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Campionatele internaționale masculine de floretă ale României

PRIMA NOASTRĂ REPREZENTATIVĂ A ÎNTRECUT,
ÎN FINALĂ, FORMAȚIA

Ediția 1986 a „internaționalelor" 
asalturi spectaculoase, după cum

' Ediția 1986 a tradiționalei 
competiții de scrimă, Campio
natele internațioatile masculine 
ide floretă ale României, a 
Ireuait, de vineri și pînă dumi-

Divizia ,,A“ la handbal (f)

ȘTIINȚA BACĂU A RĂMAS NEÎNVINSĂ
PITEȘTI, 2 (prin telefon). 

In Sala sporturilor . din loca
litate s-au încheiat (duminică 
seara) jocurile celui de-al pa
trulea turneu (ultimul) al Di
viziei „A" la handbal feminin, 
înaintea împărțirii echipelor în 
două grupe — 1—6 și 7—12. în 
prima grupă valorică s-au ca
lificat echipele : Știința Bacău, 
Rulmentul Brașov, Hidroteh
nica Constanța, Rapid Bucu
rești, Chimistul Rm. Vîlcea și 
TEROM Iași, acestea urmînd 
să-și dispute titlul de campi
oană a ediției 1985/’86, iar ce
lelalte șase echipe vor lupta 
pentru evitarea retrogradării.

estea s-a răspindit cu iu
țeală la Onești și a fost 
primită cu deosebită satis

facție de toți iubitorii sportului 
de aici : „Nadia a revenit acasă, 
in mijlocul nostru ; vrea să pună 
umărul la revitalizarea gimnas
ticii în municipiul care a lan
sat-o, cu 15 ani în urmă, spre 
vîrful piramidei mondiale". In
tr-adevăr, de aproape o lună, 
Nadia Comăneci a putut fi în- 
tilnită zi de zi pe meleagurile 
sale natale, mai intii la Slănic, 
iar de o săptămînă in sala in 
care ea insăși învăța abeceda
rul gimnasticii acum aproape 
două decenii... De data aceasta, 
Nadia se află la Onești ca an- 
trenoare a lotului național de 
junioare, constituit aici și reu
nind pe cele mai bune tinere 
sportive din țară, lot care se 
pregătește pentru abordarea ce
lor mai importante examene 
competiționale ale anului — 
Campionatele europene, din 
luna mai, și Concursul „Priete
nia", de la finele lunii iulie. 
Pentru a fi mai exacți, să pre
cizăm că, împreună cu Alexan
dru Aldea, Nadia Comăneci are 
chiar responsabilitatea instruirii 
acestui important grup de ti
nere și talentate gimnaste. 

masculine de floretă a prilejuit 
se vede și in această imagine.

Foto : I. BĂNICĂ

nică, pe planșele sălii Floreasca 
idin Capitală, sportivi din 
Bulgaria, Cuba, Ungaria și 
România, unii cu reputate 
cărți de vizită, cum sînt cei

S ÎMBATĂ
TEXTILA DOROBANȚUL 

PLOIEȘTI — RAPID BUCU
REȘTI 20-17 (9—10). Ploieș-
tenceie aveau mare nevoie de 
o victorie, pe care au obți
nut-o în cele din urmă. Mar
catoare : Bănică 6, Marineac
4, Barzu 3, Curea 2, Anton 2, 
Raicu 2, Scridon 1 (D), Ignat
5. Dobre 4, Oanea 3, Stanciu 
2, Iagăru 2, Grigore 1 (R). Au 
arbitrat foarte bine : N. Iancu 
(Buzău), Gh. Șandor (Oradea),

RELONUL SAVINEȘTI — 
TEXTILA I.A.S. ZALĂU 25— 
24 (12—15). Handbalistele din 
Săvineștl, la a doua victorie în

Formarea, incă de la 6 ia
nuarie, a lotului de junioare 
de la Onești arată, intre altele, 
că federația noastră de speciali
tate este hotărită să fie cit mai 
eficientă în pregătirea întrece
rilor din acest an și să ia din 
vreme măsurile care se impun

TINERELE GIMNASTE St GRĂBESC...
• la Onești și-a început pregătirile noul lot de Junioare 
al țării •Nadia se reîntoarce acasă# Obiective prioritare 

-campionatele europene și concursul „Prietenia”

pentru atingerea obiectivelor 
de performantă stabilite. Pe 
Ungă antrenorii coordonatori a- 
mintiți, colectivul de conducere 
a lotului mai cuprinde pe 
Ileana Sima și Mihai Săndu- 
lescu (antrenori), Gheorghe 
Brașoveanu (metodist), Marcela 
Fumea (coregrafă), doctor 
Gheorghe Ciobanu, directorul 
spitalului municipal, și Vasi- 
lica Anghel (asistentă medi-

UNGARIEI
% 

cubanezi (medalie de bronz cu 
echipa 1*  C.M. ’83), sau tineri 
de reală perspectivă (cum sînt 
cel din echipele Bulgariei si 
Ungariei, prima fiind chiar re
prezentativa de juniori a res
pectivei țări).

i întrecerea pe echipe s-a des
fășurat pe două grupe prelimi
nare, după criteriul rezultatelor 
obținute de sportivi in proba 
individuală. în grupa A, pe 
primul loc s-a clasat — surprin
zător — formația Ungariei, cu 
3 v (Cuba 9—5, Bulgaria 9—2, 
Ț.S.K.A. 9—3), urmată de for
mațiile Cubei cu 2 v (Bulgaria 
9-3, Ț.S.K.A. 9—2), Bulgariei 
cu 1 V (Ț.S.K.A. 9—2) și Ț.S.K.A. 
Sofia. în grupa B. formația 
României I și-a Întrecut clar 
adversarele, deci 3 v (România 
II 9—5, România III 9—4, 
România IV 9—3), urmată de 
echipele România II cu 2 v 
(România III 8—1, România IV 
8—8), România III cu 1 v 
(România IV 9—5) șj România 
IV.
i Astfel, în finala probei pe 
echipe s-au iniîlnit prima 
reprezentativă a României și 
cea a Ungariei, în care evoluau 
doi floretlști din echipa cam
pioană mondială universitară. 
Formația noastră s-a dovedit 
clar superioară, conducînd cu 
3—1, 6—2, pentru a cîștiga fi
nalmente cu scorul de 9—5.

Paul SLĂVESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

campionat, au cîștigat pe merit. 
Au înscris : Brănuț 7, Enea 4, 
Chirică 4, Bursuc 4, Fiorea 3, 
Iulișca 3, pentru învingătoare, 
respectiv Marian 7, Bartaș 7, 
Morar 4, Suhai 2, Șanta 2, Mi- 
can 1, Keresi 1. Au condus 
bine bucureștenil V. Dăncescu 
șl J. Mateescu.

C.S.M. INDEPENDENTA SI
BIU — CONFECȚIA BUCU
REȘTI 17—24 (5—12). Au marcat: 
Râu 9, Mohanu 3, Oltețeanu 2, 
Coșulțchi 2, Hamza 1 (C.S.M.).

Ion GAVR1LESCU

(Continuare în pag.. 2—3)

cală). S-a început activitatea 
pe 6 ianuarie, cu un număr 
de 17 gimnaste, fiind stabilit 
să se lucreze, de fapt, cu 15 
sportive, pentru o eficiență 
sporită. Prima acțiune între
prinsă a fost organizarea ta
berei de pregătire de la Slănic

Moldova unde, intre 6—23 ia
nuarie, s-a lucrat atit in aer 
liber (plimbări, alergări, urca
rea de trepte etc.), cit și in 
sala de popice din localitate 
(cultură fizică medicală, bazin, 
exerciții de adaptare a orga
nismului la efort etc.). Din 24 
ianuarie, întreg colectivul lu
crează la Onești, înconjurat cu 
toată grija și atenția de orga
nele locale de partid și de stat.

La puternicul concurs din Franfa

0 FRUMOASĂ COMPORTARE 
a Înotătorilor români
O serie de înotători de mare 

valoare s-au aliniat la startul 
concursului internațional de 
înot desfășurat în bazinul de 
25 m de la Boulogne-Billan- 
court, de lingă Paris. Printre 
protagoniștii acestei puternice 
competiții s-au numărat, în pri
mele două zile de întrecere, și 
înotători români, clasați pe 
locuri fruntașe și realizatori a 
patru noi recorduri naționale.

în prima zi de concurs, Stela 
Pura a cîștigat proba de 200 m 
liber cu timpul de 2:00,58, ur
mată de Regina Dittmann 
(R.D.G.) 2:01,30 și Sophie Ka- 
moun (Franța) 2:01,78. Tînăra 
sportivă băimăreancă a sosit 
a doua la 800 m, cronometrată 
in 8:30,58, la numai 38 de su

DEBUT PROMIȚĂTOR AL DIVIZIONARELOR 
DE LUPTE GRECO-ROMANE IN NOUA EDIȚIE

Ieri, in mai multe localități, 
au avut loc întrecerile primei 
etape a Diviziei „A“ de lupte 
greco-romane, ediția 1986. In 
marea majoritate, rezultatele 
au fost cele scontate. Singura 
surpriză, la Ploiești, unde tî
năra formație din localitate, 
Prahova, pentru prima dată în 
competiția divizionară, a dis
pus de Metalul București. Iată 
rezultatele și cîteva amănunte.

Un supleu de chinogramă finalizat de Sorin 
rești), in meciul cu Valerică Pătrașcu

Herțea (Dinamo Bucu- 
(Progresul Brăila)

Foto : B. IORGU
BUCUREȘTI. în primul meci 

al reuniunii din sala Dinamo 
s-au întîlnit multipla campi
oană republicană, formația di- 
namoviștilor din Capitală și w 
Progresul Brăila. Net superiori, ' 
luptătorii bucureșteni au ieșit 
învingători la toate cele 10 
categorii de greutate. Ei au 
cîștigat 9 meciuri înainte de 
limită (prin tuș sau superiori
tate la puncte) și doar o singură 
întîlnire, aceea de la catego
ria 74 kg, la puncte. Ne-a fă
cut realmente plăcere să-i re
vedem pe luptătorii dinamo- 
viști dornici de noi succese, 
finallzînd numeroase procedee 
tehnice. Cele mai rapide vic
torii, prin tuș, le-au obținut 

suind la dispoziție sala mare, 
precum și toate condițiile ne
cesare asigurate de conducerea 
liceului și forurile sportive lo
cale și județene.

Ne-am aflat, recent, timp de 
două zile, alături de noul lot 
de junioare al țării și ne-am 
dat seama că atit gimnastele, 
cit și tehnicienii tratează cu 
toată seriozitatea misiunea pe 
care o au de îndeplinit. Se 
lucrează după un program ri
guros alcătuit și care se exe
cută, zi de zi, cu mare pre
cizie ; metodica pregătirii a 
fost elaborată în colectiv și a 
fost aprobată de toți antrenorii, 
s-a stabilit structura organiza
torică a activității — atit pen
tru fete, cit și pentru tehni
cieni —, se muncește cu pa
siune, cu interes, cu mare 
grijă pentru a nu se omite, 
în nici o etapă de pregătire, 
vreun aspect important. Ni s-a 
părut deosebit de important 
faptul ci, înainte de a se a- 
borda ciclul de pregătire teh
nici propriu-zisă, s-a discutat 

fiecare gimnasti în parte
Constantin MACOVEI

(Continuare In pag. 2—3) 

timi de învingătoare, Heide 
Grein (R.D.G.) ! A treia a fost 
Karyn Faure (Franța) — 8:36,31.

Sîmbătă, în prim-plan s-a a- 
flat o altă înotătoare din Baia 
Mare, Noemi Lung. După ce 
vineri sosise a doua la 200 mixt, 
cu 2:15,46 — nou record național 
(a cîștigat sovietica Elena 
Dendeberova — 2:14,61), eleva 
lui Gh. Dimeca și-a luat o fru
moasă revanșă Ia 400 mixt, pro
bă pe care a încheiat-o în 
4:41,18 — record național, re
zultat de competitivitate mon
dială. Au urmat-o Dendeberova 
— 4:44,47 și Roberta Felotti (I- 
talia) 4:49,86. Stela Pura a ocu
pat locul doi la 400 liber —

(Continuare in pag. a 4-a)

Cornel Chiriță (cat. 52 kg). So
rin Herțea (90 kg) și Ivan Sa
vin (130 kg).

A urmat partida cea mai in
teresantă, deoarece erau opuse 
două echipe de forțe apro
piate : Progresul Brăila și 
Steagul roșu Brașov. La pri
mele două categorii de greu
tate, luptătorii brăileni au re
purtat succese la puncte și 
astfel formația lor a luat un 

avantaj de două puncte. A- 
cesta avea să fie. însă, anu
lat după meciurile de la ur
mătoarele două categorii, unde 
brașovenii au obținut victorii

Costin CHIRiAC

(Continuare in pag. 2-3)

Campionatele naționale

de schi lond-Juniorl

ILEANA HANG AN, 
IMBATABILĂ!
PIATRA FlNTÎNELE, 2 (prin 

telefon). Dacă joi și vineri schi
orii juniori, participanți la cam
pionatele naționale de schi fond, 
s-au bucurat de o vreme splen
didă, duminică, în ultima zi de 
concurs, cînd au avut loc curse
le scurte, o ninsoare abunden
tă și un viscol neașteptat au 
incomodat vizibil pe concu- 
renți.

Disputa junioarelor pe 5 km 
a fost dominată, așa cum se 
prevedea, de fondistele pregă
tite la centrul olimpic. Ele au 
imprimat un ritm susținut și, 
cu toată vitregia vremii, nu au 
cedat pasul pînă după trecerea 
liniei de sosire. A învins din 
nou Ileana Hangan, dovedind o 
constanță remarcabilă în a cîș
tiga toate cursele desfășurate 
în țară. O așteptăm cu nerăb
dare și încredere și în compe
tițiile de peste hotare, mai ales 
că întrecerile de la „Concursul 
Prietenia" și „Balcaniadă" sînt 
foarte aproape. I-au amenințat 
supremația pe toată distanța șl 
colegele ei de lot, Edith Bako 
și Mihaela Fie, care împreună 
cu Daniela Filimon, Lenuța Di- 
culescu și Adina Tuțulan se

(Continuare la pag. 2-3)



D/CMM I Reportaj de sezon

UN CROS DE MASĂ
CU 1200 DE PARTiCIPANȚI

©0 frumoasă inițiativă a Consiliului Sectorului 3
pentru educație

Un cros de masă, în plină 
iarnă !... L-a organizat Consi
liul sectorului 3 pentru edu
cație fizică si sport în cadrul 
acțiunii (care cîștigă tot mai 
mult teren) „Aleargă pentru 
sănătatea ta !“ și sub egida 
„Daciadei". Era acum cîteva 
zile...

Loc de desfășurare, baza 
sportivă I.O.R. Participanți, 
mai bine de 1 200 de elevi din 
școlile profesionale și liceele 
aparținînd sectorului. Ideea 
care i-a călăuzit pe organiza
tori 7 Ca o dată cu reluarea 
cursurilor, a celui de-al II-lea 
trimestru de școală, tineretul 
•tudios să fie pregătit pentru 
activitatea sportivă de masă.

Fiind primul cros de masă 
din acest an, ar merita 
să amintim și numele celor 
care s-au învrednicit de a fi 
printre primii In competițiile 
organizate în aer liber : la fete, 
15—16 ani : Simona Varzariu 
(Lie. ind. 18), Steluța Ivan (Lie. 
tad. 6), Doina Grigoriu (Lie. 
„Matei Basarab") ; 17—18 ani : 
Daniela Bran (Lie. ind. 5), 
Georgeta Dima (Lie. ind. 18), 
Cristina Coman (Lie. ind. „fi
nirea) ; băieți, 15—16 ani : Pe
tre Florin (Lie. „Matei Basa
rab"), Laurențiu Petru (Lie. 
ind. 21), Virgil Grasu (Lie. ind. 
5) ; 17—18 ani : Viorel Nichifor

DIVIZIA „A"
<Urmare din vag. 1)

șl, deci, 2—2. A fost, apoi, din 
nou rîndul brăilenilor să se 
detașeze la 4—2 și se părea 
că nu vor mai scăpa prilejul 
victoriei. Dar, la ultimele pa
tru categorii, brașovenii au 
pierdut un singur punct și ast
fel întîlnirea a luat sfîrșit cu 
un echitabil rezultat de egali
tate : 5—5.

Ultima confruntare, cea din
tre Dinamo și Steagul roșu, a- 
fost, cum era de așteptat, do
minată de dinamoviști. Rezul
tat final : 9—1 pentru Dinamo.

*
în sala Steaua, din Calea 

Plevnei, puternica formație 
militară a dominat triunghiu
larul cu SIMARED Baia Mare 
și C.F.R. Timișoara. Era fi
resc, atîta timp cît din echipă 
n-au lipsit campionul olimpic 
Vasile Andrei, campionul mon
dial Ștefan Negrișan și alți 
luptători bine cunoscuți. Steaua 
a cîștigat cu 9—1 în fața for
mației din Baia Mare șl cu 
7—3 la C.F.R. Faptul că timi
șorenii reușiseră să la trei 
puncte stiliștilor îi recomanda 
favoriți in partida cu bătmă- 
renii, care urma, dar care s-a 
Încheiat la egalitate, 5—5, la 
capătul unor întreceri deosebit 
de disputate și de bună factură 
tehnică. (Octavian GUTU — 
coresp.)

SUCEAVA. In triunghiularul 
din localitate. Rulmentul Su
ceava — C.S. Botoșani — 
Turbomecanica Bucnrești, fa
vorită pornea formația gazdă 
care a obținut, in final, o vic
torie categorică, 8—2, dar a 
trecut prin mari emoții In tim
pul partidei cu ambițioasa gar-

CAMPIONATELE NATIONALE
f Urmare din pag 1)

anunță speranțe autentice ale 
schiului nostru de fond.

Cursa juniorilor mari pe dis
tanța de 15 km a fost domi
nată de tinerii schiori de la 
A.S.A. Brașov, clasați cu 4 
sportivi în primele 6 locuri. A 
cîștigat Tibor Tanko după o 
Întrecere de toată frumusețea 
cu colegii săi de generație.

întrecerea luniorilor mici pe 
10 km a avut un lider scontat 
In persoana tînărului și talen
tatului Viorel Șotropa, tot de la 
A.S.A. Brașov — munca perse
verentă a antrenorului Constan
tin Enache începe' 'să dea roa
de — care a dominat proba din 
start pînă la sosire, cucerind 
astfel și el al doilea titlu de 
campion la individual (în afara 
celui cîștigat cu ștafeta). RE
ZULTATE TEHNICE, 5 kin ju-

fizică și sport

(Lie. „Matei Basarab"), Nicolae 
Coman (Lie. „23 August"), Cos- 
tel Moce (Lie. ind. 21).

O reușită determinată nu nu
mai de capacitatea organizato
rică a inițiatorilor, ci, în ace
lași timp, și de aportul adus 
de cadrele didactice din școlile 
sectorului 3.

Salutînd acțiunea, dorim să 
subliniem faptul că sectorul 3 
este ?i cel care a cîștigat în
trecerea pe Capitală la activi
tăți sportive de masă, initiate 
și organizate în anul 1985, cu 
7 895 p. Lider detașat față de 
celelalte unități sportive simi
lare ; pe locul 2 — sectorul 5 
cu 3 955 p, Iar pe locul 3 — 
sectorul 2 cu 3 945 p. Printre 
obiectivele întrecerii : gimnas
tica la locul de muncă, crosu
rile de masă, acțiunile de se
lecție a copiilor tn diferite 
ramuri de sport, organizarea 
de drumeții și excursii, parti
ciparea la finale ale „Dacia
dei*  și implicit puncte In com
petiția sportivă națională.

Acum, zăpada « căzut din 
belșug. Vor trebui căutate — și 
cu siguranță Inimoșii activiști 
ai sportului le vor găsi — alte 
forme de angrenare a tineretu
lui în practicarea sporturilor de 
iarnă.

Tiberiu STAMA

DE LUPTE GRECO-ROMANE
nitură bucureșteană : 6—4. Pro
babil că localnicii s-ar fi im
pus mai ușor și In această ln- 
tîlnire, dar bucureștenii au 
prins aripi după surprinzătoa
rea lor victorie, cu 7—3, în 
meciul cu redutabila echipă 
botoșeneană, care avusese loa 
înainte. (I. MÎNDRESCU — 
coresp.)

TG. JIU. Prezentind și la a- 
ceastă ediție o garnitură bine 
pusă la punct, Aluminiu Sla
tina a dominat Întrecerile cu 
celelalte două partenere : 10—0 
cu C.S.M. Craiova șl 7—3 cu 
Cimentul Tg. Jiu- Tot eu un 
rezultat categoric «-a terminat 
șl meciul dintre Cimentul șl 
C.S.M. : 8—2. (M. BALOI —
coresp.)

LUGOJ. Amatorii de lupte 
din localitate au așteptat eu 
nerăbdare derbyul bănățean 
dintre formația lugojană Me
talul I.U.R.T. și C.S. Arad. Nu
mai că de astă dată luptătorii 
din Lugoj s-au impus mult 
mai ușor decît se așteptau, eu
7— 3. Tot Ia scor a dispus șl 
de Hidroichnioa CJCA. Firet i
8— 2. Deosebit de strfns a fort 
meciul dintre C.S. Arad și Hi
drotehnica, arădenii fiind ne- 
volți să se mulțumească cu o 
victorie la Ibnită : 8—4.

REȘIȚA. Cunoscuta formație 
giu&eșteană Rapid a debutat 
cu succes, reușind să depă
șească una dintre vechile ei 
rivale, C.S.M. din localitate 
(8—<) șl să Întreacă la scor 
pe Metalurgistul BtHeștl 1 
8—2. Reșițenil s-au reabilitat 
întru cîtva, Invingind net, 9—1, 
pe Metalurgistul. (D. GLAVAN 
— coresp.)

BUZĂU. A.S.A. dtn localitate 
a pierdut ambele partSfe : 4—6

DE SCHI fOND-JIWI
nloarc : 1. Ileana Hangan
(C.Ș.Ș. Bistrița) 17:14,59 — cam
pioană națională, 2. Edith Bako 
(CSȘ. Miercurea Cluc) 1750,21,
3. Mihaela Fîc (CSȘ Reșița) 
1851,50, 4. Daniela Filîmon 
(CSȘ Vatra Domei) 18:07,49, 5. 
Lenuța Diculescu (CSȘ Vatra 
Dornei) 18:12,53, 6. Adina Tuțu- 
Jan (CSȘ Sibiu) 18:16,65; 15 km 
juniori mari : 1. Tibor Tanko 
(A.S.A.) 48:08,31 — campion na
țional, 2. Grigore Bodașcă (Di
namo) 48:32,30, 3. Vlăduț Monda 
(ASA) 4850,58, 4. Zolt Sara 
(ASA) 49:14,30, 5. Florin Burcă 
(Dinamo) 50:06,00 ; 10 km, juni
ori mici : 1. Viorel Șotropa 
(ASA)) 31:29,54 — campion na
țional, 2. Elemer Tanko (CSȘ 
Gheorgheni) 31:57,72, 3. Istvan 
Micloș (CSȘ Gheorgheni) 32:38,76,
4. Lucian Conț (CSȘ Bistrița) 
32:49,55, 5. Vasile Zaharia (CSȘ 
Bistrița) 33:01,26, 6. Eugen Po
pa (Dinamo) 33:04,43.

Turneele campionatului masculin de voiai

IN PARTIDA DERBY: STEAUA - DINAMO 3-2 (BE LA 0-2!)
c<

DE LA
Simbătă la Baia Mare și 

Oradea au luat sfîrșit turneele 
cu nr. 3 ale campionatului mas
culin de volei.

BAIA MARE (prin tele
fon). Ultima zi a turneului la 
care au luat parte echipele din 
prima grupă valorică (1—6) s-a 
încheiat în Sala „Dacia" din 
localitate într-o atmosferă de 
entuziasm și satisfacție. Circa 
1 800 de spectatori — care au 
urmărit derbyul dintre Dinamo 
și Steaua — au aplaudat multe 
minute după încheierea întîlni- 
rii, răsplătind astfel efortul ju
cătorilor celor două formații 
care au furnizat o partidă spec
taculoasă de toată frumusețea, 
disputată cu dîrzenie pînă la 
fluierul final. Campioana, Dina
mo, a condus cu 2—0 la seturi, 
dar victoria a revenit actualei 
lidere. Steaua, cu scorul de 
3—2 (—14, —7, 6, 4, 11).

„Șansele hirtiei" indicau fa
vorită pe Steaua — cu o for
mație tînără, omogenă — dar 
Dinamo — mult schimbată In 
bine sub bagheta actualului cu
plu de antrenori : C. Oros și 
M. Păușeseu — s-a dezlănțuit 
în atac și s-a apărat excelent 
din start. Atacurile dinamovis- 
te, efectuate în principal de 
Gheorghe (excelent pe toată 
durata meciului) și Pop, jocul 
bun din linia a doua, au clăti
nat reduta stelistă care a cedat 
in primele două seturi. Răstimp 
ta care două piese din angre
najul Stelei (Pralea șl Pente- 
lescu) cedaseră pe plan psihic, 
în Indîrjirea partidei. Antreno
rii echipei, G. Bartha și V. Du
mitrescu, i-au introdus în for
mație pe Spinu și Mina care, 
efectiv, au reușit să schimbe 

cu Progresul București și 2—8 
cu L.C. Dacia Pitești. Intîlnl- 
rea dintre cele două echipe 
oaspete a stat sub semnul e- 
chilibrului, lncheindu-se cu 
victoria formației piteștene : 
5—4. (D. SOARE — coresp.).

MEDGIDIA. Redutabila e- 
chlpă constănțeană Farul a 
fost ținută In șah de gazde, cu 
care a terminat Ia egalitate : 
5—5. Cu greu a dispus de 
Delta Tulcea : 6—4. în uMtaaul 
meci. 1MUM — Delta 7—3. (N. 
CARABAS — coresp.)

PLOIEȘTI. Aproape toate 
cele șase meciuri care au avut 
loc la Ploiești au fort echili
brate și s-an încheiat cu re
zultate strînse : Metalul Bucu
rești cu Carpați Sinaia 8—4. 
cu Industria sirmei BwAu 5—5 
Șl cu Prahova Ploiești 4—6 
(surpriza etapei) ; Industria 
sîrmei cu Prahova 8—4 rt eu 
Carpați tot 8—4j Prahova — 
Carpați 7—3. (I. BĂLTEANU — 
coresp.)

MOTRU. Cea mal frumoasă 
comportare a «rai Mwsochd 
Ctmpulung : 9—4 eu Mineral 
Motru, 8—3 cu Construcția 
București și 7—3 cu Klectropu- 
tero Craiova. Cetelalte rezul
tate : Mineral eu Etectropntere 
8—4 și cu Cenrtruefta 5 5. (N. 
JUGANARU — coresp.)

ORADEA. Cu o serie de ti
neri talentați tn formație, Cri- 
șul s-a remarcat la această e- 
tapă : 10—0 cu Bihoreana Mar- 
ghita, 8—2 cu Ă.8.A. Chj- 
Napoea și 7—3 cu Kertroarareș 
Tg. Mureș, tn cdeăafte me- 
cfriri : A.S.A. cu Etertromureș 
8—4 șl cu Bihoreana 9—1 ; E- 
lectromureș — Bihoreana 8—2. 
(Me GHIȘA — coresp.)

TINERELE GIMNASTE SE GRĂBESC..
(Urmare din pag. 1)

despre elementele pe care le-a 
lucrat la fiecare aparat, s-a 
discutat chiar cu ujfii dintre 
antrenorii fetelor de la lot 
pentru a se ști de edtre co
lectivul tehnic de la Onești cit 
mai multe despre nivelul de 
pregătire. „Noi trebuie să asi
gurăm continuitatea — ne spu
nea Alexandru Aldea —, timpul 
scurt pe care ÎI avem la dis
poziție nu ne permite să ne 
angajăm în lucruri noi". In 
primele 10 zile de activitate in 
sală, accentul s-a pus pe pre
gătirea artistică și s-au intro
dus foarte multe elemente din 
exercițiile impuse. Chiar dacă 
nu e deloc ușor, este o buni 
atmosferă de muncă ți e pre
gătit totul ca, o dată cu înce
perea cursurilor școlare, spor
tul și învățătura sd colaboreze 
armonios, să se obțină pe am
bele planuri cele mai bune re
zultate posibile.

totul in bine. Primul cu jocul 
său calm și precis, cel de-al 
doilea prin atacurile sale pu
ternice, eficiente. Nici dinamo- 
viștii n-au mai avut „străluci
rea" din primele două seturi 
și... s-a ajuns la 2—2. Ultimul 
set, din nou foarte frumos, de 
luptă dîrză, a revenit echipei 
Steaua, care are marele avan
taj că dispune de rezerve la 
nivelul titularilor.

Arbitri A. Ion și S. Popescu 
au condus foarte bine forma
țiile : STEAUA — Ionescu (Pă
dureții), Constantin. Șoica, Pra
lea (Spînu), Dascălu, Penteles- 
cu (Mina) ; DINAMO — Ion, 
Vrîncuț, Rotar, Pop, Gheorghe, 
Enescu (au mai jucat : Dră- 
ghici, Radulescu, Georgescu).

în celelalte două partide ale 
zilei : Universitatea C.F.R. Cra
iova — C.S.M.U. Suceava 3—0 
(11, 4, 15) și Explorări Știința 
Baia Mare — Politehnica Timi
șoara 3—1 (14. —11, 8. 8,).

Modesta FERRARINI
CLASAMENT

1. Steaua 30 20 0 60: 9 40
2. Dinamo 20 16 4 52:21 36
3. Explorări B.M. 20 9 11 36:40 29
4. Universitatea Cr. 20 6 14 29:45 26
5. PoUte&Tiica T. 20 5 15 23:49 25
6. C.S.M.U. Suc. 20 4 10 16:52 24

GRUPA A Ho VALORICA
ORADEA (prin telefon). 

Așteptată cu emoție de supor
terii localnici, partida derby din 
turneul rezervat echipelor gru
pei a doua valorice, dintre 
C.S.U. Oradea (cu patru vic
torii Ia activ în turneu) și lide
ra autoritară a acestei grupe,

A început returul campionatului feminin

C.S.U. GALAȚI, K.O. PE TEREN PROPRIU!
Duminică a început returul 

Campionatului feminin al primei 
divizii de volei. Cu o mare sur
priză la Galați șl o confirmare 
plteșteană la Bacău.

GRUPA I VALORICA
C.S.U. GALAȚI — C.SJW. LIBER

TATEA SIBIU 0— 3 (—4, —10,
—4). Cel peste 2 000 de specta
tori care au venit In Sala spor
turilor exclusiv pentru acest 
meci au rămas, pe parcursul 
jocului, consternați de prestația 
Inexplicabil de ștearsă a echipei 
favorite, iar la sflrșitul partidei 
pur și simplu nu le venea să 
creadă că au fost martorii unei 
așa de amarnice surprize. Real
mente. gălățencele (lipsite de a- 
portul Speranței Gaman, care nu 
avea viza medicală pe carnet !) 
au fost de nerecunoscut. Slblen- 
cele, In sextetul : Mirela Po- 
poviciu, Daniela Mărginean, An
ca ștefan, Carmen Bobe, Doina 
Bischln șl Anca Beșta (neschim
bat, deoarece nici rezervele a- 
cestel echipe nu aveau viza me
dicală la zi) au acționat exce
lent tn toate compartimentele, 
dominind Jocul de ta un capăt 
la altul. Foarte bun arbitrajul : 
M. Niță — I. Covad (T. SntlO- 
POL, coresp.).

UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA — FLACARA ROȘIE 
BUCUREȘTI 3—1 (S, IZ, —9, 9).
Med antrenant, ca faze specta
culoase. Liderele au fost supe
rioare în jocul la Bleu, mai ales 
prin blocajele ferme. S-au re
marcat : Eugenia Cotescu, Car- 
man Cuejdeanu, Monica Șușman 
de la învingătoare. Viorica Btr- 
sășteanu, viorica Niculescu și 
Nicullna Bujor de Ia învinse. 
Arbitri : C. Păduraru șl D. Ne- 
groin (V. POVOVK'I, coresp.).

FARUL CONSTANTA — DINA
MO, amlnat.

In clasament : L Univ. CFR 
IT p, 2. C.S.U. » p, 1 Dlnamo 
11 p, 4. Flacăra roșie Mp, 8. 
C.S.M. Libertatea 19 p, L Farul 
K p.

Cei patru antrenori ai lotu
lui provin din patru orașe : 
București (Nadia Comăneci), 
Baia Mare (Alexandru Aldea), 
Ploiești (Ileana Sima) și Onești 
(Mihai Săndulescu), iar cele 17 
sportive pe care le-am urmărit 
la antrenamente stnt : Liliana 
Stanciu și Cătălina Bucur 
(C.S.Ș. Triumf). Gabriela Efte- 
mle. Gabriela Gheorghe și Mi
haela Ciobanu (Petrolul), Cris
tina Bontaș, Violeta Damian, 
Iuliana Fillp, Lăcrămioara Fi
lip, Florentina Cîmpureanu 
(C.S.Ș. Onești), Florentina Șer- 
ban, Mirela Pașca și Mihaela 
Iojiban (C.S.M. Baia Mare), 
Ileana Ștefănescu (Spartac- 
C.S.Ș. 1 Oradea), Diana Bostan 
(C.S.Ș. Focșani), Ioana Darvai 
(C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca) și 
Cecilia Martinaș (S.C. Bacău).

Am consemnat cu plăcere 
dorința și hotărîrea colectivu
lui de la Onești de a munci 
fără preget, de a nu precupeți 
nici un fel de efort in înde

Eleond Dinamo Zalău (și ea 
neînvinsă), a revenit pe merit 
bihorenilor cu scorul de 3—1 
(5, —7, 14, 9). A fost o partidă 
de luptă aprigă pentru fiecare 
minge, ambele combatante con
tribuind la un spectacol de ca
litate, mult aplaudat. Orădenii, 
în continuu progres de la meci 
la meci, au demonstrat că re
prezintă un sextet omogen și 
că poziția lor în clasament este 
nemeritată. Elevii lui O. Bâc 
au avut în Tcrbea (cel mai bun 
de pe teren), Răduță și Teleagă 
principalii artizani ai victoriei. 
Cu excepția setului II, cîștigat 
de sălăjeni, bihorenii au con
trolat tot timpul jocul cîștigind, 
deci, toate partidele din acest 
turneu. De la învinși am re
marcat po Codre, Strauff și Tă- 
mășan. Cuplul I. Costiniu — A. 
Rafu a condus foarte bine un 
meci greu.

în precedentele intîlniri ale 
ultimei zile : A.S.A. Electromu- 
reș Tg. Mureș — Tractorul Bra
șov 3—1 (9, —15, 9, 15). Remar
cați : Sanislav, Racolțea, Săniu
ță (A.S.A.), Dragu, Cășvean (T); 
Relonul Săvinești — Calculato
rul 3—1 (2, 11, —2, 10). Evi- 
dențiați : Buruș, Vițclaru, Bă
diță (R). Au condus bine cuplu
rile : I. Rusu-I. Niculescu, res
pectiv, F. Scorțaru-R. Ion.

Gheorghe DEDIU
CLASAMENT

7. Elcond Dinamo
«. A.S.A. Tg. M.
9. Relonul

10. Calculatorul
11. C.S.U. Oradea
12. Tractorul Bv.

20 14 6 50^7 34
20 12 9 44:33 22
20 10 10 40:39 30
20 10 10 39:46 30
20 9 12 35:43 M
20 6 14 31:40 26

GRUPA a n-a VALORICA
RAPID BUCUREȘTI — PENI

CILINA IAȘI 3—1 (—13, 14, 7, 14). 
Ambele echipe s-au mișcat greoi, 
parcă lipsite de vlagă, practldnd 
un joo sub posibilitățile — co
lective și individuale — reale. 
Au abundat greșelile la prelua
re, in atac și mai ales in apă
rase (blocaje anemice, scunde și 
negrupate, inerție totală In linia 
a doua). Singurul element po
zitiv a fost serviciul, de pe ur
ma căruia rapidistele au fost 
cele care au profitat mal mult. 
Ieșencele, prin efortul coordona
toarei Gabriela Coman, șl prin 
activitatea mal liniară a Marinei 
Bejenaru In atac au lăsat la un 
moment dat impresia că nu vor 
scăpa din mină victoria, dar pre
luările șub orice critică le-au 
juftat festa. Extrem de oscilante 
și rapidistele (sublinieri, totuși, 
pentru Elena Ble, Tanța Codrea 
șl rezerva Sorina Niculescu). 
Spectaculoasă doar evoluția sco
rului : 7—0, to—4, 10—10, 12—10,
12— 14, 13—15 (setul I), 1—5, »—7,
4—9, 12—9, 12—11, ÎS—11, 19—14,
18—14 (H), 1—4, 5—7, 9—7, 11—12,
13— 13, 16—14 (TV). Arbitraj bun : 
C. Manițiu — N. Găleșeanu (AJB.)

CHIMIA RM. VTLCEA — CAL
CULATORUL BUCUREȘTI 3—0 
(13, 12, 11). Partidă frumoasă, 
viu disputată. Bucureștencele au 
dat o replică ambițioasă șl au 
condus adesea pe parcursul se
turilor, gazdele avind Insă flna- 
luri mai bune. Remarcări : Ma
dlena Dublnciuc, Natalia Dulie», 
șl Camelia Iliescu, respectiv Se- 
verina Tudorache șl Elena Negu- 
lescu (D. roșianu, coresp.)

ȘTIINȚA BACăU — DACIA 
PITEȘTI 1—3 (12, —11, —12, —8). 
Oaspetele au fost superioare la 
preluare, Ia construcția atacului 
șl ea mișcare tn teren. Cele mal 
bune : Măria Enache, Feuda Po
pescu șl Valentina Rădulesen de 
la Învingătoare. Foarte bun ar
bitrajul : D. Rotaru — O. Pop. 
(I. IANCU, coresp.)

In clasament : 7. Dacia 38 p, 
t. Chimia 86 p, 9. Calculatorul 
81 p, 10. Penicilina 30 p, 11. Ra
pid 28 p, 12. Știința 28 p.
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ȘT!
(Urma

plinirea misiunii încredințate, 
de a pune — prin rezultatele 
deosebite pe care doresc să le 
obțină — o cărămidă ta teme
lia viitoarelor succese ale gim
nasticii din Onești, centru de 
mare tradiție, care trebuie sd-și 
reocupe poziția de frunte pe 
care o deținea cindva. Și nici 
că se putea o încheiere mai 
potrivită pentru aceste prime 
cuvinte scrise despre noul lot 
de junioare al țării decît cele 
spuse de Nadia la sfîrșitul u- 
nui antrenament greu, intens, 
la capătul căruia atît fetele, cît 
Și antrenorii erau leoarcă de 
transpirație : „Dacă am făcut 
cinste Oneștiului cu rezultatele 
mele de sportivă, doresc foarte 
mult acum să mă afirm și ca 
antrenoare. împreună cu co
legii mei, vom face totul ca 
fetele pe care le pregătim aici 
să fie competitive la nivel eu
ropean, pentru a reprezenta cu 
cinste gimnastica românească 
In viitoarele mari întreceri".
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baschet masculin. Insă cei ce 
au intrat in sală la primul 
meci, Farul Constanța — Poli
tehnica Iași, au fost de-a drep
tul șocați. Avînd încă în ima
gine splendidul spectacol ofe
rit în seara precedentă de fe
tele de la „U“ și Primigi, fiind 
încă impresionați de vioiciunea 
și dîrzenia cu care s-au apărat 

. componentele ambelor formații, 
cei ce veniseră să vadță și un 
meci de băieți au rămas stu- 
pefiați de apărările mimate, 
de acțiunile ofensive purtate 
cu încetinitorul, de blazarea 
ce se vedea in prestația mai 
tuturor jucătorilor de la Farul 
și Politehnica Iași, precum și 
— după cum s-a văzut în con
tinuare, în ziua respectivă și 
în cele următoare — 
luția baschetbaliștilor 
lalte echipe. 
Universitatea 
o splendidă 
tru baschet, 
a arătat de 
de cele mai : _____ _
goale, de ce interesul pentru 
Întrecerile divizionare „A*  de 
băieți scade necontenit, atin- 
glnd câteodată nivelul zero. 
Iar turneul din Sala «porturi
lor din Cluj-Napoca 8-a des
fășurat la puțină vreme după 
ce antrenorii divizionari au 
participat la cursul de r«rf- 
dare, la care au fost — chi
purile — numai „ochi $d u- 
rechi" și au promis ca de a- 
cum Înainte să modernizeze 
procesul de pregătire a spor
tivilor lor.

De fapt, ca de atîtea alte 
ori, antrenorii au ascultat, au 
promis, dar nu au făcut 
mic ! Altminteri, turneul 
putat în Sala sporturilor 
CIuj-Napoca nu ar fi fost 
de nelnteresant, nu s-ar fi con
stituit într-o antl-psropagandă 
a jocului de baschetI

in evo- 
celor- 

Dacă Intflnirea 
— Primlgi a fost 
propagandă pen- 
turneul masculin 
ce tribunele slnt 

multe ori aproape

nl- 
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STEAUA și-a început tur
neul în Italia. Sîmbătă, ech'- 
pa noastră campioană a evo
luat la Verona, unde a întîlnit, 
în meci amical, pe actuala cam
pioană a Italiei. Partida s-a 
încheiat cu un scor egal : 1—1 
(0—0). Au marcat Turchetta 
(min. 67', respectiv Stoica 
(min. 74).

C.S. TÎRGOVIȘTE — RAPID 
BUCUREȘTI : 2—1 (2—1). Au
torii golurilor : Petruț (min. 15 
și 30) pentru învingători, res
pectiv Cioacă (min. 40). Rapid 
a aliniat formația: Mânu —Ma
rinescu, Cîrstea, Rada, Mincu
— Niță, Goanță, Cîrian — Cioa
că, Șt. Popa. Mărgineanu. Au 
mai jucat : Grigore, Proșteanu, 
Țîră. (M. Avanu, coresp.)

MUSCELUL CtMPULUNG 
MUSCEL — VICTORIA BUCU
REȘTI : 1—0 (0—6). Meci foar
te frumos, disputat In fața a 
peste 10.000 spectatori I Unicul 
punct al partidei ■ fost rea
lizat de Pamfll (min. 72). Di- 
vizonara A a folosit echipa : 
Nițu - Vlad, I. Marin, Mirea, 
Cățoi — Augustin, Urau, Mi- 
traou — Glonț, Lala, Nica. Au 
mai evoluat : Eftimescu. Mânu, 
Trichinici. (P. Mateoiu, coresp.). 
în alt meci de verificare. Vic
toria a jucat la Comănești, cu 
Minerul, și a învins cu 1—0 
(0—0) prin golul lui P. Petre 
(min. 58) (I. Vizitiu — coresp.).

STRUNGUL ARAD — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA : 
(2—2). Au marcat : Urs 
21), Nedelcu H (min. 45
— din lovituri de Ia 11 
pentru arădeni, respectiv 
ba (min. 5,17, 48), Rotariu 
72). „Poli" a evoluat în urmă
toarea alcătuire : Popa — Șun- 
da, Ionuț. Șulea, Lehman 
Rotariu, Viăiăneseu. Sabăn, 
Giuchici, Oancea, Bolba. 
mai jucat: Leu,

(min.

_____ Au 
Neagu, An- 

dreaș, Foaie. (N. Străjan, eo- 
resp.)

AVÎNTUL REGHIN — GAZ
METAN MEDIAȘ : 3—2 (6—0).

IACĂU A RĂMAS NEÎNVINSĂ
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Demeter 2, Biolan 2, Beschi 1, 
Oancea 1, pentru Ruimeintid, 
respectiv Țlrcă 11, Nlțoiu o, 
Cervenciuc 4, Lunca 2, Popa 2, 
Danilof 1 și Darvaș 1. Joc 
foarte bine arbitrat de M. Ma
rin (București) și R. lamandi 
(Buzău).

TEXTILA 
CONFECȚIA 
Confecția, în 
celentă a comportării in acest 
turneu, a evoluat cu siguranță. 
Marcatoare : Morar 8, Bartas 
4, Marian 4. Suhai 3, Mlean 1 
(Textila), Grigoraș 12, Mălu- 
reanu 4, V. Constantinescu 4, 
Nuțu 2, G. Constantinescu 1, 
Combei 1, Amarandei 1, Hă- 
virneanu 1 (C). Arbitraj bun : 
Gh. Mihalașcu — AL Isop.

RAPID — RELONUL 20—18 
(11—8). Relonul a avut un final 
excelent, cu Iulișca, fără 
îndoială liderul echipei, în 
formă deosebită. Dar han
dicapul din finalul partidei a 
fost mult prea mare (20—13 
pentru Rapid) pentru ca 
handbalistele din Săvlnești să 
mai poată face altceva decît 
să limiteze proporțiile scoru
lui. Au înscris : Oanea 4, Dobre 
4, Stanciu 3, Ignat 3, Iagăru 3, 
Doiciu 2, Ailenei 1 pentru 
Învingătoare, respectiv lu- 
Iișca 11, Enea 3, —
Florea 1. ‘ _ _______
D. Gherghișan — C. 
ambii din Iași.

DOROBANȚUL - 
SIBIU 20—20 (9—10). 
puțin de trei minute 
de final, Dorobanțul conducea 
cu 20—17 și se părea că are 
victoria asigurată, deși pînă 
atunci sibiencele au condus tot 
timpul : 14—11 In min 38,
16—14 în min. 46, 17—16 in
min. 51. Un final dramatic, eu 
trei intercepții ale handbaliste
lor din Sibiu (doar două fruc
tificate) si cu un ultim gol 
Înscris de Mohanu. consemnăm 
un echitabil rezultat de egali
tate. Au marcat • Curea 6, 
Bănică 5, Raicu 3, Marineac 2, 
Anton 2, Barzu 1, Mocanu 1 
(D), Rău 11. Mohanu 5, Hamza 
2. Oltețeanu 1, Ciontaș 1 
(C.S.M.). Brașovenii S. Sticea 
și Gr. Bolocan au arbitrat 
bine.

RULMENTUL — MUREȘUL 
24—23 (18—12). Elevele antre-

I.AS. ZALĂU — 
20—26 (10—11). 

aceeași notă ex-

Brănuț 3,
Au condus bine :

Drăgan,

CLS.M. 
Cu mal 
înainte

norului Remus Drăgănescu au 
condus confortabil 
repriză. La reluare, 
cele forțează si reușesc 
egaleze : 21—21 în min. 
dar nu pot trece la conducere 
și tot brasovenede, prin Neică 
și Tache, înscriu knparabil. 
In min. 58,37 scorul devine 
24—23 pentru Rulmentul care 
apoi ratează două atacuri clare, 
ciștigind la limită, dar meritat. 
Au finalizat : Tache 10, Beschi 
4. Neică 3, Marian 2, Demeter 
2, Boriceanu 2, Millceanu 1 (R), 
Laszlo 10, Moszi 
Biro 1. Bărbat 1, 
Au condus bine 
(București) .— I. 
iești.

TEROM — HIDROTEHNICA 
19—19 (10—11). Meciul a de
venit dramatic In ultimele 8 
minute. Cu patru secunde 
înaintea fluierului final, for
mația ieșeană a rămas numai 
cri patru jucătoare de dmp, 
trebuind să lupte cu forța 
Larisei Cazaca, care a fost 
ținută „om la om". Ea a reușit 
să înscrie golul care ar fi 
Însemnat victoria echipei sale, 
dar după timpul regulamentar 
de joc ! Marcatoare : Covaliuc 
8. Chirvase 6, Anton 3, Nisi- 
peanu 2 (TEROM), Cazaca 11, 
Cămui 4, L. Carapetra 2, Bo- 
ioșcă 1, E. Carapetra 1 (H).
Au arbitrat foarte bine bu- 
zolenii Tr. Ene si R. Iamandl.

ȘTIINȚA BACĂU — CHI
MISTUL RM. VÎLCEA 21—21 
(10—8). Meci de mare luptă. In 
ultima secundă de joc. Ia scor 
egal, cele mai bune Jucătoare 
ale celor două echipe — Geor- 
geta Cervenciuc (Știința) și 
Doina Rodeanu (Chimistul) — 
s-au aflat față în față la o a- 
runcare de la 7 m. Au marcat : 
Cervenciuc 7, Popa 4, Tîrcă 4, 
Butnărașu 2, Petrea 2, Lunca 1, 
Danilof 1 (Șt.), T3r6k 7, Rome
le 6, Ionescu 3, Pestrițu 2, Pes- 
irea 2, M. Petre 1 (Ch.). Au ar
bitrat bine : N. Iancu — Gh. 
Sandor.

in prima 
mureșen- 

să 
50,

8, Stroia 2, 
Buciumau 1. 
M. Stăncilă 

NI colac (Plo-

CLASAMENTUL : 1. Știința 
31, 2. Rulmentul 30, 3. Rapid 27, 
4. Hidrotehnica 25 (247—205)), 5. 
Chimistul 25 (277—246), 6. 
ROM 23, 7. Confecția 22, 
C.S.M. Sibiu 
Dorobanțul 18 
reșul 17, 11. 
Textila Zalău

TE-
8.
9,18 (222—253), 

(188—246), 10. Mu- 
Relonul 15, 12.
13.

Meciul s-a jucat sîmbătă, la 
Sovata. (I. Ormenișan. coresp.)

OLIMPIA SATU MARE — 
C.I.L. SIGHET: 2-1 
Au marcat : Palenesar 
10), Boc (min. 89), respectiv 
Caciureac (min. 60) (Z. Kovacs, 
coresp.)

F.C. MARAMUREȘ BAIA 
MARE — MINERUL CAVNIC : 
4—2 (3—0). Autorii golurilor :
Tulba (min. 11 și 45), Tătăran 
(min. 26), Năprădean (min. 63 
din 11 m), respectiv Catană 
(min. 65) și China (min. 83.). 
(A. Crișan — coresp). în meci 
revanșă. disputat duminică, 
F.C. MARAMUREȘ BAIA MA
RE — MINERUL CAVNIC: 
2—1 (1—I), prin golurile înscri
se de Tulba și Tătăran, pentru 
băimăreni, Mociran, pentru 
Minerul.

ȘOIMII I.P.A. SIBIU — JIUL 
PETROȘANI : 1-1 (0-1). Au 
înscris : Barna (min. 85), pen
tru sibieni, Pachițeanu (min. 
5), pentru petroșeneni (I. lo- 
nescu — coresp).

LC.I.M. BRAȘOV 
CĂRA---------------
RENI : 
58) și 
gazde, 
(min. 67), pentru oaspeți, slnt 
autorii golurilor. (C. Gruia — 
coresp.)

METROM BRAȘOV — DU
NĂREA C.S.U. GALAȚI : 2—2 
1—1. Autorii golurilor : Anlță 
(min. 8) și Mureșan (min. 74), 
pentru Metrom, respectiv Bala- 
ban (min. 26 — din penalti) 
și Ragea (min. 53). (G. Lorac
— coresp.)

PETROLUL PLOIEȘTI — 
S.C. BACAU : 2—0 (1—0). Meci 
disputat în cursul săptămlnil. 
Au înscris : I. Gușă (min. 15) 
și Cr. Ene (min. 60). Au evo
luat formațiile : PETROLUL : 
Niculescu — Pancu, Butufci, 
Pitulice, P. Gușă — Mocanu, 
O. Grigore, I. Solomon — Ia- 
mandi, Nuță, I. Gușă. S.C. BA
CĂU : Mangeac — Viscreanu, 
C. Solomon, Borcea, Elisei — 
Șoșu, Tismănaru, Burleanu — 
Mangalagiu, Avădanei, Bițcă. 
Au mai jucat : Costin, Cario
ca, Enache, Hincu, Crlstescu, 
Roșu, Cr. Ene, Cismaru, Ioniță
— la Petrolul, Popa, Arieni, 
Iancu, Penoff, Trîmbițaș — la 
S.C. Bacău. (O. Bălteanu — 
coresp.)

(1-0).
(min.

FLA- 
AUTOMECANICA MO- 
2—1 (0—0). Ficu (min. 

Patru (min. 82) pentru 
respectiv Ștefănescu

— Ion Ciocan, ce face în a- 
ceastă perioadă „U“ ?

— Sc pregătește cu toată rîv- 
na, Ia Sovata, pentru că 
colegii mei, mai vîrstnici 
mai tineri, sînt convinși că 
mai așa putem rămîne pe 
ma scenă a fotbalului 
Spunem cu toții că pregătirile 
pe care le facem in prezent sînt 
poate prea aspre, dar nimeni 
nu dă înapoi. Nu se poate alt
fel.

— Mai ales că există stimu
lentul frumoasei clasări la sfîr- 
șitul turului.

— Fără îndoială că pentru o 
nou promovată locul 7 și acel 
+ 1 Ia „adevăr" e mai mult 
decît bine și după o asemenea 
poziție nu se poate să nu folo
sești starea de spirit și să in- 
cerci o autodepășire. Știu, este, 
de fapt, obligația întregului e- 
șalon de fotbaliști fruntași, de 
la care se așteaptă rezultate 
mult mai bune pe plan interna
țional. „Momentul Steaua" poa
te constitui și el „o vitamină" 
in acest sens. Pentru o nou pro
movată, primul obiectiv îl con
stituie răminerea în Divizia 
„A" dar noi, după bilanțul tu
rului, fără falsă modestie, 
tem convinși că se poate 
mult. Că nu va fi ușor...

— Concret, ce înseamnă 
cest... mai mult ?

— Urcarea spre „careul 
lor" de care plutonul 
prea distanțat. Pentru „U“, 
loe în plus nu e imposibil, 
condiția să consolidăm ceea 
am realizat în toamnă, mai 
les Sub aspectul jocului. Zic

toți 
sau 
nu- 
pri- 

nostru.

sîn- 
mai

a-

așî- 
parcă-1 

un 
cu 
ce 
a- 
eu 

că cei trei ani de Divizie „B“, 
cînd toți adversarii ne cunoș
teau gînduriie — promovarea — 
și ne înfruntau cam aspru, au 
constituit un serios rodaj pen
tru cei mai tineri, 
privește, perioada 
Turda, apoi 3 ani _____
CIuj-Napoca, au însemnat tot 
atîtea prilejuri de fortificare.

— Apropo, fără mari valori, 
C.F.R. a rămas o frumoasă 
gină în fotbalul clujean.

— O echipă disciplinată 
harnică. O echipă-familic 
adevărat. Acestea erau marile el 
atuuri. Am avut $1 două „vîr- 
furi“ Țegean și Adam, dar echi
pa era o ECHIPA, și foștii ei 
component! se reîntîlnesc și as
tăzi cu plăcene, își urmăresc eu 
Interes activitatea.

— Din ’78 la „U“, la cei 34 
de ani, pe care îi vei împlini 
In aprilie, ai devenit decanul ei.

— Un veteran stimulat de at
mosfera de aici, de dragostea

în ce mă 
Arieșul 

la C.F.R.

pa-

«i 
eu

cn care e înconjurată echipa și 
care va îmbrăca tricoul aib-ne- 
gru pînă va fi nevoie de el. 
Cînd va veni altui mai bun ca 
mine ii voi spune „poftim bă
iete, mergi mai departe și fă 
mai mult decît am făcut eu".

— Are „U“ resurse încă ne
valorificate ?

— Cred că da. Mă gîndesc Ia 
posibilitățile tinerilor Meszaroș, 
Mujnai (care va reveni în a- 
cest sezon). Pojar, acesta din 
urmă de mare viitor, la Popicu, 
Ar mai fi Boieru, Feșnic, Fîșic. 
Dar mai sînt și bătrînii Dro- 
botă, Cîmpeanu și Cavai care tră
iește o nouă tinerețe între bu
turile Iui „U“. Parcă joacă de 
0 viață ia noi.

— Fișic a fost o mare promi
siune, mai ales după ce s-a în
tors din Australia, de la C.M. 
de juniori. Dar Gabor, Rednic 
sau Andone i-au luat-o mult 
înainte.

— Cam așa este. Depinde și 
de temperamentul lui, și de e- 
chipă. Cei trei ani de la „B‘t 
l-au scos din circuitul selecției 
la tineret, cum s-a mai mtîm- 
plat și cu alți jucători.

— Cum vezi returul ?
— Din punctul nostru de ve

dere, _ foarte greu, jucăm acasă 
eu Dinamo, Sportul studențesc 
și Steaua. Examene, nu glumă, 
examene de maturitate. Dar 
noi sperăm, ne vom bate pen
tru rezultat și vom încerca să 
nu avem o prezență formală în 
deplasare. Cu Dinamo vom juca 
și în „Cupă" și cum „Cupa" e 
competiția K.O.-urilor, dc ce 
n-am cuteza și noi, mai ales 
că un prim contact cu Dinamo 
de azi I-am luat în recentul 
meci amical, de verificare.

— Ești printre „bătrînii" Di
viziei „A“. Ce echipe ți-au lă
sat o bună impresie ?

— Steaua, în primul rînd, 
pentru felul ei tranșant de a 
juca, cum o făcea „U“ in pe
rioada lui Ivansuc, Marcu, Ma- 
teianu, Petru Emil. Apoi, Spor
tul studențesc. Universitatea 
Craiova, Dinamo. Si mai mi-a 
plăcut turul de forță al Iui 
„Poli" Timișoara, care trebuie 
să ne invite pe toți la medi
tație. Aceasta e de fapt o in
vitație pentru sezonul ce vine, 
de a ridica cota valorică a în- 
tîlnirilor noastre, fără prejude
căți și fără menajamente. Fără 
muncă și devotament eu n-aș 
fi putut juca pînă acum.

Constantin ALEXE

Divizia „A“ și „speranțele* 4 In oglinda turului

„PODIUM"
Un clasament A + S, adică un 

cumul al realizărilor obținute 
de echipele din Divizia „A" șl 
cele din campionatul speranțelor, 
poate reflecta, înainte de toate, 
activitatea de ansamblu a unul 
dlub de performanță. Sigur că 
ar tl fost șt mal interesant dacă 
am fi adăugat șl rezultatele 
juniorilor, dar șl așa acest cla
sament sul-generis poate 
la foarte multe reflecții, 
oferi teme de discuție șl 
semne de întrebare. Să ne 
asupra cîtorva dintre ele.

Conduce detașat Steaua șl 
faptul se datorează evoluției 
foarte bune în tur a ambelor 
echipe. Interesant de subliniat 
că, din momentul în care divi
zionara »A“ s-a instalat în vîrtul 
piramidei (anul trecut), șl echipa 
de speranțe a devenit 
candidată la locul 1, 
nu se întlmplase în 
cedențl. Cel mari l-au 
el pe cei tineri.

Locul secund 
F.C. Argeș, 
datorîndu-se tempoulul 
Impus de echipa de
liderul campionatului, 
deloc de mirare, din
ce clubul din Trlvale 
să se numere printre cele mal 
„productive" în privința căutării 
sl lansării talentelor în circuitul 
Diviziei

Surpriza clasamentului (o 
surpriză frumoasă) este oferită

UN

A-.

INEDIT: STEAUA-F.C. ARGEȘ - PETROLUL

Invita 
poate 
chiar 

oprim

principala 
ceea ce 

anii pre- 
tras după

este deținut de 
saltul față de „A" 

ridicat 
speranțe, 
și nu-1 
moment 
continuă

de a treia echipă de 
pe „podium", Petrolul 
Ploiești. Revenită In a- 
cest campionat din „B“, 
Petrolul a Înțeles, se 
pare, că nu se va pu
tea menține în „A“ 
fără să acorde atenția 
cuvenită cultivării gră
dinii proprii. Așa cum 
proceda clubul — cu 
rezultatele cunoscute — 
în deceniile șase și 
șapte.

Luptă... aprigă între 
următoarele trei. Corvl- 
nul — Dinamo — Univ. 
Craiova, cluburi care, 
în ultimii cinci ani, au 
furnizat un mare nu
măr de internaționali 
echipelor reprezentati
ve ale țării : A, tine
ret, juniori. Privit din
acest unghi, meritul lor poate 
fi mult mai mult apreciat, dar 
asta e o altă problemă.

Gloria se menține la „mijloc*.  
A.S.A. șl Victoria îșl datorează 

locurile bune... speranțelor, In 
timp ce căderea Sportului «tn- 
dențesc e cauzată de echipa de 
tineret.

Pe locuri... retrogradante, „U*  
Cîuj-Napoca (din cauza folosirii 
unul jucător în condiții nere
gulamentare a pierdut la spe
ranțe trei meciuri pe care le 
ctștlgase pe teren), Rapid și 
Chimia.

1. Steaua 34 27 5 2 82-14 72 (31+41)«
2. F.C. Argeș 34 20 6 8 48-24 60 (17+43)
3. Petrolul 34 17 fr 9 47-34 54 (18+36)
4. Corvinul 34 17 5 12 66-42 48 (18+30)
5. Dinamo 34 17 5 12 45-31 47 (22 +25)
6. Univ. Craiova 34 17 5 12 47-37 47 (21+26)
7. Gloria 34 15 4 15 50-50 42 (16+26)
1. A.S.A. 34 14 5 15 40-47 41 (15+26)
J. Sportul stud. 94 13 9 12 53-50 39 (24+15)

10. Victoria 34 10 10 14 36-46 37 (12+25)
H. F.C. Bihor 34 11 6 17 40-58 36 (10+26)
12. „Poli" Tim. 34 12 5 17 53-54 34 (15+19)
13. S.C. Bacău 34 13 2 19 41-52 34 (14+20)
M. F.CJd. Brașov 34 12 3 19 27-65 34 (12+22)
is. f.c. ent 34 10 8 16 34-48 33 (15+18)
1«. ,,U“ ClUj-N. 34 11 5 18 40-54 31 (17+14)
IT. Rapid 34 9 7 18 41-59 29 (13+16)
18. Chimia 34 10 4 20 39-64 27 (l«+«)

• între paranteze, 
seniori șl 
campionat 
torte.

punctele realizate de 
reamintind că In acestsperanțe,

se acordă 3 puncte pentru vio-

Repetăm, clasamentul oferit 
poate fi discutat In fel șl chip. 
Dar, dincolo de orice constatare, 
el oferă o imagine 
preocupărilor cluburilor 
divizionare „A" atît la 
primei echipe, cit șl la
tineretului, al schimbului, 
mtine. Grija pentru juniorul 
azi poate scuti un club 
grija pentru rezultatul 
mline.

asupra 
noastre 
nivelul 
cel al 

de 
de 
de 
de

Laurențiu DUMITRESCU

ADMINISTRAȚIA DE STAT L0T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN Z FEBRUA
RIE 1986 : 1. Cagliari — Ascoli 
(pauză) 2 ; 2. Cagliari — Ascoli 
(final) 2 ; 3. Catania — Arezzo 
1 ; 4. Cesena — Catanzaro 1 ; 5. 
Genoa — Lanerossi (pauză) 1 ; 6. 
Genoa — Lanerossi (final) 1 ; 7. 
Lazio — Bologna (pauză) X ; 8. 
Lazio — Bologna (final) X ; 9. 
Palermo — Empoll X ; 10. Peru
gia — Monza 1 ; 11. Pescara — 
Brescia 2 ț 12. Sambenedettese —

Cremonese X ; 13. Triestina 
Campobasso X.
• Aducem la cunoștința parti- 

cipanților care au jucat la tra
gerea „MULTIPLA- LOTO de du
minică 2 februarie că, datorită 
timpului nefavorabil din această 
zi, nu toate sucursalele județene 
au ajuns tn timp util la sediul 
administrației cu biletele vîndu- 
te, astfel încît operațiunile de 
tragere au fost amînate pentru 
astăzi, luni. 3 februarie, cu ln-

eepere de la ora 16,30, în sala 
Clubului din str. Doamnei nr. 2. 
Numerele cîștlgătoare vor fi ra
diodifuzate la ora 19 pe progra
mul n, precum șl la ora 23 pe 
programul I, de asemenea, tn re
luare, marți dimineața, la ora 
8,55, tot pe programul I. Depu
nerea duplicatelor biletelor con
siderate cîștigătoare, se va face 
conform cu datele menționate tn 
prospectul tragerii.
• ASTĂZI ȘI MIINE, ultimele 

zile pentru procurarea biletelor 
la tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES. ce va avea loc miercuri, 
5 februarie.



In Turneul „celor cinci nafiuni" la rugby

ECHIPELE GAZDĂ SE IMPUN
• Cristieana Cojocaru,

La Dallas, in Statele Unite, 
s-a desfășurat prima reuniune 
atletică din cadrul circuitului 
de turnee indoor. în cadrul a- 
cestei întreceri au participat și 
cîteva dintre cele mai bune 
atlete românce, care au avut 
comportări excelente. Astfel, pe 
distanța de o milă s-a înregis
trat o „dublă" a reprezentante
lor noastre : Maricica Puică s-« 
impus în 4:36,34, după o luptă 
de toată frumusețea purtată in 
compania Margaretei Keszeg, 
cronometrată în 4:36,44. O altă 
victorie a culorilor noastre a 
fost realizată de Ella Kovacs, 
în proba de 880 yarzi, pe care 
a dominat-o în 2:07,05. în ace
eași cursă, Doina Melinte s-a 
clasat pe locul 4, în 2:08,16. în 
fine, Cristieana Cojocaru a ur
cat, și ea, pe podium, ocupind 
locul trei în proba de 440 yarzi, 
cu timpul de 54,66. Victoria a 
revenit Dianei Nikson, crono
metrată în 53,21. Iată alte re
zultate, înregistrate în competi
ția masculină ; înălțime — Ho
ward (S.U.A.) 2,30 m ; prăjină

„EUROPA TOP 12“

LA TENIS DE MASA

Fină la 
ne-au 

turului 8

Competiția anuală a celor 
mai buni 12 jucători și 12 
jucătoare de tenis de masă de 
pe continentul nostru. „Europa 
Top 12", începută vineri^ a luat 
sfîrșit aseară tîrziu. 
închiderea ediției, 
parvenit rezultatele 
la feminin și, 9 Ia masculin. 
Sportiva noastră Maria Alboiu 
obținuse patru victorii pre
țioase, la jucătoare bine cotate; 
2—1 (—17, 21, 22) cu Edith
Urban (Ungaria). 2—1 (13, —16, 
18) cu Csila Batorfi (Ungaria), 
2—1 (—15, 16, fc) cu Maria 
Hrachova (Cehoslovacia) și 2—1 
(—13, 11, 10) cu Gordana Per- 
kucin (Iugoslavia). Ea a pierdut 
la Daniela Guerguelceva (Bul
garia) cu 0—2 (—18. —19). la 
Zsuzsa Olah (Ungaria) cu 0—2 
(—20. —15), la Fliura Bulatova 
cu 0—2 (—16, —11) și la Bet- 
tine Vriesekoop (Olanda) cu 
1—2 (9. —21, —12).

în întrecerea masculină, 
Desmond Douglas (Anglia) era 
neînvins pînă în turul 9, sin
gurul care i-a pus probleme 
fiind polonezul Andrej Grubba, 
la care a cîștigat cu 3—2. în 
turul 9, Grubba 
în partida cu 
Carlsson.

a abandonat 
suedezul Ulf

CAMPIONATELE INTERNATIONALE MASCULINE DE FLORETA ALE ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

i
Au punctat pentru echipa 

noastră Costa 4. Eder și Buzău 
'— cîte 2, Oancea 1, iar pentru 
formația ungară Nemeth 2, 
Szekereș Nagy și Busa — 
cîte 1.

Proba 
natelor 
fapt, a

individuală a campio- 
a fost cea care, de 

. . deschis actuala ediție. 
La start s-au 
de floretlști, 
erau de peste 
din grupele 
lăsat curînd 
că în fazele 
accede, în 
zentanții 
cei care 
viteză

aflat vineri 74 
dintre care 20 
...tare. Disputele 
preliminare au 
să se întrevadă 
următoare vor 

primul rînd. repre- 
Cubei și României, 
sc distingeau prin 
decizie (primii) șt 

„mină lucrată" tehnic (secun
zii). Și tabloul eliminărilor 
directe și recalificărilor avea 
să confirme aceasta, din cel 
16 calificați în această fază, 
alături de cei 7 floretiștl din 
echipele României aflîndu-se 
toți cei 5 sportivi din prima 
echipă a Cubei, deplasată la 
București pentru această ediție 
a campionatelor internaționa’e. 
Iată însă că direct în finala 
de 8 a probei s-au calificat 
doar Livius Buzan. din prima 
echipă a țării noastre (care i-a

locul 3, la 440 yarzi
— Volz (S.U.A.) 5,70 m, Billy 
Olson și Piere Quinon nu au 
trecut 5,50 ml; 60 yarzi — 
King (S.U.A.) 6.12 ; 440 yarzi — 
Haley (S.U.A.) 48,93 ; 1000 yarzi 
Koskei (Kenia) 2:07,72 ; triplu 
salt — Conley (S.U.A.) 17,21 m.

• întîlnirea atletică dintre 
Marea Britanie și Spania, dis
putată la Madrid, a fost cîști- 
gată de oaspete cu 62 — 43, la 
feminin, și de către gazde, cu 
78—60, Ia masculin.
• Cea mai bună performanță 

mondială pe 300 m în sală a 
fost stabilită, vineri, la Karlsru-

• he, de către Erwin Skamrah! 
(R.F.G.) : 32,72 s.

Patinaj artistic : LUAT
SFÎRȘIT C.E.

La Copenhaga s-au desfășurat 
ultimele două întreceri din ca
drul Campionatelor europene de 
patinaj artistic. în proba mas
culină, cehoslovacul Jozef Sa- 
bovcik și-a materializat avan
sul substanțial, acumulat după 
primele probe, și a cîștigat de
tașat în fața sovieticilor Vladi
mir Cotin și Alexandr Fadeev. 
Proba de dans a avut pe podium 
3 cupluri sovietice : 1. Beste- 
mianova — Bukin ; 2. Climova 
— Ponomarenko, 3. Annenko — 
Sretenschi. Succesul perechii 
Bestemianova — Bukin este al 
treilea In cadrul ultimelor 3 
„europene", el datorîndu-se u- 
nei magistrale evoluții la „li
bere".
Schi alpin : IUGOSLAVUL
ROK PETROVICI CÎȘTIGA 
SLALOMUL DE LA WENGEN 

înregistrînd cea de a 3-a vic
torie £n actuala ediție a „Cu
pei mondiale" la schi alpin, iu
goslavul Rok Petrovici (19 ani) 
a cîștigat detașat slalomul de la 
Wengen (Elveția). El a domi
nat clar ambele manșe, deta- 
șîndu-se nu numai prin tehni
ca deosebită și prin decizia de
monstrate pe un traseu greu, 
înghețat (căruia i-au căzut vic
time 62 din cei 108 plecați din 
start !), ci și printr-un echili
bru psihic de excepție. Conform 
aprecierilor specialiștilor pre- 
zenți, tînărul performer este 
viitorul lider de necontestat al 
schiorilor alpini. Clasament : 1. 
Petrovici 1:31,14, 2. Bouvet
(Franța) 1:32,34 ; 3. Krizaj (Iu
goslavia) 1:32,76 ; 4. Edalini
1:32,84 și Le Giorgi (Italia) 
1:32,98.
• Coborîrea de la Crans Mon

tana (Elveția), disputată sîmbă-

reușit să ajungă în 
opt cubanezul Diaz 
Costa), ungurul Busa
Molea) și românii

întrecut, pe rind, pe ungurul 
Busa. cu 10—9, și pe cubanezul 
Perez, cu 10—5) și cubanezul 
Guilermo Betancourt (care a 
trecut succesiv de Vasile 
Costa : 10—4, și de coechipierul 
său Garcia : 10—7), ceilalți doi 
fiind bulgarul Rumen Ka- 
mandjiev (un tînăr talentat 
și bine pregătit, învingător 
asupra ungurului Nagy, 10—9, 
și cubanezului Diaz, cu același 
scor) și Sorin Roca (care i-a 
trimis în recalificări pe cuba
nezul Morales : 10—7, și pe
Molea i 10—8). Din recalificări 
au 
de
cu 
cu 
(10—7 cu Garcia) și Eder 

cu Perez).
Așadar, în ultimul act al 

competiției individuale s-au 
aflat patru floretlși din tara 
noastră, doi cubanezi și cîte 
unul din Bulgaria și Ungaria. 
Ca pînă la urmă să câștige 
un out-sider ! Dar iată rezul- 
tafele înregistrate în finala de 
8 a probei individuale : Gui
lermo 
Zsolt 
Tulio 
Roca 
Husti 
Buzan
expirarea timpului regulamentar

finala 
(10—3 
(10—9 
Husti 
(10—2

Belancourt (Cuba) — 
Eder (România) 10—2, 
Diaz (Cuba) — Sorin 
(România) 10—2, Zsolt 

(România) — Livius
(România) 12—11 (la

Și în cea de a doua etapă a 
Turneului „celor cinci națiuni” la 
rugby, echipele gazdă și-au Im
pus punctul de vedere. La Paris, 
reprezentativa Franței a învins 
la un scor categoric, 29—9 (9—6), 
formația Irlandei, cîștlgătoarea 
ediției precedente a competiți
ei 1 Cei 45 000 de spectatori au 
aplaudat, pe Parc des Princes, 
acest succes convingător, îndeo
sebi eseurile, în număr de trei, 
realizate 
șl Sella, 
porte — 
să șl o

Lafond

de Berbizier, Marocco 
Au mal punctat : La
tre! lovituri de pedeap- 
transformare, Blanco — 

l.p., Lafond — drop, respectiv 
Kiernan — 3 l.p. Arbitrul aus
tralian R. Fordham a condus e- 
chlpele : Franța : Blanco — La
fond, Sella, Chadebech, Esteve 
— Laporte, Berbizier — Erbanl, 
Jolnel, Champ — Condom, Ha-

tă, în cadrul „Cupei mondiale" 
feminine, a avut următorul po
dium : 1. Laurie Graham (Ca
nada) 1:30,80 ; 2. Brigide Oertli 
(Elveția) 1:31,07 ; 3. Katrin Gu- 
tensohn (Austria) 1:31,58 ; 4.
Maria Walliser (Suedia) 1:31,61; 
5. Michela Fagini (Elveția) 
1:31,77.
Biatlon : CONCURSUL DE 

OBERHOF
în urma concursului de 

Oberhof, 
lometri 
30:58,4 ; 
31:06,7 ; 
31:41,1), 
mondiale" la biatlon se 
tă astfel : 1. Angerer (R.F.G.) 
135 p ; 2. Eder (Austria) 105 p ; 
3. Sechmisch (R.D.G.) 112 p.

LA

la 
ki-pe distanța de 10

’ ‘ ' R.D.G.,
R.D.G. 
R.D.G., 
„Cupei 
prezin-

(1. Jakob,
2. Sechmisch,
3. Roetsch 
clasamentul

CAMPIONATE ■2 •

FRANȚA (et. 28). Le Havre
— Nantes 0—1 ; Nice — Mo
naco 1—0 ; Auxerre — Bastia 
2—0 ; Brest — Lens 2—0 ; Tou
louse — Strasbourg 3—0 ; Lille
— Metz 1—0 ; Bordeaux — 
Sochaux 1—1 ; Laval — Ren
nes 1—0 ; Marseille — Toulon 
2—3 ; Nancy — Paris S. G. 
1—0. In clasament conduce, In 
continuare, Paris Saint Ger
main, cu 44 p, urmată de Nan
tes, cu 38 p și Bordeaux cu 37 
p. Pe ultimele locuri : 19. Stras
bourg 18 p și 29. Bastia 18 p.

ANGLIA (et. 28). Everton — 
Tottenham 1—0 ; Ipswich — 
Liverpool 2—1; Chelsea — Lei

era 4—4...),
Ru- 

(Bulgaria) 
Diaz — 

10—8, Busa —
pentru locurile 

Husti
10—6 ;
Betancourt

pentru locurile 1—2 :

de luptă scorul 
Istvan Busa (Ungaria) 
men Kamandjiev 
10—5 ; în semifinale : 
Betancourt
Husti
3—4 : 
10—8 ; 
Busa — Diaz 10—7.

Ne așteptam ca in lupta 
pentru locurile pe podium să 
se afle dintre reprezentanții 
noștri, în primul rînd, tinerii 
floretiști, cei care se află 
acum în plină pregătire pentru 
titularizarea în lotul care ur
mează să reprezinte scrima 
românească la campionatele 
mondiale de tineret, de la 
sfîrșitul lunii martie. Dar iată 
că numai Eder a „prins1” 
ceastă finală. în 
aflîndu-se, însă, 
Sorin Roca, care 
început să se pregătească. și 
Zsolt Husti, care nu mai . face 
parte din prima echipă repre
zentativă... Care este părerea 
antrenorului principal al lotului 
reprezentativ masculin de flo
retă. luliu Falb ? „Romică 
Molea, chiar dacă acum n-a 
intrat în finală, este în creș
tere de formă și sînt sigur că 
la campionatele mondiale de 
tineret va conta în lupta pen
tru primele locuri". Deocam
dată. să-i dăm crezare... 

a- 
prim-plan 

„veteranii" 
abia a re-

get — Guruet, Dubroca. Marocco ; 
Irlanda : McNeill — Ringland, 
Mullin, Kiernan, Finn — Brad
ley, Dean — Kearney, Spillane, 
Morrow — Anderson, Lenlhan — 
McCoy, Fitzgerald, Orr.

La Cardiff, XV-le Țârii Galilor 
a avut in final cîștig de cauză, 
22—15, In fața reprezentativei Sco
ției. Gazdele au marcat un singur 
eseu, prin Hadley (celelalte punc
te : Thorbum 5 l.p., J. Davls 
drop), scoțienii au reușit 3 ese
uri — Duncan, Jeffrey, G. Has
ting (acesta din urmă a marcat 
șl din l.p.) !

în fața a 62 000 spectatori, ar
bitrul M. Francis (Noua Zeelan- 
dă) a condus formațiile : Țara 
Galilor : Thorburn — Lewis, De
vereux, Bowen, Hadley — J. Da
vies, Jones — Brown, P. Davies, 
Pickering — Waters, Perkins — 
Eidman, James, Wbltefoot ; Sco
ția ! G. Hastings — Duncan, 
Johnston, S. Hastings, Baird — 
Rutherford. Laidlaw — Calder, 
Beattie, Jeffrey — Paxton, Camp
bell — Milne, Deans, Sole.

0 BRUMOASĂ COMPORTARE A ÎNOTĂTORILOR ROMÂNI
(Urmare am pag. 1)

cester 2—2 ; Watford — Shef
field Wednesday 2—1 ; Arsenal
— Luton 2—1 ; Aston Villa — 
Southampton 0—0 ; Newcastle
— Coventry 3—2 ; Nottingham 
Forest — Q.P. Rangers 4—0 ; 
Oxford — Birmingham 0—1 ; 
Manchester City — W.B. Al
bion 2—1 ; West Ham — Man
chester United 2—1. Pe primele 
locuri se află : 1. Everton 56 p 
(28 j) ; 2. Manchester United 
55 p (27 j) ; 3. Chelsea 54 p, 
pe ultimele : 21. Birmingham 
21 p, 22. W.B. Albion 13 p.

(et. 21). F. C. Koln
Leverkusen 2—3; Ha- 
— Bayern Munchen

C.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

18
16 . 
landa
— Cehoslovacia B 17—15;
— Ungaria 31—19. In
U.R.S.S.

ORGANIZATORII J M B.
DE LA IA6RED AU OPIAT
PENIRU BALONUL ROTIND
ZAGREB (Agerpres). — După cum 

transmite corespondentul spor^ 
tiv al agenției Tanlug, organiza
torii Universiadei de vară de la 
Zagreb, din anul 1937, au optat 
(ca disciplină la alegere) pentru 
fotbal, meciurile din grupe ur-, 
mind a se desfășura la Split, 
Rijeka, Osijek și Zagreb. Totoda
tă se anunță că la viitoarele 
jocuri mondiale universitare de 
vară de la zagreb, avind înscrise 
In program întreceri la 12 ramuri 
sportive, au fost invitați studenți 
sportivi din 150 de țări ale lumii.

SHORT ClȘTIGĂ TURNEUL DE ȘAH

DE LA WIJK AAN ZEE
Britanicul Nigel Short (20 da 

ani) a cîștigat turneul internațio
nal de șah de la Wijk Aan Zee 
(Olanda), totaliztnd 9 puncte din 
12 posibile. L-au urmat, la eg'.'i- 
tate, Ljubojevici (Iugoslavia) șl 
Van Der Wiel (Olanda) 7,5 p, Ni- 
kolld (Iugoslavia) 7 p, Hubneir 
(R.F.G.) 6,5 p. etc. Rezultate în
registrate In ultima rundă : Der 
Wiel — Der Stratten 1—0 ; Seina- 
wan — Ljubojevici 1—0 ; Short — 
Sosonko 1—0 ; Hellers — Firmian 
1—0 ; Cernln — Nlkolici remiză; 
partidele Hubner — Hodgson și 
Rea — Hort au fost întrerupte.
• A opta partidă din meciul 

A. Iusupov (U.R.S.S.) — J. Tl- 
mman (Olanda), semifinalele tur
neului oandldaților, s-a încheia* * 
remiză la mutarea a 41-a. Iusu- 
pov ccndu-e cu scorul de 5—3.

4:08,40, record național, după 
Grein — 4:08,16 și înaintea 
sportivei Monika Gyuro (Unga
ria) 4:14,71. în aceași probă, la 
masculin, celălalt reprezentant 
al nostru, Robert Pinter, a so
sit al treilea, cu 3:51,95 — rec.
național, după U. Dassler 
(R.D.G.) 3:47,98 și VI. Slanikov 
(U.R.S.S.) 3:49,43.

Alte rezultate : masculin — 
200 liber : St. Caron (Franța) 
1:46,23 ; 100 fluture : B. Gut- 
zeit (Franța) 55,32 ; 200 mixt : 
T. Damyi (Ungaria) 2:02,14; 
1500 m : Salnikov 15:15,24 ; 200

R.F.G.
— Bayer 
novra 96
0—5 ; Hamburg — Werder Bre
men 0—1 ; Nurnberg — Boru- 
sia Dortmund 0—0 ; Fortuna 
Dusseldorf — Kaiserslautern 

0—0 ; Mannheim — Eintracht 
Frankfurt 0—0 ; Bayer Uerdin- 
gen — VfL Bochum 3—2 ; 
Schalke 04 — VFB Stuttgart 
1—2 ; F.C. Saarbriiken — Boru
ssia Monchengladbach 1—3. 
Werder Bremen conduce, în 
continuare, In clasament, cu 33 
p, urmată de Bayern Miinchen 
29 p și Borussia Monchenglad

bach cu 29 p. Hanovra 96, cu 
14 p și Fortuna Dfisseldorf, cu 
12, p încheie plutonul.

PORTUGALIA : două partide 
în avans în cadrul etapei a 
19-a : Sporting Lisabona —

BOX • Panamezul Hilario Za
pata șl-a păstrat titlul de cam
pion mondial la categoria muscă 
(versiunea WBA), învingtnd la 
puncte. In 15 reprize, pe mexica
nul Javier Lucas, în gala desfă
șurată la Ciudad de Panama

HANDBAL • Intr-un med in
ternațional amical masculin, dis
putat la Hanovra, selecționata 
Ungariei a întrecut eu scorul de 
23—19 (9—9) formația R.F. Ger
mania. La Minden, In med 
revanșă, echipa R. F. Germania 
a Învins cu scorul de 19—17 
(8—8) selecționata Ungariei. • 
Rezultate Înregistrate în turneul 
feminin de la Cheb (Cehoslova
cia) ij Cehoslovacia — Bulgaria 
28—14 ; Polonia — Bulgaria 22— 

; Cehoslovacia — Olanda 28— 
; Ungaria — R.F.G. 18—17 ; O- 

Bulgaria 22—22 ; R.F.G.
• - — — U.R.S.S.

finală : 
Cehoslovada 29—20.

bras: J. Szabo (Ungaria) 2:14,29; 
100 spate: I. Polianski (U.R.S.S,) 
56,80 ; 400 mixt : Darnyl 4:16,50; 
feminin — 100 spate : Sybille 
Gerstenberger (R.D.G.) 1:03,40 ; 
100 fluture : Tatiana Kurnikova 
(U.R.S.S.) 
Larisa 
2:29,67.

200 bras J
(U.R.S.S.)

1:00,73 ; 
Moreva

★
în campionatul 

R.F.G., Rolf Beab
echipe al 

îmbunătă-
pe 
a 

țit cea mai bună performanță 
mondială în bazin de 25 m în 
proba de 100 m bras, cu timpul 
de 1:00,30 (vechea performanță 
aparținea britanicului Moorhou
se cu 1:00,58).

Sporting Braga 4—0 ;
Porto — Desportivo
1—0.

Boavista 
Chaves

vor par-
ALTE ȘTIRI

• Cele 6 echipe care _____
ticipa, între 2 și 9 februarie, la 
turneul de la Miami (Florida) 
au fost împărțite în două gru
pe : grupa 1 : Canada. Uruguay,
S.U.A. ; grupa a 2-a: Paraguay, 
Jamaica. Deportivo Caii (Co
lumbia). Primele meciuri : Ca
nada — Uruguay și Deportivo 
Caii — Jamaica.
• Disputat la Bagdad, in 

prezența a 50 000 de specta
tori, meciul amical dintre se
lecționatele Danemarcei și Ira
kului s-a încheiat cu scorul de
2—0 (2—0) în favoarea jucăto
rilor danezi. Au marcat Kent 
Nelson și Jan Partam. • A- 
dunarea generală a Federației 
franceze de fotbal l-a numit pe 
Henri Guerin în postul de di
rector tehnic interimar al 
F.F.F.. funcție rămasă vacantă 
după demisia lui Michel Hi
dalgo, care intenționează să an
treneze în viitor echipa Olym- 
pique Marseille. Henri Guerin, 
în vîrstâ de 65 de ani, deținea 
în prezent postul de antrenor 
principal la reprezentativa de 
juniori a Franței și a condus, 
in perioada 1962—1964 prima 
reprezentativă a „cocoșului ga
lic".

TENIS « In optimile de finală 
ale turneului internațional femi
nin de la Key Biscay ne (Florida), 
campioana bulgară Manuela Ma- 
leeva a tnvlns-o cu 6—3. 6—L
pe americanca Katty Jordan, iar 
Chris Evert-Lloyd a Învins cu 
6—1, 6—0 pe Carling Bassett (Ca
nada). Alte rezultate : Gabriele 
Sabatini (Argentina) — Susan 
Mascarin (S.U.A.) 6—7, 6—0, 6—4; 
Wendy Turnbull (Australia) — 
Sandra Cecchlnl (Italia) 6—1, 
6—3 ; Bonnie Gadusek (S.U.A.)
— Jo Durie (Anglia) 7—5, 6—4. 
• Finale In turneul de la Peter
borough, simplu masculin : Sauer
— Bergstrom 6—4, 7—6 ; dublu
masculin : Burke, Gordon — 
Greenan, Vekamans 3—6. 6—3,
6—3. • Primul finalist al turneu
lui de la Philadelphia este Ivan 
Lendl, Învingător în semifinala 
tntll asupra lui Gilbert cu 7—5, 
4—6, 6—2. • Finală șl la Santos: 
Mlnlussl — Guedes 6—3, 6—0.


