
Finalele „Daciadei“ la patinaj viteză

CUPA U.T.C." A REVENIT
DACIAN SPORTIVILOR SUCEVENI

Din cauza vremii primăvăratice, întrecerile s-au 
desfășurat pe patinoarul artificial dio Miercurea Ciuc 

MIERCUREA CIUC, 13 (prin 
telefon). Simbătă și duminică 
s-au desfășurat în 
întrecerile finalelor pe țară la 
patinaj viteză, în sportul de 
masă (categoria 14—15 
dotate cu „CUPA U.T.C.' 
cadrul etapei de iarnă a 
de a IlI-a ediții a marii 
petiții sportive naționale .Da- 
ciada". La start au fost pre
zențl 62 de patinatori — băieți 
și fete — din 30 de județe Șl 
din municipiul București. Pro
gramul k cuprins două manșe 
pe 100 m pentru fete și două 
manșe pe 200 m pentru băieți. 
Concursul era prevăzut a se 
ține pe pista naturală de 400 
m, cum era și firesc, dar n-a 
fost posibil acest lucru din 
cauza vremii primăvăratice, 
astfel că, pentru prima dată 
de la inițierea ei, competiția 
s-a desfășurat pe un teren de 
hochei, splendidul patinoar 
artificial acoperit din Miercu
rea Ciuc. Această împrejurare 
a creat multe dificultăți ma
jorității concurenților, neobiș
nuit! cu sala, și mai ales ce-

localitate

ani), 
• ctin 
celei 
com-

lor din unele județe de cim- 
pie, care au făcut cunoștință 
cu gheața — anul acesta — 
abia alcL

Cum era de așteptat, „Cupa 
U.T.C.* lntr-un sport de mare 
popularitate în Harghita a 
atras numeroși spectatori, iar 
sportivii participant la între
ceri s-au străduit să le ofere 
un spectacol atractiv. Cele mai 
frumoase dispute s-au Înre
gistrat la fete, Intre tinerele 
patinatoare Daniel* Robu (Lie. 
industrial din Suceava), care 
a șl cîștlgat trofeul, $1 An
dreea Moldovan (Lie. Ind. 3 
Miercurea Ciuc). clasată pe lo
cul doi. Locul trei a revenit 
Danielei Negru (Lie. „Octavian 
Goga* Sibiu). La băieți. pe 
primele trei locuri s-au clasat: 
Endre FOlOp (Lie. de materna- 
tică-fizlcă din M. Ciuc), ur
mat de Daniel Cucu (Lie. „Pe
tru Rareș* Suceava) și Ch. 
Neagu (Llc. ind. 2 Ploiești). 
Pe județe, primele trei locuri: 
Suceava, Harghita, Prahova.

Vaier PAȘCANU-coresp.
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In prima manșă a finalei „Cupei balcanice" la volei

JOC FOARTE BUN Șl VICTORIE PRESTIGIOASĂ 
OBflNUTĂ DE SILVANIA ȘIMLEU SILVANIEI

3-0 cu Partizan Belgrad, a doua clasată in campionatul Iugoslaviei
ZALĂU, 13 (prin

Anticipațiile privind 
interes 
partida 
„Capei 
dintre 
leu Silvaniel și Partizan Bel
grad. s-au adeverit pe deplin. 
Le-a sporit, firește, și cartea 
de vizită a formației oaspete 
— aflată pe locul II in cam
pionatul Iugoslaviei —, cu trei 
internaționali în sextetul de

telefon). 
marele 

stimit in localitate de 
tur din cadrul finalei 
balcanice* la volei, 

echipele Silvania Șim-

Mitici, Georgcvici, 
Cu o oră înaintea in- 
joculul, Sala sporturi- 
alci era arhiplină (de- 
biletele pentru locu- 

cele care 
marginile 
multe zi- 
un public 
S mleu și

ȘTIINȚA BACĂU, LIDER LA ÎNCHEIEREA TURULUI 
CAMPIONATULUI FEMININ DE HANDBAL

1 Ieri »-a disputat ultima eta
pă a turului ediției a 25-a * 
campionatului feminin de 
handbal. Divizia O run-

la Iași, Buhuși și — respectiv 
— de la Constanța. Jucind a- 
oasă, Chimistul Rm. Vîlcea a 
obținut — greu, este adevărat

Relatări de la partidele eta
pei a XI-*:

TEROM IAȘI — ȘTIINȚA 
BACĂU îl—20 (10—11). Anga
jamentul flaie total al celor 
două formații, fazele rapide și 
frumoase create la ambele 
porțl și. nu fn ultimă instanță, 
atmosfera de fair-play din te-

bază - 
Kulici. 
ceperil 
lor de 
altfel, 
rile în tribună și- 
au fost adăugate pe 
terenului au fost cu 
le înainte vindute). 
entuziast din Zalău, 
alte localități a susținut fre
netic pe reprezentanta noas
tră, care i-a oferit intr-adevăr 
un splendid spectacol și, ceea 
ce este mal important, o vic
torie de prestigiu, categorică: 
3—0 (10, 10, 6), în aproximativ 
o oră de joc.

Sextetul silvănean trimis In 
teren și care a rămas neschim
bat tot timpul (Mășcășan. Cion- 
toș, Ghie, Țerbea Tutovan, 
Strauff) a avut o prestație de 
înalt nivel. Cu o preluare a- 
proape fără cusur, gazdele au 
stat la cirma jocului, coor
donatorul Mășcășan avind po
sibilitatea să elaboreze cu calm 
șl inteligență tactica de joc 
și să pună In acțiune pe cei 
mai In formă dintre trăgători, 
în această partidă am fost 
martorii unui adevărat festival 
Mircea Tutovan, care și-a va
lorificat din plin calitățile sale

de „tunar", făcînd ravagii în 
apărarea adversă și contribu
ind decisiv la armarea psihică 
permanentă a echipei sale. A- 
lâturi de el, pe parcursul par
tidei. au strălucit Ciontoș (prin 
abilitatea cu care s-a mișcat 
in fazele de apărare, dar mai 
ales prin rezolvările excelen
te îngăduite de detenta lui 
deosebită), precum și Țerbea, 
prin concentrare și eficiență in 
toate fazele. Acestea ar fi 
sublinieri pentru o echipă care 
a acționat, in corpore foarte 
bine. Trebuie să arătăm insă 
că echipa iugoslavă, surprinsă 
de vigoarea și decizia gazde
lor, nu a avut o prestație pe 
măsura așteptărilor. D ntre cei 
opt jucători folosiți. doar 
Georgevicl, Kulici, Mitici și 
Balangici s-au ridicat oeste 
nivelul celorlalți. Brigada de 
arbitri internaționali turci — 
T. Orhan și O. Gozuodiu — a 
condus foarte corect.

Prin urmare, Silvania are 
nevoie, pentru a intra în po
sesia trofeului, de numai 27 de 
puncte tn partida retur de du
minica viitoare, de la Belgrad, 
ceea ce — considerăm — pare 
pe deplin realizabil.

Aurelian BREBEANU

oncursul republican de cros de la Băile Felix

(Continuare In duo 2—3)

(Continuare In pag. a 4-a) (C'.ntinuare în pao FIȚA LOVIN

Galafi

Călin ANTONESCU 
Radu TIMOFTE

noștri 
dar explicația 

Felix pentru 
de duminică

Tn acțiune : timișoreanca Zoranca Ștefanovici. Fazi din meciul 
Confecția — A.E.M. Foto : L MIHĂICA

x Torpedo iști «umenonorsh - ciștlgaioarca competiției

Incepind de azi, la Brăila

„CUPA FEDERAȚIEI" LA HOCHEI DOMINATA DE OASPEȚI

dă cu meciuri strînse, dacă 
exceptăm partida de la Bucu
rești, în care gazdele n-au lă
sat nici o șansă oaspetelor. 
Așa a fost posibil ca primele 
trei clasate — din ierarhia de 
după<d0 etape — să piardă tn 
corpore, Știința Bacău. Rul
mentul Brașov și Progresul 
București plecind înfrînte de

— toate cele trei puncte și cu 
aceasta treapta a treia a po
diumului.

Campioană a turului — la 
egalitate de puncte și victorii 
cu Rulmentul Brașov, dar cu 
un golaveraj mal bun (+32 
față de +12) — este Știința 
Bacău, de fapt campioana en 
titre.

ȘI-AU FĂCUT REINTRĂRI SPECTACULOASE
BĂILE FELIX, 13 (prin tele

fon). Pentru clima sa bună, 
dar și pentru traseele admira
bile pe care le oferă alergă
torilor, această stațiune din 
nord-vestul țării a devenit, de 
clțiva ani, locul preferat de 
concurs al crosiștilor 
fruntași. Iată 
alegerii Băilor 
concursul-trial, 
dimineața, al crosiștilor.

La crosul republican deve
nit o competiție de tradiție a 
atletismului nostru, au fost 
prezențl ooncurențl din majo-

Ultimele două etape ale 
„Cupei federației" la hochei 
nu au fost deloc faste hoche- 
iștilor români. Simbătă. echipa 
de tineret, tn nota ultimelor 
sale evoluții mediocre, a fost 
depășită la o mare diferență

de scor de Torpedo Usti Ka- 
manogorsk, formație care de la 
med la med este mai bună și 
mai viguroasă. Apoi, prima 
noastră garnitură a fost pusă 
tn dificultate, pierzînd jocul cu 
reprezentativa tineret

a
atît pri n 

echipa noastră a 
mai ales datorită 
care ea s-a lăsat 
o formație mpe- 
pe planul ambi-

Cehoslovaciei. Acest meci 
dezamăgit mult, nu 
faptul că 
pierdut, cit 
manierei In 
depășită de 
rioară doar

ritatea centrelor, veniti să-și 
verifice nivelul de pregătire 
după sutele de ore de antrena
ment de peste iarnă. Prilej 
pentru a se stabili care slnt 
cei mai buni dintre ei la a- 
ceastă oră, adică cei ce ur
mează să Îmbrace tricoul cu 
tricolor la Crosul Balcanic, de 
la 15 martie, pe care-1 va găz
dui capitala Turciei. Concursul 
de duminică ni 3-a părut a- 
greabil, chiar dacă a fost mai 
puțin populat șl de la startul 
unor probe au lipsit cîteva 
personalități ale crosului în 
frunte chiar cu campioana 
mondială Maricica Puică, acci
dentată.

Fără excepție, întrecerile au 
revenit intr-adevăr celor mai 
merituoși. O avem tn vedere 
în primul rînd, pe gălățeanca 
Fița Lovin, care a reintra' 
după o îndelungată absență 
impusă de un accident Ea s 
lăsat o bună impresie, prin u- 
șurința cu oare a alergat și 
prin maniera tn care a con
trolat cursa. La fel a impre
sionat și Gyflrgy Marko.

Vladimir MORARU

PESTE 300 DE BOXERI LA STARTUL „TURNEULUI PRIMĂVERII"

pucDispută pentru ---------------- ,------
ae Grigoriev și Gherghișan. (Fazi din meciul primei noastre 
echipe cu Torpedo Usti Kamenogorsk) Foto : Dragoș NEAGU

’ntre Gereb (dreapta) ți Zalipatskl. urmăriți

Incepînd de azi. cele două 
mari centre pugilistice de De 
malul Dunării. Brăila si Galati 
găzduiesc o competiție de ma
re interes pentru iubitorii spor
tului cu mănuși. Este vorba de 
„Turneul primăverii", întrecere 
care, de ci ti va ani. a înlocuit 
vechiul Turneu pe categorii 
Actuala ediție are ca scoo
principal selecția pentru „Cen
tura de aur", din luna martie, 
si pentru Campionatele euro
pene, din luna mai. Iată, de
sigur, două obiective deosebit

de importante. care tentează 
pe foarte multi boxeri. Dova 
dă. numărul mare de pugiliști 
înscriși pe listele de partici
pare la întrecerile de la Brăi
la si Galați : peste 300 I

Așa cum am mai 
iubitorii sportului cu _____
din Brăila vor avea prilejul 
să urmărească meciuri la ca
tegoriile semimuscă. cocoș, se- 
miușoară, semimijlocle. mijlo
cie și grea, iar cei din Ga
lați la muscă, pană, ușoară.

anunta' 
mănuși

mijlocie mică si semigna. In
teresant de remarcat că. duoă 
multi ani. la Turneul primăve
rii sint invitați să particioe toți 
boxerii seniori (indiferent de 
categoria de clasificare) inclu
siv componenții actuali ai lo
tului reprezentativ. Vom asis
ta cu siguranță la multe me
ciuri atractive, dorința de a- 
firmare a tinerilor performeri 
si a celor Încă neconsacrati fi
ind de natură a furniza sl 
surprize. Le așteptăm I



In campionatul Diviziei POPICARII FRUNTAȘI

A PIERDUT UN PUNCT (11-11, ieri, cu Crișul), AU DEBUTAT
CU REZULTATE BUNE

schimba 
plină de

iert 
care 

luptă

căi este 
nicide-

S-au 
Crișa 
respe 
Sand 
bucu
Drag 
resp.

C.

Elocajul mpidist 
urmărit atent de Ana Grecu, va 
tei Lungu (Flacăra ro}ie)

Danielei Drăghici,

au clș- 
a 18-a, 
Tracto-

1.ungu. a Luciei

Mariana Ivanov ( 
anihil

DINA
Campionatul feminin și-a 

consumat ieri ultima etapă, cu 
rezultate normale, singura ex
cepție fiiud victoria categori
că a Rapidului în fața echi
pei Flacăra roșie. în întrece
rea masculină, gazdele 
tigat în linie in etapa 
incompletă (meciurile 
rui — Silvania și Diuamo — 
Car păți fiind aminate). Iată 
rezultatele înregistrate ieri în 
Divizia ,,A“.

FEMININ
FLACARA ROî/îE 

0—3 (—12, 
surprinzător 
clasamentul, 
care s-au 
Flacăra roșir» părea 
formația retrogradată, 
cum una dintre participantele 
la turneul final pentru locu
rile 1—4! Dealtfel, in acest 
meci, elevele antrenorului 8. 
Chirită au mimat jocul, iar re
zultatul a fost pe măsura 
„strădaniilor". Surprinzător de 
slabă evoluția >n acest meci a 
Georgetei
Ettz sau a Georgetei Zaharia, 
„absența"
altădată cele mai des eviden
țiate. De partea cealaltă, 3-au 
văzut din nou mina și ochiul 
antrenorului N. Humă, dar ce 
folos dacă în turul campiona
tului rapidxstele (este drept, 
sub altă baghetă! n-au ciștigat 
nici un meci (avînd un „ac
tiv" de numai 5 saturi). Echi-

Vv»

RĂMÎNE NEÎNVINSA DUPĂ PATRU TURNEE!
A A

ÎN NOUL SEZON
ieri, la bazinul 

cel 
ante-

S-a încheiat 
bucureștean Floreasca. și 
de al patrulea turneu — 
penultimul — al campionatului 
național de polo, eșalonul de 
elită. O performanță realmen
te remarcabilă înscrie echipa 
campioană, Dihamo București, 
anume aceea de a rămîne neîn- 
vinsă ! Ce-i drept, ieri 
neață formația antrenată 
Iuliu 
litate, 
3—3), cu Crișul Oradea, rezul
tat ce a stîrnit unele comenta
rii, dar. dincolo de ele. clasa 
deosebită a unui lider atît de 
convingător rămîne o realitate, 
în fond. Dinamo a avut in ‘ " 
la ora ultimului derby al 
tămînii. o adversară care 
strîns exemplar rindurilg, 
făcut - 
orgoliu 
său din ultima vreme. A fost 
o dispută spectaculoasă. în 
care s-a inotat iute, s-au înscris 
goluri multe, majoritatea de 
efect, nu au lipsit nici rată
ri ie, iar răsturnările de situa
ții au dat „culoare" întrecerii. 
Au punctat mai întii bucureș- 
tenil (Hagiu și Ciobăniuc), au 
revenit orădenii lui Ion 
xandrescu (Gordan, F.
din nou Gordan), a egalat Ar- 
deieanu, a marcat F. Kiss, din 
nou egalitate (Ardeleanu), Moi- 
ceanu a adus avantaj dinamo- 
vist, refăcut de Gordan ; 5—5 
după două reprize. Ungureanu 
șl Hagiu au dat apoi speranțe 
suporterilor campioanei. însă, 
pentru putină vreme. Raț, Cos
trăș și Pantea făcînd să se 
inverseze rolurile ; a egalat 
Șerban Popescu, a marcat Ga- 
rofeanu, a venit replica 
Hagiu 
binată cu Ș.

dimi- 
de

Capșa a terminat la ega
li—11 (2—3, 3—2, 3—3,

fată, 
săp- 
și-a 

_ Și a 
frumoasă tresărire de 
- cel mai bun joc al

Ale- 
Kiss,

lui 
(minge inteligent com- 

Popescu) ; Gor-

dan și Hagiu au continuat 
„duelul eficacității", după care 
Crișul a luat ultima oară con
ducerea (Costrăș, bun ca în tot 
turneul) și tot ultima oară a 
egalat golgeterul poloului nos
tru, Hagiu : 11—11. Acest meci 
frumos a fost condus de 
Timoc și V. Burdea.

surpriză poate fi conside- 
egalitatea

de Viitorul 
în partida
(1-2, 3-1,

săi colegi din forma

li.

O 
rată 
ieri 
rești 
8—8 
primul punct al juniorilor con
duși de Paul Niculescu în cele 
patru confruntări directe de 
pînă acum, realizat ca o lovi
tură de teatru — în ultima se
cundă ! Au marcat Zaharia 
(cel mai bun din bazin) 4, 
Ghită, Marinescu, Diaconescu, 
Oprișan pentru Viitorul, Tătara 
3, Al. Munteanu 2, Mușat, 
Ion, Mădescu, Arbitri : C. 
filă — B. Băjenaru.

în celelalte meciuri ale 
pei numărul 28 : Rapid Bucu
rești — Rapid Arad 14—7 (3—1, 
4—0, 3—2. 4—1), victorie con
fortabilă a echipei lui C. Va- 
siliu și V. Tăranu, prin golurile 
lui Ionescu 3. Niță 3, R. Tufan 
2, Gaiță 2. Gh. 
Arsene, Olac, 
rean 4. Szabo, 
(au arbitrat A.
Ștefan) ; Voința Cluj-Napoca — 
C.N.A.S.E. 8—3 (2—1, 3—1.
1—1, 2—0), succes al experien
ței superioare a clujenilor lui 

Șarkadi, cu goluri inserase 
Coleeriu 3, Pop 2. Kovacs 
Gyarfas, respectiv Fruth.

obținută tot 
Lie. 37 Bucu- 
cu Progresul :
1-3, 3-2),

Gh. 
Frâ-

€ vâ”

Ilie, Ciomirtan. 
respectiv Chio-
Aconi, Ghitan 
Czegeny — M.

A. 
de 
2, 
Pooa, B. Tu fan (au condus V. 
Gcian — D. Paraschivescu).

Simbătă. în etapa a 27-a. Di
namo a întrecut C.N.A.S.E. cu 
13—6 (3—1, 2—1, 2—3. 6—1).
Mai rutinatul Șerban și foar-

Divizia „A“ de baschet masculin

C.S.U. BRASOV A CIȘTIGAT
„DERBY-UL

Simbătă, Divizia ,,A“ de bas
chet 
partidele 
o rundă 
scontate.

CODAȘELOR"
masculin a continuat cu 

etapei a 26-a; a fost 
liniștită, cu rezultate

Grupa 1—6
STEAUA — FARUL 91—60 

(40—30). Pînă in min. 17, Fa
rul s-a aflat în avantaj, peri
oadă în i 
săi jucători 
Radu, Martinescu, 
lentul baschetbalist care 
Băiceanu au avut multă efi
ciență. în partea a doua, cam
pionii au evoluat dezinvolt, au 
controlat partida și au ciștigat 
la scor. Totuși, o nedumerire: 
antrenorii de la Steaua îl au 
actualmente la lotul național 
— alături de alți jucători — 
și pe Netolițchi. Acesta a jucat 
simbătă aproximativ 10 minu
te. în timp ce Brănișteanu, ce- 
lălalt conducător de joc al 
formației, a evoluat 30 de mi
nute, 
cînd 
adică 
fiind 
avea 
clx-b!

care experimentații 
i Mănăilă, Spînu, 

plus exce- 
este

ceea ce nu se intîmnla 
rolurile erau inversate, 

atunci 
la lotul 
loc în 
Să fie.

Cînd Brănișteanu 
reprezentativ nu 

formația sa de 
oare, o tactică a 

antrenorilor, pe care noi nu o
sesizăm? Au marcat: Ermura- 
cbe (uitat și el pe banca re- 
7erve)or) 6. Bărbulescu 7. Scar- 

16. Serlă 6. Cernat 20. Ne
ta’ țch’ 2. Oczelak 10, Brăniș
teanu 4. Ion 20 pentru Steaua, 
reaoectiv Cocoș 4. Radu 6, 
M-rt’neseu 8. Mănăilă 4, Băi- 
rranu 26, Moldoveanu 2, Spînu 
10. Au arbitrat AI. Gufă 
și L Otaru.

DINAMO 
(V'—44). 
ti "at fără 
pa -tidă, in care partenerii lor 
an încercat 
șit. să fie 
vingătorilor.

RAPID 99—84
Dinamoviștii au cîș- 

probleme această

și, uneori au reu- 
în... apropierea în- 

Au Înscris: Bra- 
brverrtxi 18. Lefter 2, Ivașcen- 
cu 24. Niculescu 21, Vinereanu 
9. Ug'ai 6, David 9, Popa 10, 
pentru Dinamo, respectiv Mi- 
h'ită 13. Dă’escu 11, Caraion 
12. Eecea 2. Bulaneea 4, Du- 
m’tru 14. 
Plămadă 2, Fluturaș 11. 
condvs C. —
O. Vestinian. (P. IOVAN).

C.S.U. SIBIU — I.C.E.D. 
89—73 (46—36). Partidă dlna-
m'că, cu acțiuni în viteză. Bi
ne conduși de Copăcian (cel 
mai bun de pe teren), șibienll 
au avut în normanență iniția-

Sipoș 2, Suciu 8,
Au

61Dumitrache

tiva, c;știgind pe merit. Coșge- 
teri: Copăcian 19, Paiheghi 13 
— de la gazde, respectiv Gră- 
dișteanu 26. Voicu 14. (I. IO
NESCU — coresp.).

Grupa 7—12
SPORTUL STUDENȚESC —

C. S.U. BRAȘOV 76—78 (31—34).
Bucureștenii au dorit mult să 
pornească cu dreptul odată cu 
redarea în folosință a sălii Po
litehnica („303“), dar 
rile din atac au fost anulate 
în mare măsură _
din momentul apărării. Dealt
fel. acest „derby al codașelor" 
a avut doar clteva sclipiri, 
„florile rare" ale unui joc a- 
nost numindu-se L Ionescu (In 
„mînă". autor a 40 de puncte !) 
ți Krizbay (un conducător de 
joc lucid). Iiată și cîteva scoruri 
elocvente privind „căderile" 
celor două echipe: 8—5. 8—17, 
38—33. 38—45. 53—48. 55—62.
Au marcat: Popovici 11, Geor
gescu 2. Pascu 8, L. Popescu 
8, I. Ionescu 40, Condescu 4,
D. Popescu 2, Dăian 1 pentru 
gazde, respectiv Tecău 20, Cu- 
cerzan 18, Flaundra 15, Kriz
bay 14. Tace 4. Benedek 7. Au 
arbitrat bine A. Atanasescu și R. 
Stănciulcscu. (A. VASILESCU).

POLITEHNICA IAȘI — DI
NAMO ORADEA 89—86 (44— 
40, 78—78). Meci extrem de 
echilibrat, cu un final drama
tic, care a necesitat șl prelun
giri. Ooșgeterl: Boișteanu 49(1), 
Moisescu 15 — de la Politeh
nica, respectiv Gelert 32, Ko- 
Sa și Ilie — cîte 16. (M. MA- 
COVEI — coresp.).

„U“ CLUJ-NAPOCA — 
I.M.U.A.S. BAIA MARE 88—80 
(58—42). Cu Barna în mare 
vervă și domlnînd lupta sub 
panouri, clujenii s-au aflat 
tot timpul la „pupitru*. Coșge- 
teri: Barna 24, Herbert 21 — 
de la „U“, respectiv Ciocan 21, 
Dumitru 13. (M. RADU — co
resp.).

STEAUA 26 25 1 2561:1798 51
Dinamo 
Rapid 
Forul 
I.C.E.D.
C.S.U. Sibiu M M 15 2092:2234 37 
„U" CJ.-Nap.' 24 *12 fi 1911:2100 38

PoW. lași "........ ............ ..........
Dinamo Or.
C.S.U. Brașov 
I.M.U.A.S. 
Sportul rtud.

te tinerii
ția pregătită de Gh. Zamfires- 
cu au făcut ca la un moment 
dat (min. 13,51) scorul să lie 
5—5, pentru a se Înclina apoi 
în fața valorii campionilor, din
tre care o 
Ciobăniuc. 
eficacitate. _____ . „„
băniuc 77 Moiceanu 2, Rus 2, 
Hagiu, Ungureanu — 
B. Tufan 2, Șerban, 
Geambașu, FI. Niță. Au arbi
trat D. Paraschivescu si 
Nislor.

Viitorul Lie. 37 a ciștigat in- 
tîlnirea cu Rapid Arad. 8—7 
(3—3. 1-1, 2—2, 2-1), un Joc 
al marilor ratări, după care un 
rezultat de egalitate ar fi fost 
mai just, meritat de echipa — 
cu destule probleme — antre
nată de I. Unc.
Ghiță. 2,
2, Diaconescu, Vamoș, 
tiv Szabo (o subliniere pentru 
el) 3. Marc 3, Aconi. Arbitri : 
St. Karacsony — C. Fr&țilă.

După ce, in min. 21,15, sco
rul era de 7—2, printr-o evo
luție serioasă, exactă a jucă
torilor săi. Rapid a învins in 
cele din urmă la limită pe 
Voin’a Cluj-Napoca cu 7—6 
(2—0, 1—2, 3—0, 1—4), golurile 
fiind semnate de Ilie 2, Ad. 
Munteanu. Arsene. Gaiță, Scher- 
van, Ionescu (Rapid), Bea 2, 
Pop, Sebok, Kovacs. PocoL Au 
condus V. Burdea și M. Ștefan.

O dispută interesantă, cu un 
rezultat strîns multă vreme, a 
fost aceea 
Progresul : 
3—3, 4—1).
la început. ____ ______
Iui Al. Szabo au revenit pu
ternic. dar — cu portarul C. 
Kiss >n formă — Crișul a reu
șit în final o victorie meritată. 
Au înscris Gordan 3, Fejer 2, 

_ Garofeanu 2, Kiss (în ascen
siune) 2. Costrăș, respectiv 
Tătaru 2, Florincescu 2, Mădes
cu 2. Gh. Ion. Arbitri : R. Ni- 
ehita — A. Soos.

Geo RAEȚCHI
înaintea celui de al cincilea 

turneu (București, 23—27 fe
bruarie). clasamentul se pre- 
zintă nsf.fel :
1. DINAMO
2. Rapid 8uc.
3. Crișul
4. Voință
5. Progresii
6. Viitorul
7. C.N.A.S E.
8. Rapid Arod

COMPETITIONAL

■ealiză-

de figurația

notă in plus 
nu numai 
Realizatori :

merită 
pentru 

Cio-

Dinamo,
Nutu,

Gh.

Au marcat
Zaharia 2, Oprișan 

respec-

dintre Crișul și
10—7 - (3—1. 0—2,
Orădenii au forțat 
dună aceea elevii

28 26 2
28
28
28
28
28
28
28

23 1
19 2
12 2
10 3
8 2

0 390-193
4 275—184
7 329-214

14 235-248
15 233—266
18 222-305

4 3 21 191-304
2 1 25 165—326

54
47
40
26
23
18 
M
5

Noul sezon oompetițicmal 
popice a
române de popice", aflată la a 
9-a ediție, competiție individua
lă rezervată celor mal buni ju
cători și jucătoare. Am văzut Ja 
primul concurs al anului, care 
s-a desfășurat simbătă pe arena 
bucureșteană Voința, pe toți 
cocnponențil loturilor de seniori 
și senioare șl pe alți sportivi 
fruntași din eebipede diviziona
re, care, prin evoluția lor bună 
in sezonul trecut, au atras a- 
tenția selecționerilor. Cu două 
săptămîni înaintea reluării cam
pionatului divizionar, truarea ma
joritate a jucătorilor fruntaș) 
s-au prezentat în formă cores
punzătoare. obtlnînd rezultate 
bine. Clțiva dintre membrii lo
turilor. ca și alți sportivi, au fost 
notați cu cifre de peste 920, la 
bărbați, respectiv 440 la femei, 
punctaje care pe pistele arenei 
Voința constituie rezultate — pu
tem spune — de excepție. Ex
celent au evoluat timișoreanca 
Emilia Ebel — 459 p d și cons- 
tănțeanul Vasile Donos — 935
p d. care, dacă vor repeta ase
menea rezultate, au bune șanse 
să devină componențl ai „lotu
rilor restrinse". O frumoasă im
presie au lăsat și jucătoarele e- 
chipei Voința București Elena 
Andreescu și Nine ta Badea, pre
cum și soțU Căuneanu, din for
mațiile Gloriei București, tar din
tre cei mai tineri s-au remarcat, 
în mod deosebit, bălmăreanul 
Stelian Boariu șl reșițeanca Mă
ria Zsizsik.

Dar tată clasamentele „Cupei 
F.R.P." după etapa I — FEMEI: 
L. Emilia Ebel (Voința Timișoara) 
459 p d (la .pline" 292 — la «Izo
late- 167 — bile goale 3). 2. Ele
na Andreescu 447 «izolate- 160), 
S. Nineta Badea 447 (152) — am
bele de la Voința București, 4. 
Margareta Căbneanu (Glocia 
București) 435, 5. Maria Zsizsik 
(C.S.M. Reșița) «M (1«). »• E- 
lena Pană (Voința București) 434 
(147). BARBAȚT : 1. V. Donos
(Chimpex Constanța 935 (la „pli
ne" 607 — la „izolate" 328 —
bile goale 0), 2. Șt. Boariu (Au
rul Baia Mare) 926, 3. AL Căti- 
neanu (Gloria București) 925, 4. 
I. Bice (Aurul Baia Mare) M7, 
5. G. Marin (Olimpia București) 
903, 6. Al. Naszodl (Aurul Baia 
Mare) 304.

„Cupa F.R.P." va avea trei e- 
tape, iar clasamentele se vor al
cătui prin adiționarea popicelor 
doborite și nu după puncte ca în 
edițiile precedente. Vineri, tot 
pe arena Voința din Capitală, va 
avea loc prima etapă a „Cuped 
F.R.P." la juniori, care va cons
titui șl o selecție pentru alcătu
irea loturilor naționale în vede
rea Camnionatelor mondiale. (T. 
RABȘAN).

___ .___ _____ de
. debutat cu întrecerile 

primei etape a „Cupei Federației _ -__ _________:__u li o
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FESTIVALUL ȘAHIST „HERCULES '83"
BĂILE HERCULANE, 13 

(prin telefon, de Ia trimisul 
Agerpres, Albert Berger):

în runda a 5-a a turneului 
masculin din cadru] Festivalu
lui șahist „Hercules ’83", ma
estrul român loan Birlescu l-a 
învins Pe maestrul bulgar Pe- 
tar Orev, iar Cornel Bușu a 
ciștigat la Parik Ștefanov. A 
fost consemnată 
intilnirile: Ionescu 
și Bărbulescu — 
Celelalte două partide ale run
dei : Jivanovici (Iugoslavia) — 
Forgacs (Ungaria) șl Nicolaide 
— Ott (RFG) s-au întrerupt.

Lider a] clasamentului se 
menține Constantin Ionescu cu 
4 puncte, urmat de Dan Băr
bulescu și Cornel Bușu cu 
cite 3 puncte, Gyula Forgacs 
(Ungaria) — 2.5 (1), Parik

remiza In 
— Vaisman 
Ungur eanu,

Ștefanov, loan Biriescu țd 
Emil Ungureanu cu cite 2,5 p. 

în concursul feminin, Anto
nina Dragasevici (Iugoslavia) a 
învins-o pe Smaranda Boicu, 
iar partidele Miroslava Gosto- 
vici (Iugoslavia) — Eleonora 
Gogilea, Cristina Bărbulescu — 
Gertrude Baumstark și Slobo- 
danka Milivojevici — Emilia 
Chiș s-au încheiat remiză, in
tr-o partidă întreruptă, Edit Ște
fanov a învins-o cu piesele ne
gre pe Eva Karakas (Ungaria).

Pe primul Ioc în clasament 
continuă să se afle Slobodan- 
ka Milivojevici (Iugoslavia) cu 
3,5 puncte, urmată de Edit Ște
fanov — 3 (1), p., Gertrude 
Baumstark — 3 p, Emilia Chiș, 
Antonina Dragasevici (Iugo
slavia) și Eleonora Gogilea cu 
cite 2,5 puncte.

pa giuleșteană a prestat 
un Joc rapid, variat, în 
experiența și puterea de 
a Constanței Iorga și Marianei 
Ivanov au fost dublate de do
rința de afirmare a Anei Gre
cu, a Amaliei Ene sau de Jo
cul excelent în atac al Ilenei 
Tîrnoveanu. Din păcate, a fost 
numai o victorie de orgoliu, 
care n-a mai putut 
nimic, dar credem, 
învățăminte pentru voleibalis
tele și conducerea tehnică a 
rapidistelor. Meciul a fost ar
bitrat foarte bine de bucureș- 
tenii V. Ranghel si E. Costoiu. 
(Mihail VESA).

DINAMO - PENICILINA 
IAȘI 3—1 (3, 1, —14, «). Doar 
primele două seturi au relevat 
virtuțile tehnice ale elevelor 
antrenoarei Doina Ivănescu, 
care s-au detașat net în fata 
adversarelor. în setul trei, pe 
fondul unor neglijente la ore- 
luare și a unul joc tern al di- 
namovistelor. ieșencele — bine 
dirijate de antrenorul Nicu 
Roibescu — au condus cu 4—0 
și după mai multe egalități, 
ultima la 14, au ciștigat setul, 
în ultima secvență a meciului,

14, 2 
eele 
țdei 
doi, 
14—7 
ciu 
F
lulia

DRUMEȚII 
MONTANE

BUCUREȘTI 
fiecare 

săptămînă,

CONCURSUL REPUBLICAN DE CROS DE 11
(Urmare din pag. 1)

1. 
2.
3.
4.
5.
6.

7.a.
9. 

W.
71. 
S».

Buc.

26 10 16 1926:2130 36
26 tt) 16 1934:2089 36
26 9 W 1947:2127 35
26 a W 1016:1979 34
26 4 22 «50:2160 30

I.T.H.R. 
organizează, la 
sfirșit de 
drumeții montane la ca
banele Babele, Carai- 
man, Piatra Arsă, Gura 
Diham. Valea cu Brazi, 
Piscul Ciinelui, Peștera, 
Padina, Girbova, Poiana 
Secuilor. Plaiul Foii, 
Curmătura, Gura Rîului, 
Piatra Mare, Teleferic 
etc.

Se asigură: transpor
tul cu trenul; cazare, ci
nă și mic dejun.

Se primesc înscrieri la 
toate agențiile de turism 
ale I.T.H.R. din: Bd. 
Republicii nr. 68, Bd. 
1848 nr. 4, Bd. N. Băl- 
cescu nr. 35, str. Tonitza 
nr. 13, str. Mendeleev 
nr. 14, str. Luterană 
nr. 4.

seniori, reintrat și ej după o 
lungă pauză. Un amănunt nu 
lipsit de interes : călcat din 
spate, pe la 3200 m, Marko 
și-a pierdut un pantof, fiind 
altfel nevoit să alerge cu un 
picior desculț !

Ciștigătorii juniorilor, Mar
gareta Keszeg și Costel Con
stantin, precum șl Cornel Mi
laș, la tineret, »-au impus, de 
asemenea, fiecare în mod clar.

Au fost înregistrate urmă
toarele clasamente pe probe : 

, JUNIOARE — 2000
Margareta Keszeg (CSȘ Ceta
te Deva) 6:10,9, 2. Gyongy
Koncza (CSȘ Cetate Deva) 
6:15,0, 3. Violeta Bec-lea (Olim
pia Buc.) 6:16,0, 4. Ana AH- 
george (CSȘ Bistrița) 6:16,0, 5. 
Cleopatra Pălăceainu (CSȘ Ce
tate Deva) 6:17,5, 6. Iulia Io
nescu (CSȘ P. Neamț) 6:24,5.

JUNIORI — 6000 m : 1. Cos
te! Constantin (Steaua! 18:25.4

m: 1.

2. Marius Nicoarâ (CSU Ga
lați) 18:32,9, 3. Teodor Havri- 
liuc (CSȘ „M. Eminescu" Iași) 
18:33.0, 4. Remus Răcășan („U“ 
Cluj-Napoca) 18:36,4, 5. Viorel 
Popescu (Steaua) 18:43,9, 6. O- 
noriu Dorgoșam (Poli Timișoa
ra.) 18151,2.

TINERET - 8000 m: 1. Cor
nel Milaș (Steaua) 24:24,1, 2.
Marcel Martinaș (Dinamo) 
24:29,5, 3. Marian Bălan (Oțe
lul Galați) 24:33,2, 4. Ilie Dia- 
conu (Dinamo) 24:46,0, 5. Ma
rius Poștoacă (Steaua) 24:58,0, 
6 Cornel Ene (Poli Timișoara) 
25:11.0.

SENIOARE : — 4000 m : 1.
Fița Lovin (CSU Galați) 13:05,4, 
2. Sica West (CSȘ Cetate De
va) 13:14,8, 3. Adriana Mustață 
(Metalul Buc.) 13:34,4, 4. Mia 
Gologan (CS Brăila) 13:41,9, 5. 
Tatiana Conac (Știința Bacău) 
13:53,6, 6. Daniela Vieru (Ști
ința Bacău) 13:54,0.

SENIORI — 12000 m : 1.
Gvârirw Mnrl’n (NlwaimX 38-30 4

1. C 
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Motc 
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IRTUÂLA CAMPIOANA
MU lOCUilILf 1-4, în fierea apropiatei deschideri o sezonului oficial

:îrmi 
rea- 

a de 
ă to 

re-
Vie- 

Jicu- 
51 Și 
arbi- 
tescu 
;ucu-

MASCULIN

1. DINAMO 22 22 0 66:14 44
2 C.S.M. Lib&rtateo 22 17 5 56:28 39
3. Farm! 22 13 9 X-.39 36
4. Flacârc roșie 22 11 11 42:41 33
5. Chimpex 22 10 12 37:42 32
6. C.S.U. Oțele' 22 9 13 39:44 31
7. Pervici lina 22 9 13 39:47 31
a. Calculatorir’ 22 9 13 39:49 31
9. Ma ratex 22 9 13 37:47 31

10. Știinta 22 9 13 38:50 31

în. Universitatea 22 8 14 34:48 30
12 Rapid • 22 6 16 27:55 28
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(C. 
).

C.S.M.U. SUCEAVA — CAL
CULATORUL BUCUREȘTI 
3—0 (13, 12, 11). întîlnirea din 
sala „Unirea1 a fost foarte dis
putată. Sucevenii, cu o forma
ție mai omogenă, s-au impus 
pe merit oferind numerosului 
public faze deosebite. S-au e- 
vidențiat ; Pancu, Euuca, Mtn- 
dru și Dumitru (S), respectiv, 
Ion, Slcriade șl Iuliasz (C). 
Au arbitrat ; M. Constantincscu 
(Ploiești) și I. Stoica (Bacău). 
(I. MINDRESCU — coresp.).

MOTORUL BAIA MARE — 
C.S.U. OTELUL GALATI 3—0 
(11, 7, 4). Gazdele au obținut o 
victorie toarte prețioasă, avînd 
în vedere situația precară din 
clasament. Remarcați : Ștreang, 
Covaci și Mihalca (M), Zaha- 
rescu și Pustiu (CSU). Au ar
bitrat bucureștenii Al. Drago- 
mir și R. Farniuș. (O. NEMEȘ 
— coresp.).

STEAUA — 
NA ORADEA

Meci slab

I
I
I
I
I
I
I 
I

Z3-1neri- 
meci

litrat 
Al. 
co-

C.S.U. ALUMI- 
3-1 (-9, 8. 5, 
din toate punc

tele de vedere, cu multe gre
șeli de serviciu și blocaje de
fectuoase. Cu toată tinerețea 
componenților ambelor forma
ții. s-a jucat „bătrinește". în 
final, victoria a revenit bucu- 
reștenilor datorită unui joc ceva 
mai variat, mai ales în 
seturile 2 și 3. S-au remarcat : 
P. Ionescu, Mina șj Maeavei 
(S), Manole, Băgăian și Rădu- 
tă (CSU), V. Arhire (Brașov) șl 
I. Covaci (București) au arbi
trat foarte bine un meci fără 
probleme. (O. GUȚU — co
resp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— EXPLORĂRI BAIA MARE 
3—1 (12, 13, —10, 11). Joc foar
te disputat, urmărit de peste 
3 000 de spectatori, dar din pă
cate de factură tehnică modes
tă. în setul secund, oaspeții au 
condus cu 12—I, dar au cedat 
la 13. Studenții, după ce au 
pierdut setul trei (oaspeții au 
jucat foarte bine), s-ațj mobi
lizat și au cîștigat setul al pa
trulea și ultimul. S-au eviden
țiat : Stoian, Daha, Braun și 
Hrinco (U), Slaicu, Strauft și 

Bucureștenii I. Ni- 
C. Gogoașe au ar- 
~ COSTIN — co-
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1. Dlnomo
2. SVKUW
3. Unlversîtoteo
4. Explorări
3. Silvan a
6. C.S.U. Alumina
7. Calculatorul
8. Motorul
4. C.S.M.U.

10. Tractorul
111. Carpațl
12. C.S.U. Oțelul
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12 24:44 22
15 22:50 21
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Vineri noaptea, lotul olimpic 
de fotbal a revenit în țară du
pă turneul întreprins in Bul
garia și Grecia. S-a tocheiat- 
de fapt, o primă etapă de pre
gătiri înaintea abordării 
liminariilor pentru 
în turneul final de fotbal din 
cadrul Olimpiadei 
de la Los Angeies. Iar primul 
meci al preliminariilor e des
tul de aproape, la 30 martie, 
cu Iugoslavia, în deplasare. Și 
cum de atîtea ori primul pas 
e decisiv în realizarea unu! o- 
biectiv, federația, conducerea 
tehnică a lotului tratează 
toată seriozitatea acest debut

După cum se știe, 
parte a turneului s-a desfășu
rat în Bulgaria, mai precis la 
Petrici, un mic orășel diin a- 
propierea graniței cu Grecia, 
cu climă blindă. La centru! 
național de pregătire a sporti
vilor bulgari, prin grija Iul V. 
Avranov, președintele comite
tului orășenesc de sport, M. 
Roclev, președintele clubului 
Belașița, L. Divle, directorul 
bazei sportive. și federației 
bulgare, olimpicii noștri au a- 
vut condiții dintre cele 
bune de pregătire.

în Bulgaria, lotul nostru a 
susținut trei jocuri în cedrul 
unui prestigios turneu, la care 
cu ani în urmă au participat 
prima echipă a Uniunii Sovie
tice și Steaua București, echi
pă oare a lăsat aici o bună 
impresie, o impresie pe care 
lotul olimpic — chiar dacă n-a 
cîștigat nici un meci (d!ar nici 
n-a pierdut) — avea s-o între
gească prin tehnicitatea jucă
torilor săi, prin ideea de joc 
(desigur, aflată tocă în fază de 
experiment, de însușire) și 
prin comportarea sportivă. în 
primul meci al turneului (Be
lașița Petrici — Belașița Stru- 
mici) s-au acordat 4 cartonașe 
galbene și unul roșu ! Dar lu
crurile au intrat apoi pe fă
gașul normal, iar echipei o- 
limpice a României i-a fost »- 
tribuită „Cupa sportivității".

Rezultatele de la Petrici se. 
cunosc : 1—1 (Q—0) cu divizio
nara „B" Akademik Sofia. E- 
chipa n-a jucat rău, a dominat, 
dar n-a marcat, precizia șutu
rilor a lăsat de dorit (doar 6 
din 18 au nimerit spațiul por
ții). iar golul primit s-a dato
rat slabului dublaj In apărare. 
Următorul meci a fost cel cu 
echipa iugoslavă de divizia „C“ 
Belașița Strumițsa. Deși parte
nera arăta predilecție pentru 
joc atletic, în forță, chiar dur, 
diferența de valoarea era evi-

pre-
calificarea

din 1984.

CV

prima

mal

dentă ș: la pauză fotbaliștii 
noștri conduceau cu 2—0. Du
pă aceea, echipa a evoluat 
confuz, cu mari greșeli In a- 
părare, cu ratări în atac și a 
trebuit să se mulțumească în 
final cu un egal. Se vedea lip
sa jocurilor in actuala formulă, 
ca și apariția unor momente 
de „absență" în joc, cum au 
fost acelea La primirea celor 
două goluri.

în sfîrșit, examenul cel mai 
sever (sau „meciul turneului") 
avea să-l constituie partida cu 
•chipa gazdă, o „divizionară 
„A" (locul 6) care n-a oedat 
pe teren propriu dedt un 
punct în campionat (0—0 cu 
Ț.S.K.A. Sofia). în acest joc, 
„olimpicii" au avut un start 
excelent. în 8 minute, 4 șu
turi, trei mari ocazii de gol. 
In min. ’ “
cidentat 
ceste. îl 
chiar în 
nu avea 
chipă din cauza entorsei sufe
rite. în acest meci, fotbaliștii 
noștri 
(lucru 
costă 
Radu

Deși 
lari și 
meciurile din Bulgaria au scos 
în evidență comportarea bună 
a lui Cazan, Solomon, Șoiman, 
Bărbulescu șl îndeosebi Maja- 
ru (în Grecia însă, Mlajaru n-a 
mai repetat frumoasa compor
tare), dar și unele carențe 
(inerente, la început de drum) 
fn ceea ce privește : a) sincro
nizarea cuplurilor, a grupuri
lor de jucători ; b) participa
rea fundașilor laterali la ac
țiunile ofensive ; c) aportul 
mijlocașilor în cele două faze 
ale jocului, de atac și apăra- 

_ ‘ " i o
de mult constatată, la

19, N. Stanoev l-a ac- 
grav pe Șoiman (a- 
pierduse pe drum 
min, 5) și băcăuanul 
să mai reintre In e-

s-au jucat cu ocaziile 
care la un meci oficial 

j-'ump), fn primul rtod 
II, Nemțeanu și Petcu.
nu era vorba de titu- 
rezerve, ci de verificări,

re. In plus, a mai anărut 
lacună, 
destule echipe de la noi, și în 
partida < ~ „1
în caa cu Belașița Petrici : ju
cătorii noștri au mărit tempoul 
de joc. și-au impus punctul de 
vedere doar atunci cînd s-au 
văzuit conduși și cînd trebu
iau să egaleze, lucru pe care 
l-au și realizat. Deci, resurse 
erau. Fapt, demonstrat în me
ciul cu Belașița Petrici, cînd 
jucătorii noștri au fost aplau
dați în repetate rînduri, ca și 
în unele jocuri din Grecia, a- 
supra cărora vom reveni, fă- 
cînd șl o apreciere de ansam
blu asupra actualului lot olim
pic de fotbal.

cu Akademik Sofia, și

Constantin ALEXE

Sintbătă și duminică, echipele 
din cele trei eșaloane au dispu
tat noi meciuri de verificare 
înaintea deschideill sezonului o- 
ficial. Cum duminica viitoare, la 
Craiova, va avea loc prima par
tidă a noului sezon (restanța din
tre divizionarele „A" Universi
tatea și C.S. Tirgoviște), Iar la 
23 februarie etapa „16"-lmllor 
„Cupei României", putem spune 
că meciurile de la sfîrșitul săp- 
tămlnii au reprezentat teste im
portante pentru antrenorii șl e- 
chlpele lor.

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
F.C. OLT 2—1 (1—0). Peste
15.000 de spectatori au asistat la 
primul meci amical al anului 
disputat la Craiova de divizio
nara „A" Universitatea. Jocul a 
fost viu disputat, scorul deschl- 
zlndu-i Balacl, in min. 8, cînd 
a transformat un penalty. După 
pauză, Eftimie, in min. 76, a 
restabilit egalitatea doar pentru 
4 minute, pentru că Irlmescu, 
In min. 80, a marcat golul vic
toriei. De notat că, In min. 56, 
același Irimescu a ratat o lovi
tură de la 11 m. UNIVERSITA
TEA : Lung — Negrilă, Irlmescu, 
Ștefănescu, Ungureanu — Do- 
nose. Dumitru, Beldeanu — Bă
lăci, Cămătaru, Geolgău. Au mal 
jucat : Boldicl, Ciupltu, Cirțu, 
Crișan, Ticleanu. F.C. OLT : An- 
gr.el — Onuțan, Bumbescu, Că- 
țol. Matei — Bărbulescu, Chives- 
cu, Burleanu, Eftimie — Șoarece, 
Iamșndl. Au mal jucat : Arlclu, 
Balaur, State, Constantlnescu, 
Prepeliță. (St. GURGUI, coresp.)

SPORTUL MUNCITORESC CA
RACAL — DINAMO BUCUREȘTI 
î—s (1—2). Med la discreția e- 
chlpei campioane, care, sîmbătă, 
a punctat prin lordache (2), 
Văetuș (2), Mulțcscu, Augustin, 
Custov și Dragnea. Antrenorul 
Dumitru Nicolae-Nicușor a uti
lizat următoarea formație : Mo- 
raru (min. 70 Eftlmescu) — I. 
Marin (min. 70 Vlad), Dinu, AI. 
Nicolae, Stăncscu — Mulțescu, 
Movilă (min. 46 Văetuș), Augus
tin (min. 55 L. Moldovan), Cus
tov — Iordache, Dragnea (min. 
70 Sertov).

POLITEHNICA IAȘI — C.S.M. 
SUCEAVA 1—2 (1—1). Aproxi
mativ 3 000 de spectatori au asis
tat la un Joc frumos, în care 
sucevenii au speculat cu promp
titudine greșelile apărătorilor Ie
șeni. Au marcat : Burdujan (min. 
35), respectiv Cașuba (min. 18 
șl 85). In min. 2 Romllă a ratat 
un 11 m. POLITEHNICA : Bucu 
— Slgmirean, Anton, Ursu, Clo- 
cîrlan — Romllă, Slmionaș, Flo
rean — Cloacă, M. Radu, Bur
dujan. Au mal jucat : Cîmpeanu, 
Munteanu, Pâvelluc. (V. DIACO- 
N'ESCU. coresp.)

COR VINUL HUNEDOARA — 
RAPID BUCUREȘTI 4—1 (2—1).
Au marcat : Dumltrache (min. 
11), Petcu (min. 20, 60 șl 85), 
respectiv Damasclun (min. 30). 
(L VLAD, coresp.)
F.C.M. BRAȘOV — DUNAREA 

C.S.U. GALAȚI 2—0 (2—0). Joo'
plăcut, pe stadionul Munldpal, 
Ia care au asistat drea 2 500 de 
spectatori. Au marcat t Ștefan 
(min 22) șl Bența (min. 24). în 
min 19, Bența a ratat un 11 m. 
F.C.M. : Clipa — Ștefan, Maneta, 
Naghl, Boriceanu — Spirea, Șu- 
lea, Văideanu — Lăcătuș, Bența, 
Batacliu. Au mal jucat : Stinge.. 
du, Anghel, Gherghe, Paraschl- 
vescu, Marinescu. IC. GRUIA, 
coresp.)

C.S.M. REȘIȚA — JIUL PE
TROȘANI 2—2 (2—0). Reșițenil au 
dominat in prima repriză, iar 
după pauză Jiul a fructificat

ȘTiINJA BACĂU. LIDER LA ÎNCHEIEREA TURULUI CAMPIONATULUI FEMININ DE HANDBAL
(Vrmare din pag 1)

ren au contribuit la realiza
rea unui spectacol sportiv plă
cut. Deși au ratat mult, leșen- 
cele s-au distanțat la Începu
tul meciului, conducînd cu 4—2, 
în min. 8 și 6—3 în min. 14, 
acreditînd la suporteri speran
ța unei victorii lejere. Dar. 
în min. 20 s-a produs egala- 
rea *(7—7), după care oaspe
tele au preluat conducerea da
torită unor atacuri mal rapide, 
mai bine dirijate Știința Ba
cău s-a aflat la cîrma jocului 
și o bună bucată de timp din 
repriza a doua: 13—11 în 
min. 37, 15—14 în min. 43 și 
16—15 în rn n 44.

Beneficiind de două jucă
toare în zi bună — Covaliuc 
și Corban — gazdele, frenetic

REZULTATEI.E CONCURSULUI
IOSPORT DIN 13 FEBRUARIE J983
Cremonese — Monza 1
Foggia — Arezzo 1
Lazio — Como x
Lecce — Campobasso 1
Palermo — Sambenedettesc x
Reggiana — Pistoiese x
Varese — Bari x
Atalanta — Bologna (pauză) 1
Atalanta — Bologna (final) 1
Milan — Catania (pauză) x
Milan — Catania (f nal) x

Perugia — Cavese (pauză) x
Perugia — Cavese (final) 1

total de cîștiguri : 770.751 Iei.

încurajate, au reușit să re
monteze handicapul șl, apoi, 
în min. 52. să conducă cu do
uă goluri : 19—17. TEROM a
cîștigat pînă la urmă și victo
ria sa — obținută înltr-un 
meci greu, echilibrat — este pe 
deplin meritată. Au arbitrat : 
excelent Pantelie Cîrligeanu 
șl cu citeva greșeli inexplica
bile Gb Dumitrescu (ambii 
din București)

Marcatoare^ Corban 6, Co
valiuc 5, Avădanei 5, Savin 2, 
Marineac 2 și Turbata 1 — 
pentru TEROM Iași, Leonte 6, 
Florea 5, Lupșor 3, Călin 2, 
Hrițcu 2 și Găitan 2 — pentru 
Știinta Bacău. (Ion GAVRILES- 
CU).

TEXTILA BUHUȘI — RUL
MENTUL BRAȘOV 20—18 
(13—7). Disputat in Sala poli
valentă — arhiplină —, meciul 
a fost foarte disputat. Gazdele 
au dominat cu dezinvoltură, 
ele conducînd cu 6—0 în min. 
9 și 10—4 în min. 23. Rulmen
tul a reușit — pe parcursul 
următoarelor minute — să e- 
chilibreze jocul, dar n-a avut 
resurse pentru a obține „re
miza" la care a rîvnit. Au în
scris : Ciubotarii 10, Bortaș 4, 
Racliș 3, Varga 1, Leonte i și 
Popovici 1 — pentru Textila, 
Oacă 4, Tache 3, Drăgușe] 3, 
Pătruț 2, Neică 2, Călin 1, 
Furtună 1, Beșchi 1 și Marian 
1 — pentru Rulmentul. (L 
VIERU — coresp.).

HIDROTEHNICA CONSTAN
ȚA — PROGRESUL BUCU

REȘTI 23—20 (13—9). Angaja
mentul fizic, spectaculozitatea 
fazelor și echilibrul disputei — 
iată principialele caracteristici 
ale acestui meci de mare dîr- 
zenie. începutul partidei a fost 
furtunos, dar constănțencele 
au reușit să-și asigure — în 
min. 24 — un avans liniștitor: 
10—6. în repriza a doua am 
avut impresia că asistăm la 
o cursă de urmărire, în care 
bucureștencele au fost la un 
Pas de egalaire (19—20), dar 
au cedat în final ritmul. Au 
înscris : Frîncu 8, Dimofte 7, 
Braț 4, Matarangă 2, Sanda 1 
și Bocăneală 1 — pentru Hi
drotehnica. Popa 5, Sasu 5, So- 
tiriu 5, Bădescu 3, Oprea 1 șl 
Caramalău 1 — pentru Progre
sul București. (C. POPA — 
coresp.).

C.S.M. INDEPENDENȚA SI
BIU — C.S.M. SE. GHEOR- 
GHE 24—22 (11—7). Meci de 
slabă factură tehnică. Au mar
cat cele mai multe goluri : 
Oncu 11, Macarie 4, Klein 3, 
Barzu 2, respectiv Torok 10, 
Florea 6, Vișan 3. (1. IONESCU 
— coresp.)

CHIMISTUL RM. VÎLCEA — 
MUREȘUL TG. MUREȘ 26-24 
(17—18). Surpriza s-a aflat 
doar la un... pas, pentru că 
mureșencele, foarte bine con
duse de pe bancă, au creat e- 
moții gazdelor și publicului, 
localnicele reușind doar în fi
nal să domine. Au înscris cele 
mai multe goluri : Verigeanu

11, Popescu 5, Andronache 3, 
Pestrea 3, respectiv Dorgo 5, 
Bărbat 5, Laszlo 4, Feher 2, 
Sărac 2. (P. GEORNOIU — 
coresp.).

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
A.E.M. TIMIȘOARA 30—18 
(13—7). Spectatorii prezenți în 
sala Floreasca se așteptau la 
c partidă echilibrată. Nu a 
fost așa, pentru că timișoren- 
cele au opus o palidă rezisten
ță, fiind parcă din start îm
păcate cu postura de învinse, 
în general, a fost un meci 
frumos, cu acțiuni în viteză, 
dar și cu muilte durități, am
bele echipe a-cumuilînd un ma
re număr de minute de eli
minare. Au mancat : Grigoraș 
14, Simion 4, V. Constantlnescu 
3, Măi u rea nu 3, G. Constanti- 
nescu 2, Nuțu 2, Covaci 1 și 
Moise 1 — pentru Confecția, 
Luțaș 9, Cojocaru 4, Ștefano- 
vici 3, Popăilă 1 și Zipischka 
1 — pentru A.E.M. (P. IV.).

CLASAMENT

1. ȘTHNTA
2. Ru-lmentuL
3. Chimistul
4. Progresul
5. TextMa
6. A.E.M. Tim.
7. Hidrotehnica
8. TEROM
9. Confecția

10. Mureșul
11. Lndependervța
12. C.S.M. Sf. Gh

11 8 0 3 276-244 27
11 8 0 3 227-215 27
11 7 0 ♦ 258-237 25
11 6 1 4 221-217 24
11 8 1' 4 207-227 24
115 15 215^11 22
HI 5 1 5 224-226 22 
W 5 0 6 229-219 2?
11 4 2 5 250-235 21
11 4 16 208-223 20
11 2 * 8 195-232 W
11 1 2 8 220-244 15

Returuf campior*atu!t>î femfnfn d« 
hon^al, Divizia „A", va Incepa la 
20 martie.

două contraatacuri prin Șiimu- 
lanschi (min. 53) și Dosan (min. 
73). Golurile gazdelor au fost 
realizate de Oancea (min. 3 și 
13). JIUL : Homan — Vesa, M. 
Popa, Vizitiu, Szckcly — Varga, 
Șumulanschi, V. Popa, M-. Ma
rian — Băiuță, Guda. Au mai 
jucat : P. Grigore, Vînătoru, Do- 
san și Stana. (P. FUCHS, coresp.)

ȘOIMII IPA SIBIU — LOTUL 
U.E.F.A. ’83 5—1 (4—1). Circa
5.000 de spectatori au urmărit un 
joc frumos, în care gazdele s-au 
impus in prima repriză. Sibienii 
au marcat prin Beleaua (min. 7 
și 32 — ultimul din lovitură de 
la 11 m), Bhsan (min. 25), Coca 
(min. 41 și 70). în timp ce pentru 
juniori a înscris Văsîi, în min. 3. 
In min. 84, Țirlea. din reprezen
tativa de juniori, a ratat un pe
nalty. Lotul U.E.F.A. a prezentat 
următorul „unsprezece** : Iasco
— Rus, Meszaroș, Stredie, Dă- 
nuță — Mateuț. Musnai, Sân doi
— Hagi, Țirlea. Vâsli. Au mai 
jucat : Barba și Mărgărit. A ar
bitrat sibia-n-ul M. Ludoșan- (I- 
lie IONESCU - coresp.)

F.C. CONSTANTA — GLORIA 
BUZĂU 2—1 (0—0). Golurile au
fost realizate de Buduru (min. 
47), Zahiu li (min.- 79), respec
tiv Zahiu I (min. 65. din 11 m). 
(S. NACE, coresp.)

U.T. ARAD - F.C. BIHOR 
1—1 (1—1). Autorii golurilor :
Tisa (min. 31) pentru U.T.A., 
Grosu (min. 7) pentru F.C. Bi
hor. (M. GHEORGHE, coresp.)

„CUPA SILVIU PLOEȘTEA- 
NU“. Rezultate din etapa a IV-a 
a competiției : seria I : Mobila 
Măgura Codlea — Nitramonia Fă
găraș 2—1 (1—0) : Torpedo Zăr-
ne^ti — I.C.I.M Brașov 1—4 
(0—0) ; seria a II-a : Precizia 
Săcele — Utiilajul Făgăraș 4—1 
(3—l1) ; Metrom Brașov — Tex
tila Prejmer 5—2 (a—1) ; Trac
torul Brașov — Chimia Orar Vic
toria 3—0 (nepreze.nta.re). (G. 
CAROL — coresp ).

RAPID ARAD — MINERUL 
MOLDOVA NOUA 1—3 (1—1). Au 
înscris : Apostol (min. 16).
Dăescu (min. 31), Fărcăreseu 
(min. 61 și 73). (Gh. MORNAlLA, 
coresp.)

VULTURII IURT LUGOJ •— 
IND. S1RMEI C. TURZII 1—0 
(1—0). Unicul gol a fost reali
zat de lancovicj (min 42). (C.
OLARU. coresp.)

AURUL BRAD - CHIMICA 
TÎRNAVENI 3—0 (i—0). Au mar
cat: Nan (min. 38), Merlă (anin. 
67) și Gherchinic (min. 70). (Al. 
JURCA, coresp.).

PANDURII TG. JIU - C.S. 
BOTOȘANI 3—2 (2—1). Au în
scris : Rădulescu (min. 3), Croi- 
toru (min. 34, din 11 rr»), Radu 
(min 70), respectiv Ene (min. 6) 
și Luca (min. 65). (P. CRISTEA, 
coresp.)

AUTO TIMIȘOARA — C.F.R. 
TIMIȘOARA 1—0 (1—0). Echipa
Auto, viitoarea adversară a Jiu
lui in „Cupa României", a în
trecut divizionara prin go
lul realizat d? Ionescu (min. 23). 
(C. CREȚU, coresp.)

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
METALUL PLOPEN1 1—0 (0—0). 
Unicul gol a fost realizat de 
Mangalagiu (min 82). (V. MA»
NOLIU, coresp.)

ÎNFRĂȚIREA oradea — C.F.R» 
CLUJ-NAPOCA 4—3 (0—2). Auto
rii golurilor : Schwartzman (min. 
4f. 70, 73), David (min. 51), res^ 
pectiv Berinde (min. 8 șl 40 — 
ambele din 11 m) și Rus (min. 
82). (I. GHIȘA. coresp.)

CARPATI MIRȘA — GAZ ME
TAN MEDIAȘ 3—1 (1—1). Au
marcat : Bodi (min. 10), ML. Ste- 
Ilan (min. 77 și 79), respectiv 
Horbădă (min 8) (M. VERZES-
CU, coresp.)

.CUPA 16 FEBRUARIE". La 
Slobozia s-au disputat sîmbătă 
șl duminică jocurile din cadrul 
„Cupei 16 Februarie", competiție 
care a fost cîștigată de Auto
buzul București, iată rezultatele î 
Unirea Slobozia — Progresul 
Vulcan București 1—0 (1—0), Au
tobuzul București — F.C.M. Pro
gresul Brăila 2—0 (2—0). Pentru 
locurile 3—4 : F.C.M. Progresul
— Progresul Vulcan 4—2 (1—0) ; 
locurile 1—2 : Autobuzul — Uni
rea 3—2. după executarea lovitu
rilor de la 11 m. (I. ZAHARIA, 
coresp.)

C.SJH. DROBETA TR. SEVE
RIN — MINERUL ANINA 4—0 
(2—0). Golurile divizionarei ,,B“ 
au fost marcate de Pop Cmin.' 
30 — autogol). Ciocîrlie (Irndn» 
43), Iordache (min. 65 — din
penalty și 68) (M. FOCȘAN —
cores-o.).

UNIREA ALBA IULIA — MI
NERUL BORȘ A 2—2 (2—0). Gaz
dele au punctat prin Gh. Vaaile 
în min. 23 și 25, iar oaspeții au 
egalat prin golurile realizate de 
Gigău (min. 47) și Tonea (min. 
78). (I. FILIPESCU — ooresp.).

STRUNGUL ARAD — ȘOIMI) 
LIPOVA 2—i (i—0). Au înscris: 
Butaș (men 411. Șchiopu (tmin. 
5«), restVPctiv Roser (imln. 67). 
(N. STRAJAN — coresp.).

MINERUL MOTRU — CELU
LOZA DROBETA TR. SEVERIN 
*—0 (3—0).

Vizarea și eliberarea le- 
gltimațiilor-abonament de 
Intrare la manifestațiile 
sportive pe anul 1983 au 
început a se efectua la se
diul Consiliului Național 
pentru Educație; Fizică șl 
Sport.

Valabilitatea legitimațli- 
lor-abonament pe anul 1962 
Încetează la 31 martie 1983.
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TRAGEREA LA SORTI PENTRU TURNEUL 
OLIMPIC DE HANDBAL

La 6 martie va avea loc la 
Amsterdam tragerea la sorți a 
meciurilor din cadrul turneului 
olimpic masculin de handbal de 
la Los Angeles. Cele 12 f°r- 
mâții participante vor fi repar
tizate în 2 grupe de cite 6 e- 
chipe. La 1 martie, la Zeist, tot 
In Olanda, se va desfășura

operația tragerii la sorți pentru 
campionatul mondial feminin, 
grup* „B* (Polonia, 7—15 de
cembrie), campionatul mondial 
de juniori (Finlanda, 3—13 de
cembrie) și campionatul mon
dial de junioare (Franța, 14— 
23 octombrie).

REZULTATE DE VALOARE ALE ÎNOTĂTORILOR
în piscina de 25 m de la Bona

• avut loc un important con
curs de înot, ta cadrul cărui* * 
fost Înregistrată o mare surpri
ză: campionul olimpic șl mon
dial Vladimir Salnikov (U.R.S.S.)
• fost întrecut, la 400 m liber, 
de tînărul american Jeff Kostoff 
fH ani), cronometrat in 3:43,71 
(Salnikov — 3:43,92). Alte rezul

tate: BĂRBAȚI: 100 m fluture s

BeardCey (S-U-A.) 54,5». IM m 
■pate: Semetov (UJt.S.S.) 55.3*. 
205 m bras: Vermes (Ungaria) 
2:15,02. MO m mixt: Baumann
(Canada) 4:17,51; FEMEI: 100 m 
liber: Maneke (R.D.G.) 54,M. 100 
m bras: Gewenlger (R.D.G.)
1:04,97, 200 m fluture: Gelasler 
(Rb.G.) 2:09,71, 20* sa mixt:
Schneider (RJ5G.) 1:14.74. 2*0 m 
■pate: Slrch (R.D.G.) 1:11,14.

COMPETIȚII EUROPENE DE TOLEI
Turneele finale ale unora 

dintre competițiile europene de 
volei au avut loc zilele acestea. 
La Ankara s-a desfășurat 

’„Cupa campionilor europeni", 
la. femei. Iată rezultatele din 
primele două zile de întreceri: 
Uralorcika Sverdlovsk — Sla
via Bratislava 3—0 (7, 7, 9), 
S. V. Lohhof (R.F.G.) — Vasas 
Budapesta 3—0 (11, 11, 4), U-

ralorclka — Vasa* 3—0 (8, 
11), Slavi* — Lohhof 3—0 
«, 5).

La Feuerbach (R.F.G.),

11. 
(a,

__ ___________ , .. ta 
cadrul finalei feminine a .Cu
pei federației", au fost înre
gistrate rezultatele: Sg-Jdz 
Feuerbach — CASC Paris 3—0 
(8, 11, 13), Pallavolo Cedna (I- 
talla) — Tg. Rtlsselsheim 3—2 
(12, —10, 8, —9, 11), Feuerbach 
— ROsselshelm 3—0 (9, 8, 4), 
Cecina — Paris 3—2 (9, 11, —8, 
-11, 2).

NORVEGIANUL LARSEN - 
CAMPIONUL VITEZIȘTILOR

La Oslo, celebra pistă a sta
dionului Bislet (celebră, deopo
trivă, pentru atletism și pati
najul viteză) a găzduit între
cerile campionatului mondial 
masculin la poliatlon. In prima 
zi, simbătă. au avut loc curse
le de 500 m și 5 000 m, în care 
victoria a revenit norvegianului 
Rolf Falk Larsen. Iată clasa
mentele : 500 M : 1. Larsen
38.93, 2. Hilbert van der Duim 
(Olanda) 38,95. 3. Aleksandr
Baranov (U.R.S.S.) 39,10. 4.
Gaetan Boucher (Canada) 39,24, 
5. Thomas Gustafsson (Suedia) 
39.27. 8. Mark Mitchell (S.U.A.) 
39,34... 29. Tibor Kopacz (Româ
nia) 40,47 ; 5 000 M ’ 
7:05,05, “
7:08,71, 3. Heir Karlstad (Nor 
vegla) 
7:09,67, 
(U.R.S.S.) 7:09.75. 8. 
Korotkov (U.R.S.S.) 
25. Kopacz 7:27.12.

La tnehiderea ediției 
mit vestea eă Larsen

1. Larsen
2. Yep Kramer (Olanda)

Igman (Iugoslavia), fiind cro
nometrată în 34:03,9. Ea a fost 
urmată de : Nade.ida Samakova 
(U.R.S.S.) 34:47,4. Ute Noack 
(R.D.G.) 35:00.2. Nina Skeime 
(Norvegia) 35:09.5, Petra Rohr
man (R.D.G.) 35:26,7.

în aceeași stațiune a avut loc 
șl o cursă masculină pe 30 km 
pentru „Cupa Mondială", în 
care victoria a revenit ameri
canului Bill Koch, liderul „Cu
pei*. Iată rezultatele : 1, Koch 
(S.U.A.) 1.29:56,8, 2. Lars Erik 
Eriksen (Norvegia) 1.31:56,5, 3. 
IurI Borodavko (U.R.S.S.) 
1.32:10.6, 4. Giulio Capitanio (1- 
talla) 1.32:53,7, 5. Giorgio Van- 
zetta (Italia) 1.33:04,6.

DIVERSE
• Pe trambulina de 70 m de 

la Igman. iugoslavul
Ulaga a cîștigat concursul 
sărituri, realizînd 258 p 
turi de 95 m și 85 m).
urmat
11a) 240,1 p (90 m 
campionul mondial 
kaenen (Finlanda) 
m + 82,5 m).
• La Hrebienok 

cia), concurs de slalom special 
contlnd pentru „Cupa Mondia
lă* : 1. Maria Rosa Quario (Ita
lia) 1:33,40 (47,09 + 46,31), 2. 
Erika Hess (Elveția) 1:33,71 
(48,01 + 45,70), 3. Malgorzata 
Tlalka (Polonia) 1:34,29, 3. Ros- 
witha Steiner (Austria) 1:34,38, 
4. Ursula Konzett (Liechtens
tein) 1:34,81,,. 43. Liliana Ichlm 
(România) 1:50,96.

7:09.47. 4.
5. Dmitri

Gustafsson 
Bocikarov 

Konstantin 
7:10,58...

Primos 
de 

(sărl- 
L-au 
(Ha

rn) și

«TELEX®

1 O performanță foarte specta
culoasă, prin ea însăși, o cons
tituie ascensiunea în premieră, 
la 25 ianuarie, pe virful Acon
cagua (6 959 m) din munții 
Anzi. Expediția a fost formată 
din 7... alpiniste chiliene, din
tre care 5 au atins vîrful cel 
mai înalt de pe continentul *- 
merîcan.

EFIM GHELLER EGAL
CU ANATOLI KARPOV

La Linares, in sudul Spaniei, 
au început disputele din cadrul 
unuia dintre cele mai importante 
turnee de șah ale anului. Dintre 
reputații șahiști anunțați ante
rior au declarat „forfait” marii 
maeștri Robert Hiibner (R.F.G.), 
Mihail 11 (U R.S.S.) și Ljubo- 
mir Ljubojevici (Iugoslavia). 
Simbătă. in cadrul primei runde, 
au fost consemnate rezultatele : 
Larsen (Danemarca) — Iusupov 
(U.R.S.S.) 1—0. Spasski (U.R.S.S.)
— Andersson (Suedia)
Gheller (U.R.S.S) -
(U.R.S.S.) remiză. Sax (Ungaria)
— Seirawan (S U.A ) 1—0. Partida 
Hori (Cehoslovacia) — Miles (M. 
Britanie) a fost Întreruptă.

remiză,
Karpov

am 
a 

cîștigat duminică și cursa 
1500 m șt s-a clasat al 13-lea 
la 10 000 m, adjudecindu-$i tit
lul mondial cu 166,637 p. A fost 
urmat de Thomas Gustafsson 
166,213 p și Aleksandr Baranov 
166,157 p.

ÎNTRECERILE FONDIȘTILOR
Fondista cehoslovacă Blanks 

Pauln a cîștigat simbătă cursa 
de 10 km In concursul de la

pri- 
mai 

de

Massimo Rigonl 
+ 81
Matty Nj- 

238 p (87,5

(Cehoslova-

RECORDURI MONDIALE DE ATLETISM IN SERIE.
• In concursul de săptămlna 

trecută, de la Milano, campioa
na noastră Anișoar* Cușmlr a 
efectuat doar o singură săritură 
(8,28 m), după care a simțit o 
durere ascuțită la piciorul de 
bătaie. Nefilnd, totuși, ceva 
grav, Anlșoara va fi prezentă 
simbătă, la București, la star
tul .Cupei de cristal".
• Cehoslovaca Jarmila Kra- 

lochvilova a alergat, ' la Jablo- 
nec, 800 m fn 1:58,33 — nou 
record mondial de sală. Prece
dentul record era deținut din 
18 februarie 1980 de sovietica 
Olga Vakrușeva — 1:58,40.

• Alergătoarea sovietică Ka
terina Nogkopaeva a realizat un 
nou record mondial pe 2 000 m, 
in cadrul .Cupei U.R.S.S.", des
fășurată in sală simbătă, la 
Moscova. Ea a fost cronome
trată In 5:43,30. Precedentul re
cord aparținea din 5 februarie 
1933 americancei Mary Decker- 
Tabb și era de 5:53,4.
• La Sindelfingen, sprinterul 

vest-german Ralf Lubke (17 
ani) a înregistrat un nou record 
al lumii pe 200 m — 20,77, după 
ce cu o zi înainte fusese cro
nometrat in 20,98.
• La Wolverhampton a avut

TURNEU DE ȘAH IN CAPITALĂ

loc meciul, pe teren acoperit, 
Marea Britanie — Franța 130— 
115 (68—71 la bărbați. 62—44 
1a femei). La prăjină, Vigneron 
(F) a sărit 5,60 m, iar Sebas
tian Coe a cîștigat 1 500 m ta 
3:42,60.

• Meci internațional in sală, 
la Budapesta, Ungaria — R. D. 
Germană 1 59—73 la bărbați și 
37—72 la femei, tată rezulta
tele probelor feminine : 60 m : 
Scholzel 7,0, 200 m: Walther 
23,11, 400 w : Siemon 52,05, 
800 m ; Vogelsgang 2:01,93, 
1 500 m : Pfeifer 4:14,02, 3 000 m; 
Martin* 8:52,84, 60 mg: Jahn 
8,01, lungime: Daute 6,78 m, 
înălțime: Bela 1,91 m, greu
tate : Knorscheldt 20,42 m.

AUTOMOBILISM a Finlandezul 
Hannu Mikkola („Audi-Quattro") 
a cîștigat a 33-a ediție a Raliu
lui Suediei, oontlnd pentru C.M.

BOX • La Schwerin, reprezen
tativa R.D. Germane a invir.s e- 
chlpa S.U.A. cu 7—5. • La Wor
cester (Massachusetts), campionul 
mondial americanul Marvin Ha
gler șl-a pus titlul in joc ta fa
ța britanicului Tony Sibson (am
bele versiuni W.B.C. și W.B.A.). 
Cei 15000 de spectatori au urmă
rit doar 6 din cele 15 reprize sta
bilite Inițial, in care Hagler s-a 
dovedit superior, el obțlntad deci
zia de învingător pțin k.o. tehnic.

CICLISM • In cadrul compe
tiției „Șoseaua soarelui”, belgia
nul Noel de Jonckheere a cîști
gat etapa a 3-a (Montilla — Ma
laga, 143 km) cu timpul de 1.01:01. 
Etapa a 4-a (Lajaron — Berja, 
130 km) a fost dominată tot de 
un belgian, Jos Jacobs, învingă
tor In 3.10:42, dar lider se men
ține spaniolul Eduardo Chozas.
• Olandezul Bert Oosterbosch a 
cîștigat cea de a 13-a ediție a 
cursei Steaua de la Besseges. 
Clasamentul final: 1. Oosterboch 
10.05:11, 2. Giaus (Elveția) la 9 s, 
3. Knetemann (Olanda) la 34 a.
• Tînărul francez Eric Caritoux 
(23 ani) a obținut victoria in 
cursa de la Aix en Provence, 
parcurgînd 130 km in 3.25:35. A 
fost urmat de Godlmus (Belgia) 
la 5 » și de Moreau (Franța! 
la 25 s.

HANDBAL 9 Echipa masculi
nă a R.F. Germania * Învins se
lecționata Iugoslavie!
(9—10). • Formația 
Iugoslaviei a cîștigat 
la Cheb. In ultimele 
au fost înregistrate 
Bulgaria — 
(12—16), Polonia 
H 25—12, Ungaria
15— 15, Iugoslavia — 
I 20—14, Iugoslavia 
22—20, Cehoslovacia
16— 14, Polonia 
Cehoslovacia H — Bulgaria 25—23.

JUDO • Turneul Internațional 
din Kuweit a fost dominat de 
japonezi, care au cîștigat la 7 
categorii. In clasamentul pe na
țiuni, după Japonia: Kuweit,
R.P. Chineză, Grecia Irak. Ara
bia Saudită și Filiplne

TENIS • Turneu) feminin da 
la Indianapolis: Anne Hobbs (M. 
Brit.) — Lucia Romanov 8—3,
6— 4, Jolisalnt (Elveția) — Hal-
quist (Suedia) 7—5. 6—1, Linqulst 
(Suedia) — Jordan (S.U.A.) 4—6. 
0—L 0—«, Louie (S.U.A.) — Sim
monds (Italia) 8—1, «—3. • în
turneul de la Richmond (Virgi
nia): Vila! — Teacher 6—4. 8—L 
Curren — Borowlak 6—3, 8—3,
Denton — Tanner 6—2. 6—4.
Teltscher — S~anlon 6—4, 6—3. • 
L* Toronto: Mayer — Wilander
7— 6, 7—4. Connors — McNamara 
6—4, 8—4, 7—Ș, H>gueras — Ma
yer 7—6, 8—4, 7—6

TIR CU ARCUL 
eenko (U.R.S S.) a 
Harkov cea mat 
manță mondială de

I din 60 săgeți.

eu 18—14 
feminină a 
turneu] de 
două etape 
rezultatele: 

U.R.S.S 28—24 
Cehoslovacia 

— Suedia 
Cehoslovacia 

— Ungaria 
1 — Suedia 

U.R.S.S. 28—26,

• Boris Isa- 
reallzat la 

bună perfor- 
sală cu 588 p

Capitala găzduiește, în aceste 
zile, cea de a 5-a ediție a tur
neului internațional de șah 
organizat de asociația sportivă 
ICED. La concurs participă o 
serie de oaspeți de peste ho
tare, printre care maeștrii in
ternaționali S. Witkowski, O.

Kruszinski (ambii Polonia), 
maeștrii B. Balogh (Ungaria), 
L Ceschia (Italia). Dintre șa
hiștii români se remarcă maeș
trii S. GrCnberg, L Armaș, I. 
Oltean, Gh. Erdeuș. întrecerile 
au loc la clubul de șah I.T.B. 
din str. Lipscani.

SURPRIZA LA LIMASOL : 
CIPRU - ITALIA 1-1 (0-0) I

Press© notează: „Italienii au scă
pat, s-ar putea spune, cu fața 
curată, puțind pierde acest 
meci*.

CUPA FEDERAȚIEI" LA
(Ormare lin nio f)

ției și al dorinței de a se an
gaja în joc cu toată dăruirea. 
Dar iată cîteva succinte amă
nunte de la ultimele partide:

Usti Kamenogorsk — 
tineret 19—1 (5—0,

Torpedo 
România 
8—0, 6—1), la capătul unui meci 
în care formația de tineret, a- 
patică, fără vlagă și din nou 
cu foarte grave deficiențe de 
apărare nici n-a contat în joc. 
Am putea spune că oaspeții 
au marcat cînd au vrut și cum 
au vrut. Iată autorii golurilor: 
Kuznețov 4, Ceceli 1, Zalipatski 
3, Nebolîșin 3, Grigoriev 2, 
Soloviov 2, Mejcbilki, respec
tiv Udrea. A condus Dag OIs- 
son (Suedia), ajutat de St. En
ciu și M. Dinu.

a
ținut. In final, ceea ce au do
rit. In ultimele 34 de secunde, 
într-o superioritate numerică, e- 
chipa noastră a atacat cu 6 
jucători (fără portar), dar și 
acum a ratat o dată când poar
ta adversă rămăsese goală... Au 
marcat : Pisănt 2, Hălăucă, Io- 
niță și Cazacu, respectiv Gerec 2, 
Rucwa, Bahula, Burger, Kucera. 
Arbitrul Antti Koskinen (Fin
landa) a condus corect, ajutat 
de FI. Gubernu și J. Becze.

HOCHEI
Enciu. Au marcat: Rucka 3, 
Kucera, Hlinka, Mednik pen
tru oaspeți, respectiv Dima, 
Udrea, Lucaci. Pogăceanu.

România — Cehoslovacia ti
neret 5—6 (3—1, 0—2, 2—3). O 
partidă care a produs, cum 
spuneam, dezamăgire. Echipa 
noastră, după două partide fru
moase cu Torpedo Usti Kame
nogorsk, s-a comportat de a- 
ceastă dată slab, acționînd tot 
timpul stereotip, driblingurile, 

fost, 
in

aricit de subtile ar fi 
neavînd prea mari șanse 
fața unei echipe care s-a apă
rat dîrz și care a dat totul 
pentru a-și înscrie în palma
res o victorie. Hocheiștii ro
mâni au greșit des și grav ta 
apărare, unde doar portarul Gh. 
Hutan a făcut ceva mai mult 
decît ceilalți, și au ratat incre
dibil (4—5 situații în care nu
mai portarul se mai afla în fața 
hocheiștilor noștri !), astfel că 
tinerii jucători cehoslovaci, 
foarte ambițioși, rapizi, au ob-

Cehoslovacia tineret — 
România tineret 6—4 (1—0,
2—3, 3—1). Deși învinsă
din nou, în partida descnidere 
de duminică echipa noastră de 
tineret a demonstrat un oa
recare salt. Jucind mai le
gat și mai bine organi
zat în fața propriei porți, ti
nerii hocheiști români au con
trat chiar de la început ra
pida și avîntata formație ce
hoslovacă. Aceasta. deranjată 
evident de jocul in forță al 
echipei noastre, și-a pierdut 
mai repede decit am fi cre- 
zult siguranța șl coeziunea. 
Așa se face că pină in finalul 
întîlnîrii, cînd s-a decis (puțin 
norocos!) 
am asistat 
braț, curat 
șarjele și 
alternat spectaculos de la

soarta rezultatului, 
la un meci echili- 
șf frumos, in care 

ocaziile de gol au 
o 

poartă la alta spre satisfacția 
spectatorilor care au gustat 
din plin și evoluția atractivă a 
scorului: 2—0 (miri. 24). 2—2 
(min. 32). 3—2 (min. 33). 4—3 
(min. 44). In final, oaspeții au 
înscris două goluri într-un mi
nut, exact cînd echipa noastră 
avea superioritate numerică! A 
condus bine D. Olsen (Suedia), 
ajutat de M. Presneanu și Șt.

România A — Torpedo Usti 
Kamenogorsk 2—10 (0—2, 1—3, 
1—5). Așteptat de un public 
numeros, care ar fi dorit, da
că nu o victorie, cel puțin o 
comportare pe măsura 
șilor adversari din liga 
niunii Sovietice, meciul 
adus această satisfacție, 
tia jucătorilor români a 
zionat și. în consecință, echi
pa sovietică a cîștigat final
mente la un scor categoric, 
neașteptat : 10—2. Oaspeții au 
controlat permanent jocul, au 
acționat sigur, prompt, au com
binat spectaculos și mai cu sea
mă eficient, golurile lor fiind 
marcate din diferite poziții și 
prin numeroase procedee teh
nice. Echipa noastră a prestat 
un joc egal partenerilor doar 
la începuturile ultimelor două 
reprize, dar ocaziile avute în 
aceste perioade au fost ratate 
cu ușurință. A arbitrat ex
celent Antti Koskinen (Finlan
da), ajutat de Gh. Mureșanu și 
FL Gubernu. Au marcat Gri
goriev 3, Novojenîi 2. Soloviov 
2, Strelciue, Zalipatski, 
tov pentru învingători, 
tiv Pisării si

valoro- 
I a U- 
nu ne-a 
Presta- 
dezilu-

Simbătă, Ia Limasol, În cadrul 
Campionatului european, echipa 
Ciprului a furnizat o mare sur
priză, terminind la egalitate, 1—1 
(0—0), cu selecționata Italiei, 
campioană mondială. Scorul ■ 
fost deschis In minutul 47, prin 
Mavris, Italienii egalind In minu
tul 59, datorită golului înscris de 
Graziani In urma unui corner. 
Au asistat 25 000 de spectatori. 
Au evoluat formațiile : CIPRU : 
Constandinou — Pattikls, Kezos, 
Kittos, Pantziaras, Yiangoulakis, 
Mavris, Kouis (Vassillou), Sa- 
vrides, Christodoulou (Karseras), 
Tiieophanous ; ITALIA : Zoff — 
Gentile, Cabrlni, Orlali (Ance
lotti), Colovattl, Sclrea, C 
Tardelli, Rossl, Antognoni, 
slant.

ȘTIRI • REZULTATE

Cazacu,

Kuzne-
resper-

„Cupeifinal al
1. Torpedo Usti
8 p. 2. Ceho-

Causio, 
Gra-

Iată clasamentul 
acest joo :
1. ROMANIA
2. Italia
3. Suedia
4. Cehoslovacia
5. Cipru

grupei dupâ

3
3
3
2
3

2 
0
1
0 
o

1
3
1
2
1

două mecluri : 
(27 mar- 
(16 aprl-

Clasamentul 
federației" : 
Kamenogorsk 
slovacia-tineret 4 p. 3. Româ
nia A 2 p, 4. România-tineret 
0 p. Trofeul a revenit echipei 
sovietice Torpedo Usti Kame
nogorsk.

Următoarele 
Cipru — Cehoslovacia 
tie), România — Italia 
lie).

Agențiile de presă comentează 
surpriza la Limasol. Se sublinia
ză că deținătorii titlului mondial, 
fotbaliștii italieni, n-au reușit să 
clștige nici un med dintre cele 
3 disputate In actuala ediție ( 
C.E., două pe teren propriu (cu 
România șl Cehoslovacia), iar u- 
r.ul in deplasare, in compania 
unei echipe aflate pe ultimele 
locuri ale ierarhiei europene, 
care, așa cum remarcă Associa
ted Press, n-a reușit In ultimele 
60 de meciuri internaționale decit 
două victorii șl două meciuri e- 
gale.

Aceeași agenție mat menționea
ză : «Modesta formație a Cipru
lui a ținut In șah camnloana 
mondială. Italia, intr-un meci tu 
care „azzurrli" au evoluat șters, 
fără fantezie. Ocaziile clare de 
gol au aparținut ciprioților : mal 
întîl in min. 31 prin Savridcs și 
apoi tot prin el, care a ratat 
victoria, In ultimul sfert de oră, 
trăglnd, nelnspirat, chiar in por
tarul Zoff, ieșit în disperare de 
cauză in tnttmpinare*.

La rlndul său agenția France

• F.C. Kaiserslautern a termi
nat la egalitate (2—2), lntr-un 
meci amical, cu Stuttgarter Ki
ckers, din liga a doua. Pentru 
Kaiserslautern au marcat Eilen- 
feldt șl Brlegel. Din cauza tim
pului nefavorabil, în sferturile 
de finală ale „Cupei R.F.G.” s-a 
jucat un singur îneci ; Borussia 
MOnchengladbach — Fortuna 
K51n (divizia secundă) 2—2, după 
prelungiri. Partida se va rejuca. 
In meci restant din campionat : 
Eintracht Frankfurt — Arminia 
Bielefeld Z—1. '

• In preliminariile C.M. de ju
niori (zona Americii de Sud) 1 
Uruguay — Bolivia 3—2. tnvin- 
gătoarea, împreună cu Brazilia 
și Argentina, s-a calificat pen
tru turneul final din Mexic.
• Din cauza terenurilor im

practicabile și a timpului nefa
vorabil, în campionatele Angliei 
șl Scoției s-au desfășurat doar 
cîteva meciuri. In Anglia (et. 
27) : Aston Villa — Everton 2—0, 
Brighton — West Bromwich

Coventry — Manchester 
fpswich 

Swansea 1—0.
Dun- 

0—5. Morton — Glasgow 
0—5. Celtic — Aberdeen 
Clasament conduce A- 

cu 38 p, Celtic 34, Dun- 
34 p, Rangers 24 p. 
rejucat meciul dintre

o—o.
City 4—0, Liverpool 
1—0, Tottenham 1___
Scoția (24) : Kilmarnock 
deeUtd. ‘
Rangers 
1-3. In 
berdeen 
dee Utd

9 S-* _______ ______
Estudlantes și Velez Sarsfleld din 
campionatul Argentinei. Estudian- 
tes a cîștigat cu 1—0 și a tre
cut în fruntea clasamentului, a- 
vtnd un punct avans tată dn 
tndependiente.

9 Comisia de disciplină 
U.E.F.A. a amendat cu 
franci elvețieni formația 
Barcelona, ca urmare a inciden
telor provocate ta aursul retu
rului „Supercupei europene”, de
putat la Birmingham cu Aston 
Villa șl cîștigat de englez! cu 
3—0. Patiu jucători catalani au 
fost suspendați : Alonso — 0
meciuri, Urrutl — 4. Moreno — 
două șl Martinez — un meci. 
U.E.F.A. a atras, totodată, aten
ția clubului C.F. Barcelona că 
în caz de recidivă vor fi luate 
împotriva sa măsuri și mai dras
tice.

60 000
C.F.
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