
ft

/^Congresul a! Ill-Iea al Frontali

Democrației și Unității Socialiste

PtITERNICĂMANIFESTAREADEMOCRAIIEI
MUNCITOREȘTI - REVOLUȚIONARE

In profunda efervescență politică generată de 
hotăriri ale celui de al XIII-lea Congres al partidului, ta 
atmosfera de vibrant clan patriotic și deplină angajare pen
tru Înfăptuirea mărețelor obiective ale dezvoltăm econo
mice și sociale stabilite de marele forum al comuniriflac, 
s-an desfășurat — evenimente de însemnătate deosebită M 
viața țării — lucrările celui de al Hl-lea Congres al Fron
tului Democrației și Unității Socialiste și ale celei de a 
Ii-a Conferințe pe țară a Organizației Democrației și Uni
tății Socialiste. , , . , T-TPrin întreaga lor desfășurare, lucrările celui de al ill-lea 
Congres al F.D.U.S au constituit o vibrantă șt puternică 
expresie a unității întregului popor ta jurul partidului, a 
înaltei prețuiri de care se bucuri cel mai iubit fiu al pa
triei, care — nou act politie fundamental, cu bogate sem
nificații — a fost reales in unanimitate In funcția de pre
ședinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste, ga
ranția sigură a mărețelor succese pe care poporul nostru, 
sub conducerea partidului, le va obține In toate domeniu» 
de activitate, _„Congresul al lll-ic» al Frontului Democrației șl Unității 
Socialiste — sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, președintele Republicii — 
reprezintă o puternici manifestară a democrației muneito- 
reștl-revoluționare din patria noastră, an eveniment de 
importanță deosebita in întărirea ani tații tocial-poHtice a 
întregului popor, sub conducere» Partidului Comunist Ro
mân, în lupta pentru înfăptuirea neabătuta a Programatei 
de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate fi 
înaintare a României spre comunism”. De altfel. Întreaga 
desfășurare a lucrărilor Congresului FD.U.S. și ale Confe
rinței pe țară a O D.U.S. a avut loc In lumina ideilor clar
văzătoare și de mare forță mobilizatoare, a profundei a- 
nalize și a prețioaselor orientări cuprinse ta strălucita Cu- 
vîntare rostită de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, docu
ment de excepțională valoare teoretică și practică pentru 
activitatea politică și organizatorică a tuturor organizațiilor 
de masă și obștești, pentru viața de zi cu zi a IntregH 
societăți.

O semnificație majeră a acestui mare forum al demo
crației noastre socialiste rezidă și In aceea că el marchea
ză începerea campaniei electorale pentru alegerile de depo- 
tați în Marea Adunare Națională și consiliile populare, car» 
vor avea loc la 17 martie și care vor constitui, cu siguran
ță, încă o mărturie puternică a unitățE întregului nostru 
popor, in cadrul Frontului Democrației și Unității Socia
liste, in jurul Partidului Comunist Român, forța politică 
conducătoare a întregi! noastre națiuni.

împreună cu întregul popor, eu toți oamenii muncii — 
indiferent de naționalitate — tineretul sportiv al României 
socialiste participă cu profundă responsabilitate comunistă 
la toate aceste evenimente politice, considerindu-ae ne
mijlocit implicat în înfăptuirea obiectivelor stabilite și an- 
gajîndu-se plenar, cu tot entuziasmul virstei lui, să mun- 

V ceașcă fără preget, mai mult și mal bine, pentru continua / 
\ înflorire și prosperitate a scumpei noastre patriL /

&

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

NOI SUCCESE DE PRESTIGIU ALE ATLETELOR NOASTRE
IN COMPETIȚII INTERNATIONALE DE ANVERGURA

• Doiia Melinte, Fița Lovin, Anișoara Stancia 

și Vali Ionesco cîștigâtoare în S.U.A. 9 Mihaela 
Loghin a învins la Sofia

(Continuare la pag 2—J)

SCHIORII DE LA DINAMO BRAȘOV
DOMINA ÎNTRECERILE
Finalele ,,Daciadeiu de performanță

in probele alpine au prilejuit

tineretului o viguroasă afirmare

S-Â SCHiĂÎ
Șl IN CAPITALĂ!

Da, s-a schict și in Capitală l 
Pe stadionul Voința, spre e- 
remplu, la întrecerile organi
zate sub genericul „Daciadei”, 
eu sute de tineri din coopera
ția meșteșugărească veniți să 
facă sport, să se destindă după 
o zi de muncă. S-a tehiat și 
s-a patinat la această frumoasă 
bază sportivă din cartierul Fio-

reasca, dotată ea schiuri de tot 
felul (peste 6C de perechi) și 
cp patine ții» jur de 50), puse 
la dispoziția iubitorilor de miș
care ta aer liber. Organizatorii 
acestor atrăgătoare întreceri sa 
fost instructorii clubului Vo
ința — Elena Ciobanu, Doina 
Stancu, Violeta Muscă, P,omeo 
Oprescu. Aurel Cucereanu — 
prezenți ta fiecare zi pe pir- 
ttOe de zăpadă, ori la pati
noarul natural, cu d-agoste și 
ti-gutnțd amenajat de prof. 
Mircea Fomino, șeful acestei 
baze.

Așadar, activitate non-stop is 
«Votata*, ta codrul etapei de

iarnă a „Daciadei”, eu nu
meroși schiori și patinatori — 
incepători sau avansați — pre
zență pe pirtiile bunei dispo
ziții, ale sinătătiL

de frumos si atrac- 
care este achltd ap 
eoborit ea dezinvol- 
DÎrtie difiefiă. a frl-

Paul IOVAN

(Continuare In pag i—3)

Claudia Postolacbe și-a insert» 
ta palmares deui frumoase vic

torii ta probele alpine

încep antrenamentele de bob
PE PIRT1A DIN SINAIA

Finalele Daciadei" și concursul International „Trofeul• »

competiții ale sezonului
Incepînd de marți, pîrtia 

de bob din Sinaia își va in
tra pe deplin în 
(ea fiind folosită 
cum doar oentru 
Marți vor avea loc
coborîri de antrenament In 
vederea competițiilor sezo
nului, dintre care 
importante ?int : 
„Daciadei* (16—11

drepturi 
oină a- 

sanie), 
orimele

cele mai 
finalele 
februa-

rie) și „Trofeul Carpați* 
(23—24 februarie). La „Tro
feul Carpați”, competiție in
ternațională de tradiție, au 
fost invitate echipaje din 
Cehoslovacia. R. D. Ger
mană. R. F. Germania. Ita
lia, Iugoslavia. Polonia. 
U.R.S.S. Vor avea loc 
coborlri pentru echipaje de 
2 persoane.

FEMININ GRUPA 1—8

Campionatele naționale de baschet

MULTE MECIURI ECHILIBRATE

IN ÎNTRECEREA FEMININA
Campionatele republicane de baschet au continuat 

simbătâ și duminică prin desfășurarea etapelor a 25-a 
la băieți și a 26-a la fete. Rezultate ț' -2 
nunte :

Rezultate și unele amă-

Dispută pentru minge intre Carmen Tocaiă- 
Moldovcan (in jfînpo) și Măndica Ciubăncan 

Fot» : Torgu BĂNICĂ

OLIMPIA BUCUREȘTI 
— POLITEHNICA SPOR
TUL STUDENȚESC
BUCUREȘTI 2—0 : 69—
59 (31—31) și 70—66 (32— 
10). Două partide asemă
nătoare ca desfășurare, 
atît prin evoluția capti
vantă a scorului, cit și 
prin calitatea modestă a 
jocului. In prima zi. 
succesul echipei prof. C. 
Paraschivescu a fost de
cis intre minutele 27 și 
31 cind, de la 45—43 
pentru Politehnica s-a 
ajuns la 54—45 pentru 
Olimpia grație celor 8 
puncte înscrise de Măli
na Marinache (6 realiza
te din aruncări de la

6,25 m), completate de 
coșurile marcate de A- 
lexandrina Biră și Măn- 
dica Ciubăncan. A doua 
zi, rezultatul a fost hotă- 
rît tn ultimele trei mi
nute, in cursul cărora 
Biră și Marinache au 
concretizat cite o arun
care de 3 puncte tocmai 
In momentul de cumpănă 
al partidei. Au înscris : 
Marinache 25+17, Biră 
3+10, Cristea 3 + 13, 
Stingă 4+8. Pîrvan 2+0, 
Lefter 16 + 12. Ciubăn
can 10 + 10. Popa 6+0. 
pentru Olimpia, respectiv 
Zidaru 26 + 16, Bărăgan 
7+20, lonescu 9+6, 
Prăzaru-Mate 4+10.
(Continuare in vag. 2—3)



H.C. MINAUR BAIA MAIif Șl STfAIJA
III FINALA „CUPEI ROMÂNIEI* LA HANDBAL

O ARMONIOASĂ ÎMBINARE INTRE
SPORTUL DE MASĂ Șl CEL DE PERFORMANȚĂ

Modalitățile de a îmbina efi
cient activitatea sportivă de 
masă cu cea de performantă 
— iată, în principal, obiectul 
dezbaterilor din cadrul confe
rinței de dare de seamă si a- 
legeri a clubului Voința Tg. 
Mureș, aceasta avînd tocmai In 
vedere cele două direcții prin
cipale în care trebuie să acțio
neze această unitate cu ponde
re în peisajul sportiv al mu
nicipiului.

Un prim obiectiv, fundamen
tal. îl constituie, așadar, spor
tul de masă. Cifrele statistice 
oferă suportul pentru aprecieri 
laudative (peste 7 500 de coope
ratori partîcipanți la 435 ac
țiuni sportive in cadrul „Da- 
ciadei*. cuprinzînd, printre al
tele, gimnastica la locul de 
muncă, turismul, acțiuni pen
tru femei și invalizi ș.a.). Dar, 
așa cum s-a subliniat și In 
cadrul dezbaterilor, cu un vă
dit simț critic și autocritic, e- 
xistă direcții în care s-a ac
ționat lent, fără continuitate 
(generalizarea gimnasticii la 
locul de muncă, slaba mobi
lizare a femeilor, complexul
" jumwi i ui -

SUCCESE ALE 
ATLETELOR 

(Urmare din vag. 1) 
(8:53,53) a fost Întrecută, sur
prinzător, de semifondista a- 
mericană Ruth Wysocki, cro
nometrată in 8:49,53.

De remarcat că o parte din
tre competitorii de la Ingle
wood au fost prezenți și la 
East Rutherford > Carl Lewis, 
apre exemplu, a dștigat 55 m 
in 8,15 s, realizînd astfel a 
41-a sa victorie consecutivă. 
Alte rezultate : bărbați : 400
m : Antonio McKay 48,41, 800 
m : Earl Jones 1:48,42, 1 000 m : 
Sammy Koskei (Kenya) 2:19,19, 
1 milă : Eamon Coghlan (Ir
landa) 3:52,37 (la a 15-a Victo
rie consecutivă pe această dis
tanță), Sydney Maree 3:52,40, 
8 000 m : Doug Padilla 13:28,18, 
Înălțime : Jimmy Howard și 
Tyke Peacock 2,28 m, prăjină : 
Jeff Buckingham 5,71 m; fe
mei : 55 m : Alice Brown 8,68, 
400 m : Brisco-Hooks 52,63, 
1 500 m : Diana Richburg 
4:08,57 (Mary Decker a aban
donat cu o tură înainte de 
■osire).

® în sala Universiada din 
Sofia, in cadrul unui concurs 
universitar, Mihaela Loghin a 
dștigat aruncarea greutății cu 
un rezultat bun : 19,77 m, fi
ind urmată de o altă româncă, 
Simona Andrușcă, eu 17,22 m. 
Alte rezultate : lnnglme : Ga
lina Cestiakova (U.R.S.S.) 8,95 
m, Sofia Boianova (Bulgaria) 
6,57 m, 1 500 m : Nikolina Ste- 
reva. (Bulgaria) 4:21,54, 200 m I 
Irina Slusar (U.R.S.S.) 23,94.

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BASCHET
(Urmare din oao D

Netoiițchi 11+10, Tocaiă- 
Moldoveann 2+0, Keresztesi 
6+4. Ambele intîlniri s-au 
bucurat de arbitrajele de cali
tate prestate de cuplurile G. 
Dutka — N. Ionescu (stmbătă) 
și Em. Nicotescu — I. Varga (du
minică). (D. STAN CULES CU).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA C.S.S. VII
TORUL CLUJ-NAPOCA 1—1 t 
72—85 (36—49) și 87—84 (49—44). 
An fost două partide specta
culoase, cu faze desfășurate in
tr-un ritm alert, dar și cu 
greșeli de tehnică și ratări (u- 
neori incredibile) de ambele 
părți. „Scenariile* celor două 
meciuri au fost diferite : sîm- 
bătă, dujencele s-au impus au
toritar, au condus pernîanent 
pe tabela de scor și au dștigat 
dar. Duminică, gazdele s-au 
mobilizat exemplar, au luptat 
eu deplină dăruire pentru fie
care minge, au luat conducerea 
din min. 9 și nu au mal ceda
t-o, deși oaspetele au avut in 
finalul partidei (incandescent) 
o revenire puternică, dovedită 
Insă tardivă. Au marcat : 
Măringuț 28+19, Stoichiță 10+ 
10, Alixandrn 10+12, Pnșcașu 
9+25, Kapelovies 6+4, Ciocan 
4+6, Simioană 4+9, Anghel 
1+2 pentru Progresul, respec
tiv Pali 14+24, Czegledi 30+0, 
Kiss 13+12, Manases 9+4, Po

«Sport si sănătate* etc.), ceea 
ce impune, desigur, din partea 
tuturor o intensificare a efor
turilor pentru ca sportul de 
masă să-și poată pune In ac
țiune valențele așteptate de 
numeroșii membri ai clubului. 
De altfel, după cum ne spu
nea Tiberiu Puspokl, președin
tele clubului. In perioada ur
mătoare se va acționa pentru 
«organizarea in cele mai bune 
eondiții a etapelor de masă ale 
-Daciadei-, la care urmează să

însemnări de la

Voința Tg. Mureș

se adauge, pe baza inițiative
lor membrilor cooperatori, noi 
forme de practicare a exerd- 
țiilor fizice și sportului, eu a- 
tît mai mult eu eft dispunem 
și de • bază materială capa
bilă să satisfacă eerințele*. Ur
mărind dezbaterile, ne-am dat 
seama că obiectivele stabilite 
In acest domeniu nu vor ră- 
mine doar pe— hîrtie, partici- 
panții la discuții avansînd idei 
și modalități de a ridica acti
vitatea clubului la nivelul ce
rințelor.

Existența a tind secții de 
performantă (popice, tir cu ar
cul — de nivel internațional —, 
caiac-canoe, judo, modelism — 
de nivel național) a prilejuit, 
de asemenea, o analiză serioa
să, eu atît mai mult cu rft 
titlurile mondiale dsti gate de 
Aurel Morar șt Aurel Popa la 
micromodele, sau rezultatele

„Cupa 16 Februarie" la tenis
9

L. BUCUR Șl A. DAMIAN-PRIMII ÎNVINGĂTORI
Concursul de tenis disputat 

In Capitală și dotat cu «Cupa 
16 Februarie* și-a desemnat 
primii Învingători : Laurențiu 
Bucur (T.C.B.-T.M.U.C.B.) —
la seniori și Aurel Damian 
(S, C, Bacău) — la juniori. 
Finala celor «mari* a opus pe 
L. Bucur lui Bogdan Toma 
(Dinamo Brașov). Fără a avea 
virtuțile tehnlco-tactice aștep
tate, partida a oferit totuși 
numeroase faze de spectacol, 
create de ambii jucători. Inl- 
fativa a fost de partea lui 
Bucur, de la Început plnă la 
sfîrșit. Doar In setul al doilea 
a existat un moment de echi
libru (3—3). dar, cu un plus de 
vigoare. Bucur s-a detașat 
Scor final : L. Bucur — B, To
ma 6 ■ 4, 6—3.

Concursul juniorilor, care a 
avut ca protagoniști în finală 
pe Aurei Damian și Traian 
Badin (Dinamo), a confirmat 

pa 7+2, EnyedI 6+12, Mărgi
nean 3+4, Sandor 3+8, Bolo
van 0+8, Costanașiu 0+4, 
Longn 0+8. Arbitri : I. Olaru
— E Szilveszter (stmbătă), N. 
Constantinescu — E. Szilveszter 
(duminică). (Paul ZAHARIA — 
coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— VOINȚA BUCUREȘTI 1—1 :
77— 75 (28—33) și 78—90 (38—42,
78— 78). Jocuri deosebit de dis
putate. Stmbătă, Voința a con
dus eu 30—22, a fost egalată și 
succesul tlmișoren celor a fost 
realizat ta final, datorită a do
uă aruncări libere transforma
te de Csiila Grădinaru. Dumi
nică, medul a avut același as
pect, cu deosebirea că de data 
aceasta au dștigat bucureșten- 
cele, care au profitat de faptul 
că timișorencele au avut spre 
sfîrșit echipa descompletată 
Prin eliminarea unor tucătoare. 
Coșgetere : Rodea 32+24, Gră
dinara 15+18, Armion 8+14, 
Stamin 10+16 pentru gazde, 
respectiv Ștefan 37+34, Borș 
12+17, Arbitri : Al. Guță și A. 
Niculeseu. (C. CRE'JTj — coresp).

GRUPA 7—12
RAPID BUCUREȘTI — CRI- 

ȘUL ORADEA 1—1 : 72—84
(21—38) și 68—53 (29—34). „Re
miză* ta sala Rapid ; absența 
Adrianei Constantinescn-Csoka 
și randamentul scăzut al altor 
jucătoare de bază au facilitat, 
duminică, succesul feroviarelor. 

obținute de divizionara «A* de 
popice stat exemple care o- 
bligă la eforturi serioase pe 
toate planurile pentru menți
nerea cotei atinse. Fără Îndo
ială, există multă pasiune $1, 
mai ales, numeroși tineri dor
nici de a atinge un nivel cit 
mai Înalt (Andrei Berki — tir, 
Angela Uleșan — caiac-canoe, 
Istvan Patokl — judo ș.a.), in 
sprijinul lor aflîndu-se tehni
cieni (este drept in număr 
mic) pricepuți. Să-1 amintim 
pe Margareta Szemany, Anda 
Ladislau, DezsS Csep, Franclsc 
Boioni și, mai ales, pe veșnic 
Hnărul antrenor emerit Fran- 
dsc Cserhati care, la cei pes
te 70 de ani ai săi, nu ezită 
să iasă permanent cu elevele 
sale pe apă. Un exemplu demn 
de urmat 1

Trăgînd linie, se poate afir
ma că la Voința Tg, Mureș e- 
xlstă premise eerte pentru ea 
șl activitatea de performanță 
să cunoască o frumoasă ascen
siune. cu atît mal mult en cit 
numeroasele trofee expuse tn- 
tr-una din vitrinele aflate In 
centrul municipiului sini ar
gumente elocvente despre re
sursele sportivilor clubului. 
Sintetiztad, vicepreședintele 
clubului. Alexandru Simon, ne 
spunea : «Dorim ea sportivii 
noștri, lucrători In cadrul a 
sece cooperative șt uniți In
tr-un singur club, să acționeze 
toți ea unul, pentru a putea 
obține rezultatele propuse. In 
fond, eeea ee facem, facem nu 
atît pentru noi, cit pentru 
prestigiul sportului muresan și 
mai ales pentru sportul româ
nesc !*

Emanuel FANTANEANU

bunele evoluții anterioare ale 
ttnărului băcăuan, Învingător 
cu 6—3, 6—2. în general, me
ciurile s-au ridicat la un ni
vel tehnic pozitiv, tinerii te- 
nismani fiind obligați perma
nent să atace la fileu, datorită 
suprafeței rapide a terenului 
(parchet), ea și reculului foarte 
mic ai acestuia. De asemenea, 
s-a remarcat George Cosac 
(CJS.Ș. Constanța), care l-a e- 
Hmlnat pe favoritul nr. 1, ste- 
Estul Răzvan Itu, dar ulterior 
constănțeanul s-a accidentat șl 
nu și-a mai putut apăra șansa.

Rezultate tehnice, seniori, se
mifinale : L. Bucur — M. Șo- 
var (Steaua) 6—4, 6—1 șt B. 
Toma — B. Badlu (T.C.B.- 
T.M.U.C.B.) 6—0, 6—1 ; juniori, 
semifinale : A. Damian — G. 
Cosac 8—3, 3—0 ab. și T. Ba- 
diu — I. Nițu (Dinamo) 7—6, 
5-7, 6—2.

Doina STANESCU

Coșgetere : Ivan 24+18, Slăvei 
6+15, Pană 2+13 de la Rapid, 
respectiv Cutuș 25+18, Perța- 
ehe 10+15, Casetti 11+9. (D.
DIACONESCU — coresp.).

CHIMISTUL C.S.Ș. RM. 
VILCEA — VOINȚA BRAȘOV 
2—0 : 75—52 (33—28) și 100—53 
(48—27). Coșgetere : Barbu
25+47, Petre 18+24, Misăilă 
8+12 de la Învingătoare, res
pectiv GrGnwald 20+12, Hinda 
18+8 (P. GEORNOIU — coresp).

COMERȚUL C.S.Ș. TG. MU
REȘ — ICEMENERG BUCU
REȘTI 2—0 : 62—50 (41—21) și 
78—68 (41—35). Coșgetere s
Oiasz 20+15, Szocs 15+14, Ma- 
the 9+20, Nagy 8+20 de la În
vingătoare, respectiv Tatan 
15+18, Nicola 10+15, Cirstoiu 
6+13. (C. ALBU — coresp.).

Clasament : L „U“ 53 p, 2, 
Olimpia 51 p, 3. Voința Buc. 
49 p, 4. Progresul 48 p, 5. Po
litehnica Timișoara 45 p, 8. Po
litehnica București 44 p ; 7.
Crișul 48 p, 8. Chimistul 44 p, 
9. Rapid 43 p, 10. Comerțul 41 
p, 11. ICEMENERG 39 p, 12. 
Voința Brașov 32 p.

MASCULIN 
GRUPA 1—4

DINAMO BUCUREȘTI — DI
NAMO ORADEA 100—69 (42— 
38). Start furtunos al orădeni- 
lor, ei reușind să conducă pe 
tabela de scor : 21—10 (min. 9), 
27—17 (min. 12). După acest 
„duș rece*, antrenorul Gh. No
vac și-a chemat elevii la or
dine și, treptat, bucureștenil 
și-au „intrat* în mină și la

Slmbătă și duminică s-au disputat, la Tg. Mureș și Craiova, 
semifinalele celei de a Vil-a ediții a „Cupei României* Ia 
handbal masculin, competiție care se desfășoară în cadrul „Da- 
ciadel*. La capătul unor partide deosebit de dîrze, pentru „finala 
mare* s-au calificat echipele H. C. Minanr și Steaua, ciștigă- 
toarele grupelor semifinale. Clasate pe locui doi in această pe
nultimă fază a competiției, formațiile Știința Bacău și Dinamo 
București vor juca pentru locurile 3—4. Partidele finale, pentru 
stabilirea ordinei pe podiumul de premiere, vor avea 
februarie, ta Sala sporturilor din

TG. MUREȘ, 10 (prin tele
fon). In cele două reuniuni, 
desfășurate cu tribunele arhi
pline, H.C. Minaur — net de
tașată valoric de celelalte com
petitoare — a arătat entuziaș
tilor spectatori aproape tot ce 
are handbalul mai frumos. în 
primele reprize ale meciurilor 
cu Știința Bacău și Indepen
dența Carpați Mîrșa băimărenii 
au făcut o demonstrație de 
virtuozitate, primind aplauze 
Ia scenă deschisă. Firesc, deci, 
H.C. Minaur s-a clasat ta 
fruntea Ierarhiei acestei semi
finale, acerbă devenind, ta 
schimb, lupta pentru califica
rea ta „finala mică*. Aflate la 
egalitate de puncte, celelalte 
trei echipe au fost departajate 
de golaveraj, cîștig de cauză 
avtad Știința Bacău.

REZULTATE TEHNICE — 
slmbătă : UNIVERSITATEA
CRAIOVA — INDEPENDENȚA 
CARPAȚI MÎRȘA 27—24 (11— 
15). Au marcat : Dumitru 7, 
Caraț 7, Dobeanu 5, Giurgiu
3, Prică 3, Barcan 1, Agapie 
1 — pentru Universitatea, res
pectiv Matei 9, Paraschiv 8, 
Com ea 3, Omer 2, Becicheri 
2, Tătaru 2 ; H.C, MINAUR B. 
MARE — ȘTIINȚA BACAU 
32—30 (17—11). Au marcat : M. 
Volnea 12, Covaciu 5, Stamate
4, Porumb 3, Marta 3, Boroș
2, Rădulescu 2, Flangea 1 — 
pentru Învingători, respectiv 
Zamfir 14, Vasilca 5, Bondar 
4, Berbecaru 3, Gîrlescu 3, 
Dumitru 1 ; duminică — ȘTI
INȚA BACAU — UNIVERSI
TATEA CRAIOVA 23—19 (12— 
11). Marcatori : Vasilca 7, Ber
becaru 5, Gîrlescu 5, Bondar
3, Dumitru 2, Zamfir 1 — pen
tru ciștigători, respectiv Du
mitru 6, Caraș 4, Prică 3, Bar- 
can 3, Giurgiu 2, Dobeanu L 
An arbitrat : C. Căpățînă și 
M. Iancn (Buzău) ; H.C. MI
NAUR B. MARE — INDEPEN
DENȚA CARPAȚI MtRȘA 34— 
29 (19—9). Au marcat : M. Vol
nea 12, Boroș, 5, Stamate 5, 
Marta 4, Rădulescu 3, Covaciu 
2, Porumb 2, N. Voinea 1 — 
pentru tayingători, respectiv 
Tătaru 12, Matei 7, Cornea 3, 
Bărbulescu 3, Becicheri 2, Ia- 
kobi 1, Paraschiv 1. Au arbi
trat foarte bine M. Marin și 
Șt Șerban (Buirjrești).

Clasament final : 1. H.C. Mi
naur B. Mare 9 p, 2. Știința 
Bacău 5 p (golaveraj —2), 3. 
Independența Carpați Mîrșa 
5 p (—4), 4. Universitatea Cra
iova 5 p (—13).

Hristache NAUM

teiefon). 
sportului 
la jocuri

CRAIOVA, 10 (prin
Numeroșii iubitori ai 
din Bănie au asistat 
de un bun nivel tehnic și 
spectacular, aflate, ta general, 
sub semnul echilibrului valoric. 
Formațiile participante la se
ria a doua a acestei impor
tante competiții. Steaua —

ritm, conferind partidei făga
șul normal. Au marcat: Vine- 
reann 10, Braboveanu 9, Vasi- 
Ucă 6, Niculescu 28, Tzachis 
16, Iacob 6, Marinache 17, U- 
glai 8, respectiv Kosa 3, Fodor 
8, Rădulescu 13, Antochi 28, 
Cristea 17. Arbitri 1 C. Dumi- 
trache și Z. Raduly.

LC.E.D. — STEAUA 69—97 
(46—44). Nici baschetbaliștll de 
la LC.E.D. nu s-au lăsat mai 
prejos și au dat o replică vi
guroasă mai 
tor parteneri, 
vilor pregătiți 
Dan Berceanu 
s-a situat ta 
peste aceea a 
rul-surpriză*

experimen taților 
Evoluția sporti- 

de antrenorii 
și Silviu Rotaru 
multe momente 
steliștilor. „Sco

s-a menținut mi
nute bune, echipa LC.E.D. de
finind avantaj pină ta min. 27, 
după care Steaua a luat ini
țiativa (57—55) și a sprlntat

decisiv (80—61, min. 35) tn- 
tr-o perioadă ta care jucătorii 
de la I.C.E.D. au pierdut vizi
bil din „turație*, rămîntadu-le 
intacte doar ambițiile de a face 
o partidă bună. Si au reușit. 
Au marcat : Păsărică 4, Mi- 
halcea 4, Marinesen 5, Ivas- 
eencn 16. Ciocan 12, Voicn 2, 
Grădlșteann 14, C. loan 12, res
pectiv Ermurache 18, Ardelean 
7, Carpen 2, Cernat 18, Panai- 
tescu 4, Opșitarn 22, Netoliț- 
ehi 3, Oczelak 7, Brănișteann 5, 
V. loan 11. Arbitri : M. Ai
des și L Olaru. (A. VASI- 
LESCU),

Iași.
multiplă campioană 
Dinamo, Politehnica 
și A.S.A.

lui

Mihail VESA

(Ur

joc, vi 
S—« (11, 
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remarcat 
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L Drago 
slmbătă 
C.S.M.
—12, 14, 
Caranseb
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Buzău (revelația a- 
cestei întreceri) au furnizat 
dispute aplaudate. Victoria fi
nală a revenit echipei Steaua 
(antrenori Radu Voinea și Otto 
Telman) care, in ambele par
tide disputate, ne-a readus în 
fața ochilor o garnitură solidă, 
cu individualități marcante 
care, de această dată și-au 
subordonat echipei eforturile, 
mai ales ta cel mai Important 
joc, cel cu Dinamo, în această 
partidă handbaliștii militari au 
construit faze de atac deosebit 
de spectaculoase, cu goluri de 
la distanță (Stingă și Dumitru) 
și din faze de contraatac, în 
care — surprinzător — „vioara 
tatii* a fost Vasile Stingă 1 în 
apărare, jucătorii militari au 
închis bine culoarele de șut 
ale dinamoviștilor, portarul Si- 
mion opunîndu-se și el, ta re
petate rinduri, șuturilor 
Grabovschi și Dogărescu. Drept 
urmare, Steaua a obținut, ta 
final, o victorie meritată, poate 
și pe fondul unei prestații mai 
puțin valoroase a dinamoviști- tor.

REZULTATE TEHNICE — 
simbătă : STEAUA — AJ5.A. 
BUZĂU 35—18 (15—10). Au
marcat : Stingă 8, Dumitru 8, 
Drăgăniță 5, Mirică 4, Berbece 
4, Birtalan 3, Ghimeș 2, Nlcu- 
lae 1, Petre 1, Marc 1 — pen
tru Învingători, respectiv Spi
ridon 8, Șaramet 3, Vărgălui 
2, Olariu 2, Manea 2, Chiricuță 
2, Kiss 1 ; DINAMO — POLI
TEHNICA 22—18 (9—8). Mar
catori : Grabovschi 9, Bedivan 
4, Jianu 3, Mocanu 2, Oprea 1, 
Dogărescu 1, Ștefan 1, Zaharia 
1 — pentru dinamoviști, res
pectiv Dobrescu 8, D. Petru 4, 
Umpu 2, Nagy 1, Janto 1, Po
pescu 1, Giurgea 1, Pleșca 1, 
Georgescu 1 ; duminică : PO
LITEHNICA — A.S.A. 33—23 
(17—15). Au marcat : Popescu 
7, D. Petru 6, Jancovics 6, 
Giurgea 4, Nagy 3, Săftescu 3, 
Țîmpu 2, Dobrescu 1, Geor
gescu 1 — pentru Învingători, 
respectiv Spiridon 9, Vărgălui 
7, Anastasiu 4, Chiricuță 2, 
Neagu 1 ; STEAUA — DINAMO 
27—21 (14—9). Marcatori :
Stingă 13, Dumitru 5, Mirică 
4, Birtalan 2, Ghimeș 1, Dră
găniță 1, Berbece 1 — pentru 
steliști, respectiv Grabovschi 6, 
Durau 7, Bedivan 3, Dogărescu 
2, Oprea 1, Jianu 1, Ștefan 1.

Arbitraje bune — prestate, 
ta ordine, de cuplurile C. Ște- 
fănesen, N, Andreea (Craiova); 
VI. Cojocaru, I. Mihăilescu 
(Craiova) ; Al. Vîrtopeanu, Șt. 
Georgescu (București) ; Gh. 
Sandor, Fr. Lakomcsik (Ora
dea).

Clasament final t 1. Steaua 
9 p, 2. Dinamo 7 p, 3. Poli
tehnica 5 p, 4. A.S.A. 3 p.
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GRUPA 5—8
C.S.U. SIBIU — ACADEMIA 

MILITARĂ MECANICA FINA 
BUCUREȘTI 96—89 (48—37).

RAPID BUCUREȘTI — FA
RUL CONSTANȚA 102—81 
(52-42),

GRUPA 9—12
POLITEHNICA BUCUREȘTI 

— POLITEHNICA IAȘI 68—70 
(30—32),

„U- CLUJ-NAPOCA — 
LM.U.A.S. BAIA MARE 110—98 
(61—55).

Clasament : 1. Dinamo Buc. 
49 p, 2. Steaua 48 p, 3.1.C.E.D. 
40 p, 4. Dinamo Oradea 39 p ; 
5. C.S.U. Sibin 38 p, 6. Rapid 
36 p, 7. Farul 36 p, 8. Acade
mia Militară 33 p ; 9. LM.U.A.S. 
34 p, 10. „U“ 33 p, 11. Politeh
nica Iași 32 p, 12. Politehnica 
Buc. 32 p.
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ADMINISTRAȚIA Dt STAT LOTO PRUN
NUMERELE EXTRASE LA TRA-
GEREA „LOTO 2“ DIN 10

FEBRUARIE î
EXTRAGEREA I : 72 32 36 1 2

EXTRAGEREA a II-a : 33 63 13
64 ; EXTRAGEREA a III-a : 23 49
70 16 ; FOND TOTAL DE CIȘ- 
TIGURIi 780.997 lei, din care 
16.617 lei report la categoria L
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 10 FEBRUARIE

1. Ascoli — Sampdoria (pauză) 
X ; 2. Ascoli — Sampdoria (final)

1 ; 3. Cre 
X ; 4. Cr 
“ ; 5. Nap

Napoli 
Roma 
Roma 
Udines 

16. Udine 
11. Floren 
Intern azi 
Juventus
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DE „NON-COMBAT
e combătut!) A ÎNVINSULUI

Antrenorii divizionari la ora pregătirilor

masculin de volei ai fruntașelor MECIURI AMICALE
STEAUA, NEÎNVINSA, A CÎȘTIGAT TROFEUL „CRIȘANA '35

n-a Justificat tn nici un fel e- 
forturlle pe care Ie tac șl dra
gostea pe care le-o poartă sălă- 
Jenll. Dar nici celelalte 3 nu au 
fost prea departe de ea...

Un aspect de-a dreptul deplo
rabil, de natură să afecteze cam
pionatul ți valoarea voleiului 
nostru masculin, relevat cu preg
nanță de turneu, a fost atitudi
nea de „non-combat* a celor 4 
echipe tn partidele eu Steaua șl 
Dlnamo. Plecînd de la premisa 
că nu au șanse (ștllndu-șl marile 
goluri din pregătire), toate a- 
cestea nu au opus rezistență 
fruntașelor, au cedat fără luptă 
meciurile, ba chiar (cum a pro
cedat mal evident echipa cralo- 
veană tn meciul cu Dlnamo) au 
folosit sextete compuse aproape 
în Întregime din rezerve, pentru 
■ îndeplini in rit mai scurt 
timp o „formalitate*. Cui ser
vesc astfel de meciuri și de ati
tudini 7 „Nu servesc nimănui — 
le spunea antrenorul emerit 
Nicolae Sotlr antrenorilor, che
mați de federație la ordine — 
nici echipelor Steaua șl Dlnamo, 
care nu profită deloc de pe ur
ma acestor jocuri, nici celor
lalte formații, care nu-țl vor per
fecționa niciodată propriul joc*, 
pentru a se Întreba retoric : la 
ce ma. servește campionatul 
național disputat intr-o asemenea 
mentalitate 7 Șl ce formulă tre
buie adoptată spre a se asigura 
spectacolul sportiv șl a suscita 
interesul publicului, precum și 
pentru a ridica nivelul Interna
țional al voleiului nostru 7

Față de situația arătată de fi
nele echipe tn recentul turneu — 
lipsă de pregătire șl lamentabilă 
delăsare — cunoscutul arbitru 
internațional Ion Covad sugera 
restructurarea grupelor valorice 
atunci cind asemenea cazuri se 
petrec, astfel Incit echipele care 
nu luptă În primul pluton meci 
de med, cu gîndul la victorie 
chiar și în fața fruntașelor, să fie 
retrogradate in plutonul secund, 
lăstnd locul in următorul turneu 
pentru locurile 1—8 echipelor care 
acumulează tn grupa secundă 
mal multe puncte. O propunere 
Interesantă...

Aurelian BREBEANU

(m) — locurile 7-12

MARE-5 VICTORII!
VA : 3—1 (10, 12 —8, 10), Înre
gistrând cea de a cin cea victo
rie In turneu. Succesul a fost 
realizat. Intre altele, prin jocul 
bun al Iul Marc, Sziiaghl, Mi- 
halca, de la suceveni remar- 
elndu-se Popescu șl Lepădătescu. 
C.S.M. CARANSEBEȘ a realizat 
cea de a clncea... Infrfngere, ea 
fiind Întrecută de către POLI
TEHNICA C.S.Ș. TIMIȘOARA eu 
3—1 (—13 3, 3 0) in numai 60 
de minute. De la Învingători s-au 
remarcat : Bugarschl șl Groza. în 
ultimul meci al turneului, o vic
torie a CALCULATORULUI 
BUCUREȘTI In dauna formației 
C.S.U. ORADEA s 3—1 (10, —13,
10, 13), după o evoluție bună a 
combatantelor. Cei mal buni 5 
Ion. Steriade, Schlopescn (C), 
Țerbea șl Năsăudean (C.S.U.).

Un grup de șase arbitri au 
asigurat buna desfășurare a tur
neului : Gh. Ferarlu, S. Popescu. 
C. Manițlu, V. Ionescu, V. Sza- 
kacs șl FI. Scorțaru. Clasament, 
după turneul 3 :

A. CRIȘAN, Ov. NEMEȘ-coresp.

7. Știința M. ÎS H 4 33^2 26
8. „Poli* T. 15 10 5 25
». C.S.U. Or. 15 9 6 «^2 24

10. C.S.M.U. Sv. 15 9 6 30:30 24
a. Calculatorul 15 6 9 29:31 21
12. C.S.M. Csb. 15 0 15 15
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Viorel Kraus: „SPER CA STARTUL
V V

DE PRIMĂVARĂ SĂ FIE... ÎNSORIT
— Spune-ne drept, Vlorel 

Kraus, te încearcă ceva emoții 
acum, eu prilejul Investirii ca 
antrenor principal Ia o echipă 
de „A“? Și încă ee echipă 1 
Rapidul atîtor pasiuni, neliniști, 
aspirații...

— Emoții, de ce I
— Pentru simplul motiv eă 

in mai puțin de donă campio
nate Rapid a (și) schimbat doi 
antrenori : mai tatii pe Valen
tin Stănescu care, după multi 
ani, readusese ți menținuse _e- 
ehipa ta „A*“ 
Stănculescu, 
dul unei renovări 
a dus 
decît ____
toamnei lui *83. Așadar, 
tenții mari— Nu-i prea 
viața de antrenor ta 1 
„A*, eu atit mal puțin 
drăgitul Rapid...

— Știu, așa este. Dar, 
să mă credeți, nu 
sau dacă _aș avea, 
ascund.
Lucescu, vă întreb eu, dacă ar 
fi transmis emoțiile sale jucă
torilor lui ta momentul ta care 
sorții așezaseră România ta 
cea mai grea serie a prelimi
nariilor campionatului euro
pean ? Șl Lucescu, la ora a- 
ceea, era un antrenor mai tînăi 
ca mine. Revenind la noua-mi 
postură, vă repet, nu mi-e tea
mă ! Poate ți pentru faptul că 
am Început foarte bine pregă
tirile în vederea returului, poa
te și datorită lotului cu care 
declanșăm campania de primă
vară. Un lot, vă asigur, pus pe 
fapte mari—

— In afară de— Kraus, „uns* 
antrenor principal, ee noutăți 
ne anunță Rapidul T

— Aș începe cu o noutate mal 
^.veche. dacă pot să mă exprim 
astfel, dar care, cred, va fa
ce senzație. Revine ta Giulești 
Paraschiv ! Cu doi ani mai ta 
vîrstă decît avea cind a plecai 
la Carpațl Mlrșa, dar abia a- 
cum, la 27 de ani, realmente 
matur.

apoi pe Victor 
cel care, pe fon- 

structurale, 
„ll“-Ie feroviar mal sus 
fusese el la șfirșitul 
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9am , .
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Ce-ar fi făcut Mircea

vă rog 
emoții.

— Ce te face H crezi 1
— Am stat de vorbă en ei, 

l-am văzut pregătindu-se. Ștfți 
ce linie de mijloc vom putea 
alcătui de aici înainte 7 Una 
cum puține echipe de „A* pot 
să-și îngăduie. Notați-o : Rada 
— Paraschiv — Ion Ion — Ște
fan Popa. Ce ziceți I

— Că „eel patru* pot produ
ce bucurie tn tribune, dar țl ta 
rîndul portarilor din— 
adversă, care vor avea 
sul să le numere ta 
driblingurile. Asta Iși 
Viorel Kraus 1

— Viorel Kraus a fost
pă căreia, datorită vitezei cu 
care a fost Înzestrată, l-a plă
cut explozia, jocul direct Vă 
asigur că fiecare dintre „cei 
patru* va Încerca să dribleze

o ari-

A DINAMO BRAȘOV DOMINĂ ÎNTRECERILE

nece- 
e clar 
Delia 

tă co
li. Li- 

cau- 
a ti

sa 
o-ului 

lan- 
ânesc

că si e! au posibilități de pro
gres. Si. trebuie să spunem, că 
așa este. Cei 2 200 m ai pirtiei 
au fost străbătut!
fără complexe, ca 
performeri. A cîștigat tot 
dinamovist loan Chioțea. 
tînăr bine clădit, euraios. 
frumoase perspective. Dar 
Htăti deosebite au arătat

vertiginos, 
adevărat!

un 
cu 

ca-
_______ ___ _____ si 

Peter Cristaly. Dan Focșenea- 
nn. Cătălin Benasic. Tieu Măr- 
toiu și Aron Gorog, care me
rită urmăriți cu atentie si ta 
continuare.

Duminică 
mul special 
Vremea nu 
darnică cu 
s-a ascuns 
vînt cald a 
a făcut ca 
foarte grea. Cu toate acestea, 
concurentele s-au avintat cu a- 
olomb în cursă si consemnăm, 
din nou. prestațiile foarte bune 
ale Claudiei Postolache si Mi- 
haelei Fera. care si-au disou- 
tat cu multă ardoare primele 
locuri. Pîrtia Sulinarului a 
fost marcată în fiecare manșă 
cu cîte 46 de porti si le-a su
pus pe competitoare la serioa
se eforturi. Din cele 25 de 
concurente, doar 18 au reușit 
să termine proba.

După cum se vede, schiorii 
clubului Dinamo Brasov domi
nă cu autoritate întrecerile si 
trebuie subliniată munca oa- 
aionată De care o deoun antre
norii Gh. Rosculet. D. Cristea 
d V. Bobit.

s-a disputat slalo- 
pentru senioare, a mai fost așa de 

sportivele. Soarele 
după nori, iar un 
suflat cu putere si 
zăpada să devină

REZULTATE TEHNICE : eobo. 
rîre senioare — L Claadla Pos- 
tolache (Dinamo) 49,64 d ; 1.
Delia Parate (Dinamo) 50,66 p ; 
3. Minaela Fera (Șoimii Sibiu) 
52,10 p ; 4. Liliana Ichim (A.S.A. 
Brasov) 52.31 p ; 5. Ibolya Mag- 
do (Dinamo) 52,85 o ; 6. Adriana 
Macrea (Șoimii) 53,00 d î ju
niori — 1. loan Chioțea (Di
namo) 1:14,05; 1. Peter Cristaly 
(C.S.Ș. M. Cluc) 13fi,54î 3. Dan 
“ 136,25 : 4.

Sinaia) 
(Bra- 

G6r0g 
’ ; sla- 

Clau- 
2. M1-

Adrlarva 
Parate 
(C.S.S. 

Monica 
Mare)

Focșeneanu (A.S.A.) 
Cătălin Benacio (C.S.Ș. 
1:16.31 ; 5. Ttcu Mărtoiu 
șovia) 1:17,07 ; 6. Aron 
(C.S.Ș. Baia Serie) 1:17,87 
lom Special senioare — 1. 
dia Postolache 1 :25.40 ; 
haeîa Fera 1:25,79 ; 3. 
Macrea 1:26.69 : 4. Delte 
1:27.65 ; 5. îudith G5r5g 
Bata Mare) 1:31,29 ; 6. 
Solyom (C.S.Ș. Bata 
1:32.*75.

Luni are loc cursa de 
uriaș senioare. pe un 
marcat pe pinta de ..sub tele
feric* : marți se va dispute sla
lomul uriaș pentru juniori tar 
m’“-curi slalomul special pentru 
juniori.

sflalom 
traseu

u

numai dacă respectiva fază l-o 
va cere. Altfel spus, regula va 
fi preocuparea pentru o con
strucție a jocului cit mai re
pede cu putință, precum ți 
pentru o participare constan
tă, judicioasă, la finalizare. Nu 
spun vorbe mari, așa ceva Ra
pidul a mai făcut, cu puțini 
ani în urmă, cind jucătorul de 
Hnia a doua, Ștefan Popa, era 
golgeterul echipei, cu 22 de 
goluri. Restul fuseseră înscrise 
de Ion Ion, Paraschiv și alții, 
din alte compartimente. Intre 
acești— alții era și Manea, cel 
care, în ultimul timp, a fost 
la Rapid și arc ș! săgeată™

— Ne vorbești de perioada 
dîn „B* ?

— Va fi tot așa ți în ^A*, 
fntrucit etapa de pregătire te
meinică, la noi, la Rapid, o e- 
chlpă de „minus lr 
pînă la

— Pe
— Pe_____

tente acum în Giulești ți, nu 
ta ultimul rind, pe faptul că, 
tacepind eu portarii — trei la 
număr. Mânu, Toader, Ghiuler 
— tn retur concurența pentru 
un loc în echipă va fi una 
demnă de luat ta seamă.

. va ține
sCrșitul returului—
ee te bazezi 7
destule realități exis-

— Aduseseși vorba de >—I* 
la „adevăr*. Pe 
contezi ta retur 7

— Mi-este greu 
de pe-acum. Multe 
de »tartul.„ returului, 
pentru noi prevede meciuri ca 
Craiova și Bihorul (acasă) ți 
en Jiul în deplasare. Pentru 
moralul echipei ta dificila bă
tălie a returului, sperăm ca 
startul nostru să fie lansat. în 
așa fel incit minusul de acum 
■ă se transforme, in final, ta 
plusul atît de dorit de supor
terii noștri, de conducerea 
clubului, a ministerului, care 
ne acordă Întreg sprijinul.

— Apropo, cum l-an primit 
■nsținătorii Rapidului pe Viere! 
Kraus Ia sosirea echipei de la 
Bușteni ?

— Ca pe toți noii venițl la 
eirma echipei. Cu strtngeri de 
mină, vrind să Însemne urări 
de succes. Dar, pe fiecare din
tre suporteri îl simți că-1 pre
ocupă mai puțin crosurile ta 
zăpadă și mai mult ee va face 
echipa acolo Jos, pe gazon. Pe 
undeva, ti înțeleg și-l aprob, 
promițîndu-le un retur Ia Înăl
țimea așteptărilor lor.„

cite puncte

să apreciez 
vor depinde 

care

Gheorghe NICOLAESCU

ORADEA, 10 (prin telefon). 
Tribune aproape pline (ta 
prima zi, mai ales) la turneul 
internațional de fotbal „Cri- 
șana", ediția a 5-a ; jocuri 
foarte disputate, prestații de 
bun nivel spectacular (Steaua
— meci de excepție sîmbătă) ț 
teren ușor înghețat sîmbătă 
după-ardiază și extrem de greu 
duminică dimineața din cauza 
unei ninsori, transformată în 
ploaie și, apoi, 
organizatorii — 
rului „Crișana" șl
— au fost la înălțime, 
sînt datele — „fișier" 
turneului, 
util înaintea 
măvară.

Trofeul a 
de toamnă 
Diviziei „A* 
rești —, care 
la scenă deschisă pentru fru
mosul spectacol fotbalistic o- 
ferit în prima zi.

Iată radiografiile jocurilor s 
SÎMBĂTĂ : F.C. BIHOR — 

S.O.L. SZEGED 1—0 (1—0), u- 
nlcul gol fiind realizat de 
Grosu (min. 26, din penalty). 
Meci in bună parte la discre
ția localnicilor (oaspeții dove- 
dindu-se exagerat de defensivi 
ți confirmind poziția precară 
in clasamentul primei divizii 
ungare), cu multe intenții bune 
la construcție, dar și cu des
tule imprecizii la finalizare. 
Formația utilizată de F.C. Bi
hor : Dirjan — Dianu, Dumi
trescu, L Marin, Oprea (Kiss)
— Cig an (Tămaș), Biszok (Mu- 
reșan), Florean (Mihuț) — He 
(Filip), Grosu, Georgescu (SI- 
muț).

6TEAUA — D.M.V.S.C. DE
BREȚIN 5—0 (3—0). Meci de 
gală realizat de fotbaliștii mi
litari ta compania echipei de 
pe locul doi din primul cam
pionat al țării vecine, 
torii : B613ni (mln. 1, 
lucrată de Lăcătuș), 
(min. 23), Lăcătuș

★
Apropierea sezonului 

tițional a făcut să crească ți 
numărul meciurilor de verifi
care. Iată, pe scurt, relatări 
de la unele partide disputate 
sîmbătă si duminică.

Gloria Bistrița — AJ5.A. Tg. 
Mureș 2—1 (1—0). Au marcat 
Florea (min. 20) și 51 o ga (min. 
75), respectiv Muntean (min. 
80 din 11 m).

Gloria: Nalaț — Ilovan,'
Hurloi, Costin, Butuza — Ivan, 
Moga, Florea — Coman, D. Flo
rian, Dănilă. Au mai jucat: 
Bologan, Gh. Radu, Nicolae, 
Boriceanu. Divizionara „A* a 
folosit echipa : Naște — Szabo, 
Jenei, Ispir, Fodor — C. Ilie, 
Popa, Both — Botezan, L. Mar
ton, Ciorceri. Au mai fost fo
losiți : V. Marton, Gali, Fanici, 
Muntean, Varga. (L Toma — 
eoresp.). în alte meciuri din 
cursul săptăminii. Gloria Bis
trița a 
Mediaș 
Chimica 
(3-0).

Șoimii 
Petroșani 6-4 (0—1)
golurilor : Varga (min. 16, 64 — 
din 11 m și 86) șl Lasconi 
(min. 15). Jiul: Caval — V. 
Popa, M. Popa, Vizitiu, P. Gri- 
gore — Szekeli, Găman, Varga
— Popescu, Sălăjan, Băluță. 
Au mai jucat: Homan, Ghi- 
țan, Dosan, Florescu, Lasconi, 
Călin, Stoia. (I. Ionescu — eo
resp.).

„U* CIuj-Napoea — Jiul 6—0. 
C. S. Tîrgovlște — Metalul 

PI open! 1—1 (0—0). Pentru
oaspeți a înscris Stanciu (min. 
60) ; a egalat Ghioacă (min. 
80). (M. Avanu — eoresp.).

Două meciuri a susținut 
F.CJW. Progresul Brăila. în pri-

FEBRUARIE 1985 K,

TRAGERE SPECIALA 

ePRONOEXPRES

6

ăv atribuie cîstiguri in

BANI.AUTQTURISME.EXCURSII 
n H P POLONĂ

apreciat ca 
sezonului

în lapoviță t 
redacția zia- 

F.C. Bihor 
Acestea 

— ale 
foarte 

de pri-

revenit liderului 
al campionatului 
— Steaua Bucu- 
a primit aplauze

Marca- 
minge 

Pițurcă 
(min.

eompe-

Învins pe Gaz metan 
cu 2—1 (1—0) și pe 

Tîrnăveni eu 5—0

I.FA. Sibiu — Jiul
Autorii

LA 13 FEBRUARIE 
1985 TRAGERE SPECIA
LA PRONOEXPRES

In cadrul a 6 extra
geri in 3 faze, cu un to
tal de 38 de numere, 
participanții au posibili
tatea să obțină '
• AUTOTURISME 

„DACIA 1300“.
• CIȘTIGURI IN 

BANI de valori fixefln- 
cepînd 
lei) și
•

R P.
obține . _

Cîștigurile suplimenta
re se suportă din fondul 
special.

cu cele de 50.000 
variabile.
EXCURSII IN 

POLONA. Se pot 
riști guri cumulate.

MARTI 12 FEBRUA
RIE 1985 este ULTIMA 
ZI DE PARTICIPARE I

45 și 48 — primul său 
gol, cel mai frumos al turneu
lui) și Tălăran (min. 61 —
„cap" la cornerul lui... Lăcă
tuș). Au măi fost si două bare 
la șuturile lui Soare (min. ,80) 
și Șt. Petcu (min. 83). Bucu- 
reștenii au „tăiat" din start 
orice replică a partenerilor, u- 
luiți de jocul colectiv, modern 
al steliștilor (permanentă miș
care. presing, combinații ra
pide. de mare spectacol, cu 
Lăcătuș irezistibil). Formația 
folosită de Steaua : Ducadam 
(Stîngaciu) — Iovan, Belode- 
diei, Bumbescu. Eduard (Băr- 
bulescu) — Șt. Fetcu, T. Stoica, 
Boloni, Majaru (Balint) — Lă
cătuș (Soare), Pițurcă (Radu 
II).

DUMINICA au avut loc alte 
două meciuri :

STEAUA — S.O.L. SZEGED 
3—0 (2—0). Au marcat : Pițurcă 
(min. 23), Boloni (min. 38) și 
Belodedici (min. 57). învingă
torii au folosit aceeași forma
ție ca și sîmbătă. Starea tere
nului i-a dezavantajat pe mi
litari în jocul combinativ. în 
ansamblu, cu Boloni în prim- 
plan. Steaua a cîștigat clar, 
scorul putînd să ia proporții.'

F.C. BIHOR — D.M.V.S.C. 
DEBREȚIN 0—1 (0—1), punc
tul victoriei fiind înscris de 
B. Șandor (min. 41). Orădenil 
s-au aflat mai mereu la cîrma 
jocului, au dominat clar. Por
tarul I. Mezo a scos de trei 
ori de la vinclu. iar ratările 
din nou s-au ținut lanț. Echipa 
locală a dovedit capacitate _ fi
zică, finalizarea rămînînd insă 
o problemă deschisă. Față de 
formația din meciul cu Sze
ged. ta poartă a apărut Liliac, 
iar Nițu și “ 
fund.

în urma 
trofeul a 
Steaua, cu 
golaveraj (8—0) excelent.

Bucico în linia de
acestor rezultate, 
revenit echipei 

două victorii și un

*

Stefian TRANDAFIRESCU
*

mul a pierdut cu 1—2 (1—2) la 
Progresul Vulcan București, 
prin golurile realizate de Ca- 
jaros (min. 14), respectiv M. 
Nicolae (min. 20) și Costache 
(min. 37). Duminică, echipa din 
Brăila a Învins pe Dinamo 
Victoria București eu 7—1 
(3—1) 1 Pentru gazde au mar
cat Drăgoi (2), Petrache (2). 
Chirită, Ciubotaru și Minciu, 
respectiv Glonț. (Tr. Enache — 
eoresp.).

Alte rezultate : Unirea Dina
mo Focșani — Laminorul Ro
man 1—0 (0—0), Armătura Za
lău : 3—0 (2—0) cu Minerul 
Sărmășag și 2—0 (1—0) cu
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca, Ra
pid Arad — C.S.M. Reșița 1—1 
(1—0), Strungul Arad — Gloria 
Reșița 1—0 (0—0), C.S.M. Bor- 
zești — I.M.A.S.Ă. Sf. Gheor
ghe 1—2 (1—1), Portul Con
stanța — Metalul Mangalia 1—2 
(0—0) , C.S.M. Caransebeș — 
Minerul Lupeni 1—0 (0—0), „U* 
Cluj-Napoca — Carpațl Mîrșa 
2—0 (1—0), Mureșul Luduș — 
Avinlul Reghinul—1 (1—0).

în cadrul turneului pe care 
H Întreprinde In Grecia, Di
namo București a îr.tîlnit în 
med amical echipa Aegaleo 
(din prima divizie). Fotbaliștii 
români au învins cu scorul 
de 1—0 (1—0). prin golul mar
cat de Suciu (min. 31).
• TURNEUL DE LA SUCEAI

VA. tn zilele de 16 si 17 fe
bruarie va avea loo la Suceava 
un turneu organizat de C.S.M. 
Suceava la care vor fi nrezente 
formațiile A.S.A. Tg. Mureș, pro- 
gresul-VuIcan București. Auto-' 
mat!ca București șl echîra loca
lă C.S.M. x
• C.S.M. SUCEAVA — C.S. BO

TOȘANI S—1 (4—0). Au înscris:
Crlstescu (min. 2). Stanciu (min. 
4). Cașuba (min. 32). Gafencu 
(min. 41). Andrei (min. 56) st 
Buliga (min. 65) de la învingă
tori. respectiv Croltoru (min. 77 
din 11 m). (L Dlnulescu — eo
resp.).

ANUNȚ
de perfecționare 

din mișcarea 
Centrul de cer- 
C.N.E.F.S., îm- 
Consiliul munici- 

fizică 
organi- 

Uni-

Centrul 
a cadrelor 
sportivă și 
eetări al 
preună cu
pal pentru educație 
și sport București, 
zează sub auspiciile 
versității cultural-științifice 
din București azi, de la ora 
12,30, o masă rotundă cu 
tema : „Potențialul olimpic 
al Clubului sportiv „Triumf" 
București pentru viitoarele 
Jocuri Olimpice", la care 
participă specialiști ai a- 
cestui club, Masa rotundă 
va fi condusă de conf. dr. 
Nicu Alexe.



Turneele zonale de șah

MIHAI ȘUBĂ PRINTRE LIDERI, DUPĂ 1 RUNDE
___  două oartide deaao ■, 

(din 18) la rundele a 6-a C.R 
T-a ale turneului zonal de șah 
de la Praga ! Miza este foarte 
mare (numai primii 5 clasați 
se califică la interzonale), așa 
că se ioacă strîns si eu multe 
prudență.

In runda a 6-a. de Dfld&e 
toate cele 9 întîlnlri ale re
uniunii s-au încheiat remiză S 
Prandsteltcr — Ghindă, Mo
kry — Gheorghiev, Farago — 
Adorjan, Gheorghiu — Subă,

Doar

ANCHETA A UEPS

9 Eeaterina Szabo
ye locul doi

Duneev — Schmidt. Btempln
— Gricoror. Ermenkov — Pi»- 

— Jans* si Csoxn 
In runda a 7-*

•raa înscris două puncte tn- 
tregl i (cu neareleO ia
Gheorghlev si Pinter la Stem- 
pln. în rest egalități : Sedii
— Prandstetter, Ghindă — Mo- 
kry, Adorjan — Csom. Sehmîdt
— Gheorghiu. Grigorov — 
Doncev. Jansa — Ermenkov |l 
Ftacnik — Sznapik. Două tn- 
trerunte din runda a 5-a: So
bă — Doncev V»—V».
— Mokry 1—0 .

Clasamentul reflectă 
Calitatea da forte din 
Subă, Adorjan. Jansa 
Farage. Pinter. FtaenCk. Er- 
menkov, Doncev 4 n. Gheor
ghiu. Ghindă, Mokry S*A 
Prandstetter, Gheorghiev, Sxna- 
pBt, Schmidt 3 p. Grigorov, 
Csom 8% t>.

Adorjas,

CAMPIONATE HE ZĂPEZII Șl GHEȚII

MONCHEN, 18 (Agerpres). — 
Uniunea eurooeană a Dresel 
coortive (U.E.P.S.) a organizat 
o anchete la care au oartidoaț 
ziariști 
de țări, 
au fost 
SDortivi _____ ____ _________
live din EuroDa ia anul 1984. 
La feminin, pe primul loc a 
fost clasată schioara de fond 
finlandeză Marja-Liisa Hâmă- 
lâinen-Kirvesnienl. triDlă cam
pioană olimDică la J.O. de iar
nă de la Sarajevo, urmată de 
gimnasta Ecalerina Szabe (Ro
mânia). de oatni cri medaliate 
cu aur la J.O. de la Loș An- 
eeles. 
Karin 
mană) 
farth 
rita Koch (R.D.G.). L« mascu
lin. cel mai bun sportiv al a- 
nului a fost desemnat fotbaH»- 
tul francez Michel PlatinL ne 
locurile următoare si’uindu-ee 
decatlonistul britanic Da’.ey 
Thompson. înotătorul vest-eez- 
man Michael Gress si atletii 
Uwț îlohn (R.D.G.) si Seba*- 
tian Coe (Marea Britanie).

de specialitate din 29 
anchetă in urma căreia 
desemnați cei mal buni 
si cele mai bune soor-

Datiaatoarea de viteză 
Enke-Kania (R D. Ger- 
si atletele Ulrike Mey- 

(RF. Germania) si M>-
.e.<

S tenuri» 2 p.
★

(Agerpres). După 
turneul zonal de 

Kavsla (Grecia)

ATENA
U runde, in 
sah de la 
conduce marele maestru Iugo
slav Cebalo eu T*A trar.de CD.

(l$tlglid partida a Ui

KASPAROV REDUCE

DIN HANDICAP!

BORMIO. It. Au luat sflrstt 
eamniotiatele mondiala de setd 
alpin. Daci Începutul eompetl- 
Ort * dat k>c unor vlctorfl 
scontate, finalul a insemeud 
numai surprize, campionii co
lor Dstni DFobe de slalom, băr
bați si femeL fiind realmente 
neesterrtaU ! Deci, dusă sur» 
prizate de la „uriaș" (Diaao 
Roffe si Markus Wasmaler) M 
urmat cele de la special—Sîn>- 
bătă. prima manșă a IntrecerS 
fetelor a oferit wileiul cam
pioanei „cn titre". elvetlanea 
Erika Hess, să se impună. Ea 
a fort cronometrată In 45J3 * 
(au urmat-o Perrine Pelen 
45,48, Malgorzata Tlalka 43.fi. 
Brigitte OertH 45,76 ete.). asă- 
fel că specialiștii astentart 
manșa a doua ca să-1 consfin
țească succesul Dar. poate rt 
pentru că pe 53 de sutimi se 
aflau instruite. în clasament. 
șapte concurente, tn această 
cursă toate competitoarele cu 
aspirații la titlu sau la podium 
au evoluat ia limita riscului— 
Unele an Izbutit în încercarea 
lor, altele insă nu. în timp ce. 
spre exemplu. Perrine Pelen 
a obținut al patrulea tirnn. 
care a orooulsat-o pe primul 
loc. Erika Hess, la un derapaj 
a căzut st a abandonat, ceea 
ce aveau să facă șl alte favo
rite : italiencele Daniela Ztnl 
șl Maria-Rosa Quario, austria
ca Roswitha Steiner, elvețiano 
Figini etc.

Deci, campioană a lumii pe 
1985, Perrine Pelen (Franța) o 
1:29.58 (45,48 f 44,19), urmate de: 
X Christelle Gul guard (Franța) 
15933 («4» + 43.83), X Pao- 
letia Magoni (Italia) 12938 
(16.94 + 43,94), 4. Anni Kron- 
blchler (Austria) 1:39,18, L 
Brigitte Oertli (Elveția) 1262L 
X Dorota Tlalka (Polonia) 
128,43, X Maîgorzata Tlalka 
(Polonia) 14844 etc. Au ter
minat concursul 27 de concu
rente, adică exact jumătate

• Moi surprize la sculul alpin • nai
ia dans • Succes deplin pcmrn

„uriaș"

„Concursul Prietenia" la schi, probe nordice

SPORTIVII DIN R. D. G. AU DOMINAT ÎNTRECERILE

multe note de I
Andrea sebdne

C PaoU 
auiis)

hiat startul nutvn. Serghrt Poncmarenke 
(CJRSJM 4,8 p. X Petra Bonx 
Reiner Schănborn (R-F.GJ *4 
R, C. Karen Barber. Nicky Sler» 
ter (Anglia) 7,4 n. 5. Natalia 
Anenko, Genrîh Sretenrtd 
(UJBLSR.) 10,8 n. «. Kathrin și 
ChrUtofI Beck (Austria) 12.6 n.

Cuplul du 
temianovn 
ttnentaH

iantaUrl pe gheată Natalia Bea- 
|i Andrei Bukin, campioni con-

Foto : TAS3

10 (prin
Prietenia"

VALEA STRIMBA. 
lelcîou). -Concursul 
la schi, probe nordice, s-a în
cheiat duminică la nrinz. Pes
te 10 000 de sperlatori. 
eu săniile, dar si ne ies. 8 
10 km. de la GheorahenL 
seni, Ciumani. fără a-1 
nune la socoteală pe cei 
localitate, au ccunat l-s-de-di- 
mineată locuri bune care le-au 
facilitat vizionarea spectacolu
lui oferit de tinerii sportivi 
in cadrul concursului nr. 7 de 
sărituri speciale. Cum demon
straseră si in zborurile" de 
la combinata nordică, schiorii 
din R. D. Germană, in primul 
rind. dar si cei din U.RS3. si 
Cehoslovacia au fost imbatabili 
si in ultimul concurs de sări
turi speciale. Desigur. la obți
nerea uner asemenea remarca
bile rezultate a contribuit plu
sul de experiență In concursuri 
de anvergură, dar. nu în ulti
mul rind. o foarte bună tehni
că. Duminică la orinz. zăpada 
de pe pirtie s-a înmuiat din 
cauza nloii ce a căzut toată di
mineața. Spectacolul nu a avut 
Insă, de suferit Dună o primă 
manșă de orobă cele două să-

venit! 
sau 
Su- mai
HLn

rituri efectuate de către fie
care concurent au scos in evi
dente forma bună a tul Michel 
Rieben si Rose Soren (R.D.G.). 
a cehoslovacului Jaroslav Sa- 
kala. ca si a bulgarului Emil 
Zubro vechi.

Dintre concurentil români. 
Radu Ramon a sărit constant 
(de două ori cite 57 m). urmat 
de Daniel Băiesu (cu 51 m M 
55 m). Cu mai multe antrena
mente. săritorii români lsl v« 
putea imbunătăți performantele, 
rt disnunind de calități certe.

REZULTATE TEHNICE : l. Ro
se Sorea (R.D.G.) 1954 P
m f U m), X Jaroslav SakaM 
(Cehoslovacia) 1914 P (65-5 sn + 
a m) X Mlcbel Rlebea CRJ3.G.) 
1S7J p (S»4 tn + 65 m). 4. E- 
nm Zubrovschl (Bulgaria) 1884 m 
(W m 4- H m) 4- Elgudlan O- 
rajonlkldze (U.RS.S.) 183,4 p
(94 m 4- *5 m). *. Leder Remo 
(R D G ) 1714 p (38 4- e mi
ll. Radu Ramon 1474 p (57 m 
+ 57 in). —ZI Danie! 
1294 p <51 m 4- 55 ml 
Mezel 1234 p (51 m + 
h. Gheorghe BSU 112.4 
51 m).

MIERCUREA CIUC, 10 (prin 
telefon). Sîmbâtă si duminică, la 
Băile Harghita, au continuat În
trecerile de schi fond din ca
drul «Concursului Prietenia", la 
care au luat parte sportivi din 
out țări. Cu toate că a nins hi 
ambele zile, condițiile de între
cere au fost cu mult mai bune 
dedt cele de vineri (cînd a 
nine si a viscolit violent). Re
prezentanții R.D. Germane s-au 
imn tis. dominind net toate oro- 
bele, atît la fete, cit și la bă
ieți. ei dovedind o bună oreeă- 
tire fizică, tehnică si tactică si 
adaDtindu-se mai reoede con
dițiilor de concurs. Comnonentii 
lotului tării noastre s-au rrre- 
zentat neasteotat de slab

bosLavacta. după 
>3 ani da ia victo
ria tai Ondreî No- 
nela. Clasamente! 
final 1 L SabOTCrit
M *. 2. Vladimir Kolia
(UJtiS.S.) M o. X Gregara 
lipowski (Polonia) 73 d. 
Heika Fischer (R.F.G.) 9,0 
S. Falko Kintea (R.D.G.) 
p, A Viktor Petrenko (U.R.S.S4 
14.0 n.

Proba de dans, care a în
cheiat prceramuL a fost nu nu
mai cea mal «oectacu’.oasă. dar 
Si cea mai valoroasă. Evoluînd 
pe muzica tal Bizet (Carmen) 
sovieticii Natalia Bestemianova 
si Andrei Bukin au prezentat 
un program admirabil pentru 
care au si primit mai multe 
note maxime (8). singurele, de 
altfel, acordate în această com
petiție. El an avut 2.0 □ si au 
fost urmați de 1 2. Marina Kll-

n- 
€ 
P, 

12,4

SARAJEVO. 10. Pe ..inelul" 
oiimpic al patinoarului ..Ze- 
tza" a avut loc campionatul 
mondial feminin de patinai vi
teză. care, se poate soune. că 
a fost competiția excelentei 
sportive din R. D. Germană 
Andrea Schone. învingătoare în 
toate probele (!) : la 500 m — 
41,00. 3 000 m — 4:34,49. 1500
m — 2:05.47. 5 000 m — 7:32.82 
— record mondial (v.r. ii a- 
partinea cu 7:34.52 de la 24.1 
1984. la Alma Ala).

Cu un asemenea succes, foar
te rar la campionatele lumiL 
Andrea Schone si-a adiudecati 
firesc, si titlul mondial la oo- 
liatlon cu 173.853 p.

4

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

„CUPA BUCEGI“
SINAIA, io (prin telefon). Con

cursul internațional de sanie 
pentru juniori „Cupa Boceai- 
(desfășurat pe pirtla betonată de 
la Sinaia șl organizat în condiții 
foarte bune de F.R.B.S.. tn cola
borare cu Comisia județeană de 
bob și sanie Prahova) a reunit la 
start, în afara sportivilor români, 
concurenți din R.D. Germană și 
R.P. Polonă. La antrenamentele 
oficiale, la fete (lungimea pîrtlet 
«54 m. diferența de nivel 137 m). 
cel mai bun timp a fost realizat 
de Livia Gheorghiță : 46.43 ; 
băieți (lungimea pîrtiei : I 100 m. 
diferență de nivel 185 m). cel
mai bun timp a fost obținut de 
M. Schwardz (R.D.G.): <9.22. Am 
sperat într-o comportare bună a 
reprezentantelor noastre în cobo- 
rîrile oficiale. Dar. în concurs. 
Livia Gheorghiță s-a răsturnat șl 
a trebuit să abandoneze. iar 
băieții au coborît și mai slab de- 
cît la antrenamentele oficiale 
Competiția a fost dominată de 
sportivii din R.D. Germană (năs- 
cuți în 196*. 1969 1970) care fac
antrenamente de specialitate de 
5—7 ani. Si dună cum ne-au 
apus antrenorii acestora, au e-

la

BAieșu 
22. Atlla 

m), 
(48 m +

loc GAVRÎLESCU

LA SANIE
fectuat. din octombrie și pînă 
acum. între 254 șl 300 de cobortrl 
flecare. Diferența dintre numă
rul coborirtlor, precum șl calita
tea superioară • materialelor de 
concurs au contribuit, decL șl 
ele la decalajul în clasament : 
FEIE : 1 
<:1O.5<: 1
fR.D.G.> 
Nellholand fTLD.G.l 2:IIJ3: 
Carmen Sandor 1:14.51 ; T. L__
lia Duță 2:25.12 ; 8. Lucreția Ște
fan 2:25,3i —II. Olimpia Vrin- 
ceanu 2:35.50 . BĂIEȚI : 
Schwardz
T. Waack fR.D.G.) 2:29.19 
Kroker (R.D.G.) 
Bălănică 2:31.50
reanu 
2:34.58 : 
Kozak 
?:39 95 : 
DUBLU 
R.D.G. 
1:34.24 : 
— L.

Rezultate : BĂIEȚI. 7 KM : (42 
ooncurenți) : L L. Lleble 22:45 : 
2. H. Uschke 22:58 : 3. K. Han- 
aei 23.12 — toți dn R.D.G.: 
..Jt. V. Șotrona 25:36 : 21. P.
Laszlo 25:37 (ceilalți concurent! 
român! s-au o’.asat Intre locurile 
25 șl 30): ȘTAFETA 4 X ln KM 
(9 echipe) : 1. “
2. U.R.S.S. 2.36:26: 
cia 2.41 :M : «
2.52 .-S3 ; 7. România
FETE, 5 KM : (34 
1. Simone Greiner 
Svllke Meyer 13:13 
R.D.G.. 3. Sark* Zurikeva 
hoslovacia) 13:32 : ...14.
Beko 20:36 : ...16. Elena Ha ng an 
20:51 ; 17. Veronica Ungureanu
21:23 : ...19. Daniela FP:mon
21:58 : ȘTAFETA 3X5 KM (9 
ștafete) : 1. R.D.G. 1.02:44 : 2
Cehrws’ovacla 1.07:39 : 3. U.R.S S 
1.08:57 : ...5. România I 1.11:48 : 
8. România n 1.17:13.

P, D G. 2.34:43 : 
3. Cehoslova- 
Românta T 

n 7-54:13 : 
concurente) 
19:1# : ».

— ambele 
<ce-

Edlth
17. 
...19.

Jeana Bode 
1. C riști ne

2:13.47 ; 3.
I (R.D.G)

(R.D.G.) 
Knauer 

Andreea
; 
Ione-

Vaier PAȘCANU-coreso.

• Turneul de handbal feminin 
de la Cheb (Cehoslovacia) a fost 
clștlgat de echipa R.D. Germane 
eu 4 p. urmată de Ungaria 4 p, 
Cehoslovacia „A- 2 p #1 România 
2 p. In turneul final au fost În
registrate rezultatele : R.D.G. — 
Cehoslovacia 21—13, Ungaria — 
România 17—18. Cehoslovacia ..A"
— România 23—13. R.D.G. — Un
garia 20—17.
• In competiția de tenis de la 

MOncben. ta sferturi : Zverev 
(U.R.S.S.) — FI. Segărceanu <—3, 
7—5 Ad. Marcu — Johle (R.F.G.) 
5—1. t—4. tn semifinale : Beutel
— Hipp (ambii R.F.G.) 7—S. 5—I, 
Zverev — Marcu 5—2. I—4.
• .Cap* Europei" la sable a 

avut Iov la Budapesta. Finala a 
revenit la tușaveraj formației 
ȚSKA Moscova (8—9. SO—65) eu 
Honved Budapesta. Clasamentul 
In continuare: 3. Dozsa Budapesta 
(9—fi eu Carabinieri Roma. 5. 
Slavia Sofia st Zagleble Sosno- 
wfee. 7. Steaua București șl St. 
Augustin (R.F.G.).

• TELEX © TELEX ©
CICLISM • In cursa „Drumul 

soarelui", In Spania, etapa a 
in-a (Linares — Prlego de 
Cordoba. 198 km) a revenit spa
niolului Echave in 5.71:03. tar e- 
tapa a IV-a (Priego de Cordoba 
— Cabra, 184 km), vest-germanu- 
lul Golz tn 5.00:01 Roit Golz este 
Si lider cu 19.52 :2I. urmat la 3 s 
de spaniolul Blanco-Vtltar.

HANDBAL • ’
tine, la Valencia : Spania 
selecționată din U.R.S.S. 
la Arendai : Norvegia — 
ta—17.

ÎNOT o tn concursul 
Bonn. Michael Gross a ______
două recorduri mondiale în bazin 
de ÎS m : 800 m liber 7:33.75 (v.r. 
7:38,9# Vladimir Salnikov) și la 
:oo m fluture: 1:54.78 (v.r. tt a- 
parțtaea de 7 zile șt era 1:54.80).

TENIS o Turneul de la Pune 
(India), Anala : Lemon — Cherry 
(ambii S.U.A.) 1—6. 6—î. 7—5 • 
tn finală la Teltord (Anglia) : 
Bates (Anglia) — Eriksson (Sue
dia) ș—3, s—o • La Delray 
Beach, în turul dot. Virginia 
Ruzlct a dispus de Niage Dtas 
(Brazilia; 7—5. 5—1.

Meciuri mascu- 
i — O 

29—15;
Elveția

de la 
realizat

MECIURI INTERNATIONALE

• Tot în joc amical, la Tampa 
Bay (S.U.A.) selecționata S.C.A 
a terminat la egalitate 1—1 
'0—1). cu reprezentativa Elveției 
Oaspeții au deschis scorul tn 
mta. i« prin Hermann, iar gaz
dele *u egalat tn mta. 52 prin 
golul Iul Dl Bernardo.
• în C.M. de juniori TT (zona 

asiatică) : Qatar — Irak 1—# 
(1—9). învingătorii s-au calificat 
ta final? zonei, urmind să înttl- 
nească pe ctștigătoarea celeilalte 
semifinale (Arabia Saudită — 
Thailanda).

CAMPIONATE
ITALIA (et '.8). Ascol: — 

Sampdorla ’—0 Cremonesr — 
Milan o—1 Fiorentina — Como 
2—1. Internazlonale — Lazio I—0 
Tuventus — Av»llino >—1 Napoli 
— Torino 2—I, Roma — Atalanta

I—1. Udinese — Ve.-ona 3—5 I 
Pe primele tocuri : Verona 27 p. 
taler 26 p, Torino si Roma cu 
cîte 23 p Juventus 22 p.

ANGLIA țet. 27). Din cauza 
timpului nefavorabil s-au des
fășurat doar două meciuri : 
Newcastle — Manchester Utd. 
t—1. Nottingham Forest — Q. P. 
Rangers 2—0. Pe primele locuri : 
Everton 52 p Tottenham 
(ambele din 25 1). 
Utd. 45 p (26 j»

R.F. GERMANIA 
din cauza timpului 
s-au disputat doar 
Bremen — Bayern Miinchen 4—2, 
Braunschweig — Stuttgart 3—1,
Karlsruhe — Diisseldorf '—2 Pe 
□rimele locuri • Bayern Miinciien 
IS n. Bremen ?5 p 'din 19 I).
Kota 24 O <16 ').

M.
2.

R.
L

1.
(R.D.G.) 2^7.23 ;

: 3-
...6.
Ungu- 
Cepol 

: 13. A.
Bartes

G. GhitS 2:45.55
R.D.G.

I -33.62 : 3. R.D.G TÎ1
România II (C. Sudu 

1 :35 66 : 5. România I 
— S. Bartes) 1:34 99 • 
HT <G. Ghifă — C 
1:4«

Hotalta SIMA

2:29.59 ; 
-.1. C.

2:32.64 : ...11. L.
<2. C. Sudu 2:33.44
2:33.15: ...15. S.
...13.r • i. 

r i 
4. i

Cepoll
(L Bâlănicâ
fi România
Ungureanul

II 1 :33.31 • 2.

S Ieri în preliminariile C. M. 
(gr. 2. zona europeană). la 
La Valetta : Malta
1—3 (0—2). Au marcat : 
Manuel (min. 6). Gomes 
și 73) iar pentru gazde 
'min 6n'.

europeană).
Portugalia

Carlos 
(min. 14 
Farrugia

48 O
Manchester

• La Vina del Mar 
selecționate țârii gazdă 
nus în meci amical, de

fet. 19). Tot 
nefavorabil 

trei Jocuri :
(Chile), 
a dls- 
repre- 

r-ntativa Finlandei eu 2—0 (1—01.
arin golurile marcate de Leteliet 
<min. 31) șl Aravena tmln. 61).

trar.de

