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ATLETE ROMÂNE ÎNVINGĂTOARE
DE LA DALLAS

NEW YORK, 3 (Agerpres). — 
în concursul internațional at
letic de sală de la Dallas (Te^ 
xas), au fost înregistrate 
două splendide victorii ale 
lorilor sportive românești, 
ținute de Doina Melinte 
Mariclca Puică, precum și 
locuri fruntașe ale atletelor 
noastre.

Doina Melinte, in formă ex
celentă. și-a adjudecat victoria 
in proba de 880 yarzl, cu tim
pul de 2:03,6 — cea mal 
bună performanță din istoria 
concursului de la Dallas, In 
această probă. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat, în ordine, 
Flța I.ovin (România) — 
2:03,9, Diana Richburg (S.U.A.)
— 2:04,5, Josetta Clark (S.U.A.)
— 2:04,8.

Alergînd în stilul său spec
taculos. Maricica l'uică a cîști- 
gat detașat proba de 1 milă 
cu timpul de 4:34,1», urmată 
de Ruth Wysocki (S.U.A.) —
4:36,63 și Jo White (S.U.A.) — 
4:37,31.

și 
cu- 
ob-

Cursa de 440 yarzl a revenit 
atletei americane Valerie Brio- 
co-Hooks ta 52,99 — record 
mondial, urmată de Cristieana 
Cojocaru (România) — 54,32 șl 
Arllse Emerson (S.U.A.) 
55,74.

La săritura ta lungime 
mei, pe locul I s-a situat 
rol Lewis (S.U.A.) — 8,78 
urmată de Vali Ionescu (Româ
nia) — 6,68 m, Anișoara Slan
ei U (România) — 6,42 m. Donna 
Thomas (S.U.A.) — 5,97 m.

Alte rezultate : triplusalt : 
Mike Conley (S.U.A.) — 18,79 
m ; înălțime femei : Debbie
Brill (Canada) — 1,93 
time bărbați : Jim 
(S.U.A.) — 2,31 m ;

PUI LUA
Esslh

fe- 
Ca- 

ra.

18,7»

m ; lnăl-
Howsrd 

........ ___ ,2 mile
bărbați : Earaonn Coghlan (Ir
landa) — 8:20.84 ; 60 
Carl Lewis (S.U.A.) - 
60 yarzl F. : Alice 
(S.U.A.) — 6,65 ; 1000 
Sammy Koskei (Kenya’) 
2 J)7,90.

yarzl :
8,10 ; 

Brown 
yarzl:
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Campionatele internaționale de tir redus ale României ,

TRĂGĂTORII NOȘTRI AU CIȘTIGAT TREI DIN CELE PATRU PROBI

La capătul a cinci zile de 
Întreceri, reprezentativa mas
culină de handbal a Româ
niei, pregătită de antrenorii 
Lascăr Pană și Cezar Nica, 
a terminat învingătoare, la So
fia, in tradiționala competiția 
internațională dotată cu „Tro
feul Serdika". Handbaliștii noș
tri au repurtat în ultimele trei 
partide tot atîtea victorii. Ast
fel, selecționata României a 
întrecut echipele Turciei eu

38—22 (17—9), R.D. Germane eu 
27—22 (16—9) șt Cehoslovaciei 
cu 26—19 (14—14). Echipa noas
tră a înscris In cele cinci me
ciuri 148 de goluri si a pri
mit 103. Alte rezultate : Bul
garia — R.D. Germană 25—20, 
Cehoslovacia — Polonia 25—24, 
Bulgaria — Cehoslovacia 27—23, 
Polonia — Turcia 32—27, Bul
garia — Polonia 27—24 și R.D. 
Germană — Turcia 25—19.

Clasamentul final : 1. RO
MÂNIA 10 p, 2. Bulgaria 8 p, 
3. R.D. Germană 6 p, 4. Ceho
slovacia 4 p, 5. Polonia 2 p, 6. 
Turcia 0 p.

La poligonul acoperit Dina
mo din Capitală s-au desfășu
rat. sîmbătă si duminică. În
trecerile primei ediții a Cam
pionatelor internaționale de tir 
pentru arme cu aer comprimai 
ale României. Alături de tră
gătorii din tara noastră s-au 
aliniat pe standuri si două for
mații din R.D. Germană si 
Ungaria, partid Dante la toate 
cele patru probe Înscrise In 
program. Bilanțul victoriilor 
este următorul: trei aa revenit 
tinlașilor noștri (învingători: 
loan Joldea. Olimpia Rus si 
Ilie Petru) si una oaspeților 
(Laszlone Kotroczo. din Unga
ria). Cum cîteva dintre rezul
tate (in special la pistol mas
culin si pușcă feminin) au fost 
ridicate, putem aprecia că edi
ția inaugurală a competiției s-a 
încheiat cu un frumos succes, 
aiit din punctul de vedere al 
succeselor românești, cit și prin 
prisma calității întrecerilor.

Proba masculină de pistol 19 
metri a oferit pe cel mai me
rituos învingător: Ilie Petru 
(component al clubului bucii- 
reștean Olimpia). Acest trăgă
tor a ajuns — se nare — Ja 
vlnsta maturității (31 de ani) 
în marea performantă si 
cursurile câștigate In

Început de sezon confirmă a- 
flrmația. Adjudedndu-si fina
lele „Daciadei* acum trei 
săptămlni. eu un nou record 
personal (581 o). Ilie Petru «-a 
impus acum, la Campionatele 
internaționale, adăugind 
un punct (582 d) celei 
bune performante ale 
care constituie în același 
st esalarea recordului 1.
nai, deținut de Constantin Țir- 
loiu. Rezultatul este cu atSt 
mal meritoriu, cu cit el a fost 
obțin ut Intr-o competiție inter
națională, acum, in preajma al
tor întreceri importante, intre 
care Campionatele europene sl

încă 
mal 

sale. 
. timp 
natlo-

cele mondiale. Iată seria fate 
vingătorulul : 98 — 98 — 98 «sț 
95 — 97 — 98, fapt carp dewi 
tă O constantă bună (cu este 
oepțla decadei a natra). Ocite 
paatul locului 2. Liviu Stan, ț 
trecut pe Lingă o performantă 
ridicată, dar ultimele două 
tocuri din Întregul concura (un 
nouar si un.„ oolarî) l-au di
minuat prestația de pini 
atund. Acești doi trăgători de
monstrează o formă bună, ofe
rind unele garanții In oarsnete

Radu TIMOrTE

(Continuare tn pag. a 4-a)

ta prima etapă a Divizie! „A“ de lupte greco-roman»

ECHIPELE FAVORITE ÎNVINGĂTOARE

con- 
acest

Finalele „Dacladei” și „Trofeul Carpați** la schi fond

DOUA COMPETIȚII REUȘITE,
IN CIUDA VREMII NEPRIELNICE

PIATRA FINTÎNELE, S (prin 
telefon). Vremea n-a fost favo
rabilă ooocu cenților angrenați in 
întrecerile de schi fond, dotate 
cu „Trofeul Carpațl", concurs In
ternațional, șl in finalele „Dada- 
del*. ambele oompetLțll rezervate 
juniorHor : viatul a bătut puter
nic, a șl nins. Organizatori 
achitat cu bine de sarcinile pe 
oare le-au avut, astfel că prima 
competiție Ir.temațloaală de acti; 
găzduită da județul Bistrița-Nă- 
eăud a fost un real succes. Din
tre oaspeții Pietrei Flnttaete, a- 
lergătorli din R. D. Germană s-au 
dovedit redutabilă, reprezentanții 
noștri arătUmdu-ee, insă, mal 
bum dorit cei din Polonia. Din
tre tinerii competitori care sl-sei 
disputat finalele ..Dacladet- s-an 
remarcat G. Bol tis șl Ileana Haa-

(CSȘ Bistrița) 43:46; X Kdkh 
Bako (CSȘ Miercurea Cirac) 44-38; 
3L Daniela F±mon (CSȘ Vatra 
Domel) 45:48 ; 4„ Veconloa Ungu- 
reanu (CSȘ Vatra DomeU 46 «3; 
S. Liliana Pl&La^u (Dir.amo Bra
șov) 48:45 ; 6. ILdTko Fodor (CSȘ 
Mierctirea Cicc) 48 ST ; ștafete j 
3X1* km bâiețl t 1. ASA Brașov. 
X. Dinamo Brașov ; 3. CSȘ Bis
trița ; 3XS km feta, L CSȘ Bistrița ; 2. CSȘ Miercurea Cluj» ; X. 
Dinamo Brașov.

In concursul republican pentru 
Juniori mici : 18 km, bâieți 1 L 
L Diaconescu (CSȘ Râșnov) 3T7^4; 
3. R. Dank 3 (CSȘ GheorgUenl) 
38:05; 3. A. Buîfouo (C_S^. Bis
trița) 36:23 ; 4. E. Kercao 
GneorghenD 38 J»; k M.
(ASA Brașov) 38:42; 6. V.
(CSȘ vatra Dorcei) 
IXT km blleU i L 
Gneor^enl, X CSȘ Rtș- 
nov. 3. CSȘ Vatra Dome* : 3X5 
km fete : L CSȘ Bistrița ; 1. CS

css

Finalele „Daciadei« la sanie

AZI, MANȘELE DECISIVE
SINAIA, s (prin telefon). Ca

priciile aoestel ierni deosebite na 
au ocolit nici desfășurarea fina
lelor „Daciadei" șl ale campio
natelor naționale de sanie (se
niori șl juniori) de pe pirita be
tonată din Sinaia, ninsoarea te 
bundentă șl viscolul făcînd (oa 
toate eforturile depuse de or
ganizatori) improprie pîrtLa pen
tru disputarea normală a oom- 
peUtlri. In aceste condiții, sim- 
bătă a avut loo doar deschiderea 
festivă, la care au luat parte 
peste 120 de sportivi șt antrenori

din șase județe (Bistrița-Năsăud, 
Brașov, Harghita, Hunedoara, 
Prahova, Suceava) șl din munici
piul București. După desfășurarea 
festivității, vremea s-a înrăutățit 
brusc, determlnindu-1 pe organ!- 
zatori să amine întrecerile.

Duminică dimineață, cobortrile 
băieților (foarte echilibrata șl 
beneficiind de condiții da con
cura excelente} au fost singurele 
care s-eu Încheiat. La jumătatea

(Continuare ta pag. a 4-a).

Campionul olimpic Vasile Andrei (Steaua) a finalizat un tuple» 
direct in tu}, la partida cu Vasile

Prima etapă a Diviziei A' 
de lupte greeo-romane, care • 
avut loc Ieri In mai multe lo
calități, s-a încheiat cu re
zultate scontate ; concurând 
aeasă saa ta deplasare echi
pele favorite an ieșU în
vingătoare.

SERIA I. BUCUREȘTI, în- 
tr-o organizare ireproșabilă, 
tatUnirfle „triunghiularului* 
găzduit de sala clubului Stea
ua au fost dominate dar de 
echipe gazdă, cu toate că din 
formație lipseau dțlva titular!

Lazăr (C.S. Arad)
Foto ; lorgu BĂNICĂ

In competiții peste ho-î 
Antrenorii Gheorgka 

șl Marin Cristea au fate

afla ți 
tare.
Șuteu .
scris pe foile de concurs mulțl 
juniori care s-au achitat bine 
de încrederea acordată ’ L 
Gheorghe, M. Papa, C. Trofic: 
și Gh. Blvolaru. Firește, ta 
Steaua au evoluat șl unii din
tre luptătorii fruntași. Cam
pionul olimpic Vasile Andrei

Costin CHIRIAC

(Continuare In pag. 2—J>

Turneul nr. 3 al campionatului masculin de volei

CONTINUĂ CURSA DINAMO - STEAUA

Stelistul Constantin, bine tenii de Ionescu (10) va 
puncta pa lingi blocajul băimărean. La dublaj, MacaveLJ

Fotot A.D. NEAGU >

Ieri, în Capitală, a debutat cel de-al 
treilea turneu al primei grupe valorice 
(locurile 1—8) a campionatului masculin 
de volei, divizia „A*. Desigur, nu ne 
așteptam ca, chiar din prima zi, cele 
șase fruntașe să-_ scapere, dar nici ca 
majoritatea lor să se prezinte lntr-o sta
re attt de... anemică. Poate în zilele ur
mătoare vom asista la angajamente mal 
serioase din partea tuturor, fiindcă, 
ieri, cele cîteva sute de spectatori nu 
au avut decît puține motive de satis
facție.-

Programul zilei a fost deschis, în sala 
Dinamo, de Universitatea C.F.R. Craio
va și Tractorul Brașov. Un med care, 
în general, a trenat, dar care a fost, 
adesea, Înviorat de dramul de vivacitate 
ta plus manifestat de craiovenl. Aceș
tia, ciștigători cu 3—1 (—11, 5, 12, 11), 
au mai animat „tribunele* prin unelș 
combinații rettșite de ridicătorul Bâloi 
pe centru, fie cu Daha (care a dove
dit și un plus de eficiență la executarea 
serviciului), fie cu Pascu, precum șl 
prin cîteva intervenții bune In apărare 
din ambele linii. Brașovenii au jucat 
mal bine doar primul set, profitînd da 
startul greoi al adversarilor, și o scurtă 
perioadă de timp la jumătatea setului

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2—3)



'JUDEȚUL BRAȘOV - CiȘTIGĂTOR în Divizia ,,A“ de tenis de masa

AL CELEI DE A XIV-A EDIȚII
3 Pt PRIMELE LOCURI, JUVENTUS (f)

A CONCURSULUI NAȚIONAL SALVAMONT
Cea de a XlV-a ediție a 

Concursului național al echi
pelor Salvamont — finală pe 
țară din cadrul „Daciadci" — 
a-a Încheiat slmbătă. după 
cinci zile de concurs, prin pro
ba cu akia, dștlgată de echi- 
Bjele Județului Brașov l 1.

ȘNOV, 2. Bran, 3. Predeal. 
Desfășurat in zona Pește- 

■*, Furniea, Padina și Babele, 
concursul a cunoscut o par
ticipare numeroasă 2__________________ peste
160 "de sportivi, constitulți ta 
23 de echipaje și
10 județe 
chipaje 9

: Argeș 
Curtea

reprezenttad 
(cu trei e- 
de Argeș, 
Clmpuiung 
(cu cinci 

Rișnov, Pre-

„Făgăraș Sud' 
Muscel), Br aș<
echipaje 
deal, C 
piui Brașov), Sibiu (cu 
Orel", „Negoiul" și „Lotru"), 
Harghita (cu „Suhard" și „Har
ghita—Ciuc"), Maramureș (cu

din Baia Mare), 
(cu un echipaj al 
care trebuie să le 

cele din Petroșani 
Suceava (cu e- 
Cimpulung Mol- 

Prahova (echipaj 
Cluj, Neamț si

Brașov 
;>: Bran, 
Oraș Săcele și Munld- 

,Cin-

din Baia Mare), ca și a singu
rului echipaj prahovean, cel 
din Bușteni (Sinaia nu s-a În
scris).

Probele au fost dificile, des
fășurarea unora fiind În
greuiată de condițiile me
teorologice — cum a fost ca
zul la „eoborirea eu akia", 
sîmbătâ. In ultima zl de con
cura, ctad a viscolit — sau le 
proba de „căutare din ava
lanșă". La „proba de alpi
nism", peretele Vărărlei Mari 
(„la verticală", cu o surplom
bă *1 un „gol" pe ultima par
te) a pus probleme chiar și 
celor mai experimentați oalva- 
montiști, mai ales la cobo
rârea, ta rapel, cu tm rănit In 
spate. Nici celelalte probe — 
de „orientare pe schiuri" și 
de „slalom uriaș* — n-au fost 

ele cerind sportivilor 
pregătire

Șl UNIVERSITATEA I CRAIOVA (m)

un echipaj 
Hunedoara 
județului, la 
adăugăm pe 
și Lnpeni). 
chipaje din 
dovenesc), 
din Bușteni). ___
in fine, reprezentanții ^xJețu- 
htl organizator — Dîmbovița. 
De notat prezența, pentru 
prima oară, a unui echipaj bă
căuan din Slănlc Moldova, par
ticipant In afară de eoncun. 
A surprins neplăcut absența 
«alvamontiștilor din Caraș- 
Severin (echipajul din Caran
sebeș), dt ,1 a celor din Borșa 
(Maramureș), după cum a lă
sat o impresie penibilă retra
gerea din concurs a celuilalt 
echipaj maramureșean *oe!

ușoare, 
un mare efort și o 
temeinică.

— Toate greutățile 
lui au fost depășite 
de echipaje, ne-a 
loan Giureuleseu, președintele 
Comisiei tehnice Salvamont. 
ceea ee atestă creșterea cali
tativă a salvării in mnnțL Re
pel fașă re am spus de mul
te cri : ni mie nu poate suplini 
prudența cu care orice turist 
montan trebuie să abordeze 
muntele.

Județul Brașov, care a ciști
gat fa ultimii patru ani toate 
edițiile Concursului național 
Salvamont a repurtat vic
toria și tn acest an. pe primul 
loc dasindu-se echipajul din 
Bran, urmat de cele din Riș- 
ncv si Predeal

Sever NORAN

eoncursn- 
eu succes 
spus dr.

Cea de a doua zl a primei e- 
tape-turneu a Diviziei „A* la te
nis de masă ne-a oferit citeva 
partide interesante șl citeva re
zultate neașteptate. In concursul 
masculin, cele două formații Uni
versitatea A.s.A. Craiova au con
tinuat să Învingă detașat, excep
ție partida dintre ele. ctsti- 
gatâ firesc de prliM garnitură, 
cu 5—3. Ele s-au situat pe pri- 
diele locuri in grupa I valorică. 
Universitatea I a surclasat (9—0!) 
pe Hidrotehnica Buzău (la Arad 
fără Cr. Rorr.aneseu. accidentat 
la un antrenament), tar Univer
sitatea n a Învins pe Mecanică 
fină cu #—3 (M. Nlcorescu 3 v, 
Cr. Tlugan. V. Bădescu șl S. Net 
cite 2 V, respectiv T. Gheorghe 
2 v șl dublul Gheorghe. D. Ghlt»
1 V). iar Mecanica fină a (Depus 
de Hidrotehnica : 9—4 (Gheorghe. 
Ghiță. C. Stoica șl A. Călăuz 
arte 2 v, plus dublul Gheorghe. 
Ghiță 1 v, respectiv D. Badea
2 v. Cr. Doreescu 1 v.).

In cea de a doua grupă, seria 
L C-S.Ș. Tehnoutila) Od. Secuiesc 
s-a clasat, neînvinsă, pe primul 
loc : »—5 cu CA.Ș. 2 Știința 
IJPIPS Constanța (A. Fejer 4 v. 
L Nagy 2 v, A. Ovanez. dublul 
Fejer, Nagy șl H. Miess cite 1 v). 
fa aceeași grupă. Progresul HBVC Buc. — Stirom CSȘ t Bac. 9—3 
(C. Udriște 4 v, T. Clodo 3 V, 
M. Craioveanu. dubiul Cralovea- 
nu. Cioclu sl M. Muntean ctte 
1 v). In seria a H-a, C.S.M. Cluj- 
Napoca, ta final pe locul tatfi. a 
Învins eu 9—S pe Constructorul 
Tg. Mureș (revenind de la 1—4 șl 
3—5 I Cr. Ignat a realizat 4 v. 
R. Trandafir șt D. Găbudean. rfte
3 v. G. Gogu 1 v„ tar pentru
mureșeni I. LSrincz șl C. Simon 
cile 3 v, D. Faal șl dublul Paa3, 
Lbrincz. cite 1 V). Înfrățirea Tg. 
Mureș — Sticla CA.Ș. Bistrița 
»—< (F. Vada 3 v. S. NaKDn.
D. Ballnt șl T. Gatfi rfte 3 V, 
respectiv C. Creangă 2 V, E. 
Barca șl dublul Creangă. Borea 
rfte 1 v).

Pe primul loc in grupa I valo
rică — feminin, neînvinsă, Ju
ventus MILMC-IMGB a Întrecut 
pe Falmar Baia Mare cu 5—3 
(Anca Cheler și Cristina Enules- 
cu cite 2 v, Carmen Găgeatu 1 V, 
respectiv Nela Stolnea 3 v) șl pe 
C.S. Arad eu 5—0 (!), Enulescu 
șl Găgeatu au obtinut cite 2 v, Cheler 1 v, l-n timp ce Liana Mă- 
eean, Gabriela Blasko și Andreea 
GeUer n-au reușit nici măcar... 
punctul de onoare. Tot in aceas
tă grupă, C. S. Arad — Spartac 
C.S^. 1 Buc. 5—3 (Blasko 3 v, 
Mâcean 2 v. respectiv Otitla Bă- 
descu 2 v șl Emilia Closu 1 v). 
Falmar Bala Mare — Spartac 
3—2, prin victoriile realizate de 
Stolnea — 3 șl Ma+a VtntHă —2. 
Iar pentru Învinse Bădescu șl 
Closu.

In grupa secundă. C.S.M. Cluj- 
Napoea s-a clasat pe primul loc 
tavlnglnd slmbătă ne Progresul 
eu 5—1 (Zitta Ferenczl si Ga
briela Gherman cite 2 v. Marina 
Gbe 1 v. respectiv Mara . Păun) 
d eu 5—2 pe înfrățirea Tg. Mu
reș (Ferenczl 3 v. Gbe si Gher
man cite 1 v. iar pentru înfră
țirea. Kings Lohr 2 v). In aceeași StpA. -Metalurgistul Cugir — lă

țirea Tg, SI. 5—3. prin victo-
- - ‘ Urba-

Rezultatele înregistrate sîmbătâ 
și duminică in cadrul etapei a 
25-a a Campionatului national de 
baschet feminin nu au produs 
modificări importante in clasa
ment, dar pri<n cele două In
fringer! suferite de echipa Uni
versitatea Cluj-Napoca (în fața 
Voinței București), lupta pentru 
primele locuri a devenit și mai 
echilibrată. Rezultate :

GRUPA 1—€

V. S.

Srpă, MetaJur^ 
Urea Tg. M.

rtUe real za te de Rod ica
novaci 51 Tatiana Furtună — cite 
1, Gabriela Domic 1 v. Loîir 
reușește 3 v, inclusiv 1a Urba- 
novici (2—0 !). Progresul — Me
talurgistul 5—4. In seria a II-a, 
Metalul C.S.S. Rm. V. 5—2 cu 
C-S.Ș, Slatina (Maria Alboiu 3 v, 
Elena Anescu șl Camelia Otelea 
rfte 1 v) st cu Constructorul 
Tg. M. (aceleași victorii), Trac
torul Brașov — C.S.Ș. Slatina 
5—4. CJS3. Slatina — Construc
torii] Tg. Mureș 5—3 (Mlrrfa La- 
zlr șl Gafcriela Radu rfte 2 v, 
Izolda Ghiță 1 v) șl Tractorul 
Bv. — Metalul C.S.Ș. Rm. V. 5—3. 
brașovenceJe otoținlnd primul loc 
in serie.

Mirceo COSTEA

VOINȚA BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA C.S.Ș. VHTORUL 
cluj-napoca 2—0: n—ic 
(37—36) șl 85—79 (52—30). Ambele 
echipe au primit aplauze la sce
nă deschisă pentru splendidele 
spectacole sportive oferite publi
cului (numeros) prezent ta sala 
Floreascs. în plus, pasionanta e- 
voluțle a scorului a contribuit sl 
ea (din plin) la reușita Întrece
rilor câștigate. absolut meritat, 
de formația antrenată de prof. 
Marian Strugaru. dar In care au 
avut — totuși — posibilitatea de 
a tavinge și sportivele antrenoru
lui Nicolae Martin. Slmbătă. Vo
tata a condus aproape tot timpul, 
dar „U" a egalat de citeva ori 
(ultima dată ta min. 37 : 66—66) 
datorită presingului : In final, co
șurile Înscrise de ștefania Borș, 
Estela Tomescu-Ugrodi și Elena 
Filip (aflată tntr-o promițătoare 
revenire de formă) au asigurat 
succesul bucurestencdor. A doua 
zl. Voința a pornit tn trombă și 
a ajuns șă conducă cu 22 de 
puncte ta min. 22 (58—36) 1 Cl nd 
restul partidei se anunța o for
malitate. rfuiencele au trecut la 
presing șl au redus spectaculos 
din handicap • 58—61 (mln. 30) și 
TO—72 (min. 37 !). Finalul a apar
ținut din nou echipei Voința, 
care și-a revenit. In ultimul mo
ment. din ..uluiala" provocată de 
presingul advers. Înscriind prin 
Roxana Ștefan, ștefania Borș, 
Elena Filip și Estela Tomescu- 
Ugrodi punctele necesare victo
riei, ta vreme ee la ,.U" se 
resimțea efortul depus de presin
gul practicat anterior. Au mar-

Aspect de la proba cu akia : „accidentatul", așezat in barca 
metalici, este eoborit, eu viteză, spre postul de prim ajutor 

Foto : I. BĂNICA

CAMPIONATUL MASCULIN DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

al treilea. In rest, au etalat o 
apatie inexplicabilă, concreti
zată ta greșeli cu duiumul la 
preluarea din serviciu, la exe
cuția loviturii de atac și, mai 
ales, in organizarea apărării. 
Prea multe breșe la o echipă 
care și-ar dori, in final, un 
loc (al treilea) pe podium. Bun 
arbitrajul : N. Găleșeanu — L 
Armeano.

în sala Floreasca, unde s-au 
desfășurat apoi celelalte 
partide. Steaua a dispus 
3—1 J5, —12, 8, 7) de Explorări 
B. Mare Intr-un joc mal ani
mat, In care steliștll au fost 
superiori, reușind In citeva 
rînduri să smulgă aplauzele 
«pectatorilor. Mai intîi, trăgă
torul principal Dascălu, pentru 
sultele de puncte realizate 
direct, prin atacarea serviciu
lui, mal apoi Ionescu, Pralea 
șl Macavei, pentru mai multe 
frumoase combinații „lucrate" 
de primul și finalizate specta
culos de ceilalți doi, posesori 
al unei bune detente șl si 
unei remarcabile forțe ta lo
vituri în setul al doilea. Insă, 
steliștll — orbiți $1 de soare — 
nu s-au mai descurcat Ia pre
luare și au pierdut setul, după 
re conduseseră cu 5—1 fi 8—6. 
Dar unele scăderi la acest ca
pitol am remarcat șl ta con
tinuare la reprezentanta noas
tră tn turneul final al Cupe! 
cupelor. Steaua • folosit sex
tetul ; Ionescu, Dascălu, Pen- 
telescu, Pralea, Macavei, Con
stantin, ta care au mal fost 
introduși Spînu și Săniuță. De 
la băimăreni s-au remarcat 
Corcheș, Manole șl parțial, 
juniorul Inhasz. Foarte bun 
arbitrajul : V. Ionescu — A. 
Dtalcu.

Prima reuniune a turneului 
s-a încheiat cu un med tn— 
familie : Dinamo București — 
Elcond Dinamo Zalău, soldat 
— normal — cu victoria echi
pei bucureștene, lidera clasa
mentului, dar nici săiăjenil na 
S-au omorft cu firea, ferin- 
du-se chiar și ta setirf IntB, 
ctad șansa le-a surfs, să-l de

ranjeze pe campioni I Ded,

douâ 
cu

PRIMA ETAPA A DIVIZIEI „A“ DE LUPTE GRECO-ROMANE
(Urmart dbi pao D

confruntare 
C 8. Arad

Dinamo a ciștigat cu 3—0 (12, 
1, 7) In numai 50 de minute, 
folosind un sextet modificat ca 
așezare : Căta-Chițiga, Vrineuț, 
Păușescu (Rădulescu), Fon, 
Gîrleanu, Gheorgbe, ca urmare 
a indisponibilității lui Eneseu.

„r__2 _ ZZ_ 1 bună
faptul că mal mulți 

atacă acum, după
stellstului Dascălu, 

din săritură: Vrtn-
și Gîrleanu. Bun ar- 

Z. Moldoveanu —

La Învingători a făcut 
impresie 
jucători 
exemplul 
serviciul 
cuț. Pop 
bitrajul : 
Ai. Dragomir.

în clasament : I Dinamo 22 
p, 2. Steaua 20 p, 3. Tractorul 
16 p, A Universitatea C.F.R. 15 
p, 5. Explorări 14 p, t. Elcond- 
Dfciamo 12 p.

Programul de azi (Sala Flo- 
reasca, ora 9,30) : Steaua — 
Universitatea, Explorări — El- 
cond Dinamo și Dinamo — 
Tractorul

a realizat adevărate recitaluri 
ta compania adversarilor tn- 
tflnlU, tar Ștefan Negri șas șl 
Ion Stignel au avut, de ase
menea, comportări aplaudat» 
ta scenă deschisă. In final 
Steaua a ciștigat cu 8—1 ații 
ta fața echipei Bihoreana Mar- 
ghita, cit >1 a formației C. 8. 
Arad.

Așteptam o 
echilibrată Intre
șl Bihoreana, două echipe oa
recum apropiate ca valoa
re. Dar, din păcate, formația 
din Marghita era handicapată 
din start : luptătorul Gheor- 
ghe Neichi, de la categoria 62 
kg, cu toate că a făcut depla
sarea la București împreună cu 
echipa, nu s-a prezentat la 
competiție, iar la categoria 
100 kg, bihorenii n-au avut 
concurent ! Intrebîndu-1 pe 
Iosif Makai, antrenorul echi
pei Bihoreana despre nepre- 
zentarea lui Neichi, el ne-a 
răspuns că nu-și explică In 
nici un fel motivul absenței 
elevului său ! în aceste condi
ții, formația arădeană a obți
nut o victorie comodă Și ta 

7—3.
încheiere,

buna prestație a 
Gheorghe Conciu 
Stelian Șerban (Craiova) 
Dumitru Tihan (București).

CLUJ-NAPOCA. ’ ~ ‘ 
localitate a început ediția din 
acest an a Diviziei „A"

subliniem 
arbitrilor 
(Galați), 

Si

două frumoase victorii : 9—1
oi C. S. Satu Mare și 7—3 eu 
Simared Baia Mare. în cel de 
M treilea meci, Simared a dis
pus de C, 8. Satu Mare la 
•cor : 10—0. (Gh. LOZINCA — 
coresp.).

LUGOJ. Sala din localitate 
• fost arhiplină — peste 1 000 de 
spectatori la reuniunea inau
gurală a Diviziei de „greco- 
romane". Desigur, interesul 
pentru această etapă a fost 
datorat și faptului că au avut 
loc nu mai puțin de 6 meciuri, 
iar printre competitoare s-a a- 
flat și echipa lugojană Me
talul LU.R.T. - ............
numeroșilor 
talul I.U.R.T. 
victorii : 6—4 
ța »i 5—4 cu 
A pierdut doar intîlnirea cu 
Electromureș Tg. Mureș : 3—8. 
Celeilalte rezultate : C.S.M.
— Electromureș 7—3, C.F.R. — 
C.S.M, 6—4 —
C.F.R. 6—4. 
resp.).

SERIA A 
CEA. L. C. 
vorita 
apărat 
fața adversarelor tatîlnite, 
tigînd cu 7—3 partida cu 
mentul Tg. Jiu și cu 6—4 ta 
fața_ echipei gazdă. Chimistul 

Chimistul 
terminat ta 

(P. GEOR-

Spre satisfacția 
suporteri, Me- 
a repurtat două 
cu C.S.M. Reși- 

C.F.R. Timișoara,

și Electromureș — 
(C. OLARU — co-

RM. VÎL- 
fa- 

șl-a 
In

II-A,
Dacia Pitești, 

„triunghiularului", 
cu succes șansele

A.S.A. din

cu

INVITAȚIE LA EFORIE NORD
Dezigur, Utoratut trueamnă, înainta da toate, eoare, valuri 

țl nisip fin, briza fi trai da alpa, dar și kotelurU» — da 
confort lux, I fi n — dotate ea tncdlztre eentrald, modemele 
mstalațn de tratament balnear, nămolul și izvoarele minerale, 
piscinele tnierioare eu apă da mare tncdlzttă, adică tot atttea 
modalități eficiente de înlăturare sau prevenire, ta oricare 
sezon, a unor afecfiusL In acest tens, la loc de frunte sa 
rttuează stațiunea balneoclimaterică Eforie Nord. Aid stau la 
dispoziția oaspeților două dintre cela mai mari și mai Mna 
dotate eltnlri balneare din iară, tn oare funcționează, intre 
altele i

fi piscine pentru kinetoterapie fi înot ; 
fi bazine cu apă din lacul TechtrgMol ;
• seefit de kidroterapie, electroterapio, ultrasunete, aerosoli, 

elonguta I
• săli de gimnastică medicală, masaje ;
• tmpachetiri eu nămol cald ;

<K<
Tot aici sa pot urma tratamente eu Boictt Porte, Pen Amar 

fi 4slavttal.
Indicata terapeutice t
• afecțiuni ale aparatului locomotor și ale sistemului nervos 

periferie ;
• reumatism degenerata) (artroze de toate tipurile fi eu toate localizările) ;
fi toii dermatologice șt gtneeologfce cronice;
• tulburări metabolice ;
• afecțtuni infantile ț
fi bronfite asmatiforme, rtnUe, stautae ;
• afecțiuni ale tubului digestiv fi rtnichUor ;
• rnemil secundara.
Si reținem cd fi tarifele stat avantajoase ta această perioadă 

r- •! letfzi turist (cazare, masă fi tratament).
înscrieri fi tnformafii la toata agențiile de turirm ale LTJl.B. 

București

Intîlnirea dintre 
și Cimentul s-a 
egalitate : 5—5.
NOHJ — coresp.).

CRAIOVA. Un _____
Iar" cu două echipe craiovene, 
Electroputcre și C.S.M„ in 
compania cărora a luptat și 
Metalurgistul Băltești. Cu o 
garnitură mai omogenă, Elec- 
tropuiere a obținut victorii in 
ambele partide : 6—2 cu C.S.M. 
și 8—3 cu Metalurgistul. Sub 
semnul unui mare echilibru 
s-a desfășurat confruntarea 
dintre C.S.M. și Metalurgistul, 
echilibru reflectat, de alt
fel, și in rezultatul final s 
5—5. (Șt. GURGUI — coresp.).

bucurești: In sala Pro
gresul și-au disputat lntiie- 
tatea 4 formații divizionare, 
oferind spectatorilor prezențl 
multe partide viu disputate și 
de un apreciabil nivel tehnic, 

fast domlna- 
Slatina, In
to* te tntD- 

Turbo mecanica 
cu Progresul

.triunghiu-

întrecerile au 
te de Aluminiu 
vtngătoare in 
ntrfle : 8—2 cu 
București. 6—3 _  ________
București șt 8—2 cu Steagul 
roșu Brașov. Bine s-a com
portat șl formația gazdă, care 
a obținut două victorii : 8—3 
cu Steagul roșu șl 7—3 eu 
Turbomeeaniea. Echipa bra- 
șoveanâ a trecut cu ușurință 
de Turbomecanica, debutantă 
ta primul eșalon. (Octavian 
GUțu — coresp.).

SERIA A HI-A, BUCU
REȘTI. „Triunghiularul" din 
sala Dinamo s-a Încheiat repe-

de, deoarece meciurile de 
la multe categorii de greutate 
au fost aminate, luptătorii a- 
flindu-se In turnee 
hotare. / 
pioană a 
rești a 
Baeurești 
restante) 
Cimpulung 
restanțe), 
dintre

in turnee peste 
Astfel, multipla cam- 

i tării Dinamo Bucu-
tnvins pe Metalul 

I cu 3—2 (5 partide
și pe Muscelul
cu 3—1 (6 partide
iar confruntarea

Metalul și Muscelul 
s-a încheiat cu 4—3 (3 meciuri 
restante). Poate că ar fi razul 
ca ta asemenea situații să fie 
■minate complet intîlnlrile 
dintre echipele respective. (N. 
TOKACEK — coresp.).

BUZĂU. Nu mai puțin de 
7 echipe și-au disputat intile- 
tatea in localitate : Carpați
Sinaia, Progresul Brăila și 
A.S.A. Buzău din Seria ■ 
IlI-a, Dunărea Galați, Ra
pid București, Industria sîrmei 
Buzău și Construcția Bucu
rești, din Seria a IV-a. Con
form așteptărilor, A.S.A. a 
reușit să se impună obțlntad 
victorii in partidele eu Pro
gresul și cu Carpați la același 
scor, 6—4. In schimb, Industria 
sîrmei a ciștigat un singur 
meci, cei cu Construcția, 8—2, 
debutantă tn Divizia' „A". Ce
lelalte rezultate : Progresul 

Rapid cu 
cu Industria 
eu Dunărea 
cu Industria

rezultate : 
— Carpați 5—5 ; 
Construcția 9—1 
stanței 6—4 și
5—5 ; Dunărea  _________
sîrmei 8—4 și cu Construcția 
8—2. (D. SOARE — coresp.).

MEDGIDIA. Deși a fost o 
etapă grea pentru formația 
gazdă, I.M.U., ea are meritul 
de a fi repurtat două victorii, 
8—2 cu Delta Tulcea și 10—0 
cu Oțelul Călărași, terminind 
ta egalitate, 5—5, cu valoroasă 
echipă Farul Constanța. în ce
lelalte tntilnlri : “
țelul 10—0 și cu 
Delta — Oțelul 7—3. 
tabflă atitudinea 
hil eonstănțean 
Oflțereseu, care a 
deciziile arbitrilor. 
BAS — coresp).

SERIA A IV-A, 
Prezentînd și la______ __
dlțte o echipă bine pregătită, Metalul din localitate «ob^ 

7—3 cu 
7—2 cu 

rtadu-l, 
a dte- 
Botoeani

INVI

ADniNIST

Slmbătă 
pionatul 
masculin 
lor sâptâ 
joc). Rezul

Campionatele

lănl

RĂDĂUȚI, 
această e-

Farul ea O- 
Delta T—3, 
Z Regre- 
antrenora- 
Constantin 
vociferat la 
(N. CORO-

But victorii clare :
C-S.M. Suceava și tot 
C. 8. Botoșani. La 
formația suceveană 
pus de echipa din ,__
eu 7—8. (M. UNGUREANU -

IAȘL _____ ___ ____ ___
vd tehnic și spectacular ta 
„triunghiularul" de la lari- 
Cil 5 juniori ta formație, M- 
eolina a terminat la egalitate, 
5—5, cu S. C. Bacău gl_a pier
dut intîlnirea cu
Piatra Neamț : 3—7. Ceahlău!
— 8. C. Bacău 1 5—5. (Al 
NOUR — coresp.). „

Întreceri de bun nl- 
ndar tn 
la Iad.

oat :
Ștefan 14 
S+0, Tom 
naru 4+1 
pentru 
Pali 15— 
puncte,
jucat eu 
râm că 
meciuri a 
d că o 
la valea r 
moasâ 
Bagiu 
a+o.
•+1, van 
13+7. 
rilor a 
de arbitri 
Baloșescu 
aescu 
mlnicâ).

POL1TE 
OLIMPIA 
75—76 (
Coșgetere 
mlon 15+ 
ttniișorenc 
W+16, Cr 
32+9. (C.

SPORTU 
PROGRES 
tt—91 (53 
dar diferit 
lui. In p 
a condus 
apreciabile

DINAMO 
I.C.E.D. 1 
rea cu d 
clasamentu 
plăcută. î 
Udă a r 
urmărit u 
de echilib 
spectaculo 
formații,
au clștiga 
Gh. Nova 
lot In ved 
neri, cînd 
al treilea 
plonat) pe 
se vor dls 
este acum 
nerii fol
antrenor a 
țle : Tzach 
stan tin ev 
De partea 
formație d 
munca pri
D. Bercean 
monstrat f 
departe zi 
la egal la 
Dinamo. A 
1. Brabov
rillcă 4, N 
Iaeob 4, 
David 11, 
tru Dinam? 
U, Mărgă 
Ivaacencu 
Grădlștean 

STEAUA 
97—54 (41—
tăcut o bu 
rea partidei 
Antrenorul 
pe toți ap 
la de arbi 
juca 2 
dar cea 
lăsat-o Op 
apropierea; 
lean. Car 
și Cernat. 
sul cu ad

S7 de 
toate Județe 
finalele „C 
cere organi 
dadei", de 
întîl au avu 
Construcția) 
ne. In 
Luca, 
Iași, a «rtabl 
formanță 
de aruncă 
ta sala 
tre 
șl-au 
buni 1« din 
moțllle »u
importării a



de baschet ✓ z
înainte și după testul Lisabona

LT23' pera 
Mgi-

1-t-a bctiv 
[ de

LA SCENĂ DESCHISĂ! I 
I

SPIRIT NOUĂ

LîSte 
went 
uînd 
trn- 

|0+2. 
fopa 
tagu 
ioio- 
Kiss 
pdu- 
Uri3e 
1 FL

clștlgind lejer In al doilea meci, 
tot Sportul a condus, pină In 
min. 36 eînd rămtnind eu patru 
jucătoare ta teren a cedat, pier- 
zlnd la un coș de... 3 puncte. 
Au marcat : Bărăgan 32+25. Zi
darii 20+16. Prăzaru-Mate 17+19, 
Netolițcbl 14+16. Kerestesl----
Ionescu 4+2 
pentru S,.ortul, respectiv __
chiță 13+20 Pușcașu 17+15. Cio
can 13+16 Simioană 2+13. Ali- 
xandru 15+7. Măringuț 6+8. Ka- 
pelovlcs 3+9 Anghel 0+4 (Daniel 
DIACONESCU — coresp.).

Anîrcnoril divizionari Ă la ora pregătirilor

(du-

:u
I—1 : 
p-31). 
I Ar
ie la 
lingă
aclie

HÎ7), 
Uite, 
krru- 
prtu) 
ente

35)

î+».
Moldoveanu 3+2, Stoi-

GRUPA 7—12 :
ICEMENERG BUCUREȘTI — 

CRIȘUL ORADEA 1—1 : 74—E
(41—42) și 94—68 (45—38). Ceie
mal bune tocătoare : TricA Nl- 
colau, Nlcola șl Ctrstoto de la 
bucureștence. respectiv Cutus. G- Nagy ș) Chvatal. (N. COSTACHf
— coresp.).

COMERȚUL C.S.Ș. TG. MUREȘ
— CHIMISTUL C.S.Ș. RM. V1L- 
CEA 2—0 : 67—59 (34—25) și 65—61 
(35—31). Coșgetere : Mathe 14+25 
M. Nagy 18+21. Szdcs 11+M pen
tru mureșence. respectiv Misii).) 
16+14, Barbu 13+17. Ionescu 
12+12, Petre 12+12. (C. ALBU — 
coinesp.).

VOINȚA BRAȘOV — BAPIP 
BUCUREȘTI 0—2 : 65—66 03—T) 
șl 53—56 (30—26). Coșgetere :
GrOnwald 9+16. Rus 12+1C de la 
brașovenie. respectiv Silvei 21 + 17, T. Popescu 17+5. (C. GRU
IA — coresp.).

1—1

EAUA Șl DINAMO,
CONTINUA CURSA

ibele 
•mal, 
ierul 
■egul 
i vl- 
1 de

au avut resurse fizice. Cu toate 
acestea și deși lipsiți de apor
tul Iul D. Radulescu, el au avut 
dteva reușite — In special pe 
contraatac. Au Înscris : Panal- 
tescu 6, Ardelean 6, Pogonaru 4, 
Scarlat 2, Carpen 2, Cernat 23, 
Căpușan 13, Opșitara 1», Neto- 
Uțchl 3, Oczelak 7, V. Ion 13 (a 
mal jucat Brănlșteanu) pentru 
Steaua, respectiv Kosa 7, Fodor 
19, Tigan 2, Antophi 7, Tavaszl 
4, Cristea 15.

Ambele meciuri au lost bine 
conduse de N. Constantlnescu gl 
O. Vestinian.

Paul IOVAN

I
I
I

NIC01U DOBBIN
21 iN CIUDA LOTULUI

*

RESTRINS, DE CE
I COMPORTAREA DE 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

N-AM
ANUL

REPETA
TRECUT ?“

— Ce face -Argeșul", Nico- 
lae Dobrin ?

— Se pregitețte tarea*, eu 
convingerea cd «umat ața tp 
poate învinge propriile greu
tăți fi poate obține rezultate
le dorite intr-un retur care te 
anunți

— Si 
clubului
- Md

„etasamestiU

deosebit de dificil 
care ar fi greutățile 
piteștean ?
gtndesc la acel —2 dtn 

«derdratai* ți 
mai «Ies la rertrtasal lot de 
jucători, numeric ți valoric, de 
care dispunem. Dta oceae 
motive, ta tocm*A am «rti 
improvizata ta toate com
partimentele. N-am jucat 
trei etape eu aceeași formație. 
Lotul rettrint ți aceideuld- 
rile m-au obligat sd tot rotez 
jucătorii, de nu mai țîia ni
meni nim-c. Aeett .hn « «- 
vut urmăm —s* ■iertă
rile dta deplasare.

— Deși debutul de ra~pio- 
nat. 0—0 eu Steaua, la Bueo-

cheiat perioada de 
de la jucător la antrenor, 
terminat, 
tea de jucător, 
vrea 
vor 
atalfi 
tețti.
ta fața unor tribune goale ți 
rd reri rd oamenii nu te mai 
iubețe ca altădată. cind 
eeam In Trtrale pe Real 
Ind- Oamenii uitd cd 
pa e ta trvntformcre, ei 
ee-e timp. ram l;<

trecere 
am 

zic eu. eu mentalită
ți 

ara 
mai 
Pi- 
joci

deți tare 
tă mai joc. Poate 
reni ți țpectatori 

la meciu-ile de la 
pentr» eă e prea id

odu- 
Ma- 

echi- 
esta 

. văzut ți 
la Steaua, eu alte potibUitiți 
de teleeție

— Ce zici de acest an pen
tru tricolori ?

— Greu, foarte greu ex. 
ChrtA zăpada poate tere
nurile Hfic-.le vor consti
tui m sacre hexdicsp ta pre- 
pdtt'i Iată de ee trebuie

— Care 
plSrot eel

tocătorul ee ț!-a

Grupa 5—3
C.S.U. BALANȚA SIBIU — 

RAPID 101—32 (55—42). Gazdeăe
au Învins pe merit, practictnd 
nn joc in care cel mal bun a 
fost FL Apostu. Evidential! : A- 
postu (21) ChlrlIA (34), Brea 
(19) de la Învingători, respectiv 
Popovici (18) și Caralon (ÎS). 
<L IONESCU — coresp.).

FARUL — ACADEMIA MTU- 
TARA 83—75 (36—36). După O re
priză ecbUlbrată, Farul ș-a des
prins șl a dșttoal Cel bis! buni: 
Tecău (20). Sptnu (îî) de la Fa
rul, respectiv Zdrengtiea CU) R 
Șariâ (24). (R. AVRAM — W
resp.).

I
I
I
I
I

Lamo. 
rulat 
foa- 

ti va 
Ldat), 
e au 
p, în 
1 rde- 
kfclafc 
t pa- 
t ctt

Grupa 9—12
POLITEHNICA BUCUREȘTI —
U- CLUJ NAPOCA a—a 

P3—33). Oaspeții au obținut 
o victorie ditâtoare de mari 
speranțe de a rlmlne In prima 
(fivizie a țării (Unde ești ta „U" 
de acum 10—15 ani T>. Cri mat 
buni: Barna (16), Nleoarii (Mț de 
ta „U", respectiv Ionescu n Cen- 
Stantlnescu (ambii en 15 poncte).

IMl'AS BAIA MARE — POLI
TEHNICA IAȘI 25—154 m-»- 
75—75, 27—67). Mare surpriză !
Med controlat de oaspețL care 
au condus majoritatea timpului 
de joc. Remarcați : Fierea CI). 
Mara (18). de la IMUAS. respec
tiv Măgnrean (3Z) St Dăr.lUă 
(20). (A CRTȘAN — eoreapL).

I
I
I
I
I

AUR“, UN SUCCES
I

roape 
mutat 
tatre-
JM-Mal 

L sala 
mina- 
Ihaela 
Mulul 

per- 
|ln 25 
ia zl. 
. dln-

-A*.
1 mal 
A E- 
drept 

k. dar

I
I
I
I

(Hunedoara) șl Ovidlu Olah 
«Brașov) — toți eu 15 reușit» dtn 25 î FETE : 1. Alina BUdn- 
lean (Mureș) ÎS.TS, 2. Valeria Ta
kacs (Satu Mare) 1U25, 2. Adrian 
Xori» (Giurgiu) 12/25.

I
I

i leio nmcisnoin nuounnU I

83 88 
n-ae
84 8

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 3 FEBRUARIE
Arezzo — Cesena
Bologna — Padova 
Cagliari — Trfesfina 
Campobasso — Taranto

I

I 49 4a
I Ex-

8 “«
32
i

89
8

L
8.
8.
A
8. Catania — Perugia (pauză) 
A Catania
t. Genoa
A Lecce •
8. Monza

W. Parma
II. Parma
13. Pescara — Pisa (pauză)
13, Pescara — Pisa (final)

— Perugia (final)
— Varese

— Bambenedettese
— EmpoU
— Bari (pauză)

iguri i

I 
I
I
X

t
1
X
I

Bart (final) ANULAT
x
x

Fond total de dștigurt S 
160.766 lei.

I
I
I
I
I

- Hsflt.

Acest 3—2 cu Portugalia,’ 
la Lisabona, era necesar 
ca aerul in oersoectiva 

dificilului an al preliminariilor. 
După momentul de vîrf numit ' 
Bratislava, „tricolorii” au tre
cut treptat în penumbră, ali- 
mentînd parcă ideea 
Franța „s-a încheiat 
unei echipe construite centru 
Mexic, dar care, iată, _____
doar pină în noaptea de la 
Bratislava, fără să-și mai poa
tă stîrni jarul la Saint Etienne,’ 
la Lens si la Nantes.

La Lisabona, echipa Româ
niei a marcat trei goluri, adică 
mai mult decît în cele trei me
ciuri din Franța, demonstrind 
că nu se consideră nici De 
departe scoasă din cursă. Aces
te trei goluri ne amintesc de 
un nu prea îndepărtat med cu 
Chile, încheiat cu un 3—2, care 
a fo6t mesagerul frumoaselor 
nopți cu Gentile (la București).' 
Corneliusson (la Stockholm) șl 
Vizek (la Bratislava). Atunci a 
marcat Klein (de două ori) si 
a dirijat Bălăci, acum a mar
cat Lăcătuș (două 
Bie Năstase) si au 
riiorii secunzi. în 
Hagi. care. însă, a 
in teren 
pentru a 
mai era 
parte din 
canabili să Întoarcă 
minute soarta unui 
astfel am avut orile iul să 
mărim un gel rarisim, un 
care denăseste poveștile 
Gratia.- Sepi si Baratki. pen
tru că l-am avut ta fată, re
luat mereu de operatori cres
cuți ta școala bombardierului 
Eusebie. dar care. iată, au că
rat uimiți de forța si precizia 
unui sat comoarab’l cu un ful
ger din senin. (Abia dună 
acest eol se poate accepta ide
ea că un halterofil de 60 de 
kilograme poate prunca” l?0)-

că în 
ciclul”

arsese

goluri tip-l 
condus di- 

absenta lui 
fost trimis 

cu o anume intuiție, 
demonstra 
nevoie — 
categoria

— dacă 
că face 
tocătorilor 
in dteva 

ioc. si 
ar
gol 
eu

ocsibilă Ll- 
am 6DU- 

miercurea 
firul nre- 
vre me. a- 
nrima ta 

ta d aea- 
fi realizat! 
care „tri co
dim- nă- 

PortugaJta 
iarbă 1

e ee a foot 
sa bena? (Orice
ne. medul de 

trecută a reînnodat 
ml erelor din ultima 
ceastă victorie fiind 
compania lusitanilor.
ai). Cum a putut 
intr-un moment in 
lorii" abia ieșiseră 
mc ti. custinlnd In 
primul lor Joc pe

Aoest 3— î a fost posibil 
nrimul rtad per.tru faptul 
tartorul psihic — eăiciinj 
Achfie ta cazul fotbaliștilor noș-

ta 
d 

hri

sine, 
iar 

iocul 
mai 

• a 
i ra-

va-

tri — era rezolvat de la 
A fost un meci-revansă. 
dorul de revanșă Dentru 
din 
bun 
stat 
Dide 
ioriticînd o Dregătire montană 
: de o duritate fără precedent” 
(Nevrilă) si care a făcut nc- 
sibil finalii] în trombă. (,.Car- 
diograT?" meciului de la Lisa
bona arr 'r ‘este de cea a me
ciului Frar'p — Portugalia, de 
la Marsilia im meci In care 
portughezii erau cîstîgători 
pînă enre final Dentru a nu 
mai putea face fată in ultimele 
minute).

iunie a devenit cel 
sfetnic. Elanul nsihic 
si la baza acomodării 
la gazonul cel verde.

Se poate vorbi <îe o echipă 
nouă sau nu ?
Dificil răspuns, cu atit 

mai mult cu cit presa portu
gheză remarcă în primul rînd 
cvartetul nostru defensiv care 
are o medie de peste 30 de 
ani în formula sa de start. Fe 
de altă parte, au apărut tocă
tori noi. Coraș, remarcabil Ia 
Lisabona, are acum moralul 
tocătorului care a fost prin
tre cei mai buni, dacă nu cel 
mal bun. în Franța. Hagi. mai 
ales după golurile de la Bel
fast si Lisabona (simplificând, 
desigur, lucrurile) nu mai poa
te fi conceput decît ca un ti
tular. Lăcătuș, după cîteva în
cercări neconvingătoare la „ti
neret”. a prins o zi de inspi
rație. fructificînd două ..bolti* 
de 40 de metri, orimul «ol fi
ind o probă de rafinament tip 
Dobrin. cu viteza unui Troi. 
Pe Ungă aceștia se află în an- 
tecameră Mateut și Bozesan. 
mereu Ia pindă.

Poate că nu e cazul să ne 
întrebăm dacă echipa 
nouă sau nu. Important 
că ea a pornit la drum cu o 
stare de spirit nouă, si cind 
■punem asta ne aîndim nu atit 
la k>c. at la felul in care * 
început la 8 ianuarie, cu un 
program care a tinut seama 
în primul rind de erorile ace
leiași perioade din anul trecut.

6ă sperăm că această echipă 
NOUA, care a marcat la Lisa
bona prin doi jucători de... 2° 
de ani. nu va uita ca singurul 
adevăr al fotbalului e că nici 
an meci nu seamănă eu altul 
81 va sărbători victoria de la 
Lisabona In seara meciului cu 
Anglia, la 1 mai.

loan CHIRILA

este 
este

• MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE •

EXCURSII LA BUDAPESTA
d« două zile

LT+LR. BUCUREȘTI of tntr-un hotel de catego-
oanizeozd excursii com- da a B-a.
mnate : Se pleacâ din Sinaia
• 6 iile fa Sinaia fi ea tren accelerat cu

2 zile la Budapesta. locuri rezervate la cl. 1
Date de plecare : 20, In ziua a VI-a.

februarie; S. 12, T4, Locurile sînt limitatei
marile : 2. 11 aprilie. înscrierile pentru aces-

Cazatea Io Sinaia »e te excursii se fac la toa-
face în vile categoria a te agențiile I.T.H.R.
B-a, iar ta Budapesta BUCUREȘTI.

două jocuri dm cadrul „Cupei 
Kfivlu Ploeșteanu", Încheiate eu 
următoarele rezultate : F.C.M. 
BRAȘOV — METROM BRAȘOV 
>—• a—O. GoiurUe au fost to- 
•otae de: Șoarece șl Ghergbe. 
F.r. M Brașov : Iordacbe — Bă- 

Crtatea. GOrfy H 
Spirea. Mărgărit 

Cramer. Ben- 
jucat : Pol-
Șteîan, Dra- 

_ ------------------------ Gherghe. Mo- 
pxnan. Mandu, Anghel. FL Va- 
■Oe și Kadar : textila vrej- 
____ --------- BRAȘOV 6—2 
(•—1). Au marcat: M-rin (2), 
Stănei, Solomon șl Berteanu. 
acermtri stat programate urmă
toarele meciuri : seria I : F.C.M. 
Br&jov — Precizia Săcele, Trae- 
toral Brașov — Textila PretmeT 
șl Metrom Brașov — I.C.I.M 
Brașov; acria a n-a : Torpeda 
Zărnestl — Mobila Măgura Cod- 
lea. Celuloza Zărnești — Cimen
tul Hoehiz, Nitramonia Făgăraș
— UtHain! Făgăraș. (C. GRUIA
— coresp.).

gomlr.

de :

Kaghl
Șoarece.
Văl io.-..
Au mai 
Santa. V. 

Batadiu,

I-C.I.M.

«.

BGEȘ — DACIA Pi
ti—I). Au marcat 
Toma gi Iovănestu, 
Haralambte (Z). <L 
- ooresp.).

INVITAȚIE LA MANGALIA
h> perioada de pregătire a sezonului eompetițlonal, bine cu

noscutul botei „MANGALIA", din Btațlunea cu același nume, 
este o excelentă gazdă pentru sportivii cluburilor șl asocia
țiilor din Întreaga tară. La acest modern complex, I.H.R. 
Mangalia oferă, printre altele, piscină, terenuri de baschet, 
tenis, handbal, fotbal, Bală de sport. Relații suplimentare se 
pot obține Ja telefoanele 917-52452 șl 51656.



IN LUME

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE TIR REDUS
(Urmare din pag. 1)

tiva comoctiliiior internaționa
le oficiale.

Cea de a doua performeră a 
Canwionateloc internaționale 
ale tării noastre poate fi con
siderată dreot o surpriză. Na 
pentru faptul că Olimpia Rus 
(foarte tinără. 18 ant. C.S.U. 
Oradea) a cistiaat. el pentru 
ca a cîșligat cu un rezultai 
foarte bun (385 p), deoăsin- 
du-și vechiul record personal 
cu 5 puncte! Ea era. intr-ade
văr. selecționată în reprezenta
tiva tării. ..ochiul" selecționeri
lor dovedindu-se a fi inspirat, 
dar ceea ce bucură cu adevă
rat este autodeoăsinea tinerel 
trăgătoare într-o competiție de 
anvergură. In fond, in aceste 
Întreceri se ..văd" trăgătorii 
de elită. rezultatele ridicate

Die Petru, cel mai în formă trăgător de pistol român al acestui 
început de sezon

ATLETE ROMANE ÎNVINGĂTOARE LA DALLAS
(Urmare din pag. 1)

SENFTENBERG. în cadrul 
unul meci internațional de sa
lă, Heike Daute- -echsler (20 
ani) și-a egalat recordul mon
dial indoor la săritura in lun
gime. Ea a obținut un rezultat 
de 6,99 m, tot atît cit sărise 
Și anul trecut, la 21 ianuarie, 
in aceeași sală. Cu o perfor
manță de 21,87 m, tinărul Ulf 
Timmermann (R.D.G.), in virs- 
tă de 22 ani, a realizat un nou 
record european de sală la 
aruncarea greutății. Preceden
tul aparținea cu 21,46 m sovie
ticului Serghei Kasnaukas, de 
la 17 februarie 1984.

FINALELE
(Urmare din paQ. 1)

disputei fetelor, vremea a deve
nit din nou nefavorabilă, visco
lul reducînd vizibilitatea la zero. 
După o întrerupere în care or
ganizatorii au curățat pîrtla, au 
mai coborît trei concurente, însă 
condițiile din ce în ce mal grele 
î-au determinat pe oficiali să 
întrerupă desfășurarea manșei. 
Apoi s-a luat hotărîrea să se 
anuleze toate coborîrlle acestei 
manșe șl să fie reprogramate 
pentru luni.

După desfășurarea primei man
șe, clasamentele provizorii ale 

din concursul oficial demon
strând puterea lor de a depăși 
stressul compotitional Victoria 
Olimpiei Rus este si mal clar 
subliniată de faptul că din ur
mătoarele 5 clasate. 4 sini 
componente ale echipei R. D. 
Germane, trăgătoare reorezen- 
tind o adevărată forță în ma
terie de tir oe plan interna
tional.

Oaspeții s-au impus la. pro
ba feminină de Distol 10 mdtr*. 
cunoscuta trăgătoare Laszlone 
Kotroczo, din Ungaria, reour- 
tînd o victorie clară (4 puncte 
diferență) fată de Elena Tsctae 
si Silvia Kaposztay. de la care 
aveam, desigur, pretenții mult 
mai mari: echipa noastră a 
fost anul trecut campioană eu
ropeană. iar Kaposztay a obți
nut, tot atunci, medalia de ar
gint in proba individuală—? .

Cea de a treia victorie ' a

OIȚA. Competiție interna
țională de maraton in Japonia, 
la Oița. Japonezul Hiromi Ta- 
niguchi (24 ani) s-a clasat pe 
primul loc cu timpul de 2.13:16. 
L-au urmat : norvegianul Airik 
Berge 2.15:50 și japonezul Tat- 
suya Moriguchi 2.16:16.

IPSWICH. Campionatele de 
cros ale Angliei, desfășurate in 
localitate, au prilejuit o victo
rie clară tinerei alergătoare 
Zola Budd, care, așa cum îi 
este obiceiul, a concurat des
culță. fiind cronometrată In 
18:56 pe 4 km. Cu mai mult 
de două minute intirziere au 
sosit Rachel Disley șl Paula 
Fudge. Budd este una dintre 
favorite la campionatele de 
cros de la Lisabona.

LA SANIE
finalelor „Daciadel" la băieți se 
prezintă astfel : SENIORI : L 
I. Apostol 49,S3 ; 2. l.. Bălănolu 
50,33 ; 3. AL Comșa 50,73 — toți 
de la A. S. Armata Brașov ; 4. 
a. Ghlță (C.S.O. Sinaia) 51,87 ;
5. V. Iancu (Tractorul Brașov) 
51,97 ; 6. I». Cepoi (C.S.Ș. Vatra 
Dornel) 52,07 ; JUNIORI : L G. 
Ghlță 51,87 ; 2. L. Cepoi 52,07 ;
3. C. Ungureanu (C.S.O. Sinaia) 
52,38 ; 4. S. Cîntea (C.S.S. Vatra 
Bornei) 52,50 ; 5. I. Bălănlcă
(C.S.O. Sinaia) 52,63; J. S. Barteș 
(C.S.O. Sinaia) 52,86.

întrecerile continuă luni și 
marți.

Olimpia Rus, autoarea unei 
frumoase surprize in proba de 
pufed a „internaționalelor* 

țârii noastre
Fotografii de Iorgu BĂNICA 

sportivilor noștri a fost reușita 
lui l'J.ui Jcldea in proba mas
culină de pușcă 10 metri, toți 
oei 6 clasați pe primele locuri 
fiind trăgători români. Dax in 
sine, rezultatele sint destul de 
scăzute și, ducă oaspeții ar fi 
fost ceva mal valoroși, lucru
rile n-ar mai fi stat la fel—

REZULTATE TEHNICE, nuș- 
eâ, 10 metri, seniori: L L JOL- 
DEA (România) 583 p. 2. C. 
Stan (România) 577 p. 3. V. 
Dinu (Steaua) 575 p. 4. R. Ni- 
colescu (Steaua) 575 o. 6. E. 
Antonescu (România) 575 p; 
senioare: 1. OLIMPIA RUS 
(România) 385 p. 2. Petra Saro 
(R.D. Germană) 383 p, 3. Du
mitra Matei (Dinamo) 382 p.
4. Kersztyn Wilde (R.D. Ger
mană) 381 o. 5. Kersztyn Zir- 
pins (R.D. Germană) 380 p, 6. 
Petra Friese (R.D. Germană) 380 
p: pistol. 1# metri, bărbați: 1. L 
PETRU (România) 582 d (re
cord național egalat), 2. L. 
Stan (România) 578 p. 3. T. 
Tașcă (Dinamo) 576 p. 4. F. 
Inmia (CSU Brașov) 575 d. 5.
5. Babii (România) 573 p, 6. I. 
Neagu (România) 572 pț seni
oare : L LASZLONE KOTROC
ZO (Ungaria) 381 p. 2. Elena 
Taciuc (România) 377 p. 3. Sil
via Kaposztay (România) 377 
p. A Agnes Ferencz (Ungaria) 
376 p. 5. Antiilante Osana dl 
(Ungaria) 374 p. 6. Ana Cio
ban u (România) 374 p. 7. Dia-* 
ne Muller (R. D. Germană) 
372 p.

TURNEUL CELOR 5
A început o nouă ediție a 

tradiționalului Turneu al celor 
5 națiuni la rugby. Sjmbătă, 
pe Twickenham, la Londra, An
glia a terminat la egalitate cu 
Franța 9—9 (3—3). Jocul, Influ
ențat d-e un vînt puternic, a fost 
urmărit de 60 000 spectatori. En
glezii au deschis scorul prin An
drew (drop, in min. 23), după 
care francezii au egalat șl au 
luat conducerea datorită drop- 
urilor realizate de Lescarboura 
(min. 35 și 45). Andrew a ega- 
lat (min. 51, lovitură de pedeap
să), dar Lescarboura a readus 
Franța în avantaj (drop — min. 
56). în ultimul minut, arbitrul 
irlandez Dave Burnett a dictat

Pe gheață și pe zăpadă

MICHtlA FIGINI Șl PIIIMIN WIIIGGFIi - 
CAMPIONII COBOBÎIIIi

BORAIIO, 3. — După desfă
șurarea, în cadrul campionate
lor mondiale de schi alpin, a 
celor două curse de coborîre 
pentru combinată, sîmbătă a 
fost programată coborîrea fete
lor, iar duminică cea a băie
ților pentru cucerirea meda
liilor de aur. Sîmbătă, însă, la 
ora startului, un vînt foarte 
puternic, în rafale, era evident 
că avea să influențeze desfă
șurarea întrecerii. Șl așa a șl 
fost ! între primele concuren
te care au luat startul, pe 
pirtia de la Santa Caterina, 
austriaca Sylvia Eder a inre- 
gtetrat timpul cel mal bun, 
fiind cronometrată în 128,42, 
cu 4 sutimi de secundă mai 
bine declt principala favorită, 
elvețianca Micheia Figini, 
Aceasta din urmă, ca șl alte
le, au protestat împotriva si
tuației create de vintul în ra
fale, juriul competiției »-■ 
reunit și a decis, pur și sim
plu, anularea întrecerilor de 
pină atunci și reprogramarea 
lor duminică—

Deci, duminică au avut loc 
ambele coborîri— La Santa 
Caterina, potrivit ordinii de 
start, lidera cursei s-a schim
bat mereu : Elisabeth Kirchler 
1:29,37, Brigitte Oertli 1:29,16, 
Gatrin Gutensohn 1:28,57, Aria
ne Ehrat 1:23,57 I Două concu
rente, o austriacă și o elve- 
țiancă, se aflau, deci, în frun
te, la egalitate, atunci cind a 
luat startul, a 11-a, una din
tre favorite, Micheia FiginL 
Aceasta a făcut o cursă în 
care a riscat totul, a zburat 
pur și simplu de-a lungul ce
lor 2 523 m ai pirtiei (diferen-

PIRMIN ZURBRIGGEN

NAȚIUNI LA RUGBY
o lovitură, de pedeapsă pe oare 
Andrew a transformat-o, stabi
lind astfel, potrivit Agenției 
France Presse. un meritat scor 
egal.

r.a Edinbourgh, surpriză 1 Irlan
da a învins Scoția cu 18—15 
(3—6). An înscris pentru gazde : 
Dods — 4 lovituri de pedeapsă 
(min. 7, 50, 55 șl 77) șl Robertson 
— drop (mln. 30). pentru învin
gători : Ringland — 2 încercări 
(min. *2 șl 79) transformate de 
Kiernan, care a mal punctat 
din drop (min. 33) șl lovitură 
de pedeapsă (min. 66).

Următoarea etapă, la 14 fe
bruarie : Țara Galilor — Anglia 
șl Franța — Scoția.

î -h’:

MICHEL.A FIGINI

ță de nivel de 685 m) și, la 
trecerea liniei de sosire, tim
pul său era aproape cu 2 se
cunde ( 1) mai bun dccît al 
celor două lidere. In momen
tul acela era clar că victoria 
nu-i mal poate scăpa, deși 
Marla Walliser (câștigătoarea 
coborirli pentru combinată) și 
Sylvia Eder, „nedreptățita" dia 
ajun, abia urmau să evolueze. 
Dar nu s-a mai întîmplat ni
mic, astfel că Figini a obținut 
o victorie categorică. Deci 1 
L Micheia Figini (Elveția) 
1:26,96, 2. Katrin Gutensohn
(Austria) și Ariane Elirat (El
veția) 1:28,57. 4. Sigrid Wolf 
(Austria) 1:28,58, 5. Regina 
Moseniechner (R.F.G.) 1:28.64,
6. Maria Walliser (Elveția) 
1:28,76, 7. Laurie Graham (Ca- 
nada) 1:29,10, 8. Brigitte Oertli 
(Elveția) 1:29,16, 9. Traudl
Hăcher (R.F.G.) 1:29,23, 10.
Sylvia Eder (Austria) 1:39,30 
eta.

La aceeași oră, dar la Bor- 
mio, băieții își desfășurau și 
ei întrecerea. Sorții au vrut 
ca favoritul nr. 1, Pirmin Zur
briggen, să fie și primul care 
a luat startul. El a realizat o 
coborîre uluitoare (a avut por
țiuni în care cronometrai arăta 
peste 130 km/h) și a înregis
trat timpul de 2:06,68 (pirtia 
a măsurat 3 720 m, diferența 
de nivel a fost de 1 010 m !), 
care avea să fie ținta tuturor 
celor 53 de concurenți ce au 
urmat și care au trecut linia 
de sosire (alți 8 au abandonat). 
Dar timpul lui Zurbriggen s-a
arătat a fi, în cele din urmă, 
inaccesibil chiar și adversarilor 
săi cei mai redutabili. Clasa
mentul : 1.
(Elveția) 
Muller

Heinzer
5. Franz 

2:07,64,

(Elveția) 
Klammer 

6. Peter 
) 2.-07,70,

Pirmin Zurbriggen 
2:06,68, 2. Peter

(Elveția) 2:06,79, 2.
Douglas Lewis (S.U.A.) 2:06,82> 
4. Franz 
2:07,45, 
(Austria) 
Wirnsbergcr (Austria)
7. Helmut Hoflehner (Austria) 
2:08,01, 8. Contadin Cathomen 
(Elveția) 2:08,03, 9. Todd Broo
ker (Canada) 2:08.05, 10. Ste
ven Lee (Australia) 2:08,29, 
—14. Bill Johnson (S.U.A.). 
campionul olimpic, 2:09,01.

Luni este programată cursa 
de slalom special femei, la în- , 
cheierea căreia vom afla ciștl- 
gătoarea combinatei.

TELEX e TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Sporting Lisa

bona (17 p) a clștigat pentru a 
șaptea oară „C.C.E." la cros, 
car© a avut loo la Aldeia das 
Acotelas, în Portugalia. Ea a 
fost urmată de Pro patria (Ita
lia) 29 p, Maro Galgo (Spania) 
44 p, Aidershot (M. Britanle) 73 p 
CMSA Marignane (Franța) 87 p 
etc. La individual, primele trei 
locuri au fost ocupate de portu
ghezii Carlos Lopes 23:52, Eze- 
quiel Canarto 29:13 și Fernando 
Mamede 29:13.

BOX * Panamezul Eusebio 
Pedroza, campion mondial (WBA) 
la cat. pană și-a pus în joo ti
tlul, pentru a 19-a oară, tavin- 
glndu-l la puncte pe compatrio
tul său Jorge Lujan • Porto- 
rlcanul Victor Calleja3, campion 
mondial (WBA) la super-cocoș 
și-a apărat cu succes centura 
dlspunind Ia puncte de sud-eo- 
reeanul Seung Boon e» In reu
niunea de la Londra, Errol Chri
stie l-a învins prin ko rep. 1 
pe Nestor Flores (Panama), la 
cat. mijlocia, iar Keith Wallace 
a dispus tot prin ko rep. 1 de 
Felipe Morales (Mexic) la „co
coș".

handbal * Med amical mas
culin Ia Emmen : Elveția — Ita
lia 24—16 O Turneul masculin 

din Franța : Cehoslovacia — Un
garia 26—24, Franța A — Franța 
R 18—18, Islanda — Israel 24—17.

ÎNOT o La Aachen, tn bazin 
de 25 m. dubiul campion olimpic 
Michael Gross a înregistrat un 
nou record mondial la 200 m 
fluture cu 1:54.80. Vechiul record 
ii aparținea din 24.11.1984 cu 
1:55,28.

MOTOCICLISM • Marele pre
miu „Rothmans", la Kuala Lum
pur, a revenit americanului Ran
dy Mamola, la clasa 500 cmc.

TENIS • „Marele premiu Na- 
blseo", turneul de la Memphis : 
semifinale : Yannick Noah — 
Eliott Teltscher 6—7, 6—1, 7—5, 
Stefan Edberg — Jimmy Connors 
6—1, 6—4 • Circuitul Marii Bri
tanii, turneul de Ia Londra: fi
nala : Peter Lundgren — Jeremy 
Bates 6—2, 6—4 0 Circuitul fran
cez, la Douai : semifinale : He
retic — Nljssen 6—4, 6—i, Cour- 
teau — Winogradsky 6—1, 6—7, 
6—3 • Turneul feminin. Ia Marco 
Island s sferturi : Kathy Jordan 
— Lisa Bondes J—< 6—î, 6—3, 
Bonnie GadaaeS — familie Ben
jamin 6—4, 5—7, 7—6, Sabrina
Goles — Peanut Louie 6—3, 6—3, 
Pam Casale — Ann Minter 6—2, 
6—4.

CAMPIONATE

ANGLIA (et. 26). Everton — 
Watford 4—0. Manchester Utd. — 
West Bromwich 2—0. Sheffield 
Wednesday — Liverpool 1—1, Ar
senal — Coventry 2—1, Aston 
Villa — Ipswich 2—1, Leicester — 
Chelsea 1—1, Norwich — Nottin
gham 0—1, Q.P. Rangers — Sout
hampton 0—4. Sunderland — 
Stoke 1—0; West Ham — New
castle 1—1. Pe primele locuri: 
Everton 52 p, Tottenham 48 B. 
Manchester Utd. 44 p. Arsenal 43 
p. Pe ultimele: 20—21. Ipswich 
si Luton cite 22 p. 22. Stoke 12 
p.

BJf. GERMANIA (et. 18). Ba
yern Milnchen — Bielefeld 3—3!, 
K(Un — Braunschweig 1—8, 
Mannheim — Karlsruhe 3—0, 
Ordingen — Bremen 3—1. Stutt
gart — Kaiserslautern 5—01, Dil- 
sseldorf — Leverkusen 3—a, 
Frankfurt — Bochum 1—1. Schal
ke — MBnchengladbach 4—0i, 
Hamburg — Dortmund 4—2. Pe 
primele locuri: Bayern 26 p, 
Kota 24 p. Bremen si V rd ingen 
cite 23 p. Pe ultimele: 16—17. 
Dortmund si Bielefeld cite 11 p. 
18. Braunschweig 10 p.

franța (et 24). Rouen = 
Laval 2—0. R.C. Paris — Stras
bourg 2—2, Bordeaux — Brest 
3—0. Bastia — Nantes 1—4. Tour» 
— Toulon 0—1. Auxerre — Lille 
3—0. Lens — Toulouse 0—0. Pe 
primei» locuri: Bordeaux * p.

Nantes 34 p. Auxerre 3# p. iw 
ultimele : 19. Touts 16 p, 20. R.CL 
Paris 13 p.

MECIURI AMICALE
• La Bogota: Columbia — El

veția 2—2 (0—1). Au ma rcat Val
ders ma (mln. Ml. Sarmiento 
(mta. 76), respectiv Hermann 
(min. 30). si Scfialinbaum (mln. 
06)• Duminică, la Florența, tn- 
tr-un meci Internațional amical 
de fotbal, Fiorentina a Întrecut 
cu scorul de 2—1 (0—0) selecțio
nata Cehoslovaciei. Au marcat 
Gentile, Pollci, respectiv Janecka.
• Teri nu s-a desfășurat etapă 

în campionatul Italiei, deoarece 
echipa națională va susține 
miercuri, la Dublin, un joo a- 
mical cu Irlanda.
• Semifinalele turneului din 

India, dotat cu „Cupa Jawaharlal 
Neb.ru": UJLS.S. — Maroc 1—4 
(1—0). A Înscris Dimitriev; Iu
goslavia — Coreea de Sud 3—L 
Au marcat Vokrl. Gudelj si Zo
ran Vujovid. respectiv Kim Satn 
So. In finală vor juca U.RJS.S. șt 
Iugoslavia.
• La Lisabona: Belenense» — 

Lausanne 2—2 Ur-1J.
• Finala turneului de la KuaOa Lumpur 5 Grasshoppers Zdrtch — 

SeL Kuala Lutopur (Malaycsla) 
4—8 (2—2). Au marcat Plserchla 
Sulser Jana P), respectiv Kanan 
(*>.

• Joseph Blatter, secretar ge
neral al F.I.F.A., a vizitat recent 
6 din cele 12 stadioane din Me
xic. oare vor găzdui meclurlta 
din turneul final al C.M. El s-a 
declarat satisfăcut de stadiul 
pregătirilor.
JORNAL DO BRASIL" : DE CB 

SCADE INTERESUL 
SPECTATORILOR BRAZILIENI î

• tn ultimul timp in Brazllta 
se manifestă o tendință de scă
dere a numărului de spectatori 
Ia meciurile de fotbal. Acest 
fapt este demonstrat si de u» 
recent sondaj efectuat în două 
dintre marile orașe brazlUenei 
Rio de Janeiro si Sao Paulo,' 
șapte din zece chestionați rccu- 
noscind că în prezent preturile 
biletelor de Intrare la meciurile 
de fotbal au devenit pentru ef 
inaccesibile. Situația actuală a 
fotbalului s-ar datora după unii 
Si faptului că jocurile nu mai 
stnt attt de spectaculoase ca tn 
trecut „Vina pentru faptul că 
stadioanele sint tot mal goal» 
nn o poartă numai recesiune* 
economică, ci și criza fotbalului 
național care, pe vremuri, con
stituia o adevărată pasiona 
populară. Fotbaliștii noștri sint 
departe de valoarea acelora ce au 
cucerit al treilea titlu mondial 
pentru Brazilia la campionatele 
dia Mexie ta 1970“ — scrie coti
dianul .Jornall Do Brasil". i
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