
ÎNTÎLNIREA DINTRE TOVĂRĂȘII 

NICOLAI CEAUSESCU 
Șl DUȘAN DRAGOSAVAȚ

In zilele de 19—îl februarie, 
la Timișoara au avut loe con
vorbiri între tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, șl tovarășul 
Dușan Dragosavaț, președintele 
Prezidiului Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

In cursul convorbirilor, care 
■-au desfășurat intr-o atmos
feră cordială, prietenească, to
varășii Nicolae Ceaușeseu șl 
Dușan Dragosavaț au efectuat 
o amplă informare reeiproeă 
asupra preocupărilor actuale șl 
de perspectivă ale celor două 
partide privind dezvoltarea e- 
conomico-socială in cele două 
țări, au examinat stadiul rela
țiilor dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia, dintre România 
și Iugoslavia, rclevind bunele 
raporturi româno-iugoslave, ro
lul deosebit al tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu și Iosip Broz 
Tito in dezvoltarea și amplifi
carea lor continuă, așezarea a- 
cestor tradiționale raporturi pe 
baze trainice.

Tovarășii Nicolae Ceaușeseu 
și Dușan Dragosavaț și-au rea
firmat hotărîrea ca, în spiritul 
stimei și respectului reciproc, 
să lărgească in continuare rela
țiile de prietenie și colaborare 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia, pe baza princi
piilor independenței, egalității 
în drepturi și neamestecului în 
treburile interne, spre binele 
ambelor țări, al poporului ro
mân și popoarelor iugoslave, in 
interesul cauzei socialismului, 
păcii, securității și independen
ței naționale, al colaborării și 
cooperării internaționale.

Cei doi conducători de partid 
au procedat, de asemenea, la 
un larg și aprofundat schimb 
de vederi în probleme ale si
tuației politice internaționale, 
ale mișcării comuniste și mun
citorești.

în acest cadru, s-a apreciat 
că in viața internațională are 
loe o încordare deosebită, ea 
urmare a continuării șl inten
sificării politicii de forță șl dic
tat, de împărțire șt reîmpărțire 
a sferelor de influență și do
minație, de menținere și accen
tuare a climatului de tensiune 
și a stărilor conflictuale, a ac
celerării fără precedent a cursei 
Înarmărilor, adîncirii decala
jelor dintre țările dezvoltate și 
cele în curs de dezvoltare, ceea 
ce creează grave primejdii la a- 
dresa păcii, securității, indepen
denței și suveranității popoa
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Start intr-o probă de schi fond

Foto: Dragoș NEAGU

VATRA DORNEI, 21 (prin 
telefon). Finalele pe țară ale 
„CUPEI A 60-A ANIVERSARE 
A U.T.C.inscrise în sulta 
amplelor manifestări dedicate 
importantului eveniment din 
viața tineretului patriei, s-au 
constituit într-o adevărată săr
bătoare. A contribuit la aceasta 
organizarea ireproșabilă asigu
rată de C.C. al U.T.C., cu a- 
portul inimoasei sale „echipe" 
de activiști obștești, al facto
rilor locali șl al federațiilor de 
specialitate în sporturile de se
zon, participarea bogată (circa 
800 tineri din toate județele ță
rii), nivelul întrecerilor, consi
derat unanim superior acțiuni
lor asemănătoare. Deosebitul 
interes stîrnit în rindul dorne- 
nilor și cîmpulungenilor, al tu
riștilor aflați în cele două sta- 
țiunl-bijuterie reprezintă o gră
itoare dovadă. Firește, un film 
complet al unei competiții sub 
egida „Daciadei", în care s-au 

relor, pun in pericol viața, exis
tența omenirii.

S-a apreciat că problema 
fundamentală a zilelor noastre 
o constituie oprirea cursei înar
mărilor, încetarea amplasării de 
noi rachete nncleare eu rază 
medie de acțiune in Europa și 
retragerea celor existente, tre
cerea neîntîrziată la dezarmare, 
in primul rind la dezarmare 
nucleară.

In timpul convorbirilor, s-a 
reliefat necesitatea intensificării 
eforturilor in vederea Încheierii 
cu succes a reuniunii de la 
Madrid, astfel incit aceasta să 
impulsioneze înfăptuirea uni
tară a Actului final de la 
Helsinki, să se ajungă la con
vocarea conferinței consacrate 
încrederii și dezarmării in Eu
ropa, să se asigure continuita
tea procesului de edificare a 
securității și cooperării euro
pene.

In cadrul convorbirilor, a fost 
subliniată importanța dezvoltării 
colaborării bilaterale și multi
laterale dintre țările balcanice, 
transformării Balcanilor într-o 
zonă a păcii și înțelegerii, coo
perării și bunei vecinătăți, lip
sită de arme nucleare.

S-a relevat rolul tot mai im
portant care revine țărilor mici 
și mijlocii, țărilor nealiniate in 
viața internațională.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, de deplină înțelegere, 
stimă și respect reciproc, care 
caracterizează relațiile dintre 
cele două partide și popoare.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
oferit, duminică, un dejun in 
onoarea tovarășului Dușan 
Dragosavaț, președintele Prezi
diului Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

★
După vizita de prietenie efec

tuată in țara noastră la invi
tația tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Dușan 
Dragosavaț, președintele Prezi
diului Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, și membrii delegației 
U.C.L au părăsit, duminică. 
Timișoara.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, s-a 
Înapoiat, duminică, in Capitală.

stabilit 12 ierarhii, e greu rea
lizabil. Din noianul impresiilor 
vom selecta, de aceea, doar cî- 
teva...

Sîmbătă dimineață am ales 
CîmpulunguL Era un soare cu 
dinți. Pe dealul Bodea nimeni 
nu prea simțea, însă, gerul tă
ios. Mai ales cei din Alba, de
ciși să adune în ziua aceea toți 
laurii la schi fond și blatlon. 
Și, ca Întotdeauna cind pe lin
gă dorință există talent și am
biție, visul lor s-a împlinit, 
prin Aurelia Sicoe. o fată de 
19 ani, expeditoare la parche
tul forestier din Vidrișoara, 
Castan Pleșa, profesor supli
nitor la școala generală din 
Alba (acum 2 ani era abia al 
4-lea la „Cupa U.T.C.", iar in 
’81 sosea al 2-lea) și loan Hu- 
drea, elev în clasa XII-a la

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. 2-3)
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EXPLORĂRI BAIA MARE A CIȘTIGAT 
„CUPA BALCANICĂ" LA VOLEI

Vojvodina Novi Sad învinsă cu 3-0!
BAIA MARE, îl (prin tele

fon). Publicul spectator, care a 
umplut pină la refuz sala Da
cia din localitate, a aplaudat 
frenetic victoria echipei favori
te in meciul retur al finalei 
„Cupei balcanice": Explorări 
Baia Mare — Vojvodina Novi 
Sad 3—0 (11, 8, 13). A fost un 
meci foarte frumos, viu dispu
tat, cu faze de volei autentic, 
cu răsturnări de scor spectacu
loase. Setul cîștigat de băimă- 
reni la Novi Sad s-a dovedit 
a fi hotărîtor în scorul gene

22-14 m meti retur, 
44-41 scor general

IN SEMIFINALELE
BRAȘOV, 21 (prin telefon). 

Nu încape nici o îndoială că 
partida retur dintre Rulmentul 
și Hypobank St. PSlten (Aus
tria), contînd pentru sferturile 
de finală ale Cupei campioni
lor europeni la handbal femi
nin, a fost una dintre cele mai 
bune jucate vreodată de forma
ția locală. Cîștigînd cu 22—14 
(12—6), scorul general fiind ie 
44—41, Rulmentul s-a calificat 
pentru semifinalele prestigioa
sei competiții. Felicitări
handbalistelor brașovence, an
trenorilor Remus Drăgănescu și 
Ion Mihăilă, care au știut să se 
mobilizeze exemplar, oferind o 
mare satisfacție tuturor iubito
rilor sportului, pentru prima 
oară o echipă de handbal din 
orașul de sub - Tîmpa avansînd 
pină in penultima fază a 
C.C.E.

Partida — de un mare anga
jament — a început în nota de 
dominare a brașovencelor, ele 
conducînd cu 5—2 (min. 16), 
8—4 (min. 21). 10—5 (min. 27).

S-AU încheiat conferințele locale
ALE MIȘCĂRII SPORTIVE
La Casa de cultură a stu

denților „Grigore Preoteasa" 
din București s-au desfășurat 
sîmbătă dimineața lucrările 
Conferinței mișcării sportive 
din Capitală, la care au parti
cipat delegați ai consiliilor 
sportive ale sectoarelor, preșe
dinți ai unor asociații și clu
buri sportive, reprezentanți ai 
organizațiilor și instituțiilor cu 
atribuții în domeniul sportului, 
activiști ai C.N.E.F.S., cadra 
didactice, antrenori, instructori, 
numeroși sportivi fruntași.

Darea de seamă asupra acti
vității desfășurate de Consi
liul municipal pentru educație 
fizică și sport București, pre
zentată de tovarășul Nicolae 
Stancu, ca și dezbaterile ce au 
avut loc au analizat căile și
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ral al meciului. Suporterii băi- 
măreni au aclamat in picioare 
cind secretarul general al Co
mitetului balcanic de volei, 
Aihanase Beligratis, a înmînat 
cupa căpitanului echipei Explo
rări, Adrian Arbuzov. A fost 
răsplata binemeritată pentru 
victoria muncită și fără dubii 
a întregii echipe.

Jocul a început în nota de 
nervozitate, firească, a ambe
lor echipe, dovadă fiind multe
le servicii greșite da ambele 
părți, preluările defectuoase

RULMENTUL BRAȘOV S-A CALIFICAT
C.C.E. LA HANDBAL FEMININ

Dacă p"nă Ia pauză în poarta 
formației Rulmentul intraseră 
doar 6 goluri, aceasta este 
urmarea excelentei apărări rea
lizate de aceste admirabile ju
cătoare, ca și a unei prestații 
■ie zile mari a Elenei Drăgă- 
nescu : ea a „scos" cel puțin 
10 goluri... ca și marcate de 
austriece, pentru ca în min. 59,35 
să aoere și o aruncare de 
la 7 metri ! în afara acestei 
foarte bune apărări, brașoven- 
cele s-au impus printr-un ritm 
infernal în acțiunile ofensive, 
prin numeroase intercepții din 
care au realizat contraatacuri 
spectaculoase „semnate" de

Cel mai reușit concurs atletic al anului

ANIȘOARA CUȘM1R (6,81 m)
LA 2 CENTIMETRI DE RECORDUL LUMII I
Un buchet de performante valoroase la campionatele atleților seniori

Am asistat, la sfîrșitul săptă
mânii trecute, tn sala „23 Au
gust", la cel mai reușit dintre 
concursurile de atletism ale a- 
cestei ierni, finalele campiona
telor naționale ale seniorilor și 
juniorilor I din 1982 atingînd, 
în ansamblu, un nivel valoric 
destul de ridicat în raport de 
cerințele internaționale. Avem 
în vedere, desigur, sumedenia 
de recorduri înregistrate dar și, 
mai ales, cele cîteva perfor
manțe de excelentă calitate, 
cum sînt, în primul rind, re
zultatele fruntașelor săriturii în 
lungime. Anișoara Cușmir a 
sărit 6,81 m, nou record națio
nal, la numai 2 centimetri da 
cea mai bună prestație mondi
ală a sovieticei Svetlana Va- 

mijloacele care să ducă la o 
mai puternică angajare a spor
tivilor Capitalei, a tuturor teh
nicienilor și antrenorilor pen
tru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor încredințate de par
tid mișcării sportive, cu deo
sebire a prețioaselor indicații 
ale secretarului general al par
tidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, cuprinse în Ex
punerea la Plenara comună a 
C.C. al P.C.R. și Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale din noiembrie 
1981. S-a subliniat necesitatea 
ca experiența valoroasă obți
nută prin organizarea marii în
treceri naționale „Daciada", Ini
țiată de tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, să fie mai bine 
valorificată, atît pentru atrage

și atacurile nereușite. După 
primele timpuri de odihnă, 
jocul decurge in nota de supe
rioritate a gazdelor care, ca 
Covaciu in mare formă și in
spirat, pun stăpinire pe joc șl 
ciștigă primul set mai ușor de- 
cit arată scorul. în setul se
cund, foarte echilibrat, băimă- 
renii, mai atențl la dublaj, cu 
blocaje din ce în ce mai fer
me, contracarează ferm plusul 
de atenție cu care jucătorii Iu
goslavi au început acest set

Mihail VESA

(Continuare In pag. a 4-a)

Mariana Oacă (accidentată grav 
in minutul 33), Manuela Neică 
(și ea accidentată). Adriana 
Pătruț, Rodica Marian. Dealtfel, 
întreaga echipă a evoluat ta 
forma maximă, victoria fiind 
cu atit mai prețioasă cu cit for
mația austriacă a prezentat un 
„7" deosebit de solid, cu an 
gabarit și o pregătire fizică im
pecabile, cu 11 internaționala 
din 12 jucătoare Înscrise pe 
foaia de arbitraj I

Ion GAVRILESCU

(Continuare In pag. a 4-a)

niușina, iar Vali Ionescu a re
alizat și ea un rezultat remar
cabil: 6,71 m. Dealtfel, disputa 
dintre aceste valoroase atlete 
(ocupantele locurilor 2 și, res
pectiv, 4 în bilanțul mondial 
’82) a polarizat interesul nume
roșilor spectatori prezenți tn 
sala bucureșteană. Iată rezulta
tele înregistrate de ele: Iones
cu — 6,61 m, 6,71 m, depășit, 
depășit, 6,66 m, 6,69 m; Cușmir 
— 6,65 m. 6,81 m, 6,65 m, dep„ 
dep., dep. De subliniat faptul 
că, la săritura record, Anișoara 
Cușmir nici măcar n-a print

Romeo V1LARA 
Vladimir MORARU

(Continuare In pag. 2-3)

rea tineretului in practicarea 
sportului, cit și pentru depis
tarea, formarea și educarea 
unul mai mare număr de ta
lente sportive autentice, capa
bile de afirmare rapidă in ma
rea performanță-

în cuvîntul său, tovarășul 
Nicolae Mihalache, secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., a subliniat că 
activitatea sportivă a Capitalei 
și-a adus o serioasă contribuția 
ta sporirea continuă a presti
giului României socialiste pe 
plan mondial, sporturi ca gim
nastica, handbalul, rugbyul, 
voleiul și alte discipline repur- 
tîni remarcabile succese in ul
timii ani. Traducînd în viață 
sarcinile reieșite din documen
tele Congresului al XII-lea al

(Continuare in pag. 2-3)
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ALE MIȘCĂRII SPORTIVE
(Urmare din pag I)

partidului — a arătat vorbito
rul — esțe nevoie ca în viitor 
activitatea sportivă să înregis
treze un important salt calita
tiv, în direcția dezvoltării spor
tului de masă, a celui de per
formanță, a îmbunătățirii con
tinue a muncii de educație a 
sportivilor și antrenorilor.

Luînd cuvîntul în încheierea 
Conferinței, tovarășul Emil 
Drăgănescu, ministrul turismu
lui și sportului, președintele 
C.N.E.F.S., a evidențiat, pe 
deoparte, succesele repurtate în 
ultimii ani de sportivii Capi
talei, situați cu regularitate pe 
primele locuri în clasamentele 
„Daciadei". arătînd, deopotrivă, 
marile responsabilități care re
vin celor peste 120 000 ie spor
tivi, tehnicieni și antrenori ai 
Capitalei pentru o mai puter
nică dezvoltare a activității 
■portive de masă în întreprin
deri, instituții, școli și univer
sități. Ca cel mai puternic cen
tru sportiv al tării, s-a arătat că 
Bucureștiul are sarcina de a 
obține rezultate mai mari în

domeniul performantei și în a- 
cest scop trebuie acționat cu 
deplină răspundere într-un cli
mat de pregătire asiduă. de 
ordine și disciplină, pentru ca 
activitatea, sportivă să-și aducă 
o contribuție sporită la crește
rea prestigiului României socia
liste.

Intr-o atmosferă de puternică 
angajare, dc fierbinte recunoș
tință pentru cel mai iubit fiu 
al patriei noastre, participanții 
la Conferință au adresat tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU 
o telegramă în care își expri
mă hotărirea neabătută dc a 
face totul pentru ridicarea miș
cării sportive bucureștene la 
nivelul înaltelor răspunderi 
încredințate de partid.

Ca președinte al Consiliului 
municipal pentru educație fi
zică și sport București a fost 
ales tovarășul Nicolae Stancu.

★
Tot sîmbătă, au avut loc ul

timele conferințe sportive lo
cale, în județele Buzău și 
Gorj. Ca președinți au fost a- 
leși : Buzău — Nicolae Dragu; 
Gorj — Dumitru Secotă.

„CUPA A 60-a ANIVERSARE A U.T.C ✓✓

(Urmare din pag. 1)
Liceul Industrial din Cimpcni. 
Ceva mai încolo, pe Inelul de 
gheață, triumfau sibianca Dani
ela Bălan, clasa a XH-a la Li
ceul de matematică-fizică nr. 1 
(la ora interviurilor mărturisea 
cu nonșalanță „patinez de cînd 
mă știu!") și tenacele timișo
rean Dragomir Subici, elev la 
gcoala profesională UCOM din 
municipiul de pe Bega.

După-amiază, in Vatra Dor- 
nei toate... pîrtiile au dus către 
Dealul Negru. Mai bine de 5 
mii de oameni — sportivi și 
un generos public — au luat 
parte la o impresionantă des
chidere festivă, un spectacol în 
care sportul, poezia și fante
zia și-au dat mîna într-o toni
fiantă revărsare de tinerețe și 
optimism. Au fost în program 
șl demonstrații măiestre ale 
eomponenților de ieri și de azi 
al loturilor naționale, și „ca
pete de afiș" (cunoscutul Liviu 
Oros, de pildă) și întreceri pa
sionante în finalele la schi al- 
pin, dștigate de Mihaela Berin- 
deL eleva din Cîmpeni — din 
nou județul Alba! — pregătită 
chiar de tatăl ei, respectiv Eu
gen Tomoiagă, un băiat din 
Caransebeș, pe care descalifi
carea de la ediția ’81 a „Cupei 
V.T.C." nu l-a descurajat de 
feL La ora de seară, la lumina 
torțelor aprinse de elevii Li
ceului militar „Ștefan cel Mâ
lc" din Cîmpulung Moldove
nesc și a focurilor de artificii 
ce brăzdau văzduhul, tinerii ță- 
ril au dat glas, prin mesagerii 
lor de aici, atașamentului față 
de țară, partid și popor.

Duminică soarele a fost nu
mai zîmbet. Am rămas lingă 
pfrtla domeană de sanie, in 
vreme ce alți schiori, fondiștl 
și Matlonisti se întreceau la 
Qmpnlung. Săniile de concurs

puse cu generozitate la dispo
ziție au făcut coborîrile mai 
vijelioase. Iar dacă Melania 
Roșea și Emeric Pali au adus 
Harghitei un Ioc I și un loc II, 
faptul nu reprezintă o surpri
ză: pîrtia amenajată în comu
na Sărmaș de mîinile copiilor 
de acolo — prin inițiativa unor 
inimoși dascăli, în primul rînd 
a directorului școlii generale 
nr. 1 prof. Ion Rizea — începe 
să dea roade. Interesant e că 
județul gazdă (o gazdă demnă 
de tot respectul) a reușit, în 
fine, să urce și pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului, 
mulțumită lui Vasile Duca, de 
la Liceul industrial Vatra Dor- 
nei, „copilul pîrtiei", cum fru
mos exclama cineva. Se cuvine 
reținută, de asemenea, pătrun
derea printre fruntași a repre
zentanților unor județe ca Tul- 
cea, Giurgiu, Arad sau chiar 
Constanța, ceea ce spune foarte 
mult despre pasiunea tinerilor 
de pretutindeni și priceperea 
profesorilor lor.

Au fost 800 de participanți. 
Unii vor duce cu ei acasă me
dalii, diplome ale „Daciadei" și 
premii. Iar cu toții se întorc în 
sălile de clasă sau la locurile 
lor de muncă mal căliți, 
tineri și mai frumoși.

CÎȘTIGĂTORII: schi alpin, 
cat. 14—19 ani — Mihaela Be- 
rindei (Alba) și Eygen Tomola- 
gă (Caraș-Severin); schi fond, 
cat 14—19 ani — Marcela Ne
grea și Ioan Buda (ambii din 
Alba); cat. peste 19 ani — Au
relia Sicoe și Casian Pleșa 
(ambii din Alba) ; biatlon. cat. 
16—17 ani — loan Bulza (Arad), 
cat. 18—20 ani — loan Hudrea 
(Alba); patinaj viteză, cat. 14— 
19 ani — Daniela Bălan (Sibiu) 
șl Dragomir Șubici (Timiș); sa
nie cat. 14—19 ani — Melania 
Roșea (Harghita) și Vasile Du
ca (Suceava).

Cursa seniorilor pe distanța de 
10 km, desfășurată sîmbătă, pen
tru cucerirea titlului de cam
pion național do biatlon pe 
anul 1982 a fost, am putea spu
ne, dramatică, prin risipa de e- 
nergie a protagoniștilor, pre
cum și prin răsturnările de si
tuații provenite din precizia 
manifestată de unii sportivi la 
trageri. La prima apariție în 
poligon, Vasile Băjenaru, recu
noscut pentru alergarea lui bună 
pe schiuri, a executat 3 ture de 
penalizare șl a trebuit să de
pună mari eforturi pentru a se 
menține în cursa pentru supre
mație, Iosif Tamaș 
probei de 20 
a executat și 
nalizare (este 
cel mai bun ___
biatloniștii noștri), în timp 
Francisc Foriko 
puțin sigur la tir) a tras 
greșeală !. La a doua ______
prin poligon (poziția în picioa
re), Băjenaru greșește 3 ținte 
șl face din nou 3 ture de pe
nalizare. Tamaș se concentrea
ză, țintește precis și se insta
lează în fruntea clasamentului. 
Foriko a fost mai puțin calm, a 
irosit două cartușe și... 2 ture, 
de penalizare. Pe ultima buclă, 
cei trei sportivi au aruncat în 
luptă ultimele lor resurse, 
Francisc Foriko (Dinamo 
șov) și-a depășit colegul 
club cu... 9 secunde și a cuce
rit titlul de campion național. 
Prin acest succes, elevii antre
norului Ștefan St&iculescu (Di
namo Brașov), au cucerit ambe
le curse individuale din cadrul 
campionatelor naționale șl se a- 
nunțau ca principali candidați

campionul 
km, surprinzător, 
el o tură de pc- 
recunoscut a ti 

trăgător dintre 
' . ’ . ce

(considerat mal 
fără 

trecere

Iar 
Bra- 

de

și la cîștigarea celui de al trei
lea, în proba de ștafetă 4X7,5 
km, care a avut loc duminică 
dimineața.

Un ger pătrunzător (—22 de 
grade în Poiana Mică) a influen
țat evoluțiile primilor sportivi 
care au alcătuit ștafeta, plecați 
în cursă la ora 9,30. Astfel, Io
sif Luțea (A.S.A.) a avut de 
executat 5 ture de penalizare, 
iar dinamovistul Gheorghe Duca 
— 6. In continuare, “ “ 
Gheorghe Berdar nu a 
decît un cartuș, în timp 
proaspătul campion de la 10 
Francisc Foriko, a făcut 4 
de penalizare. In schimbul 
Mihai Rădulescu (A.S.A.) a_
cut și el 2 ture, dar campionul 
la 20 km, Iosif Tamaș, nu a ra
tat nimic și a trecut la condu
cerea cursei. în ultimul schimb, 
Vasile Băjenaru și Vladimir To- 
dașcă au mers cot la cot, dar 
la poziția în picioare (la prima 
trecere fiecare trăsese fără gre
șeală), în timp ce Băjenaru nu 
a greșit, Todașcă a ratat 2 focuri 
și Băjenaru a pornit liniștit șl 
sigur spre... titlul de campion 
care a revenit primei echipe a 
A.S.A. Brașov. REZULTATE, 10 
’ 1. Francisc Foriko (Din.)

(2 ture) — campion națio-
2. Iosif Tamaș (Din.) 37,11

3, Vasile Băjenaru (A.S.A.)
(6), 4. Moîse Stoian (Din.) 
(1), 5. Ion Stoian (Din.) 
(3) 6. Gyula Kiss (A.S.A.) 
(3) ; ștafeta 4X7,5 km : 1. 

. I Brașov 2 h 00,31 —

tînărul 
greșit 

ce 
km, 
ture 

3, 
tă

km : 
37,02 
nai,
(1),
37,33 
38,03 
38,04 
38,14 
A.S.A. ____  _ .......... .
campioană națională, 2. binamo
1 2 h 03,26,
2 h 07,33, 4. Dinamo II 2 h 09,51,
5. Steagul roșu Brașov 2h 11,02,
5. I.E.F.S. București 2 h 13,40.

3. A.S.A. II Brașov

Campionatele naționale de schi alpin

JUNIOARA CARMEN COZMA

A CUCERIT TITLUL... SENIOARELOR

mai

Sîmbătă dimineața, o ninsoa
re abundentă s-a abătut peste 
Poiana Brașov, îngreunind 
mod vizibil misiunea ' ' 
care și-au disputat 
campioană națională 
uriaș. Pîrtia Sulinar, 
cu cite 48 de porți în 
manșă, a permis sportivelor din 
tînăra generație să înregistreze 
un succes notabil față de 
schioare cu mai vechi state de 
serviciu (dar și ele în jur de 20 
de ani), cum sînt Maria Balazs, 
Erica Codrescu (sub așteptări, 
prestația acestei sportive la ac
tuala ediție a campionatelor), 
Elisabeta Stroe ș.a. în schimb, 
Junioarele Carmen Cozma și Li
liana Ichim au oferit un spec
tacol agreabil prin lupta acerbă 
pentru întlietate. în prima co- 
borîre, Carmen Cozma a atacat 
cu curaj porțiunile dificile ale 
traseului șl printr-o alunecare 
bună a Înregistrat 90,90 sec. Li
liana Ichim a imitat-o, s-a des
curcat la fel de bine și : 91.22. 
Deci, o diferență destul de mică 
de timp care putea fl recupe- 

Iî-a, Liliana a 
cursă bună și 
pe primul loc 
Dar Imediat a 
care, văzlndu-

In
senioarelor 
titlul de 
la slalom 

Jalonată 
fiecare

rată. în manșa a 
făcut din nou o 
cu 83,71 a trecut 
al clasamentului, 
urmat-o Carmen,___ , _______
șl amenințată șefia șl titlul de 
campioană a... senioarelor, a 
coborît fără greșeală șl, cu 83,47, 
a cucerit mult rlvnitul tricou cu 
tricolor. Pe locul 3, o altă tlnă- 
ră speranță — campioana se-

CEL MAI REUȘIT CONCURS ATLETIC AL ANULUI
(Urmare din pag. 1)

<
pragul la bătaie, altfel perfor
manța sa de sîmbătă ar fi mă
surat, eu siguranță, peste 1 me
trii Și pentru că sîntem la „ca
pitolul Cușmir", vom aminti și 
faptul că eleva antrenorului 
Ion Moroiu a cîștigat, lntr-o 
manieră categorică, și proba de 
50 m plat, înregistrînd noi re
corduri naționale cu 6,51 în 
serie *1 6,49 In finală, cifre 
care vorbesc foarte bine des
pre marea capacitate competi
tivă, la înalt nivel, pe care a 
atins-o șl care, sîntem convinși, 
nu constituie plafonul maxim 
al posibilităților sale pentru 
actualul sezon al concursurilor 
Indoor. Dealtfel, această apre
ciere ii are în vedere și pe alți 
concurenți ai acestor finale: 
Vali Ionescu, Mihaela Stoica 
(autoare a unui nou record, de 
data aceasta înregistrat electro
nic, la 50 mg), Mihaela Loghin, 
Johann Schromm, Pal Palffy 
etc.

Valoarea concurenților la a- 
lergări a putut fi, de această 
dată, corect măsurată grație u- 
tllizării aparatului de cronome
traj electronic „Telesid J“, al 
lng. Temlstocle Lazarida,

iată acum rezultatele înre
gistrate în campionatele se
niorilor, cele ale juniorilor ur- 
mînd a fi publicate în numărul 
de mîine al ziarului nostru.

A. Boicu (Steaua) 19,60 m; he- 
xatlon: Ion Buligă (Steaua) 4917 
p (50 m — 6,31, lungime — 6,87 
m, Înălțime — 2,09 m, 50 mg — 
7,52, greutate — 12,58 m, prăji
nă — 4,10 m) — record național 
stabilit, campion național.

STEAUA (2-0 cu I
(practic) M NOU

La fete, dublă victorie a echipei F
Universității Cluj-F

meciuri sus- 
duminicâ, in 
fața

nioarelor la slalom special — 
Suzana Nagy, in timp ce Maria 
Balazs a trebuit să se mulțu
mească cu poziția a IV-a. Este 
demn de reținut că printre pri
mele 6 clasate se află 4 schioa
re din Miercurea Ciuc, una de 
la Vatra Dornei și alta de la 
I.E.F.S. București, în timp ce 
reprezentantele Țării Bîrsel, 
Brașovului șl Văii Prahovei nu 
se află printre locurile onora
bile, ceea ce, eum spunea un 
localnic, ar trebui să dea mult 
dc gindit antrenorilor județului 
cu ponderea principală în schi! 
REZULTATE, slalom uriaș se
nioare : 1. Carmen Cozma (C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc) 2:54,37 
ploană națională, 2. 
Ichim (C.S.Ș. Vatra 
2:54,93, 3. Suzana Nagy 
Miercurea Ciuc) 2:57,35,
ria Balazs (Voința Miercurea 
Ciuc) 3,00,01, 5. Judith Hollo
(C.S.Ș. Miercurea Ciuc) 3:00,69, 
6. Elisabeta Stroe (IEFS) 3:01,12.

Cîștlgînd ambele 
ținute, sîmbătă șl 
sala Floreasca, in 
țjei Dinamo București I 
STEAUA (50 p) a rămas 
vinsă in fruntea clasamentului 
Diviziei „A“ de baschet mascu
lin, dlstanțîndu-se decisiv 
practic, nu mai poate pierde 
Iul de campioană. La fete, 
schimb, prin dubla victorie 
Politehnicii C.S.Ș. 2 București in 
fața Universității Cluj-Napoca, 
disputa pentru locul I a devenit 
mai interesantă, bucureșteneele 
(45 p) apropllndu-se la numai 
două puncte de clujence (47 p).

Masculin, grupa 1—6 :
STEAUA — DINAMO BUCU

REȘTI 2—0 : 80—64 (40—36) și
81—73 (40—31). Campionii au ob
ținut două succese nete datorită 
apărării (în zonă) excelent apli
cată, prin care au obținut nume
roase intercepții, urmate de con
traatacuri rapide și eficace. în 
plus, Steaua a beneficiat, in fie
care din cele două zile, de cite 
un jucător de excepție : sîmbătă 
de Brănișteanu, duminică de 
Cernat. Aceștia și coechipierii 
lor Oczelak (cu o prestație deo
sebită în apărare), Ermurache 
(sîmbătă), Căpușan (duminică) și 
Opșitaru (in ambele zile acesta
s-a dovedit un pivot de mare 
valoare), bine conduși de antre
norul M. Nedef, au dominat ma
joritatea timpului in cele două 
partide care au avut o desfă
șurare asemănătoare. - - -
Steaua a condus
timpului, Dinamo (la care schim
barea de generații se resimte ne
favorabil) a Încercat, de flecare 
dată, să echilibreze jocul șl 
uneori a reușit, dar flnalurile 
au aparținut steliștllor, mal 
proaspeți, mal tenaci șl cu arun
cări de la distanță dezarmante 
(duminică, Cernat a făcut de
monstrație la acest capitol). Au înscris : ------ - • —
17+19, 1
rache 15+10, Oczelak 14+10, Că- 
pușan 2+6, “....................... ) ‘ .
tru Steaua, respectiv Uglai 18+14, 
David 10+14, Ivascencu 14+16, 
Popa 6+4, Marinache 2+8, Flu
tura? 4+0, Braboveanu 8+9, Ca- 
raion 2+8. Au arbitrat G. 
Chiralcu — P. Pasere (simbă- 
tă), G. Chiraleu — Fl. Baloșcscu 
(duminică).

Dumitru STANCULESCU

forma- 
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: Cernat 84 30, Opșitaru 
Brănișteanu 244-4, Ermu-

Netolitzchi 04-2 pen-

— cam- 
Lilihna 

Dornei) 
(C.S.Ș.

4. Ma-

Paul IOVAN

RAPID BUCUREȘTI — ICED 
BUCUREȘTI 1—1 : 70—75 (44—49) 
și 70—61 (43—31). Conform 
dițiel", ...........................
împărțit 
Bulancea 
Dumitru 
respectiv 
pen
(N. ȘTEFAN-coresp.)?

C.S.U. BRAȘOV — IMUAS 
BAIA MARE 2—0 : 64—62 (24—38) 
și 78—67 (37—38). Partide echili
brate, mal ales prima, in care 
victoria a fost decisă în ultime
le secunde, prin coșul Înscris de 
Moraru. Coșgeteri : Krlszbai
15+21, Flaundra 11+18, Moraru 
14+17 de la învingători, respectiv 
Florea 14+23, I. Constantin 8+14, 
Ciocan 10+10. (C. GRUIA-
coresp.).

..tra- 
ceie două echipe și-au 

victoriile. Coșgeteri : 
214-9, Suciu 124-14, G. 

94-21 de la rapidiști, 
Grădișteanu 284-14, Car- 

124-7, G. Câmpcanu 84-12.
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MINIETAPĂ ÎN DIVIZIA

BĂRBAȚI : 50 m : Johann
Schromm (Rapid) 5,88 — record 
național, campion național, V. Se- 
lever („U“ Cluj-Napoca) 5,92, P. 
Stanclu (Știința C-ța) 5,93, C, Ivan 
(„U“ Cluj-Napoca) 5,99; 50 mg: 
Pal Palffy („U“ Cluj-Napoca) 6,74 
— campion național, L Oltean 
(Știința C-ța) 6,86, L. Glurglan 
(Dlnamo) 6,96, D. Mtlller (Meta
lul) 7,00, D. Sillșteanu (Rapid) 
7,00; lungime: Gheorghe Lina 
(Steaua) 7,77 m — campion na
țional, D. Slmlon (Rapid) 7,67 m, 
I. Buac (Rapid) 7,48 m, V. Cos- 
tache (Rapid) 7,39 m, Gh. Co- 
jocaru (Știința C-ța) 7,35 m; trl- 
plusalt: Adrian Ghioroalc (Stea
ua) 16,17 m — campion național, 
B. Bedrosian (Dlnamo) 16,08 m, 
M. Ene (Știința C-ța) 16,03 m, H. 
Trușculescu (Dlnamo) 15,49 m ; 
înălțime: Adrian Proteasa (Stea
ua) 2,20 m — campion național, 
D. Albu (Steaua) 2,20 m, Eug. 
Popescu (Steaua) 2,15 m, S. Sta- 
fiuc (Steaua) 3,10 m; prăjină: 
Constantin Miclăuș (Politehnica 
Timișoara) 4,70 m — campion na- 
Vonal, D. Ganea (Steaua) 4,60 m, 

. Bogdan („U" Cluj-Napoca) 4,40 
m; greutate: Gheorghe Crăclu- 
nescu (Steaua) 17,31 m — cam
pion național, S. Tliichlță (Me
talul) 16,45 m, V. Savu (Metalul) 
16,29 m, L Strole (Steaua) 16,18 
m; ciocan — M kg (In aer liber): 
Adalbert Meheș (Dlnamo) 34,66 
m — cel mal bun rezultat națio
nal, P. Lengyel (LEES) 34,64 m.

Din etapa a VlU-a a campio
natului feminin de handbal s-au 
disputat duminică doar 3 parti
de. Iată amănunte :

CONSTRUCTORUL BAIA MARE 
— MUREȘUL TG. MUREȘ 20—21 
(10—11). Băimărencele au avut o 
evoluție modestă, Iar pe fondul 
unor greșeli În atac și In fa
zele de apărare au permis mu- 
reșencelor, care s-au angajat 
mai bine la semicerc, să se dis
tanțeze și să obțină victoria. Au 
marcat : Feher 6, lluț 5, Caza- 
cu 4, Pop 3, Weinert 1, Macovs- 
chl i pentru gazde, respectiv 
Dorgo 7, Blro 5, Laszlo 3, Frln- 
cu 2, Olteanu 1, Kiss 1, Sărac 
1, Strola 1. Arbitri : Tr. Schlopu

„k“ DE HANI
și V. Ciucă, din Timișoara. (A. 
CRIȘAN — coresp.).

TEftOM IAȘI — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 19—14 (8—10). Avînd 
sala suspendată, echipa ieșeană 
a jucat la Vaslui, oferind spec
tatorilor o frumoasă victorie, la 
capătul unui meci interesant, 
dar aspru disputat, ceea ce a 
făcut pe arbitri să dicteze nu
meroase eliminări. Au înscris : 
Avădanei 6, Covaliuc 5, Dîscă 
3, Turbatu 3, Marineac 1, Car
men Popa 1 pentru învingătoa
re, respectiv Maria Popa 4, Ca- 
ramalău 4, Sasu 3, Lăcustă 2, 
Ionescu 1. Arbitri : N. Danielea- 
nu, I. Rădulescu, din Ploiești. 
(M. FLOREA — coresp.).

de
Cor 
Naj 
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FEMEI: 50 m: Anișoara Cușmir 
(C.S.M. Craiova) 6,49 — record 
național, campioană națională, 
Lucia Negovan (Steaua) 6,58, Na
talia Caraloslfoglu (Rapid) 6,70, 
Mihaela Stoica (Rapid) 6,72, Otl- 
11a Șomănescu (Steaua) 6,73; 50
mg: Mihaela Stoica 7,03 — record 
național, campioană națională, 
Daniela Perde („U“ Cluj-Napo- 
ca) 7,49, Elena Afloril (Steaua) 
7,51, Ilona Dumltrașcu (Rapid) 
7,55; lungime: Anișoara Cușmir 
6,81 — record național, campioa
nă națională, Vali Ionescu (Ra
pid) 6,71 m, Doina Anton (C.S.M. 
Pitești) 6,32 m, Marieta Ilcu (Me
talul Huned.) 6,12 m; Înălțime: 
Monica Matei (Steaua) 1,75 m — 
campioană națională, Niculina Va
sile (Dlnamo) 1,73 m, Cristina I- 
vașcu (Rapid) 1,70 m, Maria Da- 
tu (Mureșul Tg. Mureș) 1,70 m; 
greutate: Mihaela Loghin (C.S.M. 
Craiova) 18,84 m — campioană 
națională, Mioara Boroș (Dina
mo) 18,04 m, Florența Crăciunes- 
cu (Steaua) 16,86 m, Mariana 
Lengyel (C.S.M. Craiova) 16,62 m; 
pentatlon: Corina Țlfrea (St. roșu 
Brașov) 4554 p (50 mg — 7,51, 
greutate — 13,58 m, înălțime — 
1,72 m, 50 m — 6,63, lungime — 
6,22 m) — record stabilit, cam
pioană națională, Elena Afloril 
4079 p, Marla Vlăsceanu (C.S. 
Tirgoviște) *062 p, Liliana A- 
lexandru (CJS.U. Galați) 3826 p.

UN BUN PRILEJ DE

tRACEREA EXTRAORDINARA K

LOTO 28 FEBRUARIF82 
a MĂRȚIȘORULUI

NOI SUCCESE !
In cadrul a 12 

extrageri cu un 
total de 120 nume
re, ORICINE JOA
CA POATE OB
ȚINE :

„Dacia 
„Skoda
Excursii 
sau R. 
slovacă.

Autoturisme 
1300“ șl 

120 L" • 
in U.R.S.S.
S. Ceho-
• Mari

lume de bani, va-
• riablle șl fixe.

BILETELE DE 25 
LEI VARIANTA 
PARTICIPA LA 
TOATE EXTRAGE
RILE 1

La tragerea 
milară din 1 
nuarie a.c. s-au
tribult 111.000 de 
ciștlguri, Intre care 
și 35 de autotu
risme !

PROCURAȚI DIN 
VREME BILETE CU 
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în campionatul național de polo

DINAMO BUCUREȘTI 
SI DUPĂ AL >

DLUJ-NAPOCA, 21 (prin telc- 
1). In Divizia ,,A“ de polo, 

încheierea celui de-al patru- 
i turneu (ultimele două se vor 
sfășura la București și, pro
bii, Oradea), apele încep să 

limpezească. Dinamo a ră- 
13 neînvinsă după 20 de jocuri 
nsecutive și are acum un a- 
ns de 6 puncte față de Crișul, 
spărțită la rîndul ei prin 7 
nete de formația Rapid Bucu- 
ști, care are cele mai mari 
nse (4 p mai mult) de a ob- 
îe locul trei în disputa cu 
)ihța Cluj-Napoca. A rămas 
3ă neclarificată situația ulti- 
elcr două echipe, Triumf și 
•ogresul, aflate la egalitate de 
tncte (4), între care se va de
le echipa ce va retrograda.
Și ultimele două zile ale tn- 
3cerii de la Cluj-Napoca au 
erit cîteva partide extrem di
sputate, din păcate umbrite 
n nou de o serie de atitudini 
isportive ale unor jucători, 
«te foarte adevărat că cduca- 
i unor poloiști din echipele 
»astre fruntașe vădește lacu- 
! serioase, umbrind desfășura- 
a acestei frumoase competiții, 
a este mai puțin adevărat, 
să, că și maniera de arbitraj 

total deosebită de la unul la 
tul a celor chemați să condu- 

aceste partide — ,,optica" lor 
irsonală generează uneori ac- 
se de nervozitate pînă și la 
1 mai corecți dintre sportivi. 
Așa cum am arătat, Dinamo 
jcurești a rămas neînvinsă, 
știgînd la limită partida cu 
oința <11—10), sîmbătă, iar du- 
inică termlnind la egalitate 
—7) disputa cu Rapid Bucu- 
^ștl. In ambele partide, forma 
’osebită a lui Vlad Hagiu n 
jrmis formației dinamoviste să 
irăsească bazinul fără să cu- 
^ască lnfrîngerea, pentru că 
ît Voința — care a jucat foar- 

bine, dar a avut un portar 
ai puțin inspirat (Scurei) —, 
t mai ales Rapid, care s-a 
'ezentat în net progres la a- 
;st turneu, au pus probleme 
:rioase actualului lider. De

urneul de volei (f) pentru locurile 1-4

DINAMO Șl FLACĂRA ROȘIE,
ÎNVINGĂTOARE ÎN PRIMA ZI

Ieri, în sala Dlnamo din Capl- 
ilă, a început cel de al patru- 
a (și ultimul) turneu al divi- 
ei naționale „A** de volei fe- 
dnin, pentru locurile 1—4, în 
ire sînt angajate echipele C.S.U. 
țelul Galați, Farul Constanța, 
lacăra Roșie și Dlnamo din 
ucurești.
FLACARA ROȘIE — FARUL 
ONSTANȚA. Un meci deosebit 
e interesant pentru ierarhia e- 
lipelor de volei feminin din 
ira noastră, care a pus față 
i față pe constănțence — vi- 
scampioane anul trecut, și 11- 
erele bucureștence — reveLații- 
: actualului campionat. Dispu- 
i n-a fost însă pe măsura in- 
.•resului, Farul avînd prea pu
tt de spus (și doar în setul I, 
nd a cîștigat la 8). Flacăra 
>șie — avînd în Georgeta Lun
ii (mai bună de la meci la 
teci) și în Georgeta Zaharia 
.sufletul*4 echipei) cele mai 
une jucătoare — a cîștigat cu 
—1 (—8, 3, 10, 3). Drum deschis 
eci spre locul 2 elevelor lui 
andi Chirrță. Foarte bun ar- 
itrajul prestat de Al. Grdn și 
.1. Ignat (ambii din Tg. Mu- 
eș). (Modesto FERR ARINI).
DINAMO BUCUREȘTI — C.S.U. 
ȚELUL GALAȚI. O victorie a 
ampioanelor cu 3—1 (10, —7,
î, 10) mai grea decît se antl- 
ipa, elevele Doinei Ivănescu 
îcînd sub posibilitățile lor. Gă-

a RETURULUI
CULIN DE VOLEI
at Mindru și Dumitru de la 
.S.M., Kiss și Năsăudean de 
i SUvania. Au arbitrat B. Far- 
iuș (București) șl D. Delcea 
Salați). (I. MINDRESCU, coresp.).

CALCULATORUL BUCUREȘTI- 
RACTORUL BRAȘOV 3—1 (12,
, —12, 11). Bucureștenii au ob- 
nut o victorie meritată datori- 
1 unul joc mal bun practicat 
o special în seturile II și IV. 
pre deziluzia spectatorilor bucu- 
eșteni veniți la acest meci, bra- 
ovenli n-au mal făcut un joc 
un (ca în alte dăți) în Capi- 
ilă. Foate și pentru că acum sc 
îndese mai mult la apropiatul 
umeu final.
Cel mai buni jucători de la 

ivingători au fost : Băroiu, Ju- 
asz, Steriade, iar de la învinși 
tinda, Sterea șl Stancu.
Au condus bine : V. Tilcă 

Sraiova) și M. Niță (București). 
Octavian GUȚU, coresp.).
Alături de Dlnamo și Steaua, 

t turneul final pentru locurile 
—4 vor juca SUvania Șimlcu Sil- 
anlei și Tractorul Brașov.

A RĂMAS NEÎNVINSĂ
PATRULEA TUR

menționat câ duminică, !n jocul 
cu Dlnamo, feroviarii au ră
mas fără portarul Slăvei, eli
minat cu drept de Înlocuire, 
dar au rezistat pînă In final 
cind, la scorul de 7—7, ambele 
echipe au beneficiat de superio
ritate numerică, dar nu au mar
cat.

In ceea ce privește pe Crișul 
Oradea, sancționată pentru ges
tul nesportiv din partida cu 
Dlnamo cu pierderea meciului 
cu 0—6 (Gordan a fost suspen
dat pentru 4 etape, iar antre
norului N. Rujinschi 1 s-a ridi
cat dreptul de a conduce echi
pa timp de 6 etape), aceasta 
și-a revenit în partida de sîm
bătă cu Rapid, clnd a făcut o 
veritabilă demonstrație, ajun- 
gînd la un moment dat în re
priza a treia să conducă cu 
11—5 (I) șl clștlgînd finalmente
cu 12—10. Duminică, orădenii au 
obținut o nouă victorie, între- 
cînd pe Triumf cu 14—7. Intîl- 
nirea codașelor, Triumf — Pro
gresul, s-a încheiat cu victoria 
la limită a primei formații 
(8-7).

Rezultate tehnice : CRIȘUL — 
RAPID 12—10 (3—0, 3—2, 4—3,
2—5) ; au marcat : Costrăș 4, Ci. 
Rusu 3, Fejer 2. Garofeanu, Racz, 
Fărcuță, respectiv Gaiță 3, Olac 
2, nie 2, Schervan 2, Arsenc ; 
TRIUMF — PROGRESUL 0—7 
(1—3, 1—1, 4—1, 2—2) ; DINA
MO — VOINȚA 11—10 (2—1,
4— 3, 3—3, 2—3) ; realizatori :
Hagiu 4, Răducanu 2, Dan Cris
tian 2, Rus, Ardeleanu, Ionescu, 
respectiv Colcerlu 4, Sebok 3, 
Kovacs 2, Gyarfas. VOINȚA — 
PROGRESUL 7—4 (2—0, (2—0,
1—1, 2—3). CRIȘUL i—
TRIUMF 14—7 (3—1, 3—1, 3—3,
5— 2) ; DINAMO — RAPID 7—7
(1—1, 2—1, 3—4, 1—1) ; au
marcat : Hagiu 5, Rus, D. Po
pescu, respectiv Gaiță 3, Scher
van 2, Olac, Arsene.

Clasament : 1. Dlnamo 37 p 2. 
Crișul 31 p, 3. Rapid 24 p, 4. 
Voința 20 p, 5. Triumf 4 p (128— 
210), 6. Progresul 4 p (136—243).

Adrian VASILIU

lățencele au avut o prestație 
curajoasă, demnă de toată lau
da. Calitatea jocului, tern în 
multe perioade ale partidei, își 
găsește probabil explicația în 
faptul că echipa din șos. Ștefan 
cel Marc era, Încă dinaintea 
începerii acestui turneu, cam
pioană republicană. Studentele 
gălățence, pe . ultimul loc in 
„turneul elitei*, au venit la 
București cu gîndul să facă o 
bună partidă în fața campioa
nei și, printr-o mobilizare exem
plară, au reușit să „smulgă* un 
set, pierzindu-le pe celelalte la 
mare luptă, în finalurile lor. 
Din echipa învingătoare remar
căm pe Irina Petculeț, Mariana 
Ionescu, Victoria Nlculescu, iar 
din cea condusă de prof. T. Vil- 
san pe Maria Muscă, Ileana Do- 
broschi (deși accidentată!), Elena 
Piron. Foarte bun arbitrajul lui 
Al. Ignat (Tg. Mureș) șl Al. Dra- 
gomir (București). (Gheorghe 
DEDIU).

Turneul continuă, tot In sala 
Dinamo, astăzi (ora 16) șl inli
ne (ora 17).

In sala sporturilor din Bacău a 
început astăzi (n.r. ieri) ultimul 
turneu al campionatului republi
can feminin de volei — grupa A.

PENICILINA LAȘI — RAPID
3—0 (12, 8, 5). O victorie fru
moasă a tinerei formații ieșene 
obținută In numai 58 de minute. 
S-au remarcat: Carmen Cuijdea- 
nu, Georgeta Popescu, Gabriela 
Coman (P), Constanța Iorga (R). 
Au arbitrat: V. Chioreanu (Cluj- 
Napoca) și F. Scorțan (Galați).

ȘTIINȚA BACAU — MARATEX 
BAIA MARE 3—0 (3, 11, 7). Vic
torie clară a elevelor antrenoru
lui virgll Moșescu care n-au lă
sat adversarelor nici o speranță. 
S-au remarcat: Margareta Pesca- 
ru, Marilena Bogdan, Monica 
Moise (B), Silvia Dobrovolski 
(M). Au arbitrat : V. Arhire (Bra
șov) și F. Scorțan (Galați). Tur
neul continuă azi și mline. (S. 
Nenița, coresp.).

In turneul final — grupa »B* 
— a campionatului de VQlei fe
minin, Divizia „A*. de la Sibiu 
s-au înregistrat rezultatele :

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU — 
„U" TIMIȘOARA 3—0 (5, 5, 1). 
După cum arată și scorul, par
tidă fără istoric, cîștigată de si
bience in 40 de minute de joc. 
Au condus I. Pintea (Baia Ma
re) și Gh. Ionescu (București).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
CHIMPEX CONSTANTA 2—3 (3, 
—7, —13, 13, —«). Un joc de 
slabă factură tehnică, în care 
ambele echipe au făcut multă 
risipă de energie pentru obține
rea victoriei. Au reușit constăn- 
țencele, care își consolidează ast
fel locul 1 din „grupa liniști
tă* (5—8). S-au evidențiat : Emi
lia Mănăilă și Liliana Văduva 
de la Chlmpex, Lucreția Mirea 
șl Marilena Dublnciue de la U- 
niversitatea. Turneul continuă 
azi și mline. (Ule IONESCU, 
coresp.).

I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

MAI SÎNT DOAR 5 ZILE
• DINAMO — PROGRESUL 

VULCAN 3—0 (0—0). Disputată pe 
terenul III al complexului Di
namo, partida a debutat cu o 
„minirepriză" de 5 minute, cu 
un arbitru ad-hoc în persoana 
lui Iosif Varga, deoarece briga
da de arbitri s-a prezentat la 
teren Ja ora 15,15. întîlnirea 
propriu-zisă a plăcut, deși exe
cuțiile tehnice au fost influența
te vizibil de starea terenului. în 
prima repriză, pe un fond de 
echilibru, dinamoviștii au con
struit mai clar și mai simplu, 
notabile fiind acțiunile din min. 
3 — șut puternic Mulțescu, Gîr- 
joabă a scos cu piciorul, min. 8 
— acțiune L. Moldovan, șut im
precis Augustin, min. 31 — an
gajare Mulțescu, șut defectuos 
Iordache, min. 36 — deschidere 
Mulțescu, ratare Țălnar. La 
poarta Iul Moraru, doar două 
momente fierbinți: min. 13 — lo
vitură liberă M. Ionescu, min. 
42 — M. Ionescu a scăpat sin
gur dar a fost deposedat în extre
mis de Stănescu. Repriza secun
dă l-a avut în prim-plan pe AU
GUSTIN, același jucător setos 
<1c gol, care a realizat un hat- 
trick.î în min. 51. și 53 a În
scris la centrările lui Orac, iar 
în min. 80 a expediat o bombă 
ireparabilă de la 20 m. Am mai 
remarcat șuturile lui Stoichiță, 
din min. 75 și 84.

Arbitrul — întîrziat — G. lo- 
nescu a condus bine următoare
le formații :

DINAMO : Moraru — I. Marin, 
Bumbcscu (min. 46 Mărginean), 
Dinu, Stănescu — Augustin, L. 
Moldovan, Mulțescu — Țălnar, 
Iordache, Orac.

PROGRESUL — VULCAN: Gir- 
joabă (min. 54 Giron) — I. 
Alexandru (min. 54 Tănăsescu), 
G. Sandu (min. 54 Dragu), Ma- 
teescu, Gh. Ștefan — Rob (min. 
54 Stoichiță), M. Ionescu (min. 
54 Marica), Simionov, Apostol — 
Țevi, C. Zamfir (min. 46 Necul- 
ce).

Adrian VASILESC’
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Augustin (nr. 4), autorul celor trei goluri din meciul Dinamo — 
Progresul Vulcan, ciftigă duelul aerian cu G. Sandu

- Foto : Vasile BAGEAC •
• METALUL BUCUREȘTI a 

susținut două meciuri la Cairo 
în compania selecționatei fero
viare a Egiptului, care activea
ză în Divizia „B*. în primul joc, 
gazdele au repurtat victoria cu
1—0 (0—0), cea de-a doua parti
dă încheindu-se cu un rezultat 
de egalitate : 0—0.
• C.S. TÎRGOVIȘTE — STEA

UA 2—2 (0—1). O partidă dina
mică, urmărită cu mult interes 
de cel 4.000 de spectatori, captați 
și de evoluția scorului. Oaspeții 
au deschis scorul, in min. 43, prin 
Ralca. Iu min. 75, Constantin e- 
galează, iar peste două minute 
tîrgoviștenil iau conducerea prin 
golul reușit de Sava. Cu cinci 
minute Înaintea terminării parti
dei, același Ralca a stabilit sco
rul final. Au jucat următoarele 
formații: C.S. TIRGOVIȘTE: Vol- 
nca — Niculescu, Ene, Agiu, Pi- 
taru — Gheorghe (min. 70 Eco- 
nomu), Constantin, I. Marin — 
Greaca, V. Radu (min. 76 Sava), 
Aelenei. STEAUA : Iordache — 
Anghclini (min. 75 A. Florea), 
Sameș, Iovan, I. Gheorghe — 
Balint, T. Stoica, Iordănescu — 
Majaru (min. 85 Sertov), Ralca, 
Mureșan. (Mișu AVANII — co
resp.).
• CHIMIA RM. VÎLCEA — F.C. 

olt 4—2 (1—1). Joc bun, echi
librat, in pofida terenului aco
perit cu zăpadă. Gazdele au 
punctat prin Savu (min. 5 — 
din penalty), Teleșpan (min. 61), 
Stanca (min. 83) și Ene (min. 
88), iar oaspeții prin Iamandi 
(min. 44 — din lovitură de la 11 
m) și State (min. 90). Au jucat 
formațiile: CHIMIA: Pavel (min. 
46 Roșea) — Basno, Preda, Ca- 
targiu, Clncă (min. 46 Iordan) —

| ADMINISTRAȚIA Dt STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 21 FEBRUA-

I. Bari — Spăl 1
II. Cremonese — Sambenedet. 1

III. Lazio — Rimini 2
IV. Lecce — Brescia 1
V. Pescara — Palermo 2

VI. Pistdiese — Foggia X
VII. Sampdoria — Cavese 1

VIII. Catania — Pisa (pauză) X
IX. Catania — Pisa (final) X 
X. Reggiana — Varese (pauză) X

XI. Reggiana — Varese (final) X 
XII. Verona — Perugia (nauză) X 

XIII. Verona — Perugia (final) X 
Fond total de cîștigiiri : 777.706 lei.

■■■
Savu (min. 46 Stanca), Alexan
dru, Carabageac — Teleșpan, Ene, 
Predeanu. F.C. OLT: Anghel
(min. 46 Nedea) — I. Petre (min. 
46 Onuțan), lonașcu, Ciocioană, 
Matei — Cățoi, Șoarece (min. 46 
P. Petre), Rotaru (min. 46 Efti- 
mie) — State, Iamandl, Prepeliță. 
(Fl. GIORNOIU — coresp.).
• A.S. ARMATA TG. MUREȘ

— „U“ CLUJ-NAPOCA 3—0 (1—0). 
Un joc frumos, la discreția gaz
delor, care au punctat prin Biro I 
(penalty), Fanici șl C. Ilic. For
mații folosite : A.S.A.: Biro II — 
Szabo, Unchiaș, Ispir, Gali — 
Dulău, Biro I, C. Iile — Both II, 
Bolba, Hajnal. Au mal jucat : 
Varo, Fazekaș, Fanici, Costin, 
Cernescu șl A. Stoica; „U“ : Gh. 
Vasile — L. Mihai, Ciocan, Fi. 
Pop, Bagiu — Bucur, Moș, Roca
— Țiglariu, Cimpeanu II, Albu. 
Au mal evoluat: Lăzăreanu, Do- 
brău, Negruțiu, A. Mureșan, Io- 
niță, Riciu șl Popa. (C. ALBU — 
coresp.).
• „POLI" TIMIȘOARA — F.C. 

BIHOR 4—1 (4-0). Timișorenii au 
realizat o primă repriză foarte 
bună, cind au șl înscris cele 
patru goluri, prin Cotec (min. 23 
și 28), Bocănici (min. 27) și Pa
lea (min. 44). Pentru orădeni a 
marcat Grosu, in min. 80. în 
min. 70, Murar a ratat un pe
nalty. Antrenorul Cicerone Ma- 
nolacbe a utilizat următoarea 
formație : Moise — Murar, Cir- 
ciumaru, Șerbănoiu, Șunda — T. 
Nicolae, Cotec, Dumitru, Vlătă- 
nescu — Palea, Bocănici. Au mai 
jucat la „Poli": Suciu, Zel, Păl- 
tinlșan, Bcșcucă și Jurcbeseu. 
(Șt. MARTON — coresp.).

U.T. ARAD — F.C.M. REȘIȚA
2—1 (1—1). Arădenii au deschis 
scorul prin Cura, în min. 23, 
oaspeții au egalat prin Oancea, 
peste 5 minute, iar Bitea a reușit 
golul victorios al gazdelor, în 
min. 76, cind a transformat un 
penalty. Antrenorul arădean loan 
Pătrașcu a folosit următoarea 
formație : Szabo — Bitea, Kukla, 
Podi, Giurgiu — Marcu, Mușat,

Hirmler — Tisa, Roșu, Cura. Au 
mal jucat: Vușcan, Iova șl Urs. 
(I. IOANA — coresp.).
• DELTA TULCEA — F. C. 

CONSTANȚA 0—0. Divizionara 
„A" a folosit următoarea echipă: 
Costaș — Borall, Antonescu, Nis- 
tor, Caramalău — Constantlnes- 
cu, Cache, Buduru — Mărcules- 
cu, Peniu, I. Moldovan. Au mal 
evoluat: Drogeanu, Mănăilă, Za- 
hlu II și Bătrîneanu. (P. COMȘA
— coresp.).
• UNIREA ALEXANDRIA — 

SELECȚIONATA ARMATEI SIRI
ENE 2—0 (0—0). Un joc frumos, 
aplaudat de cel peste 4.000 de 
spectatori. Ambele goluri sînt o- 
pera lui VoicUă. (M. BIZON — 
coresp.).
• AURUL BRAD — JIUL 2—0 

(0—0). Meci disputat simbătfT'șl 
cîștigat de divizionara ,,B“ prin 
golurile iul Dosan (penalty) șl 
Stoica. Petroșănenil au folosit 
formația : I. Grigore — P. Grl- 
gore, Rusu, Ncagu, Giurgiu — 
Șumulanchi, Dina, Varga, Muia
— Sălăjan, Lasconi. Au mai fost 
utilizați: Vizitiu, Frățilă, Popa, 
Butoi, Coca șl Vinătoru.
• AURUL BRAD — F.C. COR-

VINUL 1—2 (1—1). Ieri, la Brad, 
un nou meci, in care gazdele au 
deschis scorul prin Meriă, iar 
Dumitrache a egalat. La 3 minute 
după pauză a marcat Nlcșa. Cor- 
vlnul a jucat in următoarea for
mație: loniță (Alexa) — Coles-
niuc, Gălan, Dubincluc, Bogdan 
(Lăcătuș) — Oncu, Nicșa, Ma- 
teuț — Cojocaru, Dumitrache, 
Tlrnoveanu. (Alexandru JURCA
— coresp.).
• „MEMORIALUL CRISTIAN 

STATESCU". Sîmbătă șl duminică 
s-a desfășurat, la Galați, prima

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „LOTO 2“ DIN 

21 FEBRUARIE 1982

Extragerea I : 30 13 39 35

Extragerea a II-a : 6 37 47 65
Extragerea a IlI-a: 66 58 20 27

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 770.831 lei, din care 
12.273 lei. report la catego
ria 1. A

SELECȚIONATA DIVIZIONARA 
S-A ÎNAPOIAT 

ASEARĂ ÎN ȚARĂ
Aseară s-a înapoiat in (ară 

selecționata divizionară de fot
bal a României, care — așa 
cum se știe — a întreorins un 
turneu de pregătire si jocuri in 
America Centrală si de Sud.

în ultimul meci, disputat 
mirecurea trecută. fotbaliștii 
noștri au evoluat în compania 
echinei Maracaibo, cîștigînd cu
3—1 (3—1) prin golurile nar- 
cate de Turcu (2) si Soiman.

ediție a „Memorialului Cristian 
Stătescu", încheiată cu victoria 
formației Sport club Bacău care, 
în finală, a întrecut Petrolul Plo
iești cu 5—3 (2—2), după execu
tarea loviturilor de la 11 m. For
mația învingătorilor a fost urmă
toarea: Mangeac — I. Solomon, 
Cărpuci, Lunea, Elisei — Mareș, 
Șoșu, Penov — Verigeanu, Bo
tez, Chitaru. Au mai jucat: Ur- 
sachi, C. Solomon, Antohi, Cojo
caru, Andrieș. Pentru locurile
3— 4 s-au întîlnit divizionarele 
,,B" F.C.M. Galați și Politehnica 
Iași, victoria revenind gălățeni- 
lor cu scorul de 4—0 (2—0). Sîm
bătă, în prima zi a turneului, 
s-au înregistrat rezultatele: Sport 
Club Bacău II — Politehnica Iași
4— 3 (1—1), după executarea lovi
turilor de la 11 m, și Petrolul — 
F.C.M. Siderurgistul Galați 4—3 
(1—1), de asemenea după execu
tarea penaltyurilor. (D. ALDEA
— coresp.).
• F.C.M. BRAȘOV — PRECI

ZIA SACELE 2—l (0—0). Au mar
cat: Batacliu și Chioreanu, res
pectiv Ceică. F.C.M Brașov : Ba- 
lasz — Ștefan, Naghi, Luca, Man
eta — Spirea, Șulea, Ciobanu — 
Bența, Marinescu, Paraschivescu. 
Au mai jucat: C. Popa, Papuc, 
Panache, V. Popa, Popescu, Chio
reanu, Borieeanu, Lăcătuș, Bata
cliu, Gherghc (V. SECAREANU
— coresp.).
• UNIREA DINAMO FOCȘANI

— C.S.M. BORZEȘTI 5—0 (1—0). 
Au marcat: Stăncioiu, Fulga, Ro
șu, Burleanu și Mălăcscu. (V. 
MANOLIU — coresp.).
• C.F.R. CLUJ-NAPOCA — GAZ 

METAN MEDIAȘ 1—0 (1—0). U- 
nlcul gol l-a realizat Olaru (min. 
33). (I. LESPUC — coresp.).
• CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ

— VIITORUL MECANICA VASLUI
2— 0 (0—0). Au înscris: Jeleseu 
(min. 70) și Gherghina (min. 77). 
(C. RUSU — coresp.).
• GLORIA BUZĂU — META

LUL PLOPENI 1—1 (1—1). Oas
peții au deschis scorul în min. 
5 prin Stănescu, iar buzolenil au 
egalat în min. 16 prin Ghizdea- 
nu. (D. SOARE — coresp.).
• F.C. BAIA MARE — MINE

RUL CAVNIC 1—3 (0—1) ! Oaspe
ții au înscris, surprinzător, trei 
goluri consecutive, prin Cristea, 
Roatiș (2, ultimul din penalty), 
în timp ce ex-dlvlzionara „A" a- 
bla a reușit să reducă din han
dicap prin Koller. (O. NEMEȘ —• 
coresp.).

a dunărea calarași — 
PORTUL CONSTANȚA 3—1 (0—1). 
Au marcat: Mihăică, Costea și 
Banu (penalty), respectiv Nedu. 
(N. CONSTANTINES CU — co
resp.).
• INDUSTRIA SIRMEI C1MPIA 

TURZII — CHIMICA TIRNAVENI
3— 1 (2—0). Au marcat: Mihescu 
(min. 5), Matiaș (min. 39), Vo- 
roneanu (min. 63), respectiv Pa
loș! (min. 87). (P. TONEA — co
resp.).
• TRACTORUL BRAȘOV — 

I.C.I.M. BRAȘOV 3—2 (3—0). AU 
Înscris, pentru învingători, llîrlab, 
Crăciun — autogol șl Arineanu; 
pentru învinși, Marin șl Stânei. 
Meciul s-a disputat în cadrul cu
pei „Silviu Ploeșteanu*. Returul 
va avea loc miercuri 24 februa
rie, pe stadionul I.C.I.M. (P. DU
MITRESCU — coresp.).
• AUTOMATICA BUCUREȘTI

— VÎSCOZA 2—0 (1—0). Meci în 
cadrul Cupei „6 Martie*. Au mar
cat: Constantinescu și Ciucă. (N. 
TOKACEK — coresp.).
• ȘOIMII I.P.A. SIBIU — CHI

MIA OR. VICTORIA 7—0 (5—0).
Autorii golurilor: S. Marcu (2), 
Frățilă (2), Țurlca, Rusu și Blr- 
san. (Ilie IONESCU — coresp.).
• F.C.M. PROGRESUL BRAILA

— CHIMIA BRAILA 1—0 (1—C).
Autorul unicului gol, Pirlog. (N. 
COSTIN — coresp.).
• C.S.M. DROBETâ TR. SEVE

RIN — MINERUL ANINA 2—1 
(1—1). Pentru gazde au marcat 
Iordache si Dumltrășcuță: pentru 
oaspeți, Piatagă. (V. MANAFU — 
coresp.).
• MECANICA FINĂ — DINA

MO VICTORIA BUCUREȘTI 1—1 
(0—1). Divizie nara „C“ a deschis 
scorul prin Frățilă II, iar gaz
dele au egalat după pauză prin 
D. Petre. (N. ȘTEFAN — coresp.).

ANUNȚ
I.D.M.S. oferă spre 

vînzare autoturisme din 
import celor care au de
pus bani lin cont pentru 
autoturisme la CEC an
terior datei de 30 iunie 
1980 șl celor care doresc 
să se transfere de la au
toturismul Trabant cu 
numere de înscriere de 
la 9701 la 24.044.

Opțiunile pentru cumpă
rarea autoturismelor sc 
fac la magazinul auto 
București din str. Valea 
Cascadelor nr. 24, secto
rul 6, flecare cumpărător 
avînd depusă în cont pen
tru autoturism suma de 
70.000 lei la CEC. Relații 
la telefoanele 78.26.46. (in
terior 152) și 12.73.87.



ECHIPA ROMÂNIEI LA STARTUL 
EDIpEI JUBILIARE A C.M. DE HANDBAL
Iert dimineață a plecat In 

R.F. Germania reprezentativa 
masculină de handbal a Româ
niei care, intre 23 februarie (t 
7 martie, va participa la tur
neul final al celei de a X-a 
ediții a campionatului mondial 
de handbal.

Din lot fac parte : Radu 
Voina, căpitanul echipei, Nico- 
lae Munteanu, Mihai Red!, Ale
xandru Huligan, Ștefan Birta- 
lan. Cornel Durău. Cezar Drâ- 
K&niță, Marian Dumitru, Mircea 
Grabovschl. Vasile Stingă, Ale
xandru Fâlker, Mircea Bedivan,

Măricel Voinea, Neculai Vasilca 
Si Gheorghe Dumitru.

Lotul este însoțit de prof. 
Univ. loan Kunst-Ghermăneseu, 
președintele F.R. Handbal, 
conducătorul delegației, Nicolae 
Nedef și Lascăr Pană — an
trenori, dr. Constantin Șerpe 
— medicul echipei șl prof. 
Mihai Cojocaru — metodist.

Echipa României face parte 
din grupa „D“, alături de 
Iugoslavia, Danemarca și Cuba. 
Primul meci : marți, la ora 
21,45, cu Danemarca.

Î1WINGÎND IA NUMAI TREI GOLURI DlfERENfA, 
ȘTIINIA BACĂU A RATAT CAlIfICARfA

ill SEMITINALELL
BAC AU, 21 (prin telefon). 

Foarte puțin a lipsit ca, în ciu
da tuturor pronosticurilor, în- 
tr-o sală arhiplină, echipa fe
minină de handbal Știința Ba
cău să realizeze una din cele 
mai mari surprize ale sezonu
lui. învinsă în meciul din sfer
turi de finală ale „Cupei 
F.I.H.", de către formația sovi
etică Egle Vilnius, la 7 goluri 
diferență, handbalistele băcă- 
uance au fost la un pas de a 
anula acest covîrșitor handicap 
și de a obține o nesperată ca
lificare în semifinale. în cele 
din urmă, oboseala și lipsa de 
concentrare într-un final incan
descent au făcut ca Știința să 
cî.știge cu numai 23—20 (12—9) 
și să fie, astfel, eliminată.

Acționînd calm, cu variație 
și răbdare în atac (unde s-a 
simțit lipsa pătrunzătoarei ex
treme Hrițcu, accidentată în 
primele minute și a Anei Ma
ria Răducu, un inter dreapta 
foarte eficace), lucind foarte a- 
tent șl prompt în apărare (foar
te bune în aceste momente ale 
jocului portarul Pfefhertkorn 
și Florea Rița), Știința și-a 
dominat adversarele în prima 
repriză.

După pauză, echipa română 
s-a detașat clar, anulind ra-

„CUPEI f.l.H."
pid diferența din meciul tur: 
1G—9 (min. 38)1 A fost primul 
moment de cumpănă al meciu
lui, în care puternica formație 
oaspete, foarte sigură pe ea 
pînă atunci, a intrat în panică, 
cedînd pasul. Știința Bacău a 
avansat spre calificare, mențio- 
nind diferența: 17—10 (min. 
40), 18—11 (min. 43), 19—12
(min. 45) și 20—13 (min. 47). 
Aici a intervenit al doilea mo
ment psihologic, deoarece, la 
acest scor, Maria Torok (exce
lentă pînă atunci) a ratat pri
ma sa aruncare de la 7 m! Ști
ința n-a cedat, a reluat lupta 
pentru calificare, menținînd a- 
vansul: 21—14 (min. 53). Mal 
erau 7 minute de joc și, iată, 
Maria Torok mai ratează o a- 
runcare de la 7 m, trăgînd în 
bară!! Știința Bacău se des
cumpănește, în timp ce Egle 
Vilnius înscrie 4 goluri conse
cutiv...

Ău înscris: Torok 9, Mozsl— 
Gaal 7, I.upșor 3, Leonte 2, 
Ilrițcu 1, Călineanu 1 pentru 
Știința, respectiv Strecen 11, 
Oleinik 3, Kașkevici 3, Katar- 
skite 2, Suravnlova 1. Au arbi
trat bine L. Kostov și E. Ka- 
bedelov (ambii din Bulgaria).

Calin ANTONESCU

RULMENTUL BRAȘOV, ÎI SEMIFINALELE C.C.E. LA HANDBAL (f)
(Urmart din pag 1)

La sfîrșitul partidei, Remus 
Drăgănescu ne spunea : „Sini 
mulțumit de modul cum a evo
luat întreaga echipă, care acum 
s-a mobilizat mai mult in apă
rare <* cit în partida de la 
Viena. Arbitrajul a fost foarte 
bun. Aștept cu nerăbdare pri
ma manșă a semifinalelor".

In partida cu Hypobank au 
evoluat : Drăgănescu, Nuțu, 
Neică (1), Tache (1), Chiriță, 
Oacă (8), Pătruț (5), Furtună, 
Oancea (3), Marian (4), Ro
man și Zamfir. Pentru Hypo- 
bank au înscris : Foltynova 
(7), Stcinbauer 2, Gebauer 2, 
I.ottspiech 2, Schiencr 1. Au 
arbitrat foarte bine Veselin 
Petkov și Simeon Saev (Bul
garia).

„Troieni carpa(i" ia bol)

A REEDITAT VICTORIA DE ANUL TRECUT

Io turneele finale ale Cupelor europene de miel (oi)

DINAMO BUCUREȘTI Șl STEAUA

PE LOCURILE 3
PARIS, 21 (prin telefon). In 

sala ..Pierre de Coubertin* cea 
de • 23-a ediție a Cupei cam
pionilor europeni la volei mas
culin s-a Încheiat cu succesul 
formației Ț.SJK.A. Moscova, 
care î»i adjudecă astfel cel de-al 
vn-lea trofeu in aceasta com
petiție continentală a cluburilor.

Voleibaliștii dlnamoviștl au ra
tat slmbătă șl ultima șansă de 
a cuceri din nou Cupa, plerzlnd 
în trei seturi meciul cu T.S.K.A. 
Moscova: 0—3 (—15, —11, —•).
dar trebuia să subliniem faptul 
că am asistat Ia unul din cele 
mal slabe jocuri dintre acest* 
formații. Explicația stă ta fap
tul că amin două echipele au o 
medie de virstă ridicată, depă
șind etatea optimă pentru ma
rea performantă ia această dis
ciplină, Totuși, in această par
tidă. campionii noștri, cu un po
tential normal, ar fi putut cîș- 
tiga fără mari probleme. Dealt
fel. ei au condus în primul set 
aproape tot timpul : S—1. 0—3, 
9—7, 19—7, 14—11, dar n-au reu
șit să realizeze punctul final, 
Oros, Dumănoiu $1 Gîrleanu fi
ind si de astă dată de nerecu
noscut, iar antrenorul W. Schrei
ber neavînd destul curaj să dea 
credit celor mal tineri. Cu 
singur jucător viguros, 
Căta-Chitiga (care poate 
toate In turneu, dar —
— nu poate tine locul
sexet) șl cu un altul —______
— inegal în randamentul la fi
leu, practic nu era posibilă • 
performantă deosebită. Păcat,

un 
Marlus 
face de 
firești 

unul 
Enescu

pentru ct la ediția aceasta con
junctura nl »-a părut chiar mai 
favorabilă declt anul trecut. 
Dacă. Insă, voleibaliștii noștri ar 
fi cîștigat primul »et ta tata ce
lor sovietici (set pa caro l-au a- 
vut tn mină) alta ar fi fost si
tuația. Cert este că l-au pier
dut țâră a *e putea spună că 
adversarul a tăcut ceva deosebit 
pentru a-t ctștiga. Dup» setul 
tatu s-a jucat tot mai slab, de 
ambele părți, numai că sextetul 
nostru a resimțit, evident, so
cul psihologic. O singură sur
priză: Dumănoiu ne-a amintit ta 
ctteva rtndurl da ceea ce ar ti 
trebuit să fie...

ta celălalt med de sîmbătă 
Bobbe dl Kappa (inteligent adu
să tn formă) a trecut ușor de 
Olymplako* Pireu cu 3—0 (0. 4, 
7). ta numai 53 de minute.

ta cea de a treia zi a turneu
lui final T.S.K.A. Moscova a ju
cat bine, șl lntrectad echipa ita
liană Bobbe dl Kappa cu 3—1 
(10, 3, —9, U) șl-a adjudecat 
trofeul pus ta joc. Dinamo Bucu
rești manifestlnd aceleași nea
junsuri ca șt in zilele anterioare 
(decurgtad intre altele din acu
mulări atletice prea puține) a 
Învins pe Olympiakos Pireu cu 
3—1 (—14, S. 10, 7). Un rezultat 
de sîmbătă : T.S.K.A. — Olym
piakos 3-0 (11, 1», 3).

Clasament final : L T-S.K.A. 
Moscova « p. î. Robbe dl Kappa 
5 p, 3. Dinamo București 4 p, 4. 
Olympiakos Pireu 3 p.

Aurelian BREBEANU

* ★ *

TELEX • TELE?
ATLETISM • La San Di. 

americanul WUlle Bank* a : 
Pilit un nou record mondial 
sală ta trlplusalt cu it.lt 
(vechiul record 17.31 Keltn 
nnor. Anglia). Ia același c 
curs, compatriotul «Au BtH 
son. șl-a corectat propriul 
oord la săritura ca prăjina, 
m (vx. 5.7» m), iar Evelyn 
hocd a stabilit un nou record 
«• yard cu «,M (vx. Alice Br< 
».6») • ta campiona
U.R.3.S, la Moscova, Sveti 
Ulmasova a alergat 3 #00 m 
8:34,1». ed mal bun rezultat 
ropean, Alțl ciștigttori: mai 
lin : M m : A. Prokofiev i 
lungime : I. Tepelpv 7.91 tn ; 
mlntn ; M m: Ludmila K 
dratleva 7,13. greutate : Nat 

'Llsovskaia 19,11. Înălțime : J 
Nekrasova 1,94 m.

CICLISM • La Lanar 
(Franța), cehoslovacul Milo* 
sera șl-e păstrat titlul de e 
pion mondial de ciclocros ț 
tru amatori, reaUzind 02:38,0, 
o distanți de 21,038 km • 1 
pa a 3-a a Turului Mării 
dlteraneene, contracronometru 
dividual (21 km) a revenit * 
ntolulul Alberto Fernandez 
45:47,0. ta clasamentul gen 
conduce Michel Laurent (Fi 
ța), urmat la 54 de secunde 
italianul Kaniero Gradi • Ci 
de 6 zile de la Milano a 
venit perechi Saxonnl (Italia) 
Pljnen (Olanda) cu 203 p, 
mată la un tur de Moser (Ita 
— Sercu (Belgia), 18» p.

ÎNOT • Rezultate din
pionatul R.D. Germane, la Di 
da ; feminin : 200 m spate : < 
nelia Slrch 2:13,10 ; 200 m lil 
Birgit Meineke 2:01,42, 100
bras : ute Gewenlger 1:11,33, 
m fluture : Ines Geissler 1:01 
masculin : 100 m Uber : J
Woithe 50,30, 200 m flutu
Peiker 2:05,10, 100 m spa
Richter 56,56 B La Rlo de 
nelro, Mary Meagher (S.U.A 
cîștigat 100 m fluture în 1:0i 
Alte rezultate : 1 500 m 
(m) : 
15:39,07, 
mur 
2:18,43, 
Dolgov

ȘAH _ 
turneului de Ia Jakarta, Fl< 
Gheorghiu l-a învins, cu 
grele, pe Indonezianul Sampt 
Hulak l-a 
Chandler 
pe Mlles 
Radulov, 
partidele 
Keene — 
Browne.
Christiansen cu 8 p, urmat 
Hort cu 5 p (1). Florin Ghe 
ghiu ocupă locul 10 cu 4,5 
• După 3 runde. în turneul 
nai masculin de la Erevan (E 
ticlpă 16 șahiști sovietici) c 
duce campionul unional Lev 1 
hls cu 2,5 p.

TENIS • In „sferturi* 
Palm Springs : Lendl — 
6-~i, 6—1, Teltschcr — ! 
6—0. 6—1, Noah — Dent 
8—4, Ramires — Tanner 
5—7, 7—S.

e

In cea de a doua 
final (stmbătă) al 
la volei, Steaua

La Bruxelles, 
zi a turneului 
Cupei cupelor 
București a jucat cu A.S. Greno
ble de care a dispus, după un 
joc bun, cu 3—0 (8, 11, 6). For
mația antrenată de Aurei Dră-

„CUPA BALCANICA^
(Ormart din pag. t)

Ultimul set a fost dramatic și 
se părea că gazdele îl vor ce
da (8—12), dar din acest mo
ment Mîțu, Ignișca șî același 
Covaciu sint irezistibili, con- 
semnînd victoria in trei seturi 
a echipei lor și ciștigarea Cu
pei balcanice.

Arbitrii Riza Orhan (Turcia) 
șl Costas Margaritia (Grecia) 
au condus foarte bine meciul 
echipelor: EXPLORĂRI: Cova
ciu, Corcheș, Staicu, Arbuzov 
(Tutelca), Ignișca, Mițu (Mihal- 
ca); VOJVODINA NOVI SAD: 
Gaieșev (Dabici), Măriei (Svir- 
cev), Nișici (Bogdan), Terzin, 
Fotran (Dobrodolski), Vujasi- 
novici.

gan a folosit sextetul cunoscut : 
Pop, Macavel, Bădiță, Mina, lo- 
nescu. Ion, în continuare, Avto- 
mobtlist Leningrad a întrecut pe 
Levski Spartak Sofia 
3-0 (8, 8, 1).

în primul joc de 
Levski Spartak Sofia 
Grenoble 3—1 (-6, 11, 14. 4), după 
care tn teren au intrat Avtomo- 
billst Leningrad șl Steaua Bucu
rești. Șanse : dacă stellștil cîști- 
gau cu 3—0, cucereau trofeul, 
dacă învingeau cu set pierdut, 
ocupau locul 2 tn turneu. A fost 
• intîlnlre foarte disputată „În
tinsă* pe parcursul a cinci seturi, 
apreciată ca „cea mal frumoasă 
partidă a turneului*. în final, 
Avtomoblllst — Steaua 3—2 (9,
-10, 7, -11, 10). Clasament final : 
L Avtomoblllst Leningrad 0 p, 
2. Levski Spartak Sofia 3 p, 3. 
Steaua București 4 p, 4. A. S. 
Grenoble 3 p.

tot cu

duminică, 
— A. S.

__ li
Jeft Kostoft (S.U 
200 m bras (m) : 
Ponomariov (U.R.S 
100 m spate : Vladl 
(U.R.S.S.) 58,22.
• în runda a 8-a

învins pe Cs 
pe Henley. Ardlans 

(!), Christiansen 
S-au terminat ren 
Kurajița — Bei: 
Matanovicl șl Suttl< 
Conduce america

• Am 
Solon

6
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IRLANDA, VIRTUAL dȘTIGĂTOARE
A „TURNEULUI CELOR 5 NAȚIUNI- LA RUGB1

ECHIPAJUL TRUBNER - GERLACH (R.D.G.)

O surpriză plăcută: Pap — Velea, pe locul 3 !
SINAIA, 21 (prin telefon). 

Marele interes al sinăienilor 
față de disputele boberilor pe 
pîrtia de gheață din localitate 
nu s-a dezmințit nici cu ocazia 
Întrecerilor celei de a 7-a edi
ții a „Trofeului Carpați", com
petiție internațională de tradi
ție, desfășurată sîmbătă șl du
minică, pe un timp aspru, cu 
ger pînă la minus 19 grade. în 
ciuda gerului puternic, în spe
cial duminică dimineață, mii 
de sinăieni, cărora li s-au ală
turat numeroși oameni ai mun
cii aflațl în concediu de odih
nă în frumoasa stațiune, au 
urcat serpentinele Furnicii, în
tr-un multicolor șir indian, 
postîndu-se de o parte și de 
alta a impresionantelor manti
nele care străjuiesc pîrtia oe a- 
proape toată lungimea ei de 
1 500 m. Iată cadrul în care au 
avut loc, și anul cesta, intere
santele întreceri ale reprezen
tanților bobului din 8 țări eu
ropene : Cehoslovaci*. R.D. 
Germană, R.F. Germania, Ita
lia, Iugoslavia, Olanda, Polonia 
și România, întreceri care au 
ținut treaz interesul numero
sului public în ambele zile de 
concurs, de la prima și pînă la 
ultima coborîre.

Prezent și in acest an la Si
naia, echipajul M. TrObner-H. 
Gerlach, din R.D. Germană, a 
reeditat performanța de anul 
trecut, reușind să cucerească 
pentru a doua oară trofeul. 
Trâbner (27 de ani) este un

pilot de clasă, cu un calm im
perturbabil, cu reflexe excelen
te. atribute care îl ajută să con
ducă bobul cu remarcabilă eco
nomicitate pe tot parcursul tra
seului. Cea mai frumoasă cobo- 
rîre el a reușit-o în manșa a 
patra, cînd, riscînd puțin, a fă
cut o cursă senzațională, solda
tă, dealtfel, cu cel mai bun 
timp al concursului (1:07,37).

Dintre reprezentanții noștri, 
cea mai bună comportare a a- 
vut-o, în mod surprinzător, e- 
chlpajul nr. 5 — L. Pap — Gh. 
Velea — care, în compania 
unor valoroși parteneri de în
trecere, a izbutit să ocupe în 
final un onorabil loc 3. Pap 
(24 ani), originar din Baia

Sprie, este profesor de educa
ție fizică la o școală generală 
din comuna Băllăuți (județul 
Suceava) și practică bobul (că 
pilot) doar de anul trecut; du
pă aprecierea antrenorului de 
lot (D. Panaitescu), cuplul 
Pap-Velea este o reală speran
ță a bobului românesc. Primul 
nostru echipaj, I. Duminicel — 
D. Frâncu, a mers cu mult sub 
posibilitățile sale, clasîndu-se 
abia pe locul 12. Sperăm ca 
ceasta clasare să 
accident.

Clasamentul: 1. 
Gerlach (R.D.G.I) 
Daubner — B. Huft (R.F.G. I) 
4:34,29; 3. Pap — Velea (Româ
nia V) 4:35,16; 4. I. Ferriani — 
R. Lehtaler (Italia III) 4:36,30; 
5. A. Wolf — U. Prado (Italia 
II) 4:36,32; 6. Gh. Lixandru — 
C. Popescu (România II) 4:37,28.

DUBLIN (Agerpres). — La Du
blin, in meci contlnd pentru 
„Turneul celor cinci națiuni* la 
rugby, selecționata Irlandei a 
întrecut cu scorul de 21—12 
(15—6) formația Scoției. Toate 
punctele echipei irlandeze au 
fost realizate de OUie Campbell 
(6 lovituri de pedeapsă șl 1 drop
pgoal). Pentru oaspeți au mar
cat Rutherford (1 eseu), Ren
wick (2 lovituri de pedeapsă) șl 
Irvine (o transformare).

tn urma acestei victorii, echi
pa Irlandei șl-a asigurat prl-

mul loc în actuala ediție a t 
neulul.

Pe stadionul „Parc des pi 
oes* din Paris, in prezența 
peste 50 009 de spectatori, 
prezentatlva Angliei a învins 
27—15 (12—6) formația Fran 
Au înscris : Woodward și C 
leton (cite un eseu). Hare 
lovituri de pedeapsă și d< 
transformări), respectiv Pardo 
eseu), Sailefranque (2 lovii 
de pedeapsă și o transforma 
șl Lescarboura (1 droppgoal).

w

CAMPIONATE • CUPE

ANGLIA. Birmingham — Aston 
Villa 0—1; Brighton — Nottingham 
Forest «—1; Leeds United — 
Ipswich 0—1; Liverpool — Coven
try 4—0; Manchester United — 
Arsenal 0—0; Notts County — 
Wolverhampton 4—0; Southamp
ton — West Ham 2—1; stoke 
City •— Middlesbrough 2—0; Sun- 

rland — Swansea 0—1; Totten
ham — Manchester City 2—0; 
West Bromwich — Everton 0—0.

In clasament conduce Sout
hampton, cu 50 p, urmată de 
Manchester United șl Swansea — 
cu cite 46 p.

R.F. GERMANIA. Rezultate din 
sferturile de finală ale cupei 
R.F. Germania: Werder Bremen

fie doar

Triibner 
4:31,47; 2.

a- 
un

R.

Gheorghe ȘTEFANESCU

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADi
SPORTIVII NORDICI 

DOMINA „MONDIALELE* 
DE SCHI... NORDIC

OSLO (Agerpres). — Campio
natele mondiale de schi fond 
au continuat la Holmenkollen 
(Norvegia) cu proba masculină 
de 30 km, în care victoria a re
venit sportivului suedez Thoms 
Eriksson. înregistrat cu timpul 
de lh21:52,3. Medaliile de argint 
si bronz au fost cucerite de 
Lars Erik Eriksen (Norvegia) — 
lh22:13,9 și, respectiv. Bill Koch 
(S.U.A.) — lh22:14,8.

Proba de combinată nordică 
s-a încheiat cu succesul norve-

gianulul Tom Sandberg, care 
totalizat 426,600 p, urmat de Ki 
drad Winkler (R.D. Germană) 
426,560 p șl Uwe Dotzauer (B 
Germană) — 426,455 p. In cu 
de 15 km a combinatei nordi 
primul loc a fost ocupat de T 
Sandberg, cu 40:00,8.

In proba de sărituri de la tra 
bulina de 70 m, victoria a re 
nit austriacului Armln Kogler 
250,1 p (sărituri de 82,5 șl 84 r 
urmat de Jart Pulkkonen (F 
landa) — 248,6 p și norveglai 
Ole Bremseth — 245,8 p.

C.M. DE PATINAJ VITEZĂ

— Bayern MUnchen 1—3;
Hamburg — Gâttingen 4—2; Boc
hum — U.L.M. 3—1; Nilrnberg — 
Monchengladbach 3—1.

selecționată iugoslavi 
marcat Shu Sengh (2) șl Lun Fin. 
Echipa Indiei a terminat la e- 
galitate: 2—1 cu formația Coreii 
de Sud.

FLLi□ id

FRANȚA. Meciuri restanță: Ni
sa — Monaco 0—0; Montpellier — 
Lille 2—1. In clasament, pe pri
mul loc se află Monaco, cu 37 p, 
urmată de Saint Etienne — 36 p 
șl Bordeaux — 36 p.

MECIURI INTERNAȚIONALE

• în Ziua a treia a turneului 
de la Calcutta, selecționata R.P. 
Chineze a învins cu 3—0 (0—0) o

• In sferturile de finală ale 
turneului pentru juniori de la 
Vlareggio, Dukla Fraga a învins 
eu 1—0 pe Juventus Torino, iar 
Ipswich Town a întrecut cu 5—4 
(după prelungiri) pe Catanzaro. 
In semifinale, Dukla va întîlnl pe 
Ipswich, iar Florentina va juca 
în compania echipei Avellino.

HAGA, 21 (Agerpres). — In 
calitatea olandeză Assen au 
ceput întrecerile ____ 1....
mondial masculin de patinaj 
teză la poliation.

în primele două probe victo: 
le au revenit canadianului G: 
tan Boucher — 500 m In 38 
șl sovieticului Dimitri Botșkai 
— 5 000 m In 7:13,64.

camplonatu

„INTERNAȚIONALELE** 
ELVEȚIEI

ZUBICH, (Agerpres). —
Arosa, în cadrul campionate 
Internationale de schi ale El' 
tlel. proba feminină de slab 
uriaș a fost cîștigată de Ursi 
Konzett (Liechtenstein), 
timpul de 1:36,1T. Pe locul i 
cund s-a clasat campioana mc 
dlală Erika Hess (Elveția) 
1:37,59, urmată de Rita Naepf 
(Elveția) — 1:38,00.
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