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REPREZENTATIVA DE HANDBAL A ROMÂNIEI
ÎNVINGĂTOARE ÎN „TROFEUL SPANIEI44

• Selecționata noastră a 
eficient

Reprezentativa masculină de 
handbal a României și-a mal 
trecut în palmares încă o iz- 
bindă : ea a terminat pe pri
mul loc — neînvinsă — „Tro
feul Spaniei", competiție inter
națională la startul căreia s-au 
aflat primele selecționate ale 
României, Uniunii Sovietice,

iWWWWWWWW

cucerit și „Trofeul fair-play“ • Vasile Stingă - cel mai
jucător al turneului: 44 de goluri

Clasament final:
1. ROMANIA 5 4 1 0 139- 97 9
2. U.R.S.S. 5 4 0 1 165- 97 8
3. Spania 5 3 1 1 137- 97 7
4. Japonia 5 2 0 3 122-150 4
5. Cuba 5 1 0 4 114—165 2
6. R.P. Chineza 5 0 0 5 93-164 0
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Spaniei, Japoniei, Cubei și 
R.P. Chineze. Echipa țării noas
tre și antrenorii ei — Lascăr 
Pană și Cezar Nica, care au 
condus-o in acest turneu — 
merită felicitări pentru succe
sul repurtat.

Găzduit de Palatul Municipal 
din localitatea Jerez de la 
Frontera, „Trofeul Spaniei" a

au vrut să infirme înfringerile 
suferite în fața jucătorilor ro
mâni în ultimii trei ani, iar

programat simbătă și duminică 
cele mai fierbinți runde ale 
sale. Derbyul de simbătă a

fost meciul România — U.R.S.S. 
Meci indîrjit, de mare luptă, 
în care handbaliștii sovietici

Divizia „A“ de baschet feminin

ÎN DERBYUL ETAPEI, 
OLIMPIA - POLITEHNICA I I

In campionatele naționale 
de baschet s-a desfășurat eta
pa a 4-a a turului secund. 
Rezultate :

FEMININ, GRUPA 1-6
OLIMPIA BUCUREȘTI — 

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI 1—1 : 71—68 (40—29) și 
55—68 (24—38). Acest derby al 
echipelor aflate pe locurile 2 
și 3 în clasament a corespuns 
ca spectacol doar simbătă 
cînd tinerele baschetbaliste de 
la Olimpia, ambițioase, bine 
organizate și eficiente, au con
dus permanent, avînd la un 
moment dat (min. 19) un a- 
vantaj de 13 puncte (38—25). 
Ele au continuat să domine și 
în repriza secundă (Măndica 
Ciubăncan, Ecaterina Bradu și 
Mălina Froiter s-au evidențiat 
în acțiunile ofensive ; Alexan
drina Bâră s-a dovedit, din 
nou, o excelentă conducătoare 
de joc), iar în min. 39 aveau 
un avans de opt puncte (71— 
63) care s-a dovedit decisiv, 
deși formația Politehnica C.S.Ș. 
2 (care pînă atunci evbluase 
sub posibilități) a făcut efor 
turi disperate pentru a „în
toarce" rezultatul și a recupe
rat pînă la trei puncte. A 
doua zi, dornice tă-și apere 
prestigiul cucerit de-a lungul

anilor, sportivele de la Poli
tehnica au avut o prestație 
remarcabilă, dominind, la rin- 
dul lor, tot timpui și desprin- 
zîndu-se categoric din min. 13, 
cînd în teren se afla forma
ția : Suzana Pîrșu (un adevă
rat exemplu în pregătire și in 
comportarea pe teren). Mariana 
Bădinici, Maia Zidaru, Ilona 
Chvatal și Mihaela Ilie. Nu 
este mai puțin adevărat că 
adversarele, mulțumite parcă 
de victoria obținută în ajun, 
au avut o evoluție ștearsă în 
special în acțiunile o'cnsive, 
lipsindu-le inițiativa și efi
cacitatea. Au înscris : Ciu
băncan 31+13, Froiter 15+26, 
Bradu 16+5, Bâră 6+8, Pană 
0+2, Cristea 3+1 pentru O- 
limpia (în mod surprinzător, 
Lenufa Trică nu a înscris nici 
un punct, deși a fost utilizată 
30 de minute în cele două par
tide), respectiv Pîrșu 22+20 
Bădinici 16+20, Roșianu 13+8, 
Zidaru 10+6, Ionescu 0+8, 
Chvatal 74-6. Competente și 
autoritare arbitrajele prestate 
de cuplurile V. Ilin — Z. Ra- 
duly (simbătă) și P. Pasere — 
O. Vestinian (duminică), pri-

D. STANCULESCU

(Continuare In pag. 2-3)

reprezentanții noștri să dove
dească forma ascendentă pe 
care o obțin în campania pre- 
parativelor pentru turneul fi
nal al celui de al X-lea cam
pionat mondial. După o primă 
repriză echilibrată, formația 
Uniunii Sovietice a accelerat 
ritmul, reușind să conducă în 
min. 48 cu 18—15. Handbaliștii

(Continuare in pag. a 4-a)

ANIȘOARA CUȘMIR - 6,67 in 
LA PRIMUL CONCURS.

CU GÎNDUL LA RtCORDUL MONDIAL...
Chiar dacă at

mosfera nu s-a în
chegat precum în 
perioada „de aur" 
a concursurilor at
letice pe teren 
acoperit, „Cupa 
Sleaua", desfășu
rată simbătă și du
minică în sala „23 
August", a spart 
plafonul mediocri
tății, dovedindu-se, 
una peste alta, un 
concurs interesant, 
cu cîteva perfor
manțe notabile. Ve
deta numărul 1 a 
fost Anișoara Cuș
mir, acest mare 
talent în plină în
florire. La primul 
start al sezonului, 
Anișoara a cîștlgat 
simbătă după amia
ză săritura în lun
gime cu 6,67 m, 
cel mai bun rezul
tat al ei în con
cursurile de sală, a 
doua performanță 
românească indoor 
din toate timpuri
le (după recordul 
de 6,75 m stabilit 
în iarna trecută de 
Vali Ionescu). Ea 
a mai avut o sin
gură încercare va
labilă (6,65 m), dar două din 
cele patru depășite au arătat-o 
capabilă să atace curînd recor
dul mondial de sală (6,83 m). 
Deocamdată, craioveanca s-a 
mulțumit cu cel... național la 
50 m, probă pe care a cîști- 
gat-o detașat în 6,1, cu 2 ze
cimi sub vechiul record. Dis
tanța, mai puțin alergată la 
noi în ultimul deceniu, a pri
lejuit și un alt record, în pro
ba de garduri, unde Mihaela 
Stoica a realizat 6 9. cu 3 ze
cimi sub vechea performanță a 
Valeriei Bufanu-Ștefănescu.

Rezultate: FEMININ: 50 m : A- 
nișoara Cușmir (C.S.M. Craiova) 
6.1 — record, Lucia Negovan 
(Steaua) 6,4, Corina Țitrea (St. 
roșu Brașov) 6,5; 50 mg: Mihaela 
Stoica (Rapid) 6.9 — record, Co

Anișoara Cușmir — un start de bun augur 
in sezonul de sală

Foto : Dragoș NEAGU
culeana Oltean (Știința Constan
ța) 7,3, Țitrea 7,4 (In serii Alina 
Grecu (Steaua) 7,2, record de ju
nioare egalat); lungime: Anișoa-
ra Cușmir 6.67 m, Gina Ghioroaie 
(Steaua) 6,36 m, Doina Anton 
(C.S.M. Pitești) 6.24 m; înălțime: 
Monica Matei (Steaua) 1,80 m, 
Niculina Vasile (Dinamo) 1.75 m. 
Cristina Ivașcu (Rapid) 1,75 m, 
luliana Bogdan (C.S.ș. 4) 1.70 m; 
greutate: Mioara Boroș (Dinamo) 
18,00, Mariana Lengyel (C.S.M. 
Craiova) 17,10 m, Tatiana Mihal- 
cea (C.S.U. Pitești) 16,23 m. Flo
rența Crăclunescu 16,01 m, pen
tatlon : Coculeana Oltean 4 446 p 
— record stabilit, MASCULIN: 
50 m: Johann Schromm (Rapid) 
5,7, Paul Stanclu (Știința Con
stanța) 5,8, Cornel Hăpăianu (Di-

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. 2—3)

Turneele nr. 2 ale Diviziei „A“ feminine de volei

DINAMO ȘI FLACĂRA ROȘIE. NOI VICTORII CLARE

„Cupa Carpafi** la schi fond

UN FRUMOS SUCCES AL ECHIPEI NOASTRE 
ÎN ȘTAFETA FEMININĂ DE 4x5 km

Simbătă. la ora startului în 
cursa de 5 km femei din ca
drul concursului internațional 
de schi fond dotat cu „Cupa 
Carpați". peste Valea Rîșnoavei, 
din apropierea Predealului, nin
gea. Toți cei interesați în buna 
desfășurare a competițiilor vi
itoare priveau spre înaltul ce
rului cu speranța că mult do
rita zăpadă se va așterne in
tr-un strat satisfăcător. Dar 
bucuria a fost de scurtă dura
tă și, odată cu consumarea pro
bei de 5 km., a încetat și nin
soarea...

Fetele au parcurs traseul in
tr-un ritm alert, impus de con

figurația terenului, iar cuplul 
nostru, format din Elena La- 
gusis-Reit și luliana Popoiu, a 
făcut tot ce i-a stat în puteri 
pentru a depăși tenacitatea și 
buna pregătire a schioarei so
vietice Svetlana Sadrinsu Ro
mâncele au impus o cadență 
extrem de ridicată și cu o bună 
alunecare dădeau mari speran
țe că se vor revanșa după 
cursa pe 10 km. După 2 km. 
toate cele trei schioare se 
aflau la egalitate. încurajate 
de antrenori și spectatori, ele 
au mărit necontenit ritmul și 
toată lumea aștepta, la sosire, 
apariția sportivelor noastre.

Georgeta Lungu' va evita blocajul voleibalistelor constănțene 
Gabriela Vulpe și Carmen Marinescu. Fază din partida de ieri 
dintre Flacăra roșie București și Farul Constanta (3—0) in 

turneul fruntașelor
Foto : Vasile BAGEAC

La București (locurile 1—1 
și grupa „A") și la Constanța 
(grupa ,,B“) au început turne
ele nr, 2 aie campionatului fe
minin al primei divizii de vo
lei. Iată amănunte :

Cea de a doua rundă a com
petiției pentru titlul de cam
pioană a tării, în care se află 
înscrise formațiile Dinamo, Fla
căra roșie București, Farul 
Constanța și C.S.U. Galați, nu 
ne-a mai oferit, in prima zi, 
partide la nivelul tehnic și 
spectacular arătat de aceleași 
echipe cu zece zile în urmă, 
la Galați.

Ceva mai echilibrată și mai 
interesantă a fost întîlnirea 
dintre echipa organizatoare a 
acestui al doilea turneu. Flacă
ra roșie, și vicecampioana de 
anul trecut. Farul Constanța. 
Bucureștencele și-au trecut la 
activ o victorie in trei seturi : 
3—0 (11, 14, 8). ca urmare a 
jocului mal complex pe care 
este în stare să-1 desfășoare 
echipa lui S. Chirită, a mobi
lității superioare în teren și a 
omogenității sextetului. Chiar

Popoiu și Sadrina au trecut 
concomitent linia finișului, dar 
sportiva sovietică pornise în 
cursă cu 30 de secunde în urma 
schioarei noastre. Nu după 
multă vreme a sosit, cu nr. 14. 
și Elena Lagusis-Reit, și ime
diat a început calcularea tim
pilor. Dar, Sadrina nu a putut 
fi depășită nici de astă' dată 
astfel că reprezentantele noas
tre au fost nevoite să se mul
țumească cu locurile 2 și 3.

Paul IOVAN

din primul set, gazdele au deți
nut inițiativa, controlînd tot 
timpul jocul și conducînd le
jer. Dar al doilea set, cel mal 
interesant, se părea că va re
veni constănțencelor, care au 
condus cu 12—6 și 14—9. Ti
nerele de la Flacăra roșie — 
din rîndul cărora s-au remar
cat Georgeta Zaharia (pe drept 
sufletul echipei), Georgeta Lun
gu și Daniela Drăghici — au 
reușit să cîștige în prelungiri. 
Ultimul set le-a revenit tot lor, 

'fără probleme. Bun arbitrajul 
lui C. Pitaru (Sibiu) și O. Ma- 
nițiu (Brașov).

întîlnirea dintre Dinamo 
București (fără Victoria Ban- 
ciu) și C.S.U. Oțelul Galați a 
fost mult mai dezechilibrată. 
Dinamo s-a arătat aceeași 
formație solidă, experimentată, 
dar, neavînd un adversar care 
s-o solicite, spectacolul a lipsit. 
După ieșirea de la pupitru a 
Crinei Răuță (indisponibilă pe 
o perioadă de 3 luni), gălățen- 
cele nu-și găsesc busola, dar 
etalează și mari deficiențe teh
nice, îndeosebi la efectuarea 
serviciului și la preluare, ceea 
ce influențează, firește, con
strucția atacului. Pare să aibă 
sorți de reușită încercarea de 
a o folosi pe Georgeta Busuioc 
Zaharia. Sextetul dinamovist — 
Mariana Ionescu, Corina Cri
văț, Victoria Nicuiescu. Irina 
Petculet, Doina Moroșan, Mi- 
rela Pavel — a cîștigat lejer 
cu 3—0 (9, 5, 5,). Fără proble
me arbitrajul : V. Szakacs (B. 
Mare) — V. Dumitrescu (Bucu
rești). Azi tot în sala Grupului 
școlar M.I.U., de la ora 14 I 
C.S.U. otelul — Farul, Flacăra 
roșie — Dinamo.

Modesto FERRARINI

Disputate si interesante au 
fost jocurile turneului grupei 
„A" a plutonului secund des
fășurate în noua sată a Rapi
dului. în nrima întîlnlre Rapid 
a întrecut mai greu decît sa 
nresupunea pe Penicilina Iași: 
3—2 (—8, 6, 11, —11 2) după un 
joc cu mai multe răsturnări de

(Continuata in pag i-1) (Continuare in pag. 2-3)



S/AfOAM TODORUT Șl TIBOR COPACZ- 
CAÂiPIONI bE POLIATLON LA PATINAJ VITEZĂ

MIERCUREA CIUC. Indiscu
tabil. campionatele naționale la 
patinai viteză din acest an, 
au reprezentat un frumos suc
ces al sportivilor ghetii aceș
tia demonstrînd. nu numai ale
se calități de voință și dîrze- 
nie în disputele lor. dar și o 
pregătire tehnică bună, concre
tizate în rezultate satisfăcătoa
re realizate de marea majori
tate a competitorilor. Dacă la 
campionatul de poliatlon al ju
niorilor. iar mai apoi la cam
pionatul de sprint al seniorilor, 
gheata excelentă a favorizat 
realizarea unei adevărate .ploi" 
de noi recorduri naționale, la 
ultimele campionate de poliat
lon (seniori) desfășurate sîm- 
bătă si duminică. ninsoarea, 
din prima zi. a influențat ne
gativ calitatea pistei. dar re
zultatele patinatorilor au fost 
în continuare bune. Astfel, 
Simona Todoruț (C.S.S. Viito
rul Clui-Napoca) — noua cam
pioană de poliatlon la senioare 
(Todorut se află încă la vîrsta 
junioratului) — a cîștigat pro
ba de 500 m cu un timp (44,6) 
foarte apropiat de recordul na
țional (44,3). iar principala sa 
adversară. Eva Șandor (S. C. 
Miercurea Ciuc) a ocupat locul 
secund, de asemenea, cu un

timp bun (44,9). Bine au con
curat și băieții. La 500 m, 'a- 
lergarea a fost cîștigată de că
tre Dczideriu Jenei (I.E.F.S. — 
Triumf Buc.) cu 40,0. urmat de 
Tiberiu Copacz (S.C.
Ciuc) — 40,7 și de 
concurenți, toți sub 
cunde.

în ziua a doua, 
vremea a redevenit 
iar gheata mai bună 
o nouă suită de recorduri, din
tre care se detașează, ca va
loare. cel realizat de noul 
campion al probei de 1500 m, 

" Andrei Erdelyi (Tractorul Bra
șov) care cu timpul de 2:05,1- 
a îmbunătățit recordul tării 
(v.r. 2:05,5). datat din 1979 de 
la Inzel. Dacă la fete. Simona 
Todoruț a condus de la cap la 
cap toate cele patru curse, de
venind campioană absolută fă
ră probleme (44,6 — 500 m, 
1:32,1 — 1000 m. 2:22,2 — 1500 
m și 5:11.7 — 3000 m) la băieți 
întrecerea a fost mai echilibra
tă. La 500 m. după cum 
arătat titlul a 
Jenei (44,01. la 
Erdelyi (2:05,1), 
10000 m lui T.
și respectiv 15:47.3 (rezultate 
care l-au ajutat pe Copacz să 
devină campion absolut).

Miercurea 
alți șase 
42 de se-

duminică, 
frumoasă 

a facilitat

revenit 
1500 m 
iar la 
Copacz

am 
lui D. 
lui A. 

5000 si 
(7:35,6)

ECHIPELE C.S.M. BORZEȘTI (tineret) 
SI C.S.S. ORADEA (juniori), 

CAMPIOANE REPUBLICANE LA JUDO PE 1982
IAȘI, 31 (prin telefon). Tur

neele finale ale campionatului 
republican de judo pentru e- 
chipe de tineret și juniori, 
găzduite intr-o sală prea puțin 
ospitalieră — ne referim la 
sala Voința 
au întrunit

Finalistele 
ttietatea la 
surprinzător 
vîrșta competitorilor și într-un 
echilibru rar intîlnit la între
ceri in care sint angrenate mai 
multe echipe, așa cum a fost 
aici, la Iași. Campioana de ti
neret. C.S.M. Borzești, a fost 
decisă abia după terminarea 
ultimului meci 
Șoimii Sibiu, asupra 
cuvine 
prima

— ne 
din localitate —, 

unanime aprecieri, 
și-au disputat în- 

un nivel tehnic 
de ridicat pentru

Iată cîteva rezultate — ti
neret : C.S.M. Borzești 5—2_ cu 
Rapid Oradea, 4—3 
București. 6—0 
Cîmpulung Muscel 
C.S.Ș Unirea Iași

cu C.S.Ș. 1 
cu C.S.O.

6—1 cu 
și 4—3 c_u 

C.S.Ș. Șoimii : juniori : 
Oradea 5—1 cu Gloria Arad, 
4—2 cu C.S.Ș. Unirea Iași, 
4—3 cu C.S.Ș. 1 București, 5—1 
cu C.S.Ș. Energia București și 
4—2 cu C.S.Ș. Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej.
Clasamente finale : 
TINERET

c.s.ș.

Divizia „A“ la handbal feminii

Rezultatele finale Ia poliat
lon — FETE: 1. Simona To
doruț 190.000 p, 2. Eva Șandor 
191,200 p. 3. Agnes Rusz (S.C.M. 
Ciuc) 192,933 p ; BĂIEȚI : 1. T. 
Copacz 175.532 p, 2. A. Erdelyi 
177.415 p 3. I. Opincariu (Trac
torul Brașov) 179,608 p.

Gheorghe ȘTEFANESCU

MASCULIN
feri s-a desfășurat etapa a 

15-a in campionatul masculin al 
primei divizii de volei. Iată 
rezultatele si amănuntele :

SILVANIA ȘIMLEU SILVA- 
NIEI — TRACTORUL BRAȘOV 
3—2 (-12. 6 -15, 5, 7). Derbyul 
campionatului a dat cîștig de 
cauză, după două ore de joc, 
echipei gazdă, care a avut în 
final o prestație mai bună. 
S-au remarcat Ghic, Chiș, Tu- 
tovan și Ciontoș de la învin
gători, Sierea, Zamfir și Hînda, 
de la învinși. Arbitri : AI. Dra- 
gomir din București și M. Ma
rian din Oradea. (Marin ȘTE
FAN, coresp.).

C.S.M. DELTA TULCEA — 
CALCULATORUL BUCUREȘTI 
2—3 (9, -9, 11, -7. -13). Partidă 
dramatică (a durat peste două 
ore) în care oaspeții și-au ad
judecat victoria datorită unui

ȘTIINȚA BACAU LA A ȘASEA VICTORIE C
Consumată ieri, cea de a 

VI-a etapă a campionatului fe
minin de handbal. Divizia „A* 
s-a încheiat cu rezultate scon
tate (poate, doar egalul de Ia 
București obținut de Textila 
să iasă din... „tipar"), dar la 
capătul unor jocuri echilibrate 
și cu multe goluri. în clasa

V

ment continuă să conducă Ști
ința Bacău cu 18 puncte. Iată 
scurte relatări de la cele 6 
jocuri programate în această 
etapă.

DE VOLEI
mai bine grupat și maiblocaj _ _

eficient, precum și jocului mai 
bun în linia a doua. S-au re
marcat Băroiu, Schiopescu, 
Steriade (Calculatorul), Iorda- 
che și Iacoblev (Delta). Arbi
tri : Gh. Ferariu, din Brașov, 
și D. Delcea din Galați. (P. 
COMȘA, coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— C.S.U. ORADEA 3—1 (7, 15, 
-11. 7). Victorie a gazdelor da
torată unui blocaj bun și 
atacurilor combinative. Cei mai 
buni : Mocuță, Groza, Grădina- 
ru (T). Manole. Horje (O). 
Arbitri : E. Mendel din Sibiu 
și V. Tîlcă din Craiova. (Șt. 
CREȚU, coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA
— C.S.M. SUCEAVA 3—2 (-10, 
3, 10. -12, 12). Au arbitrat : L. 
Păduraru (Timișoara). I. Mayer 
(Sibiu).

DIVIZIA „A“ FEMININĂ
(Urmare din pag. 2)

tei cu C.S.Ș. 
căruia se 

să zăbovim puțin. La 
categorie de greutate, 

superușoară. C.S.M. a luat con
ducerea cu 1—0 prin victoria 
la puncte izbutită de R. Vraciu 
în aprigul duel cu I. Mihăilă. 
Au urmat însă trei succese 
consecutive obținute de sibieni 
și astfel scorul a devenit 3—1 
în favoarea „șoimilor". Și, to
tuși. C.S M. avea să întoarcă 
rezultatul în favoarea sa ! Mij
lociul S. Avădanei a dispus la 
puncte de I. Bota iar semi
greul N. Vulpoiu a finalizat o 
secerare fulgerătoare, cînd ni
meni nu s-ar mai fi așteptat, 
repurtînd o mult aplaudată 
victorie prin tuș în fața sibia- 
nului D. Arimie. Acesta a fost 
punctul decisiv deoarece Șoi
mii n-au avut concurent (a- 
supra acestui amănunt vom re.? 
veni) la ultima categorie — 
grea. Astfel. C.S.M. Borzești 
și-a păstrat titlul de campioa
nă cucerit și la ediția de a- 
nul trecut.

La juniori, tricourile'de cam
pioni ai țării pe 1982 le-au 
îmbrăcat. pe deplin meritat 
(victorii nete, cu excepția con
fruntării cu echioa campioană 
de anul --------
rești. pe care au întrecut-o la 
limită: 4—31. componenții de la 
C.S.Ș. Oradea,

1. C.S.M. Borzești 5 5 0 25— 9 5
2. C.S.Ș. Șoimii Sb 5 4 1 22—13 4
3. Ranid Oradea 5 3 2 17—17 3
4. C.S.S. 1 Buc. 5 2 3 18—16 2
5. C.S.Ș. Unirea Iș 5 1 4 12—22 1
6. C.S.O. C. lung 5 0 5 8—20 0
JUNIORI
1. Rapid Oradea 5 5 0 19— 9 5
2. Gloria Arad 5 3 2 17—14 3
3. C.S.S. Unirea Iș 5 3 2 16-17 3
4. C.S.S.l, Buc 5 2 3 16—17 2
5. C.S.S. Gh.-Dei 5 2 3 15—17 2
6. C.S.Ș. E. Buc. 5 0 5 9—16 0

Costin CHIRIAC

trecut, C.S.Ș. 1 Bucu-

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT 
DIN 31 IANUARIE 1982

I. Florentina — Milan 
n. Juventus — Avellino 

Xn. Roma — Cesena 
TV. Bologna — Torino (pauză) 
V. Bologna — Torino (final) 

VI. Genoa 
VII.

VIII. 
IX.
X. 

XL 
XII. 

XIII.

1
1
2

X
X 
1
1

X
X

1 
1

X
_____  _____ 2

FOND TOTAL DE CtȘTIGURI:
855.863 LEI, din care 69.519 lei 
report la categoria 1.

Numerele extrase la tragerea 
LOTO 2 din 31 ianuarie 1982

Extragerea I : 15 5 63 55
Extragerea a Iî-a : 57 73 56 67
Extragerea a III-a : 62 1 9 40
FOND TOTAL DE CÎȘTI- 

GURI : 1.094.786 lei din care
209.864 lei report la catego
ria L

— Como (pauză) 
Genoa — Como (final) 
Inter — Catanzaro (pauză) 
Inter — Catanzaro (final) 
Napoli — Cagliari (pauză) 
Napoli — Cagliari (final) 
Udlnese — Ascoli (pauză) 
Udinese — Ascoli (final)

situatii. Succesul Rapidului s-a 
datorat în principal jocului bun 
al Marianei Ivana, Ana Grccu 
și Sofia Popa. Au arbitrat 
slab : N. Georgescu (Ploiești) și 
I. Itusu (Timișoara).

în celălalt meci, Știința Ba
cău 
tie 
de 
nu
(13 7 7). Arbitraj foarte bun 
Gh. Ionescu — V. Ranghcl.

Azi ora 16 : Penicilina — Ma- 
ratex, Rapid — Știința.

CONSTANȚA, 31 (prin tele
fon). In prima zi a turneului 
grupei B, Chimpex Constanța 
a întrecut pe Universitatea 
Craiova cu 3—1 (7. 6, —9, 11), 
localnicele practicînd un 
foarte bun în primele 
seturi, dar relaxîndu-se 
matur. Victoria lor este urma
rea jocului mai ordonat, a ac
țiunilor inspirate create în atac 

de ridicătoarea Liliana Văduva 
și finalizate prompt de coechi
piere. îndeosebi de Ileana Stati 
și Emilia Mărăilă. precum și a 
blocajelor eficiente. Arbitraj

(care a etalat o concep- 
de joc modernă) a dispus 
Maratex Baia Mare (care 
a arătat nimic 1) cu 3—9

foarte bun: I. Covaci și N. Io- 
nescu, ambii din București.

în cel de al doilea meci, 
C.S.M. Libertatea Sibiu a dis
pus net de Universitatea Timi
șoara : 3—0 (1, 3, 6), remareîn- 
du-se de la învingătoare Mire- 
la Popovici, Doina Bischin și 
Iuliana Răceau. Arbitraj foarte 
bun: A. Nedelcu și A. Dinicu, 
ambii din București. Luni, de 
la ora 17. meciurile : Univ.
Craiova — Univ. Timișoara și 
Chimpex — C.S.M. Sibiu.

C. Popa, coresp.

TEROM IAȘI — MUREȘUL 
TG. MUREȘ 27—23 (14—10). 
Sala sporturilor din localitate 
— avînd în tribune un mare 
număr de spectatori, dintre 
care unii, din păcate, certați 
cu disciplina — a găzduit o 
partidă echilibrată și plină de 
momente de tensiune. Atit gaz
dele, cit și oaspetele au jucat 
bine la început, fiind egalate 
și pe teren, și pe tabela 
marcaj. Abia din min. 
' FROM a reușit să se de;? 
ze (8—6), menținindu-și un 
timp acest avans de două go
luri. pe care ulterior l-a mărit 
(min. 40:18—12). în continuare, 
însă, jucînd bine în ofensivă, 
acționînd prompt și foarte ra
pid pe contraatac (capitol la 
care au depășit net echipa gaz
dă) mureșencele au refăcut, e- 
galînd și preluînd conducerea: 
19—18 (min. 47). în acest timp 
handbalistele ieșence au greșit 
mult si nu au beneficiat de un 
portar la nivelul valoric gene
ral al echipei și care să dea, 
cît de cit, siguranță colegejor. 
In cele din urmă, datorită unui 
efort general și pătrunderilor 
Valentinei Turbatu și 
Marineac, TEROM a 
un meci în care nu a 
sită de emoții. Au 
Turbatu 7, Avădanei 
neac 5, Savin 5, Vișan 2, Diș- 
că 2 — TEROM, Dorgo 12, 
Kiss 3, Sărac 3, Bărbat 2, Ju- 
can 2, Laszlo — Mureșul. Arbi
trii Al. Virtopeanu și St. Geor
gescu (București) au condus 
cu unele greșeli, care n-au in
fluențat rezultatul.

cizia șt 
de adev 
două ar 
ce în 
aprig di 
Au mar 
Caramal 
ru 7, F 
te, Călii 
greșeli : 
Sibiu.

Primul concurs de bob al anului

de
18

ȘTIIN 
TEHNIt 
(12-8). 
formă t 
seria vi 
unui jo 
variat t 
portarul 
Viorica 
de exce 
lui E. E 
unui ad- 
apărat c 
marcat : 
Torok 4 
Danielof 
mescu I 
Frîncu 
rangă - 
rău -core

joc 
două 
pre-

„CUPA STEAUA 
LA ATLETISM

(Urmare din pag. 1)

II

Măriei 
cîștigat 

fost lip- 
inscris : 

6, Mari-

Ion GAVRILESCU

ECHIPAJUL GH. RUSU - GH. VELEA (I.E.F.S.) 
A CUCERIT „CUPA C.S.O. SINAIA" 

fclNAIA, 31 (prin telefon). Pri
mul concurs de bob al anului 
s-a desfășurat, duminică, - pe un 
traseu de 1260 m, în condiții at
mosferice excelente, cu partici
parea a 10 echipaje de tineret. 
„Cupa C.S.O. Sinaia" a fost cu
cerită de echipajul Gh. Rusu — 
Gh. Velea (I.E.F.S.), cronometrat 
în 1:56,36. Pe locurile următoare : 
2 C. Pandrea — I. Butucaru 
(Bucegi Sinaia) 1:56,38 ; 3. Gh.
Petre — N. Stanciu (Carpați II 
Sinaia) 1:57,10: 4. V. Iancu — N. 
Albu (Trractorul Brașov) 1:58,14;
5. D. Marlanov • - — — ■
Cîmpina) 1:58.18; 6.
V. Iurescu (C.S.O. 
1:58.92.

Tot pe plrtia de la 
Muntelui Furnica au 
întrecerile de sanie. Rezultate :

I. Ene (Poiana
D. Mateiu — 

I Slnaia)

poalele 
continuat

„Cupa Voința Sinaia" : mascu
lin: 1. I. Apostol (A.S. Armata 
Brașov) 1:39,39; 2. J. Frederich
(R.D.G.) 1:30,63; 3. J. Schenke
(R.D.G.) 1 :30,69; feminin: 1. KUrs- 
tin IVeirich (R.D.G.) 1:31,93 ; ...5 
Elena Stan (C.S.O.) 1:33,59; 6^
Marla Maiorii (C.S.O.) 1 :34,07 ;
„Cupa Prahova", proba de dublu;
1. R.D.G. n (Gciler — Milller) 
1:39,32 ; 2. A.S.A. - C.S.O. (Apos
tol — Bălănoiu) 1:30.91; 3. A.S.A. 
I (Comșa — Kăducanu) 1:30,94. 
^Activitatea va continua săptâ- 
miercuri și "joi, + 
(la Sinaia) șl „C",_ _________
(la Vatra Dornei) la sanie și 
„cupa Tractorul" ția Sinaia) ia 
bob.

namo) 5.8; 50 mg: Ion Oltean 
(Știința Constanța) 6,6, Pal Pallfy 
(Univ. Cluj-Napoca) 6,7, Livlu 
Giurgian (Dinamo) 6,7; lungime: 
Dan Slmion (Rapid) 7,65 m. Ion 
Bulac (Rapid) 7,59 m, Gheorghe 
Lina (Steaua) 7,51 m, Virgil Cos
tache (Rapid) 7,43 m ; înălțime : 
Constantin Militaru (Steaua) 2,15 
m, Sorin Matei (Liceul 2) 2,15 m. 
Eugen Popescu (Steaua) 2.10 m. 
Danie] Albu (Steaua) și Adrian 
Proteasa (Steaua) 2.10 m, Liviu 
Stafiuc- (Steaua) 2,10 m; triplu- 
salt: Adrian Ghioroale (Steaua) 
15,93 m. Bedros Bedrosian (Dina
mo) 15.87 m, Vasile Dlma (Stea
ua) 15,81 m; prăjină: —.
Ligor (Steaua) 4,80 m, 
nea (Steaua) 4,70 m, 
Neagoe (IEFS) 4,50 m;
Gheorghe Crăclunescu 
16,92 m, Sorin Tirichlță 
16,45 m, Ion Stroie (Steaua) 16,29 
m; hexatlon: Ion Buligă (Stea
ua) 4 914 p — record stabilit.

Clasament pe echipe: Steaua 
16» p, Dinamo 51 p, Rapid 47 p. 
Știința Constanța 39 p. C.S.M. 
Craiova 39 p, I.E.F.S. 22 p.

Nlchifor 
Dan Ga- 

Gabriel 
greutate : 

(Steaua) 
(Metalul)

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
TEXTILA BUHUȘI 17—17 (8— 
11). Meci în care, surprinzător, 
echipa oaspete a avut victoria 
în „mînă“. scăpînd-o, cum se 
zice, printre degete, în ultime
le minute. în min. 52 scorul 
era de 17—13 pentru Textila și 
Progresul a ratat o aruncare 
de la 7 m! Apoi la 17—14 (min. 
54) Progresul a mai ratat un 
contraatac de o claritate dezar
mantă ! Totul era pierdut 7 Nu, 
pentru că în aceste ultime mi
nute, Textila n-a mai avut pu
terea să înscrie nici un punct, 
gazdele realizînd o spectacu
loasă egalare prin trei goluri 
marcate într-un interval de 70 
de secunde ! Ce s-a întîmplat, 
însă pină atunci ? Progresul, 
fără Maria Manta șl, după 12 
minute de joc, și fără Niculi- 
na Sasu (descalificată), n-a pu
tut face fată jocului ordonat și 
foarte eficient al echipei din 
Buhuși, care a condus din min. 
1’4 (5—4) pînă în ultimele se
cunde de joc. Și aceasta dato
rită formei bune a lui Ciubo- 
taru, jocului bun practicat de 
Raclis, Fodor (în atac) și Că
lin. în plus, portarul Maria 
Manea a fost mai bună în re
priza 
cîteva 
parcă
re a 
nescu 
cat, este drept. 13 goluri, „țl- 
nînd“ echipa pe puterea și pre

secundă, cînd a prins 
mingi, grele, stopînd-o 

ne principala realizatoa- 
echioei bucureștene Io- 
Mariana. Aceasta a mar-

- - ----- va* J K*
mina aceasta, cînd vor avea loc,-------- ... Cupa j.E.p.s.a 

.Cupa Bucovinei" 
— ----- j și

Vasile FELDMAN, coresp.
Hi

„CUPA CARPATI“ LA SCHI FOND
(Urmare din pag I)

dar așa cum spuneam, după o 
întrecere de toată frumusețea 
și în care au fost în perma
nență în lupta pentru cîștiga- 
rea cursei. în afara sportivelor 
din lotul național (alături de 
cele două s-au aflat și Mag
dalena Hîrlav, Elena Urs-On- 
cioiu și Emilia Raus) trebuie 
remarcată evoluția foarte bună 
a unor tinere schioare de la 
C.S.Ș. Predeal. Eliza Aldea, Ma- 
rilena Breban și Poliana Bor, 
care la o vîrstă foarte fragedă 
au făcut dovada talentului și 
bunei pregătiri.

Duminică dimineața au avut 
loc ștafetele de 4x5 km. femei 
și 4x10 km. bărbați. Spre sa
tisfacția tuturor, schioarele 
noastre au înregistrat o splen-

didă victorie, depășind, după o 
dispută epuizantă, 
echipă a Uniunii
Pentru acest frumos succes sin
cere felicitări fetelor noastre și 
antrenorului lor Nicolae Dudu. 
REZULTATE. 5 km., fete : 1. 
Svetlana 
17.03 ‘
(Rom.) 
(Rom.)

/ nicova............. ...
Hamidoiina (U.R.S.S.) 
Elena Oncioiu (Rom.) 
4x5 km femei : 1.
(Iuliana Popoiu, Magdalena Hîr
lav. Elena Oncioiu și Elena 
Lagusis-Reit) 1 h 11,35, 2.
U.R.S.S. 1 h 11,54, 3. Dinamo 
Brașov 1 h 17.23 ; 4x10 km. 
bărbați : 1. U.R.S.S. 2 h 05,40, 
2. România 2 h 09.25, 3. Dinamo 
I Brașov 2 h 12,03.

puternica 
Sovietice.

fete :
Sadrina (U.R.S.S.) 
Elena Lagusis-Reit 

Popoiu 
Okoniș- 
5. Nelli 
18,35, 6. 

18,41 ;
România

2.
17,21. 3. Iuliana 
17,35. 4. Olga 

(U.R.S.S.) 18,00,

RULM 
UNIVER 
RA 21— 
grea, re 
dispute 
au jucai 
ză, imp 
variat ș 
principal 
fanovici. 
„om la 
și nu a 
un gol. 
vean Dr 
în parte: 
bine. Au 
gușel 3, 
che și i 
mentul, 
7, Popăi 
(C. Grui

C.S.M. 
TIA BU 
Oaspetel 
bun, au 
fost ega 
18), dup 
pregătire 
două 
(Klein ș 
merit. A 
Macarie 
2, Oțeles 
C.S.M., < 
tinescu ' 
Mălureai 
— Conf, 
coresp.).

CONST 
MARE 
CLUJ-N. 
Victorie 
unui joc 
în care 
minut- d, 
tat egal 
zăcu 10, 
2, Jacob 
torul, D; 
raru 2, 
trescu - 
coresp.).

• în 
vizia B 
șoara — 
(14-11).

DIVIZIA „A" DE BASCHET FEi
(Urmare din pag 1)

mul avînd, însă, o misiune 
mai dificilă.

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA 0—2 : 68—73 (34—45)
și 78—81 (37—33). Foarte intere
sant a fost meciul din ziua a 
doua, cînd timișorencele au 
condus multă vreme, iar clu- 
jencele au trebuit să se în
trebuințeze la maximum pen
tru a cîștiga. Coșgetere : Ar- 
mion 15+25, 
Czmor 13+16, Hoszu 
V. Chepețan 14-J-4 de 
respectiv Pall 23+30. 
Mathe 16+19, 
Popa 6+7. (' 
coresp.).

VOINȚA 
COMERȚUL 
TG. MUREȘ 
24) și 91—64 
tere : Borș 36+10, Filip 8+21, 
Strugaru 0+24 de la învingă
toare, respectiv Kiss 15+18, 
Borbely 16+6, Tordai 13+7. 
(N. STEFAN — coresp.).

FEMININ, GRUPA 7-12
C.S.U. PRAHOVA 

IEȘTI — CRIȘUL i 
2—0 : 84—62 (39—34) și 78—70 
(50—31). Coșgetere : 
Grigoraș 16+25,

Bodca

Anca
(C. CREȚU

16+16,
10 + 12, 

la gazde, 
Prăzaru-

10+11,

BUCUREȘTI — 
LIC. „BOLYAI" 

2—0 : 83—49 (44— 
(46—34). Coșge-

PLO- 
ORADEA

Fotescu- 
Lambrino 

21+14, Tănăsescu 19+13, Ciu-

botariu 12+8 de la învingătoa
re, respectiv Grigoraș 12+12,* 
Funkenhauser 2+22, Tabără 
8+15, Niculescu 10+7. (O.
BĂLTEANU — coresp.).

VOINȚA BRAȘOV — CAR- 
PAȚI C.S.Ș. SF. GHEORGHE 
1—1 : 55—49 (23—21) și 62—64 
(26—27). Baschetbalistele din 
Sf. Gheorghe au obținut prima 
lor victorie în actualul cam
pionat datorită, în mare mă
sură, bunei prestații a ... fostei 
brașovence Cornelia Petric-Ul- 
rich. în plus, de la Voința a 
lipsit Eva Adler, accidentată. 
Coșgetere : Solovăstru 20+30, 
Parcanschi 15+7, Catincescu 
4+10 de la gazde, respectiv 
Petric-Ulrich 24+17, Miko 
8+13, Bcd6 0+19. (C. GRUIA— 
coresn.).

MOBILA C.S.Ș. SATU 
MARE — PROGRESUL BUCU
REȘTI 2—0 : 61—53 (33—36) și 
54—47 (26—26). Coșgetere :
Groza 20+10, Sas 6+8 de la 
învingătoare, respectiv Pușca- 
șu 19+12, Ivănescu 13+8. 
TOTH — coresp.).

MASCULIN, GRUPA 1-6
DINAMO BUCUREȘTI 

RAPID BUCUREȘTI 2—0 : 81— 
64 (41—37) și 92—60 (44—30).
Coșgeteri : Uglai 29+21, Flu- 
turaș 10+14, David 12+4, Ivas- 
cencu 12+8, Caraion 2+19 de

(I.

la învins 
dă 16+2 
vian GU 

C.S.U.
BUCURI 
(40—44, 
43). Dou 
atractive, 
sionante 
în jocul 
voie de 
de dumi 
nilor a 
șui însci 
ultima 
Flaundra 
10, Moral 
respectiv 
20+13, < 
CAROL

IMUAS 
STEAUA 
47) și 61 
teri : M. 
tru 13+1 
pectiv C 
7+30. (O

MASC
C.S.U.

TATEA
92—71 (4!

DINAM 
RUL Cd 
73 (34—3

URBIS 
CARPAT 
60—62 (21



gătirile divizionarelor „A" 
In plină desfășurare „IUBIREA" CARE OMOARĂ...

C. CONSTANȚA MIZEAZĂ ÎN
fîrșit de ianuarie, ia poalele 
(ărașilor. Fără pic de zăpa- 
dar cu ger și chiciură. Aco- 
la motelul „Căpșunica" din 
luna Albești, situată între 
■tea de Argeș și una dintre 
file de intrare pe Transfă- 
ășan. lotul fotbaliștilor de 
litoral și-a stabilit „cartie- 
general". unde a urmat un 

îiu de pregătire. Spunem a 
aat. pentru că jucătorii an- 
îați de Emanoil Hașoti și 
istantin Mareș s-au reîntors 

la Constanta pentru ca a- 
aulărilor fizice de la munte 
li se adauge si conturul spe- 
c, tehnico-tactic. „De data 
asta am lucrat mult mai 
î comparativ cu perioadele 
gătitoarc dc iarnă din alți

— ne spunea antrenorul 
ncipal Emanoil Hașoti. Și 

făcut-o conștienți fiind că 
mare parte dintre jucători 
manifestat scăderi de po- 

țial în sezonul de toamnă, 
ustenta specifică, ca eficien
ta joc. a fost în suferință, 
i cum s-a muncit insă Ia 
nte, avem convingerea că 

jucătorii vor fi capabili să 
autodcpăscască pe întreaga 
ată a sezonului compctițio- 

de primăvară. Mai avem 
i multe de pus la punct pi
la 28 februarie. Va trebui 

eliminăm acea inexplicabilă 
iditate de Ia începutul fie- 
îi meci, care s-a reflectat

1 Antonescu: „DOPA 16 ANI LA CONSTANJA 

VREAU SĂ MĂ RETRAG CO ERONTEA SOS-

„Bătrînul lup de mare" Du- 
nitru Antonescu, căpitanul e- 
rhipei F.C. Constanța, este ve- 
eranul actual' în Divizia „A", 
:1 urmînd să împlinească, la 
8 martie, 37 de ani.
— Este o vîrstă la care 

ilțli s-au despărțit de mult 
le fotbalul c ompetițlonal. Cit 
nai ai de gînd să joci ?

— Anii s-au scurs pe ne-
:imțite. Iată, sint 16 de cină ~ 
oc, neîntrerupt, la F.C. Con
stanța. Dar la sfîrșltul aces- 
tui campionat mi-am propus 
•etragerea. Sint profesor de
rducațîe fleică și vreau să
nă dedic muncii de antrenor,
a început in cadrul centru- 
ui de copii șt juniori al clu
bului nostru și poate mai Ur
du... Nu oricum insă, pentru 
să voi fi mereu preocupat de 
depistarea unor jucători ti- 
teri și talentați — de care ju- 
lețul nostru nu duce lipsa — 
ie care apoi sd-i pregătesc 
lentru înalta performanță.

— Referitor la campionat, 
■e crezi că ar trebui făcut 
:a valoarea locurilor să fie 
nult mai ridicată ?

— Un campionat fără tntre- 
•uperi nejustificate. Experien- 
‘a de pînă acum ne-a demon
strat că pauzele competițio- 
tale te scot din ritm, dlmi-

meciur; amicale @ meciuri AMICALE O MECIURI AMICALE
DINAMO BUCUREȘTI — 

>RTUL STUDENȚESC 7—3 
1). Amicalul dintre cele două 
zionare „A" a atras cîteva 

de spectatori în tribunele 
honului din Șos. Ștefan cel 
■e. Dinamoviștil au începui 
e jocul și îh primul sfert 
oră au înscris de două ori, 
capătul a două faze parcă 
:e la indigo, prin Dragnca 
n. 1 șl 14). Apoi, studenții

iHcpînd dc astăzi

•V’ZICNARELE „A“ 
FAȚA „EXAMENULUI" 

IRMELOR DE CONTROL 
onform indicațiilor Colegiu- 
central al antrenorilor, în- 

înd de astăzi, jucătorii ce-
18 echipe de Divizia „A" — 

>ă acumulările fizice dobîn- 
: în periodda pregătitoare 
la munte —■ vor trebui să 
ică „examenul” normelor de 
trol obligatorii. Astfel, as- 
. 1 februarie, sint programa- 
formațiiie Steaua și Sportul 
lențesc: mîine. 2 februarie; 
amo, Progresul-Vulcan, Po- 
inica Timișoara si U.T.A.; 
■rcuri, 3 februarie. Jiul ;

4 februarie. C.S. Tîrgoviște 
F.C.M. Brașov ; vineri, 5 ,fe- 
arie, „U“ Cluj-Napoca și 
. Constanța ; sîmbătă. 6 fe- 
arie, A.S.A. Tg. Mureș, iar 
i, 8 februarie, S.C. Bacău, 
ipele Universitatea Craiova, 
. Argeș, Chimia Rm. Vîlcea, 
vinul Hunedoara și F.C. Olt 
iează să fie programate in 
oua parte a lunii februarie. 

pregnant mai ales după prime
le etape din toamnă. Acei com
plex de inferioritate ne-a cos
tat multe puncte. Neavind ju
cători de certă valoare indivi
duală, nu ne răminc, deci, de
ci t varianta ÎNTĂRIRII SPI
RITULUI DE ECHIPA. Vrem 
ca prin dăruire in teren să 
reprezentăm o puternică forță 
colectivă, capabilă să facă față 
dificultăților fiecărei partide".

F.C. Constanța atacă returul 
fără nici o noutate în lot. Por
tarii Costaș și Lascu, fundașii 
Borali. Antonescu. Nistor, Cio- 
banu, Turcu, Purcărca și Cara- 
malău, mijlocașii I. Constanti- 
neseu, Drogeanu. Cache și I. 
Moldovan, și înaintașii Buduru, 
Peniu, Șt. Petcu, Mărculescu> 
G. Zahiu, Bătrîneanu și Mănă- 
ilă sint cei 20 de jucători care 
acum, ca și in vară, și-au pro
pus si s-au angajat să încheie 
campionatul nțai sus de locul 
12 in clasament. După cum se 
vede, un lot eterogen, cu o 
medie de vîrstă de aproximativ 
27 de ani. din rîndurile căruia 
Antonescu. Turcu. I. Constanti- 
nescu. Nistor și Mărculescu au 
depășit (unii mai de mult) gra
nița celor 31 de ani. Pentru ca 
obiectivul propus să fie atins, 
„bătrînii" trebuie să fie în 
continuare exemple pentru cei 
tineri („cum au și fost la fie
care antrenament pînă acum" 
— remarca secundul Constantin

nulnd pregătirea. Apoi, tre
buie făcut ceva pentru schim
barea mentalității jucătorilor 
legată de procesul de Instrui
re și de antrenamentul invi
zibil. Și un lucru extrem de 
important: arbitraje cit mai 
corecte.

— Două cuvinte și despre 
F.C. Constanța...

— Ne așteaptă un retur de 
campionat extrem de greu. 
Noi, apărătorii, ne facem vi- 
novațl de primirea celor 21 de 
goluri Va trebui ca, in re
tur, noi, cet din spate, să 
dăm mai multă încredere ce
lorlalți. In așa fel incit să 
existe un permanent echili
bru intre compartimente.

— Dar atacul ? Nici el nu 
prea a fost la înălțime...

— tntr-adevăr, a marcat "doar 
19 goluri. Extrem de puțin pen
tru 17 jocuri. Trebuie să între
prindem ceva pînă la startul 
returului. Păcat de calitățile 
lui Peniu, Buduru sau Măr
culescu, jucători cu un dez
voltat simt al porții, dar ca 
folos dacă ratează nepermls 
de ușor din situații rarisime, 
tn orice caz, promit ca în re
tur F.C. Constanța să fie o 
echipă mult schimbată tn bi
ne, despre care, sint sigur, se 
va vorbi frumos. (Gh. Nt.).

au echilibrat Jocul. care, de
altfel, s-a menținut pînă la 
pauză, șl au redus din handi
cap, în min. 22, prin M. Sandu. 
In repriza secundă, Dinamo a 
pus stăpînire pe joe, a domi
nat perioade îndelungate. Iar 
lipsa titularilor din apărarea 
Sportului studențesc s-a simțit 
vizibil șl, astfel, scorul a luat 
proporții, partida încheindu-se 
cu un rezultat de... handbal. 
Golurile din această parte a 
meciului au fost realizate de 
Orac (min. 57 și 62), Mulțescu 
(min. 58 și 72), L. Moldovan 
(min. 73), respectiv Bucurescu 
(min. 66 și 87).

Arbitrul Radu Matei a con
dus următoarele formații : DI
NAMO : Moraru (min. 41 : Ef- 
timescu) — I. Marin, Dinu, 
Bumbescu, Stănescu — Augus
tin, L. Moldovan, Mulțescu — 
Țălnar, Dragnea, Orac. SPOR
TUL STUDENȚESC : Lazăr
(min. 46 : Speriatu) — Lică,
Grigore (min. 37 : Munteanu I), 
Cazan, Munteanu n — Chihaia, 
Pană, O. Ionescu — Terheș, M. 
Sandu (min. 50 : Stroe), Bucu
rescu. (p. v.).

Retrospectivă In Divizia „C“-seria a X-a „GALOP DE SĂNĂTATE" PENTRU ARMĂTURA ZALĂU ÎN RETUR
Armătura Zalău este, practic, 

promovată în eșalonul secund. 
Bunele rezultate obținute de 
echipa întreprinderii de armă
turi metalice se datoresc, în 
bună măsură, muncii antreno
rului Ion Cotruț — venit la cîr- 
ma Armăturii în iulie anul tre
cut —, un tehnician cu reale 
calități profesionale șl pedago
gice. Armătura, de departe cea 
mai bună componentă a seriei a 
X-a, a preluat conducerea grupei 
după etapa a V-a și n-a mai ce
dat-o. în cele 7 jocuri din depla
sare a cîștigat nu mal puțin de 11 
p, pierzînd un singur joc (la 
Oașul Negrești 0—3) și. obțl- 
nînd un egal, tot în deplasare 
(la CUPROM Baia Mare 2—2).

RETUR PE FORȚA COLECTIVĂ
Mareș). iar grupul jucătorilor 
foarte tineri (Lascu, Purcărea, 
Ciobanu, Zahiu. Bătrîneanu, 
Mănăilă) trebuie să nu se lase 
mai prejos, să-și ridice necon
tenit valoarea sub toate aspec
tele.

Constănțenii au alergat la 
munte peste 120 km. au efec
tuat numeroase antrenamente 
pentru dezvoltarea forței și 
mobilității în sala liceului 
„Vlaicu Vodă", au susținut 
primele două „amicale" ale a- 
nului cu juniorii școlii sportive 
și cu divizionara „C“ Electro
nistul. ambele din Curtea de 
Argeș. încărcătură de maximă 
solicitare, care i-a oferit medi
cului Gheorghe Dumitru și a- 
sistentului său. masorul Ni- 
colae Nan, prilejul să constate 
că toți jucătorii au încheiat 
„perioada munte" cu indici fi
ziologici buni și foarte buni, 
semn că s-a muncit susținut și 
că toată lumea intră în perioa
da specifică cu un potențial fi
zic ridicat.

Programul echipei cuprinde, 
în continuare, numeroase jocuri 
de verificare. Primele trei tes
te, cu Portul Constanta (3 fe
bruarie). cu Delta Tulcea (5 
februarie) și I.M.U. Medgidia 
(7 februarie), jocuri cărora li 
se vor intercala, într-una din 
zile, și trecerea normelor de 
control obligatorii. „Avem un 
program dificil chiar Ia începu
tul returului, urmînd ca ta 
primele șase etape să susținem 
patru jocuri în deplasare. Spe
răm insă ca prima treime a 
sezonului de primăvară să fie 
depășită eu bine. Vrem să de
monstrăm suporterilor noștri 
că putem mai mult ca pină 
acum" — a încheiat antrenorul 
Emanoil Hașoti.

Gheorghe NERTEA

Mihaî Marian:
— Deci, Mihai Marian, ești 

fecior de fotbalist din prima 
Divizie.

— Sint. Tatăl meu, Mihal 
Cicerone, a fost cunoscut in 
presa sportivă doar cu prenu
mele, Cicerone.

— Ce rol a avut tata în for
marea ta ca fotbalist?

— Ei m-a purtat „in circă" 
la copii și la juniori,

— Se spune. în general, că 
urmașii fotbaliștilor nu se prea 
valorifică pe gazon.

— De cele mai multe ori e 
adevărat. Cu unele excepții. 
Mazzolla, dacă nu mă-nșel... 
Pentru mine, această situație a 
fost un stimulent. Iar tatăl 
meu, care e și astăzi antrenor, 
s-a ținut de capul meu.

— Unde ai început?

0 POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — STRUNGUL ARAD 5—1 
(3—0). Golurile au fost marcate 
de Nedelcu (min. 2 șl min. 42 
din 11), Manca (min. 15), Palea 
(min. 47), T. Nicolae (min. 48), 
respectiv Bedca (min. 68). PO
LITEHNICA : Suciu — Murar, 
Șerbănolu, Cîrciumaru, Mutu — 
Dumitru, Manea, Cotec — An- 
ghel, Nedelcu, Bocănlcl. Au mal 
jucat : Sunda, Tororeanu, T. 
Nicolae, Jurchescu, Nlchicl, Pa
lea. (C. CREȚU, coresp.).
• STEAUA — MECANICA 

FINA BUCUREȘTI G—4 (3—1).
Joc frumos, cu multe goluri. 
Autorii golurilor : Majaru (min. 7 
și 12), Iordănescu (min. 26), Flo- 
rea (min. 59), Ralea (min. 60 șl 
73), respectiv Păun (min. 34), I. 
Marin (min. 60 șl 83), Marcu 
(min. 72). STEAUA : lordache— 
Ballnt, Sameș, FI. Marin, An- 
ghellni — Mureșan, Stoica, lor- 
dănescu — Majaru, Ralea, Bar
bu. Au mal jucat : Toma, Nițu, 
I. Gheorghe, Florea, Iovan, 
Cămui, Minea, Fîrșic, Udrlcă. 
(G. OCTAVIAN, coresp.).

O F.C. ARGEȘ PITEȘTI — 
ENERGIA SLATINA 4—0 (2—0).

In tur, cei mai buni jucători 
au fost : R. Petruț (golgeter cu 
10 puncte înscrise), E. Terheș, 
Gh. Bumbuț, Pașcuță și junio
rul FI. Pop. Vîrstă medie a e- 
chipei este de 25 de ani.

Dintre formațiile care în 
toamnă au avut o evoluție bună, 
amintim pe Unirea Valea lui 
Mihal, cu un stagiu de nici 
doi ani în Divizia >„C“, 
dar întărită cu cîțiva jucă
tori de la F. C. Bihor, Mine
rul Băița, CUPROM Baia Mare, 
Bradul vișeu, echipe mal mo
deste, dar cu jucători ambițio
și. Dintre noile promovate s-a 
remarcat, la începutul competi
ției, Chimia Tășnad (care du
pă etapa a IV-a s-a aflat pe

O veste tristă, foarte tris
tă. ne-a oprit pentru o clipă 
respirația vestea aducîn- 
du-ne la cunoștință că unui 
talentat, foarte talentat fot
balist de acum 10—15 ani i 
s-a oprit, deunăzi. pentru 
totdeauna, inima. Nu, nu a 
fost un accident. Moartea 
lui Zoltan Ivansuc, extremă 
clujeană de legendă după 
părerea multor specialiști, 
nu a survenit în urma unui 
accident scurt și tragic. 
Moartea lui Ivansuc a fost 
o moarte lungă — morală și 
fizică — căreia toți acei 
care-1 plîng acum cu lacrimi 
amare nu i s-au opus aproa
pe cu nimic. Au comentat-o. 
Atît. Pe ,.Corso" sau prin 
alte locuri. Era un subiect 
la modă și... captivant. 
„Știți ce a mai făcut Zoii ?" 
Și toți ciuleau 
urechile. „Isprăvi
le" lui Ivansuc — 
„performanțele bo
eme" ale perfor- 
merelui din stadion — făceau 
rapid ocolul orașului. „Știți 
că ieri, după meci, Zoii a 
dormit, in piață, pe o ta
rabă 7 Era mahmur și a 
doua zi dimineața, cînd l-au 
trezit țăranii 1“ Sau : „Ați 
auzit ce chef monstru a fă
cut Zoii Ia bufetul din fața 
gării 7 A spart și vreo 40 
de pahare...". Etc. Etc. Etc. 
Nu avem spațiu în ziar pen
tru a relua toate întîmplările 
avînd același factor comun : 
ALCOOLUL.

...Ba se găseau responsabili 
de restaurante care se sim
țeau chiar „onorați" să-l 
cinstească pe „Zoii al lor", 
să-1 servească pe gratis și 
fără limită... Nu-i vorbă că 
prezența lui Ivansuc atrăgea 
ca un magnet mulți consu
matori și se umplea localul... 
Ce făceau însă ceilalți, iubi

Un minut 
de ETICA

„CAUT UN LOC SUB SOARE
— La Steagul roșu, unde am 

jucat în ’75—’76. Apoi am tre
cut la Sportul studențesc.

— De ce ?
— Pentru că am reușit la 

ASE. Aș fi putut face, poate, 
și Politehnica, la Brașov, dar 
părinții au vrut Comerț. Dealt
fel, m-am convins și eu că 
Politehnica e o facultate greu 
de făcut cînd ești fotbalist. Ca 
faci cu laboratoarele? ASE-ul 
e o facultate de carte. Iar car
tea o iei cu tine.

— în ce an ești?
— In patru.
— Cum merge ?
— Sint mulțumit de faptul 

că cei mai mulți profesori nici 
nu știu că sint fotbalist. Merge 
foarte bine.

Au înscris : Radu II (min. 25 
și 66), Nica (min. 38) și Jurcă. 
F. C. ARGEȘ : Cristian —
Zamfir, Cirstea, Stancu, Eduard 
— Bărbulescu, Badea, Kallo — 
Moiceanu, Radu II, Nica. Au 
mai jucat : Ariciu, Vaida, Sl- 
mion, Tulpan, Ignat, Chivescu, 
Băluță, Jurcă. (I. FEȚEANU, 
coresp.).

0 A.S.A. TG. MUREȘ — VII
TORUL GHEORGHENI 2—2 
(1—1). Au marcat : Fazekaș
(min. 29), Bolba (min. 47) 
pentru A.S.A., Farkaș (min. 6), 
Cercel (min. 88) pentru Viitorul. 
A.S.A.: Biro II — Szabo, Un- 
chlaș, Hajnal, Gal — Stoica II 
(min. 63 : Dulău), Ilie Costel, 
Both II — Fazekaș, Bolba (min. 
63 : Fanici), Cernescu. (C.
ALBU, coresp.).

0 UNIREA DROBETA TR. 
SEVERIN — JIUL PETROȘANI 
0—1 (0—1). Unicul gol a fost 
realizat de Neagu (min. 14). 
JIUL : I. Grigore — P. Grigo
re, Giurgiu, Vinătoru, Rusu — 
Muia, Almășan, Dina — Șumu- 
lanschi, Butoi, Neagu. Au mai 
jucat : Brătilă, V. Popa, Coca, 
Vesa. (M. FOCȘANU, coresp.) 

primul loc), în schimb Silvana 
Cehu Silvaniel, după un înce
put promițător, n-a mai putut 
rezista și în ultimele 5-6 etape 
nu a părăsit locul codaș al 
clasamentului.

La capitolul disciplină, nici 
în seria a X-a nu se poate 
vorbi la pozitiv : 98 de jucă
tori au fost sancționați cu 122 
de cartonașe galbene, cele mai 
multe avînd Simared Baia Mare 
— 14 și C.S.U. Oradea — 13. 
Echipelor Minerul Băiuț și Mi
nerul Baia Sprie li s-au luat 
dreptul de organizare a unor 
jocuri.

Toma RABSAN 

torii „cu scaun la cap" ai 
vedetei clujene ? Nimic. Fă
ceau morală ă la dascălul 
Herdelea, oftau teatral și-și 
vedeau de-ale lor.

Întîmplarea face că Ivansuc 
a fost un tînăr foarte do
tat nu numai pentru fotbal, 
ci și pentru carte. A fost 
student bun la medicină, a 
ieșit doctor pe deplin merit, 
fără nici un fel de ajutor 
că-i fotbalist (cum se mai 
obișnuiește la unele facul
tăți). Viața lui putea să ur
meze o traiectorie model ; 
student bun. fotbalist excep
țional. medic de nădejde. 
Așa era normal, așa se in- 
timplă, de regulă. în țara 
noastră. în societatea noas
tră. O SOCIETATE A OME
NIEI !

...în * cazul lui Ivansuc 
însă, totul s-a îne
cat în vin. (Ca și 
în cazul altui fost 
mare jucător, por
tarul Todor, cel

care cu cîteva luni înainte 
de a muri cerea de băut 
de la oricine, mergînd din 
circiumă în circiumă, parcă-1 
văd și acum. într-o iarnă, cu 
capul gol. cu ochii pierduți, cu 
gulerul de la un palton ros 
ridicat în sus și cu picioa
rele goale în niște pantofi 
scîlciați... în așa, hal de de
crepitudine ajunsese 1). Doi 
foarte talentați foști fotba
liști pierduți ca oameni, 
pierduți pentru viață.

O vreme, mulți. foarte 
mulți i-au iubit. Apoi. la 
unii, iubirea s-a transfor
mat într-o mare slăbiciune. 
O iubire — inconștientă — 
care, iată, uneori chiar 
omoară...

Fără îndoială. Ivansuc a 
avut vina sa. Dar ceilalți 7 
Ceilalți din jur...

Marius POPESCU

— Debutul la Sportul ?
— In ’78, contra Gloriei Bu

zău, cînd am jucat patru mi
nute. Dar adevăratul debut, 
imi place să cred, a fost îm
potriva Craiovei, la 3—0, cînd 
am marcat două goluri în ace
lași minut, adică în minutul 10. 
După această performanță am 
cam trecut, insă. în rezervă, 
pentru că a venit Florin Gri
gore și nu mai aveam loc.

— Se poate spune că ai a* 
juns în Lot tocmai pentru că 
a venit Florin Grigore.

— Dacă vreți.. Antrenorul 
Voica a făcut din mine un 
fundaș. Dar era cit p-aci să 
mă curăț. După două trei 
jocuri, am prins o zi slabă la 
Iași și am făcut două penal- 
ty-uri. Ciți antrenori te iartă 
după o treabă ca asta? Dar 
antrenorul Votca nu numai că 
m-a iertat, dar m-a și împins 
înainte, cum se-mping skifm^le 
la start.

— Dacă le-am ruga să-ți 
faci profilul...

— Aș spune că sint un ju
cător cu viteză si rezistență, 
dar, deocamdată, lipsit de sub
tilitate.

— Ai vreun model ?
— Am un model. Și încă ce 

model! E vorba de Vogts... 
L-am văzut anihilindu-i pe 
Cruyff și pe Keegan, pentru 
ca in faza următoare să-și păs
treze intacte forțele de con
traatac.

— Ce șanse ai în viitoarea 
echipă națională?

— O șansă, ca și alții. Ne
grită e titularul de drept, Red- 
nic a jucat la Berna, iar eu 
încerc să-mi fac un loc sub 
soare. Poate că mă ajută soa
rele tropicelor...

loan CHIRIA

CLASAMENTUL
1. Arm. Zalău 15 13 1 1 41- 9 27
2. Vict. Cărei 15 9 1 5 31-19 19
3. Unirea V. M. 15 8 2 5 32-14 18
4. Min. B. Sp. 15 7 4 4 29-18 18
5. Min. Bălța 15 8 2 5 16-18 18
6. CUPROM 15 7 2 6 25-18 16
7. Bradul vișeu 15 7 2 6 20-15 16
8. Bihor Mar. 15 6 2 7 24-23 14
9. Oașul Negr. 15 6 1 8 19-18 13

10. Min. Borșa 15 6 1 8 25-27 13
11. Chim Tăș. 15 5 3 7 16-23 13
12. Rapid Jibou 15 6 1 8 12-32 13
13. Min. Băiuț 15 5 3 7 21-29 11
14. C.S.U. Or. 15 4 2 9 17-28 10
15. Simared 15 4 2 9 12-31 10
16. Siîv. Cehu S. 15 4 1 10 15-33 9

(Echipa Minerul Băiuț este
sancționată cu -2 puncte).



Cu 3 runde înainte de sfârșit, în turneul zonal de șah în semifinalele C.C.E. la tenis de ma

LUPTĂ ACERBĂ PENTRU CALIFICARE SZTA1ISZTIKA BU8APESTA-C.S. ARAD 5
Cu trei runde înainte de 

sfirșit, lupta pentru ocuparea 
celor cinci locuri care asigură 
calificarea în faza superioară 
a competiției continuă, în zo
nalul de la Băile Herculane, 
sub semnul unei întreceri a- 
cerbe. Aseară, în runda a 18-a, 
marele maestru Florin Gheor
ghiu a obținut (cu albele) o 
foarte prețioasă victorie la Ve
likov, care l-a propulsat în 
partea superioară a clasamen
tului. Liderul Ribli a cîștigat 
a zecea partidă din acest tur
neu (un veritabil record), în- 
vingîndu-1 pe Ghindă. Fiacnik

HANDBALIȘTII ROMÂNI VICTORIOȘI IN SPANIA
(Urmare din pag. 1) 

români, ambiționați de_ dorința 
unei victorii și a cîștigării tur
neului, au avut 10 minute de 
joc excelent, care i-a entuzias
mat pe spectatori. Ei au ajuns 
să conducă în min. 59 cu 22— 
19 ! în aceste 10 minute au în
scris 7 goluri și au primit doar 
unul ! Evoluția de înalt nivel 
a avut ca’ suport schimbarea 
tacticii în apărare (Belov a 
fost ținut „om la om“ și nu a 
mai înscris nici un gol), pre
cum și accelerarea ritmului de 
atac, folosindu-se cu succes 
arma contraatacului. în ofensi
vă, întreaga echipă a acționat 
excelent pentru a crea poziții 
ideale de aruncare lui Stingă. 
Astfel, partida s-a încheiat cu 
victoria sportivilor noștri : 
România — U.R.S.S. 22—20 
(11-12).

Echipa României a evoluat 
In următoarea formație :

N. Munteanu (din nou. exce
lent), Alex. Buligan — V. Stin
gă 11, C. Drăgănifă 3, C. Du
rau 3, Alex. Folker 2. M. Du
mitru 1. R. Voina 1, M. Bedi- 
van 1, M, Grabovschi, M. Voi
nța, V. Oprea.

Pentru reprezentativa Uniunii 
Sovietice golurile au fost în"

Concursul pe categorii la lupte greco-romane

CÎȚIVA SPORTIVI TINERI 
AU FĂCUT PROGRESE ÎNSEMNATE

BRAȘOV, 31 (prin telefon). 
Simbătă seara, în sala A.S. Ar
mata din localitate s-au dispu
tat întrecerile finale din cadrul 
primei etape a concursului re
publican pe categorii de greu
tate la lupte greco-romane. 
Prima competiție oficială din 
acest an a avut, așa cum s-a 
anunțat, un caracter de selecție 
pentru lotul național. Deși au 
lipsit (motivat) cîțiva dintre 
fruntașii acestei discipline, tur
neul a fost foarte disputat, cu 
decsebit de multe partide di
namice, presărate cu numeroa
se procedee de atac spectacu
loase, încheiate prin tuș.

N. Iordache (Rapid) l-a în- 
tîlnit în finala categoriei 48 kg. 
pe C. Scuturicj (Aluminiu Sla
tina). După două minute de 
luptă echilibrată, rapidiztul a 
executat un salt spectaculos, 
și-a fixat adversarul în „pod" 
obținînd victoria prin tuș. La 
această categorie s-a remarcat 
și tînărul din Giurgiu P. Văr- 
zaru, clasat pe locul 4.

Finala categoriei 52 kg s-a 
disputat cu multă dîrzenie, în
tre C. Alexandru (Steaua) și 
C. Drăghici (Metalul Buc.). 
După ce a fost condus cu 2—0, 
Alexandru a refăcut terenul 
pierdut. Două fixări și un „re
but" reușit i-au adus avanta
jul decisiv (6—2). Metalurgistul 
a mai refăcut ceva din terenul 
pierdut (5—7), dar experiența 
Iui Alexandru și-a spus cuvîn- 
tul. O surpriză plăcută, junio
rul rădăuțean Gh. Lavric, cla
sat pe locul 3. Disputele cate
goriei 57 kg s-au încheiat cu 
o surpriză: multiplul campion 
național și mondial N. Gingă a 
suferit două infringed (la C. 
Arapu și Gh. Moroșan) și n-a 
mai urcat ne podiumul de pre
miere. în finala categoriei. C. 
Arapu (Steaua) l-a învins prin 
tuș pe D. Spetcu (Metalul 
Buc.) după ce metalurgistul 
evoluase foarte bine în tot 
turneul.

La 62 kg, dinamovistul I. 
Tecuceanu s-a dovedit net su
perior (10—0) niteșteanului L 
Dulică, șl el foarte bun pînă 
la meciul final. în absența lui 
Șt. Rusu (trecut la o categorie 

a suferit a doua înfrîngere 
consecutivă, pierzînd în fața lui 
Pinter. Rezultatul de egalitate 
s-a înregistrat în întîlnirile : 
Lukacs — Csom, Gheorghiev — 
Ciocâltea, Radulov — Jansa și 
Inkiov — Sznapik în partidele 
întrerupte, Șubă (cu negrele) 
are un pion în plus și o po
ziție mai activă (doi nebuni 
contra cal și nebun) în întîl- 
nirea cu Ambroz, Spiridonov 
deține o poziție superioară la 
Sax, iar Meduna la Farago.

înaintea ultimelor trei runde, 
marele maestru ungur Ribli 

scrise de Belov 5, Gaghin 4, 
Vasiliev 3, Kușniriuk 3. Kidaev 
2, Fedukin 2 și Sevțov 1.

Au arbitrat : Collazo și Cos
tas (Spania).

Celelalte rezultate ale run
dei : Cuba — R. P. Chineză 
26—24 (13—15) și Spania — Ja
ponia 35—22 (17—10).

Duminică, în ultima rundă a 
întrecerii, selecționata Româ
niei a dispus de reprezentativa 
Cubei cu 37—22 (18—10). A
fost o partidă în care handba- 
liștii noștri s-au impus net. 
conducînd pe tabela de scor de 
la început și pînă la finele în- 
tîlnirii. Golurile echipei noas
tre au fost înscrise de V. Stin
gă 11, C. Drăgăniță 8, Gh. Du
mitru 4, M. Bedivan 3, Alex. 
FSlker 3, R. Voinea 3, M. 
Grabovschi 2, I. Oros 2 și M. 
Voinea 1. Au mai jucat : N. 
Munteanu, Alex. Buligan și 
C. Durau.

Meciul U.R.S.S. — Spania Și 
el un derby. încheiat cu vic
toria handbaliștilor sovietici — 
22—21 (15—10) — a fost de a- 
semenea dramatic. După ce 
formația Uniunii Sovietice a 
condus copios. în repriza a 
doua chiar cu 8 goluri (!). gaz
dele competiției, încurajate fre
netic, s-au apropiat pînă la un 

superioară de greutate), slăti- 
neanul D. Obrocea s-a dovedit 
cel mai bun om al categoriei 
88 kg. în finală, după ce l-a 
condus la puncte pe M. Luță 
(C.S.M. Suceava), l-a fixat cu 
umerii pe saltea. Șt. Rusu 
(Dlnamo) l-a depășit, în cadrul 
cat. 74 kg., la puncte, pe cra- 
ioveanul C. Boată, sportiv aflat 
în evident progres. O surpriză 
plăcută, tînărul C. Gheorghe 
(A.S.A. Buzău), clasat pe lo
cul 3.

Pînă în partida finală a ca
tegoriei 82 kg., juniorul con- 
stănțean S. Herțea îneîntase 
asistența prin evoluțiile sale 
și prin saltul calitativ realizat, 
în finală, însă, obosit (a sus
ținut patru meciuri îrftr-o zi), 
el a cedat la puncte în fața lui 
A. Szabo (Dacia Pitești). L 
Matei (C.S.M. Suceava) l-a în
vins la puncte pe rapidistul Z. 
Felea, la 90 kg., iar P. Dicu 
l-a întrecut mai greu decît se 
aștepta (1—0) pe slătineanul 
Gh. Panait (100 kg.). Victor 
Dolipschî (Dinamo) se dovedeș
te în continuare cel mai bun 
greu al țării, capabil de suc
cese și pe plan internațional.

Prestațiile corpului de arbitri 
au fost competente și autorita
re, contribuind la dinamizarea 
meciurilor. S-au remarcat : C. 
Popescu, Gh. Szabat, I. Gabor 
(București), Gh. Conciu, M. 
Strulovicl (Galați), V. Buîarca 
(Brașov), M. Bolocan (Pitești), 
N. Baciu (Baia Mare).

Mihai TRANCA

BOX • Campionul european 
la profesionism, la categoria 
„cocoș", italianul Valerio Naă, 
șl-a păstrat centura. In ga
la disputată- la Castrocaro 
Terme, Natl l-a învins prin a- 
bandon în repriza a 5-a pe șa- 
langerul său, Esteban Eguia (Spa
nia).

CICLISM • Tradiționalul ciclo- 
cros internațional de la Bam- 
busch (Luxemburg) a fost cîști- 
gat de vest-germanul Raimond 
Dietzen. învingătorul a parcurs 
22,500 km in lh 10:45 fiind ur
mat la 40 sec. de compatriotul 
său Peter Becker.

ÎNOT 0 A început concursul 
de înot de la Amersfoort (Oian- 

s-a distanțat decisiv, acumu- 
lînd 14 puncte. Pentru celelalte 
patru locuri — care conferă 
„biletele" la interzonale, între
cerea este foarte strînsă. Ur
mează : Șubă 11,5 (1), Sax 10,5 
(1), Gheorghiu 10 5, Ambroz 
10 (1), Ftacnik, Sznapik, Lukacs 
10, Farago 9 (1) etc.

în partidele întrerupte de ieri 
dimineață a fost consemnată 
remiza fără joc în întîlnirile 
Gheorghiu — Csom și Csom — 
Velikov.

Astăzi se dispută runda a 
19-a.

gol. fiind la un... z pas de un 
mare „egal". în celălalt meci 
al reuniunii finale. Japonia a 
întrecut R.P. Chineză cu 30—22 
(12-9).

După încheierea întrecerii a 
avut loc festivitatea de premi
ere. „Trofeul Spaniei" a reve
nit reprezentativei României, 
căreia i s-a conferit și „Tro
feul fair-play". pentru cele mai 
puține minute de penalizare pe 
parcursul celor 5 partide. Acest 
ultim trofeu are o importanță 
aparte, el confirmînd faptul că 
handbaliștii noștri s-au adaptat 
bine noilor reguli de arbitraj, 
în fine, un frumos succes a 
repurtat Vasile Stingă, el pri
mind „Trofeul eficacității", ur
mare a faptului că a înscria 
cele mai multe goluri: 44. Așa
dar, echipa României a domi
nat categoric acest important 
turneu.

PE GHEAJĂ Șl PE ZĂPADĂ
ERIKA HESS (ELVEȚIA) — 
CAMPIOANA MONDIALA LA 

COMBINATA ALPINA
Primul titlu din cadrul cam

pionatelor mondiale de schi al
pin ce se desfășoară în locali
tatea austriacă Schladming a 
fost obținut de elvețianca Erika 
Hess, învingătoare în combina
ta alpină, cu 8,99 puncte. Me
dalia de argint a revenit schioa
re! franceze Perrine Pelen — 
17,95 puncte, iar cea de bronz 
a fost cîștigată de Christin 
Cooper (S.U.A.) — 20,96 puncte.

Victoria schioarei elvețiene 
s-a datorat succesului obținut 
duminică în proba de slalom 
special (noua formulă introdusă 
la actualele campionate mon
diale prevede un concurs sepa
rat pentru combinată, format 
dintr-o coborîre și un slalom 
special), Erika Hess clasîndu-se 
pe primul loc, cronometrată în 
două manșe cu timpul de 
1:22,03. Pe locurile urmă
toare s-au situat Perrine Pelen
— 1:22.15 șl Christin Cooper
— 1:22,17.

C.E. DE BOB (4 persoane) 
ÎNTRERUPT...

Organizatorii campionatului 
european de bob — 4 persoane 
de la Cortina D’Ampezzo au 
hotărît să suspende competiția 
din cauza încălzirii bruște a 
timpului care a făcut pîrtia 
impracticabilă. Titlul a fost a- 
tribuit, după rezultatele prime
lor două manșe, echipajului 
Elveția — .2 avînd ca pilot pe 
Pichler. După cum s-a anunțat, 
echipajul României, condus de 
Ion Duminicel. se afla după 
două manșe în poziția a 10-a, 
din 15 echipaje care au luat 
startul. Pe locurile 2 și 3 echi
pajele R.D. Germane și Aus
triei.

„CUPA MONDIALA" 
LA BIATLON

„Cupa Mondială" la biatlon 
a continuat la Ruhpolding 
(R.F. Germania), cu proba de 
10 km, în care victoria a re
venit lui Mathias Jacob (R.D.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
da), (bazin 50 m). Rezultate din 
finale: 800 m liber (feminin) — 
Annelles Maas (Olanda) — 8:47,71; 
200 m mixt (feminin) — Patty 
Gavin (S.U.A.) — 2:18,97; 1500 m 
liber (masculin; — Vladimir Sal
nikov (U.R.S.S.) — 15:31,13; 200 
m mixt (masculin) — Aleksandr 
Sidorenko (U.R.S.S.) — 2:06,14. • 
La Borlaenge (Suedia) proba fe
minină de 800 m liber a fost cîș- 
tigată de Ann Linder (Suedia) 
cu 8:40,96, iar cea de 1500 m li
ber (masculin) de Svetoslav Se
menov (U.R.S.S.) — 15:28,83.

BUDAPESTA, 31 (prin tele
fon). — Echipa feminină de 
tenis de masă C. S. Arad a 
susținut duminică-seara partida 
din semifinalele C.C.E. cu 
campioana Ungariei și dețină
toarea trofeului, formația Szta- 
tisztika, de care a fost învinsă 
cu 5—0. Dacă în urmă cu trei 
ediții Magdalena Leszay reali
za un punct pentru campioa
na noastră, de data aceasta di
ferența de valoare dintre cele 
două formații a fost netă în 
favoarea gazdelor, arădencelor 
rămînîndu-le doar satisfacția 
de a fi luptat cu multă am
biție în fața valoroaselor lor 
adversare. Singura șansă de a 
aduce un punct echipei noas-

tre a avut-o Eva Ferenczi 
meciul cu Beatrix Kishazi, 
după un prim set jucat es 
lent ea a cedat in fața i 
jucătoare ofensive. Rezul 
tehnice : Eva Ferenczi — I 
trix Kishazi 1—2 (12, —6, — 
Magdalena Leszay — Zst 
Olah 0—2 (—10, —18), C
Nemeș — Judith Magos 
(—18, —19), Eva Ferenczi 
Zsuzsa Olah 0—2 (—13, — 
Olga Nemeș — Beatrix Kis 
0—2. (—17, —15).

Mircea COSTE

U.R.S.S. - S.U.A.
16-8 LA BOX

MOSCOVA, 31 (Agerpres). — 
Meciul de box dintre selecționa
tele U.R.S.S. și S.U.A., desfășu
rat la Palatul sporturilor din 
Moscova, s-a încheiat cu rezul
tatul de 16—8 în favoarea pugi- 
liștilor sovietici. Pentru echipa- 
gazdă au obținut victorii Șamil 
Sabirov, Iuri Aleksandrov, Vic
tor Miroșnicenko, Serghei Mișnik, 
Serik Konokbaev, Aleksandr Be- 
liaev, Aleksandr Krupin, Alek
sandr Iagubkin. Punctele echipei 
americane au fost realizate de 
Clifford Gray, Vincent Webb, Al
fred Mayes și de supergreul War
ren Thompson, care l-a întrecut 
la puncte pe Valeri Abadjian.

ÎUW Of TENIS Df IA so
SOFIA, 31 (Agerpres). — 

competiția internațională de 
nis pentru junioare de la S< 
selecționata României a obțim 
nouă victorie, întrccînd cu sc 
de 3—0 echipa Cehoslovaciei.

Germană) — 36:26,50. urmat de 
finlandezul Kapio Piipponen — 
37:01,80 (ambii cu zero puncte 
penalizare).

După disputarea a șase pro
be. în clasamentul general con
duce Mathias Jacob, cu 119 P, 
urmat de compatriotul său 
Frank Ulrich — 115 p.
C.E. DE PATINAJ VITEZA

Campionatul european mas
culin de patinaj viteză a de
butat la Oslo cu proba de 500 
m, cîștigată de olandezul Hil
bert van der Duim, cu timpul 
de 38,78. Pe locurile următoare 
s-au clasat norvegianul Rolf 
Larsen — 39,08 și suedezul To
mas Gustavssen — 39,25.

CONCURS DE SĂRITURI 
LA GSTAAD

CONCURSURI DE ATLETI
• In concursul atletic pe t<

acoperit de la Toronto, amer 
nul Bill Olson a stabilit un 
record mondial la prăjină cu 
m (v.r. 5,70 m Thierry Vigne 
Franța). Renaldo Nchemiah 
corectat propriul record la 50 j 
garduri cu 5.92 (v.r. 5,98).
rezultate: înălțime: Dwight St< 
2,25 m, 50 y: J. King (S.t 
5,34, o milă: Suleiman Nym 
4:06,16; feminin: 50 y: Jear 
Bolden (S.U.A.) 5,80, 50 yg: 
phanie Hightower (S.U.A.) 6,

• La Auckland, în concur 
aer liber, americanul Steve S 
a cîștigat proba de o milă 
3:54,9, întrecîndu-1 pe fostul 
cordman mondial John Wa 
3:55,3. neînvins pînă acum în 
sa, David Moorkroft (Anglis 
alergat proba de 5 060 m 
13:31,22, iar la triplusalt V 
Banks a sărit 17,27 m.

• La Dallas (Texas), Ren 
Nehemiah a stabilit un nou 
cord mondial de sală la 60 y 
garduri cu 6,82. Vechiul recor 
aparținea cu 6,88.

• Sovieticul Vădim Sidorc 
cîștigat maratonul de la Tokl- 
2h 10:33, urmat de englezul 
Jones 2h 10:41.

Concursul internațional de 
sărituri cu schiurile de la 
trambulină desfășurat la Gsta- 
ad (Elveția) a fost cîștigat 
de echipa R.D. Germane care 
a totalizat 645 p. Pe locurile 
următoare s-au clasat repre
zentativele Austriei — 638 p 
și Norvegiei — 637,1 p.

UN MECI DE BASCHI 
EUROPA-S. U. A.
BUDAPESTA (Agerpres) 

După cum transmite age 
„M.J.I.", la 20 iunie se va < 
fășura la Budapesta o întîl: 
masculină de baschet între 
lecționatele S.U.A. și Eurc 
Din selecționata europeană 
cărei antrenor a fost des 
nat A. Gomelski (U.R.S.S.), 
parte printre alții Dalioad 
Delibasici. Kikanovici (Iugo 
via), Valters. Mișkin. Belosts 
(U.R.S.S.). Marzoratti (Ita 
Corbalan (Spania). Brabe 
Kropiljak (Cehoslovacia) 
Milnarski (Polonia).

AGENDA SĂPTĂMÎNII
1— 7 TENIS Turneu internațional la Mar del Pla 

ta (Argentina)
2— 6 PATINAJ ARTISTIC C.E. la Lyon

4 RUGBY Llanelli (Țara Galilor) — Farul Con 
stanța
Turneu internațional feminin de fie 
retă la Leipzig

5— 7 SCRIMA

5— 7 TENIS C.E. pe teren acoperit (runda fins 
lă) la Dortmund

5— 7 TENIS DE MASA Turneul ,,Top 12“ la Nantes
6— 7 BOB C.M. (2 persoane) la St. Moritz

C.E. tineret (4 persoane) la Wintei 
berg (R.F.G.)

PATINAJ VITEZA C.M. de sprint la Alkaar (Oland:
6 RUGBY Țara Galilor — Franța (la Cardiff 

Anglia — Irlanda (la Londra) îi Turneul celor 5 națiuni
6— 7 SCRIMA Patrulaterul Franța — Italia — R< 

mânia — Ungaria (floretă masculii 
la Montpellier

6—13 HANDBAL Grupa C a C.M. (masculin) tn Be 
gia

6—15 BIATLON C.M. la Minsk.

FOTBAL 0 Rezultate din eta
pa a 17-a a campionatului ita
lian: Fiorentina — Milan 1—0, 
Juventus — Avellino 4—0. Roma 
— Cesena 0—1, Bologna — Torino 
0—0, Genoa — Como 1—0, Inter 
— Catanzaro 1—1, Napoli — Ca
gliari 1—0, Udinese — Ascoli 0—2. 
tn clasament conduce Fiorentina 
cu 25 p, urmată de Juventus 24 
P. Inter 22. Roma 20 etc.

RUGBY • La Tunis. în Cam
pionatul european „Cupa FIRA", 
(grupa B), echipa Olandei a în
trecut cu 18—6 selecționata Tuni

siei,

ȘAH • înaintea ultimei rt 
în turneul de la Wijk aan 
(Olanda) conduc Balașov (U.R 
și Nunn (Anglia), cu cîte 
urmați de Tal (U.R.S.S.), 
der Wiel (Olanda) și Hort (C 
slovacia) — cu cîte 7 p.

TENIS 0 în sferturile de 
lă ale turneului de la Phil: 
phla, McEnroe l-a învins cu 
6—4 pe Sandy Mayer, Ho 
l-a eliminat cu 5—7, 7—6, 6— 
Sandri, Gerulaitis a cîștigat 
6—3, 6—2 partida cu Curren 
Connors l-a întrecut cu 7—5. 
pe Andres Gomez, tn semifl 
McEnroe — Gerulaitis 6—1.
6— 4; Connors — Hooper
7— 6, 6—3. 6—2 (după 3 or<
Joe)
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