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Asalt al tinerefii la „Internaționalele" feminine de floretă

ÎNVINGĂTOARE, MARCELA MOLDOVAN
Șl ECHIPA ROMÂNIEI

Proba individuală din cadrul 
campioratelor internaționale fe
minine de floretă ale Româ
niei a constituit, evident, punc
tul de maxim interes în pro-

sească un loc in marea perfor
manță.

Și iată că, sîmbătă, tabloul 
eliminărilor directe, cu cele 16 
floretiste rămase în întrecere

două favorite : italianca Anna 
Rita Sparaciari și franțuzoaica 
Brigitte Gaudin) nu erau... sur
prize, maniera hotărîtâ, deose
bit de combativă și bine susți
nută tehnic cu care și-au dispu
tat șansele reprezentantele 
„noului val“ anulînd calculele 
hîrtiei. Iată doar două exem
ple. Reprezentanta noastră, Mo
nica Veber (16 ani) a fost la 
mai puțin de un... pas de eta
pa finală, după ce a învins-o 
clar pe Adriana Bacioi-Popes- 
cu (8—4) pierzînd la Aurora 
Dan, floretista nr. 1 în anul 
trecut, la limită (3—7). în 
schimb, o altă foarte tînără 
floretistă, aflată la București 
la debutul într-o mare compe
tiție internațională, Margherita 
Zalaffi (15 ani)» deși a pier
dut la Csila Ruparcsics (8—3), 
a știut apoi să speculeze rela
xarea prematură a Elisabetei 
Guzganu (cîștigînd cu 8—1 du
pă 4—7..) și să valorifice cu
loarul coechipierelor (8^-0 cu

Paul SLAVESCU

O secvență din întrecerea de cros organizată ieri dimineață pa 
baza sportivă Metalul din Capitală și dotată cu „Cupa Unirii“

In întreaga (ară, copii, elevi, tineri din întreprinderi și insti
tuții au ținut să marcheze, prin însuflețite întreceri sportive, ani
versarea a 123 de ani de Ia istoricul act al Unirii. Iată citeva 
dintre relatările primite de la corespondenții noștri.

Cu această tușă victorioasă, Marcela Moldovan (stingă) va do- 
bîndi titlul, intrecind-o pe Margherita Zalaffi 

Foto : Dragoș NEAGU
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BUCUREȘTI. Pentru munci
torii Combinatului poligrafic 
„Casa Scînteii", a fost organi
zată o competiție dotată cu 
„Cupa Unirii", la șah, tenis de 
masă și popice. După două zile 
de întreceri, printre cîștigători 
(dintre cei circa 150 de partici
pant! din diferite secții ale 
combinatului) s-au aflat : Gh. 
Banu, tehnician la tiefdruk — 
șah, Al. Pîrvulescu, zețar — 
tenis de masă și V. Gălățeanu, 
zețar — popice (Nicolae TO- 
KACEK, coresp.).

• într-o sală special amena
jată la I.R.E.M.O.A.S., asocia
ția sportivă a întreprinderii — 
URBIS — a inițiat o gală de 
box (urmărită cu mult interes 
de un numeros public), la care 
au participat pugiliști de la.în

treprinderile bucureștene Auto
buzul, Mecanică fină, Semănă
toarea, Mașini unelte, IREMOAS, 
precum și clubul Voința. Prin
tre cîștigători : Stan Liculid 
(URBIS), Marian Ruse (Auto
buzul), Lucian Voicu (Meca
nică fină), Marin Culineao 
(URBIS). „Cupa Unirii", cu 
care a fost dotată întrecerea, 
a revenit echipei URBIS a a- 
sociației organizatorice. (Octa
vian GUȚU, coresp.).

FOCȘANI. în județul Vrai»- 
cea s-a organizat o mare în
trecere la trei discipline (șah, 
tenis de masă, popice), dotată 
cu „Cupa Unirii", competiție 
desfășurată în mai multe eta-

(Continuare in pag. 2-3)

gramul de 4 zile care a reunit 
în Sala Floreasca din Capita
lă florete cu rezonanță in lu
mea scrimei mondiale, precum 
și tinere și foarte tinere scri- 
mere care încearcă să-și gă-

după grupele preliminare, și — 
mai ales — evoluția asalturilor 
din cadrul finalei de 8 au ară
tat că, de fapt, surprizele care 
se produseseră pînă atunci (eli
minarea timpurie a primelor

S au încheiat primele turnee pe grupe in Divizia „A" lemininâ de volei

FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI A ÎNVINS Șl PE FARUL!

După etapa a V a a Diviziei „X" la handbal lcminin

ȘTIINȚA BACĂU (15 PUNCTE) 
S-A DISTANȚAT DE

• Azi, Io sala Floreasca, de la
București — Constructorul

Ultima zi a celui cținlu tur
neu al fruntașelor voleiului 
nostru feminin — turneu găz
duit de Sala sporturilor gălă- 
țeană și onorat la fiecare re
uniune de tribune pline — a 
avut sîmbătă seara un alt „cap 
de afiș" decit cel presupus 
(C.S.U. Galați — Dinamo), și 
anume întîlnirea dintre Flacăra 
roșie București și Farul Cons
tanța. A fost un joc disputat 
și de apreciabil nivel, care a 
captivat publicul. Bucureșten- 
cele, avlnd de partea lor tine
rețea (media de virstă a jucă

toarelor utilizate in meci este 
cu circa 5 ani inferioară celei 
a Farului I), au reușit o fru
moasă și surprinzătoare perfor
manță, cîștigînd partida cu 
3—1 (—11, 11, 8, 14). Jocul în
cepuse însă favorabil pentru 
constănțence, în ciuda absenței 
din sextetul acestora a Iuiia
nei Enescu (accidentată în ziua 
precedentă și indisponibilă 
pentru vreo săptămînă de-acum 
înainte), dar și pentru că cea 
mai bună jucătoare a Flacărei 
roșii în zilele precedente. Da
niela Drăghici, a intrat la

J Ceea ce se întrevedea înain- 
' tea acestei etape — a V-a — 
a Diviziei „A" la handbal fe
minin — s-a intimplat, adică 
echilibrul din fruntea clasa
mentului s-a rupt. Suferind 
prima înfrîngere, ieșencele le-au 
lăsat, deocamdată, solitare pe 
băcăuance (care au acumulat 
15 puncte), TEROM fiind ajun
să de Universitatea Timișoara : 
cite 13 puncte fiecare.

Știința Bacău își continuă cu 
o mare forță cursa, elevele an
trenorului Eugen Bartha re- 
alizînd și de astă dată scorul 
etapei. în schimb, Rulmentul a 
clacat, este drept în fața unei 
echipe valoroase, brașovencele 
fiind vulnerabile fără Oancea, 
Furtună și Beschi, încă nere
stabilite. Azi, în sala Floreas- 

etca din Capitală, de la ora 17,30, 
va avea loc partida dintre 
Confecția București și Cons
tructorul Baia Mare.

HIDROTEHNICA CONSTAN
TA — TEROM IAȘI 22—20. 
Frumoasa sală a asociației spor-

TEROM IAȘI
ora 17,30: Confecția

Baia Mare
tive Hidrotehnica nu a putut 
primi, duminică dimineață, pe 
toți cei peste 3 000 de simpati- 
zanțl ai handbalului dornici 
să-și vadă echipa favorită evo- 
luind în compania valoroasei 
formații ieșene. A fost un meci 
de bună valoare tehnică, in 
care, Hidrotehnica a obținut 
victoria cu 22—20 (12—12). Mol
dovencele au forțat in prima 
repriză, au condus cu 3 goluri 
(3—0 în min. 6), fiind egalate 
abia în min. 28. După pauză, 
handbalistele constănțence, bi
ne conduse tehnic, au reușit să 
depășească adversarele, insta- 
lîndu-se la conducere : 20—14 
in min. 50. O revenire a ele
velor lui Ioan Haraga a făcut 
ca partida să ia sfîrșit doar cu 
două goluri în plus la activul 
Hidrotehnicii. De remarcat for
ma bună a portarului Viorica 
Ionică șl eficiența Doinei Bo
căneați, Iuiianei Dimofte și

(Continuare In pag. 2—3)

MEZINIĂIIVA MASCIil INA DE HANDBAL A ROMÂNIEI 
PARTICIPĂ IA „IROEEOl SPAMII“

Sîmbătă dimineața a plecat 
In Spania lotul masculin de 
handbal al României. Selecțio
nata țării noastre va participa 
— între 26 și 31 ianuarie — la 
„Trofeul Spaniei", competiție 
internațională la startul căreia 
sînt prezente formațiile Spa
niei, României, Uniunii Sovie
tice, Cubei, Japoniei — toate 
participante la turneul final al 
celui de al X-lea campionat 
mondial (R. F. Germania, 23 
februarie — 7 martie) — și 
R. P. Chineze.

Lotul României este alcătuit 
din Nicolae Muntcanu, Ale

xandru Buligan — Radu Voi- 
na, Cezar Drăgăniță, Cornel 
Dur&u, Marian Dumitru, Mir
cea Grabovschi, Vasile Stingă, 
Măricel Voinea, Mircea Bedi- 
van, Iosif Oros, Alexandru 
Folker, Neculai Vasilca, Gh. 
Dumitru și Vasile Oprea. An
trenori : Lascăr Fană și Cezar 
Nica.

Competiția se desfășoară sis
tem turneu, fiecare echipă în- 
tîlnind pe toate celelalte com
petitoare. Dintre formații, Cuba 
se află în seria noastră la 
C.M., iar cu Spania vom face 
parte din aceeași semifinală.

Șiulea va învinge apărarea la fileu timișoreană. (Fază din me
ciul Calculatorul București — Politehnica Timișoara, disputat In 

sala Olimpia)

Amănunte asupra etapei de ieri din campionatul masculin, 
in pag. 2—3

scurt timp intr-o neașteptată 
„blocare" a concentrării. Dar, 
din setul al doliea, echipa lui 
S. Chiriță, mobilizată perma
nent de coordonatoarea Geor- 
geta Zaharia, care a reușit să 
o pună mai bine in valoare pe 
cealaltă tînără și talentată tră
gătoare, Georgeta Lungu, a tre
cut la timonă, dominind net 
următoarele două seturi și cîș- 
tigîndu-1, la mare luptă, pe al 
patrulea. Arbitrii V. Chio- 
rcanu și O. Drăgan au condus 
foarte bine echipele : FLACĂ
RA ROȘIE BUCUREȘTI — 
Georgeta Zaharia, Lucia Eltz, 
Georgeta Lungu (Mariana Du
mitrescu), Mihaela Mircea (Ml- 
haela Dragomir), Simona Ena- 
ehe (Aurelia Palhegyi), Daniela 
Drăghici (Mariana Dumitres
cu) ; FARUL CONSTANȚA — 
Carmen Marinescu, Marinela 
Țurlea, Gulniza Gelil, Maria 
Enache, Elena Caradima, Mar
gareta Lăluț (Maria Stadnic).

în ultimul joc al turneului, 
care ar fi trebuit să fie un 
„derby”, DINAMO a dispus fă
ră drept de apel : 3—0 (9, 6, 5) 
de echipa gazdă ; C.S.U. GA
LAȚI, a cărei evoluție a de
cepționat din nou publicul. 
Desigur, absența de la pupitrul 
sextetului studențesc a Crinei 
Răuță, precum și neparticipa- 
rea experimentatei trăgătoare 
Florentina Danilescu au repre
zentat handicapuri deloc ne
glijabile, dar aceasta nu scuză 
slaba pregătire dovedită cons
tant de celelalte jucătoare care,

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. 2-3)

intr un derby al Diviziei „A“ de baschet feminin

„U“ CLUJ-NAPOCA, DUBLĂ VICTORIE (la București) ASUPRA VOINȚEI
Campionatele naționale de 

baschet au continuat prin 
jocurile etapei, a treia a turu
lui secund. Rezultate :

FEMININ, GRUPA 1-6
VOINȚA BUCUREȘTI — U- 

NIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA 0—2 : 76—77 (40—43) șl
60—74 (24—43). Prima partidă 
a oferit o întrecere de mare 
spectacol, în care s-a luptat, 
pînă la epuizare, pînă în ul
tima secundă de joc. La reu
șita partidei a contribuit, în

mare măsură, și captivanta e- 
voluție a scorului, din care a- 
mintim momentele cele mai 
interesante : „U“ — Voința :
12—6 (min. 6), 14—18 (min. 
10), 28—28 (min. 14), 35—38
(min. 18), 41—38 (min. 19), 
53—46 (min. 23), 59—60 (min. 
28), 73—66 (min. 33), moment 
din care clujencele nu au mai 
izbutit să înscrie decit două 
coșuri, în vreme ce bucu- 
reștencele s-au apropiat ame
nințător (datorita faptului că 
au aplicat o apărare în zonă

foarte activa, prin cate au ob
ținut numeroase intercepții), 
fiind la un pas de a cîștiga, 
într-un final în care jucătoa
rele ambelor echipe au făcut 
repetate greșeli de tehnică și 
au și ratat. Pe lingă aceasta, 
arbitrii M. Aldea și L Grigore 
au comis, în ultimele 10 mi
nute, unele erori pe care au 
vrut să le repare prin eom-

Dumitru STÂNCULESCU

(Continuare in pag. 2-3)
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(Urmare din duq O

pe : comunală, pe orașe și fi
nală pe județ. Dintre partîci- 
panți, cei mai buni au 
Tatiana 
șani) și
— șah.
♦ia) și
Focșani) __
țan (Progresul Adjud). M. Bor- 
lovan (Viticultorul Panciu) — 
tenis de masă. (V. MANOLIU. 
coreso.'.

fost : 
Milu (Filatura Foc
ii loan (Venus-club) 

Nuța Cazacu (Confec- 
F. Banu (Laminorul 
— popice, Silvia Bu-

IAȘI. în organizarea Consi
liului județean de educație fi
zică și sport Iași și a Comite
tului județean U.T.C., In loca
litate s-au desfășurat întreceri 
de patinaj cu 130 de partici
pant! (învingători : N. Blă- 
naru, Sorina Mihăilescu) și 120 
la șah (cîstigători — C. Na- 
vratescu, Dorina Tomulescu, N. 
Pînzaru. Geta Cautis) : totoda
tă, la A. S. Voința, 2 000 de ti
neri s-au întrecut în competiții 
dedicate „Zilei Unirii", la pa
tinaj, schi-fond săniuțe. șah, 
tenis de masă și popice. Fru
moase acțiuni sportive au avut 
loc și la A. S. Fortis a Combi
natului de utilaj greu : 19 e- 
chipe ale unor secții au fost 
angrenate intr-un turneu de 
minifotbal, 45 de participant! 
la un turneu de șah, 40 la al
tul de tenis de masă. (M. MA- 
COVEI, coresp.).

BRAȘOV. Pe diferite baze, 
în săli sau în aer liber, mii de 
tineri brașoveni s-au prezentat 
la startul unor întreceri de 
patinaj, sanie, înot, tir, scri
mă, popice, lupte ș.a. Astfel, 
la Rulmentul, o competiție cu 
participarea a 34 echipe de po
pice reprezentând tot atîtea 
secții a fost cîștigată de for
mația strungăriei ; 500 de elevi 
s-au întrecut, la patinaj viteză, 
pe patinoarul artificial de la 
complexul sportiv de sub Tîm
pa ; 153 de concurenți — la 
sanie, întrecere disputată pe 
vechiul drum spre Poiana Bra
șov ; 116 copii — pionieri și 
elevi — au urcat pe bloc-star- 
turile bazinului acoperit de înot, 

au fost 
de tir 
coresp.).

iar alții, peste 100, 
prezenți la poligonul 
Tîmpa. (Carol GRUIA,

GALAȚI. Pe marea platfor- 
mă a Combinatului siderurgic 
Galați s-au organiazt ample și 
atractive concursuri de șah, te
nis de masă și minifotbal do
tate cu „Cupa Unirii", la care 
au luat parte toate cele 44 
cercuri sportive sindicale însu- 
mînd peste 1 000 de partici- 
panți. învingătoare, echipele 
de la cocso-chimică la șah, și 
reparat cuptoare siderurgice la 
tenis de masă. La minifotbal 
au participat 180 de copii de 
la Politehnica Iași, C.S.U., An
cora. F.C.M., CI. sp. șc. 
și Otelul din Galați. (T. SI- 
RIOPOL, coresp.).

RECOIIDUni IN SERII Șl DE VALOARE RIDICATA
(prin 

bună și 
un 

ridicat, 
des- 

natural 
campionatul na-

MIERCUREA CIUC, 24 
telefon). Pe o vreme 
cu o gheață „oglindă", cu 
coeficient de alunecare 
sîmbătă și duminică s-au 
fășurat pe patinoarul 
din localitate 
țional de patinaj viteză al ju
niorilor I și concursul republi
can al juniorilor II. In ambele 
zile am putut urmări întreceri 
viu disputate, cu unele curse 
în care cîștigătorii au fost de
ciși la... potou. Ceea ce a dat 
însă o strălucire aparte alergă
rilor au fost rezultatefe Înre
gistrate, a căror valoare ne în
dreptățește să privim cu mal 
mult optimism viitorul apropiat 
al patinajului viteză 
Așa de 
ruț, de 
Napoca 
miș), a 
de 44,5 
nou record național de junioa
re t și senioare 
valoare internațională 
categoria sa de — 
doruț nu a fost 
meră a acestor 
Miercurea Ciuc. 
zile de concurs, 
ameliorat nu mai 
recorduri republicane, 
după . " '
s-a situat Mihaela Dascălu 
ani), de la C.S. Tractorul Bra
șov (antrenor — Ernest Ulrich), 
care, deși aparține categoriei 
copii II, a concurat în compa
nia junioarelor II, obțlnînd la 
500 m un merituos loc II, 
11 concurente, cu timpul 
46,2 — nou record, la copil 
Și tot ea a realizat un nou 
cord la 1000 m cu 1:39,2, pre
cum șl la biatlon cu 97,800 p.

Iată acum alte clteva recor
duri care merită a fi semnala-

românesc, 
exemplu, Simona Todo- 
la C.S.S. Viitorul Cluj- 
(antrenor — Mlhal Ti- 
realizat pe 500 m timpul 
s, ceea ce reprezintă un

un timp de 
pentru 

Șl To- 
perfor- 
de la 

două

vîrstâ.
singura
dispute 

In cele 
competitorii au 

puțin de 13 
Imediat 

sportiva din CluJ-Napoca ---------- _ .. (n

te : 41,6 la 500 m juniori I — 
Zsolt Zakarias de la S. C. 
Miercurea Ciuc (antrenor — Ma
ria și Dan Lăzărescu) ; 2:16,7 la 
1 500 m juniori II — Laszlo 
Bacs A (Tractorul Brasov).

Campionii naționali la 
L pe 
nale :
— Z. 
4:33,2 
(S.C.
Clasament general 
1. Z. Zakarias 176,333 p, 
MiklOS 180,501 
(Petrolul 
Fete : 500,
— Simona Todoruț 44,5, 
2:26,0, și 5:25,0. Clasament gene
ral — poliatlon : 1. Simona To
doruț 194,684 p, 2. Gabriela Voi- 
na (Tractorul Brașov) 204,333 p, 
3. Hajnal Szekely (C.S.S. 
Miercurea Ciuc) 220,316 p.

Ciștigătorii probelor la con
cursul republican Juniori II — 
băieți : 500 m — C. Lang (C.S.S. 
Viitorul Cluj-Napoca) 43,1 ; 1000, 
1500 și 3000 m — L. Bacso 
(Tractorul Brașov) 1:28,7, 2:16,7
și 4:51,4 ; fete 500, 1000, 1500 m 
3000 m —Mihaela Timiș (C.S.S. 
Viitorul Cluj-Napoca) 46,2, 1:35,6, 
2:31,0 și 5:22,6.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

r____  ___  juniori
probe șl clasamentele fl-
băieți 500, 1 500 și 3 000 m
Zakarias — 41,6, 1:11,0 șl 

șl 5000 m — E. Miklos 
Miercurea Ciuc) 7:55,6 

pollatlon : 
1, 2. E.

p, 3. M. ȚlgăU 
Ploiești) 187,057 p.
1000, 1500 și 3000 m 
- ' ■ ■ 1:34,7,

DEBUT PROMI
COMPETIȚII

• Participare numeroasă la prim;
au asalta

BUȘTENI, 24 (prin telefon). 
La etapa inaugurală a concursu
lui republican de lupte libere pe 
categorii de greutate s-au pre
zentat, In ospitaliera sală a aso
ciației sportive Caraiman, 183 de 
sportivi, cei mai buni din țară. 
Recordul a fost Înregistrat la ca
tegoria 68 kg — 28 de luptători. 
Consemnăm, deci, un aspect 
deosebit de Îmbucurător acum 
la începutul noului sezon com- 
petițional. Să mai notăm, Îna
intea unor amănunte de la În
treceri, faptul că mulți tineri au 
depășit așteptările, lnvlnglnd 
concurenți consacrați. situați pe 
primele locuri în ediția anterioa
ră,

Cunoscuțil luptători Gh. Rașo- 
van (C.S.M. Reșița) și V. Vișan 
(Rapid București), selecționați de 
numeroase ori în lotul reprezen
tativ și prezenți chtar pe podium 
la unele dintre marile competiții, 
au urcat — tactic — de la ca-

w,1.' '■v»

din 
de 
n. 
re-

LA SINAIA, A FOST INAUGURAT SEZONUL OE SANIE

„U“ CLUJ-NAPOCA, DUBLA VICTORIE (la București) ASUPRA VOINȚEI
(Urmare din pag 1)

pensații, situație din care a 
ieșit dezavantajată formația 
Voința. A doua zi, de la sco
rul de 18—18 (min. 9), intro
ducerea jucătoa-elor Anncma- 
rie Kirr și Verginia ~ 
(care au avut prestații 
lente) a dat o cu totul altă 
„față" acțiunilor echipei Uni
versitatea, care s-a desprins 
net, scorul ajungînd la 39—20 
(în min. 18). Este drept, bas
chetbalistele de la Voința au 
contribuit și ele la această 
diferență (majorată in conti
nuare), deoarece au cedat in 
mod nepermis lupta. în aceste 
condiții, arbitrii G. Chiraleu 
și N. Constantinescu au avut 
o misiune ușoară. Au înscris: 
Pali 24+26, I’răzaru — Mathe 
26+6 ,Popa 8+14, Anca 10+0, 
Jurcă 9+0, Bolovan 0+10, Lu
kas 0+2, Czegledi 0+4, Schus
ter 0+3, Kirr 0+9 pentru în
vingătoare, respectiv Borș 
30+8, Slăvei 7+18, Tomescu 
14+2. Strugaru 6+2, Filip 7+14 
(apreciata internațională a avut 
o reintrare promițătoare), 
Grecu 0+4, Popescu 12+8, 
Soare 0-M.

Popa 
exce-

23+14. Lambrino 
6+16. Pană 6+ 
12, Oprescu 3-|-13 
de la 
pectiv 
14+18, 
13+11,
Bărluțiu 7+10. (O. 
BALTEANU, co
resp.).

CRIȘUL ORA
DEA — CARPATI 
C.S.Ș. SF. GHEOR- 
GHE 2—0 : " ~ 
(53—30) 
(43—31). 
tere : 
24+24. 
10+19, 
2+23, 
12+12 
gătoare, 
Petrie-Ulrich 
19, Bedo ! 
Bernad 16+2. 
GHIȘA -coresp.).

C.S.U., res<-
Așteleanu 

Capră 
Groza 15+4,

97—57 
106—51 
Coșge- 

Nâculescu
C a s e 11 i 

Grigoraș 
Tabără 

de la învin- 
respectiv 

11 + 
9+14

(L

Și

MASCULIN,
GRUPA 1-6

OLIMPIA BUCUREȘTI 
UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA 2—0 : 77—66 (43—28) și
73—68 (32—29). Două partide 
dîrz disputate, spectaculoase. 
Duminică, echipa victorioasă 
a fost cunoscută in ultimele 
minute, după ce pînă atunci 
tabela de scor indicase nume
roase răsturnări de situații. 
Coșgetere : Ciubăncan 23+17, 
Freuter 15+16 de la Olimpia, 
respectiv Czmor 10+26, Bodea 
20+10. 
coresp.).

(Nic. TOKACEK

2 
COMERȚUL 

TG. MUREȘ

POLITEHNICA C.S.Ș. 
BUCUREȘTI — ----------
LIC. „BOLYAI"
2—0 : 85—56 (48—23) și 98—69 
(48—33). Dublă victorie a bucu
reștencelor, superioare în pre
gătirea tehnică. Mureșencele 
au luptat, dar au ratat mult 
șl au comis greșeli elementa
re in apărare. Coșgetere : Ro- 
șianu 24+25, Pîrști 16+21 de 
la învingătoare, respectiv 
K16ss 13+20, Kiss 12+6. — 
NICOLAE — coresp.).

GRUPA 7-12

(T.

PRO- 
2—0 : 
(44— 

brașo- 
-ezis- 

partea 
reall-

VOINȚA BRASOV — 
GREȘUL BUCUREȘTI 
71—54 (35—29) și 59—55 
351. După un succes net. 
vencele au întîmpinat o 
tență mai puternică din 
bucureștencelor. dar au 
zat — totuși — o a doua vic
torie meritată. Cosgetere : Ad
ler 251-30. Solovăstru 20+13, 
Catincescu 8+12 de la învin
gătoare.
17 + 26 
GRUIA

respectiv Simioană 
Pușcașii 15+15. (C.

— coresp.).

c.s.u. PRAHOVA PLOIEȘTI 
— MOBILA C.S.Ș. SATU 
MARE 2—0 : 65—60 (25—32) șl 
81—58 (39—21). Sîmbătă, joc 
echilibrat ; duminică, partidă 
la discreția gazdelor. Coșgete
re 4 Fotescu — Grigoraș

C.S.U. BRAȘOV 
— STEAUA 0—2 :
78— 83 (35—37) și 
71—118 (32—63). în 
prima zi, studenții 
au ținut pasul 
campionii țării 
nă la mijlocul 
prizei secunde, 
liștii s-au desprins la 
te, care nu au mai 
recuperate. A doua zi, succes 
clar al bucureștenilor._ Coșge
teri : Moraru 
15+15. Tecău 
re frumoasă 
de la gazde, 
ru 37+11, Ermuraehe 
Zdrenghea 7+14, Brănișteanu 
10+10. (G. CAROL — coresp).

DINAMO 
I.C.E.D.
95—74 
(41—33). 
I.C.E.D. 
primul meci un joc mai echi
librat, în al doilea dinamoviș- 
tii dominînd cu autoritate. 
Coșgeteri : Uglai 25+23, Mi- 
huță 14+13 de la învingători, 
respectiv Grădișteanu 14+12, 
Carpen 16+11, Cimpeanu 
10+14. (O. GUȚU — coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — 
IMUAS BAIA MARE * * 
91—62 (45—34) și
(31—39). Sîmbătă, succes net 
al rapidiștilor ; duminică, băi- 
mărenil au condus multă vre
me, dar au fost depășiți în 
repriza secundă de plusul de 
tehnicitate al gazdelor. Coș
geteri : Sipoș 10+28, Gh. Du
mitru 6+11 de la învingători, 
respectiv Murășan 6+20. loan 
11+8.

GRUPA 7-12
DINAMO ORADEA — C.S.U. 

SIBIU 1—1 : 83—85 (34—46) și
79— 64 (40—34). Coșgeteri : 
Kosa 16+22, Gellert 18+13, 
Ilie 6+16, Szabo 18+6 de la 
gazde, respectiv Chirilă 35+18, 
Palhegy 20+16, Takacs 19+0 
(în al doilea meci nu a jucat). 
(I. GHIȘA — coresp.).

URBIS BUCUREȘTI

Verginia Popa (nr. 12) și Tatiana Popescu 
iți dispută mingea; _le urmăresc 
Grecu ți ~~

SINAIA, 24 (prin telefon). 
Pe o vreme favorabilă (cer 
senin, temperatura minus 10 
grade), pe pista de la poalele 
Muntelui Furnica a avut loc, 
duminică dimineață, primul 
concurs de sanie al sezonului: 
„Cupa C.S.O. Sinaia". întrece
rile (două manșe, disputate pe 
un traseu aflat între virajele 
8 și 12) s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate (au fost 
alcătuite clasamente comune 
pentru seniori și juniori) : 
BĂIEȚI : 1. I. Apostol (A.S.A. 
Brașov) 57,0 ; 2. Gh. Dumi
trescu (C.S.O. Sinaia) 57,05 ;

ETAPA A V-a LA
(Urmare din pag. I)

cu 
pî- 
re- 
după care ste-

11 punc- 
putut fi

32+6, Flaundra
9 + 18 (o reintra- 
a brașoveanului) 
respectiv Opșita- 

18+22,

BUCUREȘTI —
BUCUREȘTI 2—0 : 

(49—34) și 96—59
Baschetbaliștii de la 

au realizat doar în

Lucia
Magdalena Pali. Fază din meciul 

Voința — „U".
Foto : N. DRAGOȘ

NIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA :
73—73) 
geteri : 
18+15, 
20+13, 
gazde, OS-LOq
DIACONESCU

FARUL
CARPAȚI BUCUREȘTI 2—0 : 
107—91 — “ ’ -----
(47—35).
52+36, 
gazde, 
48+20,
NAC1IE

1—1 : 85—84 (33—40,
și 61—71 (34—42). Coș- 

A. Constantinescu 
M. Constantinescu 

Osacenco 13+13 de la 
respectiv Herbert 

Crăciun 7+20. (Daniel 
coresp.).

CONSTANȚA —

(51—37) și 94—76 
Coșgeteri : Băiceanu 
Spînu 14+22 de la 
respectiv Păsărică 

Beliciu 20+18. (P. E- 
— coresp.).

Elenei Frîncu. Au înscris : Di- 
mofte 6, Frincu 6, Bocăneală 
5, Carapelru 3, Negru 2 ; res
pectiv Turbatu 5, Avădanei 3, 
Covaliuc 3, Marineac 3 (cea 
mai bună de la ieșence), Savin 
2, Sumănaru 2, Discă 1, Vișan 
L (Cornel POPA — coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — PROGRESUL BUCU
REȘTI 23—22. Meci de totală 
angajară a ambelor formații, 
care în unele momente au sa
crificat spectacolul de dragul 
rezultatului. Universitatea a ciș- 
tigat pe merit cu 23—22 (13—10). 
Doar cu 5 secunde înainte de 
final timișorencele au înscris 
golul victoriei prin Nadire Lu- 
țaș. Au marcat : Luțaș 9, Ște- 
lanovici 5, Vasu 3, Ștefan 3, 
Popăilă 2, Simion 1 — pentru 
Universitatea ; Manta 11, Sasu 
7, Caramalău 2, Manolescu 2. 
(C. CREȚU — coresp.).

TEXTILA BUIIUȘI — C.S.M. 
SIBIU 23—22. Textilistele au 
condus mereu cu cite două go
luri, au fost egalate de fiecare 
dată și numai cu două minute 
înainte de final Elena Ciubota- 
ru a adus victoria buhușence- 
lor : 23—22 (13—13), prin trans
formarea unei aruncări de la 7 
m. Au realizat : Ciubotaru 
Fodor 6, Racliș 4, Buftea 
Călin 1, Popovic! 1, Leonte 
respectiv Macarie 
Hofner 3, Oțelea 
Finea 1, Coșulțchi 
NITA — coresp.).

MUREȘUL TG. 
RULMENTUL BRAȘOV 22—19. 
Joc de bun nivel tehnic, dispu

7,
3, 

1;
4.
2,

9, Dinu
2, Klein
1. (S. NE-

MUREȘ

2—0 :
79—63

u-

(A.S.A.)
(C.S.O.)

(C.S.O.) 
(C.S.Ș. 

1:1. “

4.
5.
6.

60,02 ;
62,03 ;
63,09 ; u. 

Sinaia) 
Elena Stan 

2. Livia Gheor-

3. I. Ispas I 
I. Bălănoiu 
V. Făcăleț i 
AI. Comșa 
64,03 ; FETE 
(C.S.O.) 59,04 ;
ghiță (C.S.Ș. Petroșani) 63,02 ; 
3. Gabriela Haja (C.S.Ș. Va
tra Dornei) 64,09 ; 4. Camelia 
Chitic (C.S.Ș. Vatra Dornei) 
66,05 ; 5. Rita Gheorghiță
(CJS.Ș. Petroșani) 67,0 ; 6. Ms 
ria Maioru (C.S.O.) 68,30. Ca 
men Popovici, campioana țării, 
nu a participat, deoarece se 
află în convalescență.
Vasile FELDMAN — coresp.

HANDBAL FEMININ
tat în fața a pește 3 000 de 
spectatori. Mureșencele au re
alizat un joc de excepție, au 
luptat cu ardoare pentru fieca
re minge, aflîndu-se aproape 
tot timpul la conducerea me
ciului. cu excepția minutelor 12 
(4—4) și 14 (5—5). Ele au obți
nut victoria cu 22—19 (12—9). 
Brașovencele (care au intrat pe 
teren fără Oancea, Furtună și 
Beschi) nu au putut face față 
iureșului impus de adversare. 
Au marcat : Dorgo 8, Oltean 5, 
Biro 3, Kiss 3, Jucau 2, Laszlo 
1 — pentru Mureșul ; Oacă S” 
Drăgușel 5, Marian 4, Pătruț 
1, Demeter 1 — pentru Rul
mentul. (A. SZABO — coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — ȘTIINȚA BACAU 
17—30. Pînă in min. 21 (8—8), 
jocul a fost echilibrat, studen
tele clujence reușind să bareze 
galea băcăuancelor spre o des
prindere categorică pe tabela 
de scor Dar mai departe ele 
s-au văzut depășite, eforturile 
Dorinei Damian și Elenei Mo- 
ranu fiind1 insuficiente pentru 
menținerea Universității la rit
mul impus de băcăuance. Aces
tea, aflîndu-se în aceeași ex
celentă formă, au încheiat vic
torioase cu 30—17 (15—10). Ast
fel, Universitatea Cluj-Napoca 
iși amînă cu încă o etapă ten
tativa de a „sparge gheața" (5 
înfrîngeri din tot atîtea eta
pe). Au înscris : Damian 7, Mo- 
rariu 6, Petrescu 1, Breb ar 1, 
Perșa 1, Cserei 1 ; respectiv 
Lnpșor 7, Tor«k 6, Danilof 6, 
Mozsi-Gaal 5, Hrișcu 4, R, Flo- 
rea 1. Voinea 1. (Nușa DE- 
MIAN).

1.
2.
3.
4.
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„INTERNAȚIONALELE" FEMININE DE FLORETĂ ALE ROMÂNIEI
(Urmare dtn pag. 1)

Mochi, 8—3 cu Gandolfi), ajun- 
gînd să dispute ultimul asalt al 
competiției, cel ce urma să de
semneze ' cîștigătoarea.

în acest asalt final, față in 
fată acest necunoscut „schimb 
de ștafetă". In „squadra azzu- 
rra", al câștigătoarei Cupei 
mondiale ’81, Dorina Vaccaroni 
(absentă la București, fiind o- 
perată la mină), și Marcela 
Moldovan, floretista româncă ce 
cochetează de ani buni cu ma
rea performanță (ne amintim 
de Trofeul Jeanty, cîștigat la 
Paris în 1979) fără a se impune 
însă, pe măsura talentului, la 
C.M. sau J. O. Și trebuie să 
recunoaștem că aveam temeri 
înaintea acestui asalt, mai ales 
că cele două floretiste se mai 
întîlniseră în ziua finalei (in 
primul tur al eliminărilor di
recte) victoria revenind atunci 
tinerei italience cu un scor in-

credibil, 8—2. Temeri care au 
și crescut pe parcursul asaltu
lui final, Zalaffi conducînd cu 
5—2. Dar iată că Moldovan a 
reușit să se adune și să dejoa
ce contraatacurile adversarei 
(experiența și-a spus cuvîntul), 
luînd conducerea cu 6—5 ! Este 
egalată, arbitra Cristine Muzio 
(Franța) refuzindu-i un „fier 
în linie" și se ajunge la expi
rarea timpului de luptă. Scorul 

■este adus automat la 9—9 și 
cine va da prima tușă va ciști- 
ga. Suspense, tensiune ! Flo- 
retista româncă invită, bate la
ma adversarei și lovește 
precizie : tușă ! Cîștigînd 
10—9, Marcela Moldovan iși 
revanșa și dobindește titlul
campioană internațională 1982 a 
României. Să sperăm că acest 
succes va fi de bun augur pen
tru floreta feminină româneas
că în marile confruntări din a- 
cest an.

Iată rezultatele înregistrate

cu 
cu 
ia 
de

în finala de 8 : Zalaffi — Mochi 
8—0, Gandolfi — Tushak 8—4, 
Coltorti — Dan 10—9 (după ex
pirarea timpului de luptă), 
Moldovan — Ruparcsics 8—4. 
în semifinale : Zalaffi — Gan
dolfi 8—3, Moldovan — Col
torti 8—6. Finala pentru locu
rile III—IV : Coltorti — Gan
dolfi 8—6, și pentru locurile 
I—II : Marcela Moldovan — 
Margherita Zalaffi 10—9 (după 
expirarea timpului de luptă).

Rezultatele din proba indivi
duală s-au confirmat în cea pe 
echipe, chiar dacă echipa Ita
liei s-a calificat în finală tre- 
cind prin multe emoții in gru
pă. Astfel, „squadra azzurra" a 
pierdut la România II (de fapt 
o combinată de tineret-junioa- 
re !) și numai înfrîngerea la 
tușaveraj a „secundelor" în 
fața echipei R.D.G. i-a adus e- 
chipei Italiei locul I în grupă, 
pe baza asaltaverajului. De
altfel, în această grupă 3 me-
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LOTUL „A" PLEACĂ MIINE

lican pe categorii • Tinerii
I IN AMERICA CENTRALĂ

itașe I
Primul meci: duminică 31 ianuarie, cu echipa națională a Hondurasului

Onești) ; 52 kg : 
(Steaua), 2. V.

Buc.), 3. Gh.
Reșița) ; 57 kg :

I. Bela 
Vișan 

Rașovan 
1. Aurel

(C. S. 
uveges 
(Rapid 
(C.S.M. 
Neagu , ...
naș (Hidrotehnica Constanța), 
D. Ignat (Dinamo) ; 62 kg 
Traian Marinescu (Dinamo), 
Sh. Mitran (Vulcan Buc.),
з. Ghionoiu (Dinamo) ; 68 
„ Costin Dănăilă (Dinamo),

Lungii (Progresul Brăila),
и. Gergely (Lemnarul Odorhei) ;
4 kg : 1. Claudiu Tămăduianu 
Steaua), 2. O. Dușa (Steaua), 3. 
?. Damaschin (C. S. Tîrgoviște) ; 
2 kg : 1. Gheorghe Fodore (Di- 
îamo), 2. D. Cozariuc (Steaua), 
. C. Mărăscu (Steaua) ; 90 kg : 
. Dragoș Zuz (înfrățirea Ora- 
lea), 2. C. Radu (Nicolina), 3. 
. Ivanov (Steaua) ; 100 kg : 1. 
rasile Pușcașu (Steaua), 2. Gh. 
îroșteanu (Nicolina), 3. A. Pa- 
lait (Dinamo) ; 4-100 kg: 1. Ena- 
he Panaite (Steaua), 2. A. Ian- 
o (Dinamo), 3. C. Șandru (Stea- 
ul Roșu Brașov). Clasamentul pe 
luburi și asociații sportive : 1.
teaua 65 p, 2. Dinamo Brașov 
4 p, 3. Nicolina Iași 18 p, 4. 
:apid București 11 p, 5. Vulcan 
■ucurești 11 p, 6. Hidrotehnica 
xxnstanța 9 p.

Costin CHIRIAC

. a. /xuivj
(Nicolina Iași), 2. Șt. Go-

3. 
: 1.

2.
3. 

kg :
2.
3.

I
I
I
I
i
I

I
I
I

Lotul „A". alcătuit, cum se 
știe, în linii mari, din jucători 
de perspectivă, va pleca mîine 
in America Centrală, prima e- 
tapă a unui turneu de mai 
lungă durată, care prevede 
jocuri amicale și în America de 
Sud.

în total, tinerii selecționabili 
vor susține un număr de 6—7 
partide. Pină în prezent, după 
cum ni se comunică de la fe
derația noastră de specialitate, 
a fost contractat. în mod cert
— pentru duminică 31 ianuarie
— un joc cu echipa națională a 
Hondurasului, calificată în tur
neul final al campionatului 
mondial din Spania.

Programul celorlalte partide 
va fi definitivat în momentul 
sosirii fotbaliștilor români in 
Honduras. în funcție, firește, și 
de punctul de vedere al dele
gației noastre.

Lotul și-a încheiat pregătiri
le efectuate pe meleagurile 
brașovene susținînd sîmbătă, 
pe stadionul „Municipal", o 
nouă partidă cu divizionara 
„A" F.C.M. Brașov. Ca și pri
ma lor întîlnire (0—0), și aceas
ta s-a încheiat cu un scor de

ICUREȘT1 A ÎNVINS Șl PE FARUL I
CLASAMENT

. RAPID 3 3 0 9:4
.. Maratex 3 1 2 7:7
U Pr Hir i 3 1 2 5:7
M Ștnnva 3 1 2 5:8

La Timișoara, în grupa £

S
4
4
4

'HIMPEX CONSTANȚA"a în- 
■ins conform așteptărilor cu 
—0(4, 5, 12) pe UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA, care, pe te
en propriu, n-a reușit să oiști
le nici măcar un set I Remar- 
ate : Liliana Văduva, Mariana 
ocșa (C), Cristina Zoppeit și 
iris ti na Cosma (U). Bun arbi- 
rajul : M. Stamate și V. Pavel, 
mbii din București. Foar- 
e disputat ultimul meci 
1 turneului: UNIVERSITATEA

CRAIOVA — C.S.M. LIBER
TATEA SIBIU 3—2 (10, —6, 
—12. 14, 10). Remarcate : Cons
tanța Militarii, Maria Buzatu 
(U), Angela Hi Ila și Iuliana 
Răcean (C.S.M.). Au arbitrat 
bine : V. Ranghel și I. Nicu- 
Iescu, ambii din București. 
(Constantin CREȚU, coresp.).

CLASAMENT
3
3
3
3

turnee

2
2
2
O
se

1. C.S.M. SIBIU
2. Univ. Craiova
3. Chimpex
4. Univ. Timișoara

Următoarele 
desfășura între 31 ianuarie și 
2 februarie la București (locu
rile 1—4 și grupa A) și Cons
tanța (grupa B).

1 
1
1
3

1:4 5
1:5 5
1:5 5 
):3 3 
vor

IN CAMPIONATUL MASCULIN, SILVANIA ClȘTIGĂ IN DEPLASARE
Duminică a continuat returul 
i campionatul masculin de vo- 
•1.
c.s.u. 
IMLEU 
’, —io, 
rudențli

GALAȚI — SILVANIA 
SILVAN IEI 1—3 (—10,
—11). Partidă modestă.

, s-au dovedit deficitari 
serviciu, în atac și la blocaj, 

ictorie meritată a oaspeților. 
ămap'Ari : Geană, respectiv

și Mășcășan. Arbitri : N. 
tleș-anu și D. Dobrescu (T. Si- 
>pol, coresp.).
C.S.U. ORADEA — UNIVERS I- 
VTEA CRAIOVA 3—2 (9, —8,

—2, 13). Partidă cu multe 
□mente dramatice în cele 2 ore

15 minute de joc. S-au evi- 
nțiat : Manole, Horje, D. Dra- 
ș, respectiv Stoian, Braun, Du- 
tm. Arbitri : D. Rădulescu și 

Baba (P. Lărincz, coresp.).
TRACTORUL BRAȘOV — DEL- 
L TULCEA 3—2 (7, —11, —12, 7,

12). Remarcărl : Sterea, Hînda, 
Zamfir (T), lordache, Gavrilă, 
Radu (D). Arbitri : C. Fitaru și 
N. Georgescu (I. Stanca, coresp).

CALCULATORUL BUCUREȘTI 
— POLITEHNICA TIMIȘOARA 
3—0, (4, 7, 10). Joc modest, timi
șorenii fiind total debusolați. Re- 
marcări loniță, Băroiu, Șiulea 
(C), Grădinara și Gionca (P). 
Arbitri : M. Vlădescu și D. Rota
ru (M.V.).

EXPLORĂRI BAIA MARE 
C.S.M. SUCEAVA 3—6 (10,
14). Gazdele au jucat adesea
perficial și au avut emoții In Ii- 
nalurile seturilor 2 și 3. Eviden- 
țiați : Ignișka, Bălaș și tlnărul 
S. Pop (cel mat bun din teren), 
de la Învingători, respectiv Pan
ou și Dumitra. Arbitri : V. Vră- 
jescu și L Rusu (C. Andrei, co
resp.) .

13, 
su-
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îMINISIRATIA DI STAI LO1O PDONOSPOfil INrORi'irAZA
ZULTATELE CONCURSULUI 
ONOSPORT DIN 24 IANUA

RIE 1982

I. Sampdoria — Foggia

L As coli —- Internazionale X
II. Avellino — Roma 1
CE, Cagliari — Bologna X
y. Catanzaro — Napoli 2
V. Cesena •— Juventus X
T. Como — Fiorentina X
I. Milan — Udinese 2
L. Torino — Genoa 1
K. Bari — Perugia 1
K, Brescia — Verona X
il. Lazio — Palermo 2
X Pistoiese — Varese X

1 
OND TOTAL DE CIȘTIGURI : 
7.720 LEI, din care 70.125 lei, 
ort la categoria 1.

goria D : 12.288,25 variante a 50 
lei.

FAZA a n-a — Categoria 1 : 1 
variantă 100% — autoturism „Da
cia i3oo' — *■'
diferența In obiecte existente în 
magazine și 1 variantă 25% a 
17.500 lei ; categoria 2 : 8,50 va
riante a 24.679 lei ; categoria 3 : 
52 variante a 4.034 lei ; categoria 
4 : 306,25 variante a 635 lei ; ca
tegoria 5 : 561,25 variante a 374 
lei ; categoria 6 : 17.391,50 varian
te a 60 lei.

FAZA a Hl-a — Categoria H : 
17 variante 100% a 3.000 lei sau 
e excursie de 1 loc In R. P. 
Bulgaria șl 60 variante 25% a 

‘ ' categoria I: 130,75 va- 
.............  J :

sau „Skoda 120 L“ șl

MERELE EXTRASE LA TRA- 
REA SPECIALA „LOTO* DIN 

24 IANUARIE 1982

AZAI
XTRAGEREA I : 41 5 23
76 58 60 34 ; EXTRAGEREA 
l : 78 4 50 3 90 80 18 35 65. 
AZA A Ii-a
XTRAGEREA A IH-a : 51 
69 77 84 56 31 ; EXTRAGEREA 
rv-a : 65 35 23 86 87 63 41 71. 
ZA A IlI-a
XTRAGEREA
58 9 
REA
16 39
39 82
DND _
•OVIZORIU) : 2.546.000 lei.

54
A

A v-a : 50 48
60 72 : EXTRA- 

75 43 35 3 25 17 27
61 34 47 
a Vl-a: 
; EXTRAGEREA A VII-a:
15 49 87 7 46 51 28.
TOTAL DE CIȘTIGURI

TIGURILE TRAGERII EX- 
1ORDINARE PRONOEXPRES 
NOULUI AN DIN 10 IANUA

RIE 1982

AZA I — Categoria A : 1 ra
ită 25% — autoturism „Dacia 
“ sau „Skoda 120 L“ șl " 
nța tn obiecte existente 
’azine ; categoria B : 74 
ite a 5.598 lei ; categoria
Î5 variante a 847 lei ; cate-

di- 
In 

va- 
C :

750 lei , 
rlante a 500 lei ; categoria 
.5899 variante a 60 lei.

FAZA a IV-a — Categoria
5 variante 25% a 32.597 lei ; ca
tegoria N : 7 variante 100% a 
15.901 lei sau o excursie de 1 
loc în U.R.S.S. sau R. P. Bulga
ria și diferența în numerar și 
13 variante 25% a 3.975 lei ; cate
goria O : 64,50 variante a 2.527 
lei ; categoria p : 237,25 variaffte 
a 687 lei ; categoria R : 715,25 va
riante a 228 lei ; categoria S :
21.470.75 variante a 60 lei.

Autoturismul de la categoria 
A, Faza I, obținut pe un bilet 
jucat 25%, a revenit participan
tului GHEORGHE ZAMFIRESCU 
din București, iar cel de la cate
goria 1, Faza a n-a, participan
tei FLORICA FLONT^ din Ora
dea, care a jucat un bilet 100%.

CIȘTIGURILE TRAGERII „LO
TO 2“ DIN 17 IANUARIE 1982

Categoria 2 : 6 variante 100% a 
1S.527 lei și 21 variante 25% a 
3.362 lei ; categoria 3 : 8 varian
te 100% a 8.009 lei și 44 variante 
25% a 2.002 lei ; categoria 4 :
121.75 variante a 1.250 lei ; cate
goria 5 : 311,25 variante a 200 lei; 
categoria 6 : 2.787.25 variante a 
100 Iei

REPORT LA CATEGORIA 12 
309.864 lei.

M :

egalitate ; 1—1 (0—0). Primul 
gol l-au marcat brașovenii, Ba- 
tacliu (min. 76) reluind in poar
ta lotului lovitura liberă late
rală bine executată de Papuc. 
Iorguiescu a egalat in min. 88, 
dintr-o lovitură de la 11 metri. 
Formații : LOTUL „A“ : Duca- 
dam — M. Marian, Zare, Ior
guiescu, Rodnic — Antlonc, 
Boloni, Klein, Petcu — Gabor, 
Turcu. Au mai jucat : Bozeșan, 
Gîngu, Șt. Popa, Văetuș, Avă- 
danei. Bucur și Kiss ; F.C.M. : 
Balaș — Ștefan Luca, Panache, 
Manciu — Gherghe, Ciobanu, 
Șulea — Bența, Marinescu, Pa- 
raschivescu. Au mai jucat : Ba- 
tacliu. Papuc. Daraban. Z. Po
pa, Spirea. Chioreanu. Popescu, 
Lăcătuș. Boriceanu și Mandoca.

Carol GRUIA

JOCURI DE VERIFICARE

coresp.

La sfîrșitul sâptămînii tre
cute s-au disputat mai multe 
jocuri de verificare ale echipe
lor divizionare, care pregătesc 
sezonul de primăvară. Iată cî
teva rezultate :
• FORESTA BISTRIȚA — 

STEAUA 0—4 (0—0). Au mar
cat : I. Mureșan, Iordănescu, 
Stoica, Ralea. (I. TOMA — co
resp.).
• MOBILA MĂGURĂ COD-

LEI — DINAMO BUCUREȘTI 
1—4 (0—1), golurile realizate
de Mulțescu, Dragnea (2), Au
gustin, respectiv Căzănaru. (N. 
SECELEANU — coresp.).
• UNIREA DROBETA TUR- 

NU SEVERIN — F. C. ARGEȘ 
0—4 (0—2). Au înscris : Nica

(2), Bărbu lescu și Radu II. (M. 
FOCȘEAN — coresp.).

• ȘOIMII I.P.A. SIBIU—PO
LITEHNICA TIMIȘOARA 1—2 
(0—1). Au înscris : Bocănici și 
Leac, pentru timișoreni, res
pectiv Orminișan, pentru sibi- 
eni. <1. IONESCU — coresp.)»

• C.S. TÎRGOVIȘTE — DI
NAMO BUCUREȘTI 2—1 (0—0). 
Au marcat : Greaca (din pe
nalty) și Păuna, pentru învin
gători, Dragnea (din 11 m),
pentru învinși. (M. AVANU — 
coresp.).
• VIITORUL GHEORGHENI

— EI.ECTROMUREȘ TG. MU
REȘ 3—3 (0—2). (A. FEKETE
— coresp.).

Pregătirile divizionarelor „A“ in plină desfășurare
. ........................  I « ' I I 0

F.C. OLT
Dimineața, cînd am ieșit din 

hotelul Roman din Băile Her
culane, am auzit vocea apăsa
tă a antrenorului Florin Hala- 
gian. Apoi, acolo, pe malul 
Cernei, aveam să urmărim cum 
„triouri" de treninguri și că
ciulite inghițeau porții de 50 
de metri, aidoma unei mașini 
programate. Nicăieri, niciunde 

vreun pis... Dacă Sigmirean a 
încurcat „atelierul" Iui de lu
cru, de pildă, observația: an
trenorului a fost promptă ș< 
eficientă.

F.C. Olt a terminat turul 
de campionat pe loeul 4. Peste 
planificări, peste așteptări. Dar 
automulțumirea nu s-a cuibărit 
în intimitatea lotului său, in 
careciteva nazuri ale lui Pre
peliță (intr-adevăr, in cadrul 
unui Circuit de mare intensi
tate și solicitare fizică) ni s-au 
părut a fi doar rezultatul unor 
eforturi cu care Prepeliță (și 
nu numai el) nu prea era obiș
nuit. Să nu omitem însă un 
amănunt : aceasta este prima 
iarnă de mari acumulări ale 
acestei echipe sub veghea și in- 
drumarea exigentului FI. Ha- 
iagian și pe care secundul V. 
Dinul îl urmează, convinși că 
locul 4 în clasament nu în
seamnă decit MUNCĂ si DIS
CIPLINA, DISCIPLINĂ SI 
MUNCA.

„Nici nu se poate altfel, spu
nea Halagian. Am un drum ai 
meu spre performanță, 
puncte bine definite. Ca 
impui în joc, trebuie : 1) 
multă fugă : 2) marcaj 
cazi din picioare ; 3) 
aceea jucăm și noi. Eu ___
odată n-am declarat că datori
tă ideilor mele „speciale” teh- 
nico-tactice a ciștigat echipa". 
Cînd a ciștigat, a ciștigat dato
rită celor trei factori pomeniți 
Înainte.

Am notat șl am meditat. 
Vorbele antrenorului au acope
rire în fapte și rezultate. Deci, 
la F.C. Olt a fost bine și este 
bine. Dar viitorul ? Ce se vrea- 
să fie ?

Răspunsul l-am primit fără 
ezitări : „Vom face din F.C. Olt 
o echipă care să practice un 
fotbal disciplinat, regulamentar 
și plăcut. Dorim mult să deve
nim o echipă care să joace un 
fotbal apreciat de spectatori, 
iar in final să ocupăm locul 
pe care il deținem la jumăta
tea întrecerii. Avem un lot 
bun, dar asta nu ne face să 
coborîm ștacheta exigentei. Cei 
ce se abat de ia disciplină nu

cu 3 
să te 
fugă, 
pină 

după 
nici-

VREA SA CONFIRME!
au trai bun cu noi. Iovănescu, 
de pildă, a fost scos din Iot și 
nu-I vom mai reprimi”.

Apropo de lot. Iată-i pe 
purtătorii treningurilor de cu
loarea bananei : Nedea, Anghel, 
Windt, Onuțan, lonașcu, Nico
lae, P. Iulian, Matei, Martines 
cu, Mincu. Ciocioană, Cățoi, 
Șoarece, Văcariu, Rotaru, P. 
Petre, Sigmirean, State, Prepe
liță, Iamandi, M.adin, Eftimie. 
Deci și cîteva nume noi. Vă
cariu a fost transferat în toam
nă de la Moldova Nouă, Mla- 
din e de la speranțe, iar Efti
mie — de la C.S. Tîrgoviște, 
unde a fost împrumutat de 
ROVA Roșiori pe perioada sta
giului militar. Dintre toți cei 
amintiți, o indisponibilitate de 
moment, Marlincscu, care a su
ferit o întindere de ligamente 
la un genunchi și se află cu

piciorul în ghips. „In rest, cum 
ne spunea apreciatul medic 
Paul Tomeseu, cu aproape 25 
de ani în 
stadiul de 
apreciat ca 
returul ar _ 
de 60 de minute echipa ar pu
tea juca Ia potențialul său ma
xim".

In fiecare zi, F. C. Olt a 
efectuat cite două ședințe de 
pregătire, una dimineața, cînd 
a luat în piept pantele abrup
te, după-amiază in circuitul pe 
ateliere din sală. Dar „etapa 
Herculane" s-a încheiat ieri, 
după care F.C. Olt urmează să 
efectueze un turneu în Grecia, 
un turneu de pregătire, de 
continuare a pregătirii, și de 
jocuri de verificare.

slujba fotbalului, 
pregătire poate fi 
satisfăcător și dacă 
începe miine, timp

Constantin ALEXE

Al. Nicolae ÎNTOTDEAUNA AM DAT 
TOT CE AM PUTUT"

//

Alura atletică a lui Ale
xandru Nicolae îl face să se 
distingă imediat din pluto
nul lui F.C. Olt. Ca întot
deauna, și la Herculane, el 
s-a aflat printre primii la 
pregătire, ceea ce înseamnă 
că e dornic să rămînă în 
plutonul fruntașilor. Aveam 
să ne convingem de acest 
lucru și din discuția pe care 
am avut-o cu el.

L-am întrebat, mai t tîi, 
ce mai e pe la Buzău. 
„Bine, ne-a răspuns. Dar 
nu mă refer la fotbal, ci la 
familie. Daniel crește, are 5 
ani, are trening Adidas, e- 
chipament complet, dar a- 
cum nu iese din casă pen
tru că e frig**.

— Te-am întrebat ce mal

e pe la Buzău, pentru că 
lumea te știe., buzoian.

— Sînt bucureștean get-be- 
get. Din Pantelimon. Primii 
pași în fotbalul organizat 
i-am făcut la Școala sporti
vă 2, culmea, cu prof. Vic
tor Dinuț, cu care, iată, 
m-am reîntîlnit 
Am jucat, la 
Sportul studențesc și, 
la Buzău.

— Ai fost „tricolor" 
mai ești.

— Nu sînt eu de 
întotdeauna am dat tot 
am putut și nici n-am strîm- 
bat din nas chiar dacă eu 
eram în lot, iar Tilihoi ve
nea, juca și pleca. Acum 
am „îmbătrînit** — se zice 
— am 26 de ani. Mă bucur 
că echipa mea de club e în 
plutonul fruntașelor, chiar 
dacă nu are nici un „trico
lor" de perspectivă.

— Ce iți dorești tu ?
— Știu eu ? Tn vară, 

din R.F.G., <

care,
la F.C. Olt. 

tineret, la 
apoi,

și nu

vină...
ce

turneul din R.F.G., din 5 
meciuri am jucat 4 și jumă
tate, dar în preliminarii 
n-am apucat să fiu în teren. 
Poate că, peste ani, Daniel, 
băiatul meu, nu va mai fi 
doar un om de Iot, ci și de 
echipă. Glumesc... Sincer să 
fiu, ii doresc succeo antre
norului Mircea Lucescu, iar 
In ceea ce mă privește, mă 
pregătesc serios. Nici nu se 
poate altfel. împreună eu 
colegii, strîngem din dinți și 
mergem mai departe. Sper 
ca toți să se pregătească cu 
seriozitate, să menținem lo
cul 4. Dacă vom fi mai sus, 
cu atlt mai bine. (Al. C).

Și divizionarele „B“ pregătesc returul

POLIIIHNICA IAȘI „S-A TREZIT MAI DE DIMINEAJA CA SA AJIINCA... DEPARTE"
Liderul seriei I a Diviziei „B“, 

Politehnica Iași, a luat startul 
pregătirilor pentru sezonul de 
primăvară odată cu cele 18 for
mații din primul eșalon. „Am 
fost mai grăbiți — spunea an
trenorul Gheorghe Constantin — 
deoarece sîntem conștienți de 
faptul că ne așteaptă un retur 
greu, pe parcursul căruia vrem 
să avem o comportare cel pu
țin la fel de bună ca în toam
nă Numai așa obiectivul nostru, 
revenirea în Divizia „A“, poate 
fl atins. împreună cu secundul 
meu, Kurt Gros, am alcătuit un 
plan de pregătire complex, pe 
care 11 respectăm zilnic șl care 
urmărește eliminarea tuturor de
ficiențelor semnalate pe parcur
sul celor 17 meciuri susținute 
în turul campionatului".

După ctteva antrenamente 
desfășurate la Iași, Politehnica

s-a deplasat la munte, cu urmă
torul efectiv de jucători : por
tarii Buca și Cîmpeanu ; funda
șii Munteanu, Oprea, Ursu, An
ton, Agachi și Ciocîrlan ; mijlo
cașii Simionaș, Romilă, Paveliuc, 
Florean și juniorul Burdujean ; 
înaintașii Nemțeanu, Cioacă, M. 
Radu, Kereși, juniorul Cojocaru 
și C. Ionescu, care și-a reluat 
antrenamentele după o îndelun
gată perioadă de inactivitate 
competițională. Un absent (ne- 
nlotlvat) : portarul Naște, care a 
plecat fără nici o explicație la 
AJS.A-. Tg. Mureș, echipă unde 
mai făcuse o „escapadă" și în 
toamnă.

După cum ne spunea antreno
rul Gh. Constantin, jucătorii s-au 
angajat bine la efort, antrena
mentele duble (dimineața — în 
aer liber, după amiaza — în sa
lă) evidențiind faptul că fie*!

care dintre ei este animat de 
dorința autodepășiriî. „Avem 
patru puncte avans față de prin
cipala noastră urmăritoare, GIo-J 
ria Bistrița, dar cu toate acestea 
drumul spre Divizia „A“ este 
încă foarte lung. Iată de ce ne 
pregătim cu toată seriozitatea, 
conștienți și convinși fiind că ne 
mai așteaptă destule greutăți", 
ni se destăinuia Simionaș.

Pentru a încheia ------
postură de lider, Politehnica Iași 
trebuie să rezolve, totuși, două 
probleme — cheie : îmbunătăți
rea jocului de atac, mărind vite
za desfășurării acțiunilor în faza 
de finalizare, și creșterea capa
cității de efort în vederea men
ținerii unui ritm susținut pe în*~ 
treaga durată a returului.

Gheorghe NERTEA

seria în



Turneul zonal de șah

RIBLI S-A DISTANȚAT 
LA DOUĂ PUNCTE

Turneul zonal de șah de la 
Băile Herculane se desfășoară 
sub semnul aceleiași lupte dîr- 
ze si echilibrate, cum altmin
teri se poate vedea și din con
figurația clasamentului. în ur
ma celor doi „evadați11, marii 
maeștri Ribli și Șubă. urmează 
un pluton compact de 13 jucă
tori. aliniați pe distanta a nu
mai unui punct și jumătate, 
toti candidînd pentru locurile 
care asigură calificarea în faza 
superioară a competiției — tur
neele interzonale. Desigur, mai 
silit 8 runde de jucat și multe 
se pot întîmpla în ele...

Sîmbătă dimineața, la re
luarea întreruptelor din runda 
a 11-a. Șubă n-a putut valo
rifica pionul în plus pe care 
îl avea la Ftacnik. Jucătorul 
român avusese de două ori cîș- 
tig în această partidă extrem 
de agitată, dar criza de timp 
nu i-a permis să găsească „lo
vitura de grație'‘. Păcat, Șubă 
— revelația acestui zonal — 
pierde nemeritat o jumătate de 
punct extrem de prețioasă. 
Lukacs a cîștigat la Spiridonov, 
iar Ciocăltea la Pinter, în
scriind prima victorig în turneu.

în runda a 12-a (disputată 
sîmbătă după-amiază) s-au de
cis 3 partide. Farago (cu ne
grele) l-a învins pe Spiridonov, 
Ghindă și Pavlov (tot cu ne
grele) au pierdut la Ftacnik 
si. respectiv. Sznapik. ambii 
jucind neinspirat, cu mult sub 
valoarea lor reală, comițînd nu
meroase greșeli de calcul.

Gheorghiu l-a întîlnit (cu al
bele) pe Meduna. partidă în 
care pornea favorit. în mod cu 
totul inexplicabil, marele maes
tru român — cunoscut ea un 
erudit al teoriei deschiderilor

„Cupa Rîșnov" la schi fond

0 COMPETIȚIE CARE A RELEVAT TALENTUL „NOULUI VAL“
întrecerea schiorilor fondiști, 

dotată cu „Cupa Rîșnov1*, poate 
fi considerată printre cele mai 
reușite. Cînd afirmăm acest 
lucru avem în vedere dăruirea 
și risipa de energie făcută de 
competitori, ambianța sărbăto
rească, precum și numeroasa 
asistentă care a urmărit curse
le. Desigur, alegerea locului de 
start și sosire — în apropierea 
cabanei „Zimbrul" — a avut o 
contribuție majoră Ia atragerea 
numeroșilor turiști veniți sîm
bătă și duminică în Poiana 
Brașov.

La această competiție au fost 
prezenți peste 300 de schiori și 
schioare de la categoria copii 
pînâ la seniori. Deși lipsa de 
zăpadă a pus multe probleme 
organizatorilor, prin eforturile 
lor demne de subliniat totul a 
fost pus la punct, iar competi
torii au beneficiat de trasee 
foarte bine amenajate.

Spre satisfacția celor care au 
urmărit cursele, a antrenorilor 
și specialiștilor federației, s-au 
remarcat numeroși tineri și ti
nere care au făcut dovada unor 
calități deosebite pentru aceas
tă ramură sportivă. Dintre nu
meroasele talente am reținut 
numele cîtorva : Angelica Rîș- 
noveantl Poliana Bor, Gabriela 
Nilă, Liliana Plăiașu, Livia 
Beit. Maria Bratu, D. Cristolo- 
veanu, N. Șerban, Ad. Nicolae, 
A. Csaba, I. Negrea s.a. Desi
gur. antrenorii acestor schiori 
Si schioare au obligația de a 
veghea cu mare atenție la for
marea lor ca sportivi de per

AGENDA SAPTAMINII
25—31 BIATLON „Cupa Mondială* în Italia fi

R. F. Germania
26 FOTBAL Brazilia — Iugoslavia (amical)

la Rio de Janeiro ; Brazilia (B) 
— R. D. Germană (amical) la
Natal (Brazilia).26—31 TENIS Turneu la Ray Beach — Florida
(S.U.A.)

27 SCHI „Cupa Mondială* — sărituri, ta 
St. Morltz (Elveția).

BASCHET C.C.E. (f) : Mlnlor Pernlk —
Universitatea Cluj-Napoca

27— 7.H SCHI C.M. (probe alpine) ta Schlad- 
ming (Austria)

30—31 BOB C.E. (4 persoane) la Cortina
d’Ampezzo (Italia)

PATINAJ VITEZA C.E. (m), ta Oslo

31

SANIE „Cupa Mondială*, ta Hammar- 
strand (Suedia)

SCHI „Cupa Mondială*, sărituri, ta
Engelburg (Elveția)

TENIS DE MASA C.C.E. (f) semifinale: Sztatisztika
Budapesta — C. S. Arad, la Bu
dapesta

— a făcut o greșeală la muta
rea a... 3-a și după 10 mutări 
a propus remiza pe care, fi
rește. Meduna a acceptat-o cu 
multă plăcere.

O luptă interesantă s-a dat 
în întîlnirea Gheorghiev — Șu
bă. S-a jucat o „Siciliană" (cu 
c3 la alb). Șubă a încercat 
să-și... încurce adversarul, dar 
acesta avea lecția foarte bine 
învățată, a făcut cele mai bune 
mutări și egalitatea a devenit 
inevitabilă. Același rezultat s-a 
înregistrat în partidele Schmidt— 
Ambroz, Rodulov — Ribli, In- 
kiov — Sax, Csom — Jansa, 
Velikov — Ciocâltea și Lu
kacs — Pinter.

Aseară s-a disputat runda a 
13-a. în care s-au înregistrat 
rezultatele : Ribli — Spirido
nov 1—0, Șubă — Schmidt 
•A—*/î, Meduna — Ftacnik !/a—*/,, 
Ciocâltea — Sznapik 0—1, Ghin
dă — Gheorghiev 0—1, Sax — 
Gheorghiu 1—0, Ambroz — 
Radulov %—*/j. Farago — Lu
kacs V2—¥2, Jansa — Inkiov 
¥2—¥2. Pinter — Velikov 1—0, 
Pavlov — Csom întreruptă.

După 13 runde, în clasament 
continuă să conducă RIBLI, cu 
IOV2. urmat de Șubă 81/, P, 
Sax 8 p, Ftacnik, Ambroz, Fa
rago, Lukacs 7‘A p, Gheorghiu, 
Schmidt, Inkiov, Sznapik, 
Gheorghiev 6l/a p etc.

Astăzi turneul continuă cu 
runda a 14-a, care programea
ză partidele: Gheorghiu — Jan
sa, Ftacnik — Sax, Gheorghi
ev — Meduna, Schmidt — 
Ghindă, Radulov — Șubă, Spi
ridonov — Ambroz, Farago — 
Ribli, Inkiov — Pavlov, Csom
— Ciocâltea, Sznapik — Pinter 
și Lukacs — Velikov.

formanță, care să scoată schiul 
nostru de fond din anonimatul 
în care se află de mai multă 
vreme. Schiorii de care am a- 
mintit, și nu numai aceștia, 
sînt la o vîrstă fragedă (între 
11 și 14 ani) și de aceea tre
buie avut grijă ca ei să urmeze 
un program adecvat de pregă
tire și competițional. în așa iei 
ca atunci cînd vor ajunge la 
vîrsta optimă marilor perfor
manțe să fie capabili să Ie ob
țină. Acum, la „Cupa Rîșnov", 
au fost prezenți majoritatea 
-antrenorilor de Ia cluburile 
sportive școlare cu secții de 
schi și avem convingerea că ei 
au și tras primele învățăminte 
după această reușită competi
ție.

REZULTATE TEHNICE : fete
n, 2,s km : 1. E. Covaci
(Miercurea Ciuc) 11,42, 2. E.
Constantin (Dlnamo) 11,50, 3. L. 
Trandafir (Petroșani) 11,55. 4—5 
O. Cîrstol (Predeal) și v. Da
mian (V. Dornel) 12,10, 6. I. Bă- 
șa (Din.) 12,22 ; fete I, 5 km : 1.
L. Plăiașu (Rîșnov) 19.54, 2. L.
Reit (Brașovia) 20,09, 3. M Bratu 
(Din.) 20,16, 4. L. Bășa (Din.) 
20,32, 5. V. Ungureanu (V. Dor
nel) 20,42, 6. L. Gaboș (Miercu
rea Cluc) 20,46 ; junioare II 
5 km : L A. Rîșnoveanu (Brașo
via) 19,52, 2. P. Bor (Predeal) 
20,13, 3—4. G. Nilă (Rîșnov) șl
L Bală (Miercurea Cluc) 20,28, 
5. L. Pomană (Brașovia) 20,47, 6.
I. Fodor (Miercurea Cluc) 21,07 ; 
junioare L 5 km : 1. D. Dima 
(Tracte-ul) 20,13, 2. Cr. Lăcustă 
(Tract.) 20,17. 3. M. Too (Tract.) 
20,18, 4. D. Bocluoiu (Din.) 20,32, 
5. M. Breban (Predeal) 21,00, 6,
M. Tarko (Gheorghenl) 21,26 : 
SENIOARE 5 km : 1. El. Urs-On-

OLGA NEMEȘ - FINALISTA LA „INTERNAȚIONALELE" 
DE TENIS DE MASA ALE R. F. GERMANIA!

KIEL,' 24 (prin telefon). La 
campionatele internaționale de 
tenis de masă ale R. F. Ger
mania, tînăra noastră jucătoa
re Olga Nemeș a reușit o veri
tabilă performantă in proba de 
simplu, ajungind in finală, 
după ce a învins jucătoare va
loroase. cu o incomparabil mai 
mare experiență internațională 
decît ea. în primul tur. Nemeș 
a învins. într-un meci deosebit 
de disputat, pe Hrachova (Ce
hoslovacia) cu 3—2 (19, —18,
—7, 20, 20), apoi pe Risch (El
veția) cu 3—0 (12, 14. 13), iar 
în turul al treilea pe iugoslava 
Batinici, cu 3—2 (—14. 12, —10, 
14, 16). în turul al patrulea, 
Nemeș a avut ca adversară o 
apărătoare, pe Malmberg din 
Finlanda. Fără să se lase im
presionată că finlandeza elimi

Frumoasă comportare a sabrerilor români la Moscova

MARIN MUSTAȚĂ - LOCUL 3, IOAN POP - 10C014
MOSCOVA, 24 (prin telefon). 

Concursul internațional de sa
bie care se desfășoară în capi
tala Uniunii Sovietice a înce
put cu proba individuală, la 
care au participat 151 de scri- 
meri din 7 țări. în faza elimi
nărilor directe și recalificărilor 
(32 calificați) au ajuns și trei 
sabreri români : Marin Musta
ță, Ioan Pop și Cornel Marin, 
în timp ce campionul mondial 
al probei, polonezul Dariusz 
Wodke, era eliminat din pri
mul tur. Pentru intrarea în fi
nala de 8. Marin Mustață l-a 
întrecut pe Mihai Burțev (10— 
8). iar Ioaa Pop pe Viktor Kro- 
vopuskov (10—9). ambii multi-

cioiu (Tract.) 18,53, 2. EL Cepo- 
su (Din.) 19,04, 3. Em. Raus
(Din.) 19,10, 4. B. Treuch (Tract.)
19.44, 5. A, Pleșă (Miercurea
Cluc) 19,46, 6. R. Pelin (Tract.) 
24,10 ; copii II, 5 km : 1. R
Rășan (Brașov) 20,09, 2. M. Cim- 
poia (Rîșnov) 20,19, 3. V. Da
mian (V. Dome!) 20,40, 4. M. 
Zolt (Gheorghenl) 20,51, 5. C. 
Cioran (A.S.A.) 21,06, 6. S. Sto- 
ian (Din.) 21,13 ; copil I, 10 km :
1. D. Cristoioveanu (Rîșnov)
35,12, 2. N. Șerban (A.S.A.), 35,23, 
3. A. Nicolae (Rîșnov) 35,35, 4.
F. Curcă (V. Dornei) 35,56, 5. 
Z. Csabo (Gheorghenl) 36,07, 6. 
FI. Pelin (Brașovia) 36,47 ; ju
niori II, 10 km : 1. A. Csaba
(Gheorghenl) 33,50, 2. S. Csego 
(Miercurea Ciuc) 33,57, 3. L Ne
grea (St. roșu) 34,33, 4. B. Aprl- 
han (Baia Sprie) 34,35, 5—6. A. 
Ferencz (Gheorghenl) șl L Cre- 
șu (Predeal) 34,36 ; juniori I, 
10 km : 1. D, Iuhasz (Din.) 32,51,
2. L Lehlian (Miercurea Ciuc)
33,20, 3. G. Laszlo (Din.) 33,30, 4. 
Fr. Bella (Din.) 34,03, 5. L
Curcă (Din.) 34,13, 6. I. Țențlu
(A.S.A.) 34,21 ; seniori, 15 km: 1. 
VI. Todașcă (Din.) 49,27, 2. Fr. 
Foriko (Din.) 50,00, 3. I. Stolan
50.45, 4—5. L Tamaș și M. Pe
lin 31,10, 6. L. Nagy (toți de la 
A.S.A.) 52,00.

Paul IOVAN

JOHN McENROE Șl 
AU FOST DESEMNAȚI

In cadrul unei reuniuni a 
federației internaționale de 
tenis, care a avut loc la Pa
ris, John McEnroe (S.U.A.), la 
masculin, și Chris Evert-Lloyd 
(S.U.A.), la feminin, au fost 
declarați campioni ai lumii pe 
anul 1981, ca urfnare a rezul
tatelor înregistrate în sezonul

ATLETISM • La Los Angeles, 
Stanley Floyd a alergat 50 yarzl 
In 5,22, lar Mary Decker a reali
zat. In proba de o milă, timpul 
de 4:24,6 (ambele fiind cele mal 
bune performante mondiale pe 
teren acoperit). O La Kansas Ci
ty, mărșăluitorul american Jim 
Helrlng a fost Înregistrat pe 2 
mile cu 12:20,06 (cel mal bun re
zultat mondial de sală).

FOTBAL • în etapa a 16-a a 
campionatului Italiei s-au înre
gistrat rezultatele : Avellino — 
Rotna 1—0, Ascoll — Inter 2—2, 
Cesena — Juventus 1—1. Torino 
— Genova 2—0, Como — Floren
tina 1—1. Cagliari — Bologna 
2—2, A.C. Milan — Udinese 0—1, 
Catanzaro — Napoli 0—1. Clasa
ment : 1. Fiorentina 23 p ; 2. Ju
ventus 22 p : 3. inter 21 p : 4. 
Roma 20 p etc. 

nase două jucătoare puternice 
(Llndblad — Suedia și Magos 
— Ungaria), ea a învins-o cu 
3—0 (15, 14, 16), pentru ca in 
semifinală să întreacă cu 3—1 
(—23, 15, 11, 16) pe Yang Young 
Ia (Coreea de Sud). în mult 
așteptata finală, Olga Nemeș, 
marcată evident de oboseala u- 
nor meciuri dificile, a cedat cu 
3—0 (5,9,17) în fața jucătoarei 
An Hae Sook (Coreea de Sud).

Prezența micuței sportive ro
mânce pe locul II al acestor 
campionate internaționale a 
fost viu comentată de specia
liștii prezenți aici care au a- 
preciat forța de joc, posibilită
țile multiple și dirzenia ei.

în aceeași probă, Eva Ferenczi 
a pierdut în primul tur, cu 
0—3. la Baik Yang Mi (Coreea 
de Sud).

pli medaliați olimpici și mon
diali, din echipa Uniunii So
vietice. în timp ce Cornel Ma
rin a ratat intrarea în finală, 
pierzînd la Imre Gedăvari 
(Ungaria) cu 10—9.

în primele asalturi din fina
lă : Pop — Alșan (U.R.S.S.) 
10—8 și Mustață — Aliohin 
(U.R.S.S.) 10—8. în semifinale: 
Gedovari — Pop 10—8. Kazokin 
(U.R.S.S.) — Mustață 10—8.
Pentru locurile 3—4 : Mustață 
— Pop 10—8. în finală : Kazo
kin — Gedovari 10—6.

J. A. SAMARANCH 
MIȘCĂRII >

LAUSANNE, 24 (Agerpres). 
— Președintele C.I.O., Juan 
Antonio Samaranch, s-a refe
rit într-un interviu la o serie 
de probleme ale mișcării olim
pice, declarînd, între altele : 
„Toate organismele cu răspun
deri importante in sport. Co
mitetul Internațional Olimpic, 
comitetele naționale olimpice, 
federațiile internaționale, sint 
mai unite decit oricind. Pen
tru a da o formă concretă a 
acestei unități am elaborat o 
convenție care asigură o apă
rare eficientă a intereselor 
sportului și Jocurilor Olimpi
ce". Această convenție, a ară
tat J.A. Samaranch, va fi pre
zentată reuniunii Comisiei E- 
xecutive a C.I.O., ce va avea 
loc, In curînd, la Los Ange
les.

în privința luptei susținute 
împotriva dopajului in sport, 
Juan Antonio Samaranch a 
subliniat că organismul de 
specialitate al C.I.O., Comisia 
medicală, condusă de Alexan
dre de Merode, a acționat cu 
succes pînâ acum și se va do
vedi activă și în continuare. 
O bună activitate au desfășu
rat, în această direcție, și fe
derațiile internaționale de ci
clism, atletism și canotaj. 
„Dar, a menționat președinte-

CHRIS EVERT-LLOYD 
CAMPIONI MONDIALI 

trecut. Juriul, care a stabilit 
noii campioni mondiali, a fost 
alcătuit din fostele glorii ale 
acestui sport : Donald Budge, 
Lewis Road, Fred Perry (la 
masculin), Margaret Court, 
Althea Gibson și Ann Jones 
(la feminin).

TELEX • TELEX
ȘAH > Cu două runde îna

inte de încheierea turneului in
ternational feminin de la Jalțe 
(Iugoslavia), lideră se menține 
fosta campioană mondială Nona 
Gaprindașvill (U.R.S.S.) cu 9 p, 
urmată de Nana Joselianl 
(U.R.S.S.) — 7‘A p și Tatiana

Lemaciko (Bulgaria) — 6Va p. în 
runda a 11-a, Gaprindașvill a 
cîștigat la Lemaciko, Joseliani la 
Petrovici, iar partidele Mije — 
Stadler. Nikolln — Maksimovici, 
Veroczl — Markovici s-au termi
nat remiză. Margareta Mureșan 
(România) a întrerupt cu Plhai- 
lici, după ce remizase partida 
din runda a 10-a cu Stadler. • 
După 6 runde, în turneul de la 
Wijk an Zee (Olanda), pe pri-

PE GHEAȚĂ
Șl PE ZĂPADA

START IN C.E. DE PATINAJ I 
VITEZA (f)

• în orașul olandez Heerenveen 
au început campionatele euro
pene feminine de patinaj vite
ză. Prima probă, cea de 500 m, 
a revenit sovieticei Natalia Pe- 
trușeva, în 41,24, urmată de Na
talia Glebova (U.R.S.S.) — 42,19 
și Aiie Boorsma (Olanda) 42,30.

ÎNTRECERILE FONDIȘTILOR
• în localitatea italiană Brus- 

son s-a disputat o probă de 30 
km din cadrul „Cupei Mondiale4* 
la schi (fond). Victoria a fost re
purtată de americanul Bill Koch,' 
cu timpul de lh 29:33,97, urmat 
de Jean Paul Pierrat (Franța) — 
lh 31:04,08 și Serghei Sikarev 
(U.R.S.S.) — lh 31:17,01.
• Proba masculină de slalom 

special din cadrul concursului de 
la Wengen (Elveția), contînd 
pentru „Cupa Mondială*, a fost 
cîștigată de Phil Mahre (S.U.A.), 
cronometrat în două manșe cu 
timpul de 1:33,48. L-au urmat 
Ingemar Stenmark (Suedia) — 
1:38,77 și Paul Frommelt (Liech
tenstein) — 1:33,9O.
• In concursul internațional 

feminin de la Neukirch (R.F.G.) 
ștafeta 3X5 km a fost cîștiga- 
tă de echipa Cehoslovaciei, în 
54:36. Pe locurile următoare : 
R. F. Germania — 57:17, Elveția 
59:12 și Franța — 59:24.

IN „CUPA MONDIALA" 
LA SCHI ALPIN

• Proba feminină de coborîre 
pentru „Cupa Mondială44, desfă
șurată la Berchtesgaden (R. F. 
Germania), a revenit schioare! 
americance Christin Cooper — 
1:36,53, urmată de Perrine Po
len (Franța) — 1:36.79 și Ursula 
Konzett (Liechtenstein) — 1:37,1L

CONCURSURI UNIVERSITARE
• în localitatea Veysonnai 

s-au disputat campionatele inter
naționale universitare de schi 
ale Elveției. Proba masculină d« 
slalom a fost cîștigată de bulga
rul Hristo Anghelov, iar 
minină a revenit spor ^’e! 
slovace Jana Har van o-,

DESPRE UNITATEA 
OLIMPICE
le C.I.O., va trebui ca toat< 
federațiile internaționale să-ș 
constituie comisii medicale. ( 
luptă eficientă antidoping s< 
va realiza nu atit prin sanc
țiuni, ci, mai ales, prin mă
suri educative", a arătat îl 
încheiere J.A. Samaranch.

SURPRIZĂ „IN TURNEU!
CELOR 5" LA RI^BY

Irlanda a învins 

Tara Galilor cu 20 12 
DUBLIN, (Agerpres).

Sîmbătă, la Dublin, în met 
contînd pentru „Turneul cele 
5 națiuni* la rugby (amînat 
săptămînă, datorită timpului ne 
favorabil), selecționata Irlandi 
a învins cu scorul de 20—1 
(8—9) echipa Țării Galilor. A 
înscris pentru Irlanda: Moss Fin 
(două încercări), Trevor Rinj 
land (o încercare) și OIL 
Campbell (două lovituri de pt 
deapsă și o transformare), punt 
tele oaspeților fiind realizate c 
Terry Holmes (încercare), Gar 
Pearce (drop-gol) șl Gwin Evar 
(o lovitură de pedeapsă și 
transformare).

Comentînd meciul, corespor 
dentul agenției France Preș: 
relatează : „Surpriză pe Lan 
downe Road, unde Irlanda, su 
ținută frenetic de 51 000 de spe 
tatori, dar nu și favorită, a d» 
minat, totuși, categoric selecți- 
nata Țării galilor. Un brav ji 
cător are mari merite în real 
zarea acestui succes ce pui 
capăt unei serii de șapte înfrîi 
geri consecutive. Este vorba < 
mijlocașul la deschidere OII 
Campbell, care, în spatele un 
pachet de înaintași in zi bun 
a construit inteligent toate a 
țlunile decisive ale echipei salf 

mul loc se află olandezul Joi 
van der Wiel — 41/Jp, urmat 
Nunn (Anglia) — 4 p (1) și H< 
(Cehoslovacia) cu 3*/a p (1).

TENIS • în turneul de la Ci 
dad de Mexico, americanul Br 
ca Manson l-a învins cu 6- 
6—4 pe argentinianul Jose Li 
Clerc, principalul favorit al coi 
petiției. Alte rezultate : Smid 
Taroczy 6—7, 6—4, 6—4 ; N
Namee — Giammalva 6—4, 6- 
• Turneul de la Sao Paulo 
continuat cu sferturile de fina 
Winitsky — Ramirez 6—3, 7— 
Dent — Orantes 6—4, 6—7, 6— 
Kirmayr — Simonsen 6—4, 6— 
Panatta — Hocevar 6—4, 7—5. 
Rezultate înregistrate în „Cu 
Davis44 : Ecuador — Brazilia 2- 
Thailanda — Sri Lanka 1—0 ; C 
lumbia — Jamaica 2—0 ; Urugti 
— Paraguay 2—0.
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