
INCHtlEfîEA LUCRĂRILOR
COmiNEEI PE TARĂ A PREȘEDINȚILOR

CONSILIILOR POPULARE
In prezenta tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU. secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, sim- 
bătă, 19 februarie, s-au înche
iat, in Capitală, lucrările Con
ferinței pe tară a președinților 
consiliilor populare.

Miile de participant! au in- 
tîmpinat și de această dată pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescn eu 
nețărmurită dragoste și stimă, 
cu însuflețite aplauze, orale si 
ovații. S-a scandat îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !*, 
„Ceaușescu și poporul !“

împreună cn tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au sosit, in sala 
conferinței, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și sta
tului, fiind salutați cu deose
bită căldură.

Conferința a fost Informată 
că la dezbaterile in plen si in 
cadrul celor 12 secțiuni consti
tuite pe grupe de județe au 
luat cuvintul 801 tovarăși, re
prezentând județele și toate ca
tegoriile de unităti administra- 
liv-teritoriale de bază.

Apreciind că, în cele trei zile 
de dezbateri, au fost examinate 
pe larg toate problemele înscri
se pe ordinea de zi a confe
rinței, precum și sarcinile im
portante ce revin organelor și 
organizațiilor de partid, consi
liilor populare din hotărîrile 
Congresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului 
privind continua îmbunătățire a 
activității cconomico-sociale ș! 
politico-administrative in profil 
teritorial, prezidiul a propus 
sistarea discuțiilor.

După aprobarea încheierii dis
cuțiilor, participants au adop
tat, în unanimitate, cele opt do
cumente înscrise pe ordinea de 
zi. A fost adoptată, de aseme
nea, în unanimitate, Rezoluția 
Conferinței pe țară a președin
ților consiliilor populare.

Primit cu multă căldură și 
puternic entuziasm, a luat cu
vintul, în încheierea lucrărilor, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea conducătorului par
tidului și statului nostru a fost 
urmărită cu deosebit interes, eu 
deplină satisfacție si aprobare.

fiind subliniată cu vii și repe
tate aplauze, urale și ovații.

Dind glas sentimentelor trăite 
cu intensitate in aceste mo
mente deosebite, toți cei pre- 
zenti aclamă îndelung pentru 
partid, pentru secretarul său 
general, pentru patria noastră 
liberă, demnă și înfloritoare, 
pentru minunatul popor român, 
constructor destoinic al socia
lismului și comunismului. Ră
sună, minute in șir, scandate 
cu fierbinte dragoste și înaltă 
prețuire, cuvintele atit de 
scumpe tuturor, eu profunde 
rezonante in inima și conștiința 
națiunii: „Ceaușescu — P.C.R.!*, 
„Ceaușescn și poporul !*, „Sti
ma noastră și mîndrla, 
Ceaușescu — România !“, 

„Ceaușescu — pace !“
In același timp, însuflețiți de 

Îndemnurile secretarului gene
ral al partidului, participantii 
la Conferința pe (ară reafirmă 
hotărîrea unanimă de a face 
din orientările și indicațiile cu
prinse in magistrala cuvintare 
rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu un mobilizator pro
gram de muncă și luptă, care 
să stea Ia baza activității vi
itoare a organelor și organiza
țiilor de partid, a organelor lo
cale ale puterii și administra
ției de stat, a deputatilor, a 
tuturor cetățenilor patriei, fără 
deosebire de naționalitate, in 
vederea dezvoltării și mai sus
ținute a tuturor localităților 
tării, a ridicării continue a bu
năstării materiale și spirituale, 
a gradului de civilizație a în
tregului popor.

In această atmosferă înălță
toare, de fermă angajare, se 
încheie lucrările marelui fo
rum, punind pregnant în lu
mină voința fermă a tuturor 
fiilor României socialiste de a 
urma și înfăptui, strins uniți, 
in cuget șl fapte, politica inter
nă și externă a partidului si 
statului, de a înălța patria 
noastră pe culmile luminoase 
ale socialismului și comunismu
lui.

S-a Intonat Imnul Frontului 
Democrației și Unității Socia
liste „E scris pe tricolor 
unire !*

FINALELE LA SANIE Șl BIATLON 
ALE „DACIADEI" -O VERITABILĂ 

SĂRBĂTOARE A TINEREȚII 
(Citiți reportajul in pag. 2—3)
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Săritura in lungime feminină rămîne 1la „ora românească"

ANISOARA CUSMIR-6,94 m, RECORD MONDIAL I
VALI IONESCU, A DOUA ÎN LUME: 6,92 m

Anișoara Cușmir: 6,94 m după 7,15 m fin 
aer Uber) n 6,92 m, al treilea record mondial
al carierei!

Anișoara Cușmir 6,94 m Vali 
Ionescu 6,92 m! Am asistat 
sîmbătă după-amiază, in sala 
de atletism din parcul „23 Au
gust* din București, la cel mal 
frumos și mai puternic con
curs feminin de sărituri In 
lungime desfășurat vreodată 
Pe teren acoperit! Respectln- 
du-și, ca de fiecare dată, pro
misiunile și cărțile de vizită, 
cele două mari săritoare ale 
noastre, Anișoara Cușmir șl 
Vali Ionescu. cele mal bune 
specialiste din lume ale probei.

ECHIPA ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE 
ÎN „TROFEUL SANTELLI", LA SABIE

în derby-ul
în localitatea franceză Car- 

pentras, situată la 20 km de 
Avignon, s-a disputat cea de 
a 29-a ediție a competiției in
ternaționale de sabie „Tro
feul Santelli", la care au par
ticipat reprezentativele Un
gariei, campioană mondială, 
Italiei, României șf Franței. La 
capătul unei excelente evolu
ții, reprezentativa României

întrecerii: România —
a reușit să depășească cele
lalte trei participante și să 
cîștige „Trofeul Santelll*. Este 
a doua victorie a sportivilor 
români in această tradițională 
Întrecere, prima fiind obținută 
In anul 1978. în Italia.

Echipa României, alcătuită 
din Marin Mustață, Ioan Pop, 
Cornel Marin, Ion Panielimo- 
ncscu și Alexandru Chiculiță,

Ungaria 13*6
a dispus mai intii de Franța 
cu 13—10, apoi — într-un veri
tabil derby al competiției — de 
campioana mondială, Ungaria, 
cu 13—6 și — în ultimul meci 
— de Italia cu 13—4.

Clasament final : 1. ROMA
NIA 3 victorii, 2. Ungaria 
2 v, 3. Franța 1 v, 4. Ita
lia 0 v.

MIHAELA LOGHIN (19,86 m la greutate)
Șl MIHAELA STOICA (8,05 la 60 mg) - NOI RECORDURI 

NAȚIONALE LA „CUPA DE CRISTAL“

Vali Ionescu :
tuși... învinsă

au oferit un spectacol entu- 
ziasmant, de mare tînută și de 
mare valoare ce a tinut Încor
dată atenția unei săli (plină 
ochi cu trei ore Înaintea înce
perii săriturii In lungime !), 
care a urmărit realmente cu 
sufletul la gură o întrecere 
sportivă de neuitat

Antidplnd evenimentul, orga
nizatorii actualei ediții a .Cu
pei de cristal* au creat con
dițiile tehnice cele mai bune, 
demne de o asemenea dispută 
la cei mai înalt nivel mondial, 
la ora 1735 se terminaseră toa
te celelalte probe, lungimea fe
telor a rămas vedeta absolută 
a reuniunii, un adevărat show 
atletic.

A 23-a întflnire directă din
tre Anișoara și Vali Înseamnă, 
cronologic, pentru istoria pro
bei de săritură In lungime : un 
record mondial egalat (6,92 m 
Vali Ionescu). un nou record 
mondial pe teren acoperit (Ani
șoara Cușmir 6,94 m), cinci să
rituri peste 6,90 m, performanță 
pe care nu a atins-o încă nici 
o altă săritoare a lumii în 
concursurile indoor. (Să ne re-

6,92 m, 6,91 m. 6,90 m și to-

Fotografii de : D. NEAGU

amintim că pînă acum trei săp- 
tămîni recordul sovieticei Svet
lana Zorina era de 6,83 m și 
apoi a fost corectat cu 5 cm 
de Heike Daute din R. O- Ger
mană 1). Iată deci că, după ce 
In vara trecută Vali și Ani
șoara au luat pe cont propriu 
asaltul recordului mondial în 
aer liber, bătîndu-1 de două 
ori și clștigînd toate întllnirile 
cu săritoare din alte țări ex
cepționalele noastre sportive 
fac acum același lucru și In 
concursurile pe teren acope
rit, săritura in lungime fiind, 
cu adevărat, la... „ora româ
nească* I Mai mult chiar. a- 
ceastă rivalitate apare drept 
cel mai spectaculos „duel* al 
sezonului de sală internațio-, 
nai 1962/83.

Tragerea la sorți a ordinii 
săriturilor i-a dat lui Vali pri
mul cuvint. Săritura este de
pășită, dar ea anunță înalta

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU

(Continuare in pag. a 4-a)

Ieri, la. Belgrad

FIORETISTII CUBANEZI 
AU DOMINAT 

„INTERNAȚIONALELE" 
ROMÂNIEI

Ediția 1933 a tradiționalei 
competiții de scrimă organizată 
In țara noastră la fiecare În
ceput de an, Campionatele in
ternaționale masculine de flo
retă, s-a desfășurat vineri, 
simbătă și duminică in sala 
Floreasca, din Capitală. La 
start în proba individuală (în
cepută vineri și încheiată 
simbătă) — 71 de concurenți, 
din 5 țări : Cehoslovacia, Cuba, 
Polonia, Ungaria și România. 
Dintre concurentfi de peste 
hotare s-au remarcat în spe
cial, prin cărțile lor de vizi
tă. floretiștii polonezi. în echi
pa deplasată la București a-

Un surprinzător, dar merituos 
(stingă), 

învingător — cubanezul 
disputindu-fi asaltul final cu polonezul Zych.

fllndu-se patru component! al 
actualei reprezentative : Zych, 
Sypnlewskf, Bandach și Puzia- 
nowskl primii doi. făcînd par
te din formația campioană 
mondială In 1978, la Hamburg, 
Zych fiind șf finalist al pro
bei la C.M. ’82. De asemenea. 
Cuba a onorat această ediție

Dlaz

Foto : N. DRAGOȘ

a internaționalelor noastre cu 
prima reprezentativă, iar cvin
tetul Ungariei a cuprins doi 
floretiști internaționali. Demc- 
nyi șî Papp.

Paul SLĂVESCU

(Continuare in pag 2-3)

SILVANIA ȘIMLEU-SILVANIEI 
A C1ȘTI0AT „CUPA BALCANICĂ

LA VOLEI
Ieri, la Belgrad s-a disputat, 

în fața a circa 83Q de specta
tori. partida retur din cadrul 
finalei „Cupei balcanice* la 
volei dintre echipele Partizan 
Belgrad și Silvania Șimleu-Sil- 
vaniei. După cum se știe, pen
tru a-și adjudeca trofeul, vo
leibaliștii români trebuiau să 
realizeze cel puțin 27 de punc
te In meci. Belgrădenii au 
forțat victoria la punctaveraj, 
jucînd cu multă ambiție In 
fiecare set, dar Tutovan, Măș- 
cășan, Strauff, Ciontoș. Ghic, 
Țerbea, Suciu și Popa au lup
tat la rîndul lor cu ardoare, 
reușind să mențină fn majori
tatea timpului jocul echilibrat. 
Partizan și-a adjudecat prime
le două seturi la scoruri iden
tice (15—10, 15—10) cu cele 
cîștigate de silvănenl In parti
da tur de la Zalău. Soarta

(masculin)
trofeului trebuia, deai. să se 
decidă în cel de al treilea set. 
Mobilizîndu-se exemplar, jucă
torii formației Silvania au 
realizat punctele necesare cîș- 
tigării competiției și trofeu
lui, după care au lăsat gazde
lor satisfacția victoriei fn trei 
seturi. Partizan Învinge asrtel 
Pe Silvania cu 3—0 <"10 10. 8) 
dar echipa noastră, care ciști- 
gase meciul-tur cu 3—0 (10. 10, 
6), intră în posesia „Cupei bal
canice" la punctaveraj : 73—-71. 
Returul a fost arbitrat de gre
cii Arghiropoulos și Talis.

Este, fără îndoială, o victorie de 
prestigiu a echipei din Șimleu- 
Silvaniei (participantă pentru 
prima oară !ntr-o competiție in
ternațională oficială) și a vole
iului nostru de club.



Dj4CL4D>4 ' întrecerile sportive ale pionierilor și uteciștilor S-a încheiat ediția a 33-a a campionatului feminin de volei

DINAMO BUCUREȘTI A CUCERIT AL 18 LEA TITLU
FINALELE LA SANIE SI BIATLON

j - - ---------------------„

® Vicecampioona, C.S.M. Libertatea Sibiu, îți onorează locul în 
clasament cu o victorie asupra campioanei (neînvinsă din 1978 I)

ALE „DACIADEI" - 0 SĂRBĂTOARE A TINEREȚII 
surpriză — de Gheorghe Gcam- 
bașu din Giurgiu și Tudor Ban 
din... București !

în proba uteciștilor (39 con- 
curenți) sucevenii s-au revan
șat, ciștigind primul loc atit la 
fete, cu Lenuța Taraș (urinată 
de Camelia Vuță, Dîmbovița și 
Cecilia 
va), 
sile
s-au 
dă : 
va, 
ghita.

»»

VATRA DORN El, 20 (prin 
telefon). Timp de două zile, 
in localitate s-au disputat fi
nalele celei de a III-a ediții 
a „Dariadei", etapa de iarnă 
— sport de masă — rezervate 
pionierilor și uteciștilor. la 
sanie și biatlon. O participare 
masivă a tuturor județelor, or
ganizare excelentă și o compe
tentă asistentă tehnică s-au a- 
sociat condițiilot naturale din
tre cele mai bune, faci nd din 
aceste finale c veritabilă săr
bătoare a tinereții. Nota gene
rală de „Foarte bine", acorda
tă de specialiști, este cu atît 
mai meritorie cu cit, după 
cum se știe, starea vremii in 
majoritatea județelor nu a fost 
favorabilă sporturilor de iarnă. 
O BUCURESTFANCA PE PRI

MUL LOC LA SANIE !
Concursul de sanie a avut loc 

pe pîrtia specială de perfor
manță. E de înțeles că. excep- 
tînd pe localnici și pe colegii 
lor din județele Prahova și 
Brașov, marea majoritate a 
finaliștilor s-a avintat pentru 
prima dată pe o asemenea pir- 
t;si, Iară să se înregistreze 
vreun accident ! S-a concurat 
pe 400 m, distanță care, cu vi
rajele respective, a pus serioa
se probleme participanților. 
După prima manșă, la pioniere 
11—14 ani (39 de concurente) 
pe primele locuri s-au situat 
Renata Epure (Eucurești), Car
men Penielescu 
Valentina Vuță 
După manșa a doua, instalația 
de cronometraj electronic Ome
ga confirma pe primele două 
clasate și o mare surpriză — o 
bucureșteancă pe primul loc, 
înaintea dornencelor. Cu un 
parcurs mai rapid, pe locul al 
treilea a urcat brașoveanca 
Brunhilde Beicr. La pionieri a 
cîștigat prahoveanul Constantin 
Moise, urmat — o altă mare

Comărmceanu, Praho- 
cit și la băieți, prin Va- 
Duca. Locurile următoare 
decis la

2 Florin
3. Ionel

sutimi de secun- 
Costea — Praho- 
Pușcaș — Har-

se

(Suceava) și 
(Dîmbovița).

PE PRIMELE TREI LOCURI 
LA BIATLON — NICI UN 

SUCEVEAN!
Probele de biatlon 

ani) s-au desfășurat pe 
specială de pe Dealul 
Fetele au 
două trageri in 
băieții 
be de 
fetelor 
sat o 
Brănescu, 
Csiko — 
Poponei — Argeș. La băieți, o 
singură... modificare, ciștigător 
fiind Csaba Tamaș, din Har
ghita, urmat de brașoveanul 
Adrian Rimbu și argeșeanul 
Gheorghe Poponei.

S-a disputat, de asemenea, 
și o probă de ștafetă mixtă (o 
fată și un băiat) pe 800 m, cu 
două probe de tragere in po
ligon. Pe primele trei locuri, 
județele : 
Brănescu 
Harghita 
Tamaș), 
Murea — Aron Jano). 
didă demonstrație sportiv-fol- 
clorică a încheiat această du
minică, prin „Serbările zăpe
zii", oferită de copiii șl tinerii 
schiori din cinci localități ale 
județului Suceava.

(13—14 
pîrtia 
Rune, 

parcurs 800 m, cu 
poligon, iar 

1000 m, cu aceleași pro- 
tragere. In concursul 
pe primul loc s-a cla- 
brașoveancă, Luminița 

uimată de Edith 
Harghita și Liliana

Brașov (Luminița
— Adrian

(Edith Csiko
Covasna

Rimbu), 
— Csaba 
(Stăncuța 
O splen-

Mircea COSTEA

CONSTANȚA, 20 (prin tele
fon). în Sala sporturilor din lo
calitate. arhiplină (circa 3 000 
de spectatori) s-a încheiat du
minică turneul final al ediției 
a 33-a a campionatului feminin 
al primei divizii de 
victoria echipei 
BUCUREȘTI, care 
astfel pentru a 18-a 
de campioană a tării (al nouă
lea consecutiv), 
gătită de 
Ivânescu a 
ceasta ediție 
detașindu-se 
rarhiei, în ciuda înfrîngerii su
ferite In fata formației C.S.M. 
Libertatea Sibiu, care nu le-a 
lăsat, astfel, pe campioane să 
obțină al cincilea titlu fără a 
fi cunoscut Infringerea (Dinamo 
nu mai pierduse in campionat 
nici un meci din martie 1978).

în ultimele două zile de 
concurs publicul spectator 
constănțean a asistat la parti
de disputate, interesante, în 
care rezultatele surpriză nu au 
lipsit. Desigur, cea mai mare a 
fost victoria amintită, cu 3—1 
(13, —8. 7. 6). a echipei C.S.M. 
Libertatea Sibiu asupra lui Di
namo — sîmbătă. în ziua a 
doua a turneului final. Jocul 
începuse într-o notă de echili
bru, ambele formații manifes- 
tind prudentă în acțiunile ’ la 
fileu și în linia a doua. După 
o evoluție strinsă a scorului, 
primul set a revenit sibience- 
lor. Campioanele au evoluat 
apoi mai aproape de valoarea 
lor și au restabilit egalitatea la 
seturi. Dar, din setul al treilea 
elevele antrenorului Mareș 
Gheorghiță, în frunte cu Mire
la Popoviciu, Iuliana Răcean, 
Doina Bischin și Marineia Țnr- 
lea, au jucat excelent, constru
ind acțiuni variate și eficien
te, în timp ce campioanele dă
deau semne de cădere fizică 
(doar Irina Petculeț-Velicu si 
Speranța Găman opuneau mal 
multă rezistentă). In partida a

volei. cu 
DINAMO 
cucerește 

oară titlul

Echipa pre- 
către Doina 

dominat si în a- 
competiția internă1, 
net in fruntea ie-

doua de sîmbătă, Farul Con
stanța a dispus de Flacăra roșie 
București cu 3—0 (8, 4, 10), re- 
mareîndu-se Maria Enache, Doi
nita Popescu, Mirela Cazangiu, 
respectiv Georgeta Lungu.

Duminică, o nouă surpriză : 
Flacăra roșie a întrecut pe per
formera zilei precedente C.S.M. 
Libertatea, cu 3—2 (3, —14,
—11, 5, 8) într-o partidă spec
taculoasă, cu răsturnări dra
matice de scor (de pildă, în 
setul al doilea bucureștencele 
au condus cu 13—6, dar aveau 
să piardă !). Cele mai bune ju-

cătoare au fost Georgeta Zaba- 
ria, Georgeta Lungu, Daniela 
Drăghici de Ia învingătoare. 
Mirela Popoviciu și Doina Bis
chin de la învinse. In ultimul 
joc al turneului Dinamo a în
vins cu 3—1 (—11. 1, 9, 7) pe 
Farul. Remarcate : Victoria Ni- 
cuiescu, Speranța Găman, Mi
rela Pavel, respectiv Doinița 
Popcscu și Gulniza Gelil.

Gheorghe DEDIU 
Cornel POPA

CLASAMENT FINAL

’T

în campionatul Diviziei „A“ de baschet feminin

CRIȘUL ÎNVINGE
ORADEA, 20 (prin telefon). Ma

joritatea partidelor desfășurate in 
ultimele două zile, in cadrul 
grupei 1—6 a campionatului na
țional de baschet feminin, au 
oferit dispute echilibrate. Așa s-a 
petrecut și in meciul CRIȘUL 
ORADEA — SPORTUL STUDEN
ȚESC BUCUREȘTI, în care gaz
dele au condus majoritatea tim
pului, dar la un moment dat au 
fost depășite (58—59 în min. 37) 
din cauza relaxării premature. 
Cu 37 de secunde înaintea flu
ierului final, orădeanca Mirela 
Casetti a înscris de la semidis- 
tanță coșul victoriei. Scor final : 
64—62 (42—31). Au înscris : Casetti 
22, Cutuș 10, Niculescu 8, Feder 6, 
D. Perțache 6, Cigan 4, Leitner 
4, Constantinescu 2, Amihăesei 2 
pentru învingătoare. respectiv 
Pîrșu 20, Bărăgan 14. Zidaru 12. 
Netolitzchi 6 Tocală 4, Ionescu 
4. ChvataJ 1. Keresztesi 1.

VOINȚA BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 65—63 
(34—28). Bucureștencele și-au va
lorificat, în final, plusul de expe
riență în fața unei echipe care a 
menținut scorul ■ * - - -
apărării agresive. 
Grecu 20, Borș 17.
Slăvei 7, Tomescu 6. Hegheduș 4, 
Strugaru 2 pentru învingătoare, 
respectiv Bod?a 23 (cea mai bună 
de pe teren), V. Chepețan 13, 
Czmor 8, Armion 8, Hosszu 6, 
Stamin.

„U“ CLUJ-NAPOCA — SPOR
TUL STUDENȚESC 72—68 (36—38) 
Meci cîștigat într-un final „fier
binte*4, după numeroase răstur
nări de scor. Au înscris: Pali 8, 
Lungu 18, Schuster 11, Popa 8, 
Sandor 4 pentru învingătoare, 
respectiv Tocală 17, Bărăgan 17, 
Pîrșu 16, Keresztesi 6, Netolitzchi 
6. Zidaru 4. Chvatal 2.

„U* CLUJ-NAPOCA — UNI-

PE SPORTUL stud
VERSITATEA TIMIȘOARA 86—72 
(47—38), VOINȚA BUCUREȘTI — 
OLIMPIA BUCUREȘTI 61—55 (36— 
36). OLIMPIA — CRIȘUL 61—66 
(28—22) 1

Iile GH1ȘA — coresp. 
GRUPA 7—12

PLOIEȘTI, 20 (prin telefon). 
Intr-un med in care se aștepta 
ca echipa locală C.S.U. sâ conti
nue prestațiile bune din zilele 
precedente, formația COMERȚUL 
TG. MUREȘ a dominat categoric, 
ctștigînd la o diferență elocventă: 
86—54 (43—25). Au Înscris : Opri- 
ciu 26, KlSss 18, Olasz 14, Csen- 
terl 16, Tordal 10, Fărcaș 2 pen
tru Învingătoare, respectiv Opres- 
cu 15, Brezolanu 11, Lambrlno 8, 
Biasutti 4, Ciocan 4, Ciobotariu 
6, Pană 4, Canja-Vasile 2. o desfă
șurare asemănătoare a avut sl par
tida PROGRESUL BUCUREȘTI — 
VOINȚA BRAȘOV, In care Voin
ța a cedat cu prea multă ușurință. 
Scor : 68—48 (37—24). Au Înscris:

Șl OLIMPIA
Ivănescu 18, Stoichiță 14, Pușcașu 
15, Slmioană 8, Divoiu 5, Par- 
canschi 4, Pandelea 2, Ochiuleț 2 
pentru învingătoare, respectiv 
Hinda 14, Adler 10, Grănwald 10, 
Clcio 6, Keresztesi 4, Anghelescu 4.

I.E.F.S. — RAPID BUCUREȘTI 
95—54 (36—22), COMERȚUL — VO
INȚA 86—39 (32—22), PROGRESUL 

---------- 72—57 (36—27), -------
PLOIEȘTI — RAPID 
(34—25).

Octavian BALTEANU —
1. «„U“ Cj.-N
2. Voința Buc
3. Olimpia
4. Sp. stud
5. Crișul Or. 
0. Univ. Tim.

I.E.F.S,

strlns datorită 
Au înscris : 
Popescu 9,

ANUNȚ
Universitatea cultural-ști- 

ințifică București, în co
laborare cu Centrul de cer
cetări al C.N.E.F.S. și Con
siliul municipal pentru e- 
ducație fizică și sport, anun
ță organizarea unei mese 
rotunde cu tema : 
„Perspectivele halterofililor 
bucurcștcni la J.O. din 1984"

Masa rotundă, condusă de 
conf. dr. Nicu Alexe si cu 
Darticiparea antrenorilor 
Ștefan A.chim, Nicolae Am- 
zi-ică, va avea Ioc azi, la 
orele 12.30, în sala „Dalles".

1. 
z.
3.
4.

DINAMO 
C.S.M. Sibiu 
Farul C-ța 
Flacăra roșie

49
43
40
37

Voleibalistele dinamovlste la oei de al 18-lea titlu de campioane, de 
la stingă la dreapta, in picioare: Irina Petculeț-Velicu, Speranța 
Găman, Adriana-Nicoleta lan cu, antrenoarea Doina Ivănescu, Vic
toria Banciu, Doina Moroțan, Mariana Ionescu ; in rindul de jos : 
Corina Crivăț, Victoria Niculescu, Carmen Bobe și Mirela Pavel.

Foto : Drago? NEAGU

Duminlcă 
tind dintre 
etapa a __________
masculin de volei, Divizia A.

EXPLORĂRI BAIA MARE — 
STEAUA 3—0 (9, 8, 11). Peste 
2 000 de speclalorl au aplaudat 
victoria meritată a gazdelor. Re
marcați : Bălaș, Corcheș, Bujor 
(E), Mina (S). Arbitri : Gh. Fe- 
rariu din Brașov șl I. Rusu din 
Timișoara. (O. Nemeș —coresp.),

C.S.U. ALUMINA ORADEA — 
DINAMO 1—3 (—9, 10, —5, —S). 
Dlnamoviștil au ciștlgat fără pro
bleme deosebite Intr-o oră și 25 
de minute. De la învingători s-au 
remarcat : Eneseu, Vrîneuț șl 
Girleanu, iar de la învinși Ma- 
nole și, parțial. Todoran. Arbi
tri : D. Baba din Tg. Mureș și 
O. Drăgan din Timișoara. (L 
Ghișa — coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
TRACTORUL BRAȘOV 3—1 (—8, 
», «, 12). ' ' • ....................
craiovenli

au 
cele 

19-a a

fost programate 
șase partide din 

campionatului

In debutul partidei 
și-au intrat greu In

7.
8.
1.

10.
11. 
li.

Prog. Buc. 
Comerțul 
I.E.F.S. 
Voința Bv 
C.S.U. PI. 
Rapid Buc.

c.s.u.
67—60

coresp.
37 32 5 2845:2278 69
37 30 7 2466:2080 67
37 25 12 2460:2196 62
37 22 15 2569:2301 59
37 16 21 2448 :2588 53
37 16 21 2256:2272 53

37 25 12 2374 :2310 62
37 19 18 2079:1969 55
37 13 24 2372:2663 50
37 11 36 2146:2532 48
37 10 27 2321:2516 47
37 3 34 1953:2564 40

Divizio „A" de bflschcf masculin

Campionatul Diviziei „A- de 
baschet masculin a programat 
sîmbătă partidele etapei a 27-a.

GRUPA 1—6
RAPID — C.S.U. SIBIU 89—77 

(54—10). Doar primele minute au 
avut un oarecare echilibru, după 
care partida a curs pe făgașul 
anticipat, rapidiștil acumulind un 
avantaj de 10—15 puncte, hotărî- 
tor In stabilirea învingătoarei. 
„Actul întli" a lost mai spectacu
los, cu tentă ofensivă, pe fondul 
unui joc formal In apărare, față 
de repriza secundă, mai confuză, 
cu un procent mai mare de 
Inexactități. In timp ce colegii 
lui Caraion, simțindu-1 „In mi
nă", l-au susținut, el făcîndu-și 
din plin datoria prin cele 43 de 
puncte înscrise, de partea cea
laltă, fantezia și verva lui Co- 
păcian (de-a dreptul Incintător 
în unele „șarje") s-au dovedit 
rareori molipsitoare. Au marcat : 
Mihuță 6, Dăiescu 8, Caraion 43, 
Dumitru 6, Sipos 7, Suciu 8, Plă
madă 10, Bradu 1 nentru Rapid, 
respectiv Chiriță 12, Palheghi 18, 
Cosma 5, Copăcian 19, Tonca 4, 
Takacs 12, Bretz 7. Au arbitrat 
bine I. Davia și M. Olaru. (A. 
VASILESCU).

FARUL CONSTANTA — DINA
MO 83—95. (36—56). Joc spectacu
los, în care gazdele au ratat 
mult, In timp ce oaspeții, avan
tajați și de gabarit, au punctat 
mal eficient. Coșseteri : Băiceanu 
21, Mănăilă șl Radu, cite 16 — 
de la Farul, respectiv Niculescu

31, Braboveanu 16, Vlnereanu 13. 
(C. POPA — coresp.).

Meciul STEAUA — I.C.E.D. s-a 
disputat joi, scor 107—87.

GRUPA 7—12
C.S.U. BRAȘOV — „U« CLUJ- 

NAPOCA 93—36 (47—41). Partidă 
echilibrată șl atractivă, brașove
nii obțlnlnd o victorie prețioasă. 
Coșgeterl : Tecău 29, Flaundra 24 
— de la gazde, respectiv Barna 
25, Crăciun “ 
coresp.).

I.M.U.A.S. 
LI TEHNICA 
Gazdele au 
Inițiativa. Coșgeterl : _ _________
tin 16, Murășan 14 — de la băl- 
mărenl, respectiv Bolșteaau 21, 
Moisescu 16. (A. CRIȘAN — co
resp.) .

DINAMO ORADEA — SPOR
TUL STUDENȚESC BUCUREȘTI 
98—79 (54—42). Joc In viteză, cu 
faze spectaculoase de ambele 
părți. Coșgeterl: Gellert 2®, 
Ilie 27 — de la Dlnamo, respec
tiv Dăian 36, I. Ionescu 14. (I. 
GHIȘA — coresp.).
' *' 27 26

27 25 
27 17 
27 15 
27 
27

24. (C. GRUIA

BAIA MARE — PO-
IAȘI 72—64 (42—29).
avut In permanență 

I. Constan-

1.
2.
3.
4.
5.
0.

Steaua
Dinamo Buc 
Rapid 
Farul 
I.C.E.D.
C.S.U. Sibiu

1 2658:1885 53
2 2498:2000

10 2093:1990
12 2194:2265
15 2253:2282
16 2169:2323

52
44
42
39
38

7.
8.
9.

10.
11.
12.

„ir ci.-N 
Dincmo Or 
C.S.U. B». 
Polit. lest 
I.M.U.A.S. 
Sportul stud.

12
11
12*15 *1997:2193 39*
11
10

27
27 
n
n io
27 9
27 4

16 2032:2168 38
17 2040:2213 37
17 1992:2202 37
18 1887:2043 36
23 2029:2258 31

ritm. Din setul al doilea însă ei 
au preluat inițiativa și au cîști- 
gat pe merit un meci antrenant. 
Evidențiați : Daha, Braun șl Hrin- 
co de la gazde, Crlșan, Sterea șl 
Bujilă de la oaspeți. Arbitri : 
Gh. Simulescu și A. Nedelcu 
ambii din București. (Șt. Gurgui 
— coresp.).

CARPAȚI RM. VÎLCEA — MO
TORUL BAIA MARE 1—3 (—5,
—5, 10, —4). Rămasă fără antre
nor (a condus din teren jucă
torul Radu Dumitrescu), forma
ția vîlceană nu a dat satisfacție, 
plerzînd astfel șansele supravie
țuirii pe prima scenă. (S. Geor-

- coresp.).
OTELUL GALATI — 
SUCEAVA 3—0 (14,8,5).

meritată, într-un 
greșeli. S-au 
' j, Zaha- 

respectiv Mîndru. Arbitri:

noiu —
C.S.U.

C.S.M.U.
Victorie clară, 
meci presărat cu __
remarcat : Pustiu, Geană, 
rescu,
N. Georgescu din Ploiești și Gr. 
Nedelcu din București. (Gh. Ar- 
senie — coresp.).

Mar» 
juit dl 
și deși 
șe d ul 
a luaJ 
cind 4 
torii g 
greutal

ERAI 
O șalăi 
pătoarl 
de iuti 
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naliștil 
greutal 
compel 
sondajl 
vor ul 
înaltă I 
miere. I 
putini I 
indice I 
semiml 
tilor fi 
Voicilăl 
Geolfal 
putat-J 
și Gi<| 
Sf. G1 
fost el 
reprizăl 
Gheorgl 
curajos! 
stelislul 

evoiuatl 
nut o I 
vederii! 
la coco] 
naliști I 
Negoițăl 
Gheorgl 
ceștia I 
loc dud 
tivi cu I 
trecerea 
Gheorgl 
Dorcl I 
Meciul 
calitate] 
făcut r| 
a term] 
mai bu 
tul, a J 
adversa 
seriile 1 
te cu 
mai în] 
tat 
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lean. P 
NegoițăJ 
după ui 
tate.

La se 
cu totu 
diță de 
s-a văz 
bel în 
pionul c 
precum

ca

POLITEHNICA TIMIȘOARA Șl H. C. MINÂUR
IN FINALA 44CUPEI ROMÂNIEI 44 LA HANDB
• Pentru locurile 3-4 se vor întîlni Independența Carpați Mirșa 
- Universitatea Cluj-Napoca • Finalele sini 

viitoare in Sala sporturilor din
programate duminica 

Buzău

Exact peste o săptămînă iu
bitorii handbalului vor putea 
afla formația ciștigătoare a ce
lei de a V-a ediții a „Cupei 
României" la handbal mascu
lin. Oricum, nu va fi nici Di
namo București, nici Steaua, 
aceste două echipe fiind elimi
nate din cursă (majoritatea 
componenților lotului reprezen
tativ provin de la aceste două 
cluburi), intrucît — după cum 
se știe — la actuala ediție a 
„Cupei" handbaliștii selecționați 
in „națională" nu au drept de 
joc.

Penultimul act al atractivei 
competiții s-a disputat simbătă 
și duminică In sălile de sport 
din Pitești și Tg. Jiu. După 
cum ne relatează coresponden
ții noștri, numeroși spectatori 
au urmărit cu mult interes
toate partidele semifinalelor,
componenții echipelor străduin- 
du-se să le 
handbalistice 
tate.

In finalele
1—2 și 3—4 vor evolua urmă
toarele echipe, calificate din 
semifinale: POLITEHNICA TI
MIȘOARA și H. t. MINAUR 
BAIA MARE în „finala mare", 
INDEPENDENTA CARPAȚI 
MIRȘA și UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA In „finala mi
că”. Fentru locurile 5—6 vor 
juca Minerul Cavnic și Construc
torul Arad, iar pentru locurile 
7—8 Tractorul Brașov și Con
structorul C.S.U. Oradea.

Finalele pentru locurile 1—2 
șl 3—4 vor avea loc Ia Buzău, 
iar disputele pentru locnrile 
5—S sint programate Ia Odor- 
heiu Secuiesc — în ziua de 27 
februarie.

Iată scurte relatări de la cele 
două semifinale.

ofere spectacole 
de bună cali-

pentru locurile

SERIA I — PITEȘTI

pentru locurile 1—2
l-au

Meciul
In clasamentul seriei și 
disputat Politehnica Timișoara 
și Independența Carpați Mirșa. 
A fost o partidă de foarte bun 
nivel tehnic, egalitatea menți- 
nîndu-se aproape pe parcursul 
Întregii partide. Fiecare echipă 
se distanța la cite un gol, fiind 
apoi restabilit echilibrul. Cu 
40 de secunde înainte de final, 
FOIker a reușit golul victoriei 
pentru Politehnica Timișoara. 
Iată rezultatele : POLITEHNI
CA TIMIȘOARA 23—22 cu In
dependența Carpați Mirșa șl 
30—22 cu Tractorul Brașov ; 
INDEPENDENTA 30—26 cu Mi
nerul Cavnic, Minerul — Trac
torul Brașov 34—29. Golgeterul 
seriei : Alexandru Folker (Poli
tehnica Timișoara) cu 22 de 
goluri înscrise. Clasament : 1.
POLITEHNICA TIMIȘOARA 8 
p, 2. Independența Carpați 
Mirșa 7 p, 3. Minerul Cavnic

6 p, 4. I 
(Iii e FE|

SERlI
Finala I 

față foii 
Baia Ml 
Cluj-Na;l 
superiorii 
minute J 
clujenii I 
min. 14)1 
tidă, dai 
fensive I 
zate, prl 
bune a I 
Rezultat! 
Mare 2(1 
Cluj-Nan 
goluri al 
roniuc îj 
tiv. Avr! 
4) și 2j 
c.s.u. q 
Cluj-Nad 
Arad 20| 
Arad —I 
Oradea 1 
riei : 1.] 
MARE a 
riuj-Nad 
torul Ar 
rul C.S.U 
baloi

aduinisiruia or stat loto prono

2.041.535

REZULTATELE CONCURSUI.Ul NUMERE
PRONOSPORT DIN 20 FEBRUA- GFREARIE 1983

I. Avellino — Verona 1
noexprJ

n. Catanzaro — Sampdoria X
FAZAHI. Genoa— Cesena 1

IV. Intemazionale — Torino 1 22 9 6 5
V Juventus — Fiorentina 1 18 20 22 Î

VI. Pisa — Cagliari X a Ill-a :
VH. Roma — Napoli 1

FAZAVUI. Udinese — As-coll 1
IX. Arezzo — Milan X TV-a : 17
X. Catania — Lecce 1 gerea a

XI Cavese — Palermo X extragere
XII. Monza — Lazio 1 45.

Xm. Pistoiese — Varese X
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI 

946.053 LEI.
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Restanța din etapa a 17-a a Diviziei

Irile- 
erii" 
ora- 

lalați 
kara, 
Itigă- 

de

»
Sultan Florea Zamfir etc. 
finală a avut ca partener 
alt sportiv- care nu intra 

calculele hîrtiei : Fane Eva

I
I

CURAJUL
LUI

UNIVERSITATEA CRAIOVA - C.S. TÎRGOVIȘTE 1-1 (1-0)

ULTIMA SURPRIZĂ A... TOAMNEI

lion). 
Incă- 
Lmăr 
k au 
l fi- 
I de 
butul
I un
care 
mai 

pre- 
parte 
re să 
I. la 
pan- 
lasiJe 
Come

dis- 
Laua) 
ASA 
pr a 
rima

St.
II de 
p ale

bre 
în 
un 
în
(C.S.M. Reșița). Partida lor a
fost interesantă in timp ce 
Didită a atacat aproape conti
nuu, reșițeanul a refuzat de
seori lupta (așa cum a făcu
t-o și în alte partide) și prin 
deplasări derutante a căutat să 
scape de loviturile adversaru
lui și astfel Didiță a 
nit
La semimijlocic, 
narea campionului Mihai Ciu- 
botaru (a pierdut prin rănire) 
și a altor favoriți cum au fost 
Nicolae Iordache. Nicolae Cos- 
tin, Marcel Mihalache, finala 
și-au disputat-o fostul cam
pion Mihai 
radea) și
(Steaua). A ciștigat orădeanul 
la puncte, 
mai bun s-a
ricescu (Steaua), care în fina
lă a dispus de colegul său de 
club Ilarie Petrescu, prin _a- 
bandon în prima repriză, 
grea, 
Preda 
puncte
Donici 
Donici 
ma repriză.

deve- 
un învingător surpriză, 

prin elimi-

Marcel Mihalache, 
fostul

Micloș, (CrișuJ O- 
Mihai N'iculescu

La mijlocie cel 
dovedit Doru Ma-

La
Gheorghe 

la 
lui Georgică 

Galati), după ce 
numărat in pri-

campionul
(Steaua) a cîștigat 
în fața
(B. C.
a fost

I
I
I
I
I
I
I
I
I

TICLEANU

de
care revin 
tn lunile

meciuri a-

Stadion Central ; teren moale ; timp bun pentru fotbal ; spectatori
......... "■-*—= - 27—9 (pe poartă : 14—5). Cornere : 

(min. — ' ------------
— aproximativ 12 000. Șuturi ;
14—4. Au marcat : irimescu
(min. 51).
UNIV. CRAIOVA : Lung — Negrilă,

MESCU (min. 29 Tilihoi) — Dumitru, 
CĂMATARU Cîrțu (min. 67 Crișan).

C.S. TÎRGOVIȘTE : MIA — Niculescu, DUMITRESCU, Ene, PITARU
— Kallo, • CONSTANTIN, AELENEI, O. POPESCU — Greaca (min. 
73 Lucian), V. Radu.

A arbitrat satisfăcător M. Axente ; Ia linie : R. Cîmpeanu și D. 
Vătran (toți din Arad).
Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 1—0 (0—0).

18), respectiv CONSTANTIN

Ciupitu, ȘTEFANESCU, IRI- 
DONOSE, Bălăci — Geolgău,
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GALAȚI, 20 (Plin 
O sală plină pînă la 
urmărit cele 5 finale disputate 
simbătă seara. La muscă, cam
pionul tării Constantin Tițoiu 
(Dlnamo) l-a stopat in perma
nență cu directe de stingă pe 
Alexandru Șchiopa (Steaua), 
dinamovistul obținind o vic
torie facilă. La pană, Gheorghe 
Oprișor (Steaua) a beneficiat 
din nou de „grațiile1* arbitri- 
lor-judecători. Timp de două 
reprize Titi Cercel (Dinamo) 
l-a supus pe Oprișor unui tir 
continuu de lovituri și se în
drepta spre o victorie clară, 
în ultimul rund Oprișor a a- 
vut o „zvîcnire", care însă a 
fost suficientă pentru a-i de
termina pe judecători să-i a- 
corde victoria la puncte, vic
torie contestată îndelung de 
asistență. La ușoară, Dragoroir 
Ilie (Dinamo) l-a expediat la 
podea cu un croșeu de dreap
ta pe Leontin Sandu (Prahova 
Ploiești) și în continuare nu a 
mai avut probleme în tranșa
rea victoriei ce i-a fost acor
dată în unanimitate. Partidă 
anostă la mijlocie mică între 
Gheorghe Simion (Metalul 
Buc.) șf Constantin Ghindăoa- 
nu (Ceahlăul P. Neamț), în 
care primul a cîștigat la punc
te. La semigrea, Ion Cîrlan 
(B. C. Galați) și-a valorificat 
bine alonja în fața lui Mihai 
Pascal (Metalul Buc.) și a în
vins fără probleme.
Telemac SIRIOPOL — coresp.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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IGURI:

Puzderia de meciuri amigale 
de ieri — ultima repetiție ! — 
anunță startul oficial al anu
lui 1983, care se dă miercuri, 
clnd 32 de echipe vor lua 
drumul Moldovei Noi, al Ce
hului Silvaniel, al Rădăuților 
șl al multor alte orașe care 
au așteptat Cupa României 
pentru a trăi pe viu tumultul 
fotbalului.

De miercuri șl pînâ dumi
nică. din cele 32 de echipe 
vor rămâne doar opt. E o 
grabă neobișnuită, „ghilotina" 
Cupei va funcționa din plin, 
dar această programare „stil 
britanic" este justificată 
marile răspunderi 
fotbalului nostru 
care vin.

Din noianul de
micale apar la rampă sprin
tul lu! Balint, vedeta amicalu
lui de pe Ghenoea, „pînda" 
Iul Dlnamo și a Politehnici! 
Iași, care s-au întîlnit In ora
șul lui Antohl, ca să porneas
că miercuri dimineața spre 
Brăila, unde ișl vor disputa 
Cupa, un med de „A" la 
concurență cu cel de la Sibiu, 
unde Bălăci se va întîlnl eu 
BOlfinl, intr-un duel tactic nu 
lipsit de interes, mai ales după 
cele întâmplate Ieri pe Centra
lul craiovean.

Sigur că aceste rîndurl de 
intrare in atmosferă nu pot 
omite uvertura Craiovei, unde 
am avut Impresia că oltenii 
1oacă pentru derutarea obser
vatorilor vest-germanl. Nu e 
mal puțin adevărat că tîrgo- 
viștenii au fost și ei o sur
priză prin frumoasele legături 
de pase — se vede de la o 
poștă munca tenace a lui Cos- 
tică Rădulescu, a cărui echi
pă a avut puterea să uite re
petatele starturi false de la 
începutul campionatului și să 
lupte in continuare. Ieri. la 
Craiova, el au avut pe teren 
un bun conducător de 
(Aelenei) șl o talentată 
tremă (O. Popescu).

Sigur că Universitatea 
iova nu a fost ieri — șl 
nu putea să fie, in
dițiile date — echipa pe care 
o cunoaștem. Vrem să credem 
că in puținele zUe care au 
mal rămas ea va reuși. cu 
ajutorul Cupei, un așteptat 
triplu salt, un „triplu" care 
să se încheie cu o frumoasă 
aterizare la Kaiserslautern. 
Cuvintele simple, curajoase, 
rostite la TV de Țicleanu, pot 
fi un program.

loan CHIRILA

Cra- 
nid 

con-

„INTERNAȚIONALELE" ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

ireproșabilă in 
competiție in- 

: scrimă găzdui-

O nouă fază in careul oaspeților, dar Cîrțu (in echipament alb) 
nu poate finaliza cu toată intervenția sa spectaculoasă.

Foto : X MIHAlCĂ

Sezonul fotbai stic oficial 
a fost rnaug irot duminică 
Craiova cu o frumoasă festivi
tate, ir cadrul că eic tov. gene
ral It. Nicolae Stan, vicepreședin
te cl C.NE.F.S., □ mminat in
signa st .arnetul de maestru al 
sportulj. jucătonlo fo mapei ia
cale Irimescu- Geoigâu, Boîdici, 
Lung, Ungureanu, Donase, Ți
cleanu, Ciupitu, Cîrțu și Tdihoi. 
Aceste acordări ae titlur> de 
maestru ai sportul j sini j recom
pensă pentru frumoaso evolu.ie a 
fotbaliștilo* craoveni in sezonul 
1962 și u- st muient oentru vii- 
toare'e importante conrruntăr in 
care ,,14"-le din Bănie afiă
angajat. Mer.tionăm „ă ec.iipa 
craioveană moi are in componen
ța sa alți șase maeștri ai sportu
lui (Negrilă, Ștefunescu, 
deanu. Bălăci. Câmătaru ș 
șan) și un matoiru emerit

Bel- 
Cri- 

al 
sportului (Dumitiu). Ne exprimam 
speranțe că acest valoros nucieu 
va reuși să confrme in sezonul 
care a început in această zi p> 
stadionul Central opieciatele pe:- 
formanțe dr trecutele stagiuni

CRAIOVA, 20 (prin telefon). 
Partida Universitatea — C. S. 
Tîrgoviște, restanță din ultima 
etapă a turului, s-a dovedit, 
din punct de vedere al verifi
cării potențialului gazdelor, 
foarte utilă. Rezultatul de e- 
galitate cu care s-a încheiat se 
datorește pe de o parte jocu
lui neclar, adeseori pripit, al 
craiovenilor, dar și unei re
plici dîrze, bine pregătită tactic, 
a oaspeților. Desigur, craiove- 
nii pot fi nemulțumiți pentru 
acest draw, pentru că au avut 
un număr mult mai mare de 
ocazii decît partenerii lor. Dar 
apărarea tîrgovișteană. pe de o 
parte, cu portarul Mia in zi 
de excepție, cit și imprecizia 
in șut a celor de la Universi
tatea au făcut ca numai una 
dintre numeroasele acțiuni în
treprinse de studenți să se sol
deze cu gol. Randamentul in
dividual al craiovenilor s-a si
tuat la un nivel sub așteptări, 
atît ca rezistență pe parcursul 
celor 90 de minute, cit și ca 
luciditate în joc. Cei care au 
văzut și meciurile din pregă
tiri cu F.C. Olt și Lotul de 
tineret apreciau că în întîl- 
nirea cu C.S. Trigoviște for
mația olteană a dat cel mai 
slab randament. Tocmai de a- 
eeea este grăbit a se trage 
concluzii numai după această 
partidă. Cu siguranță că întîl- 
nirile din Cupă vor fi mai e- 
dificatoare pentru antrenorii

Constantin Oțet și 
Ivan asupra celor ce 
cut în privința retușurilor 
pînă la dificila partidă cu F.C.

Nicolae 
au de fa

de

clasamentul turului
1. SP. STUD. 17 11 4 2 28-10 26
1. Dlnamo 17 8 9 0 34-12 25
3. Univ. Craiova 17 9 3 5 31-13 21
4. Corvin ui 17 7 7 3 25-12 21
5. F.C. Argeș 17 9 3 5 26-18 21
6. Steaua 17 7 5 5 27-23 19
7. S.C. Bacău 17 8 3 6 24-23 19
&. Jiul 17 6 6 5 17-23 18
9. F.C. Olt 17 7 2 8 22-18 16

10. F.C. Binor 17 7 2 8 33-16 16
11. Polit. Iași 17 4 8 5 17-20 16
12. A.S.A. Tg M. 17 5 5 7 14-21 15
13. Petrolul 17 7 1 9 21-32 15
14. C.S. T-viște 17 4 6 7 19-22 14
15. F.C.M. Brașov 17 6 1 10 20-30 13
16. Chimia 17 5 3 9 14-24 13
17. „Poli- Tim. 17 4 2 11 19-32 10
18. F.C. C-ța. 17 2 4 11 16-38 8

Kaiserslautern.
govișteni, sublinieri ___
jocul lor bine organizat tactic 
și în special pentru evoluția 
tînărului jucător O. Popescu, 
aplaudat la Craiova de sporti
vii spectatori locali.

Meciul începe în nota de

Referitor la tîr- 
pentru

dominare a gizdelo: are, obțin 
un corner in mm 1 șt au cite- 
va acțiuni incisive prin Cir- 
țu, Cămătaru și Geolgău In 
min. 18, Universitatea deschide 
scorul : aflat pe partea stingă, 
IRIMESCU șutează senzațional, 
din plină alergare, de Ia 20 m, 
și mingea se oprește în plasă. 
Tîrgoviștenii se anunță peri
culoși prin cîteva contraatacuri 
pe partea stingă, dar nu 
periclita poarta iui Lung 
craiovenii fiind aceia care au 
inițiat mai multe acțiuni. După 
pauză, pe un fond de scădere 
a potențialului gazdelor, oas
peții „se văd" mai mult 
tac și în min. 51, la um 
acțiuni, CONSTANTIN 
egalarea, printr-un șut 
nic, la vinclu. Pînă la 
vom asista la un duel perma
nent între întreaga echipă 
craioveană și defensiva tîrgo
vișteană. Universitatea are alte 
mari ocazii : Bălăci șutează în 
bară (min. 56), Donose ratează 
de la 8 m (min. 60), șuturi con
secutive Donose, Geolgău. Cri
șan, fără rezultat (min. 76), 
Geolgău — șut peste bară, de 
la 6 m (min. 78), „cap" Cămă
taru — Mia respinge în corner 
(min. 79). Dar și tîrgoviștenii 
au o bună situație in min. 87. 
cînd la un contraatac. Lucian 
trimite pe lingă Lung, ieșit in 
întîmpinare, și Ștefănescu de
gajează în ultimă instanță. Așa 
s-a înregistrat acest rezultat de 
egalitate de la Craiova, meri
tuos pentru tîrgovișteni dar 
care nu trebuie de fel să in
fluențeze moralul reprezentan
tei noastre în Cupa U.E F.A.

pot 
tot

în a- 
dintre 
obține 
puter- 
sfîrșit

Eftimie IONESCU
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STEAUA - GLORIA BISTRIȚA 7-1 (4-0)
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LA FLORETA

Organizare 
această primă 
ternațională de 
ță în 1983 de capitala țării 
noastre.
spre 
lumea scrimei românești, n-am 
putuț consemna nici un suc
ces al reprezentanților floretei 
noastre în 
După ce pe 
calificați in 
directe și recalificărilor s-au a- 
flat toți cei 4 componenți ai pri
mei noastre reprezentative, 
Roca, Nicoale, Husti și Kuki, 
doar ultimul a reușit să se 
califice (direct) 
Intrecîndu-i pe 
selcek (10—3) 
Favier (10—6). 
într-o accedere 
rioare ale „individualelor* 
cute, mai ales, de „repetarea" 

.asaltului Kuki—Favier, în pri
mul tur al finalei, s-au spul
berat curind. Pentru că flore
ta noastră nr. 1 a revenit ia 
apatia și nesiguranța manifes
tate vineri, în primele tururi 
ale competiției, inițiativa în a- 
cest asalt de finală aparți- 
nînd mereu scrimerului cuba
nez care. în cele din urmă, 
și-a luat revanșa, cu 10—5.

In finala de 8 s-au calificat 
direct polonezii Puzianowshi șl 
Zych, cubanezul Diaz, iar din 
recalificări al ți doi trăgători 
polonezi, Bandach și Sypniew- 
skî, cubanezul Favier și ungu
rul Kreisz. €el mai frumos și 
disputat asalt din primul tur 
al finalei a fost cel dintre 
Zych și Kreisz. floretistul po
lonez conducînd mereu cu o 
tușă și imediat fiind egalat,

Dar, 
regretul

cjin păcate, 
celor din

ambele probe, 
tabloul celor 16 
faza eliminărilor

reușit să 
în finala de 8, 
polonezul Ci- 

și cubanezul 
Dar speranțele 
în fazele supe- 

■“ năs-

iar pentru a se desprinde în 
cîștigător fiindu-i necesar ex
perimentatului Zych „prelun
girile" : 12—10. In asaltul din
tre Puzianowski și Bandach, 
Puzianowski și-a reeditat la 
același scor (10—6) victoria din 
eliminările directe. In celelal
te două asalturi care aveau să 
stabilească semifinaliștii. Diaz- 
Sypniewskj 12—10 și. după 
cum am mai spus. Favier-Kuki 
10—5.

fir semifinalele probei indi
viduale s-au confruntat două 
perechi polono-cubaneze : Fu- 
zianowski-Diaz și Zych-Favier. 
în primul asalt, floretistul cu
banez a condus in permanen
ță. dar a cîștigat in „prelun
giri", 11—9. In celălalt asalt 
care avea să desemneze încă 
un finalist, Zych a restabilit... 
egalitatea, cîștigînd în fața lui 
Favifir cu 10—8. Astfel, în ulti
mul asalt al probei s-au întîlnit, 
simbătă. Boguslaw Zych și 
Tulio Diaz. Asaltul, condus 
impecabil de arbitrul inter
național de cat. A, Iuliu Falb 
(România), a fost extrem de 
disputat și spectaculos. Zych, 
temperamental ca și cubane
zul, dar mai tehnic, a condus 
în prima parte, fiind 
4. Inițiativa a trecut, 
partea floretistului 
mai proaspăt, care a 
ducerea 
zvîcnire 
1982 a

adversari mai rutinati. Clasa- 
ment : 1. T. Diaz (Cuba), 2. 
B. Zych (Polonia), 3. E. Favier 
(Cuba), 4. K. Puzianowski 
(Polonia), 5. L. Bandach (Polo
nia), 6. G. Kreisz (Ungaria), 7. 
M. Sypniewski (Polonia), 8. P. 
Kuki (România).

egalat la 
apoi, de 
cubanez, 

luat con- 
cu 6—4. O ultimă 
a Analistului ediției 

C.M., de la Roma, și 
Zych egalează la 6. Diaz se 
desprinde iar, cu siguranță, și 
cîștigă In final cu 10—8. Pen
tru locurile 3—4 : Favier-
Puzianowskj 10—3. O surprin
zătoare (dar frumoasă) com
portare a floretiștllor cubanezi, 
care s-au impus în fața unor

Ultima zi a competiției a fost 
destinată întrecerilor pe echipe, 
în grupa A s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Polonia
— Cehoslovacia 9—4, Polonia
— Ungaria 9—5, Ungaria — 
Cehoslovacia 9—6. în grupa B: 
Cuba — România I 9—5 (au 
punctat : Favier 4, Gonzales și 
Diaz 2, Carret 1, și, respectiv, 
Husti și Kuki 2, Nicolae 1, 
Oancea și Roca 0), Cuba — 
România II 9—4. Cuba — Ro
mânia III 9—0, România I — 
România II 9—6, România I
— România III 9—5 și Româ
nia III — România II 9—7. 
Astfel, în proba pe echipa fi
nala a reeditat repartiția va
lorică de la „individuale", 
opunînd reprezentativele Cubei 
și Poloniei, evident cele mai 
bune în această competiție, e- 
chipa României constituind o 
surpriză neplăcută. Și, la fel ca 
în proba individuală, aceeași 
ierarhie, Cuba întrecînd Polonia 
cu 9—4 (Favier 3, Diaz, Gon
zales și Carret — cite 2, și, 
respectiv, Zych 2, Puzianowshi 
și Sypniewski cîte 1). Pentru 
locurile 3—4 : România I — 
Ungaria 9—7 (au punctat : Ro
ca 4, Kuki și Nicolae 2, Husti 
1 ; pentru adversari — Kreissz, 
Demenyi și Papp cîte 2, Egeni 
1), Pentru locurile 5—6 : Ce
hoslovacia — România III (ju
niori : Buzan. Costa. File, Eder) 
9—7.

Peste 6 000 de spectatori — supor
teri fideli ai echipei militare — 
au tin ut să asiste, in ciuda unul 
timp foarte rece, la ultimul med 
de verificare susținut de forma
ția Steaua Înaintea startului in 
sezonul oficial de primăvară. Și 
s-au dovedit a fi inspirați, pen
tru că, la rîndul lor, Jucătorii 
pregătit! de Constantin Cemăianu 
șl Gheorghe Constantin au evo
luat deosebit de... inspirat, rea- 
lizind multe și aplaudate faze 
la poarta blstrițenllor, șapte din
tre ele încheiate cu goluri.

Prima repriză a fost dominată 
dezinvolt de Balint. Intr-o re
marcabilă vervă de șut, el fiind 
autorul tuturor celor patru goluri 
marcate in această parte a me
dului. Primul gol l-a Înscris in 
min. 4, dlntr-o acțiune a Iul T. 
Stoica, pentru ca, in min. 13, să 
reia in plasă o centrare a lui 
Cîmpeanu. Foarte frumos a fost 
golul din min. 29. dnd a șutat 
surprinzător din -afara careului, 
in colțul lung al porții lui Bolo- 
gan. In sfirșit, la... cererea trl- 
bundor, el a executat Impecabil 
penalty-ul acordat in min. 40, la 
un fault asupra Iul Cîmpeanu.

*

A.S.A. TG. MUREȘ — CHIMIA 
RM. V1LCEA 1—1 (0—1). Cele 
două goluri au fost marcate de 
Biro I (min. 48), respectiv Vergu 
(min. 26). (C. Albu, coresp.).

C.S.U. DUNĂREA galați — 
POLITEHNICA IAȘI 1—2 (1—2).
Au marcat: Ichim (min. 27), res
pectiv Simionaș (min. 19) și Nem- 
țeanu (min. 41, din penalty). (D. 
Aldea, coresp.).

F.C. CONSTANTA — I.M.U. 
MEDGIDIA 2—1 (0—1). Golurile
constănțenilor au fost înscrise de 
Gache (min. 72) și Peniu (min. 
87). Pentru oaspeți a marcat Co- 
din, in min. 40. (S. Nace, coresp.).

U.T.A. — F.C.M. BRAȘOV 2—2 
(0—0). Circa 5 000 de spectatori 
au asistat la o partidă atractivă, 
cu patru goluri spectaculoase În
scrise de Mandoca (min. 51) șl 
Gherghe (min. 52) — pentru di
vizionara „A", respectiv Coraș 
(min. 60 și 67). (N. Străjan, co
resp.).

F.C. BIHOR — C.S.M. REȘIȚA 
1—0 (0—0) Unicul gol al parti
dei a fost marcat de Mureșan In 
min. 65. (Al. Jilă’i, coresp.).

După pauză, 
schimbărilor 
două echipe, 
tempo ceva mai scăzut,, dar tot 
militarii au fost cei care au ata
cat mal mult. In min. 60, Eduard 
a ridicat scorul la 5—0, după 
care echipa antrenată' de Ion 
Nunweiller și Spindon Niculescu 
a Ieșit ceva mai mult la atac și 
a redus handicapul, în min. 60, 
prin juniorul Ivan. Scorul a fost 
ridicat Insă la 6—1 prlntr-un alt 
splendid gol al lui Balint (min. 
35) șl stabilit la 7—1 în urma 
unul penalty transformat de Ma- 
jaru, in min. 88. Arbitrul oră- 
dean O. Ștreng a condus forma
țiile I STILAU A : Ducadam — 
Anghelini, Iovan, Belodedici, Fo- 
dor — T. Stoica, Cîmpeanu II,

Popa — Turcu, Balint, Bar- 
GLORIA : Bologan — II o van, 

Cervenschi, Beldie, Andreicuți — 
Boca, Butuza, Florea — 1. Nico- 
lae, 1. Gheorghe, Dănllă. După 
pauză, în cele două echipe au 
jucat : Iordache, Eduard, Majaru, 
Mureșan și Minea (la Steaua), 
Nalați, Ivan, Coman și Horga (la 
Gloria).

Laurențiu DUMITRESCU

poate șl datorită 
survenite in cele 
jocul a avut un

* ★

F.C. ARGEȘ — AUTOBUZUL 
BUCUREȘTI 3—0 (1—0). Au mar
cat Iovănescu (min. 32), Ralea 
(min. 72) și Radu II (min. 86 — 
din penalty). (I. Fețeanu, co
resp.).

OȚELUL GALAȚI — DINAMO 
3—4 (0—3). Cele două echipe au 
furnizat o partidă, atractivă, spec
taculoasă. dovadă și oele șapte 
goluri, înscrise de Pachițcanu 
(min. 75, 77 și 84 — ultimul din 
11 m) pentru gazde, respectiv 
Augustin (min. 9 șl 30), Iorda
che (min. 24) și Văetuș (min. 69). 
(T. Siriopol, coresp').

„CUPA 16 FEBRUARIE”. La Ti
mișoara, în organizarea clubului 
C.F.R., sîmbătă și duminică s-au 
disputat meciurile competiției do
tată cu „Cupa 16 Februarie" Re
zultate : Politehnica Timișoara 
Jiul 2—0 (2—0), C.F.R. Timlștiau-a
— Cor’inul 3—2 (2—2), Corvinal
— Jiul 3—1 (1—0), Politehnica — 
C.F.R. 2—0 (1—0). Trofeul a re
venit echipei Politehnica. (C, 
Crețu, coresn »



UNIVERSIADĂ DE IARNĂ DE EA SOFIA ^>g z^A<gdZ&C, Învingătoare la Budapesta

SOFIA, 20 (prin telefon). Sim- 
fcătâ dimineața, gazda întreceri
lor din cadrul „Universiadei- de 
iarnă a fost tct muntele Vitoșa. 
13e asta-dată, însă, a fost mai 
cald. Mercurul termometrelor n-a 
cobont decil pini la... —11 gra
de, așa că participantele îa cursa 
feminină de schi fond 10 km 
n-au mai avut a se plînge, ca 
băieții cu o zi înainte de gerul 
aspru. Spre deosebire de cursa 
masculina de km, întrecerea 
pe 10 km a fetelor n-a avut nici 
un moment de suspans. încă de 
pe primii doi km, sportivele so
vietice și-au dcmmat, conform 
cronometrărilor intermediare, toa
te adversarele în aceste condiții 
n-a mai surprins pe nimeni ci 
pe primele patru locuri s-au aflat 
tot atitea alergătoare din această 
țară. A ciștigat o scliioarâ con
sacrată, Liubov Zabolocskaia, ca
re nu este alta d îdt campioana 
mon.lialâ universitară din l?81, 
din Spania. Lupta pentru ocupa
rea celorlalte poziții din prima 
parte a clasamentului s-a dat in
tre sportive din trei țări. Ceho
slovacia, (3), Polonia (2) și
S.U.A. (2), lor adăugîndu-li-se și 
reprezentanta noastră. Elena Li- 
via Kelt. Neavind însă destulă 
rezistență spre finalul cursei, Reit 
n-a „prins" un loc in primele 
10 din cauza a numai 4 secunde! 
Celelalte două sportive românce 
au evoluat modest si s-au clasat 
în consecință : luliana Popoiu
locul 32, iar Elena Oncioiu pe lo
cul 38, din 44 da concurente ali
niate la startul prebei.

După-amiaza a fost rezervată 
------------------------- AZI LA UNIVERSIADA 

SOFIA. Palatul de iarnă, de la ora 8 : patinaj artistic (pro-SOFIA, Palatul de lamă, de la ora « : patinaj art.s..e (pro
gram Impus, masculin). Participă și sportivu noștri Adrian va- 
sile șl Bogdan Krutli. De la ora 14 : hochei (grupa I) : 
de Sud — Japonia și Cehoslovacia — Bulgaria : grapa a n-« .
Finlanda — România. ic v-mVITOȘA, „Pirtia Universiada" de la ora 10T. sch. rond. 15 km

Participă și reprezentanții noștri Ion Lirngociu, VasLe Be.e- 
nariu și Ghiula Kiss. ________ _________ _

(Urmare din pag 1)

valoare a întrecerii, aterizarea 
atletei fiind făcută undeva a- 
proape de 7 metri. Urmeaza A- 
nișoara Cușmir : €,74 m. A doua 
încercare a lui Vali smulge 
ropote de aplauze : 6,9z _ m, e- 
xact cit reușise, cu două sap- 
tămîni in urmă, Anișoara. la 
campionatele țării. Performan
ța înseamnă, dec., egalarea re
cordului lumii 1 Pentru prima 
oară în cariera lor Anișoara 
și Vali împart un record mon
dial. Mezina depășește a doua 
încercare. în a treia, Vali se 
menține la un nivel ridicat. 
6,82 m, iar Anișoara sare 6,90 
m. A patra încercare, prima 
din finală, a fost nereușită 
pentru aniîndouâ. Este evident 
că ambele forțează recordul, 
dar elanul nu este în concor
danță cu această dorință. Ur
mează încercarea a cincea. 
Constanța de „metronom" a 
lui Vali o duce la 6,90 m, în 
timp ce Anișoara depășește 
cea mai lungă săritură din con
curs, sigur dincolo de 7 m. În
cheind o serie uimitoare. Vali 
sare în ultima încercare 6,91 
m, dar ,,grupajul" nu este su
ficient pentru victorie. Con- 
centrîndu-se îndelung. adu- 
nîndu-și ultimele resurse în 
acest epuizant duel fizic și psi
hic, Anișoara Cușmir izbuteș
te un 6,94 m cu care cîștigă 
concursul și redevine singura 
recordmană a lumii în sală. 
Ne-am gîndit imediat că în 
vară, după acel 7,15 m al Ani- 
șoarei, a urmat imediat sări
tura de 7,20 m a lui Vali. S-a 
lntîmplat invers acum, pentru 
că așa este sportul, așa se în- 
tîmplă cînd în luptă se află 
două stele de aceeași strălu
cire... Ne bucurăm sincer că 
aceste două supervalori apar
țin atletismului nostru, sportu
lui românesc. Bravo, Anișoara, 
bravo Vali, bravo Ion Moroiu, 
bravo Mihai Zaharia !...

între celelalte rezultate ale 
primei zile a concursului, con
semnăm noul record, de bună 
valoare, al excelentei Mihaela 
Stoica la 60 m garduri (8.05 s),

TELEX • TELEX @ TELEX • TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX • TELEX
1 BASCHET • în meci amical 
masculin, la San Juan : Pocbo
Rico — R.P. Chineză 92—67 (63— 
65).

BOX • La Rijeka : Iugoslavia— 
S.U.A. 16—8. Revanșa marți, la 
Borovo.

CICLISM • Campionii mondiali 
de ciclocros, la Birmingham : a- 
matori : Radomir Simunek (Ceho
slovacia) ; echipe : Cehoslovacia; 
profesioniști : Roland Llboton 
(Belgia) ; juniori : R. Kreuzlger 
(Cehoslovacia)

HANDBAL • în cupele euro
pene la handbal feminin : CCE: 
Start Bratislava — Radnlcki Bel
grad 21—19 (7—10) ; Bayer Lever
kusen — BV Hypobank Suedstadt 
Viena 17—16 (10—8) ; Spartacus
Budapesta — Vasas Budapesta 

hocheiului, cele trei partide fiind 
găzduite de noul Palat de iarnă 
(2600 de locv .» din orășelul uni
versitar al Sofiei. Așa cum anti
cipam. dm c<Âuiz.t* r-.iuuirii de ui- 
tim moment in gTupa a II-a pre- 
li-mnară (delegația noastră a pro
testat in ședința tehnică pentru 
această schimbare, care dezavan
tajează net formația romanii, 
reprezentativa Ruraâniei a avut o 
misiune deosebit de diSciU, in- 
tilnind in prima partidă foarte 
oute—'ca Tonnv’r -* Uniunii So
vietice. Recunoscutelor atuuri aje 
$uv>vu«i.ur — teau.ca desavirsitâ. 
viteză de acțiune, com oină ții de
rutante. joc in forță — hocbeiș- 
til noștri le-au opus o mare do
rință de luptă, un putem.c an
gajament fizic $1 o bună organi
zare a jocului in apărare. Tacti
ca le-a reușit numai In parte, 
pentru că dacă au putut să li- 
mitez*. într-o oarecare măsură, 
numărul de goluri primite, in 
schimb, din păcate, hocheiștii 
n'»s*ri nu au *n scris nici unul. 
Scor final : 0—8.

REZULTATE 1 EUNICE.
SCHI FOND. 10 km (fi : 1- Uu- 

bov Zabolotskaia (U.R.S.S.) 3B39.
2. Lidia Vasilenko (U-R-S-S.) 
3C:57, 3. Faina Smirnova (U.RJS-S ) 
32:13. ...12. Eleni Reit 3331. ..32. 
luliana Popoiu 35 r3X —M. Elena 
Oncioiu « ». HOCHEI (grupa I): 
Cehoslovacia — Coreea de Sud 
25—1 O-4. 8—4. 8—1). Japonia — 
Bulgaria 6—2 (3—4. 3—2. 1—•> 1 
grupa a n-a : România — Uni
unea Sovietică 0—8 (•— 2, •—3.
4—3).

Radu Î1MOFTE

constanța ia Bedros Bedrosian 
la triplu (3 încercări peste 
16,60 m). revenirea promiță
toare a Niealinei Vasile. câști
gătoare detașată la săritura în 
înălțime
Simbătâ. în prima zi de con

curs. au Io*i înregistra» rez-l- 
tatele : FEMEI : « mg : 1- Mi
haela Stoica (Rapid) 8.35 — re
cord național (v.r. îi aparținea 
cu 8,06). 2. Bona Dcmitrașcu (Ra
pid) 8,34, 3. Liliana Sistase
(C.S.U. Galați) 8.75. 4. Doina Ml- 
horeanj (C-S-S. I Dinamo) 8.K2, 
5. cătălina Berblr.schi (l.EF-SJ 
8.36. 8. Gabriela Zaharia (Viito
rul) 8.18 : lungime : L Anișoara 
Cușmir (C.SAL Craiova) 6JH m 
— record mondial (vr. U aparți
nea împreună cu Vali Ionesctt 
6,82). 2. Vali Ion eseu (Rapid) 
6.92 m (a egalat recordul mon
dial), 3. Gina Ghioroale (Steaua) 
6,50 m. 4. Gabriela Coteț (Unirea 
Focșani) 6.13 m 5 Doina Mlho- 
reanu 5,98 m 6. Alina Grecii 
(Steaua) 5.83 m ; înălțime : L
Niculina VasUe (Dinamo) 1.85 m, 
2. Mihaela Bălănescu (Rapid) 
1,74 m, 3. Monica Mate! (Steaua)
l, 74 m, 4. Octavia Nit (C.S.Ș. IM
Buc.) 1,74 m. 5 Ana Maria Data 
(Mureșul Tg M.) 1.65 m. 8. Iu- 
liana Bogdan (C.S.Ș. 4 Buc.) 1.65 
m : BARBATI : 60 m : 1. Johann 
Schromm (Rapid) 6,73, 2. Călin 
Dediu (C.S.U. Brașov) 6.K, 3.
Paul Stanclu (Știința C-ța) 6.81.
4. C. Ivan („U" Cluj-Napoca)
6.88, 5. V. Selever („U" Cluj-Na
poca) 7,04, 6. C. Hăpâlanu
(I.E.F.S.) 7,12 : greutate î X
Gheorghe Crăciunescu (Steaua) 
17,64 m 2. Iosif Nagy (Steaua) 
16,81 m, 3 Vlorel Savu (Metalul) 
16,12 m. 4. M. Andrusca (C.S.M. Su
ceava) 16,10 m 5. S. Tir’chită (Me
talul) 15,57 m, 6. P. Mirică (Me
talul) 15,12 m ; triplu : 1. Bedroi 
Bedrosian (Dinamo) 16,65 m, 2. 
Marius Hagiandreu (Grecia) 16,28
m. 3. Vasile Dima (Steaua) 15,93 
m, 4. D Simion (Rapid) 15.87 m.
5. M. Ene (Știința C-ța) 15,40 m,
6. D. Gheorghe (Steaua) 15,23 m.

întrecerile de duminică au 
fost dominate de proba femi
nină de aruncarea greutății 
care s-a desfășurat la cel mai 
ridicat nivel atins vreodată de 
vreun concurs intern în tara 
noastră, în care primele cla
sate au înregistrat rezultate 
de peste 17 ml Au fost înre
gistrate, de asemenea, noi re
corduri de sală : Mihaela Lo- 
ghin la senioare (19,86 m) si 
Livia Simon la junioare (17,35

16—14 (6—8) ; Cupa cupelor : Osi- 
jek (Iugoslavia) — RTV Basel 
28-8 (14—2) ; Hellas Haga - 
Gottwaldow 17—19 (8—9) ; Cupa
federației : Vesprem Bakony — 
Niloo Amsterdam 20—16 (12—10).

ȘAH • In runda a 7-a a tur
neului de la Linares, Andersson 
a remizat cu Iusupov, Sax cu 
Miles, Gheller cu Hort, restul 
partidelor s-au întrerupt. Con
duce Mlles cu 4 p.

TENIS • în semifinale la 
Memphis : G. Mayer — Gottfried 
7—5. 6—1. Connors — McNamara 
7—6, 7—6 * In semifinalele tur
neului feminin de la Chicago : 
Navratilova — Shriver 6—1. 6—3, 
Jaeger — Austin 6—3, 6—0

ANDREA SCHOENE - CAMPI
OANĂ MONDIALĂ LA PATINAJ 

VITEZA

Desfășurate simbătâ și du
minică la Karl Marx Stadt, 
camDionatele mondiale femini
ne de patinaj viteză (polia- 
tlon) s-au încheiat cu victo
ria sportivei Andrea Schoeoe 
(R. D. Germană), care a tota
lizat 178.933 p. Ea, a fost ur
mată de compatrioata sa Ka
rin Enke 181.472 p. și sovieti
ca Valentina Lalenkova 182.153 
p. în ianuarie, la Heerenve- 
ren (Olanda) Andrea Schoene 
câștigase și titlul continental 
la pollatlon.

O NOUA VICTORIE A LUI 
NYKAENEN

Conc-_rs-.il de sărituri cu 
scbiur-le de la Vikersund 
(Norvegia). contind pentru 
Cupa Mondială, a fost ciștigat 
de finlandezul Matti Nykaenen 
cu 389 p (sărituri de 152. 156 
și 133 m). urmat de Horst Bu
lau (Canada) 353.5 p (151 — 
132 — 136). Tuomo YlipuEi 
(Finlanda) 3505 p (1« — 136 
— 141). Ivar Mobbek (Norve
gia) 349 0 p (140 — 137 — 142) 
etc.

CM. DE BO3 - 2
După primele două manșe, 

în campionatul mondial de 
bob pentru două persoane, 
care se desfășoară la lake 
Placid, conduce echipajul el
vețian Ralph Pichler — Urs 
Leutbold cu 2:00,39. urmat de

„ORĂ ROMÂNEASCĂ*
m). Săritura in lungime a bă- 
i-etilor a dat din nou eiruz 
de cauTâ. ca si la «naticaalc*-

GbeertW
jocaro : Nichifar Uț»r. in mod 
_tradiLonal“. a dominat coo-

Rezultaie <fcn ziua a doua : FE- 
■vm ? «• ai : 1. Orilia Somâaes- 
ea (Steaua) 7.45 2. Natalia Ca-
raiM.f.-gi-i (Rapd) 730. 3. Doi- 
na Jmc* (Rapid) 7S8. 4_ Nâro-

Vornîea (OUmpial Î.1L ă
Kerirta Tt=t (St- roca Brasov' 
7 8». 4. Mmaeia cmnăea (CSȘ
Luceafărul Braaon 1*0 : greva
te : 1. Miharia LeeMa <CSM Cn- 
teva) UJ6 m — reror* națîaail 
hr U apartmea ca U Ii m). 2. 
Mtearo B—rt (Dmamoi 17M c 
X Florerța Crlrim-scn (Ssew 
17 52 ra. 4. Liria Svoa (CSȘA 
C-taag) 17JS m — reexd de »- 
moare. 5 Simooa Slpusara CDC- 
namo) 16.82 m. 6 Miharia Sa- 
moGâ (CSȘA C-iung- 15 r. m : 
BAR3ATI : a mg : L Pal FalfTy 
G.U" Cluj-Napoca) 7.85. 1 L8W 
G:ure-»n (Dirv»mo' 7.88 2 Dâeut 
Suiștear.J (Rapid) A8* 6. L
Păcxxanu (Steaua' 8JS. 5 G. 
Boroi IASA Sibtu) IU ; prăXaă: 
L Niehifor Ligor (Steaua) I W m. 
î. Răzvan Stăaeseu (Steaua) €» 
m, X Draeoș Ștefan (uurst 4J6 
m. 4. M Nițu (Steaua) 4,4» m. 
5. V. Bogdan („U" Chij-Napoa 
4.44 m. 6. J. Gama (CSȘ 8 Bac.) 
4,28 m ; lungime : L Gheorghe 
Cojocaru (Știința C-ța) 1.71 m. X 
Tudorel Vasile (Dinamo» 7.64 «n.
3. Laurențiu Budur (Steaua) 7.64 
m, 4. V. Dima (Steaua) 7J8 K.
5. V. Coetache (Rapid) 7.25 m. 6. 
G. Bîră (CSȘ Șoimii Sibiu) 1.61 
m ; Înălțime : I. Daniel Albe 
(Steaua) 2^2 m, x Eugen Popes
cu (Steaua) XII m. X Sorin 
Matei (Dlnamo) 5.18 m. 4. C. Mi
litară (Steaua) X18 m ; 5. S. Sta
fiile (Steaua) 2.18 m. I. M. Tam- 
bei (Italia) 2,14 m.

CAMPIONATE, CUPE
ITALIA (et. 20). Avellino — 

Verona 3—0, Catanzaro — 
Sampdoria 1—1, Genoa — Ce
sena 2—1, Internazionale — 
Torino 1—3, Juventus — Fio
rentina 3—0. Pisa — Cagliari

TENIS DE MASA • La 
Prievidza, probele pe echipe 
ale campionatelor Internațio
nale ale Cehoslovaciei au fost 
cîștigate de Cehoslovacia la 
bărbați (3—0 cu Franța în 
finală) și U.R.S.S. la femei 
(3—1 cu Cehoslovacia) In fi
nală. In sferturi de finală la 
simplu feminin : Szabo (Un
garia) — Olga Nemeș 3—2 
(—14. 8, —16. 17 15), Kovalen
ko (U.R.S.S.) — Llndblad
(Suedia) 3—1, Hrachova (Ceho
slovacia) — Zaharianova 
(U.R.S.S.) 3—2. Bulatova
(U.R.S.S.) — Jamazaki (Japo
nia) 3—0.

Elveția II (Schaerer. Ruegg) 
2:01,54, R. D. Germană (Hoppe, 
Schauerhammer) 2:01,79.

CAMPIONATE NAȚIONALE 
DE SCHI-ALPIN

Elveția. Slalomul uriaș fe
minin a fost ciștigat de Erika 
Hess în 2:20,96, urmată de 
Michela Figlni 2:21,53... Sla- 
Iqțnul uriaș masculin a revenit 
tul Max Julen, urmat la 0,44 s 
de Thomas Burgler și la 0,46 
de Joel Gaspoz.

Suedia. La Vandalen. in ab
sența lui Ingemar Stenmark, 
titlul la slalom special a fost 
ciștigat de Stig Strand în 
1:42,77, urmat de Gunnar 
Neurisser 1:42,94. La feminina 
ciștigat Monica Acijac in 
121,83.

S.U.-V La Copper Mountain, 
liman McKinney a ciștigat 
titlul la slalom uriaș în 
2:12.46. înaintea lui Debbie 
Armstrong 2:12,90 și Cindy 
Nelson 2:14,34.

HăOIMIfi SăJMKOV- 
3:48,32lU00mllB[ll!

In cadrul campionatelor de 
înot (iarnă) ale U.R.S S., în 
P-Sdr.a olimpică d:n Moscova, 
Vladimir Salnikov a stabilit un 
poa record mondial in proba 
de «0 m liber cu 3:48,32. Ve
chiul record era de 3:49,57 și 
aparținea aceluiași sportiv de 
la 11 martie 1932. în același 
concurs. Vladimir Semetov 
a stabilit un nou record eu
ropean la 200 m spate cu 
2:50.65 (vr. Sandor Vladar, 
Ungaria. 2:00.80). Alte rezul
tate : 400 m liber (f) : Olgn 
■froitkaia 4:19.15. 400 m mixt 
(f) : Elena Dendeberova 455,76, 
400 m mixt (m) : Mihail Ta
rasov 423.44 ; 100 m Uber (f) : 
Tatiana Elohina 53.11. 200 m 
fluture (f) : Elena Zaslavskaia 
2:15.48. 200 m spate (f) : Vik
toria Klodko 2:1623. 100 m 
liber (m) : Serghei Smiriaghin 
5055. 200 m fluture (m) : Ser
ghei Fesenko 251,30.

Turneul celor 5 națiuni la rugby

ECHIPA FRANȚEI
în cadrul Turneului celor 5 

nap-zni la rugby, simbătâ s-au 
desfășura: două med uri. La 
Dubim. Irlanda a întrecut 
Franța cu 22—18 (15—3) în
fața a 55 OM de spectatori, 
peta piațetele marcate de Finn
— 2 încercări (min. 33 »i 87),
Campbell — 4 lovituri de pe
deapsă (min. 4. 11. 27 și 78) sl 
o transformare (min. 33), res
pectiv Blaneg — • încercare 
(min. 56). 2 lovituri de pe
deapsă (min. 19 șt 45) sl • 
transformare (min. 50) si Sells
— o încercare (min. 63). Do
minați în prima repriză, fran
cezii au refăcut si chiar au 
condus cu 20 de minute înain
te de sflrșit, dar au pierdut

0—0. Roma — Napoli 5—2. U- 
dinese — Ascoli 2—1. în clasa
ment. Roma 30 p. Veron» 25 p. 
Inter și Juventus cite 24 p, 
Torino și Udinese cite 22 p.

E. F. GERMANIA (et 21). 
F.C. Kaiserslautern a jucat la 
Dortmund cu Borussia, fiind 
învinsă cu 4—0 ! Alte rezulta
te : Dusseldorf — Monchen-
gladbach 2—1. Karlsruhe — 
Hamburg 1—2, Leverkusen — 
Bayern Munchen 1—1, Schalke — 
Koln 1—4 I (în etapa viitoare 
Schalke joacă la Kaiserslau
tern). Braunschweig — Frank
furt 1—0, Niirnberg — Hertha 
4—2. In clasament, Hamburg 
30 p (un joc mai puțin). Ba
yern 30 p, Stuttgart 28 p (un 
joc mai puțin). Kaiserslautern 
ocupă locul 7 cu 21 p.

ANGLIA (et 28). Cîteva re
zultate : Manchester City — 
Notts County 0—1, Nottingham 
— West Bromwich 0—0, Sout
hampton — Sunderland 2—0. 
In clasament : Liverpool 62 p 
(din 27 j). Manchester Utd. 47 
P (26 j). în optimile „Cupei 
Angliei" : Aston Villa — Wat
ford 4—1, Derby — Manchester

DOINA MELINTE - 
2:00,23 LA 800 m, 

AiOLJ RECORD \AIIONAL 
în cadrul concursului de at

letism pe teren acoperit des
fășurat la Budapesta, Doina 
Melinte a ciștigat proba de 8’50 
m cu timpul de 2:00,23, perfor
manță care reprezintă un nou 
record național (vechiul record 
2:00,39 ti aparținea de anul 
trecut din finala campionatelor 
europene de la Milano, unde a 
cucerit titlul continental) Re
zultatul campioanei noastre 
este cel mai bun realizat în 
lume în acest sezon de sală pe 
piste de 200 m sau mai scurte, 
în aceeași probă. în care pri
mele patru locuri au fost ocu
pate de sportive românce. Ma
ri» Radu a alergat 2:01,98 Ele
na Tărîță 2:03,40. iar Mitica 
Junghiatu 2:06,91. în proba 
masculină de 800 m, cîștigată 
de Andras Paroczay (Ungaria) 
în 1:49,57, Petre Drăgoescu s-a 
clasat al doilea cu 1:49,99. sta
bilind un nou record al țării. 
Horia Toboc a ocupat locul 7, 
cu 1:51,51, iar Romeo Drăgu- 
șanu locul 8 cu 1:51,71. Al trei
lea record românesc a fost sta
bilit de Niculina Lazarciuc (re-i 
intrată după un an și iumâ- 
tate de pauză) la 200 m : 24.77.

HEIKE DAUTE - 6,85 m
In campionatele R.D Ge-ma- 

ne, la Senftenberg. Heike Dau- 
te a ciștigat săritura în lun
gime cu 6.86 m. Alte rezulta
te : feminin : 60 m : Marlies 
Gohr 7,09. 60 mg : Bettine 
Jahn-Gârtz 7,86 (record), 
masculin : 60 mg : Thomas
Munkelt 7,63, înălțime : Siebert 
2.24 m.

CARL LEWIS - 8,47 m
în concursul de sală de la 

San Diego, Carl Lewis a să
rit 8.47 m la lungime, între- 
cîndu-1 pe Larry My ricks 8,11 
m. Alte rezultate : 50 y : Mo 
Tear 5.34, Floyd 5.35, 60 y: 
Brown 6,14. 500 y : Darden 55,3, 
prăjină : Olson 5.64 m. înălți
me : Peacock 2.28 m ; feminin: 
50 y : Evelyn Ashford 5,74 (re
cord mondial), înălțime : Loui
se Ritter 1,93 m.

PIERDE LA DUBLIN
din cauza a două greșeli in a- 
pârare.

La Edinburgh, pe Murray- 
field. echipa Scoției a fost 
Învinsă de Tara Galilor cu 
19—15 (15—6). Au punctat
Renwick — încercare (min. 
78). Dods — 3 lovituri de pe
deapsă (33. 35 și 53) pentru 
gazde, Jones — încercare (18), 
E. Rees — încercare (63), 
Wyatj — 3 lovituri de pedeap
să (14, 32. 39) și o transfor
mare (18). în clasament condu
ce Irlanda cu 2 victorii (2 
jocuri), urmată de Franța 2 
victorii și o înfringere. Tara 
Galilor o victorie și un joc e- 
gal. Anglia un egal și o în- 
frîngere și Scoția trei înfrân
geri.

Utd 0—1, Everton — Totten
ham 2—0. Middlesbrough — 
Arsenal 1—1. Norwich — Ips
wich 1—0, Brighton — Liverpo
ol 2—IT

SCOTIA. în sferturile de fi
nală ale Cupei se vor întîlni 
Patrick Clyde — Aberdeen, 
Celtic — Hearts, Queens Park 
— Rangers și Airdire — St. 
Miren. Meciurile sînt progra
mate la 12 martie

ALTE REZULTATE, ȘTIRI
• La Lahti (meci în sală): 

Finlanda — Polonia 4—01 în 
al doilea med 2—0 • La Lime, 
echipa Universitario (cam
pioana Perului) — Gornik Za> 
brze 0—0, iar Dinamo Zagreb 
a dispus de echipa Lima cu 
2—0.
• Nicolae Rainea Va- con

duce la 16 martie returul me
ciului din sferturile de finală 
ale C.C.E. dintre Real San Se
bastian și Sporting Lisabona
• La Tbilisi ; Sei. U.R.S.S. — 
Dinamo Tbilisi 2—0. Au marcat 
Rodionov și Buriak din 11 m
• în preliminariile olimpice: 
Cuba — Jamaica 1—0. A În
scris Marco. Returul la 27 fe
bruarie.
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