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FIȚA LOVIN ÎN MARE FORMA:
4:06,92 la 1500 m,

DUPĂ 0 ETAPĂ FĂRĂ SURPRIZE,
ACEIAȘI LIDERI:

STEAUA (m) Șl „U“ CLUJ-NAPOCA (f)

2:00,74 la 800 m,
MAI BUNE PERFORMANȚE MONDIALECELE

ALE SEZONULUI DE SALĂ!

Meciurile de bas
chet desfășurate 
sîmbătă și dumi
nică, în cadrul 
primei etape a tu
rului al treilea al 
diviziei „A“ nu au 
oferit surprize, și 
nici nu au produs 
modificări impor
tante în clasamen
te, în fruntea că
rora se mențin e- 
chipele Steaua (la 
băieți) 
sitatea 
ca (la 
zultate

și Univer- 
CIuj-Napo- 
fete). Re-

• Trei victorii ale atleților noștri in concursul de la Sofia
Atleții români au cîștigat 

rei probe și au obținut cîteva 
ierformanțe valoroase în 
Irul 
miversitar pe teren 
lesfășurat sîmbătă și 
a Sofia, la care au 
enți sportivi din 11 
Cele trei victorii 

u fost obținute de
4:06,92

ca- 
concursului internațional 

acoperit 
duminică 

fost pre- 
țări. 

românești 
Fița Lo

la 1 500 m, cel 
rezultat mondial

sezonului, Vali Ionescu, 6,49 m 
Ia săritura în lungime și Mi- 
haela Loghin, 18,87 m la a- 
runcarea greutății.

Semifondista Fița Lovin a 
fost performera concursului. 
Sîmbătă, în seriile probei de 
800 m, ea s-a clasat pe pri
mul Ioc în seria a doua cu 
2:00,74 (înaintea cunoscutei a- 
lergătoare bulgare Totka Pe
trova, 2:02,61), rezultat care

cea mai bună 
a 

nou 
sală

Fița Lovin, ca de obicei in fruntea plutonului...

Dună meciuri ale lotbalișlilor noștri In Venezuela

2-2 CU FSTUDIANTES MtltlDA
Șl l-l CU REPREZENTATIVA HIJNDURASUIUI

peri provocate de jucătorii e- 
chipei gazdă au împiedicat pe 
fotbaliștii români să egaleze, 

............................. 65, 
prin Andone, printr-un șut de 
la 20 m. Peste 10 minute, Es- 
tudiantes a profitat de o gre
șeală a țipărării adverse, luind 
din nou conducerea, prin Mon- 

- tilla. Românii au continuat să 
insiste și au reușit să egaleze, 
in min. 86, prin Rednic — cap, 
la cornerul executat de Boloni". 
Meciul s-a terminat în nota de 
dominare a echipei române, 
care, așa cum remarcau și alte 
ziare, merita cu prisosință vic
toria. „El Nacional" a scris, de 
exemplu, că echipa română a 
dominat 90 la sută din joc.

Echipa folosită în meciul cu 
Estudiantes Merida: Ducadam 
— M. Mihai, Iorgulescu,' Zare, 
Rednic — Petcu (Șoiman), An
done, Băloni, Klein (Bozeșan) 
— Gabor, Turcu.

• In ziua de 12 februarie e- 
chipa noastră a evoluat in 
compania reprezentativei Hon-

In primul meci susținut în 
:adrul turneului hexagonal de 
la Merida (Venezuela) selecțio
nata divizionară de fotbal a lucru reușit însă în min. 
țării noastre a întîlnit pe Estu
diantes Merida. Rezultat : 2—2 
(0—1). Au marcat: Andone și 
Rednic pentru echipa noastră.

Ziarele venezuelene au pp- 
blicat comentarii elogioase, în 
legătură cu primul meci al e- 
chipei române îe Venezuela.

Redăm spicuiri din articole
le respective. Ziarul „El Meri
diane", cel mai mare cotidian 
sportiv: „încă din prima repri
ză, echipa română a demon
strat .abilitate pe teren, domi- 
nînd cea mai mare parte din 
timp, fără insă a reuși să fi
nalizeze în apropierea porții. 
In acest fel Estudiantes de 
Merida a reușit să conducă la 
terminarea primei reprize cu 
1—0, în urma unei reluări cu 
capul a lui Fernandez (min. 
15). Estudiantes s-a rezumat in 
cea mai mare parte a meciului 
să realizeze un joc do apărare. 
In repriza a 2-a a început să 
plouă ceea ce a diminuat vite
za jocului, iar desele întreru- (Continuare tn pag. 2-3)

NEAGUD.Foto :
Mălina Froiter (Olimpia) încearcă o pătrundere^ 
spre coș

MASCULIN, 
GRUPA 1-«

per- 
se- 
re- 

(ve- 
aparți-

constituie 
formanță 
zonului 
cord 
chiul 
nea din 1979 
Cealaltă serie 
de Doina 
înaintea
Vesela lacinska 2:02,52 
kolina Ștereva 2:02,95. 
nică, ân finala cîștigâtă, la
mare luptă, de Ștereva în fața 
Doinei Melinte (2:01,13 —
2:01,59), Lovin nu a luat star
tul, pentru a participa la 1500 
m. A condus de Ia primul 
pînă la ultimul metru, cîști
gînd detașat, cu 4:06,92, record 
personal de sală, cel mai bun 
rezultat mondial indoor al se
zonului, urmată de lacinska 
4:07,99 și Petrova 4:10,25.

mondială 
Și 

național 
record.

un 
de 
2:01,0

Nataliei Betini). 
a fost cîștigâtă 

Melinte în 
sportivelor

2:01,88, 
bulgare 
și Ni- 
Dumi-

(Continuare In pacj 2-3)

RAPID BUCU
REȘTI ■ 
BRAȘOV 
70—66 (
67—76
Ambele partide au 
fost viu disputate. 
Rapidiștii au fo
losit cu predilec
ție acțiunile de a- 
tac prelungite ; 
studenții (avîndu-1 
pe Moraru cel 
mai bun jucător 
de pe teren) s-au 
impus duminică prin omoge
nitate și disciplină tactică. 
Coșgeteri : Militaru 10+17, Plă
madă 17+4 de la Rapid, res
pectiv Moraru 20+26, Flaun- 
dra 16 + 18, Ilegyesi 16+4. (N. 
ȘTEFAN — corep.).

STEAUA — I.C.E.D. BUCU
REȘTI 2—0 : 93—64 (41—32) și

— c.s.u. 
' 1—1 : 
(37—34) și 

(30—36).

(40—38). 
20+17,

Coșgeteri :
Netolitzchi

In ultima verificare a voleibaliștilor de la Dinamo și Steaua

ANGAJAMENT CRESCUT,DAR NU CONSTANT...
Cîteva sute de spectatori au 

ținut să fie prezenți ieri, la sa
la Floreasca, la 
care susținută 
voleiului nostru 
namo și Steaua, 
cipării lor în turneele 
ale cupelor europene, progra
mate la sfîrșitul săptămînii vi
itoare la Paris (C.C.E.) și Bru
xelles (Cupa cupelor). Intilni- 
rea amicală, ca și cele prece
dente susținute în cursul săp- 
tăminii, a folosit ambelor for
mații care au putut să-și veri
fice atît sextetele de bază, cît 
și rezervele. Cite o absență de 
marcă am consemnat și ieri la 
ambele echipe: Enescu (la Di
namo) și Pop (la Steaua), a 
căror reintegrare se va încerca 
în zilele următoare. Deși jocul 
a avut mai degrabă un carac
ter de meci-școală. el a stîrnit 
interes în tribune, oferind de
seori faze frumoase. Și de o

ultima verifi- 
de fruntașele 
masculin, Di- 
înaintea parti- 

finale

și de cealaltă jucătorii 
angajat mai bine in dis- 
dar sextetele nu au că- 
încă stabilitate în evo- 
Există încă un nivel oa-

parte 
s-au 
pută, 
pătat 
luție.
recum scăzut al concentrării la 
execuțiile de bază, dar sperăm 
că această stare se va schim
ba pînă la startul competițiilor 
finale ale cupelor europene. 
Această lipsă de constanță în 
evoluție — explicabilă și prin 
absența mizei, și prin 
pentru 
flectat și pe tabela de 
Steaua 
15—13 
8—15 i 
0—12, 
tul 5, 
Oros,
Steaua cîștigînd astfel meciul 
cu 3—2 (13, —8, 9, —6, 9). Cel 
mai bun din teren a fost dina- 
movistul Marius Căta-Chițiga 
(A.B.).

conservare

— Dinamo 7—2, 
(setul I), 6—2, 

(II), 7—9, 15—9
6—12, 6—15 (IV).
Dinamo a jucat 

Dumănoiu, '

grija 
s-a re- 

i scor: 
8—10, 
6—10, 
(III) 

In se- 
fără 

Gîrleanu,

MECI DE MARE SPECTACOL: 
DINAMO FARUL 3-1

La Constanța, Iași, Craiova 
s-au încheiat penultimele 
nec feminine de volei (pe 
pe). Iată amănunte :

CONSTANTA, 14 (prin 
fon). Cel de-al treilea turneu 
al formațiilor care luptă pen
tru primele trepte ale ierarhiei

tur- 
gru-

tele-

ECHIPA DE TINERET A CEHOSLOVACIEI A CÎȘTIGAT
(la golaveraj) »CUPA FEDERAȚIEI" LA HOCHEI

Nici acum, cînd a fost mai 
aproape ca oricînd (în ultimul 
joc îi era suficient și un scor 
egal) selecționata noastră divi
zionară nu a reușit să cîștige 
„Cupa Federației", care la a 
XXIV-a ediție a sa a revenit 
(la golaveraj!) selecționatei de 
tineret a Cehoslovaciei. Echi
pa română s-a clasat pe locul 
secund, iar formația Dizelist 
Penza pe locul III, toate la 
egalitate de puncte (4), dar de
partajate de golaverajul direct

dintre ele, în ordine: +3, —1, 
—2.

în ultimul meci al competi
ției, tn care s-au întîlnit se
lecționata noastră divizionară 
și Dizelist Penza, victoria a 
revenit oaspeților cu 5—2 (1—1, 
3—0, 
mâni 
scorul (E. Antal min. 6), lăsînd 
impresia că pronosticurile 
vor 
Șit 
11)

1—1). Hocheiștii ro- 
au deschis repede

se 
confirma. Oaspeții au reu- 
egalarea (Lukașin în min. 
și apoi, la începutul repri-

secunde, într-un interval 
38 de secunde au mai mar- 
2 goluri, autor fiind același 

26). Derutată

zei 
de 
cat 
Kneazev (min.
de această întorsătură neaștep
tată, formația noastră a primit 
repede un al patrulea gol, 
„operă" tot a lui Kneazev (min. 
29). In ultima repriză, hoche- 
iștii români au dominat, dar,

a fost dominat de derbyul de 
duminică dintre campioana ță
rii, Dinamo București, și for
mația locală Farul. Rareori am 
văzut atît de mare aflux al 
iubitorilor de volei ca la re
uniunea de duminică. Și, dacă 
mulți au plecat supărați pentru 
eșecul echipei favorite, au a- 
vut cel puțin satisfacția de a 
fi asistat la un spectacol de 
calitate. Dinamo a cîștigat cu 
3—1 (9, —10, 9, 12), dar după 
cum începuse meciul elevele 
antrenorului Dorin Jitaru pă
reau hotărîte să valorifice la 
maximum șansele de a urca 
pe poziția a doua în clasa
ment. După 5—1 pentru con- 
stănțence, consemnăm egalități 
la 7 și la 8, apoi inițiativa tre
ce de partea dinamovistelor ca 
urmare a jocului 
cut în apărare 
Banciu (cea mai 
teren și, de fapt,
neul), Dinamo cîștigînd primul 
set. în cel de-al doilea Farul

excelent fă- 
de Victoria 
bună de pe 
din tot tur-

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

M. VESA

(Continuare in pag. 2—3)

93—60 
Cernat 
18+6, Ermurache fj+30 de la 
învingători, respectiv Carpen 
20+10, Rădulescu 6+16, Gră- 
dișteanu 20+0 (în ziua a doua 
nu a jucat, deoarece s-a ac
cidentat). (Daniel DIACONES- 
CU — coresp.).

IMUAS 
NAMO 
66—104 
(27—42). _______
19+10, Dumitru 11 + 14, Flore» 
12+8 de la IMUAS, respectiv 
David 35+12, Caraion 25+12, 
Uglai 7 + 12. Marinache 4+14. 
(A. CRIȘAN — coresp.).

GRUPA 7-12
CARPATI BUCUREȘTI — 

CLUJ-NAPOCA * * 
(33—33) și 
Coșgeteri :

Mara 14+14,

BAIA MARE 
BUCUREȘTI 
(33—52) și 
Coșgeteri :

DI- 
0—2 : 

60—90 
Murășan

„U“
66—78 
(30—50). 
19+15, 
13 + 8 
pectiv 
12+19. 
resp.).

0—2 :
81—94 

Herbert
Dăian 

de la învingători, res- 
Haiduc 19+28, Păsărică 
(N. TOKACEK — co-

IE ................ ...................... ......... ——i ii ■ ■■

(Continuare In pop. 2-3)

„Cupa Buccgi" la sanie

VICTORIE ROMÂNEASCĂ

IN PROBA DE DUBLU
SINAIA, 14 (prin telefon). 

Evolirind într-o companie re
dutabilă (alături de sportivi din 
Cehoslovacia, R. D. Germană 
și U.R.S.S.), dubloul românesc . 
Al. Comșa — M. Iordache a 
repurtat un frumos succes în 
cadrul ediției a 4-a a con
cursului de sanie (pentru ju
niori) dotat cu „Cupa Bucegl". 
Reprezentanții țării noastre au 
realizat timpul de 1:29,92. Au 
urmat în clasament : 2. S. Ro- 
jențev—V. Mihalkov (U.R.S.S). 
1.29,99 ; 3. U. Mau — A. Schăl- 
lenberg (R.D.G.) 
G. Marinaș — 
(România) 1:31,10 ; 
dorescu — V. Făcăleț 1:31,97.

în probele individuale, vic
toriile au revenit oaspeților. 
Clasamente : juniori : 1. S. Ro- 
jențev (U.R.S.S.) 2:13,13 ; 2.
U. Jorgfrau (R.D.G.) 2:14,04 ; 
3. T. Torsten (R.D.G.) 2:14,06 ; 
...7. Al. Comșa 2:16,71 ; ...14.
V. Făcăleț 2:19,20 ; 15. G. Bar
bu 2:20,19 ; ÎL “ " ‘
2:21,45 ; ’ ’
Grubler ( 
Gabriela 
2:16.26 ; 3.
(U.R.S.S.) 
Gheorghiță

Tot pe pîrtia din

1:30,51 : 4. 
C. Popescu 
„.7. A. Teo-

| 1<J, V— • JLPUrR

16. G. Marinaș 
junioare : 1. Heike 

(R.D.G.) 2:15,80 : 2.
Haja

Larisa
2:16,84 ;

2:16,94.

1.
2:15,80 :

(România) 
Pobkova 

...5. Livia

Tot pe pîrtia din localitate 
au avut loc campionatele na
ționale ale juniorilor, care au 
fost dominate de sănierii de la 
C.S.Ș. Sinaia. Primii clasați l 
jufiiori : 1 Al. Comșa (C.S.Ș. 
Sinaia) 2:16,19 : junioare : 1. 
Livja Gheorghiță (C.S.Ș. Pe
troșani) 2:19,21 ; dublu i 1. G. 
Marinaș — C. Popcscu (C.S.Ș. 
Sinaia) 1:31,69.

Vasile FELDMAN — coresp.



Etapa a VII a a Diviziei

La „Locomotiva" București

SPORTUL, UN PRIETEN AL TUTURORVI Vil I Vl>, -------- . ....

Ne aflam într-una din în
căperile Institutului de pro
iectări din Ministerul Trans- 
Î.orturilor și Telecomunicații- 
or, o sală spațioasă, cu gea

muri mari și luminoase. Chi
purile proiectanților. în marea 
majoritate tinere desenatoare, 
sînt concentrate asupra plan
șetelor, asupra complicatelor 
schițe de pe mesele de lucru. 
In difuzoare se transmite un 
„buletin de știri Interne", apoi, 
la 12 fix, o voce plăcută anun
ță, pe fondul unei melodii : 
„Stimați ascultători, ca în fie
care zi, la această oră, vă in
vităm Ia 5 minute de gimnas
tică, de mișcare — cura noas
tră de sănătate. Primul exer
cițiu...".

Cineva a deschis larg fe
restrele, în față, pe un podium 
s-a instalat o tînără cu fața 
numai zîmbet („Florica Ioniță, 
una din zecile de instructoare 
pentru gimnastica Ia locul de 
producție din instituția noas
tră" — ne spune tovarășa Li
dia Puia, președinta comitetu
lui sindicatului la I.P.T.A.N.A,. 
care ne însoțește) și exerciții
le se succed, în execuție ire
proșabilă, ca într-o arenă de 
sport. Cinci minute de mișcări 
ritmice ale brațelor, capului, 
trunchiului și în sală se in
stalează o atmosferă de des
tindere, de bună dispoziție. 
Lucru] se reia cu hărnicie...

„Pentru mine aceste minute 
sint ca o Infuzie de vigoare — 
ne spune Petre Constantines- 
eu, om cu tîmplele cărunte, cu 
Care stăm de vorbă. Gimnasti- 
ea a trezit multor oameni de 
fa noi, mai ales tineretului, o 
admirabilă preocupare pentru 
sport, în general". Alexandri
na Dumitru, de planșeta căreia 
ne apropiem, și care în curînd 
va deveni mamă, ne mărturi
sește zîmbind : „Mă simt
foarte bine după minutele de 
gimnastică pe care le facem. 
Doctorul mi-a spus că este 
un „medicament" prețios, așa 
eă...“

„Aproape o mie de oameni 
din minister folosesc acest 
„medicament" prețios și gra-

tuit" — ține să ne informeze 
secretarul asociației sportive 
„Locomotiva", Mircea Cîmpea- 
nu, uri vechi și harnic acti
vist pe tărîmul sportului. „A- 
vem nu mai puțin de 250 de 
instructori în cele șapte uni
tăți în care se desfășoară a- 
ceastă activitate. Dar ne preo
cupăm să extindem acțiunea 
și în alte secții și birouri. Este 
cea mai accesibilă formă 
practicare a sportului 
De la ea la celelalte 
și acțiuni nu-i decît 
Și Mircea Cîmpeanu 
monstrează aceasta.
au prins gustul turismului și 
al jocurilor sportive care se 
organizează cu prilejul drume
ților (numai în anul trecut la 
„Locomotiva" au fost organi
zate 92 de acțiuni, cu 7 500 de 
participări) ; au prins gustul 
întrecerilor din cadrul 
ciadei" și 
„de casă" 
cea mai activă participare la 
acțiunile organizate pe sector 
și pe municipiu), iar la unele 
discipline se realizează perfor
manțe care fac cinste ceferiș
tilor. Sportul Ia „Locomotiva" 
și-a găsit mulți animatori, în- 
cepînd cu președintele asocia
ției, tovarășul director Petre 
Zaharia, care se preocupă cu 
grijă și consecvență pentru 
ca activitatea de educație fizi
că să ocupe locul ce i se cu
vine în viața colectivelor 
muncă. Am văzut acolo o 
moașă sală de sport — în 
funcționează și centrul 
gimnastică de întreținere 
săli de tenis de masă și , 
terenuri de tenis, toate folosi
te intens, după un prpgram ri
guros întocmit. Din lunga listă 
de nume de oameni care ar 
merita să fie citați pentru ac
tivitatea lor notăm doar cîteva: 
Alexandru Bartoc și Constanța 
Vrabie, Bița Dascălu și Ilie 
Petrichioiu, Paula Chiurlea și 
Atanasie Mănescu... Oameni cu 
profesii și funcții diferite, dar 
cu pasiune comună : sportul. 
Sportul pentru ei și pentru cei 
din jurul lor.

Viorel TONCEANU

de 
de masă, 
activități 
un pas", 
ne de- 
Oamenii

„Da-
al campionatelor 

(„Locomotiva" are

de 
Tru
care

de

șah,

ACTIVITATEA INTERNAȚIONALA A ATLEJILOR NOȘTRI
(Urmare din nap 1)

Celelalte rezultate ale atleți- 
lor români : Johann Schromm 
a alergat 6,82 la 60 m (locul 
2 în semifinală; nu a luat 
startul In finală), Sorin Matei 
2,13 m la înălțime (locul 4, a 
cîștigat polonezul Trzepizur cu 
2,19 m), Steluța Vintilă 58,7 
In serii la 400 m.

★
Un grup de atleți români a 

participat la „Cupa U.R.S.S." 
desfășurată la Moscova. Iată 
cîteva amănunte. furnizate 
de antrenorul Ion Moroiu. 
„Mai întîi rezultatele : Anișoa- 
ra Cușmir s-a clasat a doua 
la săritura în lungime cu 6,59 
m, după recordmana mondia
lă de sală, Svetlana Vaniușina, 
6,72 m și înaintea Irinei Ti
mofeeva, 6,41 m (27 de concu
rente), Daniela Matei a aler
gat la 200 m — 25,36 și 400 m 
— 55,62, Ion Oltean (8,06) și 
Pal Pailfy (8,20) 60 mg, dar 
nici unul n-a reușit califica
rea în primele finale. Con- 

—.—,—t într- o
sală nouă, unde a fost velo- 

foarte 
diferă mult față de 

coritanului de la

rea în primele finale, 
cursul s-a desfășurat 
1—uuua, uuue a xu. 
dromul olimpic. Pista, 
elastică, *’ * ‘ 
duritatea

proba de 
a resimțit 

urma acci- 
un antre- 

cu citeva
Ani- 
și a

noi". Cum a fost 
lungime 1 „Deși 
dureri la spate, în 
dentului suferit la 
nament de haltere
zile înaintea concursului, 
șoara a concurat bine 
condus-o cinci sărituri pe Va- 
niușina, recordmana mondială 
de sală (6,83 m). A mai avut 
sărituri de 6,53 m și 6,52 m, 
mai bune decît a doua perfor
manță a câștigătoarei. S-a îm
bunătățit constanța elanului 
și, chiar dacă â pierdut acest 
prim duel cu recordmana lu
mii — atletă valoroasă —, 
concursul de la Moscova ră- 
mîne o experiență folositoare".

Alte rezultate de la acest 
concurs : feminin : 60 m :
Ludmila Kondratieva 7,24, 
800 m : Liubov Gurina 2:02,25, 
1 500 m : Raisa Agletdinova 
4:10,83, înălțime : Jana Nekra
sova 1,97 m ; masculin : tri- 
plusalt : Ghenadi Valiukevici 
16,92 m, 60 mg : Andrei Pro
kofiev 7,73. lungime : Alek
sandr Beskrovnîi 7,86 m, pră
jină : Aleksandr Obijaev 
m ;“_'l—1. 7______
5,40 m... 7. Konstantin Volkov 
5,30 _
Sereda 2,26 m.

5,55
(...5. Vladimir Poliakov

m_!),_ înălțime : Valeri

• PE PATINOARUL artificial 
din Si. Gheorghe s-a desfășu
rat un reușit turneu de hochei, 
dotat cu „Cupa prieteniei», la 
care s-au Întrecut patru for
mații. In finala mică, pentru 
locurile 3—4 s-au tatîlnit Uni
rea Tg. Secuiesc șl C.S.Ș. Sf. 
Gheorghe, meci încheiat cu 
victoria localnicilor cu 9—4. iar 
pentru adjudecarea trofeului 
pus In Joc au luptat I.M.AJS.A. 
Sf. Gheorghe, lidera seriei se
cunde a Diviziei „A“. și Tîrna- 
va Odorheiu Secuiesc. După o 
partidă atractivă și de un bun 
nivel tehnic victoria a revenit, 
la limită. 5—4 (3—2, 1—0, 1—2) 
echipei Tirnava. • LA BOCȘA, 
în organizarea A.S. Metalul a 
avut loc prima etapă a compe
tiției de box dotată cu „Mă
nușa speranțelor», la care s-au 
întrecut 88 de juniori din Mol
dova Nouă, Reșița, Caransebeș, 
Oțelu Roșu și Bocșa. Do fru
moase calități au dat dovadă L 
Soabă, *' — •
Bocșa),
(CJS.Ș. 
mayer, 
ța), L

(Metalul Oțelu Roșu). • DATO
RITA eforturilor inimosului ac
tivist sportiv, Constantin Ungu- 
reanu, la Casa pionierilor din 
Galați s-a amenajat un patinoar 
natural avînd dimensiunile de 
40X20 metri. • PE MUNTELE 
MIC s-a desfășurat o frumoa
să întrecere de schi a studen
ților timișoreni, etapa pe cen-

M. Petrlșor (Metalul 
Z. Rujeseu, S. Brînzei 

Caransebeș). J. Winter
ly Vastag (C.S.M. Reșl- 
Revilâ șl L Pascaliuo

SILVANIA Șl A ASIGURAT LOCUL 
ÎN TURNEUL
în campionatul masculin al 

primei divizii s-a desfășurat 
penultima etapă. Iată rezultate 
și amănunte :

C.S.M. DELTA TULCEA — 
C.S.M. SUCEAVA 2—3 (—8, 14, 
12,—8, —11). Sucevenii au ju
cat cu multă fantezie, cu combi
nații frumoase în atac. S-au 
remarcat : 
(Suceava), 
(Tulcea). 
(Constanța) și V. 
(București). (P. COMȘA — co
resp.).

SILVANIA ȘIMLEU SILVA- 
NIEI — C.S.U. ORADEA 3—0 
(13, 6, 10). Meci cîștigat destul 
de ușor, în 70 de minutte, de 
gazde care au utilizat pe toți 
cei 11 jucători din lot. Astfel, 
Silvania îșl asigură calificarea 
în turneul final pentru locu
rile 1—4. Remarcați : Chiș, 
Mășcășan, Suciu și Țerbea de

FRUNTAȘELOR

Mîndru, Dumitru 
Gavrilă și Radu 

Arbitri : C. Mușat 
I și V. Chislin

la învingători, respectiv Ră- 
duță și Manole. Arbitri : N. 
Grigorescu (București) și V. 
Păduraru (Timișoara)., (M.
ȘTEFAN — coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— UNIVERSITATEA CRAIO
VA 3—1 (12, —5, 6, 11). S-au 
remarcat : Bugarschi, Cionca, 
Csik, respectiv Stoian și Păun. 
Arbitri : I. Șușelescu (Bucu
rești) și I. Maier (Sibiu). (ȘT. 
CREȚU — coresp.).

C.S.U. OȚELUL
— CALCULATORUL 
REȘTI 3—1 (—16, 6, 
Partidă antrenantă
studenții, cu excepția primului 
set (0—10), au evoluat bine. 
Evidențiați : Geană, Sîrbu, Co
jocaru, respectiv Juhasz. Ar
bitri : O. Manițiu — M. Vlă- 
descu (ambii din Brașov). (T. 
SIRIOPOL — coresp.).

GALAT1
BUCU- 
12, 10). 

în care

CAMPIONATUL FEMININ DE VOLEI
(Urmare din pag- 1)

a condus cu 11—0, după faze 
de o deosebită frumusețe, la 
pupitru aflîndu-se Gulmiza 
Gelil (cea mai bună de la gaz
de). jucătoarele Doinei Ivă- 
nescu string însă rîndurile, dar 
nu reușesc decît reducerea sco
rului. Eforturile mari depuse de 
localnice în acest set au reper
cusiuni asupra evoluției lor în 
continuare și astfel campioa
nele pun stăpinire pe joc, re- 
mareîndu-se prin blocajele 
Irinei Petculeț și Doinei Mo- 
roșan și prin jocul complex al 
Victoriei Banciu. Dinamo, vir
tual campioană, cîștigă un joc 
foarte spectaculos, umbrit din 
păcate de arbitrajul prestat de 
E. Ududec (Suceava) și M. 
Stamate (București), care au 
condus echipele : DINAMO — 
Mariana Ionescu (Speranța Gă- 
man). Victoria Banciu, Victo
ria Niculescu, Irina Petculeț, 
Doina Morosan. Mirela Pavel ; 
FARUL — Maria Enache, Ele
na Caradima, Marinela Țurlea, 
luliana Enescu, Gabriela Vul
pe (Gina Munteanul, Gulniza 
Gelil. în cel de-al doilea meci 
de duminică, C.S.U. Galați a 
dispus de Flacăra roșie Bucu
rești cu 3—0 
dentele s-au 
bună evoluție 
stănțean, în
roșie (care n-a cîștigat nici un 
set aici !) a manifestat defi
ciențe în organizarea jocului. 
Remarcate : Lia Catarig, Ilea
na Dobroschi, Maria Muscă, 
Gabriela Cojocaru (C.S.U.), Da
niela Drăghici și Mihaela Mir
cea (FI. roșie). Arbitraj foarte 
bun : C. Manițiu (Brașov) și E. 
Mendel (Sibiu). Sîmbătă : Fa
rul — C.S.U. oțelul 3—0 (6, 
11. 8) și Dinamo 
roșie 3—0 (10, “ 
1. Dinamo 
2 FI. roșie’
3. Farul
4. C.S.U.

IAȘI, 14 (prin 
ciuri extrem de 
echilibrate în al 
al grupei A. Sîmbătă Penicilina 
Iași a dispus de Maratex Baia 
Mare cu 3—1 (7, 7, —14, 6), 
într-un joc lent și abundînd 
în greșeli. Remarcate : Kate 
Tcacenco (P) și Niculina Stă
nică (M). Tot sîmbătă. Știința 
Bacău a dispus de Rapid Bucu
rești cu 3—2 (15, 10, —8, —11, 
13), în cel mai dramatic meci 
al turneului. Duminică. Rapid 
București a marcat prima sa

(13. 8, 12). Stu- 
aflat la cea mai 
din turneul con- 
timp ee Flacăra

8, 13).
9 ‘
9
9
9

0
5
6
7

2,> aici : 3—2 (—12, 
', 9) cu Maratex Baia 
S-au remarcat : Cons-

(R) și Niculina 
ultimul joc, 

învins pe

victorie 
—12, 7, 
Mare. ! 
tanța lorga , . 
Stănică (M). în 
Penicilina Iași a 
Știința Bacău cu 3—2 (10. 10, 
—9, —11, 8). Remarcate : Geta 
Popescu, Gabriela Coman (P), 
Lucica Zoia (S). în clasament :
1. Știința 15 p, 2. Rapid 14 p, 
3. Penicilina 13 n, 4. Maratex 
12 p. (D. DIACONESCU —co
resp.).

CRAIOVA, 14 (prin telefon), 
în turneul grupei B, sîmbătă 
un meci dramatic : Chimpex 
Constanța — C.S.M. Libertatea 
Sibiu 3—2 (—11, —10. 5, 10, 
15). Remarcate : Doina Bischin, 
Maria 
liana Văduva și Ileana Staii 
de la 
meci : 
Universitatea 
(8, 4, 4). Duminică, Universita
tea Craiova a dispus cu 3—0 
(2, 8, 11) de C.S.M. Libertatea 
Sibiu, remareîndu-se Lucreția 
Mirea, Constanța Militaru, Ma- 
rilena Dubinciuc, _respectiv_ Iu- 
liana Răcean 
în celălalt 
Constanța — 
mișoara 3—1 (—10, 7, 6. 1). în 
clasament : 1. Chimpex 16 p,
2. Univ. Craiova 15 p, 3. C.S.M. 
Libertatea Sibiu 14 p. 4. Uni
versitatea Timișoara 9 p. (ȘT. 
GURGUI — coresp.).

Ultimele turnee. între 21 și 
23 febraurie, la București, Ba
cău și Sibiu.

TEROM IAȘI LA i 
CONFECȚIA BUCUREȘTI

Incompletă, etapa a Vil-a a 
Diviziei „A“ la handbal femi
nin (două partide, Mureșul Tg. 
Mureș — Știința Bacău și Pro
gresul București — Rulmentul 
Brașov fiind amînate pentru 
ziua de 25 februarie) a fost, 
totuși, de natură să ofere con
fruntări încheiate cu rezultate 
aproape normale, chiar dacă, 
de pildă, ieșenii așteptau ca 
echipa lor să revină acasă cu 
un „egal", dacă nu cu o vic
torie! Nu s-a întîmplat așa in 
orașul de pe Bega, studentele 
timișorence — cu o comportare 
destul de bună în acest cam
pionat — obținînd o victorie, 
care va cînțări greu (în bine) 
în desfășurarea pe mai departe 
a comnetitiei, TEROM-ul. la a 
doua înfrîngere, cedează 
3 puncte conferind — cel puțin 
deocamdată — și mai multă 
siguranță Științei Bacău, afla
tă în fruntea clasamentului.

Un rezultat bun au realizat 
și handbalistele de la Confec
ția București. Jucind în depla
sare, ele au obținut victoria, 
este drept, la un gol.

Cum au decurs cele patru 
partide? Iată ce ne relatează, 
în acest sens, corespondenții și 
colaboratorii noștri?

încă

Flacăra

27: 2 
12:17 
13:20 
10:23

18
13
12
11

9
4
3
2

telefon). Me- 
disputate și 

treilea turneu

șani, Lupeni șl Hunedoara. Au 
cîștigat Ileana Bodoni (Lie. ma- 
tematică-fizică Hunedoara) și 
Ovidiu Iacob (Lie. 3 Hunedoa
ra). Nu au participat la com
petiție, deșf au fost invitați, 
sportivi din Brad, Hațeg, Că- 
lan și Geoagiu. • ELEVII Ioa
na Baboi (Lie. Predeal) și loan 
Clobanu (Liceul construcții

trul universitar a campionatu
lui republican. Au cîștigat: Va
lentin Moldovan (Fac. Electro
tehnică) — la fond 12 km, Su- 
zana Hotter (Fac. Construcții) 
și Mihai Moisei (Fac. Electro
tehnică) — la slalom special șl 
Klaus Kopony (Fac. Electroteh
nică) — la slalom uriaș. • PA
TINOARUL artificial din Hune
doara a găzduit etapa județea
nă a campionatului de patinaj 
viteză, la care au evoluat 40 
de concurențl din Deva, Petro-

Brașov) au terminat pe primul 
Ioc In etapa pe județul Brașov 
a competiției dotată cu „Săniu
ța de argint». <4 SALA SPOR
TURILOR din Bistrița a găz
duit, recent, întrecerea pugilis- 
tlcă, „Mănușa afirmării», cîștl- 
gată de Metalul Bistrița, urma
tă în clasament de Voința Cluj- 
Napoea și Metalul Bocșa. Din
tre clștigători, la categoriile 
respective, s-au remarcat: I.
Toașu (Lemnarul Tg. Mureș) — 
48 kg, V. Pop (Metalul Bocșa) 
— 51 kg, M. Dohotar (Metalul

Hilla de la sibience, IN

constănțence. în celălalt 
Universitatea Craiova—

Timișoara 3—0

și Daniela Vlad. 
meci : Chimpex 

Universitatea Ti-

TEXTILA BUHUȘI — 
FECȚIA BUCUREȘTI 
(8—15). în primele 30 de 
te handbalistele bucureștence 
au jucat bine în atac, s-au 
apărat organizat, urmările vă- 
zîndu-se pe tabela de scor: ele 
au încheiat repriza cu 7 goluri 
avans, ceea ce le-a permis să 
abordeze cu oarecare... superfi
cialitate partea a doua a întîl- 
nirii. Pe acest fond, accentuat 
de un joc mult mai bun al 
textilistelor (care și ele evolu
ează, s-ar putea spune, în de
plasare, este drept, distanța de 
la Buhuși la Bacău nefiind 
prea mare), situația începe să 
se echilibreze. Victoria, chiar 
cu un gol, a Confecției este 
pe deplin meritată. Au înscris: 
Ciubotarii 7, Borfaș 5, Racleș 
4, Scinteie 3, Călin 1, Fodor- 
Voloagă 1 — pentru Textila: 
Grigoraș 11, Pițigoi 4, Nuțu 3, 
Amarandei 2, Covaci 1, Mălu- 
reanu 1 — pentru Confecția. 
(S. NENIȚA -coresp.).

CON- 
21—22 
minu-

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — C.S.M. SIBIU 26—19 
(12—11). în sfîrșit, clujencele 
au spart „seria neagră", înre- 
gistrînd prima victorie din 
acest campionat. Un motiv de 
satisfacție pentru tehnicieni, 
ca și pentru jucătoarele clujen- 
ce, a căror ambiție și multă

DIVIZIA „A“ DE Bi
(Urmare din pag I)

DINAMO ORADEA — UR- 
BIS BUCUREȘTI 1—1 : 69—73 
(34—34) și 99—80 (55—35). In 
primul meci, bucureștenii au 
obținut o victorie surprinză
toare: în al doilea, orădenii au 
jucat cu adevărat la valoarea 
lor. Coșgeteri: Schuller 10+15, 
Gellert 21+18, Die 6+24 de la 
gazde, respectiv Posa 19+25, 
Bfirbulescu 13+14. (P. 
— coresp.).

respectiv Băiceanu 20+31, 
Martinescu 12+16, Radu 12+16, 
Mănăilă 6+18. (I. IONESCU
— coresp.).

FEMININ, GRUPA 1-6

lOrincz

FARUL 
81—58 

(59—39).

C.S.U. SIBIU — 
CONSTANȚA 2—0 
(38—30) și’ 102—93 
Coșgeteri : Chirilă 30+30, Ton- 
ca 13+20, Takacs 17+18, Pal- 
hegy 8+14 de la învingători,

Bistrița) — 57 kg (juniori mici). 
M. Doboș (Voința Cluj-Napoca)
— 51 kg, T. Moldovan (Metalul 
Bistrița) — 63,5 kg (Juniori 
mari), A. Teodorescu (Voința 
Reghin) — 67 kg, P. Blaj (Me
talul Bocșa) — 71 kg, și T. Or
ban (Metalul Bistrița) — 81 kg 
(seniori). • PE DEALUL CO- 
POULUI din Vaslui s-au desfă
șurat întrecerile „Cupei pio
nierului» la sănluș cu 100 de 
partlcipanți. S-au calificat pen
tru finala de la Vatra Dornel 
Ana Pătrașcu și Miron Romică 
(Șc. gen. Codăeștl). • FAZA 
FINALA pe județul Mehedinți a 
„Voințiadei», competiție sporti
vă de masă ce se desfășoară 
sub egida „Dacladei», a revenit 
la șah sportivilor Daniela du
rea (Coop. Pacea) și B. Priote- 
solu (Coop. Prestarea) și la te
nis de masă jucătorilor Rodlca 
Bercea (Coop. Progresul) șl G. 
Cosmein (Coop. Constructorul)
— toți din Drobeta Tr. Severin.

RELATĂRI DE LA: Gh. Brio- 
tă, D. Giftvan, T. Siriopol, C. 
Crețu, L Vlad, C. Gruia, FI. 
Tomi, M. Fiarta șl V. Manafn.

OLIMPIA BUCUREȘTI 
VOINȚA ------------------
63—72 
(42—33). 
limpia a
realiza două victorii, ceea ce 
ar fi constituit o reală sur
priză. Dar în partida de sîm
bătă, după ce a condus ma
joritatea timpului și avea în 
min. 33 un avans de opt 
puncte (61—53), nu a mai în
scris decît două aruncări li
bere, în vreme ce baschetba
listele de la Voința, dominînd 
cu autoritate lupta sub panou 
(în mare măsură și pentru că 
Lenuța Trică și Mihaela Pană, 
două dintre jucătoarele înalte 
ale echipei Olimpia, erau e- 
liminate pentru 5 faulturi) au 
marcat nu mai puțin de 19 
puncte. A doua zi, Voința a 
început bine partida și, dato
rită unor acțiuni 
rapide, 
ente, a dominat în primele 10 
minute. In continuare, 
elevele 
chivescu s-au apărat cu mai 
multă atenție și combativita
te, ceea ce a schimbat „fața" 
jocului, mai cu seamă în re
priza 
drina 
lent 
sale, 
vut un 
tac și 
scris : 
16+21, 
9+12, 1 
pentru 
22+ 25, . _______  _ .
lip 0+6, Tomescu 12+3, Slă- 
vei 2+10, Strugaru 13+6, Gre- 
cu 6+8. Au arbitrat cuplurile

1—1 :
81—70

BUCUREȘTI
(43—39) și
Tînăra formație O- 
fost la un pas de a

poziționale
spectaculoase și efici-

însă, 
antrenorului C. Paras-

secundă, cînd Alexan- 
Bâră a coordonat exce- 
acțiunile echipierelor 

iar Mălina Froiter a a- 
i aport deosebit și în a- 

în defensivă. Au în- 
Froiter 20+18, Bâră 
Bradu 12+6, Ciubăncan 
Pană 6+10, Trică 0+14 
Olimpia, respectiv Borș 
T. Popescu 17 + 12. Fi-



ROMÂNIA-TURCiA (juniori) 0-0
CEL CARE AREoaspețiitre 

trec

Conducătorul de joc, un „rol in suferință" la echipele divizionare. De ce?

Angelo Niculescu

DROBETA TR. SEVERIN, 14 
(prin telefon). Pe stadionul „1 
Mai** din localitate, în prezența 
a peste 5 000 de spectatori, pe © 
vreme rece, s-a desfășurat prima 
întîlnire amicală (următoarea va 
avea loc marți la Orșova) dintre 
reprezentativele de juniori ale 
României și Turciei, ambele se
lecționate pregătindu-se în vede
rea confruntărilor oficiale de lu
na viitoare din preliminariile 
Campionatului european rezervat 
acestui eșalon. Meciul a fost în 
cea mai mare parte la d;screția 
juniorilor noștri, care s-au aco
modat mal bine cu terenul alu
necos. ei păstrînd minute în șir 
Inițiativa, dar arătînd suficiente 
carențe la finalizare. Oaspeții 
s-au apărat supranumeric, pre
ferind jocul pe contraatac. în 
primele două minute, juniorii 
turci reușesc să construiască do
uă faze periculoase la poarta 
noastră, dar Oktay și Selami au 
șutat în afara spațiului porții a- 
părată de Iasko. A fost un sim
plu ,,foc de paie* pentru că în 
continuare fotbaliștii români — a- 
vînd în mijlocașul Hagi un bun 
coordonator — pun stăpînire pe 
joc, se află mereu în ofensivă 
și ocaziile se țin lanț la poarta 
excelentului Eser. Ratează pe 
rînd Hagi (min. 7, 14 — șut im
precis cu poarta goală în față —. 
și 17, „bombă** dar portarul sal
vează) și Burchel (min. 40). In-

tlmp, în min. 37, _ .
___  ps lingă o mare situație de 
gol, cind la o gafă a lui Pascu, 
care a trimis defectuos mingea 
spre propria poartă, Oktay a in
terceptat-o, Iasko a ieșit in în- 
timpinare, iar șutul atacantului 
turc n-a nimerit ținta.

Și după pauză aspectul jocului 
este neschimbat. Jucătorii noștri 
aleargă după deschiderea scoru
lui, dar Văsîi (min. 43), Belode- 
dici (min. 45), din nou Văsii 
(min, 54 și 53 — singur în ca
reu — nu reușește să trimită ba
lonul în plasă). In finalul parti
dei, Burchel (min. 68) și Lăcătu
și! (min. 70) trimit două șuturi' 
puternice din interiorul careului, 
dar portarul Eser este la post 
și astfel partida se încheie cu 
un scor alb rezultat care, așa 
cum spuneam. îl nedreptățește pe. 
jucătorii noștri.

A arbitrat bine S. Drăgulid 
(Drobeta Tr. Severin).

ROMÂNIA : Iasko — 
Preda, Belodedici, Pascu 
tușu, Burchel, Hagi — 
(min. 41 Țîrlea), Văsîi, 
pescu (min. 62 Neamțu).

TURCIA : Eser — Metin, Murat, 
Kayhan. Savas — Turgut (min. 
77 Kadîr), Selami, Ahmet — 
Oktay, Mahmut, Erhan (min. 41 
Gem).

H

Bncico, 
— Lăcă- 
P. Radu

O. Po-

Gheorghe NERTEA

TURNEUL TRICOLORILOR IN VENEZUELA
(Urmare din pag I)

1—1 
au 
în 
in

durasuiui. Scor final: 
(0—6). Adversarii noștri 
deschis scorul în min. 70, 
urma unui contraatac, iar 
min. 79 Turcu a egalat. Echipa
noastră a dominat foarte mult, 
dar a ratat la fel de mult, de 
două ori mingea fiind trimisă 
in bară, de Petcu și KIein. 
Formația folosită în meciul cu 
Honduras: Cavai — M. Mihai, 
Iorgulescu, Zare, Rednic —

Petcu, BSloni, Klein — Șoiman, 
Gabor (Turcu), Văetuș (Boze- 
șan).

Duminică la ora 17 
cală) echipa noastră a 
ultimul loc din cadrul 
lui de la Merida, 
pentru, locurile 3—4, 
nata secundă a U.R.S.S., con
dusă de fostul internațional Ia- 
șin. (Rezultatul nu ne-a parve
nit pînă la închiderea ediției). 
Pentru locurile 1—2 se vor în- ' 
tilni reprezentativa Hondurasu
lui și Universitario Merida.

(ora lo- 
susținut 
turneU- 

întîlnind 
selecțio-

Antrenorul emerit Angelo 
Niculescu nu mai are nevoie 
de prezentare, cartea sa de 
vizită, ca tehnician reputat în 
fotbalul românesc, avind în
scrise la loc de frunte titluri 
de campioană națională, cu e- 
chipe de club pe care le-a 
pregătit de-a lungul anilor, 
dar, mai ales, performanța de 
răsunet internațional pe 
a constituit-o calificarea 
prezentați vei României
C.M. ’70, sub conducerea 
Performanță realizată 
perioadă (1967—1972) t 
derată de mulți a fi cea mai 
bună din palmaresul echipei 
naționale.

— Adept recunoscut al echi
librului marcat, îp concepție 
și, firește, în joc, aveți — 
sîntem siguri, stimate profesor 
Angelo Niculescu — un punct 
de vedere similar și in ceea 
ce privește rolul și randamen
tul conducătorului de joc...

— Echilibrul constituie, intr- 
adevăr, cheia de boltă a jocu
lui modern, dar mijloacele de 
realizare se schimbă, 
decvarea lor permanentă 
realitate. Astfel incit și 
coordonatorului de joc 
schimbat în ultimii ani, 
mai bine zis, se observă 
dent o transformare.

— Adică ? Să trecem 
obiect...

— Acum un deceniu, să 
nem, rolul conducătorului 
joc era îndeplinit — pe 
calităților absolut

care 
re

ia 
i sa. 
într-o 
consi-

prin a- 
la 

rolul 
s-a 

sau, 
evi-

la

spu- 
de 

baza 
necesare

0

MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE
„CUBA UNIVERSITATEA” In 

etapa a II-a a „Cupei Universi
tatea” de la Cluj-Napoca : Z.T.S. 
Kosice a dispus de C.F.R. Cluj- 
Napoca cu 1—9 (0—0) prin golul 
marcat de Danko (min. 65), iar 
„U“ Cluj-Napoca de F. C. Bihor 
oradea cu 3—2 (2—1). Au înscris: 
Cimpeanu n (min. 20), Boca 
(min. 27), Albu (min. 55). res- 
peotiv Pușkas (min. 26) și Bisok 
(min. 83). In ultima zi: "
Kosice — F. C. Bihor 4—2 (3—1). 
Au marcat : Andrejko (min. 22), 
Sedor (min. 25), Ujoeli (min. 27), 
Kirko (min. 59). respectiv Grosu 
(min. 5 șl min. 63 din 11 m) : 
„U“ — C.F.R. 3—1 (2—1). Autorii 
golurilor : Vidican (min. 28), Bo
ca (min. 44), Cimpeanu II (min. 
80), respectiv Olaru (min. 6). 
CLASAMENTUL FINAL : -------
Kosice 6 p. 2. ,.U“ 4 p, 3. F. C. 
Bihor 2 p, 4. C.F.R. o p. (I. Les- 
puc, coresp.).

F.
Z.T.S.

1. Z.T.S.

S. C. BACAU — PARTIZANUL 
BACAU 8—2 (4—0). Autorii go
lurilor : Botez (3), Chitaru, C. 
Solomon. Vamanu, Elisei, Soșu, 
respectiv Tațilă 2. S. C. BACAU: 
Ursache — Andrleș, Cărpuci, 
Lunca, I. Solomon — Vamanu, 
Soșu, Penov — Chitaru, Botez, 
Verigeanu. Au mai jucat : Mareș, 
Elisei, C. Solomon, Cojocaru. (S. 
Teirău, coresp.).

„CUPA 16 FEBRUARIE" LA 
TIMIȘOARA. In finala competi
ției organizată de C.F.R., s-au 
întîlnit Politehnica Timișoara și 
U.T.A. Studenții au cîștigat cu 

prin punctele realf- 
(min. 5), An-

4—2 (2—8), .
zate de Bocănici 
ghel (min. 38), Nedelcu (min. 59 
din 11 m și min. 64), respectiv 
Coraș (min. 47 din 11 m) și Cura 
(min. 56). ’ * -----
— Murar, 
Șunda — 
nescu — 
delcu. Au 
tinișan, Palea, Nichici,
cu. U.T.A. : Szabo — Marcu, Ku- 
kla, Bodi. Găman 
Coraș, Mușat — 
șu. • Au mai 
Takacs, Vușcan, 
ton, coresp.).

POLITEHNICA : Moise 
Cîrciumăru. Șerbănoiu, 
Manea, Cotec, Vlătă- 

Anghel, Bocănici, Ne- 
mai jucat : Suciu. Păl- 

Jurches-

■Hirmler, 
Cura, Urs. Ro- 
jucat : Melnic, 
Iova. (St. Mar-

PLOIEȘTI — F. c. 
(2—0). Au marcat : 

(min.

PETROLUL 
ARGEȘ 3—1 
Cozarek (min. 8), Dobre 
35), I. Toma (min. 66 din 11 m), 
respectiv D. Toma (min. 90). F.C. 
ARGEȘ : Cristian — M. Zamfir, 
Stancu, Moiceanu, Eduard — Ig
nat, Badea, Kallo — Băluță, Nica, 
Jurcă. Au mai jucat : Arieiu,
Bărbulescu, Chivescu și D. To
ma. (I. Tănăsescu, coresp.).)

torii
Naca
3D. ...
Bădescu (min. 38). (V. Manoliu, 
coresp.).

golurilor : Rusu (min. 4), 
(min. 12). Stăncioiu (min. 

Vasiliu (min. 72), respectiv

MINERUL MOTRU — PANDU
RII TG. JIU 1—0 (0—0). Unicul
gol a fost realizat de Gașpar 
(min. 80). (G. Jugănaru, coresp.).

F.C.M. SIDERURGISTUL GA
LAȚI — F. C. OLT 4—1 (1—1) Au 
Înscris : Glonț (3), Ancuța, res
pectiv Iamandi. F. C. OLT : 
Windt — Onuțan, Ciocioană. lo- 
nașcu. Matei — Șoarece. Cățoi, 
Rotaru — Pițurcă, Iamandi. Sta
te. Au mai Jucat : Eftimie. P. 
Iulian. Prepeliță, Sigmirean, Min- 
cu. (Gh. Arsenie, coresp.).

„CUPA SILVIU PLOEȘTEANU" : 
I.C.I.M. Brașov a întrecut forma
ția de speranțe F.CJW. Brașov 
cu scorai de 4—o (2—0). Au mar
cat : Cîmpean (min. 7. 70), Lie 
(min. 27), Crăciun (min. 57). (C. 
Gruia, coresp.).

bucU- 
BUCU- 

marcat :

DINAMO VICTORIA 
RESTI — AUTOBUZUL 
REȘTI 3—4 (3—3). Au 
Nlculcloiu (2), Ciornoavâ, respec
tiv Stroie, Niță, Naghi, Roșu (O. 
Guțu, coresp.).

F.C.M. PROGRESUL BRAILA — 
GLORIA BUZĂU 3—1 (1—0). Au
torii golurilor : PIrlog. Pamfil, 
Arifl. respectiv Grozea (autogol). 
(D. Cristache, coresp.).

C.S.M. SF. GHEORGHE 
C.S.M. BORZEȘTI 6—1 (1—0). 
înscris : Szabo (min. 5).
(min. 53). Partin (min. 56, 62. S3), 
Budal (min. 67), respectiv Pan- 
dichi (min. 67). (Gh. Briotă, co
resp.).

Au 
Bencic

PROGRESUL ODORHEI — GAZ 
METAN MEDIAȘ 0—1 (0—1). U-
nicul gol a fost realizat de Al- 
botă (min. 10). (A. Pialoga, co
resp.).

GLORIA BISTRIȚA — OLIMPIA 
SATU MARE 3—1 (2—1). Au mar
cat : Butuza (min. 15), Moga 
(min. 26). Ene (min. 83), respec
tiv Mureșan (min. 29 din 11 m). 
(I. Tom a, coresp.).

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
DELTA TULCEA 4—1 (3—1). Au-

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA SPECIALA „PRONOEX- 
PRESM DIN 14 FEBRUARIE 1982

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 14 FEBRUA

RIE 1982

FAZA
15 42 43
n-a : 37

I :
23
33

EXTRAGEREA I : 40 
45 ; EXTRAGEREA A 
29 12 13 34.

A
Hl-a 7 3 44
A IV-a : 11

FAZA

IlI-a : EXTRAGEREA
39 3 20 13 23 5 37 ; EX-

FAZA A
A v-a : 24
TRAGEREA A Vl-a: 21 12 6 31 18 
16 4 5 27.

I. 
n. 

ni. 
IV. 
V. 

VI. 
vn. 

VIII.
IX.
X. 

XI.

Bologna — Como 
Florentina — Catanzar© 
Genoa — Avellino 
Internazionale — Cagliari 
Juventus — Milan 
Napoli — AscoU 
Roma — Tori»-* 
Udinese — Cesem 
Palermo — Sampdoria 
Pisa — Verona 
Rimini — Bari

XTI. Spal — Lazio
XITT. Varese — Catania

1
1
2
2
1

X
1
2

X 
X

2
X 
X

FOND TOTAL BE C1ȘTIGURI : 
lei 2.429.124.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :
1.012.987 LET. din care 3.274 lei, 
report la categoria 1.

TRACTORUL BRAȘOV — C.S.U. 
GALAȚI 3—1 (2—1). Au înscris : 
Ologu (min. 10, 84) “
(min. 19), 
(min. 37). 
resp.).

PădUrariu 
respectiv Constantin 
(P. Dumitroscu, co-

PRECIZIA SACELE — METROM 
BRAȘOV 0—1 (0-0). Unicul gol
a fost realizat de Funkstein 
(min. 79). (V. Secăreanu, coresp.).

ME- 
1—1

__ ________________  (min. 
35) pentru Utilajul, Kalasi (min. 
80) pentru Metalul. (V. Lazăr, 
coresp.).

UTILAJUL FAGARAȘ — 
TALUL SF. GHEORGHE 
(1—0). Au înscris : Hoju

NITRAMONIA 
CHIMIA ORAȘ

fAcAraș
VICTORIA 0—0.

cal Arașidunărea
I.M.U. MEDGIDIA 1—0 (1—0). Au
torul golului : Costea (min. 20). 
(N. Constantlnescu, coresp.).

VOINȚA ORADEA — C.S.U. 
TRICOLORUL ORADEA 3—II 
(1—0). Au marcat : Negrea. Golo- 
vici și Radar. (G. Ilie, coresp.).

înfrățirea oradea — 
STRUNGUL ARAD 2—1 (1—1). Au 
înscris : Balasz (min. 32), Paul 
(min. 85), respectiv C. Mureșan 
(min. 22). (I. Ghișa, coresp.).

SOMEȘUL SATU MARE — 
F. C. BAIA MARE 1—0 (1—0). U- 
nicul gol a fost înscris de Pinter 
II (min. 14). (I. Toth, coresp.y.

C.S.M. DROBETA TR. SEVERIN 
— F. K. KLADOVO (IUGOSLA
VIA) 5—1 (1—0). Au marcat :
Iordache (mm. 19, 43, 58), Iovan 
(min. 55, 61), resoectiv Bainovici 
(min. 73). (V. Manalu, coresp.).

UNIREA ALEXANDRIA — CE
TATEA TR. MĂGURELE 2—0 
(0—0). Autorii golurilor : Gherghi- 
ceanu (min. 84) și Gh. Radu 
(min. 89). (M. Bizon, coresp.).

„CUPA 6 MARTIE". în Capi
tală, în organizarea asociației 
Automatica, au continuat meciu
rile din cadrul celei de a patra 
ediții dotată cu ..Cupa 6 Mar
tie". într-un veritabil derby, Au
tomatica a întîlnit pe Dinamo 
Victoria, în fața căreia a cîștigat 
cu 5—4 (4—1)_ ‘ -
Lăbuș (2), C. 
Constantinescu, 
che, Răducanu, 
Moldovan (din 

‘meci : I.C.S.I.M.

înscris : 
Pestrița, 

lorda- 
Al. 
alt 

3—t 
(1—1). (Nicolae Tokacek, coresp.).

AU 
Grigore. 
respectiv 
Mitracu 
11).

Și
Intr-un 

Electra

perioadei — de un mijlocaș, cu 
clarviziune, rază marc 
țiune și disponibilități 
remarcabile, de tipul 
brovschi sau Dumitru, 
ușor, ușor, centrul de 
te s-a putut deplasa ___
locul unei aripi retrase, labo
rioase, de tip Lucescu. Dar ca 
tendință, acest fapt, după pă
rerea mea, era grăitor 
centul incepea să cadă, și in 
campionatul nostru, pe 
colectiv, coeziunea iuind 
conducătorului de joc. 
fața nouă a fotbalului ____
național reclamă în teren pre
zența jucătorului polivalent, 
capabil să concure Ia orice 
fază, indiferent dacă este de 
apărare sau atac. Or, in aces
te
al 
in

de ac- 
tehnice 

Dem- 
Apoi, 

greută
ți spre

ac-

jocul 
locul 

Acum, 
inter-

condiții, fiecare component 
echipei, atunci cind se află 
posesia balonului, devine,

ad-hoc. „conducător de 
capacitatea 
determinind construcția 
respective.

— Aveți și exemole pentru 
susținerea opiniei dv. ?

— Oare Bayern Munchen, 
prezentă recent și pe micile 
noastre ecrane, intr-o edifica
toare avancronică, se mai 
poate baza doar pe liderul său, 
Breitner ? Dar 
Aberdeen, care 
cutul sezon pc 
vea, oare, un _________
joc anume? NU, PENTRU CÂ 
CEL CARE AVF.A MINGEA 
ORIENTA JOCUL. CE-I DREPT 
ȘTIA ȘI PUTEA S-O FACĂ 

nostru, 
i și
! nu 

fruntea 
in prim

sa de orientare 
fazei

echipa scoțiană 
a invins in trc- 
F.C. Argeș, a- 

conducător de

Iar în campionatul 
Universitatea Craiova 
namo București, care 
tîmplător se află în 
clasamentului, scot i 
plan un singur conducător de 
joc ? Concluzia, cred eu, este 
una singură : cursivitatea jo
cului, eficiența Iui, cer acum 
ca rezolvările să fie cit mai 
prompte și variate, in funcție 
de fază și de cei care o ani
mă, și nu determinată de un 
singur „creier0.

Paul SLAVESCU

Octavian lonescu

„S A DUS VREMEA

Interesanta și foarte actuala 
chestiune a „conducătorului de 
joc" am discutat-o și cu Octa
vian Ionescu. Vechiul titular 
al Sportului studențesc a ju
cat, după opinia 
asemenea rol în 
alb-negrilor. De 
„a jucat" ? Veți 
repede 
țiile 
„Cred, 
nescu, 
ții funcția 
ca înțeleasă pînă acum 
ducătorului de joc nu 
poate fi îndeplinită. In 
rind, marcajul foarte strict ii 
ia celui investit cu asemenea 
prerogative tactice posibilitatea 
de manevrare in voie, ii limi
tează deci chiar posibilitatea 
împlinirii rolului său. Nu mai 
departe decit intre ceea ce 
PUTEA să facă Bobby Charl
ton — și pentru mine celebrul 
internațional englez rămine 
prototipul conducătorului de 
joc — și ceea ce ii este PER
MIS ASTĂZI unui așa numit 
dirijor in teren e de acum o 
mare diferență. Și asta 
intimplat pe parcursul a 
15 ani de evoluție tactică 
balistică !“ Să înțelegem 
asta că pentru Octavian 
nescu a dispărut pur și simplu 
acei jucător care orienta în 
teren echipa ? Nu intervine, 
atunci, o debusolare a forma
ției ? „Nu, a replicat fotbalis
tul bucureștean. Mai întîi că 
astăzi fiecare jucător trebuie 
să-și cunoască la perfecție în
treg traseul tactic din cursul 
unui meci. Că unui îl va rea
liza mai bine, că altul o face 
mai puțin bine, asta rămine o 
altă problemă. Dar, în princi
pal, fotbalistul de astăzi . are 
responsabilități tactice perfect 
stabilite, indeiung repetate, in
cit aș zice că fiecare dintre 
componenții unei echipe a 
devenit un conducător de joc". 
Si. totuși, o partidă are ati- 
tea momente neprevăzute ! Se

noastră, un 
unsprezecele 

ce 
afla 
dinși chiar 

convorbitorului i 
declară Octavian 
că în actualele 

așa cum

spunem 
foarte 

afirm a- 
nostru. 

i Io- 
condi- 
a fost 
a con- 

mai 
primul

S-a 
vreo 
fot— 
prin
Io-

Di- 
in-

LUI BOBBY CHARLTON!
știe doar că speculări
sau gafe în . situațiile neaștep
tate vine și victoria și înfrîn- 
gerea. însemnează, deci, că nu 
se mai intervine în 
fel spre a încerca 
sau, tocmai, spre 
o „rețetă tactică" 
vedește 
nu ! Și 
consider 
norului.
lor tactice el 
părerea mea funcțiile fostului 
conducător de J ~ ’ 
rat, antrenorul trebuie să dis
pună de un „interpret" avizat, 
în teren, deci de o minte lim
pede și creatoare căreia 
poată transmite indicațiile lui. 
Iar jucătorul din teren 
misiunea să lc comunice 
coechipierilor și, împreună cu 
ei, să încerce a le pune irt a- 
plicare".

Iată cîteva dintre părerile 
unui jucător preocupat de e- 
voluția fotbalului (dealtfel Oc
tavian ' Ionescu ne-a promis 
o revenire, pe dimensiuni mai 
largi, asupra unor aspecte ale 
tacticii jocului actual). Invita
tul nostru de astăzi observă, 
și nu fără dreptate, schimbări 
de fond în rolul conducătoru
lui de joc. Nici nu se putea 
ca radicalele remanieri ale 
tacticii să lase neschimbat un 
rol care pînă de curînd, se 
impunea printr-o libertate de 
manevră deosebită și chiar prin 
largi excepții de la obligațiile 
defensive acordate conducăto
rului de joc, de chiar antreno
rii formațiilor. în beneficiul 
concentrării acestuia asupra 
construcției acțiunilor. In fine, 
după alte și alte păreri, cu 
siguranță se va crea o imagi
ne completă asupra unui su
biect de actualitate și — fap
tul fiind esențial — SE VOR 
IVI ȘI UNELE CONCLUZII 
UTILE PENTRU ACTIVITA
TEA TEHNICIENILOR ȘI JU
CĂTORILOR NOȘTRI.

Eftimie IONESCU

nici un 
remedieri 
amplifica 
se do- 

„Cum să 
apare — 

misiunea antre- 
raportul soluții- 
a preluat, după

a 
ce

salutară ?
tocmai aici
eu - 
Sub

joc. Este adevă-

să-i

are

ÎNTREPRINDEREA de turism, hoteluri
$1 RESTAURANTE BUCUREȘTI VĂ INVITĂ

participați Ia „BALUL ZĂPEZII'*, organizat anul acesta 
stațiunea Slănic-Prahova in zilele de 20 și 21 februarie

să
in i
a.c.

Prețul excursiei : 242 let
Servicii asigurate : transport eu autocarul ; cazare in ho

tel; cină festivă; mie dejun; dejun.
în program ; concursuri cu premii ; tombolă ; numeroase 

surprize : muzică ; dans.
Plecarea de la Intercontinental, la ora 14.
Pentru ,cei care iși efectuează concediul de odihnă în 

această lună, I.T.H.li. Bucnrești le recomandă citeva din 
cele mai îndrăgite stațiuni din țară :

• Hereuiane (plecări zilnice) ; • Govora
• Tușnad : • Felix ; • Călim&nești ; •
• Mangalia. .

• Oiănești 
Eforie Nord

Bilcfclc se pot obține de la toate agențiile 
1.T.II.R. București. •

de turism ale



CUPELE EUROPENE LA HANDBAL FEMININ
IN C.C.L: HYPOBANK ST. POLTLN - RULMfNIUL BRAȘOV 27-22

• Întîlnirea revanșă - duminica viitoare la Brașov
VIENA, 14 (prin telefon). La 

Bundessporzentrum, în prezen
ța unei săli arhipline s-a dis- 
putut întîlnirea dintre forma
ția Hypobank St. Polten, cam
pioana Austriei, și Rulmentul 
Brașov, contind pentru prima 
manșă ă sferturilor de finală 
ale „Cupei campionilor euro
peni". Handbalistele austrie
ce (din cele 12 jucătoare în
scrise pe foaie. 11 sint com
ponente ale reprezentativei ță
rii) au cîștigat cu 27—22 
(12—9). Formația campioană a 
țării noastre a comis greșeli 
în apărare atacurile ei nu 
au fost' destul de hotărîte, 
astfel că în multe momente, 
adversarele și-au putut face, 
nestingherite, jocul. După cum 
ne relata, la sfirșitul parti
dei. într-o convorbire telefo
nică, antrenorul principal al 
echipei Rulmentul Remus Dră- 
gănescu „victoria formației din 
St. Polten a fost facilitată și 
de un arbitraj părtinitor pen
tru gazde, româncelor fiindu-le

refuzate 6 aruncări de la 7 m. 
Mai mult, în min. 45, 
a fost descalificată pentru 
greșeală imaginară".

în partida retur, Rulmentul 
poate anula acest handicap cu 
care se întoarce de la Viena 
— este de părere antrenorul 
Drăgănescu.

Oancea
o

EGLE VILNIUS - ȘTIINȚA

„Cupa Dinamo" la biatlon

Principale realizatoare pen
tru Hypobank : Lottspiech
8, Foltynova 7. De Ia Rul
mentul, golurile au fost mar
cate de : Oacă 7, Pătruț 4, 
Marian 3. Drăgușel 3. Tache 3, 
Furtună și Oancea 1. Au ar
bitrat cu foarte multe gre
șeli ' Arciszewski și Jeziorny 
(Polonia).

Partida retur este programa
tă duminică. 21 
ora 11. în Sala 
Brașov.

BACAU 26-19
• Următoarea Intllnire, duminica viitoare,
VILNIUS (prin telefon). In 

Palatul sporturilor. în prezența 
a peste 2 000 de spectatori, 
s-a disputat prima manșă a 
întîlnirii de handbal feminin 
dintre formația locală Egle și 
Știința Bacău, din cadrul „Cu
pei F.I.H.". La capătul unei 
partide in care handbalistele 
românce au evoluat bine doar 
în prima parte, Egle Vilnius a 
cîștigat cu 26—19 (11—9). A-
tacurile mal sigure șl aproape

TURNEUL DE JUDO DE LA TBILISI
TBILISI, 14 (prin telefon), 

în marea sală de sport din 
localitate, s-au desfășurat în
trecerile turneului internațio
nal de judo al Uniunii Sovieti
ce, la care au participat spor
tivi din 18 țări. Din echipa 
noastră. Constantin Niculae 
s-a clasat pe locul 5 la cate
goria semiușoară. El a obținut 
primul loc în grupă. între- 
cîndu-i prin ippon pe Sangia- 
tufian (Mongolia) și la puncte

CONCURSURI DE ATLETISM
PE TEREN ACOPERIT

Cu prilejul concursului atle
tic pe teren acoperit desfășu
rat la Ottawa, Colleen Rienstra 
(S.U.A.) a stabilit un nou re» 
cord mondial de sală la sări
tura în înălțime cu rezultatul 
de 2,00 m. Vechiul record era 
de 1,99 m și fusese stabilit in 
ianuarie de canadianca Debbie 
Brill. Noua recordmană are 22 
de ani, iar cel mai bun rezul
tat al ei în 1981 era 1,92 m (lo
cul 3 în topul anual american). 
Norvegianca Grete Waitz a 
cîștigat proba de 3 000 m cu 
8:55,5.

★

în cadrul concursului de sală 
de la New York, atleta ame
ricană Mary Decker a stabilit 
un -.ou record mondial în pro
ba de o milă cu performanța 
de 4:21,47. Vechiul rccordîia- 
parținea cu 4:22,1. Săptămîna 
trecută Decker corectase recor
dul mondial de sală la 3 000 m 
cu 8:47,4. Compatrioata sa Cin
dy Young a stabilit un nou 
record mondial la 60 yarzi gar
duri cu 7,38. Alte rezultate: 
800 m: James Robinson 1:47,51, 
5 000 m: Dcug Padilla 13:20,55(1), 
lungime: Carl Lewis 8,32 
înălțime: Milton Goode 2,31

m, 
m.

★
a

r___ a
greutății în concursul de sală 
de ’a Viena cu 19,56 m, iar el
vețianul Rene Gloor pe cea de 
săritură în lungime cu 7,44 m.

Bulgarul Nikola Hristov 
.cîștigat proba de aruncare

februarie, la 
sporturilor din

(11-9)
la Bacău

totdeauna penetrante ale gaz
delor, ca și o apărare mai 
bună a formației sovietice au 
fost principalele argumente ale 
unei victorii pe deplin meri
tate. Din echipa băcăuană cea 
mai bună jucătoare a fost Eva 
Gaal-Mozsi.
6, Torok 5,
3, Leonte 1,

Au înscris : Mozsi 
Hrițcu 3. Lupșor 

______Voinea 1 — pen
tru Știința : Strecen 10, Olei
nik 5, Petrekaite 4, Katarskite 
3. Surovniova 2, Kanskevici 2. 
Au arbitrat 3. Korec și S. 
Drelka (Cehoslovacia). întîlni- 
rea retur este programată du
minica viitoare, la Bacău.

Ultimele două zile ale „Cu
pei Dinamo Brașov", concurs 
internațional de biatlon, au 
fost rezervate probei 
duale de 
ștafetelor, 
tat, și cu 
peții și-au 
rea, reușind că cîștige cu 
lativă ușurință ambele 
treceri. Atît biatlonlștii_ i 
Dynamo Zinwall 
mană), cît și cei 
Hvezda Jablonek 
cia) au arătat ce 
concurezi actualmente la înalt 
nivel în biatlon, adică ce în
seamnă să fii competitiv la
nivel european. îmbinînd o a- 
lergare pe schiuri demnă de

•specialiști în probele de fond, 
cu o precizie dacă nu 
tă, oricum superioară 
ligon, s 
„Cupa 
ce și cît 
pentru a redeveni ceea ce ro
mânii au fost în biatlonul 
mondial : o cantitate de mun
că sporită, iarna și vara, car
tușe mai multe trase la an
trenamente, folosirea cu pre
cizie a fiecărui prilej de a 
economisi secundele. Decalajul 
între biatloniștii români și in

indivi-
10 km și întrecerii 
Cum era de aștep- 
aceste ocazii oas- 
demonstrat valoa-

i re- 
în- 

de la 
Ger- 

Ruda
(R. D, 

de la
(Cehoslova- 

înseamnă să

perfec- 
în po- 

sportivii invitați la 
Dinamo" ne-au arătat 

t mai avem de făcut

vitații lor a ieșit cu atît mai 
mult în 
bâtă ca 
zentanții 
nu s-au
car la prestațiile din proba 
de 20 de km., desfășurată joi, 
—„J Gh. Berdar reușea, ocu- 

locul III, să „spargă" 
lup- 
îm- 
cla- 
de- 

pină 
bine

evidență, cu cit sîm- 
și duminică, repre- 
cluburilor românești 
mai ridicat nici mă- 

proba

pe Nobetarov (U.R.S.S.). în se
ria sa, Niculae i-a învins la 
puncte pe Baraev (U.R.S.S.) și 
Alexandre (Franța), după care 
a luptat pentru primul loc și 
pentru calificarea în finală cu 
francezul Delvingt, campionul 
european al categoriei la edi
ția din 1977 (Ludwigshafen) de 
care a fost insă întrecut la 
limită. în recalificări Niculae 
și-a încercat șansele pentru 
locul 3 cu polonezul Pawlow
ski, dar a pierdut la puncte. 
Ceilalți sportivi români n-au 
ajuns în tururile superioare.

Iată cîștigătorii : categoria 
superușoară — Demirian
(U.R.S.S.), semiușoară — Del
vingt (Franța), ușoară — Ka- 
riașvili (U.R.S.S.), semimijlocie
— Țiklauri (U.R.S.S.), mijlocie
- Ultsch (R.D.G.), semigrea — 
Vatanabe (Japonia), grea — 
Lolașvili (U.R.S.S.), open — 
Saito (Japonia).

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ a a
(Elveția). Proba femi- 
coborire, contind pen- 

desfășu- 
din localitate,

Arosa 
nină de 
tru „Cupa Mondială’ 
rată pe pîrtia 
s-a încheiat cu victoria schioa- 
rei americane Holly Beth Flan
ders cronometrată in 1:36,52. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat : Cindy Nelson (S.U.A.) 
1:36,80 și Maria Walliser (El
veția) 1:36,94.

Garmisch Partenkirchen (R. F. 
Germania). Proba de coborîre 
din cadrul „Cupei Mondiale" 
— pîrtia de 3 320 m lungime, 
920 m diferență de nivel — a 
revenit ■* canadianului Steve 
Podborski cu 1:50,52. L-au ur
mat elvețianul Konradin Catho- 
men 1:50,81 și austriacul Harți 
Weirather, campionul mondial 
al probei, cu 1:50,94.

„CUPA FEDERAȚIEI" LA HOCHEI
(Urmare din DQQ 2)

doar Huțan a fructificat, in 
min. 44. Pe un fond de domi
nare a echipei române, o infe
rioritate numerică în ultimele 
70 de secunde i-a dat posibili
tatea Iui Erhov să stabilească 
scorul final. în general jucăto
rii români au nemulțumit prin 
lipsa lor de coeziune și de e- 
ficacitate. Au arbitrat M. Pres- 
neanu, FI. Gubernu și J. Becze.

In deschidere, reprezentativa 
de tineret a Cehoslovaciei a 
întrecut formația similară a 
țării noastre cu 18—0 (6—0,
5—0, 7—0), într-un meci în 
care hocheiștii români s-au 
comportat foarte slab. Au mar
cat: Tabor 6. Sevcik 3, Kopecki 
3, Ursaski, 2, Chalanek 2, Li
bert 1, Kurweil 1. A condus 
St. Enciu, ajutat de M. Dinu și 
T. Szabo.

Marți și miercuri, de lâ ora 
17, selecționata noastră 
nară întîlnește în două 
de verificare echipa 
Penza.

divizio- 
meciuri 
Dizelist

★
Cuplajul de sîmbătă 

amiază a cuprins în 
mul său un joc în care victo
ria a revenit favoritei și un al-

după 
progra-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BOX • Pugilistul american Mi

chael Spinks și-a păstrat titlul 
de campion mondial la categoria 
semigrea (versiunea W.B.A.) în- 
vingînd prin k.o. tehnic în rep. 
6 pe Mustafa Wassajâ (Uganda). 
Meciul a avut loc la Atlantic 
City • Campionul mondial la 
categoria supercocoș, argentinia
nul Sergio Victor Palma, și-a 
apărat cu succes centura. In gala 
care a avut loc la Cordoba, Pal- 

l-a învins la puncte, după 15 reprize, - - . _
ma). • 
varrete 
campion
W.B.c.) __ ___ =___ „____
învlngînd prin k.o. !n repriza a 
11-a, pe sud-e-'reeanul Choi- 
Chung, In meciul disputat la 
Manilla.

HANDBAL • In mai multe o- 
rașe din Belgia s-au disputat 
meciurile preliminarii ale cam
pionatului mondial masculin, gru
pa „C". Pentru turneul final, ca
re începe astăzi, s-au calificat 
următoarele echipe : Bulgaria.
Norvotl». R«ișia sj Austria.

pe Jorge Lujan (Pana- 
Filiptnezul Rolando Na
și-a păstrat titlul de 

mondial (versiunea 
la categoria super-pană.

ÎNOT • Rezultate înregistrate 
Tn ziua a treia a campionatelor 
internaționale ale Uniunii Sovie
tice : bărbați : 100 m fluture : 
Markovskl (U.R.S.S.) 55,61, 200
m liber : Saev (U.R.S.S.) 1:51,81, 
200 m bras : Julpa 
2:15,59 ; femei : 100 m 
Katlen Norde (R.D.G.) 
.00 m liber : Anke 
(R.D.G.) 
Svetlana 
2:32,43.

2:02,49, 200
Alimbaieva

• Turneul

(U.R.S.S.) 
fluture : 

1:02,33, 
Sonnebrot 

m bras :
(U.R.S.S.)

de la Rich-TENIS
mond (Virginia) : în sferturi de 
finală : Fibak — Sadri 2—6, 7—8, 
6—1, Clerc — Cain 6—4, 6—3 ; se
mifinale : Clerc — Fibak 6—4, 
6—4, Fritz Buehning — Mark Ed
mondson 6—0, 3—6, 6—I • Turneul 
de la Memphis, sferturi de flna-

‘ Kriek — Gerulaitis 7—6, 4—6, 
McEnroe — Tanner 7—6, 
Mottram — Teltscher 6—1, 
G. Mayer — Curren 7—5, 
• Turneul de la Caracas :

lă :
6—3,
6—1,
6—3.
6—1 _ _
Slegler — Fillol 4—6, 6—4, 7—6. 
Ramirez — CI. Panatta 6—2, 5—7, 
6—4, Sauer — Acua 7—6, 7—5.

tul unde, la capătul unei iis- 
pute interesante, cu o spec
taculoasă răsturnare de scor, 
succesul a revenit out-siderei 
și încă la o diferență catego
rică. Cum spuneam în prima 
confruntare s-a înregistrat 
un rezultat normal : Selecțio
nata divizionară a întrecut 
România tineret cu 12—2 (7—0, 
2—2, 3—0). întîlnirea nu a avut 
istoric, prima noastră garni-7 
tură pornind din... start în 
„trombă" și marcînd gol după 
gol cu o dezinvoltură și o 
siguranță pe care i-am dori-o 
mereu în prestațiile sale. Spu
nem acest lucru pentru că 
replica formației de tineret 
nu a fost deloc o „replică de 
complezență". uneori chiar 
componenții acestei formații 
acționînd parcă prea... vigu
ros. După o primă repriză dis
putată în „sens unic", în 
partea a doua jocul s-a mai 
echilibrat, pentru ca în ultima 
parte partida să 
niștit, fără prea multe 
mente de hochei de calitate, 
în schimb cu cîteva deloc jus
tificate ieșiri ale unor jucă
tori, mai ales din cadrul echi
pei reprezentative. Au mar
cat : V. Huțanu 3, Bălăucă 2, 
Bartalis 2, Nistor, Costea, Ge- 
reb, Pisării, Solyom. respec
tiv Tureanu și Bincață. A con-' 
dus M. Presneanu ajutat de 
FI. Gubernu și St. Enciu.

în meciul vedetă Selecționa
ta de tineret a Cehoslovaciei, 
după ce a fost condusă cu 2—0, 
lăsînd impresia că va părăsi 
tefenul învinsă pentru a doua 
oară, a remontat în repriza 
secundă și a dat in ultima 
parte a 'jocului dovada ade
văratei ei valori. depășind 
net formația sovietică Dizelist, 
care nu a mai putut face față 
jocului rapid. în forță si foarte 
combinativ al speranțelor ho
cheiului cehoslovac. Rezultate 
finale: Selecționata de tineret 
a Cehoslovaciei — Dizelist 
Penza 7—2 (0—2 3—0, 4—0),
prin punctele înscrise de Ta
bor 
tal, 
de 
condus Gh. Mureșeanu, 
de T. Szabo și 3. Becze.

CLASAMENT
L Cehoslovacia tin. 3 2 0 

‘ 2. România
3. Dizelist Penza
4. România tin.

Minsk (U.R.S.S.). Proba de 
10 km din cadrul campionate
lor mondiale de biatlon pentru 
juniori a fost cîștigată de 
sportivul norvegian Erik Kval- 
foss cu timpul de 33:03,26. Au 
mai urcat pe podiumul de pre
miere Frank (Ullerich (R. D. 
Germană) 33:08,81 și Vladimir 
Alikin (U.R.S.S.) 33:21,66. în
cursa ștafetelor (3x7.5 km) a 
ieșit învingătoare reprezentati
va R. D. Germane cu 
de 1.22:27.32.

Tokio (Japonia). în 
turneului 
chei care 
niponă. 
Sovietice 
de 8—3 (2—2, 2—1. 4—0) for
mația canadiană Smoke Eaters. 
Principalul realizator al forma
ției sovietice a fost Vladimir 
Sihanov care a înscris 4 go
luri.

St. Moritz (Elveția). Campio
natul mondial de bob 4 per
soane a fost cîștigat de primul 
echipaj al Elveției care a to
talizat, în 4 manșe, timpul de 
4:31.94. Pe locurile următoare: 
R D. Germană 4:32,96 și Elve
ția II 4:33,15.

Inzell (R. F, Germania). în 
prima zi a campionatelor mon
diale feminine de patinaj vi
teză (poliatlon), Karln Busch- 
Enke (R. D. Germană) a termi
nat învingătoare în două pro
be: 500 și 1 500 m. în ambele 
probe pe locul secund s-a cla
sat sportiva sovietică Natalia 
Petruseva.

cînd 
pind locul III, să 
plutonul de oaspeți care 
tau între ei pentru a-și 
părți partea superioară a 
samentului. Iată, dealtfel, 
monstrația celor afirmate 
acum : Gh. Duca a tras 
în proba de 10 km., cu numai 
1 minut penalizare, adică tot 
atît cît învingătorul, dar asta 
cu prețul a aproape 3 minu
te în plus la alergarea pe 
schiuri ! în consecință, este 
necesar ca încă din actualul 
sezon antrenorii noștri să în
cerce măcar micșorarea tim
pului de alergare a elevilor 
lor, urmînd ca în sezoanele 
viitoare să recupereze rămîne- 
rile în urmă, din poligon.

REZULTATE TEHNICE. 10 
km. : 1. M. Ceapek (Ruda 
Hvezda Jablonek) 37:07 (1 min. 
penalizare), 2. I. Matauș (Ruda 
Hvezda) 
Kadner 
37:35 
(Dynamo 
5. A. 
Zinwlad) 
(Dynamo_ ____ . .
7. I. Luță (ASA Brașov) 38:57 
(1), 8. Gh. Duca (Dinamo Bra
șov) 39 :28 (1) ; ........................
km ; 1. ,
1 h 40 : 15 (1). 2. Ruda Hvezda 
Jablonek 1 h 43;20 (1). “ ~
namo Brașov l h 48:02 (1) 4.
ASA Brașov lh 51:18 (3)

37:33 (2),
(Dynamo

(5). 4. W.
Zinwald) 37:36
Snaiber ..

37:50 (3), 6. O. Schmidt
Zinwald) 37:57 (5),

3. Gh. 
Zinwald) 

Octzel
(5), 

(Dynamo

ștafeta 4X7,5
Dynamo Zinwald

3. Di-

Radu TIMOFTE

timpul

cadrul 
de ho- 
capitala 
Uniunii

internațional 
are loc în 
selecționata 
a întrecut cu scorul

rm
decurgă li-

mo-

2, Ursavski, Kopecki, La- 
Cerny și Libert respectiv 
Krașnenko și Erhov. A 

ajutat

3 2 0
3 2 0
3 0 0

1
1
1
3

Finala „Cupei balcanice" 
la volei (m), meci tur

EXPLORĂRI BAIA MARE 3-1
Sîmbătă seara, la Novi Sad 

s-a disputat prima manșă a 
finalei Cupei balcanice la vo
lei, între echipele masculine 
Vojvodina Novi Sad și Explo
rări Baia Mare. Au 
leibaliștii iugoslavi 
—8, 9, 9). Returul 
fășura duminica 
Baia Mare.

★
La Izmir au început întrece

rile turneului final .ale „Cupei 
cupelor" la volei feminin. în 
prima zi. echipa Ț.S.K.A. Sep- 
temvrisko Zname Sofia a în
trecut cu 3—2 (10—15, 10—15, 

15—10) formația 
în timp ce 

a învins cu 
15—7) echipa

15—2, 15—10,
Slavia Bratislava, 
Dinamo Moscova 
3—0 (15—6, 15—7. 
olandeză Starlift.

cîștigat vo- 
cu 3—1 (6, 
se va des- 
viitoare la

Universitatea Craiova învingătoare in Grecia
în cadrul turneului de pregătire pe care îl întreprinde în 

Grecia, campioana de fotbal a României, Universitatea Craiova, 
a jucat cu echipa de tineret (sub 21 de ani) a țării gazdă. Par
tida s-a încheiat cu scorul de 3—0 în favoarea fotbaliștilor ro
mâni. Golurile echipei craiovene au fost marcate de Cămătarii 
(min. 7) și Irimescu (min. 51 și 63). Universitatea a aliniat 
formația : Lung (Boldici) — Negrilă, Tilihoi, Ștefănescu, Ungu- 
reanu — Țicleanu, Donose (Irimescu), Bălăci (Beldeanu) — Geol- 
gău, Cămătaru, Cîrțu. Astăzi, Universitatea Craiova va juca în 
cadrul turneului cu Steaua, aflată în Grecia, iar miercuri cu for
mația din prima divizie Apollon.

• După o serie de succese
spectaculoase, lidera clasamen
tului vest-german, Bayern 
Miinchen, a suferit o înfrîngere 
surprinzătoare (mal ales ca pro
porție a scorului), pierzînd cu 
1—4 în fața echipei Karlsruhe, 
clasată pe locul 15. Iată cele
lalte rezultate ale etapei a 
22-a: Eintracht Braunschweig 
—Arminia Bielefeld 3—1; Kai
serslautern — Borussia Moen
chengladbach 3—2; Borussia 
Dortmund — Stuttgart
Niirnberg — Duisburg
F.C. K31n — Hamburg
Werder Bremen — Darmstadt 
4—4; Fortuna Dusseldorf — 
Bayern Leverkusen 5—1; Ein
tracht Frankfurt pe Main — 
Bochum 0—1.

în clasament, pe primele 
două locuri se află, la egalita
te, Bayern Miinchen și Bo
russia Moenchengladbach — 
cite 30 puncte, urmate de F.C. 
Koln — 29 puncte.

• în etapa a 19-a a campio-

2—3; 
O—O;
1—1;

natului italian, fruntașele Ju
ventus și Fiorentina au obținut 
victorii la limită. în schimb. 
Inter a pierdut pentru prima 
oară (1—3) pe teren propriu, 
în fața lui Cagliari. De subli
niat succesele surprinzătoare 
obținute de Cesena la Udine și 
Avellino la Genova. Rezultate: 
Bologna — Como 1—0; Fio
rentina — Catanzaro 1—0; Ge
noa — Avellino 0—2; Inter — 
Cagliari 1—3; Juventus — Mi
lan 3—2; Napoli — Ascoli 0—0; 
Roma — Torino 3—0;
— Cesena 0—1. 
conduc Juventus și Fiorentina 
cu cite 28 p, urmate de Inter 
și Roma cu cite 24 p.

• în vederea pregătirii du
blei întîlniri eliminatorii cu e- 
chipa României, pentru califi
carea la Campionatul european 
pentru juniori ce va avea loc 
în luna mai în Finlanda, for
mația Bulgariei va disputa 
două întîlniri de verificare cu 
selecționata Turciei.

Udinese 
în clasament

Redacția Ț> administrația: cod 79778 București «tr V Conta 16 PTT.R f. tel centrală 11.79.70 ?i 11.50.59, secția coresp. 11.51.09; Interurban 437: lelex 10 350 romso Tiparul I. P. „Informația" 
Pentru străinătate : abonamente prin ILEX1M - departamentul export import presa, P.O. Box 136-137, telex 11 226, București, sr. 13 Decembrie nr. X R. I, 2, 3, 4 10363


