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Pregătirile handbaliștilor noștri pentru C. M.

LA CAPĂTUL UNUI MECI ADESEA PALPITANT, 
ROMÂNIA A ÎNTRECUT CEHOSLOVACIA CU 36 28

Astă-seară, de la ora 18, In Palatul sporturilor și culturii, are loc Intilnirea — revanșă
Peste 2 500 de spectatori au 

umplut pînă la refuz, sîmbătă 
după-amiază. tribuna sălii 
Victoria din Ploiești, alte sute 
și sute nereușind să găsească 
bilete, deși au venit la sală 
cu aproape două ore înaintea 
meciului de handbal dintre 
formațiile masculine „ale Ro
mâniei și Cehoslovaciei ! Ma- 
rele interes a fost generat ie 
frumoasele performanțe reali
zate de handbaliștii noștri in 
ultimele întreceri internaționa
le ale acestui sezon și de do
rința de a-i vedea pe „trico

Cu toată opoziția lui Papiernik (nr. 14), a lui Cerny (nr. 11) și, 
firește, a portarului Winter, Cezar Drăgăniță va înscrie un nou 
gol în poarta echipei Cehoslovaciei Foto : Drago? NEAGU
lori" înaintea startului la cam
pionatele mondiale.

încheiată cu un net succes 
al gazdelor — România — Ce
hoslovacia 36—28 (17—14) — 
partida le-a oferit spectatori
lor (și telespectatorilor, care au 
putut urmări in direct repriza 
a doua) un veritabil recital 
sportiv. Goluri multe — peste 
60 ! —, nenumărate fiind rea
lizate din faze electrizante, cu 
iuțeală derutantă și execuții de 
înaltă tehnicitate, o luptă a- 
cerbă, deseori pasionantă și o 

In pag. 2-3 PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI
DIVIZIEI „A* DE FOTBAL, EDIȚIA 1981-1982

Mihaela Stoica a utoarea noului 
record la 50 m garduri

furibundă „cursă de urmărire" 
(pină in minutul 20) — iată 
atuurile intilnirii de sîmbătă 
seara. Echipa României a ac
ționat excelent mai ales în for
mula N. Munteanu (Alex. Bu- 
ligan) — M. Bedivan, V. Stin
gă (Șt. Birtaîan), R. Voina, 
Alex. Folker, M. Dumitru, C. 
Drăgăniță, păstrindu-și insă su
perioritatea șl atunci cînd an
trenorii Nicolae Nedef șl Las- 
căr Pană au operat modificări. 
Atacul a fost realmente debor
dant : absolut toți jucătorii 
care au evoluat (plnă și por

tarul Nicolae Munteanu !...) 
înscriind goluri în poarta ad
versă. Dintre „tricolori" s-a 
distins Cezar Drăgăniță, un ju
cător care atinge forma ma
ximă, jucînd excelent în ofen
sivă și fiind foarte util și în 
defensivă. Evoluția sa a entu
ziasmat publicul ploieștean la 
fel ca pe cel spaniol în re
centul turneu iberic. Un aport 
deosebit au adus Radu Voîna, 
Vasile Stingă (la începutul și 
la finele meciului), Marian 
Dumitru ș.a. O subliniere spe-

„Cupa Dinamo* la atletism in sală

ANIȘOARA CUȘMIR DIN NOU
PRIMA PERFORMERĂ

Mihaela Stoica și Tudor Stan
Competiția atletică de sală 

dotată cu „Cupa Dinamo" a 
oferit cîteva momente interesan
te in contextul actual și mai ales 
in perspectiva importantului 
sezon al anului competițional 
1982, al campionatelor europe
ne de la Atena și al Balca
niadei de la București.
' Ca și In urmă cu o săptă- 

mină, vedeta reuniunii a fost 
Anișoara Cușmir, din păcate 
acum nu in plenitudinea for
țelor în urma unei viroze. Și 
totuși, ea a cîștigat săritura în 
lungime din nou, cu 6,67 m (a 
mai avut sărituri de 6,53 m, 
6,43 m și 6,64 m) și s-a impus 
net în fața sprinterelor înche
ind cei 50 m la o zecime de 
secundă de recordul țării. Ra- 
pidista Mihaela Stoica, în 
schimb, a îmbunătățit recordul 
cursei de 50 m garduri înre- 
gistrînd, in serie, timpul de 
6,8 s pe care. în mod normal 
l-ar fi corectat în finală dacă 

cială pentru . Ștefan Birtaîan 
care, la a doua tinerețe, dove
dește o pregătire și o dăruire 
de prim plan.

Dacă atacul a fost aplaudat, 
în schimb apărătorii, preocu
pați mai mult de ofensivă, ne- 
atenți și lipsiți de mobilitate 
(îndeosebi Cornel Durău, Ma
rian Dumitru. Măricel Voinea). 
au lăsat adversarilor culoare 
nesperate spre poartă. Acest 
aspect — sîntem convinși — îi 
va preocupa pe antrenori și 
sportivi, deopotrivă, în pregă
tirile din aceste doua săptă- 
mînl care premerg startul la 
„mondiale".

Echipa Cehoslovaciei, insis
tentă, activă, în curs de reve
nire la' potențialul maxim, a 
folosit cu abilitate fiecare bre
șă, a speculat la maximum 
fiecare greșeală a parteneru
lui. Și, din acest motiv, întîl- 
nirea a fost deosebit de utilă.

Au evoluat formațiile :
ROMANIA : Nicolae Muntea- 

nu (1), Alexandru Huligan — 
Marian Dumitru (6), Măricel, 
Voinea (1), Vasile Stingă (7/un

Hristoche NAUM

(Continuare In pag 2-3)

Divizia „A“ 
de baschet

OLIMPIA BUCUREȘTI A CÎȘTIGAT UN MECI
LA CLUJ-NAPOCA

întrecerile campionatelor na
ționale de baschet feminin și 
masculin au continuat cu me
ciurile etapei a V-a a turului 
secund, cu duble partide. Da
că. în general, rezultatele au 
fost normale, nu putem trece 
cu vederea victoria obținută de 
tinăra echipă Olimpia Bucur 
rești în primul meci susținut 
la Cluj-Napoca în compania 
echipei campioane. Universita
tea.

FEMININ, GRUPA 1-4

„U“ CLUJ-NAPOCA — O- 
LIMPIA BUCUREȘTI 1—1: 
70—76 (31—43) și 89—57 (42—28). 
După 19 partide în care nu

- noi recorduri naționale
n-ar fi agățat cu piciorul ulti
mul gard I Și pentru că sîn
tem la capitolul recorduri, 
să-l amintim și pe cel de la 
aruncarea ciocanului de 16 kg. 
Stan Tudor cu 24,46 m. ca și 
recordurile personale — de 
bun augur — realizate de să- 
ritoarea în Înălțime Octavia 
Nil — 1,80 m, de aruncătoa- 
rea de greutate Mioara Boroș
— 18,12 m, (la prima ei vic
torie în fața Mihaelei Loghin), 
de săritorul în lungime Ion 
Buiac — 7,68 m, de prăjinis- 
tul Dan Ganea — 4.80 m. In 
general, rezultatele unora din
tre fruntași se înscriu pe linia 
așteptărilor și anunță o — fi
rească — creștere calitativă în 
săptăminile ce vor urma pînă 
în martie cînd va avea loc 
principalul eveniment al sezo-

Romeo VILARA

(Continuare in pag 2—3)

Sub genericul „Daciadei“ de iarnă
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ÎNTRECERI Dt MARE AMBRIE 
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DIN PARCUL TINERETULUI...

Emofia startului au trăit-o, ieri, multi copii din sectorul 4 
pe dealul Cociocului loto : V. BAGEAC

Frumoasă zi, ieri, în Parcul 
Tineretului din Capitală ! Soa
re mult, ger cit trebuie pen
tru un reușit concurs in ca
drul „Daciadei” albe, sute de 
copii cu sănii, schiuri, patine, 
pe pîrtiile mereu aglomerate ale 
fostului Cocioc. Lumea mică 
a venit așa, intr-o plimbare — 
„nu e locul 1, e locul 2". Nu e 
nici locul 2, „nici următorul 
pină la 20, e bucuria de a 
luneca pe cel mai bun derde- 
luș, pe cea mai grozavă pirtie 
de schi, pe cea mai lucie pistă 
de gheată din Sectorul 4 ! Toa
te cu grijă și dinainte pregăti
te, cu stegulețe multicolore la 
viraje, cu arbitri solemni, ne- 
mișcați ore întregi în zăpadă, 
cu dascăli de sport purtînd sub 
braț uriașe cataloage de lemn 
pentru a insera rezultatele. Re
zultatele în ce concurs jnunici- 
pal de amploare ? într-un con
curs de... „a ieși duminica din 
casă", de a face mișcare în ae
rul tare al iernii. Un „Festival

ÎN FAȚA CAMPIOANELOR 
au cunoscut înfringerea, iată, 
campioanele au fost depășite 
sîmbătă, in propriul fief, de 
revelație actualei ediții a în
trecerii, 
levele 
Martin 
evident 
boseala 
cărcatului sezon competițional, 
fiind depășite de o echipă mai 
proaspătă, mai plină de vitali
tate. Impulsionate de excelen
ta Alexandrina Bară. bucu- 

^-.reștencele, conduse în min. 9 
cu 23—13. au reușit, după nu-

Olimpia București. E- 
antrenorului Nicolae 

au acuzat din plin — 
in primul meci — o- 
acumulată în urma în-

(Continuare <n naa, 2-3>

Carmen Tocală înscrie două puncte pentru Politehnica C.S.Ș. 2 
in meciul cu Voința București Foto : Ion M1HAICĂ

Azi și miine, la Arad

ROMÂNIA - UNGARIA
în cadrul pregătirilor pe care 

ie efectuează in vederea par
ticipării la grupa „B“ a cam
pionatului european de baschet 
masculin (22—30 mai. in loca
litatea Porto, din Portugalia), 
selecționata țării noastre sus
ține. astăzi și miine. la Arad 
(Sala sporturilor, în ambele zi
le. de la ora 18) o dublă întîl- 
nire amicală cu echipa Unga
riei. Reprezentativa României 

al zăpezii", in care s-au între
cut așa — pur și simplu — 
sute de tineri bucureșteni.

Concursul de sanie a început 
cu zgomotoasa categorie „sub 
11 ani". El a fost dominat de 
reprezentanții școli» generale 
nr. 104 din cartierul Berceni. 
Locul 1 la fete, prin Valentina 
Mușat, locul 1 la băieți, prin 
Cornel Patrichi. Despre Valen
tina și Cornel nu știm prea 
multe lucruri : care campion 
mal venea la „conferința de 
presă" cînd țoale derdelușurile 
sclipeau în soare ? Bănuim, 
însă, că sînt fruntași la învă
țătură (dacă faci sport la „104", 
înseamnă că ai numai note 
bune), că stau in blocul Ml/I 
din apropierea școlii (12 scări 
cu peste 700 de elevi care în
vață la „104"). că s-au antrenat 
cu unul din apreciații profesori

Vasile TOFAN

(Continuare in nag 2-3) 

mai 5 min.. să întoarcă rezul
tatul și să preia conducerea cu 
31—25. In continuare, in ciuda 
eforturilor gazdelor, jocul a 
fost dominat de oaspete, care 
au cîștigat pe merit. In cel 
de al doilea meci, studentele 
au jucat la valoarea lor, con- 
ducind de la cap la cap și ob- 

' ținînd un succes
Au marcat : Jurcă 2 + 6. Anca 
12+0, Mangu 4+6.
Mathe 8+24,
Pali 14+29, Popa 4+8.

confortabil.

Prăzaru-
Bolovan 24+11,

Kirr

LA BASCHET (m)
este formată din : R. Opșilaru, 
C. C'ernat, V. Căpnșan, FI. Er- 
murache, P. Brănișleanu (Stea
ua). I. Uglai, Cr. Fluturaș, M. 
Braboveanu, G. David (Dinamo 
București). I. Carpen (I.C.E.D. 
București). I. Ionescu (Politeh
nica C.S.Ș. 2 București) și Z. 
Gellert (Dinamo Oradea). An
trenori : M. Nedef și H. Tursn- 
gian ; medic : dr. T. Minescu.



La Cîmpulung Moldovenesc

CINCI MII DE PARTICIPANT!
CARMEN BUNACIU 
LA PRIMUL START

ULTIMUL TEST AL SCHIORILOR ALPINI
ÎNAINTEA

LA „FESTIVALUL SPORTURILOR DE
SUCEAVA, 7 (Agerpres). — 

în pitorescul oraș de la poa
lele Rarăului, Cîmpulung Mol
dovenesc, s-a desfășurat sîm
bătă și duminică „Festivalul 
sporturilor de iarnă", manifes
tare „devenită tradițională și 
care încununează suita acțiu
nilor de masă organizate în 
acest sezon în zona de nord a 
Moldovei. La actuala ediție au 
luat parte peste 5 000 de tineri 
din localitate și din numeroase 
alte așezări sucevene. Festiva
lul a debutat cu o „Feerie pe 
luciul gheții". spectacol școlar 
susținut de patinatorii Școlii 
generale nr. 4, și cu un pro-

IARNA"!
slalom cu 
pe muntele 

apoi întrece-

Întreceri de
(Urmare din vag l)

de educație fizică Radu Cristea, 
Daniel Tănăsescu (la un festi
val de mi ni volei a cîștigat mai 
toate locurile I) sau Nicolae 
Chirițoiu („101” mingi de volei 
în noua sală de sport). Victo
ria a fost scontată, sportul la 
Școala generală nr. 104 avînd 
un fel anume de a fi sădit în 
inimile copiilor, de a fi încura
jat de toată lumea: director — 
prof. Letiția Dragomirescu, di
rector adjunct — prof. Neli 
Marian, jjcmandant instructor 
de pionieri — prof. Octavian 
Tuchilă.

întreceri spectaculoase eu 
fost și la schi pe pîrtia „Lupu
lui", adică în apropiere de O- 
rășelul copiilor, în dreptul 
lupului cel fioros care șl acum

gram special de 
torțe prezentat 
Runc. Au urmat 
rile de patinaj viteză, de sanie, 
schi fond și schi alpin, hochei, 
ștafete aplicative. Pe stadionul 
orașului, unde a avut loc și 
festivitatea de premiere a cîș- 
tigătorilor, ansamblurile reunite 
ale Liceului militar și Liceului 
silvic din Cîmpulung Moldove
nesc au oferit spectatorilor 
impresionante demonstrații 
sportive, întreaga suită de pro
be și activități constituindu-se 
într-o autentică și mobiliza
toare sărbătoare a sporturilor 
sezonului alb.

MARE AMBIȚIE
mai stă de 
trei iezi", 
Sus, pe Olteniței, a fost pati
naj viteză, dar cele mai anima
te, cele mâi vesele s-au dove-, 
dit a fi concursurile de 
La categoria 11—13 ani 
prof. Vicior Georgescu 
Șc. gen. nr. 93 au luat 
toate diplomele : locul 
fete — Ecaterina Tronici, locul 
1 și 2 la băieți : Adrian Nițes- 
cu, Cristian Augustin. Și aici 
victorie scontată, directoarea 
Ana Iacoș de la „93” nefiind 
deloc străină de succesele spor
tului din școală.

Frumoasă zi, ieri, în Parcul 
Tineretului ! Soare strălucitor, 
copii pe toate pîrtiile albe ale 
„Daciadei" de iarnă, într-un 
concurs menit să organizeze 
joaca, sportul, în aer liber.

vorbă cu „Capra cu 
în loc să schieze...

sanie, 
elevii 
de la 

cam 
I la

Sîmbătă și duminică, bazinul 
acoperit „23 August" din Ca
pitală a fost gazda etapei mu
nicipale a „Cupei 16 Februa
rie" la natație. Desfășurate sub 
egida „Daciadei", întrecerile au 
reunit la startul probelor pes
te 180 de sportivi fruntași ai 
cluburilor bucureștene de na
tație, juniori și seniori. Nu au 
lipsit de la start multiplii noș
tri campioni naționali Carmen 
Bunaciu, Irinel Pănulescu, Lu- 
ciela Mihăilescu, Ștefan Mitu, 
Mihai Mandache. Flavius VI- 
șan și Ionel Luca. La juniori 
și junioare s-au remarcat ele
vii Liceului de filologie-isto- 
rie nr. 2 și ai Clubului 
școlar nr. 2.

în proba de 100 m 
Carmen Bunaciu a 
1:04,3, iar la 200 m fluture Iri
nel Pănulescu 
întîi cu 2:25,3. 
ture, Flavius 
sat pe primul

Concursul a 
verificare a 
lor români în vederea partici
pării lor la viitoarele con
cursuri internaționale.

Finala pe țară a „Cupei 16 
Februarie" va avea loc, în zi
lele de 13 și 14 februarie, la 
Sibiu.

Specialistul
CAMPIONATELOR NAȚIONALE

Bară - junior!slalomului uriaș: Mihai

sportiv
spate, 

realizat

a ocupat locul 
La 100 m flu- 

Vișan s-a cla- 
loc cu 58,5. 
prilejuit o utilă 

formei înotători-

CAMPIONATUL ȘCOLAR
DE SCHI ALPIN

Etapa finală a 
republican școlar 
se va desfășura la Sinaia (Cota 
2 000),. în zilele de 12 și 13 fe
bruarie a.c. Participants ur
mează să sosească la locul con
cursului in ziua de 11 februa
rie.

campionatului 
de schi alpin

DIVIZIA „A“ DE BASCHET
(Vrmare din pag. 1)

2+5, pentru „U“, respectiv Pa
nă 3+16, Bradu 10+10, Trică 
4+2, Băl ă, 24+4, Froiter 10+10, 
Ciubăncan 25+12, Cristea 0+2. 
(Mircea RADU-coresp.).

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 
BUCUREȘTI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 1—1: 82—57 (42— 
43) și 71—12 (36—35). Derby-ul 
etapei a corespuns pe deplin, 
în prima partidă, de sîmbătă, 
din sala Floreasca, în min. 25 
scorul era 49—47 în favoarea 
studentelor pregătite de Gri- 
gore Coslcscu și, după cum de
curgeau „ostilitățile", pe fon
dul unor evoluții egale 
partea ambelor echipe, 
greu de prevăzut cine va 
cîștigătoarea. Pînă în acel 
ment nici 
nu reușise 
decisiv, scorul alternînd, 
niciodată cu diferențe 
mari de 1—2 puncte. Antreno
rul studentelor a făcut, însă, 
o schimbare inspirată (a in
trodus-o în teren pe Mihaela 
Radu-Nctolițchi în locul Măriei 
Roșianu) și jocul a căpătat o 
turnură favorabilă Politehnicii, 
datorită in special vitezei în 
acțiuni pe care a imprimat-o 
Netolițchi. In ultimele 10 mi
nute de joc, pe teren nu a mai 
existat decit o singură echipă: 
Politehnica C.S.Ș. 2, care, bene
ficiind de forma excelentă în 
care se află Suzana Pîrșu, a 
învins la un scor nesperat nici 
chiar de cîștigătoare. In partida 
a doua, disputa a’ fost extrem 
de interesantă și s-a soldat cu 
victoria baschetbalistelor de la 
Voința, pregătite de Marian 
Slrugaru. Ambele formații au 
abordat întrecerea cu un trac 
vizibil, greșelile comise de ju
cătoare rutinate fiind inexpli
cabile. Scorul s-a menținut 
strîns pe durata celor 40 de 
minute, iar Voința a trecut prin 
mari emoții în ultimele 60 de 
secunde, cind jucătoarele sale 
Ștefania Borș și Gabriela 
Strugaru, care jucaseră foarte 
bine, au ratat fiecare cele cite 
2 aruncări libere de care au 
dispus, atunci cind scorul era 
70—69 în favoarea lor. In con
tinuare Mariana Bădinici a mai 
înscris un coș, preluînd condu
cerea, dar Gabriela Strugaru 
a realizat coșul victoriei, cînd 
mai erau 23 de secunde de joc. 
Au marcat : Roșianu 10+4, Zi- 
daru 14+8, Keresztesi 2+3, 
Ionescu 6+2, Pîrșu 15+12, 
Bădinici 30 + 28, Radu-Netoliț- 
chi 2+11, Tocată 3+3 pentru 
„Poli", respectiv Slăvd 10+11, 
Tomescu 2+4, Strugaru 11+8, 
Borș 20+22, Filip 8+12, Popes
cu 4+15, Grecu 2+6.

Paul IOVAN

BOLYAI TG. MUREȘ 2—0 :
56—47 (27—20) și 74—62 (40—30). 

două 
jocuri 
cărora

Bega

Gazdele au înregistrat 
victorii muncite, după 
de slab nivel, în cursul 
baschetbalistele de pe 
au ratat foarte mult. Coșgete- 

. re : Chepețan 15 + 17, Czmor
15+8, Bodea 0+24 de la învin
gătoare, respectiv Kiss 10+26, 
Kloss 15+16, Borbely 2+16. (C. 
CREȚU — coresp.).

nu l-a mal folosit în 
doilea pe Andrei 
care evoluase foarte 
prima partidă. Dar antrenorul 
este cel care decide... 
mai buni : Cernat 24+24, 
lat 26+14. Brănișleanu 
respectiv Dăiescu 15+11, 
madă 2+19, Bulancea 
(P. Iv ).

meciul al
Popovich 
bine în

Cei 
Scar- 
6+12,

Plă- 
2+10.

GRUPA 7-12

din 
era 

fi 
mo- 

una dintre echipe 
să se desprindă 

dar 
mai

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
C.S.U. PRAHOVA PLOIEȘTI 
1—1 : 65—70 (31—26) și 80—76 
(43—35). Au fost două meciuri 
spectaculoase, în care fiecare 
echipă a jucat mai bine, con
trar așteptărilor, atunci cînd a 
pierdut ! Coșgetere : Simioană 
14+31. Ivănescu 16+10, respec
tiv Fotescu — Grigoraș 
Lambrino 15+29. (Daniel 
CONESCU — coresp.).

CRIȘUL ORADEA - 
INȚA BRAȘOV 2—0 : 
(38—29) și 84—63 (35—3:

4+18,
DIA-

SATU MARE — 
SF. GHEORGHE

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — COMERȚUL LIC.

MOBILA 
CARPAȚI 
2—0 : 54—38 (24—21) și 72—38 
(29—14).

MASCULIN, GRUPA 1-6

STEAUA — RAPID 2—0 
94—76 (45—39) și 74—64 (34—38). 
Am urmărit două partide inte
resante, in care fiecare echi
pă a avut ziua ei mai bună. 
Sîmbătă, steliștii au jucat de
zinvolt și au cîștigat clar, în 
timp ce duminică feroviarii 
s-au tinut scai de adversarii 
lor, conducînd multă vreme pe 
tabela de scor și creînd iluzia 
că vOr înregistra o mare sur
priză. Antrenorul H. Tursugian

S-A ÎNCHEIAT TURUL
în Sala sporturilor din Arad, 

după patru zile de frumoase în
treceri, s-au încheiat disputele 
din cadrul turului Campionatu
lui național pentru echipe de 
juniori, Ia tenis de masă. Au 
evoluat 28 de formații mascu
line și feminine, în componen
ta cărora s-au aflat cei mai 
buni jucători ai tinerei gene
rații. La capătul 
ții foarte bune și 
finale, pc primul 
tuat formațiile C. 
minin) și Universitatea I Cra
iova (masculin). Ambele s-au 
impus fără prea multe dificul
tăți în fața adversarelor, deta- 
șîndu-se prinitr-o comportare 
foarte bună campioana tuturor 
categoriilor. Olga Nemeș, care

unor presta- 
în turneele 
loc s-au si- 
S. Arad (fe-

DINAMO — C.S.U. BRAȘOV 
2—0 : 106—74 (54—30) și 96—67 
(54—23). Meciuri la discreția 
dinamoviștilor. Studenții brașo
veni au intrat pe teren timo
rați, deși în echipa lor sînt 
cițiva baschetbaliști bine cotați 
ca C. Moraru, R. Tecău, A. 
Flaundra (care au făcut parte 
și din lotul reprezentativ). în 
aceste condiții, dinamoviștii au 
făcut două „antrenamente cu 
public". S-au remarcat : Cara- 
ion 14+25. Marinache 10+13, 
David 10+10, respectiv Hegyesi 
14+12, Tecău 8+19.

IMUAS BAIA MARE — 
I.C.E.D. BUCUREȘTI 0—2 : 
52—65 (28—27) și 63—79 (41—44). 
Bucureștenii au cîștigat mai 
clar decît arată scorurile. Gaz
dele nu s-au regăsit nici un 
moment. Coșgeteri : Constantin 
7+14, Ciocan 4+17, respectiv 
Carpen 10 + 29, Pogonaru 12+16. 
(A. CRIȘAN — coresp.).

GRUPA 7-12

FARUL — URBIS 2—0 :
91—74 și 104—85

C.S.U. SIBIU — CARPAȚI 
BUCUREȘTI 2—0 : 98—60 și 
90—67

„U" CLUJ-NAPOCA — DI
NAMO ORADEA 1—1 : 83—76 
și 79—83

CAMPIONATULUI PE
nu a cedat nici un joc, precum 
și craiovenii Paul Haldan, Va
sile Florca și Costel Bădoi. De 
asemenea, sînt de menționat și 
evoluțiile sportivilor Marina 
Panțuru (C.S.Ș. 2 București),
Kinga Lohr (înfrățirea Tg. Mu
reș). Ștefan Nagy (C.S.M. Cluj- 
Nappca) ș.a.

Dintre rezultatele din ul
tima fază a competiției se de
tașează : feminin — C. S. Arad 
cu C.S.Ș. 2 București 5—0, cu 
înfrățirea Tg. Mureș 5—2, cu 
Gloria Buzău 5—1, cu C.S.Ș. 1 
București 5—0, cu Metalurgistul 
Cugir 5—3 ; Metalurgistul Cugir 
cu C.S.Ș. 2 București 5—1, cu 
înfrățirea Tg. Mureș 5—4. cu 
Gloria Buzău 5—1, cu C.S.Ș. 1 
București 0—5 ; înfrățirea Tg.

POIANA BRAȘOV, 7 (prin 
telefon). Cei mai buni schiori 
alpini ai tării și-au dat întîl- 
nire în frumoasa stațiune de 
la poalele Postăvarului pentru 
o ultimă repetiție înaintea 
campionatelor naționale de schi 
ale seniorilor și senioarelor. 
Prilejul l-a oferit competiția 
dotată cu „Cupa Valea Lupu
lui". Au avut loc curse de sla
lom uriaș și slalom special, pe 
cunoscuta pirtie de pe Valea 
Lupului.

Primii au intrat în concurs 
băieții, care și-au disputat sla
lomul uriaș pe o distanță de 
1 600 m, cu o diferență de ni
vel de 278 m, în două manșe, 
cu cite 49 și 47 de porți. Con- 
firmînd forma bună și progre
sul în care se află în acest se
zon, dinamovistul Mihai Bară 
— jr. a cîștigat al treilea sla
lom uriaș consecutiv, devansîn- 
du-și confortabil adversarii (cu 
aproape 2 secunde), ceea 
scutește de comentarii, 
fel, antrenorul său, Kurt 
își pune mari speranțe 
evoluție la fel de sigură
campionatele naționale de săp- 
tămina viitoare. Pentru locul

dat o luptă foarte
Adorjan

ce' ne 
Dealt- 
Gohn, 
într-o 
și la

Mihai Bâră-jr. în plină cursă 
pe pîrtia de pe Valea Lupului.

Foto : Dragoș NEAGU

secund s-a 
strînsă între Carol 
(ASA), Ion Cavași (Dinamo) și 
Zsolt Balazs (ASA), situați în i 
această ordine la diferențe 
foarte mici. Proba de slalom 
special, desfășurată pe prima 
parte a aceleiași pîrtii, i-a re
venit lui Adorjan, care s-a 
descurcat mai bine prin labi
rintul celor 51 de porți. M. 
Bâră — jr. a forțat prea mult 
în manșa a doua și a fost des
calificat, adversari ai învingă
torului rămînînd alți doi di- 
namoviști, Csaba Portik și Vili 
Podaru, dar care nu au mai 
putut să-l depășească pe Ador
jan.
• întrecerile fetelor — în ab
sența sportivelor Daniela Un
crop și Carmen Cozma, aflate 
peste hotare — au prilejuit ti
nerei Liliana Ichim de la C.S.Ș. 
Vatra Dornei cucerirea victo
riei în ambele curse și 'confir
marea talentului de care dis
pune, deși are doar 15 ani.

REZULTATE TEHNICE^ sla
lom uriaș — băieți : 
Bâră — jr. (Dinamo) 
Carol Adorjan (ASA) 
Ion Cavași (Dinamo) 
Zsolt Balazs (ASA) 
Nicolae Stinghe 
2:37,52, 6. Dorin Dinu (ASA)
2:37,72 ; fete : 1. Liliana Ichim 
(CSȘ V. Dornei) 2:44,98. 2.
Erica Codrescu (St. roșu) 
2:50,90, 3. Simona Costinaș
(CSȘ Petroșani) 2:51,62, 4. Su
zana Nagy (CSȘ Miercurea 
Ciuc) 2:51,94, 5. Irina Voicules- 
cu (Brașovia) 2:52,76, 6. Delia 
Parate (Din.) 2:53,82 ; slalom 
special — băieți : 1. Carol A- 
dorjan 1:21,15, 2. Csaba Portik 
(Dinamo) 1:22,39, 3. Vili Podaru 
(Dinamo) 1:22,50,’ 4. Ion Cavași 
1:22,73, . .................................
(ASA) 
1:23,17 ; 
1:33,30, 
1:33,90, 
ța Miercurea Ciur) 1:34,06, 
Elisabeta Stroe (IEFS) 1:35,19, 
5. Suzana Nagy 1:35,64, 6. De
lia Parate 1:36,45.

Carol GRUIA — coresp.'

1. Mihai 
2:34,68. 2. 
2:36,57, 3. 
2:36,62, 4. 
2:36,67, 5. 
(Teleferic)

5. Alexandru Manta 
1:22,95, 6. Dorin Dinu 
fete : 1. Liliana Ichim

2. Erica Codrescu 
3. Maria Balazs (Voin- 

4.

în „Cupa C.S.O. Sinaia“ la sanie

ÎNTRECERI DE BUN NIVEL
SINAIA, 7 (prin telefon). 

Vremea geroasă a permis ' des
fășurarea în foarte bune condi
ții a concursului 
de sanie dotat 
C.S.U. Sinaia", la 
sportivilor români 
zenți, in întrecerile juniorilor, 
și concurenți din R. D. Germa
nă. Disputele au fost de bun 
nivel, junioarele 
Germană 
fetelor, in 
Alexandru 
naia) a 
victorie în 
R. D. Germană.

REZULTATE, junioare î 
Heike Gluber (R.D.G.) 
2. Katrinz Meister 
2:18,28, 3. Carmen
(CSȘ Sinaia) 2:24,30, 4. 
Dimco (IEFS) 2:24,63, 5. Sibille 
Horbertz (R.D.G.) 2:24,84,
Anca Pinzaru (CSO 
2:30,96 ; juniori : 1. 
Comșa (CSȘ Sinaia) K. ------- --------
A. 
G. 
2:18,21, 
2:18,42. 
Sinaia) 
Maria 
2:16,97.

internațional 
cu „Cupa 

care în afara 
au fost pre-

Miercurea Ciuc) 
Maria 

; seniori 
(CSO

I

I i

din R. D. 
dominind concursul 
timp ce la băieți 
Comșa (C.S.Ș. Si- 
obținut o frumoasă 
fața sportivilor din

1.
2:16,78, 

(R.D.G.)
Șandor 

Camelia

6.
Sinaia) 

Alexandru 
2:16,39, 2. 

2:16,82, 3. 
2:17,05, 4.

(R.D.G.)

Urlich (R.D.G.)
Sallen (R.D.G.) 

Morgenstern •
" 5. W. Torsten (R.D.G.)

6. A. Teodorescu, (CSO 
2:18,80 ;
Maioru. ___  ___  .
2. Elena Stan (CSO Si

naia) 2:17,56. 3.
(IEFS) 2:21,75, 4. Elena Juvelea 
(CSO Sinaia) 2:24,92, 5. Ildiko

senioare : 1.
(CSO Sinaia)

Adriana Stroe

ET3

Antal (CSM 
2:30,03, 8.
(IEFS) 2:37,05 
Dumitrescu 
2:17,40, 2. Cr. Piciorea 
rul Bv.) 2:17,52, 3. 
(ASA) 2:18,02, 4.
(IEFS) 2:18,31, 5.
(Tractorul) 2:18,59, 6. 
zer (CSM Miercurea 
2:19,01 ; dublu juniori : 1. K.
Urlich — A. Sallen (R.D.G.) 
1:31,35, 2. Gh. Marinaș — C. 
Popescu (CSȘ II Sinaia) 
1:31,84, 3. Fr. Jark — R. Bran 
de (R.D.G.) 1:32,02 ; dublu se 
niori : 1. V. Radu — C. Picio
rea (Tractorul) 1:31,96. 2. Gh. 
Dumitrescu — C. Stănescu 
(CSO Sinaia) 1:34,10. 3. V.
Ifrim — N. Grămadă (IEFS) 
1:36,04.

Vasile FELDMAN — coresp.

Lefter 
: 1. Gh.

Sinaia) 
(Tracto- 

Ispas 
Ifrim 
Radu 

. Kai- 
Ciuc)

1. “

I. 
V. 
V.

. T.

I
I
I

I
I

K2M

„CUPA DINAMO“
(Urmare din pag 1)

nulul indoor, campionatele 
continentale de la Milano.

In orice caz, chiar în aceas
tă săptămînă, atleții noștri vor 
fi prezenți la cîteva competi
ții de anvergură la Budapesta, 
Moscova, Sofia și din nou

ECHIPE DE JUNIORI LA TENIS DE MASA
— C.S.Ș.
C.S.Ș. 2
1 București 5—3 ; mas- 
Universitalea I Craiova

1 București 
București —

Mureș 
5—2 ; 
C.S.Ș. 
culin :
cu C.Ș.Ș. I Oi. Secuiesc 5—0,

1 București 5—0, cu 
II Craiova 5—0, 

Cluj-Napoca 5—2, 
Tg. Mureș 5—3 ; 

Cluj-Napoca 
Secuiesc 5—0, 

C.S.Ș. 1 București 5—1, cu 
niversitatea II Craiova 5—4, 
înfrățirea Tg. Mureș 5—3.

în urma disputării tuiului 
campionatului au fost stabilite 
grupele valorice, în cadrul că
rora, 
șura 
rea 
culin

cu C.S.Ș. 
Universitatea 
cu C.S.M. I 
cu înfrățirea 
C.S.M. I 
C.S.Ș. I Od.

I Cluj-Napoca, 
IL Craiova, 

Mureș. 
, C.S.Ș.

Voința I
II Cluj-Napoca,

cu 
cu 
U- 
cu

în toamnă, se vor desfă- 
întrecerile pentru stabili- 
ierarhiilor finale : mas- 
— Universitatea I Craio-

va, C.S.M. 
Universitatea 
frățirea Tg. 1 
Od. Secuiesc, 
rești (gr. I), 
Mare, C.S.M.
Gloria Buzău, C.S.Ș. II Od. Se
cuiesc (gr. II), C.S.Ș. Constan
ta, C.S.Ș. Craiova, Voința II 
Satu Mare, Constructorul Tg. 
Mureș (gr. III) ; feminin — 
C.J5. Arad, Metalurgistul Cugir, 

2 București, înfrățirea 
Mureș, Gloria Buzău, 

1 București (gr. I), 
Petroșani, MEFMC Bu- 

C.S.M. Cluj-Napoca, 
București (gr.

în-
C.S.Ș. I 
1 Bucu-

Satu

C.S.Ș.
Tg.
C.S.Ș.
C.S.Ș.
curești,
Spartac București (gr. II), 
Constructorul Tg. Mureș. C.S.Ș. 
Slatina, C.S.Ș. Bistrița, C.S.Ș. Pir 
tești (gr. Ill). (Mircea COSTEA)



PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI
FOTBALISTULUI NU-IATÎT

PE CiT PARE“
timp de un an, ceea ce n-a 
fost rău.

— Erai extremă. Cum ai a- 
juns mijlocaș ?

— A fost ideea antrenorului 
ieșean Antohi. El mi-a deschis 
ochii. Acum sînt convins că 
nici n-aș putea juca altceva.

— Cum vezi evoluînd fot
balul ?

— In fiecare zi se adaugă 
cite ceva la viteză și duritate.

— Cum vezi evoluînd UTA ?
— Avem prea puțină forță 

in atac in jocurile din depla
sare. Antrenorul Pătrașcu în
cearcă ceva in direcția asta.

— Ce jucători de clasă îți 
plac ?

— Mi-a plăcut tehnica lui 
Rivera. Mi-au plăcut ruperile 
de ritm ale lui Cruyff.

— Te văd cam retras. Ce 
faci în timpul liber ?

. — Îmi place să citesc, mai 
ales in timpul cantonamente
lor de pregătire.

— Care e ultima carte pe 
care ai citit-o ?

— In zilele petrecute în Po
iană am citit „Săptămîna ne
bunilor" de Eugen Barbu.

— Și penultima ?
— „Spitalul municipal" de 

Barbara Harrison.
— Cum stai cu școala ?
— Am încercat la Politehni

că, la Timișoara. Dar e greu, 
mai ales dacă vămii să joci 
la Arad.

— Cum ai primit necalifi- 
carea la campionatul mondial ?

— Mi-a părut nespus de rău. 
Luațl om cu om, jucătorii noș
tri sînt mai buni decît cei un
guri. Din păcate, echipa...

— Ce-ți face familia ?
— Am o fetiță foarte fru

moasă, Maria-Raluca... Dar eu 
stau la Arad, iar soția la Iași. 
Nu vrea să vină aici. E ieșean- 
că, profesoară de filozofie. Eu, 
în schimb, nu pot părăsi Ara
dul, neavînd dezlegare. Dacă 
aș pleca, ar trebui să stau doi 
ani pe tușă. Si asta ar însem
na Să nu mai fiu eu însumi. 
Nu-i ușor să le împaci pe 
toate... Viața noastră, a fotba
liștilor, nu-i atît de ușoară 
pe cit pare. ..

loan CHIRILA

Portarul ploieștean Haralambie a fost mai rapid decît Țevi, res- 
pingind balonul. (Fază din meciul amical de simbătă, Progresul 

Â Vulcan — Petrolul Ploiești). Foto : V. BAGEAC
. sache — Andrieș, Cărpuci, Lunca, 
U I. Solomon — Penov, Vamanu, 

Soșu — Chitaru, Antohî, Veri- 
, geanu. Au mai jucat : Mangeac, 

Cojocaru, Elisei. (I. IANCU — 
- coresp.).• F.C. BIHOR — M.T.K. BU

DAPESTA 2—1 (2—0). Gazdele au 
obținut o victorie la limită, prin 

l golurile marcate de Grosu (min.
2 și 12) ; oaspeții au redus din 
handicap prin Borșo (min. 73).

■. (I. GHIȘA — coresp.).
U • PROGRESUL-VULCAN — PE

TROLUL PLOIEȘTI 1—1 (1—1).
Pe un teren acoperit complet cu 

; zăpadă, simbătă s-a desfășurat
t. un util meci de verificare între
n divizionara „fi" Progresul-Vulcan
1, și fruntașa seriei a H-a a Divi-
). ziei B, Petrolul Ploiești. A fost
p un joc viol, cu multe faze de
>- poartă, mai ales la cea petrolis-

tă, dar cu foarte multe ratări.

goe (IEFS) 4,70 m ; greutate : 
Gheorghe Crăciunescu (Steaua) 
17,05 m, V. Savu. (Met.) 16,39 m. 
I. Stroie (Steaua) 15,41 m ; cio
can — 16 kg : Stan Tudor (Dl- 

. namo) 24,46 m — nou record na- 
i țional, Ad. Meheș (Din.) 23,92 m, 
J P. Lengyel (IEFS) 23,63 m.
1 FEMEI : 50 m : Anlșoara Cuș- 
) mir (CSM Craiova) 6,2, L. Nego- 
i van (Steaua) 6,4, M. Stoica (Ra

pid) 6,4 ; 50 mg : Mihaela Stoica 
i 6,9 (in serie 6,8 s — nou record 

național), C. Țlfrea (St. roșu 
1 Brașov) 7,1, El. Aflorii (Steaua)

7,3, L. Alexandru (CSU Gl. 7,3 ;
1 lungime : Cușmlr 6,67 m, V. Io-
1 nescu (Rapid) 6.42 m, El. Aflorii
9 6,02 m ; Înălțime : Octavia Nif
1 (CSȘ șc. 190) 1,80 m, N. Vasile

(Din.) 1,75 m, Cr. Ivașcu (Rapid) 
j 1,75 m ; greutate : Mioara Boroș

(Din.) 18,12 m, M. Loghin (CSM 
>. Craiova) 17,95 m, FI. Crăciunescu
- (Steaua) 16,45 m.

E HANDBALIȘTILOR
(2), Frantisek Stika (2), Milan 

- Foita, Milan Cerny (6), Pavel
Bernard (3), Jaroslav Papier- 

), nik (8/6), Jiri Barton (2). 
el Au arbitrat bine Gruiu Gruev 
), și Rumen Petkov (Bulgaria), 
ii Astă-seară, de la ora 18, se 
). dispută în Palatul sporturilor și 
al culturii din Capitală, cea de a 
ri doua intilnirc dintre rcprezen-
), tativele României și Ceho-
:a slovaciei.

Scorul a fost deschis de oaspeți 
prin Simaciu (in min. 13), la o 
lovitură liberă, inteligent execu
tată, din afara careului de 16 m. 
Gazdele au dominat cu autoritate 
și au reușit să egaleze prin 81- 
mionov în min. 33. In repriza a 
doua s-au făcut multe Schimbări 
în formațiile celor două echipe, 
dar scorul a rămas neschimbat, 
în ciuda superiorității teritoriale 
a gazdelor.

Au fost folosite formațiile : 
Progresul-Vulean : Giron — Tă- 
năsescu, Mateescu, I. Alexandru, 
Gh. Ștefan — Neculce, Slmionov, 
Tică — Marica, Țevi, Apostol. Au 
mai jucat : Gîrjoabă, Rob, Nuțu, 
M. stoica, G. Sandu și V. Ion ; 
Petrolul : Haralambie — Cojo
caru, Stanciu, Butufei, Toma — 
Cozarec, Bratosin, Pancu — Si
maciu, Toporan, Libiu. Au mal 
fost folosiți : Mirzea, Lazăr, Ște- 
fănescu, Dobre, Gălățeanu, Călin 
și Pană. (GH. SLAVE).
• armatura zalau — „u“ 

CLUJ-NAPOCA 1—0 (1—0). Unicul 
gol al partidei a fost marcat de 
Pășcuță (min. 18). Clujenii au 
folosit următorul ,,11“: Lăzâreanu
— L. Mihal, Ciocan, FI. Pop, Că- 
pușan — Boea, Porațchi, Dobrău
— Tiglariu, Somlea, Albu. Au mal 
fost utilizați : 1. Vasile. Rițiu, 
Negruțlu, Popa. (N. DANCIU — 
coresp.).
• GLORIA BISTRIȚA — F.C. 

BAIA MARE 2—1 (1—1). Au în
scris : Georgescu (min. 20 șl 76), 
respectiv Bălan (min. 47). (I. TO
MA — coresp.).

0 C.S.M. SF. GHEORGHE — 
PROGRESUL ODORIIEIU SECU
IESC 3—0 (1—0). Golurile învingă
torilor au fost semnate de Benc- 
zik (min. 29), Adorjan (min. 62) 
și Siklodi (min. 85). (GH. BRIOTA
— coresp.).

0 F.C.M. PROGRESUL BRĂ
ILA — C.S.U. GALAȚI 1—0 (0—0). 
A marcat T. Neacșu (min. 57). 
(GR. Bizu — coresp.).

0 GAZ METAN MEDIAȘ — AU
RUL BRAD 0—0.

0 TRACTORUL BRAȘOV — ME
TALUL TG. SECUIESC 2—0 (1—0).

0 I.C.I.M. BRAȘOV — META
LUL SF. GHEORGHE 2—0 (1—0).

0 MOBILA MĂGURĂ CODLEA
— CARP AȚI SINAIA 1—0 (1—0).

0 UNIREA DROBETA TR. SE
VERIN — C.S.M. DROBETA TR. 
SEVERIN 0—2 (0—1).

0 PARTIZANUL BACĂU — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 2—1 
(1-0).0 CONSTRUCTORUL IAȘI — 
AUTOMATICA BUCUREȘTI S—1 
(2-1).0 STRUNGUL ARAD — RAPID 
ARAD 1—0 (0—0).

DIVIZIEI „A“, EDIȚIA 1981-1982
ETAPA A XVI!!-a (duminică 28 februarie)
F. C. Olt - Sportul studențesc (0-3)
Chimia Rm. Vilcea - Steaua (2-3)
S. C. Bacău - F. C. Constanța (1—0)
Corvinul Hunedoara - U. T. Arad (1—1)
Politehnica Timișoara - Jiul Petroșani (1-1 j
F.C.M. Brașov - C. S. Tîrgoviște (1—3)
Progresul Vulcan - F. C. Argeș (1—1)
Dinamo - „U" Cluj-Napoca (1-2)
Universitatea Craiova- A.S.A. Tg. Mureș (2-0)

(se dispută simbătă 27 februarie)

ETAPA A XlX-a (duminică 7 martie)
C. S. Tîrgoviște - Univ. Craiova (0-4)
Sportul studențesc - „Poli" Timișoara (1-2)
F. C. Argeș - Corvinul Hunedoara (0—2)
F. C. Constanța - Progresul Vulcan (1—1)
„U" Cluj-Napoca - Chimia Rm. Vilcea (1-1)
A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo (2-3)
Steaua - S. C. Bacău (1-1)
U. T. Arad - F.C. Olt (0-4)
Jiul Petroșani — F.C.M. Brașov (1—2)

ETAPA A XX-a (duminică 14 martie)

Progresul Vulcan - F.C.M. Brașov (0-2)
U. T. Arad — Univ. Craiova (1—3)
„U“ Cluj-Napoca - Sportul studențesc (1—1)
C. S. Tîrgoviște — „Poli" Timișoara (0—3)
Dinamo - Jiul Petroșani (2—2)
F. C. Argeș - S. C. Bacău (0-0)
F. C. Olt - F. C. Constanța (0—0)
Corvinul Hunedoara - Steaua (1—2)
Chimia Rm. Vilcea - A.S.A. Tg. Mureș (0—2)

ETAPA A XXI-a (simbătă 20 martie)
A.S.A. Tg. Mureș - F. C. Argeș (1-4)
F. C. Constanța - C. S. Tîrgoviște (1—2)
Progresul Vulcan - Steaua (2-2)
Jiul Petroșani - Corvinul Hunedoara (0-5)
S. C. Bacău — F. C. Olt (0—2)
Universitatea Craiova- Chimia Rm. Vilcea (0—1)
Sportul studențesc - Dinamo (0—3)
Politehnica Timisoara - „U“ Cluj-Napoca (0-1)
F.C.M. Brașov . - U. T. Arad (1-1)

ETAPA A XXII-a (duminică 28 martie)
Chimia Rm. Vilcea - F. C. Constanța (0-4)
Politehnica Timișoara - Dinamo (0—3)
Corvinul Hunedoara - A.S.A. Tg. Mureș (0-4)
Sportul studențesc — U. T. Arad (1—1)
„U" Cluj-Napoca - Univ. Craiova (1-4)
C. S. Tîrgoviște - Jiul Petroșani (0—2)
S. C. Bacău — Progresul Vulcan (3—1)
F. C. Argeș — F.C.M. Brașov (0-0)
Steaua - F. C. Olt (0-1)

ETAPA A XXIII-a (duminică 4 aprilie)
U. T. Arad — Steaua (0-1)
Jiul Petroșani - Chimia Rm. Vilcea (1-1)
„U" Cluj-Napoca - F.C.M. Brașov (0-1)
Universitatea Craiova- „Poli" Timișoara (2—0)
F. C. Argeș - Sportul studențesc (1-1)
Progresul Vulcan - Corvinul Hunedoara (1-7)
F. C. Olt - C.S. Tîrgoviște (1—2)
Dinamo - F. C. Constanța (3—1)
A.S.A. Tg. Mureș - S. C. Bacău (0—1)

ETAPA A XXIV-a (duminică 11 aprilie)
Chimia Rm. Vilcea — F. C. Argeș (1—2)
F.C.M. Brașov - „Poli" Timișoara (0-4)
F. C. Olt - Dinamo (2—4)
Steaua - A.S.A. Tg. Mureș (1—1)
C. S. Tirgoviște - „U“ Cluj-Napoca (0—T)
Sportul studențesc — Univ. Craiova (0—4)
F. C. Constanța — U. T. Arad (0—3)
S. C. Bacău - Corvinul Hunedoara (2—4)
Jiul Petroșani - Progresul Vulcan (0—0)

ETAPA A XXV-a (duminică 18 aprilie)

U. T. Arad - „U" Cluj-Napoca (1-3)
Progresul Vulcan — Chimia .Rm. Vilcea (2-3)
F. C. Argeș - Jiul Petroșani (0—1)
Dinamo - C.S. Tirgoviște (1-1)
Universitatea Craiova- Steaua (0-1)
A.S.A. Tg. Mureș - F. C. Olt ' (0-1)
Politehnica Timișoara - S. C. Bacău (0-2)
F.C.M. Brașov - Sportul studențesc (0-2)
Corvinul Hunedoara - F.C. Constanța (1-1)

ETAPA A XXVI-a (duminică 25 aprilie)
Dinamo — Steaua (0—0)
U. T. Arad — „Poli" Timișoara (0—0)
C. S. Tîrgoviște - Chimia Rm. Vilcea (3—3)
S. C. Bacău - F.C.M. Brașov (0—0)
F. C. Constanța - Jiul Petroșani (2-5)
Universitatea Craiova- F. C. Argeș (1-0)

F. C. Olt — Corvinul Hunedoara (1-3)
„U" Cluj-Napoca - A.S.A. Tg. Mureș (0—3)
Progresul Vulcan - Sportul studențesc (1-3)

ETAPA A XXVII-a (duminică 2 mai)

Corvinul Hunedoara - F.C.M. Brașov (0-2)
Sportul studențesc - S. C. Bacău (1—1)
F. C. Olt - Univ. Craiova (1-4)
Jiul Petroșani - U. T. Arad (0-1)
A.S.A. Tg. Mureș — Progresul Vulcan (0—2)
Steaua — „Poli" Timișoara (0-2)
„U" Cluj-Napoca - F. C. Constanța (0-2)
Chimia Rm. Vilcea - Dinamo (0—1)
F. C. Argeș - C.S. Tirgoviște (0-1)

ETAPA A XXVIII,-a (miercuri 5 mai)

S. C. Bacău — Univ. Craiova (1-4)
Progresul Vulcan - U. T. Arad (1—4)
Jiul Petroșani - A.S.A. Tg. Mureș ((0-4)
Dinamo - F. C. Argeș (2-0)
Corvinul Hunedoara - „U" Cluj-Napoca (1—1)
F. C. Constanța — Sportul studențesc (0—0)
Politehnica Timișoara - F. C. Olt (0-2)
C. S. Tîrgoviște - Steaua (1-1)
F.C.M. Brașov - Chimia Rm. Vilcea (0—1)

ETAPA A XXIX-a (joi 20 mai)

Politehnica Timișoara - Progresul Vulcan (0-2)
Universitatea Craiova- F.C.M. Brașov (0—2)
Chimia Rm. Vilcea — Corvinul Hunedoara (1—5)
Steaua - „U" Cluj-Napoca (0-2)
Sportul studențesc - Jiul Petroșani (1-1)
F. C. Argeș - F.C. Olt (0-3)
A.S.A. Tg. Mureș — F. C. Constanța (1-4)
S. C. Bacău - Dinamo (1-4)
U. T. Arad — C. S. Tirgoviște (1-0)

ETAPA A XXX-a (duminică 23 mai)

F. C. Olt — Chimia Rm. Vilcea (0-1)
Corvinul Hunedoara - Sportul studențesc (0-1)
Progresul Vulcan - C. S. Tîrgoviște (0—1)
F. C. Constanța - „Poli" Timișoara (1-1)
U. T. Arad — S. C. Bacău (0—3)
F.C.M. Brașov — A.S.A. Tg. Mureș (1—0)
Dinamo — Univ. Craiova (0—2)
Jiul Petroșani - Steaua (0—1)
„U" Cluj-Napoca - F. C. Argeș (0—2)

ETAPA A XXXI-a (duminică 30 mai)

Jiul Petroșani - „U" Cluj-Napoca (1-3)
Chimia Rm. Vilcea - S. C. Bacău (0-1)
F.C.M. Brașov - F. C. Olt (0-3)
Dinamo — Progresul Vulcan (3—1)
Politehnica Timișoara Corvinul Hunedoara (2—3) 
Steaua - Sportul studențesc (0—1)
F. C. Argeș - U. T. Arad (0-2)
Universitatea Craiova - F. C. Constanța (1-1)
C. S. Tirgoviște - A.S.A. Tg. Mureș (0—2)

ETAPA A XXXII-a (duminică 6 iunie)

Corvinul Hunedoara - Univ. Craiova (0-2)
A.S.A. Tg. Mureș - „Poli" Timișoara (1—2)
Sportul studențesc - Chimia Rm. Vilcea (1-2)
F. C. Olt — Jiul Petroșani (0—0)
U. T. Arad — Dinamo (1—2)
F.C. Constanța — F. C. Argeș (0—2)
Steaua - F.C.M. Brașov (1—2)
S. C. Bacău - C. S. Tîrgoviște (0—2)
„U" Cluj-Napoca - Progresul Vulcan (0-1)

ETAPA A XXXIII-a (miercuri 9 iunie)

Chimia Rm. Vilcea - „Poli" Timișoara (0-3)
Progresul Vulcan — F. C. Olt (0—1)
Jiul Petroșani — Univ. Craiova (0—1)
F. C. Argeș - Steaua (0-3)
F. C. Constanța — F.C.M. Brașov (O-O)
„U“ Cluj-Napoca — S. C. Bacău (1—3)
Dinamo — Corvinul Hunedoara (1-2)
A.S.A. Tg. Mureș - U. T. Arad (0—1)
C. S. Tirgoviște - Sportul studențesc (0—2)

ETAPA A XXXIV-a (duminică 13 iunie)

Steaua — F. C. Constanța - (0—1)
Corvinul Hunedoara — C.S. Tîrgoviște (1—1)
F.C.M. Brașov - Dinamo (0-2)
S. C. Bacău - Jiul Petroșani (0-3)
’Sportul studențesc — A.S.A. Tg. Mureș (0—4)
U. T. Arad — Chimia Rm. Vilcea (2—3)
Politehnica Timișoara - F. C. Argeș (0-2)
Universitatea Craiova — Progresul Vulcan (1—2)
F. C. Olt - „U“ Cluj-Napoca (0-0)

N. R. In paranteze - rezultatele din tur

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA „LOTO 2" 
DIN 7 FEBRUARIE 1982

EXTRAGEREA I : 33 42 19 49
EXTRAGEREA A H-a : 22 68 58 16
EXTRAGEREA A IlI-a : 12 36 75 53
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 971.036 lei, din 

care 204.369 lei, report la categoria 1.

REZULTATELE CONCURSULUI PRONO
SPORT DIN 7 FEBRUARIE 1982

I. Ascoli — Fiorentina X
II. Avellino — Udinese 2

III. Cagliari — Roma 2
IV. Catanzaro — Bologna 1
V. Cesena — Genoa X

VI. Como — Juventus 2
VII. Milan — Napoli X

VIII. Torino — Inter 2
XX. Catania — Foggia 1
X. Cremonese — Varese X

XI. Lecce — Perugia X
XIL Pescara — Pisa ■ 2

XIIL Reggiana — Spal X
Fond total de cîștiguri : 1.104.772 lei, din

care 56.105 lei, report la categoria L



CĂDERE DE CORTINĂ iN FESTIVALUL

ȘAH/ST „HERCULES 'R2“
Barajul pentru „interzonal" se va disputa la Budapesta

ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCUL SECUND
IN //CUPA TOTO" LA HOCHEI

FLCRETIȘTII ROMÂNI 
PE LOCUL 3

Victoria a revenit echipei Ungariei
CUPA GAUDINI"

în cursul zilei de vineri, o- 
dată cu încheierea turneului 
zonal de șah, la Băile Hercu
lane. au luat sfîrșit șl celelal
te întreceri cuprinse în pro
gramul competițional al Festi
valului sahist „Hercules ’82". 
Abia tîrziu, după căderea serii, 
a fost efectuată ultima muta- 

"re pe tablă în partida C. Bușu 
(România) — V. Antonov (Bul
garia) din cadrul turneului de 
maeștri. încheiată cu remiză 
după aproape 9 ore de joc. 
Rezultatul nu afecta primele 
locuri în clasament, care re
vin, în ordine, iugoslavului 
Ncnad Ristici, cu 8 puncte 
din 11 posibile, urmat de trei 
jucători la egalitate, Emil Un
gureanu (care a adus - și sin
gura înfrîngere învingătoru
lui), Aurel Urzică și Laszlo 
Eperjesi (Ungaria), toți cu ci
te 7,5 p. Pe locul patru, tînă
rul Dan 
care la 
notă de 
mează : 
net (Franța) 6 p, 
Antonov (Bulgaria) 5 p. 
Oltean 4,5 p, Wolfgang 
(R.F. Germania) 4 p, Valeriu 
Nicolaide 3,5 p, Comeliu Bușu 
2,5 p. loan Mărășescu 2 p.

în turneul internațional fe
minin, trei jucătoare își îm
part victoria : Pavlina Anghe- 
lova (Bulgaria), Antonina Dra- 
gasevici (Iugoslavia) și Ligia 
Jicman — cîte 7,5 p. De men
ționat că șahista româncă a 
obținut a doua notă de maes- 
tră internațională. în conti
nuare : Zsuzsa Makai (Unga
ria) 7 p. Elisabeta I’olihronia- 
de 6,5 p, Miroslava Gostovici 
(Iugoslavia) și Gertrude Baum- 
stark — 5,5 p. Eugenia Ghindă 
5 p, Eleonora Gogilea 4,5 p, 
Smaranda Boicu 4 p, Mariana 
Bădici 3 p Gabriela Olteanu 
2,5 p.

între 56 de șahiști s-a dis-

putat întîietatea în cadrul 
concursului „open", pe distan
ța a 9 runde. Pe podiumul în
trecerii. bucureșteanul Emil 
Pessi,
Ervin 
ambii

bucureșteanul
cu 8 puncte, flancat de 
Mozes și Alfred Kertesz, 
ou cîte

în ziua

7 puncte.
★
încheierii între- 
Băile Herculane

Tot 
cerilor de la 
au fost stabilite și amănuntele 
organizatorice ale viitorului 
meci-turneu de baraj pentru 
cele două locuri rămase nede
partajate în turneul zonal. Cei 
patru competitori — Florin 
Gheorghiu (România), Alek
sander Sznapik (Polonia), Pe
ter Lukăcs și Jozsef Pinter 
(ambii Ungaria) — se vor re- 
întîlni Ia Budapesta, după da
ta de 20 martie. Se va juca 
tur și retur.

La Budapesta s-a 
la sfirșitul săptămînii 
te o tradițională competiție de 
hochei, dotată cu „Cupa 
to“ și la care au luat 
reprezentativele 
Bulgariei, Spaniei 
gazdă. Echipa țării 
jucat bine în prima 
acestei Întreceri, dispunînd în 
prima etapă 
Bulgariei cu 
(2—0, 2—0, 
tele marcate 
reb, Axinte, 
fost frumos în primele 
reprize, cînd echipa noastră a 
ratat cîteva ocazii mari, după 
care în ultima parte, jocul a 
fost mai lent, mai puțin in
teresant.

In a doua etapă, consuma
tă simbătă seara, echipa ro
mână a întîlnit reprezenta-

disputat 
trecu-

To- 
parte 

României, 
și țării 
noastre a 
parte a

tiva Spaniei 
pus cu scorul 
6—0, 3—0).

de selecționata 
scorul de 4—0 

0—0) prin punc- 
de Solyom, Ge- 
Pisaru. Meciul a 

două

de care a dis- 
de 15—0 (6—0,
Golurile echipei 

noastre au fost înscrise 
Solyom (4), V. Iluțanu 
Gereb (2), Toke (2), 
Gali, Moroșan și Ilălăucă.

In celelalte partide din 
ceste două etape s-au înre
gistrat următoarele rezultate: 
Ungaria — Spania 8—3 (6—0,
0—1, 2—1) și Ungaria — Bul
garia 9—3 (4—0, 2—1, 3—2), în 
ambele întîlniri jucătorii un
guri fiind mai buni, doar în 
primele reprize.

de
(3), 

Nislor,

a-

IN „
Tradiționala competiție in

ternațională de floretă, do
tată cu „Cupa Gaudini" s-a 
desfășurat în acest an în lo
calitatea Montpellier din 
Franța. Echipa României,’ al
cătuită din Petru Kuki, So
rin Roca, Zsolt Husti, Gheor- 
ghe Oancea și Vasile Geor
gescu, s-a clasat pe locul 3 
intrecînd cu 9—7 reprezen
tativa Ungariei. Pe primul loc 
s-a clasat reprezentativa 
Franței care a învins, tot cu 
9—7, formația Italiei.

Bărbulescu — 7 p. 
17 ani obține prima 
maestru FIDE. Ur- 
Francois Chevaldon-

Vladimir 
Dorel 

Ott

PE GHEAȚA ȘI PE ZAPADĂ
S-AU ÎNCHEIAT „EUROPENELE"

DE PATINAJ ARTISTIC
PETRUȘEVA Șl HLEBNJKOV 

- ÎNVINGĂTORI

Ultima etapă, programată 
ieri seara, a opus, în deschide
rea cuplajului final, echipele 
Bulgariei și Spaniei, în care 
victoria a revenit echipei bul
gare cu scorul de 6—3 (1—0, 
2—2, 3—1). Pînă la Închiderea 
ediției nu ne-a parvenit decît 
rezultatul final al meciului 
Ungaria — România, in care 
echipa gazdă a cîștigat cu 4—1 
(2—0, 1—1, 1—0), astfel îneît, 
clasamentul final este urmă
torul : 1. Ungaria 6 p; 2. Ro
mânia 4 p ; 3. Bulgaria 2 p; 
4. Spania 0 p.

UN FRUMOS SUCCES 
AL RUGBYȘTILOR DE LA FARUL

In al doilea meci susținut 
de echipa de rugby Farul in 
Țara Galilor, jucătorii noștri 
au întîlnit Ia Haverfordwest o 
selecționată districtuală. Tn 
prima repriză gazdele au evo
luat mai bine, dar după pau
ză rugbyștii români s-au im
pus cu autoritate și au cîști
gat cu un scor clar : 21—13
(6—10). Pentru constănțeni au 
înscris : Lungu (eseu), Pllot- 
schi (eseu de penalizare), Be- 
zușcu (2 lovituri de pedeapsă 
și 2 transformări), Coman 
(drop).

întrecerile campionatelor eu
ropene de patinaj artistic s-au 
încheiat duminică pe patinoa
rul din Lyon cu desfășurarea 
probei individuale 
Victoria a revenit tinerei, de 
20 de ani, Claudia Kristofics- 
Binder (Austria) la capătul u- 
nei dispute interesante cu Ka
tarina Witt (R. D. Germană) și 
Elena Vodorezova (U.R.S.S.) 
clasate pe locurile următoare 
ale podiumului de premiere.

Proba de dans, încheiată sîm
bătă, a revenit cuplului englez 
Jayne Thorvill — Christopher 
Dean, urmat de perechile Na
talia Bestcmienova — Andrei 
Bukin șl Irina Moiseeva — 
Andrei Minenkov, ambele din 
Uniunea Sovietică.

feminine.

La campionatele mondiale de 
patinaj viteză (sprinteri) care 
au loc pe pista de gheață de 
La Alkmaar, in Olanda, multi
pla campioană sovietică Nata
lia Petrușeva a obținut două 
victorii, la 500 m — 41,58 s. și 
la 1 000 m — 1:25,69 s. Pro
bele masculine de 500 . m 
și 1000 m au fost cîștigate de 
patinatorul sovietic Serghei 
Hlebnjkov cu timpul de 38,03 
și respectiv 1:18,23.

WEI RATHER (COBORIRE) Șl 
STENMARK
CAMPIONI

(SLALOM) 
Al LUMII

cadrul C.M. de

Divizia ,,K“ de volei masculin

NUMAI VICTORII ALE ECHIPELOR GAZDA
Simbătă și duminică au fost' 

programate meciurile etapei a 
XVI-a în campionatul masculin 
al primei divizii de volei. A 
fost o eta'pă a echipelor gazdă. 
De fapt, numai în meciul de 
la București oaspeții puteau 
emite pretenții la victorie. Iată 
amănuntele.

CALCULATORUL 
REȘTI — SILVANIA ȘIMLEU 
SILVANIEI 3—1 (8, 12, 
12). Derbyul etapei a fost un 
meci de nivel mediocru, volei
baliștii de la Silvania, lipsiți 
de aportul iul Mircea Tutovan, 
nefurnizînl replica ce se aș
tepta de la ei. S-au remarcat: 
Schiopescu, Steriadc, Băroiu șl 
Ioniță, de la învingători, Cion- 
toș și, parțial. Strauff, de la 
învinși. Bun arbitrajul lui L. 
Griin (Tg. Mureș). C. Gogoașă 
(București). (M. FERRARINI).

EXPLORĂRI BAIA MARE 
— UNIVERSITATEA CRAIOVA 
3—0 (12, 11, 3). Victorie meri
tată a gazdelor. De remarcat 
că Universitatea Craiova a 
condus cu 10—2 în primul set. 
Cei mai buni : Corcheș, Balaș, 
Arbuzov (Explorări), Dumitru 
și Păun (Universitatea). Arbi
tri.: Al. Ignat (Tg. Mureș), Gh. 
lonescu (București). (A. CRI- 
ȘAN — coresp.).

C.S.U. ORADEA — C.S.M. 
DELTA TULCEA 3—1 (15, —14, 
8, 11). Meci de mare luptă, cu 
evoluție palpitantă a scorului. 
Blocajul și atacurile, mai efica
ce au fost elementele determi
nante în obținerea succesului

BUCU-

—15,

de către localnici. S-au eviden
țiat : Manole, Ităduță, Horje, 
Dragoș de la gazde, Iacoblev, 
Iordache și Ungureanu de la 
oaspeți. Arbitri : I. Amărăștea- 
nu (Craiova), I. Pintea (Baia 
Mare). (I. GHIȘA — coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — 
C.S.U. GALAȚI 3—0 (7, 9, 7). 
Joc fără probleme pentru bra
șoveni care au cîștigat în mai 
puțin de o oră. S-au remarcat 
Sterea, Hinda și Schiau de la 
Tractorul. Evoluție palidă a 
studenților. Arbitri : I. Ar- 
meanu și N. Găleșeanu (ambii 
din București). (C. GRUIA — 
coresp.).

C.S.M. SUCEAVA — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 3—1 
(2, 7, —8, 11). Meci frumos în 
care cei mai buni au fost Du
mitru (C.S.M.) și Pali (Poli
tehnica). Arbitri : M. Stamate 
(București), I. Stoica (Bacău). 
(C. ALEXA — coresp.).

Coborirea din 
schi de la Schladming (Aus
tria) a prilejuit sîmbătă o dis
pută extraordinară, pe o pîrtie 
extrem de pretențioasă (3401 m 
lungime, 1006 m diferență de 
nivel !) 
curenți 
primele 
Ilarii 
1:55,10, 
ția) 1:55,58, 3. E. Resch (Aus
tria) 1:55,73, 4.. F. Heinzer 
(Elveția) 1:55,98, 5. P. Miiller 
(Elveția) 1:56,05, 6. VI. Makeev 
(U.R.S.S.) 1:56,10, 7. Fl. Kla
mmer (Austria) etc.

Proba de slalom special, les- 
fășurată duminică, s-a încheiat 
cu succesul așteptat al suede
zului Ingcmar Stenmark care, 
în cele 2 manșe, a totalizat 
timpul de 1:48.48. Surprizele 
le-au produs tînărul schior 
iugoslav Bojan Krizaj, clasat al 
doilea, cu 1:48,90 și suedezul 
Bengt Fjaellberg, al treilea cu 
1:49,32. Mulți dintre favoriți, 
între oare și frații Mahre, au 
abandonat !

care i-a supus pe con- 
la mari eforturi. Pe 
locuri s-au clasat : 1. 
Weirather (Austria) 

2. C. Cathomen (Elve-

ELVEȚIA I ÎNVINGĂTOARE 
LA BOBUL DE 2 PERSOANE

Turneul celor 5 națiuni la rugby

IfiLANDA A ÎNTRECUT
LONDRA. Competiția de 

rugby „Turneul celor 5 națiuni" 
a programat simbătă două în- 
tîlniri foarte importante. Ast
fel, la Londra, pe Twickenham 
(60 000 spectatori) selecționata 
Irlandei a dispus de cea a An
gliei, 16—15 (10—3) la capătul 
unui joc de foarte bun nivel. En
glezii au fost dominați în toa
te compartimentele de verva 
și iureșul irlandez, ei acuzînd 
însă absența din formație a 
lui Bill Beaumont, jucător de 
linia a doua căpitanul echipei, 
și a lui Paul Dodge, un pion 
important al liniei de treisfer- 
turi. Punctele au fost realizate 
de : McNeill și McLoughlin 
(eseuri), Campbell (2 lovituri 
de pedeapsă și o transformare) 
pentru învingători, Slemen (e-

ANGLIA, IA 10NDRA !
seu), Rose (3 lovituri, de pe
deapsă și o transformare) pen
tru învinși.

La Cardiff, pe Arms Park 
(54 000 spectatori) reprezenta
tiva Tării Galilor a Întrecut 
net Franța cu 22—12 (6—9).
Oaspeții au Început furtunos și 
după 8 minute conduceau cu 
9—3, dar galezii, dominind jo
cul la tușe și în regrupări, s-au 
impus clar și s-au detașat. O 
remarcă specială pentru fun
dașul Gwyn Evans care a 
transformat 6 lovituri de pe
deapsă. Au mai înscris : Terry 
Holmes (eseu) pentru galezi, 
Blanco (eseu). Sallefranque (o 
lovitură de pedeapsă și o trans
formare), Martinez (lovitură de 
pedeapsă) pentru francezi.

ANGLIA (et. 23): Southamp
ton — Manchester City 2—1, 
Manchester United — Aston 
Villa 4—1, Liverpool — Ipswich 

— Arsenal 
— Wolver- 
clasament : 
Manchester 
cu cite 23

va desfășura partida restanță 
dintre Silvania și C.S.M. Del
ta Tulcea.

CLASAMENT
1. Tractorul 16 12 4 41:19 28
2. Explorări 16 10 6 36:20 26
3. Silvania 15 11 4 37:23 26
4. Univ. Cv. 16 9 . 7 29:31 25
5. C.S.M. Sv. 15 9 6 29:26 24

6. Calculatorul 15 8 7 31:29 23
7. C.S.U. Or. 16 6 10 27:37 22
8. Politehnica 16 5 11 24:37 21
9. C.S.U. Gl. 16 4 12 20:41 20

10. Delta Tul. 15 4 11 24:35 19

Mîine, la Șimleu Silvaniei se

Pe pîrtia 
au avut loc 
natului mondial de bob 2 per
soane. Titlul a fost cucerit de 
echipajul 
Schărer — 
în cele 4 
timpul de 
1:10,16 + 
pîrtiel + 
2. Elveția

de la St. Moritz 
întrecerile campio-

Elveția I (Erich 
Max Rueegg) care 

coborîri 
4:41.33

1:10,01 
1:10.89).
II (Hans Hiltebrand 

— Ueli Băchli) 4:41,86 (1:10,15 
+ 1:10,50 + 1:10,54 + 1:10,67), 
3. R. D. Germană I (Horst 
Schonau — Andreas Kirchner) 
4:42,00 (1:10,39 -I- --------
1:10,65 + 1:10.49), 
Germană II 4:44,16, 5. R. 
Germania II 4:44,76 6. U.R.S.S. 
II 4:45,24 etc.

a totalizat 
(1:10,27 + 

— recordul 
Au urmat :

1:10,47 +
4. R. D.

F.

4—0, Sunderland
0—0, Tottenham
hampton 6—1. în 
Southampton 43 p, 
U. 42 p (ambele 
jocuri), Liverpool 39 p (22 ].).

R. F. GERMANIA (et. 21) : 
Bayern Miinchen — Fortuna 
Dusseldorf 7—0 ! (au marcat : 
Niedermayer și Augenthaler
— cîte două, Kraus, Rumme-
nigge și Breitner), MSnchen- 
gladbach — Bochum 4—2, Ein
tracht Frankfurt — K61n 
Hamburg — Niirnberg 
Stuttgart — Kaiserlautern _ .
Duisburg — Dortmund 1—2. Tn 
clasament : Bayern 30 p (20 j.), 
Monchengladbach 30 p (21 j.), 
Koln 28 p (20 j.).

ITALIA (et. 18) : Ascoli — 
Fiorentina 7
Udinese 0—1, Cagliari — Roma 
2—4, Catanzaro — Bologna 
1—0, Cesena — Genoa 1—1, 
Como — Juventus 0—2, Milan
— Napoli 1—1. Torino — Inter 
0—1. Tn clasament : Juventus 
26 p, Fiorentina 26 p, Inter 
24 p, Roma 22 p. Napoli 21 
p etc.

4—2, 
6—1, 
4—0,

0—0, Avellino

„Cupei Spaniei" : Athletic Bil
bao — Real Sociedad 1—0 ; 
Real Madrid — Atletico Ma
drid 0—0 ; Zaragoza — Rayo 
Vallecano 2—1 ; Coruna — 
Sporting Gijon 1—1 (întîlnirila 
retur, la 17 februarie).

ȘTIRI, REZULTATE
0 Selecționata U.R.S.S. a 

dispus de echipa Union Depor- 
tiva Mellila din divizia B din 
Spania cu 3—1 (1—0).

0 La Zagreb, în joc amical, 
Dinamo (din localitate) — 
Sturm

0 In 
neret). 
Belgia

0 Tn 
Partizan 
Dresda 6—5 (după loviturile de 
la 11 m). La sfirșitul timpului 
regulamentar scorul era 1—1.

0 La 1 iunie, la Hamburg, 
va fi organizat un meci intre 
reprezentativa R. F. Germania 
și echipa SV Hamburg, pri
lejuit de retragerea din activi
tatea competițională a lui 
Franz Beckenbauer. O parte 
însemnată din încasări va H 
donată, la dorința jucătorului 
sărbătorit, unei organizații care 
se ocupă de copii handicapați.

(din 
Graz 2—0 (1—0).
preliminariile 

la Edinburgh : 
1—1.
turneul de la 

Belgrad —

C.E. (ti- 
Scoția —

Skoplje:
Dynamo

AGENDA SĂPTĂMÎNII
HANDBAL

9—15 FOTBAL
Meciuri tur in sferturile de finală, ale cu
pelor europene (f)
Turneul de la Merida (Venezuela), la care 
participă șl selecționata divizionară

10
12—13

FOTBAL 
HANDBAL

13—14 ATLETISM 
JUDO 
PATINAJ 
BOB

SANIE 
SCHI

participă 
României. 
Grecia —
'.D.G. —

Dessau
Cupa F.I.S.U., la Sofia
Turneu internațional, la Tbilisi
C.M. viteză (f) multiatlon, la Inzell (R.F.G.) 
C.M. (4 persoane) juniori, la Wlnterberg 
(R.F.G.) șl C.M. seniori (4 persoane) la St. 
Moritz (Elveția)
C.E. la Wlnterberg
„Cupa Mondială" — coborîre, slalom (m). 
la Garmlsch Partenklrchen (R.F.G.), și co- 
borire (f), la Arosa (Elveția)

a
R.D.G. (amical), la Atena 
Danemarca meci amical (m), la

BOX 0 La Donețk a avut loc 
al 3-lea meci dintre echipele 
U.R.S.S. și S.U.A. Puglliștil so
vietici au obținut victoria cu 5—4. 
în celelalte întîlnirl victoriile 
fuseseră împărțite.

CICLISM 0 A 3-a etapă a com
petiției „Șoseaua Soarelui'' meria —................. - - .
cîșHgată 
geant în 
Sergeant 
samentul .. ____  _
rechea Patrick Sereu (Belgia) — 
Rene Pijnen (Olanda) a ciștlgat 
cursa de 6 zile desfășurată pe 
velodromul din Copenhaga. Pe 
locul secund, cu un tur in urmă, 
s-a clasat cuplul Dietrich Thurau . 
— Alber Fritz (R.F.G.).

TENIS 0 în sferturile de finală 
ale turneului de la Buenos Aires ••

(Al- 
Aquilas, 145 km) a fost 
de belgianul Marc Ser- 
4.17:31,0. Cu acest succes 
a devenit lider în cla- 
general al cursei 0 Pe-

au fost consemnate rezultatele : 
Ganzobal 
joux 
Vilas 
harzkl
Perez
(Romania)

(Argentina) 
(Chile) 4—6, 

(Argentina) 
(Ungaria) ( 

(Uruguay) — 
6^—4, 6—

7—6,

TELLX • TELEX
(Austria) 2—0
meci de baraj 
europeană pe 

Dublin, Irlanda 
cu 3—0 șl va

(Franța) — Feigl 
(abandon) 0 tn 
pentru competiția 
teren acoperit, la 
a întrecut Belgia 
juca, anul viitor, in prima grupă 
valorică a întrecerilor 0 In ziua 
a treia a turneului demonstrativ 
de la Toronto, Lendl l-a întrecut 
cu 6—4, 6—3 pe Connors, McEnroe

pe Gerulaitis 7—6, 7—S, iar Tan
ner pe Panatta cu 6—2, 7—5.

TENIS DE masa 0 La Nantes 
a început tradiționala competiție 
„Top 12“ : Douglas (Anglia) — 
Dvoraceh (Cehoslovacia) 3—2, Or
lowski (Ceh.) — Pansky (Ceh.) 
3—2, Secretin (Franța) — Gergely 
(Ungaria) 3—2, Kallnicl (Iugosla
via) — Gergely 3—2, Grubba (Por 
lonia) — Pansky 3—t, Grubba
— Douglas 3—1, Secretin — Ka- 
llnfci 3—0. Gergely — Bengtsson 
(Suedia) 3—0 ; femei : Hammer- 
sley (Anglia) — Popova (U.R.S.S.) 
2—0, Szabo (Ungaria) — Magos 
(Ungaria) 2—0, Kamizuru (R.F.G.)
— Popova 2—0, Hammersley — 
Szabo 2—0, Vrieskoop (Olanda)
— Perkusln (Iugoslavia) 2—0, Hel
man (Suedia; — Llnblad (Suedia) 
2—0.
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