,86 m; înălțime» 
Mariana Preda (C.S.U. Ora
dea) 1,79 m ; greutate : Mihae- 
la Loghin (C.A.U.) 18,95 m
(r. vil).
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La Tg. Mureș, spadasinii in întrecere

o. zidarii Învingător în proba individuală
TG. MUREȘ, 1 (prin telefon). 

In sala I.M.F. din localitate 
s-a desfășurat sîmbătă prima 
fază a „Daciadei" în proba in
dividuală de spadă la care au 
fost Înscriși 76 de concurenți 
(Concursul fusese inițial pro
gramat pentru vineri, ei fiind 
însă amînat cu o zi pentru a 
permite intrarea în competiție 
și a componenților lotului re
prezentativ abia întorși de la 
concursul internațional de la 
Tallin).

Ca și ultimele confruntări 
ale sezonului infern — cele de 
selecție — competiția desfășu
rată la Tg. Mureș a prilejuit 
dispute deosebit de echilibrate

și presărate cu surprize. Astfel, 
Ion Popa (Steaua) și Ervin Ke- 
rekeș (C.S. Satu Mare), doi 
dintre protagoniștii întrecerilor 
dedicate spadasinilor la acest 
început de an, n-au putut tre
ce de grupele preliminare, ne
reușind să intre pe tabloul ce
lor 16 competitori ajunși în 
fiiza eliminărilor directe și re
calificărilor. în schimb, tinere
tul și-a confirmat din nou as
censiunea, printre cei 12 spa
dasini care au primit puncte 
în acest concurs aflîndu-se R. 
Szabo (Steaua), L Sîrbu (Pro
gresul), F. Nicolae (C.S.Ș. O- 
limpia Craiova), D. Cîmpcanu 
(A.S.U. Tg. Mureș) și N. Bo

și la Tg. Mureș, în cadrul primei etape a „Daciadei**, ca șl in în
trecerea Diviziilor ,,A“ șl „B“ s-au înfruntat pe planșe reprezentanți 
a ■ trei generații de spadasini: ,,veteranii** A. Pongrâcz al doilea din 
stingă) și C. Bărăgan (al patrulea), consacrațil O. zldaru (primul 
din stingă) și i. Popa (al treilea) și linăra speranță R. Szabo

doezi (Steaua), ultimul reușind.' 
in sfirșit, să reda contactul cu 
plutonul după gravul accident 
care l-a ținut în afara planșei 
timp de două luni.

în finală : Octavian Zidaru 
(Steaua) și coechipierul său 
Mihai Popa. A fost cel mai 
interesant asalt, desfășurat tot 
timpul sub semnul echilibrului 
și decis „în prelungiri" : 12—11 
pentru primul. Pentru locurile 
3—4 s-au întîlnit Anton Pon- 
gracz (A.S.U. Tg. Mureș) și 
Liviu Angelescu (Farul Con
stanța), sportivul localnic con- 
ducînd tot timpul asaltului 
(6—3, 8—4) și cîștigind cu 
10—6. Iată clasamentul final ia 
continuare : 5. R. Szabo (Stea
ua), 6. L Dima (Farul), 7. N. 
Doboș (C.T.A.S.), 8, I. Sîrbu 
(Progresul București), 9. F. Ni
colae (C.S.Ș. Olimpia Craiova), 
10. C. Bărăgan (Steaua), 11. D. 
Cîmpeanu (A.S.U. Tg. Mureș), 
12. N. Bodoczi (Steaua).

După cele aproape 400 de a- 
salturi ale probei individuale 
din cadrul „Daciadei" a în
ceput, duminică, prima etapă a 
Diviziilor „A" si „B". înregis- 
trlndu-se următoarele rezul
tate : Steaua, 11—4 cu Electro-: 
putere Craiova, 11—5 C.S.S.M., 
12—4 A.S.U. Tg. Mureș ; 
I.E.F.S., 10—6 cu Farul. 9—7 
C.S.S.M. și 8—8 (59—57 t.d.)
cu A.S.U. Tg. Mureș; Electro- 
putere Craiova, 9—7 cu A.S.U. 
Tg. Mureș și 10—6 Farul ; 
Farul, 11—5 cu C.S.S.M. Luni 
se dispută următoarele partide.

Ion PĂUȘ — coresp.



Concursul de verificare a săritorilor in apă hingălcr In meciul de baraj,

DIN NOU S-AU EVIDENȚIAT FETELE
Fără 

tehnice
să- 

la 
Ca

a

a se ridica Ia virtuți 
deosebite, concursul de 

verificare a celor mai buni 
ritori ai tării, desfășurat 
bazinul ..23 August" din 
pitală- a plăcut deoarece
prilejuit confirmarea faptului 
că majoritatea sportivilor vizați 
să reprezinte tara noastră în 
Întrecerile internaționale ale 
anului 1981 se pregătesc cu a- 
tentie. Firește, am urmărit in 
primul rînd evoluția compo
nentelor lotului pentru Univer
siadă. evident cea mai presti
gioasă competiție a anului. Cel 
mai bine s-a prezentat sibian- 
ca Ruxandra Hociotă ' la care 
aim admirat — ea de obicei — 
nu numai precizia cu care a 
executat chiar și cele mai gre
le salturi (inclusiv pe ceJe in
troduse recent în program), ci 
și calmul manifestat in mo
mentele de cumpănă ale în
trecerii. Astfel, ea a reușit să 
realizeze, la un nivel accepta
bil. ultimul salt — decisiv (du
blu salt si jumătate înainte în 
echer) — în vreme ce principa
la sa adversară — Felicia Cîrs
tea — s-a poticnit tocmai în 
acea.stă clipă hotărîtoare, gre
șind destul de mult dublul salt 
și jumătate contra trambulinei. 
Oricum. ambele aceste sporti
ve merită a fi remarcate, evo
luția lor dîndu-ne speranțe că- 
pîră la Universiadă, vor atin
ge valoarea tehnică si forma 
sportivă necesare. Ceilalți .,u- 
nivSrsitari" — Mariana Marc.

Doru Nedelcu si Dan Oprean 
(AL Bagiu nu a participat, 
deoarece îsi satisface stagiul 
militar) nu au convjns. Dintre 
junioare care au drept obiec
tiv campionatele balcanice, s-au 
evidențiat Isabela Bercaru, 
Luiza Nicolaescu. Cristina Ti
mar. Cristina Szakacs si Ilea
na Pîrjol. elemente in care se 
întrevede viitorul acestei ra
muri a natatiei. La băieți, pe
nuria de elemente continuă : 
la trambulină doar 3 concu- 
renti. la platformă si mai rău : 
numai 2!

Rezultate : feminin, trambu
lină 3 m : 1. Ruxandra Hociotă 
(C.S.S. Sibiu) 381,75 p, 2. Fe
licia Cîrstea (Lie. 2 Buc.) 367,55 
p, 3. Cristina Timar (C.S.Ș. 
Triumf Buc.) 343,50^ p, 4. Isabe
la Bercaru 
5. Cristina 
dea) 322.15 
(Progresul) 
1. Isabela 
Luiza 
322,20 p. 3. Mariana 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 310,60 
4. Ileana Pirjol (C.S.Ș. Triumf) 
306,10 p, 5. Cristina Timar 300,65 
p. 6. Felicia Cîrstea 295,10 p ; 
masculin, trambulină 3 m : 1. 
D. Nedelcu (Progresul) 442,55 p.

Sibiu) 
(C.S.M. 
platfor- 

(C.S.Ș. 
Oprean

(C.S.Ș. Triumf) 331 p, 
Szakacs (Crișul Ora- 
p, 6. Daniela Cojanu 
315.90 p : platformă : 
Bercaru 333.55 p, 2. 

Nicolaescu (Progresul) 
p. 3. Mariana Marc 

p,

2. D. Oprean (C.S.Ș.
418,40 p. 3. T. Barabas 
Cluj-Napoca) 398,25 p ;
mă : 1. A. Cherciu 
Triumf) 382.55 p, 2. D.
357 p.

Dumitru STĂNCULESCU

Cine s-ar fi așteptat 
asemenea ,,come-back" 
Mihai Șubă în meciul 
titlul de campion al țării dis
putat cu Mihai Ghindă ? Con
dus cu l‘/a—'/a după desfășura
rea primelor două partide, han
dicapat de un coeficient Sonne- 
born — Berger inferior in fina
lă. care îi conferea adversarului 
său clauza regulamentară a re
zultatului egal, el avea neapă
rat nevoie de victorie in ulti
mele două întîlniri pentru a 
cuceri titlul. Șubă a probat 
calitățile sale de luptător, ono- 
rîndu-și din plin titlul de mare 
maestru. După ce a cîștigat 
(cu albele) partida a 3-a, el a 
condus cu o mare forță pe cea 
de a 4-a în care avea negrele. 
Probabil că Ghindă (și el exce
lent pe parcursul acestei pal
pitante dispute) a comis o gre
șeală de ordin psihologic, adop- 
tîrid în întîlnirea decisivă o 
tactică mai pasivă, de remiză, 
permițînd adversarului său să 
atace. Ceea ce Șubă știe să facă 
foarte bine. într-o confruntare 
de mare tensiune, negrul a ob
ținut avantaj pozițional, pe care 
l-a valorificat în final 
spectaculoasă lovitură 
Partida s-a întrerupt 
la mutarea 68, dar a 
Ghindă a cedat fără joc, într-o 
poziție evident pierdută.

la un 
al lui 
pentru

printr-o 
tactică, 

sîmbătă. 
doua zi

In Divizia „A" de popice

0 ETAPĂ
A OASPEȚILOR-
NOUA VICTORII!
Simhătă și duminică s-a dis

putat etapa a Xl-a (a doua din 
retur) a campionatului Diviziei 
„A“ de popice. Etapa a fost 
interesantă, cu numeroase vic
torii in deplasare, 
masculine Aurul Baia 
(11 victorii) si Gloria
rești (10 victorii si o .jeml- 
ză") continuă să fie neînvinse. 
Dar iată rezultatele :

Echipele 
Mare 

Bucu-

FEMININ • LAROMET 
BUCUREȘTI — METROM 
BRAȘOV 2377 — 2249 pd
(scor individual 5—1). Echipa 
gazdă a cîștigat relativ ușor in 
fata unei adversare cu doar 

. două jucătoare care s-au des
curcat pe dificilele piste ale 
arenei, care cer o bună pregă
tire tehnică din partea concu- 
rentilor. în patru din cele sase 
jocuri, bucureștencele au cîsti- 
gat la scor, ca de pildă. Bălasa 
Tăinase la Viorica Botezata 
419—368 și Elena Trandafir la 
Mariana Postolache 
în cel mai disputat 
dica Pădureta (L) a 
Margareta Bodeanu 
407 p d. Bodeanu, care de re
gulă este principala realizatoa
re a echipei Metrom. a fost și 
de data aceasta cea mai bună 
jucătoare. Brașovencele au 
cîștigat un singur joc. prin Ma
ria Vîlsan — 374 nd in fața 
junioarei Ioana Cită (înlocuită 
după 55 de bile cu Maria Gaș- 
par) — 331. La bile goale : 
Laromet 25 Metrom 27. T. R.

© VOTNTA CLUJ-NAPOCA — 
VOINȚA TIMIȘOARA 2268 — 
2350 (1—5). Fruntașa seriei 
Nord a dispus de echipa clu
jeană la un scor categoric. Ce
le mai mari rezultate le-au ob
ținut : Katalin Borș — 407, Eva 
Chețeanu — 393 (C), respectiv 
Maria Michnic — 399 si Sanda 
Minciună — 396. O. LAZĂR- 
coresp • U.T. ARAD — VO
INȚA TG. MUREȘ 2313 — 2333 
(2—4). Avînd o formație mai 
omogenă, echipa campioană a 
cîștigat două puncte prețioase 
în deplasare, avînd în Gfzela 
Dalva — 422 — performera 
uniunii. De la U.T.A. s-a 
marcat doar Maria Breban 
399. N. STR A.TAN-coresp. 
CETATEA GTURGTU — 
LTMPT A BUCUREȘTI 2103 
2290 (3—3). Partida s-a tacat 
pe n-cna Giulesti din Capita- . 
lă Cele mai mari rezultate 
le-cu înrn-ict-a* Ioana Culcea
— 389 (Cl si Flor;ca Fillip —
407 (O'. O, GUTU-corc.sn. ®
CONSTRUCTORUL GHERLA
— ELECTROMUREȘ TG. 
REȘ 2363 — 2411 (3—3). 
punctai valoros a reușit 
ro^anca Aurelia Șcrdean 
438. De la. gazde s-a impus 
doar Magdalena Nagy — 405.

415—346. 
meci. Ro- 
dispus de 

cu 409 —

Cîștigînd meciul de baraj cu 
2‘/a—lVa. MIHAI ȘUBA, în 
vîrstă de 34 de ani, de profesie 
matematician, membru al clu
bului Universitatea București 
devine pentru prima oară cam
pion de șah al României. Un 
succes meritat care se adaugă 
multor altora din prodigioasa 
sa carieră șahistă.

Valeriu CHIOSE

AI treilea turneu pe grupe valorice Ia volei masculin

steaua, Învinsă de „U“ craiovaî
Ieri, Ia Craiova (locurile 1— 

4) s* București (locurile 9—12) 
a început turneul al 3-lea pe 
grupe valor-ce Ia volei mas
culin. In prima zi. în compe
tiția fruntașelor, s-a înregistrat 
o mare surpriză, formația stu
denților craioveni depășind, în 
trei seturi, pe Steaua Bucu
rești I Amănunte :

au cistigat 
de al doi- 

conduce !a 
după ce

un aspect din jocul ultimelor două schimburi, meciul
Gloria București — Carpați Sinaia Foto : N. DRAGOȘ
A ȘZABO-corcsp. • VOINȚA 
GALAȚI — GLORIA BUCU
REȘTI 2449 — 2353 (4—2) • 
PETROLUL BĂICOI — VOIN
ȚA PLOIEȘTI 2384 — 2237 
(6—0) • CARPAȚI SINAIA — 
VOINȚA BUCUREȘTI 2269 — 
2363 (1—5) • VOINȚA CRA
IOVA — HIDROMECANICA 
BRAȘOV 2279 — 2406 (1—5) • 
VOINȚA ORADEA — C.S.M. 
REȘIȚA 2361 — 2340 (4—2).

MASCULIN • C.F.R. CON
STANTA — RULMENTUL 
BRAȘOV 4802 — 4915 (3—3). Joc 
frumos, pînă la intrarea pe pis
te a jucătorilor de pe posturile 
5—6 conduceau gazdele cu nu 
mai puțin de 139 de ..bețe", dar 
rezultatele foarte bune ale lui 
I. Tismănar (915) și V, Donos 
(868) au întors soarta meciului, 
dînd ciștig de' cauză brașoveni
lor. De la C.F.R. cel mai bun 
jucător a fost juniorul I. Fri- 
gea — 859. P. ENACHE-coresp.
• METALUL HUNEDOARA — 
AURUL BAIA MARE 5261 — 
5301 (2—4). Prima Infrîngere pe 
arenă proprie în acest campio
nat a metalurgiștilor. Băimăre- 
nli continuă să fie neinvlnși. Cei 
mai precisi popicari au fost M. 
Crăiței (M) — 921 și Gh. Schol- 
tes (A) — 912. I. VLAD-coresp.
• GLORIA BUCUREȘTI — 
CARPAȚI SINAIA 5065 — 4677 
(6—0). • VOINȚA BUCUREȘTI 
RAFINORUL PLOIEȘTI 5044 —

5013 (4—2). Meci viu disputat, 
in care contrar așteptărilor, for
mația ploieșteană a dat o re
plică viguroasă Voinței. Pînă la 
uditimele 100 de lovituri Rafino
rul avea un avantaj de 22 de 
puncte, dar schimbarea inspira
tă a lui Bălescu cu Purge, ha 
Voința, a făcut ca scorul să 
devină favorabil gazdelor. S-au 
evidențiat : Păgideanu — 894 și 
Rădulescu — 881 de la gazde, 
respectiv Ivan — 880 si Suta 
— 851. N. ȘTEFAN-coresp. • 
FLACĂRA BRAȘOV — CON
STRUCTORUL GALAȚI 4816 — 
4973 (1—5). Jucătorii echipei
gazde, cu excepția lui Kiss . — 
902, au ..mers" slab (sub 800 pd) 
și. firește, au pierdut. De la gă- 
lăteni s-au remarcat : Chirilă — 
855 și Covăsală — 848. C. GRU- 
IA-coresp. • OLIMPIA BUCU
REȘTI — CHIMPEX CONS
TANȚA 4986 — 4828 (5—1). O- 
mul nr. 1 al meciului a fost 
constănițeanul Gh. Silvestru, 
component al reprezentativei na
ționale, care din 200 bile a do- 
borît 912 popice. De la Olimpia 
cei mai eficace au fost AL Tu
dor — 874 si G. Marin — 862. 
D. BRĂNOIU-coresp. • JIUL 
PETRILA — PROGRESUL O- 
RADEA 5017 — 4812 (5—1). Cele 
mai mari punctate le-au obți
nut : O. Popa 903, Midea 860, 
respectiv Scortea 866 șl Malciu 
842. A. SLĂBII-coresp.

CRAIOVA, 1 (prin telefon). 
Așa cum anticipam în avancro
nica de sîmbătă. sala Poliva
lentă din localitate a fost luată 
cu asalt de iubitorii voleiului 
din cetatea Băniei, care au ți
nut să fie prezenți la turneul 
fruntașelor si să 
campionii țării, 
bucureșteni. care, 
te s-au întors de 
Mallorca, cu prețiosul trofeu 
al Cupei campionilor europeni. 
Entuziastul public local a avut 
de nenumărate ori prilejul să 
o facă nu numai la apariția e- 
chipei lui Wiliam Schreiber in 
sală, ci și pe parcursul jocului 
cu Explorări Baia Mare. în ca
re campionii au etalat întreaga 
gamă a virtuților lor. Dinamo 
a realizat. în numai 42 de mi
nute de ioc efectiv, o victorie 
netă și facilă cu 3—0 (0. 8, 5). 
desfăsurînd un bogat registru 
de scheme tehnico-tactice. în 
aplicarea cărora au excelat 
Oros, Dumănoiu. Tutovan si 
Vrîncuț. De remarcat că învin
gătorii au realizat, de la în
ceputul jocului, nu mai puțin 
de 20 puncte consecutiv, fără ca 
adversarii lor să fi obtinut 
vreunul ! Abia din setul al 
doilea, de la 5—0 pentru Di
namo. formația băimăreană — 
in general debusolată si pusă 
în vădită inferioritate — a iz
butit să se facă mai prezentă 
în ioc și chiar să conducă pen
tru prima si singura oară cu 
6—5. In rest, antrenorul băi- 
mărean Mihai Chezan a încer
cat în mai multe rînduri. prin 
schimbări în sextetul inițial, să 
găsească o formulă de echipă 
competitivă. Dar în zadar. Di
namovistii. aplaudați la scenă 
deschisă, au jucat în sextetul 
obișnuit : Oros, Dumănoiu,
Vrîncuț. Enescu, Tutovan. Gîr- 
leanu. iar spre sfîrsitul parti
dei. au mai fost introduși Căta- 
Chițiga si Slabu, în locul lui 
Oros și Enescu. Arbitrii M. 
Nicolau si I. Armeanu (ambii 
din București) n-au avut pro
bleme...

Cel de al doilea meci Univer
sitatea Craiova 
adus si 
neelor 
nici au 
16—14, 
echipei
Crețu, echipă clasată pe locul 
al doilea în recentul turneu fi
nal al Cupei cupelor, desfășurat 
în Belgia ! După ce au condus 
cu 9—0 în primul set. bucures- 
tenii s-au văzut asaltat! de 
studenti care au egalat la 10.

aplaude pe 
dinamovistii 

zilele trecu- 
la Palma de

______ Steaua. a 
marea surpriză a tur- 

elitei. Studenții local- 
cîștigat în trei seturi : 
15—12._ 15—11 în fata
lui Aurel Drăgan si O.

apoi Ia 12 și 14 și 
în prelungiri In cel 
lea set. tot Steaua 
început (3—0). dar. 
este egalată la 5. nierde iniția
tiva definitiv. Scorul alternează 
în setul 3. dar finalul aparține 
tot studenților care ob*in 
fel. 
lor 
tori, alături de Sta: m 
o impresie excelentă _.
tinerii Dănut Pascu si Augus
tin Daha. La Steaua, s-au re
marcat Pop si. partial. Maca- 
vei si A. Ion. Corect arbitra
jul : M. Maria- (Oradea) si Al. 
Ignat (Tg. Mures).

în clasament : 1. Dinamo 14 
Steaua 10 p. 3. Explorări 
4. Universitatea 8 n.

Gheorghe DEDIU

marea surpriză 
victorie ! De la

ast- 
si prima 
învingă- 

si Braun, 
au lăsat

p. 2.
10 p.

CAPITALA, al treilea
9—12,

IN
turneu pentru locurile 
organizat în condiții excelente 
de Calculatorul București. în 
sala Olimpia din Capitală. a 
dat în prima zi ciștig de cau
ză echipelor bucureștene care 
se mențin pe locurile... salvării 
de retrogradare. Cele două par
tide — desfășurate într-o sală 
arhiplină, cu o galerie (a celor 
de la Calculatorul) entuziastă 
și neobosită, dar corectă și de
centă — au reținut atenția prin 
lupta indîrjită pentru puncte.

In prima întîlnire, Calculato
rul a obținut o previzibilă vic
torie cu 3—0 (10, 12, 8) în fața 
Viitorului Bacău. bucureștenii 
avînd mereu un pas înainte pe 
parcursul fiecărui set. Succesul 
lor s-a datorat în principal bu
nei coordonări a jocului reali
zată de ridicătorul Steriade, e- 
ficienței la blocaj a lui Iu- 
hasz, forței de atac a trăgăto
rilor Schipescu, Marinescu și 
Șiulea. De la învinși s-au re
marcat Boerescu (la pase și m 
apărarea din linia a doua). Pă
durarii și Bojan. Arbitrii N Gă- 
leșanu (București) si M. Con- 
stantinescu (Ploiești) au condus 
bine.

In cel de al doilea joc, mult 
mai disputat, oricare dintre e- 
chipe puțind cîștiga în egală 
măsură. Rapid' București a în
trecut totuși pe C.S.U. Galați 
cu 3—1 (—14, 13, 13, 13), fero
viarii 
și mai 
neori, 
copios 
lăteni.

dovedindu-se mai atenți 
calmi în finaluri, deși u- 
pe parcurs, s-au văzut 
dominați de studenții gă- 
De la învingători, 

mai buni ni s-au părut I 
caru, Popescu, Adam Si 1 
cu, iar de la învinși 
(doar pentru atac).
Feodorov și Rădulescu. Bun ar
bitrajul cuplului bucureștean V. 
Vrăjescu — 
clasament :...
București 12 
11. Viitorul 
Galați 9 o.

cei
I’risă- 
lones- 
Sirbu 

Pustiu,

V. Dumitru. In
9. Calculatorul 

p, 10. Rapid 11 p, 
10 p. 12. c.s.u.

Mihail 
turneelor 

astăzi
întrecerile

9—12 continuă 
amiază, iar ia Brașov 
turneul locurilor 5—8.

VESA
1—4 si 

după- 
incepe

uitați !

I•A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

MARȚIȘOARE, MARȚIȘOARE 
PENTRU FIECARE!

prilejul lui MĂRȚIȘOR ’81, oferiți celor dragi 
utile Idaruri plăcute și

bun sfătuitor în alegerea celui mai 
cadou veți găsi în personalul ce vă stă la 
ziție în magazinele specializate și în marjle 
zine universale ale comerțului de stat.

potrivit 
dispo- 
maga-

Săntămina trecută voleibaliș
tii de la Tractorul Brașov au 
participat la un turneu în R.D. 
Germană, organizat de Dynamo 
Berlin. Au mai luat parte Fli- 

• nano Moscova, o selecționată 
a R.S.S. Lituaniene, Lcvski 
Spartak Sofia, S.C. Leipzig și 
formația organizatoare, 
torul Brașov a obținut 
victorii (3—2 cu Levski 
tak Sofia Si 3—1 cu S.C.
zig), ocupînd locul 4. Cîștigă- 
toarea turneului — Dinamo 
Moscova. (C. Gruia, coresp.)

Trac- 
două

Spar- 
Leip-



DOUA MEDALII DE AUR Șl UNA DE BRONZ
PISTOLARII JUNIORI!

Echipa de juniori a României, campioană europeană la pistol cu aer comprimat: Mihai Dra
gomirescu (medaliat cu aur și in proba individuală), Sorin Babii (bronz, la individual) și Vasile Popa.

La poligonul acoperit din 
capitala Greciei s-au desfășu
rat întrecerile campionatelor e- 
uropene de tir pentru arme cu 
aer comprimat. Pe foile de 

; concurs au fost înscriși peste 
400 de țintași din țările bătrî- 

; nului continent, un număr re- 
fcord de participanti. care su

gerează marele avinț pe care 
l-au luat probele de tir redus 

i cu precădere în ultimii ani. 
Reprezentanții noștri s-au com
portat excelent. In proba de 
pistol 60 d juniori, tinerii tră
gători 
proape 
tregul 
nai să 
Ei de 
Mihai 
chipe 
Sorin 
Babii

■ bună.

români au dominat, a- 
fără contracandldati, în- 
concurs, reușind în fi- 
cucerească două meda- 
aur, la individual prin 
Dragomirescu și la e- 
pnn M. Dragomirescu, 
Babii și Vasile Popa. Si 
a avut o evoluție foarte 
rezultatul său aducăndu-i 

o prețioasă medalie de bronz

PARTIDE DE VERIFICARE A TENISMANILOR
NOȘTRI PENTRU CUPA DAVIS

meciul 
Brazi- 
în zi- 
acolo, 

supra- 
da

în sala Olimpia din Timi
șoara continuă pregătirile tenis- 
manilor noștri pentru 
de Cupa Davis cu echipa 
Iiei, care se va disputa 
lele de 6—8 martie, tot

Pentru acomodarea cu 
fata sintetică a terenului 
joc (covorul de tip ..Supreme"), 
tirierii noștri jucători, la capă
tul unui stagiu de antrena
ment. au fost opuși, sîmbătă si 
duminică. în cursul unor par
tide amicale, unui grup de ju
cători fruntași din Ungaria. 
Rezultatele primilor noștri te- 
nismani (Florin Scgărceanu și 
Andrei Dîrzu) sînt oromitătoa- 
re, deoarece ei au cîștigat toa
te jocurile individuale) Segăr- 
ceanu — cu Peter Szoke 5—7,

RECORDURI ROMÂNEȘTI 
IN „CUPA PRIETENIA" 
LA PATINAJ VITEZĂ

1
Un grup de patinatori români, 

format din Simona Todoruț, Mi- 
haeia Timiș, Ibolya SzatmarL, Ca
rol Lang, Imre Mikloș și Csaba 
Adorjan, a participat la con
cursul internațional dotat cu 
„Cupa Prietenia"/ desfășurat la 
Sanjion (R.P.D. Coreeană) pe © 
pistă naturală situată la o alti
tudine de 1 700 m. Tinerii noștri 
patinatori au stabilit 7 noi re ■ 
corduri, sosind, în cîteva probe, 
înaintea unor viteziști din 
U.R.S.S., R.D.G. șl alte țări cu 
o mai vecile tradiție în această 
ramură sportivă. La startul c^lor 
patru probe s-au aliniat 32 de 
fete și 31 de băieți din 7. țări. 
REZULTATE : feminin, 500 m — 
1. Pak Gîm Hen (R.P.D. Coreea
nă) 43,64. .. 7. Simona Todoruț
44,78 — record de junioare I și 
II (v.r. 45,9), . . .15. Mihaela Ti-, 
miș 46,57, . . .22. Ibolya Szatmarl 
46,85 ; 1 000 m — 1. Son Hva Son 
(R.P.D. Coreeană) 1:29.64, ...21.
Simona Todoruț 1:36,05 ; 1 500 m
— 1. Pak Gîm Hen 2:20,39..., 
20. Siimona Todoruț 2:31,46 ; 3 000 
m — 1. Son Hva Son 4:52,56. . . 
14. Simona Todoruț 5:15,46 — re
cord de junioare I și n (v.r. 
5.19,6), 15. Mihaela Timiș 5:17,77
— record de copii I (v.r. 5:24,8):
băieți, 500 m — 1. Pak In (R.P.D. 
Coreeană) 40.10. . . 21. Carol Lang 
43,33 record de copii I (v.r. 44,21); 
1 000 m — 1. I. Fedotov (U.R.S.S.) 
1:19,95..., 21. Imre Mikloș 1:27,95
*.. .27. Carol Lang 1:30,63 — re
cord de copii I (v.r. 1:30,9) ;
150$ m — 1. I. Jelezovski
(U.R.S.S.) 2:04,52... 21. Imre Mi
klos 2:18.44; 5 000 m — 1. L Je
lezovski 7:36.89... 9. Imre Miklos 
7:59,02... 12. Csaba Adorjan 8:03,65. 

în Întrecerea Individuală. la 
total, ced 3 juniori români au 
cumulat două titluri de cam
pioni europeni și o clasare pe 
treapta a treia a podiumului.

Mihai Dragomirescu (legiti
mat la clubul Steaua) a cîști
gat titlul continental cu 573 p 
(din 600 pasibile), iar Sorin 
Babii (face parte din A.S. U.T. 
Arad) a ocupat locul al treilea 
cu 569 p (pe locul secund s-a 
situat vest-germanul Eckarț cu 
570 p). Cel de al treilea pisto
lar al nostru, Vasile Popa (de 
la C.S.U. Brașov) a punctat la 
individual 555 șl a ocupat lo
cul 19. Pe echipe, reprezentati
va tării noastre a ocupat locul 
I cu 1697 p — din echipă au 
făcut parte M. Dragomirescu, 
S. Babii și V. Popa —, pe locu
rile 2—3 situîndu-se U.R.S.S. 
1689 p și Polonia 1681 p. Ana 
Ciobann, participantă la irttre-

Bcnyik 
cu Be- 

și cu
7—5. 6—4 și cu Jănos 
6—0. 8—6, iar Dîrzu — 
nyik 1—6. 6—3, 7—5 
Szoke 6—2, 7—5. In partida da 
dublu. încă neacomodati. Se- 
gărceanu și Dîrzu au cedat in 
două seturi (0—6. 6—8) pere
chii Szoke — Csepal. In jocu
rile rezervelor s-au obtinut ur
mătoarele rezultate : Liviu
Mancaș — Sandor Kiss 6—1, 
6—1 ; Adrian Marcu — Ferenc 
Csepai 6—2, 4—6, 0—6 (eviden
tă lipsă, de rezistentă la jucă
torul nostru) ; Mancaș. Marcu 
— Csepai. Kiss 6—3, 6—4.

Cititorilor noștri le sîntem 
încă datori ultimele rezultate 
ale campionului român Florin 
Segărceanu. in turneul din 
Franța, de unde s-a Întors abia 
spre sfîrșitul săptămînii trecu
te. El a jucat un ultim turneu 
la Chateinorette — Paris, un
de a ajuns în finală învingînd 
succesiv pe Laimina (Franța) 
cu 6—4, 6—3 ; Kusna (Franța) 
cu 6—1. 6—3 ; Lewis (Anglia) 
cu 6—3. 6—4 și unde a pierdut 
jocul final cu 
(0—6, 6—7).

După opinia 
Timișoara, cu 
lor de verificare, 
s-a arătat în vervă de joc si in 
bună condiție fizică. De aseme
nea. Dirzu. deși se încălzește 
mai greu (ceea ce va presupune 
o pregătire prealabilă adecvată 
înainte de fiecare meci), bare 
să intre in atmosfera mobiliza
toare de concurs, rezistînd la 
6 seturi consecutive.

Sosirea echipei braziliene in 
România este anunțată pentru 
astăzi.

iranianul Barani

observatorilor, la 
prilejul meciuri- 

Segărceanu

TELEX • TELEX • TELEX « TELEX • TELEX ® TELEX •
ATLETISM 0 Maratonul de la 

Tokio a revenit mexicanului Ro
dolfo Gomez, cronometrat pe dis
tanța de 42,195 km cu timpul de 
2h 11,0 urmat de Tomy Persson 
(Suedia) — 2h 12:07 șl Randy 
Thomas (S.U.A.) 2h 12:91.

CICLISM • Cea de-a 10-a etapă 
a Turului Cubei, desfășurată în
tre Matanzas șl Artemisa, de-a 
lungul a 177 km, a fost cîștigată 
de rutierul cubanez Antonio Quin
tero, care a parcurs distanța în 
3h 52:47. lh clasamentul general 
se menține lider cubanezul Jorge 
Antonio Perez.

HANDBAL 0 In diferite orașe 
din Franța au continuat întrece’ 
rile campionatului mondial (gru
pa B) — masculin. Iată rezulta 
tefle înregistrate: Franța — Aus
tria 19—12 (10—5) ; Danemarca — 

cerile de pistol senioare, s-a 
clasat pe locul 5 cu 375 p.

Iată campionii continentului 
la celelalte probe la arme cu 
aer comprimat : pușcă — se
niori — H. Steenvaag (Norve
gia) 584 p, pe echipe — Norve
gia 2312 p ; senioare — Annet 
Jeppessen (Norvegia) 388 p, pe 
echipe — R.D. Germană 1143 p; 
juniori — N. Berthelot (Franța) 
579 p, pe echipe — Suedia 
1715 p ; junioare — - Marina 
Kuznetova (U.R.S.S.) 388 p. pe 
echipe U.R.S.S. 1145 p ; pistol
— seniori —V. Turla (U.R.S.S.) 
582 p, pe echipe — U.R.S.S; 
2306 p ; senioare — Kerstin Bo
din (Suedia) 380 p, pe echipe
— U.R.S.S. 1127 p ; junioare — 
Irina Kocerova (U.R.S.S.) 379 p.

NEW YORK, 1 (Agerpres). — 
Intr-o conferință de presă ți
nută la Los Angeles, la înche
ierea reuniunii Comisiei execu
tive a Comitetului internațio
nal olimpic, președintele CI.O., 
Juan Antonio Samaranch, a 
declarat printre altele : „Am 
avat, în aceste zile, un dialog 
constructiv cu organizatorii vi
itoarelor Jocuri Olimpice de 
vară și putem spune că rela
țiile C.I.O. cu Comitetul de or
ganizare a Olimpiadei din 1984 
de la Los Angeles sînt exce
lente,.

In ceea ce privește noua for
mulă de finanțare a Jocurilor

REZULTATE BUNE LA CAMPIONATELE
INTERNAȚIONALE DE ATLETISM ALE S.U.A.

NEW YOBK, 1 (Agerpres). — în 
cadrul campionatelor internațio
nale de atletism ale S.U.A. care 
au loc la „Madison Square Gar
den” din New York, proba de 
săritură în lungime a fost cîști-

VIITOARElf

DE MEXICO 
— Cu prilejul lu- 

executiv
CIUDAD 

(Agerpres). 
arărilor Comitetului 
al Federației internaționale de 
volei de la Ciudad de Mexico, 
s-a stabilit ca întrecerile cam
pionatelor mondiale feminine 
din anul 1982 să se desfășoare 
între 12 și 26 septembrie la 
Lima (Peru). Campionatele 
mondiale de junioare din 
cest an vor fi găzduite. între 
10 și 24 octombrie, în Mexic.

a-

Elveția 2a—20 (11—0); Israel —
Norvegia 21—20 (10—10); ceho
slovacia — Bulgaria 22—17 (10—9); 
Suedia — Olanda 18—18 (6—9);
Polonia — Islanda 25—16 (13—11). 
0 în meci tur pentru semifinalele 
C.C.E. (feminin) Spartak Kiev a 
întrecut pe teren propriu, cu 
22—11 (12—4), formația V.I.F. Di
mitrov. 0 Intr-un meci amica] 
feminin disputat la Charleroi 
(Belgia), selecționata Japoniei a 
întrecut cu scorul de 25—1'5 (10—7) 
formația Belgiei.

NATAȚIE ® în ziua a doua 
a campionatelor internaționale de 
înot ale U.R.S.S. cane au loc la 
Moscova, Vladimir Salnikov 
(U.R.S.S.) a cîștigat proba de 
1 500 m în 15:12,74. iar Serghei 
Fesenko (U.R.S.S.) a terminat în
vingă bor în proba de 400 m mixt 
cu timpul de 4:28,35. Proba fe

Primii clasați In probele de schi
MADRID, 1 (Agerpres). — 

Concursul de schi-fond din ca
drul Jocurilor mondiale univer
sitare de iarnă a continuat pe 
pîrtia de la Panticosa cu pro
ba feminină de ștafetă 3X5 km, 
cîștigată de echipa Cehoslova
ciei (Svubova, Păulu, Jeriova), 
cu timpul de 54:13,68. Medaliile 
de argint și bronz au fost cu
cerite de selecționatele U.R.S.S. 
—.55:31.34 și, respectiv. Finlan
dei — 58:45,10. Prezentă lastart, 
formația României (Iuliana 
Popoiu, Piroșca Abos șl Elena 
Lagusis) s-a clasat pe locul 7, 
cu timpul de lh 00:20,65, fiind 
urmată de R.F. Germania — 
lh 04:06,96 și Spania lh 10:54,48.

Proba masculină de slalom a 
revenit schiorului bylgar Petar 
Popanghelov, cronometrat în 
două manșe cu 1:25,70, urmalt 
de iugoslavul Tomaz Cerko- 
vink — 1:27,06 și francezul Pa
trick Blanc — 1:25,57.

Proba feminină de slalom 
special a fost cîștigată de schi- 
oara Claudia Giordani (Italia) 
care, la capătul celor două 
manșe, a realizat timpul total 
de 1:44,17 (50,69 + 55,48). Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Katarina Zibrinova (Cehoslova
cia) — 1:46,66 și Giuliana Cam- 
piglla (Italia) — 1:46,76. Marea 
favorită a probei, specialistă 
indiscutabilă a slalomului spe
cial. Perrine Pelen (Franța) a 
abandonat in prima manșă, iar 
italianca Daniela Zinl a 
descalificată 
poartă.

în cadrul 
luat startul 
că Daniela Uncrop. Campioana 
noastră,- aflată pentru prima 
oară in prezența elitei slalomu
lui mondial, s-a clasat pe lo
cul 16 cu timpul de 1:55,13.

fost
deoarece a ratat o

aceleiași probe a 
și sportiva român-

LUUJVUllIU 11 VallV,

ea prezintă pentru noi un real
cit
la

interes, înlrucit succesul ei 
face ca in viitor să avem 
mai multe orașe candidate 
organizarea Olimpiadelor".

In altă ordine de idei. J. 
Samaranch a spus că forul 
limpic va analiza 
Greciei referitoare la constru
irea unei baze sportive olimpi
ce permanente în străvechea 
Olympia din Grecia dar nu s-a 
arătat prea optimist în privința 
aprobării ei deoarece „noi do
rim să atragem cit mai multe 
națiuni în organizarea Olimpia
delor, să menținem caracterul 
de universalitate a Jocurilor".

A. 
o- 

propunerea

gată de americanul Larry Myricks 
eu rezultatul de 8,13 m. Pe locul 
doi s-a clasat compatriotul său 
Carl Lewis cu 8,08 m, care zi
lele trecute realizase 8,50 m. Pro
ba de săritură cu prăjina a fost 
dominată de atleții francezi 
Thierry Vigneron — 5,60 m și 
Philippe Houvion — 5,60 m, per
formanță obținută insă din cea 
de-a doua încercare. Proba mas
culină de 60 y_arzl plat a revenit' 
marelui favorit Stanley Floyd 
(S.U.A.), cu 6,15.
Atletul american Jeff Woodard 

a cîștigat proba de săritură în 
înălțime cu performanța de 2,33 
m, iar cubanezul Alejandro Ca- 
sanas a ocupat primul Ioc In 
cursa de 60 yarzl garduri, cu 
timpul de 7,14.

Alte rezultate. Masculin: greu
tate — Oldfield 21,13 m; triplu- 
salt — Marlow 16,62 m; o milă 
— Scott 3:57,3; feminin: 60 yarzl 
plat — Evelyn Ashford 6.63; două 
mile — Frânele Larrieu 9,38; lun
gime — Ana Alexander (Cuba) 
6,34 m; înălțime — Joni Huntley 
1.86 m.

minină de 800 m liber s-a în
cheiat cu victoria sportivei so
vietice Roxana ’ Komisarova cu 
8:44,32, urmată de Irina Larîseva 
(U.R.S.S.) — 8:47,49 și Ines Geis- 
sler (R.D. Germană) — 8:48,11.

PATINAJ © Concursul feminin 
de patinaj viteză desfășurat la 
Inzell a revenit sportivei olan
deze Alls Boorsma, urmată de 
coechipiera sa Ria Vis ier și vest- 
germana Monika Holzner. Rezul-Z 
ta te înregistrate în ultima zi a 
competiției: 1000 m — Monika
Holzner 1 :25,45; 3000 m — Rita 
Visier 4:35,40.

SCHI 0 Competiția de sărituri 
desfășurată pe trambulina olim
pică de 90 m de la Sapporo s-a 
încheiat cu succesul norvegianu
lui Ulf Joergensen — 244 p (sări
turi de 110 m și 105 m). Pe locu- 

fond — ștafete și patinaj artistic
La „Palatul Sporturilor" din 

Jaoa, perechea sovietică Elena 
Garanina — Igor Zagozin a 
terminat învingătoare in proba 
de dansuri, la capătul unei e-> 
voluții spectaculoase. Pe locu
rile următoare s-au situat cu
plurile Natalia Karam îșe va —• 
Rotislav Sinițîn (U.RJS.S.) șl 
Jindra Hola — Karol Foltan 
(Cehoslovacia).

în competiția de patinaj ar
tistic, proba masculină a fost 
cîștigată de Konstantin Kokora 
(U.R.S.S.), urmat de Shinji So- 
meya (Japonia) și Oleg Vasiliev 
(U.R.S.S.). La hochei pe ghea
tă. Canada a invins cu 7—3 
(1—1, 3—0. 3—2) selecționata 
Japoniei, iar Spania a cîștigat 
cu 19—4 (6—0, 8—1. 5—3) me
ciul cu Coreea de Sud.

DEBUT BUH AL JUCĂTORILOR 
ROMANI DE TENIS DE MASA 

LA WROCLAW
VARȘOVIA (Agerpres). — 

La Wroclaw au început cam
pionatele internaționale de te
nis de masă ale Poloniei. In 
turneul masculin, echipa Româ
niei a invins cu 3—0 selecțio
nata Austriei și cu 3—2 repre
zentativa de tineret a Iugo
slaviei. Rezultate înregistrate 
in competiția feminină pe e- 
chipe : România I — Polonia 
III 3—2 ; R.F. Germania — 
România II 3—2 ; R.D. Ger
mană — Polonia II 3—1 ; Po^ 
Ioni a I — România I 3—L

FOTBAL
-meridiane

CAMPIONATE

ITALIA (et. 119). Bologna — Ju
ventus 1—5; Brescia — Plstoiesa 
2—2; Como — Catanzaro 0—0; Ca
gliari — Avellino 1—0; Fiorentina 
— Udtnese 1—1; Napoli — Inter 
1—0; Perugia — Ascoll 0—0; Ta
rin* — Roma 0—2. Clasament: L. 
Roma 26 p; 2. Juventus 2S p; 3. 
Inter 24 p; 4. Napoli (un joc mal 
puțin) 23 p.

ANGLIA. — în etapa de slmbă- 
tă, echipa Ipswich Town a în
vins, în deplasare, cu 4—0 pa 
Coventry, în timp ce Manchester 
United a pierdut, pe teren pro
priu, cu 0—1 în fața formației 
Leeds. Alte rezultate: Arsenal — 
Middlesbrough 2—2; Crystaa Pa
lace — Everton 2—3; Leicester — 
Nottingham 1—1; Ll\-erpool — 
Southampton 2—0; Sunderland — 
Tottenham 1—1; Wolverhampton
— Aston Villa 0—1; W.B. Albfon
— Birmingham 2—2. In clasa
ment conduce Ipswich cu 48 p, 
urmată de Aston Villa 46 p.

SCOȚIA. Celtic a învins, în de
plasare, cu 3—0 pe Morton, Ran
gers a cîștigat cu 2—0 meciul cu 
Airdrie, iar Aberdeen, jucînd a- 
casă. a cedat surprinzător cu 1—2 
în fața echipei din St. Mirren. 
Lideră se menține Celtic cu 40 p, 
secundată de Aberdeen — 36 p.

ȘTIRI, REZULTATE

® Cunoscutul fotbalist argenti
nian Diego Maradona a debutat 
eu succes la noua sa echipă Boca 
Juniors din Buenos Aires, înscri
ind două goluri în meciul de 
campionat cu formația Tall eres 
Cordoba, cîștigat de Boca Junior» 
cu scorul de 4—1. Cel peste 70 000 
de spectatori prezent! în tribunele 
stadionului ..Bombonera" l-au a- 
plaudat pe Maradona pentru Jocul! 
bun prestat șl eficacitatea mani
festată ,

0 I>a Santiago de Chile, tn- 
tr-un meci International, echipa 
locală „Col-o Colo" a învins cu 
scorul de 1—0 (O—O) formația
,,Cosmos" din New York.

TELEX • TELEX
rile următoare s-au situat concu- 
renții japonezi Nobuo Nakatsu — 

221,1 p șl Sakai Tsuruga — 218 p.
TENIS 0 Turneul feminin de 

la Seattle a continuat cu desfă
șurarea meciurilor din cadrul 
sferturilor de finală: Barbara
Potter — Anne Smith 7—6, 6—2; 
Bet tina Bunge — Wendy Turnbull 
7—5, 4—6. 6—2; Kathy Jordan — 
Pam Shriver 7—5, 6—3; Sylvia 
Hanika — Aana Mandlikova w.o. 
(neprezentare, fiind bolnavă). 0 
în finala turneului de La Genova, 
Ivan Lendl l-a întrecut cu 6—2, 
6—2 pe Johan Kriek. în partida 
pentru locul trei. Adriano Panatta 
a dispus cu 4—6. 6—3, 7—5 de 
Wojtek Fibak. Q într-o partidă 
demonstrativă disputată la Kuala 
Lumpur, campionul suedez Bjdrn 
Borg l-a învins cu 6—7. 6—4, 6—1, 
6—2 pe americanul Vitas Geru- 
laitls.


