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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, prim viee- 
prim-ministru al guvernului, 
președintele Consiliului Na
tional pentru Știință ți Teh
nologie, au primii, miercuri 
dimineața, delegația UniunU 
Medicale Balcanice, condusa 
de Hikmet Altug, președintele 
in exercițiu al Uniunii, însăr
cinată să înmineze Medalia 
Jubiliară a Uniunii Medicale 
Balcanice ce le-a fost decerna
tă cu prilejul aniversării a 54 
de ani de la crearea acestei 
societăți științifice de presti
giu.

Din delegație au făcut parte 
prof. dr. M. Popescu-Buzeu. 
președinte de onoare și secre
tar general al Uniunii Medi
cale Balcanice, prof. dr. Victor 
Prodescu, președinte interimar 
al secției române a Uniunii 
Medicale Balcanice, prof. dr. 
Constantin Dimitriu. secretar 
al secției române a Uniunii.

La ceremonia rare a avut loe 
cu acest prilej au luat parte 
tovarășii Ion Dincă, Gheorgbe 
Oprea, Gheorghe Radulescu, 
Ștefan Voitee, Ștefan Andrei, 
Miu Dobrescu, Ion Ursu, Manea 
Mănescu, vicepreședinte al Con
siliului de Stat. Eugen Proca, 
ministrul sănătății. Constantin 
Arsenie, președintele Academiei 
de Științe Medicale.

Acordarea acestei distincții a 
prestigioasei instituții repre
zintă un inalt omagiu adus ac
tivității și contribuției de sea
mă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu la cauza înțelegerii, 
prieteniei, păcii și colaborării 
in Balcani, in Europa și in 
întreaga lume, la dezvoltarea 
științelor medicale din aceas
tă zonă, a legăturilor și coope
rării fructuoase dintre oamenii 
de știință din toate țările.

Inminarea Medaliei Jubiliare 
a Uniunii Medicale Balcanice 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
corespunde, in mod fericit, eu 
aniversarea a 50 de ani de ac

tivitate revoluționară a con
ducătorului partidului și statu
lui nostru, adăugindu-se im
presionantelor manifestări din 
țară și de peste hotare prin 
care au fost omagiate perso
nalitatea șefului statului ro
mân, activitatea sa neobosită 
închinată înfăptuirii idealu
rilor de progres și bunăstare 
alo poporului român, cauzei 
păzit. înțelegerii șl colaborării 
in întreaga lame.

Do asemenea, acordarea a- 
eestei distincții tovarășei 
Bena Ceaușescu reprezintă o 
înaltă apreciere a contribuției 
p« care o aduce la progresul 
științelor in România și pe 
plan mondial, a sprijinului pe 
care R acordă, ia calitate de 
prin* vieepriui-ministru al gu
vernului Si președinte al Con
siliului Național pentru Știin
ță șl Tehnologie, activității U- 
niunij Medieale Balcanice, o 
prețuire fală de munca desfă
șurată pe tărim poliuc, social 
și științific destinată promovă
rii colaborării, păcii si bunei 
ințelegeri intre popoare.

Iu deschiderea ceremoniei a 
luat cuvintul tovarășul Eugen 
Proca, după care au rostit cal
de cuvinte omagiale prof. dr. 
Hikmet Altug și prof. dr. 5L 
Popescu-Buzeu.

ta aplauzele asistenței, pre
ședintele ia exercițiu al U- 
niurul Medieale Balcanice a 
inmlnat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu șt tovarășei Elena 
Ceaușescu Medalia Jubiliari 
a Uniunii Medicale Balcanice, 
pe care se află Înscrise datele 
jubiliare Înconjurate de frun
ze de laur și de măslin, pre
cum și țările care fae parte 
din această uniune.

Mulțumind pentru felicitările 
adresate, pentru medaliile o- 
ferito de Uniunea Medicală 
Balcanică, a luat cariatul tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvintul conducătorului
partidului șl statului nostru a 
fost urmărit cu deosebit inte
res si subliniat eu vii aplauze 
do cei prezențt

Ieri, in „16"-imile „Cupei României" la fotbal

CU CiTEVA EXCEPȚII, FAVORITELE
AU REUȘIT SĂ SE

rul Brașov și Progresul-

Vulcan sînt performerele

acestei etape a competiți

ei • Steaua, o specialistă

a Cupei, a obținut califi

Stoichiță înscrie, cu capul, go
lul victoriei și al calificării e- 
chipei sale (fază din meciul 
Progresul-Vulcan — F.C. Olt 
1—0). Foto : Dragoș NEAGU

REZULTATE TEHNICE
- Sportul stud.
- Petrolul Ploiești
- F.C Bihor
- Steaua
- S.C Bocâu
- F.C Constanța
- F.C.M. Brașov
- F.C Argeș
- C S- Tirgoviște
- Chimia Rm. V.
- Jiul Petroșani

Portul Constanța 
Sp. muncitoresc Caracal 
Silvania Cehu Si Ivan let 
Metalul Rădăuți 
Minerul Moldova Nouă 
Letea Bacău 
Șoimii Lipova 
„U* Cluj-Napoca 
Tractorul Brașov 
Celuloza Piatra Neamț 
Auto Timișoara 
Progresul-Vulcan București - F.C Oft 
Dinamo 
Universitatea Craiova
Chimia Brazi 
Metalul Sighișoara

- Politehnica lași
- AS-A Tg. Mureș
- Corrinuf Huned.
- Politehnica Tun.

0-3 (0-3)
0-3 (0-1)
1-2 (1—0) 

0-2 (0-0, 0-0)
0-1 (0—0)
1- 3 (1-2)
0-2 (0-1)
0-3 (0-1)
2- 1 (1-0)
0-2 (0-0)
1-0 (1-0)
1-0 (0-0)
3-1 (1-0)
3-2 (0-0)
0-1 (0-0)
O-2 (0-1)

IMPUNĂ
Auto Timișoara, Tracto

carea in prelungiri

PROGRAMUL OPTIMILOR 
(DUMINICA n FEBBUABIE) 

Sibiu :
Petrolul — F.C.M. Brașov
Brașov :
Steaua — Corvi nul
Tirgoviște :
Dinamo — Chimia Rm. Vilcea
București :
F.C Constanța — F.C. Argeș 
Deva :
F.C Bihor — Tractorul Brașov 
Buzău :
S.C Bacău - Sportul stud, 
nedesemnate
Univ. Craiova - Auto Timișoara 

(SE DISPUTA SlMBATA) 
„Poli* Timișoara- Progresul-Vulcan

Citiți în pag. 2—3. cronicile 
meciurilor disputate ieri in ca
drul „16*-imllor „Cupei Româ
niei*. ASEARĂ, ÎN DIVIZIA „A" DE POLO. CRIȘUL

înaintea partidelor din Campionatul european A ÎNVINS PE RAPID BUCUREȘTI; 6-31

RUGBYȘTII TRICOLORI IȘI REÎNNOIESC RÎNDURILE
Rugbyul românesc șl-a tre

cut astă toamnă în palmares 
a șaptea victorie asupra Fran
ței. Dar această performnță, 
oricit este ea de prețioasă și 
cu larg ecou, nu înseamnă au
tomat și cîștigarea trofeului 
continental ofetit de F.I.R.A., 
ci numai un prim pas (mare, 
ce-i drept). Mai sînt de jucat 
patru partide, cea mai dificilă 
anunțindu-se aceea cu repre
zentativa U.R.S.S., tricolorii 
evolulnd in deplasare. Pînă la 
meciurile cu Italia (la Buzău) 
și U.R.S.S. insă, pînă tn apri
lie și mai, purtătorii frunzei 
de stejar mai au de trecut 
două „hopuri*, tn Maroc șl 
R.F.G , meciuri in care ei au, 
indiscutabil, prima șansă, dar 
care, e la fel de limpede, nu

Un frumos succes al popicarilor noștri

ECHIPA ROMÂNIEI A ClȘTiGAT „CUPA POLARĂ
Tradiționala competiție Inter

națională scandinavă la popi
ce, „Cupa polară*, care se dis
pută la fiecare inceput de an 
in orașul suedez Finnspang, 
s-a incheiat anul acesta cu un 
frumos succes românesc, echi
pa alcătuită din Elena Pană, 
Vasia Donos și Grigore Marin 
cucerind trofeul pus în joc. In 
proba individuală, Vasia Donos 
a reușit să obțină locul secund, 
ceea ce reprezintă o frumoa
să performanță, dat fiind nu
mărul mare de concurențl — 
74. Dar iată rezultatele tehni
ce ale „Cupei polare*, disputa

pot fl considerate dinainte câș
tigate».

Șirul prezențelor echipei 
noastre naționale în campiona
tul european va fl reinnodat, 
așadar, duminică 27 februarie 
la Casablanca. Pentru această 
„uvertură* a sezonului, antre
norii emeriți Valeriu Irimescu 
șl Theodor Rădulescu, respon
sabilii lotului, au apelat, In 
general, la jucători binecunos
cut, experimentați. In același 
timp Insă au fost testați ...tn 
premieră sau au fost rechemați 
la preparativele naționalei o 
seamă de tineri cu reale posi
bilități, care, indiferent c& vor 
face sau nu deplasarea, că vor 
fi sau nu titulari in Maroc, re
prezintă posibile soluții pen
tru viitorul apropiat Cum pe

tă zilele trecute cu participa
rea unor popicari fruntași din 
șapte țări. ECHIPE : 1. Româ
nia 2236 p d (Elena Pană 433, 
V. Donos 915, G. Marin 883), 
Z Ungaria 2149 p d, 3. Suedia 
I 2121 pd, 4. Austria 2097 p d, 
5. Suedia II 2074, 6. Polonia 
2037. Individual bărbați : 1. J. 
Meszaros (Ungaria) 916 p d, 2. 
V. Donos (România) 881... 11. 
G. Marin 826. Femei : 1. Lena 
Karlsson (Suedia) 429 p d, 2. 
Ana Eriksson (Suedia) 423, 3. 
Erika Kiss (Ungaria) 422, 4.
Elena Pană (România) 420. 

seama lui Paraschiv, Dumitru, 
C. Dinu, Murat iu, Fuicu, Bu- 
can sau Munleanu a curs des
tulă cerneală, să ne oprim pu
țin asupra noilor veniți. Iată-1, 
spre pildă, pe Dănuț Tunaru. 
£ un fost luptător convertit la 
rugby odată cu.. studenția la 
Iași. „Poate deveni un pilier 
de valoare, are multe calități*.

Geo RAETCHI

(Continuare In pag 2-3)

Marginalii la campionatul feminin de volei

JUMĂTATE DINTRE DIVIZIONARELE „A“, SUB KOIi Dl IRICERE
Comprimată cit s-a putut (in 

circa 4 luni de competiție), 
cea de a 33-a ediție a campio
natului feminin al primei di
vizii de volei nu s-a ridicat, din 
punct de vedete calitativ, la 
nivelul pretențiilor. A fost mai 
evident ca oricînd că echipele 
s-au prezentat la start cu o 
pregătire insuficientă, dar nici 
n-au completat-o pe parcurs. 
Poate doar turneul final pen
tru locurile 1—4 și echipele 
participante la el, respectiv Di
namo, C.S.M. Libertatea Si
biu, Farul și Flacăra roșie 
București, cărora le-am mai 
adăuga pe Chimpcx Constan
ța (pentru saltul marcat la 
jumătatea returului) si pe Cal
culatorul București (pentru ele
mentele tinere, de perspectivă, 
care o compun) ar merita, cu 
destulă ingădulnță, notă de 
trecere. In rest, divizionarele

Găzduit de ieri dimnieață de 
bazinul bumreștean Floreasca, 
turneul al cincilea din cadrul 
campionatului de polo — grupa 
de elită, a programat aseară 
cea dinții partidă de reală a- 
tractivitate, intre două echipe 
de podium, RAPID BUCU
REȘTI si CRIȘUL ORADEA. 
Confirmînd egalul (11—11) 
smuls, in ultima secvență a 
turului precedent, formației 
campioane, Dinamo, orădenii 
i-au invins per.tru a doua oară 
în actuala ediție pe feroviarii 
bucureșteni. Succesul lor, la 
sorul de 6—3 (1—0, 2—fl, 2—2, 
1—1), ne apare incontestabil. 
Intr-adevăr, Crișul s-a apărat

„A* au avut crestați) de nive
lul eșalonului secund.

Chiar dacă au existat multe 
partide disputate, calitatea jo
cului a lăsat de dorit sub toa
te aspectele. Pe plan fizic, doar 
citeva dintre echioe (îndeosebi 
Dinamo și C.S.M. Libertatea 
Sibiu) au făcut adesea dovada 
unei pregătiri mai bune, a- 
ceasta tradueîndu-se mai ales 
in forța de atac și in randa
mentul general al blocajului. 
Pe plan tehnic, au ieșit in e- 
vidență carențe supărătoare la 
aproape toate echipele : exe
cuțiile de bază (poate cu ex
cepția serviciului) au purtat 
amprenta netcineinicei instruiri 
sau insuficientei exersări la 
antrenamente, ceea ce a făcut 
să se Înregistreze procente exa
gerat de mari de greșeli la 
preluarea din serviciu sau din 
atac. Imprecizie la pase și la 

excelent, a înotat mai iute, a 
construit cu calm, beneficiind 
de aportul unui Costrăș, care a 
impresionat spectatorii. Dar și 
Garofeanu, Fr. Kiss, Pantea, 
portarul Cs. Kiss au ieșit în 
evidentă, cu toții reușind să 
suplinească o absență de mar
că, a internaționalului Gordan, 
suspendat De partea cealaltă, 
intrind în apă parcă cu o anu
me detașare, Rapid a jucat fă
ră nerv, fără inspirație, ratînd 
în nenumărate rinduri (a avut 
în unele situații, ce-i drept, șl 
neșansă).

(Continuare tn pag « 4-a)

lovitura de atac. Pe plan tac
tic, aproape că nu poate fi 
vorba de joc combi nativ (in 
general s-a adoptat jocul sim
plu, neeficient și nespectacu- 
los, condiționat — firește — și 
de pregătirea fizică precară și 
de necreativitalea coordonatoa
relor), dar nici de o reală va
rietate în execuțiile de atac, 
de orientare in ioc. Iată moti
ve serioase care au făcut ca 
recent încheiatul campionat să 
nu satisfacă nici Dublicul spec
tator. Echilibrul la nivel me
diocru nu poate genera calita
te. Această stare de lucruri nu 
are, oare, cauza cauzelor în 
pauza competițională atît de 
mare in care vegetează echi
pele noastre? O rediscutare, cu

Aurelian BRE8EANU

(Continuare tn pag. 2-3)
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• AU VENIT, NU AU BOXAT, AU PLECAT
La începutul „Turneului 

primăverii" la box, antreno
rul muscelean Aurel Simion 
a prezentat în concurs 5 
sportivi cu frumoase pers
pective de a urca treptele 
podiumului de premiere: V.

• TELEGRAF

Voicilă, N. N'icolae, V. Ioa
na, C. Tămirjan si FI. Un- 
gureanu. Dintre aceștia, doar 
„cocoșul" Nicolae Nicolae a 
promovat pînă în fazele su
perioare ale competiției. 
Campionul Viorel Ioana a 
fost învoit pentru a se în
toarce de urgență acasă

deoarece soția sa a suferit 
un accident de circulație. 
Dacă pentru Ioana motivele 
au fost întemeiate nu am 
înțeles de ce Voicilă, Tă
mirjan și Ungureanu au 
plecat in timpul competiției 
la Cimpulung Muscel ! Aș
teptăm măsurile Sport Clu
bului muscelean, precum și 
pe acelea ale forului de 
specialitate !

£ ® La Caransebeș s-a în-
£ ființat clubul turistic mon-
> tan „Tibiscum", inițiatori
£ fiind cîțiva iubitori și prac-
y ticanți ai acestui frumos
£ sport, Liviu Buliga, Olga
y Avram, Pctiu Madincea și
£ Claudia Moldovan. Primele
£ acțiuni au și avut loc, or-
£ ganizîndu-se drumeții pe
o schiuri la Muntele Mic, pe
£ Semenic și 13 Curtea de Ar
ii geș. ® Județul Neamț (a se
X reține: județul) dispune doar
y de... două atlete cu pers-
X pective de a deveni per-
y formere: Iulia Ionescu și
X Luminița Romaniuc! Si cind
X te gîndești că atletis-
X mul este sport prioritar...
X «La
y condiții
X ința un
y handbal
X un club
y (reamintim că titlul de cam-
X pion național pe 1982 este
y deținut de studentul ieșean
X Ovidiu Foișor). Nu ne în-
X doim că organele în drept
X vor sprijini această inițiati-
y vă. • Un excelent afiș a
X realizat artistul timișorean
x Rcvesz Ladislau în vederea
y partidei de „Cupa Davis" la
X tenis România — Chile. Dar
y nici întreprinderea poligra-
X fică Banat nu s-a lăsat mai
y prejos. Felicitări !

Iași se creează 
pentru a se înfi- 
centru național de 
feminin, precum și 
municipal de șah

• PROASPĂTUL INGINER IEȘEAN
Victorie a luptătorului ie

șean Aurel 
dată nu pe 
curs, ci pe 
De curind, 
tinăr și-a 
nul de stat, primind diplo
ma de inginer mecanic. îi 
adresăm felicitări absolven-

Neagu, de astă 
salteaua de con- 
plan profesional, 
acest ambițios 

susținut Exame-

tului Politenr.icii ieșene, ex- 
primindu-ne convingerea că 
studiul — printre alte disci
pline — și al matematicii, 
îl va ajuta să-și facă cele 
mai bune... calcule la vi
itoarele competiții, la care 
va fi prezent!

SCRISOARE
Fostul călăreț timișorean Tibor Cscke, reîntors pe 

meleagurile natale, ne scrie despre încercările de a 
înființa o secție de călărie la asociația ..Agroindus
triala", pe lingă Liceul agroindustrial Salonta. Au 
fost date toate aprobările, s-au luat toate măsurile 
pentru buna desfășurare a activității, s-a primit un 
substanțial sprijin de la clubul „Agronomia" Timi
șoara, care a furnizat caii, dar, cind să se pornească 
la treabă, directorul liceului a uitat promisiunile fă
cute și, fără multe consultări, a transferat caii la o 
Unitate de pe lingă Capitală, deși numeroși copii 
și părinți s-au arătat entuziasmați de perspectiva în
ființării unei secții de călărie. „în numele acestor 
oameni — ne scrie corespondentul nostru — vă cer 
concursul pentru a inființa secția de călărie, deoare
ce în orașul nostru acest sport s-ar pui ea ridica la 
un bun nivel". Să sperăm că se va găsi soluția do
rită..

Rubrică realizată de Ion GAVRILESCU

Juniorii rugbyști In Tntrecere
„CUPA TRIUMF" A REVENIT 

SPORTIVILOR DL LA 
R. C. SPORTUL STUDENJESC

După excelenta „deschidere" pe 
care Clubul sportiv școlar nr. 2 
din Capitală a realizat-o, cu 
puțin timp în urmă, organi
zând o competiție de rugby 
pentru juniori, iată o nouă 
inițiativă frumoasă, cea a Clu
bului sportiv școlar Triumf, 
care — cu prilejul împlinirii a 
25 de ani de existență — a or
ganizat o intrecere sistem tur
neu, cu participarea a 6 for
mații bucureștene. Primul loc a 
revenit XV-lui de juniori al 
R.C. Sportul studențesc (antre
nor, I. Iacob). S-au clasat apoi 
in ordine: 2. C.S. Școlar nr. 2, 
3. C.S.Ș. Steaua, 4. C.S.Ș. 
Triumf, 5. C.S.Ș. Locomotiva 
și S. K.C. Grivița Roșie. în 
majoritatea partidelor, presta
ție bună a jucătorilor, din rln- 
dul cărora îi evidențiem pe 
Dinu (R.C. Sp. studențesc), 
Todărăscu (C.S.Șc. 2), Bazavan 
(Steaua), Gatea și Manda 
(C.S.Ș. Triumf).

Prof. C. Mitrea, care a făcut 
parte din colectivul de orga
nizare, a ținut să releve spri
jinul de care s-a bucurat a- 
ceaslă acțiune din partea co
misiei municipale de rugby 
(președinte, prof. V. Varilella), 
precum și a conducerii Admi
nistrației bazelor sportive șco
lare. Dovadă: trei dintre te
renurile de la Stadionul Tine
retului s-au aflat Ia dispoziția 
competitorilor!
• Duminică, în organizarea 

C.S.Ș. Triumf și C.S.Ș. Loco
motiva va avea loc o nouă în
trecere, la rugby în 8 și în 12, 
rezervată copiilor.
• Comisia de rugby a muni

cipiului București inițiază un 
curs de formare de noi arbi
tri, care va începe la 1 martie.

ECHIPA SĂRITORILOR [în apă] DE LA CRIȘUL

A CUCERIT „CUPA SPERANȚELOR"

RUGBYȘTII TRICOLORI IȘI
(Urmare din pag. 1)

Inaugurarea activității competi- 
ționale — pe anuJ în curs — la 
sărituri a prilejuit, la bazinul „23 
August" din Capitală, o trecere 
In revistă a aproape tuturor 
pracUcanțildr de frunte ai aces- 
lul sport. Mal intîi s-au întrecut 
copiii, in cadrul „Cupei speran
țelor". Cele mai bune evoluții 
le-au avut foarte tinerii sportivi 
de la Crișul Oradea, C.S.M. și 
C.S.S. Sibiu și Lie. ind. 37 Bucu
rești, care au cucerit aproape 
toate locurile I. Dealtfel, dintre 
acești sportivi s-au evidențiat șl 
elemente cu mari perspective : 
Vladia Dicu (C.S.M). Daniela 
Lovi (Lie. 37) șl Siegfried Fredel 
(C.S.Ș. Sibiu). Nota generală a 
concursului a fost, însă, medio
cră, cei mai mulțl săritori manl- 
festind carențe la capitolul teh
nicii salturilor, precum și în pri
vința ținutei generale.

în ceea ce-i privește pe se
niori, cuvinte bune se pot spune 
despre Cristina Szakacs, Ruxan- 
dra Hociotă, Andreea Dragomir, 
Lulza Nicolaescu și Ion Petra- 
ehe. Mal slab s-au prezentat C. 
Pop, C. Hila, N. Lepăduș, Adrian 
și Cătălin Cherciu, de la care se 
așteaptă mai mult.

Rezultate : CONCURSUL DE 
VERIFICARE A LOTULUI DE 
SENIORI : BĂIEȚI, trambulină 
3 m : 1. C. Pop (Progresul Buc.) 
470,70 p, 2. I. Petrache (Lie. 37 
Buc.) 428,65 p, 3. C. Cherciu 
(C.S.Ș. Triumf) 427,25 p ; plat
formă : 1. C. Pop 454,05 p, 2. I. 
Petrache 419,90 p, 3. A. Cherciu 
(C.S.Ș. Triumf) 416,25 p ; FETE, 
trambulină 3 m: 1. Ruxandra Ho
ciotă (C.S.M. Sibiu) 425,30 p, 2. 
Andreea Dragomir (C.S.Ș. Triumf) 
420.93 p, 3. Cristina Szakacs (Cri
șul Oradea) 360,65 p : platformă : 
1. Lulza Nicolaescu (Progresul) 
359,25 p, 2. Ileana Pirjol (C.S.Ș. 
Triumf) 356,20 p, 3. Cristina 
Szakacs 306,75 p.

„Cupa speranțelor" (câștigătorii 
probelor) : băieți, cat. I (1971) : 
S. Friedel (C.S.Ș. Sibiu) la tram
bulină 1 m, 3 m șl platformă ; 
cat. a Ii-a (1972) : B. Cibu
(C.S.Ș. Sibiu) la trambulină 1 m 
ți 3 m, A. Farkas (Crișul) plat
formă ; cat. a Ill-a (1973) : L 
Herlas (Lie. 37 Buc.). A. Geor
gescu (C.S.Ș. Triumf) șl respectiv 
A. Stroe (Llc. 37) ; cat. a IV-a 
(1974) : M. Vandicl (Crișul) — 
trambulină 1 m, A. Tarău (Cri

șul) — trambulină 3 m : FETE, 
cat. I ; Vladia Dicu (C.S.M. Si
biu) — trambulină 1 m, Daniela 
Lovi (Lie. 37) — trambulină 3
m șl platformă ; cat. a n-a : 
Cristina Lupu (C.S.M. Sibiu) 
trambulină 1 m și 3 m, Monica 
Mate (Crișul) — platformă ; cat. 
a IlI-a : Irlna Margaritescu (Pro
gresul) trambulină 1 m și plat
formă, Maria Margaritescu (Pro
gresul) — trambulină 3 m ; cat. 
a IV-a : Ionica Tudor (Lie. 37) 
— trambulină 1 m, Maria Chelu 
(Lie. 37) — trambulină 3 m ; 
clasamentele pe echipe : BĂ
IEȚI : 1. crișul 1024 p, 2. C.S.Ș. 
Sibiu 921 p, 3. C.S.Ș. Triumf 524 
p, 4. Lie. 37 473 p, 5. Progresul 
406 p, 6. C.S.M. Sibiu 176 p ; 
FETE : 1. C.S.M. Sibiu 613 p, 2. 
Crișul 603 p, 3. C.S.Ș. Triumf 
387 P, 4. Llc. 37 480 p, 4. Pro
gresul 468 P, 6. C.S.Ș. Sibiu 327 
p ; GENERAL : 1. Crișul 1531 p, 
2. C.S.Ș. Sibiu 1248 p, 3. C.S.Ș. 
Triumf 1011 p, 4. Llc. 37 953 p, 
5. Progresul 864 p, 6. C.S.M. Si
biu 789 p.

susține un fost specialist al 
postului, Theodor Rădulescu. 
Altul, și mai tinăr: Marcel 
Toader. Constăr.țeanul, care-și 
satisface acum stagiul militar 
în Capitală, are toate atuurile 
să ...pună in pericol aripile ti
tulare ale reprezentativei, ex- 
perimentații Fuicu sau Aldea. 
I-am urmărit în partidele de 
verificare și pe Dănuț Cojoca- 
ru, atacant de ia R.C. Spor
tul studențesc, și pe Alexan
dru Csoma, pilier, student în Ba
ia Marc. Ei — și mai sînt alte 
talente in țară bătînd la poarta 
afirmării — nădăjduiesc să 
îmbrace cit de curind un tri
cou cu frunza de stejar. Așa 
cum va îmbrăca, probabil du
minică, (a treia oară) la fel de 
tînăru! student bucureștean 
Marian Gurămare, care are o 
sarcină defel simplă — aceea 
de a suplini absența foarte

REÎNNOIESC RlNDURILE
valorosului Enciu Stoica in
disponibil (ca dealtfel și Ale
xandru Rădulescu, alt candidat 
îndreptățit la un loc in cel mai 
bun XV al României).

Am stăruit asupra acestei in
fuzii de tinerețe — deocamda
tă în lot, dar curind, nu înca
pe vorbă, chiar în echipă — 
fiindcă ei, noii veniți, sînt che
mați să se alăture acelora că
liți in multe bătălii pentru ca 
rugby ui românesc să poată ur
ca noi trepte. „îi vom urmări 
cu toată atenția — spunea an
trenorul federal Valeriu Iri- 
mescu —, ii vom încerca în 
diverse ocazii pe ei sau pe 
alții, in speranța să avem cit 
de curind, Ia formarea echipei, 
tot mai multe candidaturi. To
tul depinde de ei!... Cit pri
vește jocul de la Casablanca, 
nu va fi așa de simplu cum 
cred unii, echipa Italiei eîști- 
gînd acolo cu 13—3, dar după 
un meci încins și o primă re
priză pierdută".
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SIBIU, 23 (prin telefon). A fost 
un meci specific de cupă (des
fășurat într-un decor de lamă, 
pe un teren de joc acoperit cu 
zăpadă, dar practicabil) în care 
echipa craloveană a avut „șansa" 
de a întîlni un adversar intr-o 
excelentă dispoziție de joc, soll- 
citlnd-o la maximum. Meciul —
de toată frumusețea I — a avut 
nenumărate situații de marcare 
de ambele părți, dar in prima 
repriză nici una nu a fost valo
rificată. Cele mai clare situații 
din această parte a intilnlrii au 
fost cele din minutele 14 (Bălăci), 
16 (Szabo), 26 (bară — Fantei), 
28 (Biro I), 30 (Varga — ratare 
de la 8 m) șl 32 (șut puternic — 
Dumitru, de la 18 m).

Repriza a doua va fi insă dar
nică în goluri. Din mln. 55, Uni-
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Demn de admirația noastră, 
fortul depus ieri — pe o vi 
suporterilor de iarnă, pe terenu 
grele, solicitante — de echipele 
startul „16“-imilor Cupei Rom
cere care se desfășoară sub gen 
ciadei“) și reprezentind toate 
competiționale ale fotbalului 

Anunțatul „duel" DIVIZIA 
echipe) — DIVIZIA „C“ (cu 
dat loc, in genere, la dispute 
teresante pe parcursul celor
(la Rădăuți, Steaua s-a văzut li 
în prelungiri!), dar, finalmente, 
cheiat cu succesul primului eșal 
trul rundei de ieri scăpînd spre 
treg grupul fruntașelor divizitma 
jumătatea întrecerii : Sportul
Dinamo, Universitatea Craiov 
Hunedoara ji F.C. Argeș.

La numai trei zile de la amăr 
cinuită de acel 1—1, pe propriul 
C.S. Tirgoviște. suporterii form 
Bănie — și nu numai ei — re

PROGRESUL VULCAN
Influențat de ninisoarea conti

nue, ca și de starea grea a te
renului, meciul din Capitală, dis
putat pe stadionul din str. Dr. 
Staicovici, a oferit celor aproxi
mativ 4 000 de spectatori un spec
tacol fotbalistic de calitate mo
destă, îndeosebi în primele 45 
de minute, cind mingea a fost 
plimbată doar între cele două 
careuri, fazele de poartă puțind 
fi numărate pe degete. Evident, 
ocaziile reale de gol au fost și 
mai rare, de fapt numai două : 
una a gazdelor, în min. 15 (Si- 
mionov a reluat pe lingă poartă 
o bună centrare de pestînga),și 
alta, mult mai mare, a oaspeți
lor, în min. 41 (Iaman di a inter
ceptat o minge neglijent dată
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PORTUL CONSTANTA

CAMPIONATUL FEMININ DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

argumente științifice, a siste
mului competițional intern, co
relat (mai exact spus îmbinat) 
cu interesele de pregătire a 
loturilor de senioare și de ti
neret, ni se pare a se impune 
in acest moment.

Cit privește noua ierarhie, 
trebuie să dăm cezarului ce-i 
al lui și să subliniem detașa
rea netă a echipei campioane, 
Dinamo, pe care antrenoarea 
Doina Ivănescu o menține de 
mai mulți ani — printr-un plus 
de pregătire șl printr-o -abilă 
îmbinare a experienței cu ti
nerețea — deasupra celorlalte 
competitoare. Deși au pierdut 
totuși un meci din cele 25 sus
ținute (după ce în precedentele 
4 campionate nu pierduseră 
nici unul!), dinamovistele au 
arătat că nu pot fi clintite

ușor de pe poziția de lidere 
pe care o dețin de nouă eni în 
șir. O merituoasă comportare, 
încununată de o inedită și de
tașată postare pe poziția se
cundă, a avut-o C.S.M. Liber
tatea Sibiu, cu adevărat reve
lația acestei ediții. Meritele 
revin îndeosebi antrenorului 
Mareș Gheorghiță, care, sîr- 
guincios și priceput, își crește 
elemente valoioase in propria 
pepinieră (de la C.S.Ș. Sibiu). 
Farul s-a menținut aproape de 
nivelul anului trecut, în timp 
ce Flacăra roșie a coborît va
loric, echipa părînd lipsită de 
entuziasmul in pregătire care-i 
adusese poziția de vicecam- 
pioană.

Dir.tre jucătoarele experimen
tate, evoluții peste nivelul o- 
bișnuit au avut, după părerea 
noastră, dinamovista Victoria 
Niculescu și constănțeanca Ma-

ria Enache. Alături de ele ar 
mai putea fi remarcate sibien- 
cele Marincla Țurlea și Doina 
Bischin, constănțencele (de la 
Chimpex), Emilia Mănăilă și 
Liliana Văduva, precum și Doi- 
nița Popescu (de la Farul), di
namovista Irina Petculeț-Veli- 
cu, ieșencele Gabriela Coman 
și Carmen Cuejdeanu, gălățean- 
ca Crina Răuță, băimăreanca 
Margareta Crișan și rapidista 
Ileana Tirnoveanu. Dintre ti
nere, au confirmat sau recon
firmat Mirela Pavel, Speranța 
Găman (Dinamo), Daniela Dră- 
ghici, Emilia Nedelcu, Corina 
Olteanu (Flacăra roșie), Mire
la Popoviciu, Iuliana Răcean 
(C.S.M. Libertate^), Monica 
Șușman, Elena Negulescu (Cal
culatorul), Mirela Cazangiu 
(Farul), Amalia Ene (Rapid), 
Viorica Geapana (Chimpex) 
etc. Ascensiunea lor și a alto
ra trebuie însă susținută de o 
pregătire mai atentă.

I CONSTANȚA, 23 (prin tele
fon). Partida s-a disputat pe 
stadionul Portul, în fața a 4000 

Ide iubitori ai fotbalului dornici, 
desigur, să fie martorii uneia 
din... poznele cupei. Dar nu s-a 
înregistrat nici o surpriză, pen- 

Itru că Sportul studențesc, lide
rul campionatului primei noastre 
divizii, a luat meciul în serios 
și, din start, ajutat și de un 

Ivînt puternic, a atacat cu a- 
plomb, pe toată lățimea terenu
lui, în viteză, debordant. în mod 
firesc, labela de marcaj s-a mo- 

Idificat în favoarea buoureșteni- 
lor. Mai întîi in min. 22, cînd 
BUCURESCU a profitat de ezi
tarea fundașilor Bechir și Cio
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CELULOZA PIATRA NE

I PIATRA NEAMȚ, 23 (prin te
lefon). Pe un timp frumos, cir
ca 4 000 de spectatori au ținut 
să asiste la acest joc. Partida a 

Ia /ut cursivitate, a plăcut celor 
prezenți, mai ales în prima re
priză, cînd jocul a fost ceva mai 
echilibrat. în min. 10, Ursu a 

Iavut posibilitatea de a înscrie
pentru gazde însă a șutat 
imprecis. Puteau să înscrie
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| SPORTUL MUNCITORESC I

FLORIN SEGĂRCEANU IN „MASTERS"-UL

DE LA MUNSTER
în încheierea circuitului de 

turnee din R.F. Germania, te- 
nismanul român Florin Segăr- 
eeanu a participat la „Mas- 
ters“-ul de la Miinster. Re
prezentantul nostru a ajuns In 
semifinale, unde a fost Între
cut cu 2—<5, 7—6, 6—3 de vest- 
germanul Zipf. în această par

tidă Scgărceanu a condus în 
setul al doilea cu 5—2 și 40—15. 
Dramatică a fost evoluția sco
rului și în partida susținută cu 
puternicul jucător cehoslovac 
8tanislav Birner. Segărceanu 
l-a întrecut, în turul II, eu 
1—6, 7—6, 6—0, dar partenerul 
Bău a condus în setul secund 
cu 5—1.

iwmiiiB » iii i ih—s——

TENISMANII SE PREGĂTESC
Lotul masculin de tenis al 

țării noastre se află la Timi
șoara unde, în sala Olimpia, 
urmează să susțină, în zilele 
de 4—6 martie, întîlnirea cu 
formația Chile, contînd pentru 
noua ediție a „Cupei Davis". 
Sub conducerea căpitanului ne
jucător. antrenorul emerit A- 
lexe Bardan, fac pregătiri Flo
rin Segărceanu, Dumitru Hără- 
dău, Laurențiu Bucur, Andrei 
Dîrzu și Adrian Marcu. Li

PENTRU „CUPA DAVIS"
se va alătura, pînă la sfîrșitul 
săptămînii și maestrul emerit 
al sportului Ilie Năstase.

în aceste zile tenismanii ro
mâni vor susține partide de ve
rificare cu parteneri din Un
garia : Janos Benyik, Vilmos 
Lazăr, Laszli Sziraki și Ferencz 
Csepai. La începutul săptămî
nii viitoare tenismanii noștri 
il vor avea ca partener de an
trenamente pe campionul R.D. 
Germane, Thomas Emmrich.
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CARACAL, 23 (prin telefon). In 
fața a peste 4 000 de spectatori, 
ddvlzlonarea „C“ a reușit un joc 
destul de bun, cu deosebire In 
prima repriză, cînd dorința de a- 
firmare, flreiscă la • echipă de 
categorie inferioară, a făcut ca 
in unele momente din joc dife
rența dintre „A" șl „C“ să nu 
existe. Chiar tn mln. 2, pornit 
perpendicular pa poartă, Pătrașcu 
are o foarte bună ocazia să des
chidă scorul, dar Mtrzea, atent, 
trimite In corner. Șl chiar dacă 
In min. 10 Petrolul ia conducerea 
prin golul Iul PANCU, In urma
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METALUL SIGHIȘOARA
SIGHIȘOARA, 23 (prin telefon). ze

Partida a fost așteptată eu in- Polii
teres major, deoarece localnicii iă 5
jucau pentru prima dată In (1—(
compania Unei echipe de Divizia BO2
„A“, în cadrul „Cupei Romă- (mii
rdei“. Pe un timp friguros și pe Ai
un teren înghețat și alunecos Vîlc
(din cauza stratului de zăpadă) M
jocul a fost viu disputat, cu fa- Buc



TG

F. C,

RM

ROLUL

: Geol- 
lungitâ 
ui BA-

u tor
re l-ar 
79 prin

-A.

IERI, IN „16“-imile CUPEI ROMÂNIEI
TIMISOARA...

te mai bune, grație victoriei rep_ur- 
Ștefănescu, Bălăci, Cămătaru et 

A.S. Armata 
care, animată și de data a- 

vindut
în dauna unei echipe 
reș 
de neobositul Bâlăni, și-a 
scump pielea. A fost, afirmă martorii 
un „test tare" pentru craioveni, bine- 

a o săptămînă distantă de prima 
cu Kaiserslautern.
tuși, „16“-imile Cupei au făcut citeva 

printre divizionarele „A", F.C. Olt, 
rgoviște și Jiul Petroșani văzindu-se 

să se încline în fata unor echipe 
i, precum Progresul-Vulcan, Tracto- 

șov și Auto Timișoara ; ultima — o 
tantă a eșalonului nr. 4. cum i se 

une campionatului județean. Este o 
ă acest 0—1 trecut 
divizionare „A“ și... 
e cum anul trecut, 
etroșani, pierdea la 
inerului din Certe)...

Gheorghe

în dreptul for- 
nu prea, amin- 
tot in „16“-imi, 
același scor, in

NICOLAESCU

MUREȘ 3-2 (0-0)

DINAMO - POLITEHNICA IAȘI 31 (1-0)
BRĂILA, 23 (prin telefon). A- 

proape 10.000 de spectatori au 
înfruntat frigul pătrunzător pen
tru a urmări duelul celor două 
divizionare „A“. Prin eforturile 
organizatorilor, terenul a fost 
curățat de zăpadă. Jocul a în
ceput sub semnul echilibrului, 
ilustrat prin două faze-cheie. în 
min. 7, Stredie ratează o mare 
ocazie, de la 8 m, pentru ca în 
min. 19 același Stredie să scoată 
de pe linia porții, ia o lovitură 
liberă. Atacurile mai insistente 
ale dinamoviștilor au avut dreot 
rezultat deschiderea scorului. în 
min. 23, un sprint impetuos al 
Iul Augustin a purtat mingea 
spre VAETUȘ, lansat pe extre
mă, și acesta a marcat din 
unghi. După acest gol. jocul s-a 
echilibrat. în min. 29, Augustin 
a avut o bună ocazie, șutind pu
ternic. Ieșenii aa încercat să 
echilibreze și au avut prilejul de 
a restabili egalitatea In ultimul 
minut al reprizei, cînd Nemțea
nu a șutat în Dara exterioară.

Imediat după pauză, echipa lui 
Nemțeanu a continuat să atace 
șl a reușit egalarea în min. 50 : 
Florean, foarte activ pe extrema

stingă, a centrat peste apărarea 
dinamovistă șl NEMȚEANU a re
luat din voleu, in gol. a urmat 
un joc aspru la mijlocul tere
nului Înghețat, cu devieri sur
prinzătoare, pentru ca in final 
Dinamo să insiste mai mult și 
să preia conducerea ta min. 60, 
clnd MULȚESCU a executat ma
gistral o lovitură liberă de la 18 
m, acordată ln urma unui fault 
asupra lui Movilă, la un slalom 
spectaculos. Scorul final avea să 
fie pecetluit in min. 83, clnd 
DRAGNEA a reluat in gol, la o 
centrare a lui Văetuș. Ieșenii 
ar II putut reduce scorul ta min. 
84, clnd Gheorghiu s-a aflat sin
gur ln fața porții.

A arbitrat bine N. Rai o ca (Btr- 
lad).

DINAMO : Moraru — Stredie, 
Nlcolae. Dinu, I. Marin — Au
gustin, Movilă, Multescu — Ior- 
laehe. Dragne». Văetuș.

POLITEHNICA IAȘI : Bucu
(min. 65 Dotiot) — Munteanu, 
Ursu. Anton. C-.ocirlan — Romi- 
iă. Gbeorghln. Simionaș — M. 
Radu. Nemțeanu, Florean (miri. 
46 Burdujar.).

loan CHIRII*

„U" CLUJ-NAPOCA - F. C. ARGEȘ 0 3 (0-1)

AUTO TIMIȘOARA - JIUL PETROȘANI 1-0 (1-0)
TIMIȘOARA, 23 (prin telefon). 

Peste 4 000 de spectatori au în
curajat frenetic echipa locală 
Auto (locul 1 în campionatul 
județului Timiș), care a obținut 
o mare victorie, reușind să dis
pună de divizionara „A-, cu sco
rul de 1—0 (1—0), prin golul
înscris de IONESCU (min. 17), 
care a profitat de o inexactitate 
a lui Cavai : la o lovitură liberă 
laterală, portarul Jiului a respins 
balonul ln față, de unde Înainta
șul timișorean a expediat-o ta 
plasă. După gol, gazdele mai ra
tează tacă două bune ocazii de 
a-ș! mări avantajul prin Taugner 
(min. 75 șl min. 78). Oaspeții au 
șl ei destule ocazii de a restabili 
egalitatea, dar Băluță (min. 36, 
67 și 60) șl M. Marian (min, 38

și 84) le ratează cu seninătate/ 
în min. 75, la o îmbrînceală is
cată Intre Băluță și Dosan, jocul 
a fost Întrerupt două minute din 
cauza aruncării unei sticle ta te-, 
ren.

A arbitrat foarte bine I. Velea 
(Craiova).

AUTO : Corec I — ScorobeteJ 
Mitco, Corec n (min. 89 Pescar),' 
Dosan, — Horvat, Ionescu,-------
— Mihailovici, Vodenlciar 
81 Hard), Taugner.

JIUL : Cava! — V. Popa ,____
70 Szecheli), Neagu, Vizitiu, Sta
na — Varga, Dina, Șumulanschi,' 
M. Marian (min. 62 P. Grigore)
— Stolnesco, BZluță.

Cioca 
(min.

(mini

Constantin CREȚU — coresp.'

TRACTORUL BRAȘOV -C.S. TIRGOVIȘTE 2-1 (1-0)
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de do- 

. Oțet, 
ducerea 

Geol- 
ntrare 

ATARU 
. Spec- 
nu nu- 

ă e-

r, de 
șutat, 

c, peste

devenit 
insă 

că și 
rtonașe 

Pe fon- 
tățl te- 
atacu- 

mal 
taie și 
ctoriei 

une de 
rapidă 

centra- 
romptă, 

A), 
frînge- 

Lnal cu

xecuția lui GEOLGAU, care, ta 
min. 87, a trimis mingea în pla
sa porții mureșene, de la peste 
40 m, „sancționtnd” degajarea 
greșită a portarului Varo. Cu un 
minut Înainte de fluierul final, 
SZABO reduce din handicap, 
marclnd Ia o centrare a lui Both.

Arbitrul D. Petrescu (București) 
a condus bine.

UNIVERSITATEA : Lung — Ne
grită, Tillhoi, Ștefănescu, Ad. Po
pescu — Dumitru, Donose, Bel- 
deanu, Bălăci (min. 67 Crișan) — 
Geolgău, Cămătaru.

A.S.A. : Varo — Szabo, Ispir, 
Costin, Cernescu — Biro I, C. 
Iile, BSlănl — Ciorcerl, Fantei. 
Varga (min. 85 Both).

Eftimie IONESCU

OLT 1-0 (0-0)
aproape Întreg efectivul, crează 
unele momente de panică ln ca
reul bucureștenilor, reclamă și un 
penalty la o fază litigioasă ta 
min. 87 (noi Insă credem că ar
bitrul a apreciat corect situația), 
dar scorul nu se mal modifică.

Arbitrul Cr. Teodorescu (Buzău) 
a condus bine.

PROGRESUL : Adam — Nuțu, 
Mateescu, B. Grigore, Ștefan — 
Slmionov (min. 89 Tică), Petre, 
Boțonea (min. 46 Apostol) — 
Pândele, Stoichlță, Predeanu.

F.C. OLT : Angliei — Prepeliță, 
Balaur, Cătoi, Matei — M. Po
pescu, Șoarece, Bărbulescu (min. 
S3 Constantinescu), Efttmie — 
Iamandi, Pițurcă.

Constantin FIRANESCU

CLUJ-NAPOCA, 23 (prin tele
fon). Intr-un decor de autentica 
iarnă (soare cu dinți, teren În
ghețat, dimineața aici au fost 
minus 14 grade), partida a atras 
ta tribunele „Municipalului” pes
te 6 000 de spectatori, toți veniti 
cu o speranță de revanșă ta fața 
echipei antrenata de N-.colae Do- 
brin, aceea care spre finalul cam
pionatului trecut a declanșat 
marele necaz al lui ,.U“. Plnă 
la urmă Insă tribunele au apla
udat-o pe F.C. Arees. calificată 
ta optimile „Cupei României” cu 
un scor, oarecum, neașteptat 
după primele 20 de minute ale 
partidei, cind studenții clujeni 
au legat bine jocul, au domina: 
Insistent, ta timp ce oaspeții 
s-au rezumat la o apărare er
metică și la foarte rare contra
atacuri. A venit insă acel minut 
21, cu marea gafă a lui Ciocan, 
șl JURCA a sprintat nestingherii 
ipre gol : 0—1. „U” revine ln
atac, aleargă mult, caută cu lu
minarea poziția ideală de șut 
dar nu se alege decît cu o suită

de corr.ere... Pi'-eș’-enii se dove
desc mai omogeni, mai sîmpb 
ta joc și. cu o linie de mijloc 
mal harnică, ma! inventivă, lșl 
pun ta valoare arma contraata
cului. cu care Nica a făcut ade
vărate ravagii. în min. 68, Nica, 
angajat pe dreapta, 
portarul Gh. 
tun aproape 
lui, respinge 
NESCU. care 
0—2. în min.
o acțiune pe ...
scrie fără drept de apel : 0—3.

Arbitrul o. ștreng (Oradea) a 
condus foarte bine.

„U” 
Mihaj 
can,

centrează, 
Vasile iese lnopor- 
la marginea careu- 
balonul la IOVĂ- 
Q lobează ln gol : 
78, IOVANESCU la 
cont propriu și ln-

Vasile — L.
74 Boeru), Cio-

Bagiu — FI. 
(min. 46 Feșnic),

Gh.
(min. 

Neamțu, 
Pop,. Poratchi ...... . ........
Bucur — Cațaros, Flșic, Suciu.

ARGEȘ : Cristian — M. 
Stancu, Moiceanu. Tul- 

Tocna, Badea, Iovănescu, 
D. Zamfir) — 

(min. 83 Ralea).
TRANDAFIRESCU

F.C.
Zamfir, 
pan — 
Jurcă (rnln. 83 
Radu II, Nica

Stelian

METALUL RADAUTI - STEAUA 0-2 (0-0, 0-0)

TUDENTESC 0 3 (0-3)
rceptat 

lingă 
urmat 

alb-ne- 
și-au 

OCTA-
ai bun 
pătruns 
o cxe- 
a în- 
faultat 

xe cutat
e arbi- 
0. Era 

asigu-

1 ex- 
șl-a 

dlvl- 
organl- 
ă și să 
n LAS- 
a unei 
GÎNGU

rin sur-
R. Pe-

apărare, 
inuă să 
In min.

Năulu 
rul Mir- 

dar de 
cite un 
us golu- 
I un șut 

blocat 
Mîrzea. 

iregătire 
i gazdă, 
îarcheze 
M ARICA 
nlm. 65). 
1 pioieș-

cum au
și bucureștenii

Melinte, care a ratat, 
făcut dealtfel ‘ __  ______
Șerbănlcă și M. Sandu in min. 
55 șl 70.

Arbitrul FI. Popescu (Ploiești) 
a condus foarte bine.

PORTUL: Gavrilă — Bechlt
(min. 70 Lupu), Ciobanu, Mata- 
che, Vljîlală — Gafar, Dordea, 
Bacia — Mărculescu, Melinte, 
Turcu.

SPORTUL STUDENȚESC: Spe- 
riatu — M. Marian, Cazan, Ior- 
gulescu, Munteanu II — Șerbă
nlcă, Pană, O. Ionescu — FI. 
Grigore, M. Sandu, Bucurescu.

RĂDĂUȚI, 23 (prin telefon). 
Greu, a fost mal greu decît se 
anticipase ca Steaua să încline 
de partea sa balanța în jocul cu 
divizionara „C“. Este adevărat că 
bucureștenii au dominat mal 
mult, creta du-șl multe situații 
propice, insă le-au ratat cu des
tulă ușurință. Dar tot atît de ade
vărat este șl faptul că Steaua a 
avut aici un adversar bătăios, 
animat de dorința afirmării, fapt 
pentru care a trebuit să facă e- 
forturi deosebite ca să „scoată” 
un rezultat favorabil. Dealtfel, 
Metalul s-a aflat (în min. 27) la 
un r»s de a deschide scorul, cind 
Ducadam a reușit să devieze In 
corner șutul Iul V. Stoica. Apoi, 
plină ln minutul 90 am asistat la 
un „recital” al ratărilor, oferit 
de Turcu (min. 34, 58, 81), Balint 
(min. 43), Cîmpeanu (min. 59),

76), Majaru (min.
(min. 87). In pre- 
altă ratare a lui

T. Stoica (min.
85) șl Șt. Popa 
lungiri, după o
Turcu (min. 95), BALINT a des
chis scorul in min. 101. Cel de al 
doilea gol a fost marcat de CÎM- 
PEANU, ta min. 106, la capătul 
unei frumoase acțiuni construite 
de șt. Popa.

Arbitrul V. Antohl (Iași) a 
condus bine.

METALUL : Regulschl — Cior- 
moliuc, Bălan, Boghean, Ape- 
troaie — Andrei, Nae, Pruteanu, 
Chircu — Iavorenciuc (min. 65 
Perianovschi), V. Stoica (min, 80 
Humeniuc).

STEAUA : Ducadiam — Anghe- 
lini, Belodedici, Iovan, Fodor — 
Șt. Popa, Cîmpeanu, T. Stoica, 
Balint — Turcu, Barbu (min. 65 
Majaru).

Pompiliu VINTILA

CHIMIA BRAZI—CORVINUL HUNEDOARA 0-1 (0-0)

Laurenfiu DUMITRESCU

VILCEA 0-2 (0-0)
CELULOZA : Chevnochian — 

lexa, Croitorii, Pachieru (min._
Bălan), Apetrei (min. 73 Afloa- 
rei) — Niță, Iftimle, Ivan — Da
rie, Ursu, Murariu.

CHIMIA : Nedea — Teleșpan, 
Basno, Freda, Cincă — Alexandru, 
Verigeanu, Neculce (min. 62 
Lasconl) — Glngu (min. 85 Sa- 
va), Vcrgu, Carabageac.

C. RUSU — coresp.

A-
81

PLOIEȘTI 0-3 (0-1)
tenii 6-au prezentat mal aproape 
de potențialul lor real.

A arbitrat foarte bine AI. Mus- 
tățea (Piteștii.

SPORTUL MUNCITORESC S 
Mancioc — Pîstaie, M. Dumitres
cu, Boșcor, D. Dumitrescu — 
Antonescu (mim. 51 Vatu ; mln. 
74 Nițu). Pătrașcu, Lăcătuș — 
Năulu, Plotoagâ, Nedelcu.

PETROLUL : Mirzea — Pancu 
(min 78 Stanciu), Butufei, Borz, 
Toma — Lazăr, Cojocaru (mim. 
78 Hîncu), Cozarec — Marica, 
Simaciu, Călin.

Mircea TUDORAN

\ TIMIȘOARA 0-2 (0-1)
porți. 

merita- 
de 2—0 

:rise de 
PALEA

(Rm.

Postoiu,
— Iosif,

Trandafir (min. 46 Sîrbu),Demer 
(min. 82 Covaci) — Vlădeanu, 
Coconea, Avram.

POLITEHNICA: Moise — Șunda, 
Păltinișan, Șerbănoiu, Lehman — 
Manea, Bozeșan, Vlătănescu — An- 
ghel, Steop (min. 60 Truțulescu), 
Palea (min. 75 Pascu).

Ion TURCU — coresp.

BRAȘOV, 23 (prin telefon). Ju
cătorii divizionarei 
descurcat mai bine . 
curățat de zăoadă. dar tare șl 
alunecos. Golul, Înscris încă din 
min. 11 de către Juniorul FOL
BERT, a dat și mai mult aripi 
brașovenilor, care au insistat și- 
au reușit ceea ce au dorit : mă
rirea scorului (in min. 60) prin 
același FOLBERT, care, la o cen
trare precisă a lui Marcăș, a 
reluat cu capul, splendid, sub 
bara transversală. Din acest mo
ment. a urmat „ieșirea- la joc, 
mal ambițioasă, a 

Cu tot efortul 
care au atacat 

echipă, nu s-a mal 
reducerea scorului :

,,C“ s-au
pe terenul

divizionarei 
tîrgoviștenl- 
cu Întreaga 
reușit decât 
ln min. 85

LETEA BACAU F. C.
BACAU, 23 (prin telefon). Di

vizionarii _C” au abordat cu 
mult curaj partida cu formația 
constănțeană, reușind chiar tă 
conducă, din rniu. 10, prin go
lul marcat de MOF.OȘANU. Di
ferența de valoare ișl va spune 
însă cuvtatui, cunstănțenll ega- 
ltad relativ repeae, ta min. 21, 
prin GACHE (șut din afara ca
reului) șl prelutnd apoi condu
cerea in min, 30, clnd PENIU 
reia ta plasă o minge revenită 
din bara transversală, la șutul 
Iul L Moldovan. In repriza se
cundă, băcăuanii forțează egala

PITAR U a înscris printr-un șui 
puternic de la 20 m. Și astfel, 
pe un ger de * 
torul — lidera s 
calificat pe 
viitoare.

Arbitrul R. 
condus bine.

TRACTORUL BRAȘOV î Cutean
— Hirlab. Moldovan. Luca, Aldea
— Godja, Folbert, Stan — Marcăs 
(min. 89 Sandu), Sfrijan, Hanu ;

C.S. TIRGOVIȘTE: Voinea «• 
Niculescu, Dumitrescu, Ene, Pl- 
taru — Turcu (min. 46 Constan
tin), Kallo, Isaia (min. 64 Popes
cu) — Lucian, Cojocaru, Greaca.

grade, Trac- 
a 12-a — s-a 

pentru etapa

Matei (București) a

Carol GRUIA, coresp

CONSTANTA 13 (1-2)
rea, dar cci care înscriu sint 
tot oaspeții (uiin. 77, prin BU- 
DURU).

Arbitrul M. Stoenescu (Bucu
rești) a condus foarte bine.

LETEA: Gh. Răileanu — Popes
cu, Apopel, F. Rălleanu, Ursu — 
Popa, Bărbieru, Ene — Timofl, 
Dărăban, Moroșanu.

F.C. CONSTANTA: Lascu — Ll- 
că, Zahlu, Dinu, Panalte (min. 
48 Rusu) — Petcu, Gache, I. Mol
dovan — Mănăilă, Peniu, Buduru 
(min. 86 Purcărea).

Eugen TEIRAU — coresp.

MINERUL MOLDOVA NOUĂ-S.C. BACĂU 0-1 (0-0)
MOLDOVA NOUA, 23 (prin te

lefon). Peste S 500 de spectatori 
au urmărit un joc frumos, cu' 
multe faze de poartă, ta care 
divizionara „C“ Minerul a jucat 
de la egal la egal cu formația 
băcăuană. Ambele echipe au a- 
vut momente de dominare, oas
peții ratînd, ta min. 38, prin 
Șoșu o ocazie rarisimă (singur 
cu portarul, de la 3 m). Unicul 
gol al partidei a fost Înscris de 
ȘOȘU, In min, 38, la capătul u- 
nei frumoase acțiuni ofensive a 
divizionarei „A”.

După pauză, formația gazdă a 
ratat, prin Ion Constantin, ta 
min. 69, o bună situație. în min.

29, Gogonea, de la gazde, și 
Antohl, de la oaspeți, au fost 
eliminați pentru lovire reciprocă.

Arbitrul I. Igna (Timișoara) a 
condus corect.

MINERUL î Tcntu — Dolici, 
Biteș, Gogonea, Costinaș — Ur- 
ziceanu, I. Constantin, Dăiescu 
(min. 86 Munteanu) — Fîrcășes- 
cu, Mocanu, Popescu (min. 76 
L Vasile).

S.C. BACĂU: Ursache — An- 
drieș, Cărpuci, Lunca, Viscreanu 
— Artcnie, Chitaru (min. 29 I. 
Solomon), A. Cornel — Antohl, 
Șoșu, Penoff.

Petru SUMANDAN — coresp.'

ȘOIMII LIPOVA-F.C.M. BRAȘOV 0-2 (0-1)

Decor de iarnă autentică pe 
stadionul Petrolul din Ploiești. A 
fost frig, a nins, iar terenul în
ghețat, acoperit cu un strat sub
țire de zăpadă, devenise un a- 
devărat patinoar. In aceste con
diții, desigur, diferența de va
loare dintre cele două formații 
fi-a mai estompat, partida a fost 
destul de echilibrată și a plăcut 
celor 5000 de spectatori- Prin jo
cul său curat, sportiv, diviziona
ra „C“ a constituit o frumoasă 
surpriză. Corvinul a evoluat fără 
Bogdan, Nicșa și Dumitrache, 
dar la valoarea lotului hunedo- 
rean aceste absențe nu trebuie 
să constituie un motiv de scuză. 
Divizionara „A“ a controlat jo
cul (în special în repriza secun
dă) dar atacanțil, în special, s-au 
descurcat greu în fața apărării 
grupate a adversarilor. în min. 
7, Chimia a ratat o mare ocazie 
prin Oblu, iar în mân. 22 a fost 
rîndul noului venit la Con vinul, 
Stoica, să rateze. După pauză,

Corvinul a dominat, iar în min. 
78 s-a marcat singurul gol al 
meciului : o minge în diagonală 
l-a găsit pe Andone pe... extre
ma dreaptă ; acesta a trecut sub
til de un adversar, a centrat pre
cis și PETCU a înscris cu capul, 
de la 8—9 m. Epuizată de efor
turile depuse, divizionara ,,C“ a 
Început să dispară din joc, dar 
imprecizia în șut a adversarilor 
și citeva intervenții 
portarului Moise au 
bela de marcaj să 
schimbe.

Arbitrul P. Balaș 
condus bine.

CHIMIA BRAZI :
Chioveanu, Andrei. ___
Gușă II — Stere, Mihăilâ, Ioniță, 
(min. 84 Ghițescu) — Crîngașu 
IL Gușă I, Oblu.

CORVINUL : Alexa — Rednic, 
Andone, Dubinciuc, Gălan — On- 
cu (min. 65 Bucur). Petcu, Klein 
— Gabor, Ghiță. Stoica.

Constantin ALEXE

bune ale 
făcut ca ta- 
nu se mai

(București) a

Moise — 
Crîngașu I,

ADMINISTRAȚIA DI STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• MARI SUCCESE — REALI

ZATE ȘI ÎN PERSPECTIVA... 
După cum se știe, concursul Pro
nosport de la sfîrșitul să.ptămînii 
trecute a prilejuit frumoase suc
cese unui mare număr de parti
cipant!, în frunte cu Oprea Lu
cian din corn. Teregova, jud. 
Caraș-Severin și Ureche Mircea 
din Buftea, sectorul agricol Il
fov, care au obținut, pe variante 
combinate achitate în cotă de 25 
la sută, cîte un autoturism „Da
cia 1300“ la categoria I și o suită 
de dștiguri in bani la celeilalte 
categorii. De reținut că la cate
goria I a rămas totuși un re
port de 96.513 lei, de care va be
neficia concursul următor, res
pectiv ©el din 27 februarie 1983. 
Iată — ca sursă suplimentară de 
inspirație — pronosticurile făcute 
pentru acest concurs de către 
Jean Dobrescu, instructor la Clu
bul „Sportul studențesc" din

I. As-coli — Catanza- 
X ; H. Cagliari — Genoa 

III. Cesena — Roma X, 2 ;
- Avellino 1, X ; 

Udinese 1 ; VI. 
X ; vn Samp- 
1, X ; vm. Ve- 

; IX. AtaLanta —
Cremonese 

Palermo

București : 
ro 1, -7 i xx. i.. 
X ; m. Cesena 
TV. Fiorentina — 
V. Juventu# — 
Napoli — Inter 
doria — Torino 
nona — Pisa 1 : 
Arezzo X ; X. 
Como X ; XI. Palermo — Bo
logna 1, X, 2 ; XII. Reggiana — 
Catania X ; XIII. Varese — Ca- 
vese X.

NUMERELE 
TRAGEREA 

DIN 23

EXTRASE 
PRONOEX- 

FEBRUARIE.
•

LA 
PREȘ 
Extragerea I : 39 33 8 _2 36 1 
extragerea 
29 38 
ti guri : 
404.193 
ria 1.

a Il-a : 19 9 21
44. Fond total de cîș- 

1.422.756 lei, din care 
lei, report la catego-

LIPOVA, 23 (prin telefon). Pe 
un timp friguros și un teren În
ghețat, acoperit cu un strat de 
zăpadă, cele două echipe au ofe
rit o partidă Interesantă, destul 
de echilibrată. In prima repriză, 
oaspeții au avut mal mult iniția
tiva, dar scorul s-a deschis prin 
autogolul fundașului local SPI
RIDON (min. 32). După pauză, 
divizionara „C“ a atacat cu mal 
multă insistență, Insă n-a putut 
depăși apărarea oaspeților. In 
min. 67, F.C.M. Brașov și-a mă
rit avantajul printr-un frumos

goi înscris de ȘULEA, cu un șut 
de la 18 metri.

Arbitrul M. Neșu (Oradea) a 
condus bine.

ȘOIMII : Vancu — I. Bălan, 
Spiridon, Țimbal, Fîță — Ange- 
lescu, Zelea, Riță (min. 56 
Tacacl) — Tamas, Cameniță, Roș
ea.

F.C.M. : Stingaciu — V. Bălan, 
Naghl, Manciu, Boriceanu — Șu- 
iea, Spirea, Bența — Lăcătuș, 
Văideanu, Bataciiu.

3. TOMA — coresp.

SILVANIA CEHU SILVANIEI — F.C. BIHOR 1-2 (1-0)
CEHU SILVANIEI, 23 (prin te

lefon). Partidă interesantă, ur
mărită de numeroși spectatori, in 
care formația locală n-a făcut nu
mai un act de prezență, d a jucat 
de la egal la egal cu echipa oră- 
deană. In prima repriză, iniția
tiva a aparținut in bună parte 
gazdelor, care au șl marcat, ta 
min. 16, prin KOVACS. în re
plică, la puțin timp după deschi
derea scorului, orădenU au avut 
citeva acțiuni ofensive periculoa
se, dar șuturile lui Nedelcu, Kun 
n șl Mureșan au greșit ținta. 
In min. 43. divizionara ,C* s-a 
aflat la un pas de 2—0, dar Cos-

ma, singur cu portarul advers, a 
ratat o mare ocazia de gol. 
Pentru F.C. Bihor, net superioa
ră ta repriza a n-a, au înscris 
GROSU (min. 66) și KUN (min. 
C9).

A arbitrat foarte bine M. Sa- 
Iomir (Cluj-Napoca).

SILVANIA : Gherasim — Agos- 
ton, Berlnde, Mureșan, Cosma — 
Mărcuș, Abraham, Bob —Kovacs, 
Deak, Drăgan.

F.C. BIHOR: Balaș — Nițu,’ 
Zare, Kiss, Pușcaș — Mureșan, 
Kun II, Grosu — Nedelcu, Dia
na, Blsoc.

Arpad KULCSAR coresiî

ANUNȚ
Întreprinderea „ARĂ

DEANCA“, cu sediul în A- 
rad, str. Pădurii nr. 2—4, 
execută insigne sportive e- 
mailate, oxidate și nichela
te, brelocuii fațetate-emai- 
late, emailate sau oxidate, 
medalii 0 38, 0 50 și 0 60 
în cele 3 variante, galben, 
nichelat sau platinat, pla
chete cu suport și cupe 
sportive.

Aceste produse se execută

pe baza desenelor sau a 
modelelor date de benefi
ciari. Cantitățile care 
pot executa 
Livrarea se 
30 de zile 
comenzii.

Comenzile
pe adresa menționată mai 
sus. Relații suplimentare se 
pot obține la telefon 1.34.60/ 
lnt. 26.

se 
sint nelimitate, 
poate face la 

de la primirea

se pot expedia



Universiada de iarnă de la Sofia Concurs de înot In Polonia

HOCHEISTII ROMÂNI VOR JUCA ÎNA.

• --------
SOFIA, 23 (prin telefon).

Miercuri, pe imensa scenă albă
a Universiadei de iarnă au intrat 
schiorii alpini. In program, spec
taculoasa probă de coborlre, care 
pentru băieți a fost organizată, 
însă, In alte condiții decit cele 
Inițial prevăzute. Traseul a fost 
scurtat cu aproximativ 1000 m 
din oauza troienelor de zăpadă 
formate în ultimele zile pe por
țiunea superioară a pirtiei. aflată

AZI LA UNIVERSIADA
VITOȘA. Plrtia Univer

siada, ora 0,30 : ștafeta 
3X5 km (f) ; participă 
Elena Reit, Iulian» Popola. 
Elena Oncioiu ; pirita VI- 
toșa-Lale, ora 10 : slalom 
uriaș (O. manșa I ; ora 
13 : manșa a II-a ;

BOROVEȚ, ora 10 : but
ton, 20 km : participă : 
Gh. Berdar, V. Bejenarlo, 
VI. Todașcă, L Lestyan șl 
Fr. Foriko.

SOFIA, sala Slavia, or» 
17, hochei Finlanda — Co
reea de Sud (turneul 5—T); 
Palatul de gneață. ora 17 ; 
patinaj artistic (f). pro
gram scurt ; ora 19 : pati
naj artistic (m). program 
liber ales.

tn golul alpin. Startul băieților 
nu t-a mai dat deci la Z2M m, 
că de la cota 2012.

Mulțl dintre cei 69 de schiori 
din 18 țări (cei mal populat start 
de ptaă acum) erau posesorii u- 
nor frumoase cărți de vizită, cu 
performanțe realizate In -Cupa 
mondială* și In „Cupa Europei" 
din ultimii anb

DEtfRNAREA „TROFEULEI SEELIVAN"
NEW YORK, (Agerpres). 

— In orașul Indianapolis a a- 
vut loc festivitatea decernării 
„Trofeului Sullivan” atletei 
Mary Decker-Tabb, care în 
cursul anului trecut a stabilit 
T recorduri mondiale. Mary 
Decker-Tabb este in virstă de 
24 an!.

.Trofeul Sullivan” se acordă 
in flecare an atletului ameri
can care a realizat cele mal

DIVIZIA „A
(Urmare im pag. I)

Coslrăș a decis desprinderea 
orădeană, in minutul 13,10 fiind
3— 0 prin golurile marcate de 
el — două din 4 metri. La 
Începutul reprizei a treia, fero
viarii au avut o tresărire de 
orgoliu, Gh. Ilie și Niță au în
scris două goluri frumoase, insă 
Crișul a replicat prompt, șutu
rile necruțătoare ale lui Gard- 
feanu (două) și Costrăș aducind 
decizia în meci și... promisiuni 
pentru un joc de atracția azi, 
cu Dinamo. Ultimul gol a fost 
realizat de bucureșteanul Ilie. 
Au condus R. Timoe și R. Ni- 
chita.

Campionii au avut unele pro
bleme numai in debutul parti
dei, neta diferență de valoare 
și pregătire spunindu-și treptat 
cuvîntul : DINAMO — VOIN
ȚA CLUJ-NAPOCA 17—7 
(3—2, 5—2. 5—2, 4—1) prin go
lurile realizate de Hagiu 6, 
Ardeleanu 3, Ciobăniuc 2. Moi- 
ceanu, Răducanu, D. Popescu, 
Rus, Dan, Ungureanu, respec
tiv Gyarîas 2, Sebok, Ilea, Bla- 
ga, Pintea, Pocol. Au arbitrat 
R. Silha — D. Paraschivcscu. 
Un meci privit cu interes a 
opus echipele de speranțe VII
TORUL LIC. 37 și C.N. ASE. 
£1 s-a încheiat, după o dispută 
pasionantă, la egalitate, 10—10 
(3—3, 2—3, 3—2. 2—2), primul 
punct smuls de juniorii mici, 
de la C.N. ASE, în disputele 
cu cei mari. Și puteau fi chiar 
două puncte ! Pentru C.N. 
ASE au înscris Fruth 3, Șer- 
ban 3, Geantă 8 (remarcați a- 
lăturl de Grancerof), iar pen
tru Viitorul Ghiță 2, Marines
ea 2, Chețan 2 Oprișan 2, Za- 
haria, Ragea. Arbitri : V. Go
lan — St. Karacsony. După ce 
•-a văzut condusă la a doua 
pauză — să fie semnul reviri
mentului arădean de mîine ?...

, PROGRESUL și-a apropriat 
victoria în meciul cu RAPID 
ARAD : 10—5 (2—1, 1—3, 3-0,
4— 1). Realizatori : Florincescu 
3, Tătara 2, Dingu 2, Mușat, 
Gh. Ion, Fl. Tudor, respectiv 
Ghlțan 2, Brinzei, Aconi și 
Onea. Au condus C. Frățilă — 
B. Băjenaru.

Dintre partidele disputate 
dimineață — partide contțnd 
pentru etapa cu numărul 29 — 
lingura care a stat sub sem-

Pornit In probă cu nr. 4. italia
nul Beccari a făcut o cursă ex
celentă, lnregistrfnd cu aproape 
2 sec. mai puțin decit la antre
namentul cronometrat din ziua 
precedentă. Nimeni nu credea că 
el va mal fi Întrecut, dar atunci 
clnd elvețian X Denis Pasquier 
(nr. de start 11) a intrat ca un 
bolid in sosire Italianul și-a vă
zut năruit visul de aur din cauza 
unei zecimi

Fără antrenamente șl old mă
car o cursă de coborlre In ulti
mii doi ani. schiorii români au 
fost dezavantajați de numerele 
mari de start, atribuite tor to 
virtutea faptului că au posedau 
nlcă un punct FJ.S. tn aceasta 
probă. Vili Podaru a Scot, to
tuși, o coborlre curajoasă, reu
șind să depășească mal bine de 
20 de parteneri de Întrecere co
tați mai bine ca ei ta rSasamente. 
Dintre ceilalți senior! români 
și-au depășit statutul iniția; doar 
Balazs șl Adorjan

Cu dar 34 ce concurente, dm 
11 țări, cobortrea fetelor a fort 
mal puțm disputată- Un fapt in
teresant totuși : două sportive 
cehoslovace, Sarvatova șl Gante- 
rova-Soltisova. an ocupat, la ega
litate. locui L obțtated™ 1 me
dalii de aur. fapt extrem de rar 
ta asemenea gen de tn'Jecol. 
Proaspăta campioană a Franței. 
Mari-e-Luce Waldmeier. a trebuit 
să se mulțumească cu medalia 
de bronz.

Ștafeta masculină de 4 X 10 ten 
a Însemnat Încă un prilej pentru 
echipa Uniunii Sovietice de a 
mal cfștiga o medalie de aur (a 
V-a) In probele de fond. Ștafeta 
noastră a evoluat modest î to
rn* 9. _ . _

Pa tin .-torul artistic Adrian Vi
sile a început să uree to clasa
mentul Intermediar. Ca tocta 4 la

valoroase performanțe. în ac
tualul clasament, Mary Decker- 
Tabb a totalizat 1723 voturi, 
fiind urmată de atletul Alberto 
Salazar — 1037 puncte a de 
schiorul Phil Mahre — 979
puncte. Ea este a 6-a sportivă 
care cucerește acest trofeu, ini
țiat în anul 1930. Printre pose
soarele trofeului se numără 
cunoscuta înotătoare Tracy 
Ceulkins, învingătoare In 1978.

1 DE POLO
nul evhilîbruluj a fost aceea 
dintre echipele .Jn cursă” pen
tru locul patru (duelul lor ur
mând să rezolve singura necu
noscută. practic, a ierarhiei) : 
PROGRESUL — VOINȚA 
CLUJ-NAPOCA 5—4 (•—L
3— 0, 2—2. 6—1). Succesul bucu-
reștenilor este meritat și pu
tea fi mai dar dacă nu »-*r 
fi ratat atit de mult E au 
avut In Cretu un portar (<fin 
nou) In zi bună, asigurîndu-și 
victoria în repriza secundă. Au 
punctat Tătara X Mașat. Gh. 
Ion. Florincescu. respectiv Ko
vacs X Sebok. PoeoL Arbitri : 
B. Băjenara sf St- Karaesaoy. 
DINAMO a trecut, normal le
jer de VIITORUL UC. r: 
18—8 (5—8. 5—3. 5—L 2—2».
golgeterul campioanei și ai po
loniul românesc. Vlad Begin, 
înscriind un număr de goluri 
identic cu cel de pe— casca sa 
— T. Au mai înscris Ciobă
nim- 4 rngureann X Dezmi- 
rean X Dan S. Popescu. Ar
deleanu (Dinamo). Gbită X 
Ragea X Zaharia. Marinescu. 
Diaconeseu, Oprișan (Viitorul) 
Au condus C. Frâtili — D. 
Paraschivescu. CRIȘUL nu a 
avut probleme cu RAPID A- 
RAD : 14—5 (*—3. 4—1. 4—8
2—1), chiar dacă in minutul 6 
scorul era 3—3. Realizatori : 
Costrăș (o notă în plus pentru 
el) 4, Garofeanu X Bone X Fr. 
Kiss, Raț. Gordan. Ursuția 
Meszaros, Illes, respectiv Chlo- 
rean X Marc Szabo. Onea 
(medul reintrării sale). Au ar
bitrat C. Czegeny — A Soos. 
Nici pentru RAPID BUCU
REȘTI nu a existat o opoziție 
deosebită : 16—4 (2—1. 4—1,
4— 0, 6—2) cu C.N.A.S.E., Jn lo
tul acestei din urmă foarte ti
nere formații apărînd alte nu
me noi — Necula, de exem
plu. Au marcat Gh. Ilie 2. Ar- 
sene 2, Gaiță 2. R. Tufan 2, 
Schervan 2. Nită 2. Munteann, 
Olac, Ionescn. Tschiltsche (Ra
pid), Geantă 2. Geambașu, 
Fruth (C.N. ASE.) Arbitri au 
fost R. Nichita și Gh. NIstor.

Astăzi, de la ora 16: Rapid 
București — RaDid Arad, Vo
ința — C.N. A S.E.. Viitorul - 
Progresul și (la ora 19). Cri
șul — Dinamo, meciul de a- 
tracțîe al programului.

Geo RAEȚCH1

TURNEUL FINAL
programul scurt, el șe afiâ acum 
pe poziția a 6-a în clasamentul 
general și are șanse să înregis
treze n-1 salturi la exercițiul li
ber ales

In reuniunea hocheistică de 
seară, partida dintre U.R.S.S. și 
Finlanda s-a încheiat cu scorul 
de 7—1 (3—0, 3—1. 1—0). astfel că 
reprezentativa României s-a ca
lificat in turneul final, ta care 
urmează să tntfir.ească Cehoslo
vacia și. ta meci decisiv pentru 
medalia de bronz. Japonia.

REZULTATE. Coborire bărbați: 
L D. Pasquier (Elveția) 1:07,95, X 
G. Ba cean (Italia) 1-.M.8S. X P. 
Soltys (Cehoslovacia) 1M.19— 39. 
V. Podara 1SML. Si. Z. Balazs 
îaUL. 55. K Adorjon 1:11.81... 
5». C. Portik 1:11 taT... 6*. D. Ilies
cu 1:1X87- 6*. M BIră 1:13,57; 
femei s 1- O’.ga Sarvatova șl Jana 
Gazrterova-Soitlsova (Cehoslava- 
da) 1:1ZJ9 X Mărie Luoe Wa'.d- 
mrer (Franța) t :13.5a ; schi fond: 
ștafeta 4 X 19 ta (m) : 1.
Ui SS. 1 h 51:1X4. x Bulgaria 
lb Szat.L X Finlanda ih S3:»5.T. 
X B:-L .a J h »S:î3.2 ; hochei : 
Japon*» — Coreea de sud 15—9 
(7—X 5—8 5—8).

Rodu TlMOF-TT

COMPETIȚII EUROPENE INTERCLUBURI
• tn eadrol enpetoe europene 

> _-i:_ fermm :: f»t ta-
regîstrate următoarele remlxate: 
„Capa campioni) :t-* : Vasas Bu
dapesta — Sparakus Budapesta 
18—'A. Start Bra-Xava — Radn - 
ete Belgrad ZI—ta. Bayem Lever-
teasee — Hypobank Szeistari. 
(Austria) 17—IS Stock
holm — Spartak Ktor va area 
loc astăzi) : „Cupa cupelor” : 
Rostov — Epitok Budapesta S— 
18 ; Văsteras — Magdeteng 
15—27. Osijek (Iugoslavia) — 
RTV Basel :» « He as Hajta — 
Gettsraldov 17—19 : „Cupa fede
rației" : Vesprem Bakoeyî (Criga- 
rto)---- Amsterdam M—IX Seku-
llcl Sc—boc — Baku X—24. Ves- 
tar Onto — Entpnr Ractoek IS— it 
Topolnikl : Cehoslovacia) — 
Svendborg (Suedia) 35—IX Bed- 
nil la ZS—27 februarie.
• Tin nula finale aaaadtoe 

ale competit-^:r europene le vo
let s-au taeheat săptăsitoa tae-

In meci amical de juniori 
TURCIA - ROMÂNIA 1-0 (1-0)

Ieri, ta localitatea Sakaria. s-a 
dApmat par.: da amicală dtatre 
reprezentanvele de juniori ale 
Turciei $1 Bomlniel, încheiata cu 
vtetoria gazdelor eu scorul de 
1—8 U—8ț prin golul marcat de 
A. Sinaa (mm. 18).

MECIURI INTERNAȚIONALE
• In mec: amical, la Auckland, 

echipa Soți Zeelande a dmpus cu 
1—1 (1—8) de reprezentativa Ans- 
traliei.
• Jucfad la Setif. selecționata 

Algeriei a Întrecut formația F.C. 
Cari Zelsa Jena cu t—« (1—8) L 
pnn golurile marcate de Bensa- 
oala (Z). Menad și Gefdgev.

a Pe teren pronriu. echipa 
Kuweitului a Învins formația 
belgiariă W aterse bei cu J—8 (1—0). 
prin punctele marcate de Fahtl 
Căznii și M:»yed al Haddad.

• La Se-.ubaL ta medul echl- 
petor de tineret ale Portugaliei 
șl R-F. Germania, victoria a re
venit vest-germanilor cu 5—1

ATI.L i ISM g La Valencia, In 
meci pe teren acoperit, echipa 
masculină a Spaniel a întrecut 
cu 73—«8 pe cea a Franței.

BASCHET • La San Juan, ta- 
tr-un med amical masculin. 
Porta Rice a Întrecut cu S5—87 
(49—48) echipa K.P. Chineze.

CICLISM • Cea ăe-a T-a eta
pă a Turului CubeL Clega de 
Avila — Topes de CoHantea (166 
km) a fost clștlgatâ de Hardy 
Kruger (R.D. Germană .,B”) ta 
4h07:32. urmat de Olaf Jentzsch 
(R.D. Germană .B"). Piotr Ugra- 
mov (URSS „A") 4hM:38, Uri
Skoda (Cehoslovacia) 4h09:07, 
Serghei Suhurucenko (URSS 
„B”) 4h09:33. etc. în clasamentul 
general individual continuă să 
conducă Olaf Jen*zsch, iar pe e- 
chtpe formația secundă a R.D. 
Germane. • Cea de-a 16-a ediție 
a Turului mediteranean s-a ta-

M. ILIESCU -
Un grup de foarte tineri 

înotători români au participat 
zilele trecute la un concurs 
pentru juniori mici, organizat 
in localitatea Polawy (Polonia), 
la care au mai fost prezenți 
sportivi din R.D. Germană, Un
garia, Bulgaria și Polonia. Din
tre ei ploieșteanul Mădâlin 
Iliescu a avut cea mai fru
moasă comportare, ocupind trei 
locuri I (100 m liber — 1:00,46,

PATINATORII NOȘTRI
Tinerii noștri patinatori de 

viteză au obținut rezultate sla
be Ia actuala ediție a „Cupei 
Prietenia”, desfășurată săptă- 
mina trecută, la Budapesta : 
Clasamentele: feminin, 500 m 
— 1. Emese Hunyady (Ungaria) 
42-91... 12. Simona Todoruț
45.33...  IA Mihaela Timiș 46.10 
-24. Gabriela Volna 47,95... 
26. Jud:t Bogozi 43.5X 27. Mi-

eclL La Parma (Ralia) a avut 
loc -C.C.L*, eorr.petțle risri^ată 
de TSKA Moscova (3—9 Son 
Amar. 8—a. Cannes. 3—2 Parma) 
4 p 1 Cannes (3—1 Parma. 3—0 
So- Amari 5 p. 3. Pama (8—1 
Sen Amari 4 p. 4. Son Amar 
(Spanla) 3 p ; „Cupa cupelor* 
s-a desfășurat la Schaan. te 
LSechtenstem : L ATtomobllist
Lesiagrad (3—8 Guney Sanayl — 
Tm-ma 3—« Nov. Sad. 3—1 Robbe 
ti Kappa Torino) I p, X Robbe 
di Kappa Torino (3—8 Novi Sad. 
3—• Cuney Sanayt) 9 p. X Novi 
Sad (3—1 Guney Sanayl) 4 p. 4. 
Gmev Sanayl 3 p : „Capa fede
rației* a avut toe la Louvain la 
Mesve. în Belgia: L Modena — 
Raha (3—5 Grenoble. 3—I Arago 
Sese 8—1 Ubbtok Orion) 8 p. L 
Ubtenk Orton — Olanda (3—4 
Arapa Sese 3—3 Grensble) I p. 
X A-S. GrenaMa — Franța (3—4 
Arago Sese) 4 p. 1. Aripo Sete 
— Franța 3 p.

(2—1). Partida amicală dintre 
primele reprezentative ale Por
tugaliei și R.F. Germania a avut 
toc ieri noaptea. Pini la închi
derea ediției nu ne-a parvenit 
rezultatul. O știre de ultim mo
ment : antrenorul echipei portu
gheze. Otto Gloria, a demisio
nat Înaintea acestei partide, de
oarece echipele F.C. Porto, Ben
fica și Sporting au refuzat să 
cedeze jucători lotului național I

GRUPELE TURNEULUI FINAL » 
AL C.M. DE JUNIORI

La Zii rich au fost alcătuite 
cele 4 grupe ale turneului final 
al C.M. de juniori, care va avea 
toc In iunie, in Mexic. Iată com
ponența lor :

GRUPA A : Mexic, Australia, 
Coreea de Sud și Scoția.

GRUPA B : Polonia. Coasta de 
Fildeș, Uruguay șl S.U.A.

GRUPA C : B.P. Chineză, Ar
gentina, Cehoslovacia șl Austria.

•TELEX»
chdat la Bezlera cu victoria ru
tierului olandez Gerrle Knete- 
mann. urmat de oompatrioțll săi 
Jaap Zoetemelk La 1 :M și Steven 
Roeks la 147. Ultima etapă a 
oompetltleL contracronometru In
dividual la Bezlera (21 km), a fost 
clștlgatâ de Knetemann tn 2246,5, 

hochei • Rezultate din cam
pionatul U.R.S.S. : Traktor Cella- 
binsk — T S.K.A. Moscova 1—2 
Salavat Ufa — Himik Voskresensk 
3—4, Spartak Moseeva — SKA 
Leningrad 7—6. Torpedo Gorki — 
Sokolov 1—5. Aripile Soviet dor
— Dinamo Moscova 1—8. In oia- 
aament conduce TSKA Mosoova 
cu 67 p. urmată de Dinamo Mos
cova 56 p șl Spartak Moscova 
S3 p.

TREI LOCURI I
200 m fluture — 2:22,82, 200 m 
mixt — 2:26,20), un loc II (100 
m bras — 1:16,79) și unul III 
(100 m fluture — 1:06,60). Băi- 
măreanca Sleia Pura a urcat 
de patru ori pe podium, de trei 
ori pe treapta a doua (100 m 
liber — 1:06,49, 200 m liber — 
2:22,95, 100 m fluture — 1:15,28) 
șl o dată pe cea de a treia 
(400 m liber — 4:51,81).

IA „CUPA PRIETENIA"
haela Dascălu 48,94 ; 1 500 m —’ 
1. Andrea Schulze (R.D.G.) 
2 19,70... 17. Timiș 2:28,55... 19. 
Todoruț 2:29.33... 22. Voina
2.31.73.. . 24. Băgozi 2:38,90... 26.
Dascălu 2:39,98 ; 1 000 m — 1. 
Angela Dorinskaia (U.R.S.S.) 
1:30,09... 17. Timiș 1:35,23... 21. 
Todoruț 1:37,08 ... 25. Voina 
1:38,42... 29. Dascălu 1:43,36...
33. Bogozi 2:05,70 (cu căzătură); 
3«M ni - 1. Schulze 5:00.99.„ 
17. Dascălu 5:38,24.„ 19. Voina 
5:46,99, 20. Todoruț 5:47,57... 23. 
Timiș 5:56,38... 25. Bogozi
6:09,09 ; masculin, 500 m — V 
R. Rzadki (Polonia) 39,99... 13. 
C. Lang 42:29.„ 16. M. Țigău 
42.7X- 21. T. Becze 44,01, 22. 
K. Sandu 44,07. 21 D. Csata
4 1,22; 1500 m — 1. A. Klimov 
(U.R.S.S.) 2:04,79™ 19. Țigău 
2 13,63™ 21. Lang 2:16,30... 21 
Sandu 2:18,64.- 27. Becze 2:20.40, 
23. Csata 221,48; 1000 m — 
1. A. Klimov 1:21.09... 14. Lang
126.34.. . 19. Țigău 1:27,93... 22.
Becze 1:2925 23. Csata
1 30,37... 25. Sandu 1:30,96; 3 000 
ni — 1. B. Snietkov (U.R.S.S.)
424.40.. . 18. Țigău 4:4423... 22. 
Csata 4.50,24. 21 Sandu 4:50,30 
- 26. Becze 4-53.01™ 28. Lang 

42524: 5 008 ra — 1. Klimov 
7 28,87- 17. Țigău 8:15,32. 18. 
Sandu 3:15,43, 19. Becze 8:25,74, 
20. Csata 8:37,46... 22. Lang 
8:41,31

Vladimir Salnikov in mare 
formi I în cadrul campionate
lor de iarnă ale U.R^.S. care 
ie desfăfoari la Motcova. îno
tătorul sovietic a stabilit două 
recorduri mondiale excepțio
nale: 3:48,32 la 400 m și
14:54,16 la 1500 m (vechile re
corduri ii aparțineau cu 3:49,51 
ți 14:56^5 de anul trecut). De 
notat ci Salnikov este primul 
înotător din lume care a 
coborit sub granițele de 3:50,0 
la 400 m ți 15MJ0 la 1 500 m. 
După cursa de 1 500 m, Salni
kov a declarat că nu se aștep
ta la o performanți record, 
întrucit în ultimele zile a fost 
răcit.

Telefoto : A.P.-AGERPRES

GRUPA D : U.R.S.S., Nigeria, 
Olanda șl Brazilia.

Primele clasate in grupe se ca
lifică în semifinale.

DE PRETUTINDENI
• Două rezultate din optimile 

„Cupei Spaniei” : C.F. Barcelona 
— Vigo 2—0 (în tur 0—0), Real 
Madrid — Cadiz (div. ,,B“) 4—1, 
după prelungiri (ta tur 0—0).
• Iată programul sferturilor 

de finală ale „Cupei Angliei", 
care vor avea loc la 12 martie : 
Manchester Utd. — Everton, 
Brighton — Norwich, Sheffield 
Wednesday — Crystal Palace sau 
Burnley, Aston Villa — Mid
bro ugh sau Arsenal.
• In ,.16“-imile „Cupei Fran

ței" s-au calificat numeroase 
formații din ligile inferioare : 
Lorient (campionatul regional), 
Neufchateau, Baume les Dames 
(divizia a 4-a), Gazelec Ajaccio, 
L> Roche, Vichy (divizia a 3-a).

INOT * în cadrul campionate
lor unionale de iarnă, Dimitri 
Volkov (16 ani) a stabilit un nou 
record al URSS la 100 m bras cu 
1:03,M.

9AH • în runda a l-a a tur
neului de la Linares, Anatoli 
Karpov l-a întrecut pe Bent Lar
sen, Gheller a remizat cu Spasski 
Anderssoa ou TLmmann. Iusupov 
cu Mlles, Iar partida Sax — Hort 
s-a întrerupt. Conduce Karpov 
cu 5 p, urmat de Spasski, Miles 
șl Tlmmana 4,5 p. Andesson șl 
Iusupov 4 p eta • După două 
runde, ta „Memorialul Paul 
Keres* (Tallin) oonduo Tal, Pe
trosian. FClbner (toți U.R.S.S.) șl 
Abramovîd (Iugoslavia), cu cita 
LS p. Mlhal Șubă, care a remi
zat cu șahiști! sovietici Oii și 
Vaganlan, se află pe locul cinci, 
cu 1 p.
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