
MARKKA PUICA A REALIZAT
CEA MAI BUNA PERFORMANȚA

MONDIALĂ IN SALĂ LA 1500 m
(Canada) 
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1 In concursul internațional de 
sală de la Ottawa
pr-oba feminină de 1500 m 
fost dominată de atletele 
mâne. Astfel, învingătoare 
fosit Maricica Puică care, 
timpul de 4:14,17. a înregistrat 
cea mai bună performantă 
mondială pe teren acoperit (ve
chea performanță — 4:15,00, îi 
aparținea atletei Mary Purcell 
din anul 1977 !), urmată de 
Doina Melinle (4:18.46) și Mar
gareta Keszeg (4:19,42). Cursa 
de 800 m s-a încheiat cu victo
ria atletei române Cristieana 
Cojooaru-Matci (2:06,41), in 
timp ce soțul acesteia, săritorul 
în înălțime Sorin Matei, s-a 
situat pe locul trei (2,25 m).
după canadianul Milt Cottey 
(2.28 m) și suedezul Patrik 
Sjdoberg (2,25 m).

• Două victoria românești în 
concursul internațional de la 
Sofia : Mihaela Loghin — 20,40 
m la greutate, *și Cleopatra Pă- 
Ueian — 9:28,43 la 3000 m.

Maricica Puică, după cursa 
de 1 500 m de la Ottawa. 
Laserfoto: C.P. AGERPRES

Campionatele naționale și „Cupa de cristal“

O REUNIUNE ATLETICA REUȘITA

Ion Sanda

BACAU, 9 (prin telefon). 
C impionatele naționale de sală 
ale seniorilor și concursul In
ternațional „Cupa de cristal", 
desfășurate, împreună, în noua 
bază atletică pe teren acoperit 
din Bacău, au însemnat o reuși
tă din multe puncte 
Au participat atleți 
județe și municipiu! 
Citeva rezultate :

Seniori — 60 m: 
(Constructorul Arad) 6,93; 200 m: 
Ion Sanilu 22,72; 400 m : Horia 
Toboc (Steaua) 50.29; 800 m:
Marian Râdos (Dinamo Buc.) 
1:54,02; 1 500 m: Claudiu Mereu- 
tă (Oțelul Galati) 3:51,80; 3 000 
m: Ilie Elena (Steaua) — fără 
timp; 60 m g : Liviu Giurgîan 
(Dinamo) 7,43; lungime: Mihai 
Bran (Știința C.F.R. Bacău) 
7,65 m; triplu salt: Mihai Bran 
16,53 m; înălțime: Constantin

de vedere, 
din 27 de ' 
București.

Tn Divizia „A“ de volei s-au 
desfășurat ieri partidele etape
lor a 22-a Ia feminin și a 21-a 
la masculin. Amănunte:

FEMININ
Grupa I valorică

DINAMO BUCUREȘTI — 
C.S.U. GALAȚI 3—1 (7, —11, 12, 
6). Derbyul etapei nu s-a si

Ca in multe alte rînduri, dinamovista Victo
ri;; Banciu găsește calea finalizării, blocajul ■ 
gălățean fiind tardiv la grupare... 

Foto : Iorgu BĂNICĂ
tuat la 
ambele 
lipsă de formă, mișcare lentă 
in teren, execuții aproximative 
(și formale) ale procedeelor 
tehnice. Mai ales preluarea a 
lăsat de dorit (de pildă, în se-

nivelul așteptărilor, 
echipe etalînd vizibilă

TmriISTUL DM VÎLLEA Șl ȘTIINȚA BACĂU

ÎN FINALA

„CUPtF J’OMĂNin LA HANDBAL (I)
(Amănunte în pag. 2-3)
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Militaru (Steaua) 2,20 m; prăji
nă: Răzvan Enescu (Steaua) 
4,80 m (In „Cupa de cristal" : 
Andrias Klaus — R.D.G. — 
5,30 m).

Senioare — 60 m: Corina Ro- 
șioru (C.S.S. 2 Galați) 7,40 (în 
;,Cupa de cristal"; Janette Du- 
lering — R.D.G. — 7,35); 200 m: 
Liliana Năstase (C.S.U. Galați) 
24,98; 400 m: Iolanda Oanță 
(Rapid) 55.21; 800 m: Margareta 
Ghile (C.S.M. Zalău) 2:05,14 ; 
1 500 m : Mitica Junghiata (Me
talul Buc.) 4:14,60;-----
lia Besliu (Steaua 
cău) 8:57,05; 60 m 
Pogăceanu (Rapid) 
me : Vali Ionescu 
m; înălțime: Elena 
(Rapid) 1,90 m.

Vom reveni cu amănunte în 
numărul nostru de mîine.

Romeo VILARA

3000 m: Iu-
C.F.R. Ba
gi Mihaela 
8,03; lungi- 
(Rapid) 6,90

Schromm

tul al doilea, 11 din cele 26 de 
puncte s-au realizat pe seama 
serviciului, care nu a strălucit 
nid el !). In sextete, mai con
stant au evoluat ctte 2—3 jucă
toare: Victoria Banciu, Irina 
Velicu, Dana Coșoveanu (iar 
Georgeta Ene s-a remarcat 
doar la serviciu) la Dinamo, 
Cristina Buzilă, Ileana Berdilă 

St parțial. Gabriela 
Cojocaru la C.S.U. 
Meritată, însă, vic
toria campioanelor, 
care și-au creat un 
avantaj din pres
tația cvasi-nulă ■ 
coordonatoarei gă- 
lăițene Maria Miti
tele și din „eclip
sa* Speranței Gă- 
man in atac. Foar
te bun 
brigăzii C. 
vid — M.
(A. B.)

arbitrajul
Antono-
Stamate

CON- 
UNI-
CFR
3—1

2). 
viu 
pu- 

par-

FARUL 
STANȚA 
VERSITATEA 
CRAIOVA 
(-12, 11. 12, 
Urmărită cu 
interes de un 
blic numeros, 
tida a prilejuit 
gazdelor o specta
culoasă victorie In 
țața 
tare 
tlL 
au 
bine 
atacat
iar in apărare au

liderei autori- 
a actualei edi- 
Constânțencele 
acoperit mai 

terenul, au 
mal variat

și in forță, 
avut blocaje mal bine grupa
te, prompte și eficace, precum 
și o linie a doua vigilentă, In 
schimb, craiovencele s-au do
vedit mai lipsite de vlagă în

----
jiortul

Proletari din toate firile, uniti-vi I
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Divizia „A" de baschet masculin

STEAUA, NOUA EttUNTAȘĂ A CLASAMENTULUI

5.
4

6.
2 

p :
7.

Datorită victoriei repurtate 
sîmbătă asupra formației Di
namo București. Steaua a tre
cut in fruntea clasamentului 
Diviziei „A* de baschet, la e- 
galitate de puncte cu dinamo- 
viștii, dar avlnd două victorii 
directe asupra a- 
cestora. întrecerile 
turneului, diputat 
timp da trei zile 
în sala Floreasca. 
au stabilit compo
nența grupelor va
lorice. GRUPA ' 
1—6 : 1. Steaua 38 
p, 2. Dinamo Bucu
rești 38 p, 3. Rapid 
32 p, 4. Dinamo O- 
radea 31 p, 
I.C.E.D. C.S.Ș. 
București 31 p, 
Farul C.S.Ș. 
Constanța 30 
GRUPA 7—11 : 
C.S.U. Balanța Si
biu 29 p, 8. Aca
demia Militară Me
canică Fină Bucu
rești 27 p, 9. Poli
tehnica C.S.S. U- 
nirea Iași 27 p, 10. 
Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Na- 
poca 24 ' p, 
C.S.U. Oțelul 
lăți 21 p.

STEAUA — 
REȘTI 90—85 
a început cu 
frumusețea, de o parte și de 
alta, 
destul 
tifle, 
cările 

11.
Ga-

BUCU- 
Meciul

DINAMO
(48—38). 

acțiuni de toată

la om) 
intercep- 
și arun- 

distanță

Apărările (om 
de agresive, 

contraatacurile 
la coș de la

Remar-
Elena 

Ileana 
Drăgoi,

atac și lente la blocaj, 
cate: Doinita Dimofte, 
Bălan, Elena Cucoș și 
Geambașu (F), Tanța 
Monica Șușman și Eugenia Co- 
tescn (U). Arbitri: I. Covaci — 
C. Oprea. (Gh. GOLDENBERG, 
coresp.)

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU 
— FLACĂRA ROȘIE BUCU
REȘTI 3—1 (—13, 5, 8, 14). Cu 
Mirela Popoviciu în vervă, bi
ne sprijinită șl de celelalte coe-

(Continuare In pag 2—3)

MECIURI FRUMOASE Șl DE BUN NIVEL TEHNIC

IN PRIMA ETAPĂ A DIVIZIEI DE LUPTE LIBERE

an a 
libere, 
rezul-

Ieri an fost inaugurate între
cerile ediției din acest 
Diviziei „A" de lupte 
Iată cîteva amănunte și 
țațele.

echipeBUCUREȘTI. Trei 
bucureștene, Electra, Danubiana 
și U.R.B.I.S., cărora li s-a ală
turat C.S.M. din Craiova, au 
susținut ieri, in sala Electra, un 
adevărat recital de lupte. Nu 
mal puțin de 6 meciuri, și a- 
proape toate, deosebit de dispu
tate și, mai ales, echilibrate de 
la prima pînă la ultima întîlni- 
re. Să subliniem că în cele pa
tru garnituri n-a fost nici mă
car un singur luptător cu re
zultate însemnate în palmares, 
mai toți avînd puține meciuri 
susținute în competiția divizio
nară. Explicabil, deoarece toate 
cele trei formații bucureștene 
au promovat în primul eșalon 
nu cu mult timp tn urmă, iar 
echipa craioveană are în com
ponență doar doi seniori, cei
lalți 8 fiind juniori.

Gazdele, cu sau fără avanta
jul terenului, au avut, evident, 
un plus de omogenitate, care a 
fost decisiv, în cele din urmă. 
Ttnărul antrenor Ion Nae are 
meritul de a fi alcătuit o for
mație cutezătoare cu 9 juniori. 

promiteau o întrecere specta
culoasă. așa cum s-ar fi cu
venit din partea singurelor 
candidate la titlu. Dar, după 
circa 10 minute, nivelul cali
tativ și spectacular al partidei 
a coborît, pînă la urmă întil-

O sală plină urmărește atacul echipei Steaua, finalizat de R. Opșitaru
Foto : Iorgu BÂNICA

nirea rezumîndu-se la o luptă 
pentru victorie, în care ob
strucțiile și protestele la deci
ziile arbitrilor au fost, din pă
cate, destul de frecvente. Așa 
incit interesul publicului (ca 
de obicei, numeros) a fost re
ținut doar de evoluția scoru
lui, din care prezentăm cîteva 
secvențe : Steaua — Dinamo : 
4—0 (min. 3), 4—7 (min. 4), 
26—16 (min. - — - -
20), 54—55
(min. 28), 
76—67 (min.
35). Aceste din urmă 13 puncte

12), 48—36 (min. 
(mln. 26), 59—55

65—66 (min. 30),
33), 82—69 (min.

In compania unor sportivi valoroși din peste 30 de țări

ÎNOTĂIOARtlE NOASTRE PRINTRE FRUNTAȘEI!
IMPORIANIULUI CONCURS DE LA BONN

După opinia noastră, Electra ar 
fi obținut succese pe linie ori - 
unde ar fi susținut întrecerile 
acestei etape. In primul meci, 
s-a Intilnit cu U.R.B.I.S. După 
partidele de la primele 6 cate
gorii, la finele cărora gazdele 
conduceau cu 5—1, se părea că 
acestea se vor detașa net. Dar. 
luptătorii de la U.R.B.I.S., la 
următoarele categorii, au reușit 
două victorii si astfel întîlnirea 
s-a încheiat cu 7—3 pentru 
Electra.

In cel de al doilea meci. E- 
lectra a luptat în compania 
Danubianei. Luind un avantaj 
substanțial după meciurile de 
la primele 5 categorii (4—1), in 
continuare, cu toate eforturile 
celor de la Danubiana, luptăto
rii de la Electra au mal reușit 
victorii la două categorii, sufi
ciente, deci, pentru a ctștiga : 
6—4.

Nemulțumiți, parcă, de rezul
tatele primelor două întîlniri, 
luptătorii formației gazdă au 
vrut să încheie întrecerile a- 
cestei etape cu o victorie mal 
clară. Și au reușit-o în partida 
cu C.S.M. de care au dispus cu 
8—2. Cei mai buni luptători de 
la Electra: Constantin Cordu- 
ncanu (cat. 48 kg), Viorel Mt- 
nescu (52 kg). Teodor Vlad (62 

s-au dovedit decisive pentru 
victoria echipei Steaua (antre
nori M. Cimpeanu și N. Pirșu), 
al cărei succes este meritat, 
deoarece a avut perioade mal 
multe și mai îndelungate de 
joc „legat", ofensiv și eficace.

pivoții (Opșitaru, în ambele 
reprize, și V. Ioan, in oea de 
a doua) au fost mai buni (ca 
recuperatori și prin punctele 
înscrise) decît adversarii 
direcți, apreciere care se cu
vine și conducătorilor de joc 
Brănișteanu șl Netolițchi. No
tăm că, în cursul desprinderii 
hotărîtoare, dintre minutele 31 
și 36, Steaua a avut în teren 
„5“-ul format din : Cernat.

Dumitru STĂNCULESCU

lor

(Continuare In vag 2—3)

(Amănunte în pag. a 4-a) 

kg), Mihai Safia (68 kg) și Ion 
Vlaicu (100 kg).

In celelalte trei întîlniri, 
U.R.B.I.S. a întrecut pe C.S.M. 
cu 7—3 și pe Danubiana cu 
6—4, iar C.S.M. și Danubiana 
au terminat la egalitate: 5—5. 
Foarte bune arbitrajele prestate 
de Vasîîe Coman (București), 
Mircea Filip (Iași) si Anghel 
Parapancea (Ploiești).

Costin CHIRIAC

In sala Giulești, valoroasa e- 
chipă Vulcan București, situată 
anul trecut pe locul 3, a fost 
„ținută în sah" de modesta for
mație bucurețteană Rapid, cu 
care a terminat la egalitate. Es
te adevărat că în cel de al doi
lea meci. Vulcan a întrecut net 
pe Progresul Brăila cu 8—2. 
Giuleștenii, spre meritul lor, au 
repurtat o frumoasă victorie în 
întîlnirea cu echipa de pe malul 
Dunării : 7—3. Au arbitrat fără 
probleme Marin Bolocan (Pi
tești). Marian Sobariu (Bucu
rești) si Traian Bălăci (Brașov). 
(Nicolâe TOKACEK — coresp.).

TG. MUREȘ. Cele șase me
ciuri din localitate s-au înche
iat, tn majoritate, cu victorii

(Continuare in pag. I—3)



Campionatul nafional de baschet (f) A IX-a ediție a „Cupei României" la hî

DUPĂ AL DOILEA TUR, „U“ CLUJ-NAPOCA S-A DISTANJAI
ORADEA, 9 (prin telefon). Du

minică, în Sala sporturilor din 
localitate, s-au Încheiat întrece
rile turului secund al Campiona
tului național de baschet femi
nin, ta urma cărora au fost sta
bilite . cele două grupe valorice : 
1—C: 1. Universitatea C.S.Ș. Vi
itorul Cluj-Napoca 33 p, 2. Voința 
București 35 p, 3. Olimpia Bucu
rești 35 p, 4. Politehnica Spor
tul studențesc București 34 p, 5. 
Progresul Stlrom București 30 p. 
«. Politehnica C.S.Ș. Timișoara 29 
p; 7—11: 7 Chimistul C.S.Ș. Rm. 
VUcea 28 p, 8. Comerțul 
Tg. Mureș 27 p, 9. Mobila 
Satu Mare 25 p. 10. Crișul 
2 Oradea 25 p, 11. Rapid 
rești 24 p.

rinache 15, Simioană 13, Andrc- 
escu 10 Cristea 10. Birâ 7, Stingă 
4. Foarte bun arbitrajul prestat 
de G. Dutka și N. Constantinescu.

CHIMISTUL RM. VlLCEA Șl ȘTIINȚA BACAU, IN FINj
i >

C.S.Ș. 
C.S.Ș. 
C.S.Ș. 
Bucu-

«9-59VOINȚA — OLIMPIA 
(46—23). A fost ,capul de afiș" 
al reuniunii de sîmbătă, dar și 
un derby pentru un loo pe po
dium, ambele echipe vizînd treap
ta a doua. Pe ansamblu, elevele 
antrenorului M. Strngaru s-au 
Impus printr-un plus de angaja
ment, au dominat lupta sub pa
nouri, fiind superioare la capi
tolul recuperări, nu o dată ho- 
tărftoare. Olimpia, ea șl în ziua 
precedentă, a început crispat, an- 
gafindu-se apoi într-o pasionantă 
eunsă de refacere a handicapului 
(20—7 în mln. «, 54—34 ta min. 20, 
bineînțeles, pentru Voința), dar 
no a reușit dealt să limiteze pro
porțiile scorului. O remarcă deo
sebită pentru evoluția Cameliei 
Flllp, .jucătoarea nr. 1“ din te
ren cu eficiență sporită în am
bele faze. Au marcat: Filip 22, 
Ștefan 17, Borș 14, Jugănaru «, 
Vasile 6, Urogdi 4, respectiv Ma-

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
RAPID 57—53 (33—25). Rapid a 
condus cu 52—49 (mln. 38), însă 
„Poli” s-a concentrat mal mult ta 
apropierea «liniei de sosire", ta- 
torclnd soarta partidei. Au mar
cat: Bodea 18, G. Nagy 11. Gră
dinare 8, V. Chepețan «. Cat rin a 
6. Neusatz 6. BIÎnduI 2, respectiv 
Popa 14, Trică 14, Budurăscu 9, 
Slăvei 6, Oprea «, Tatu 4.

COMERȚUL — PROGRESUL 
«4—«1 (29—36). Rezultat oarecum 
surprinzător, marea contribuție la 
victorie fiind adusă de... bucu- 
reștence prin slaba lor evolu
ție. cu căderi fizice (dar și psi
hice) ta finalul partidei. In ulti
mele secunde, la 62—61 pentru 
Comerțul, Progresul renunță — 
surprinzător — la două aruncări 
libere, alegînd posesia mingii, 
dar a irosit atacul. Au marcat: 
Opriciu 14, Nagy 12, Olasz 12, 
Fâreaș 10, Mathe 9, Mlinteanu 7, 
respectiv Măringuț 23, Marina 13, 
Nicola 12, Ciocan 6, Kapeîovies 4, 
Dlvolu 2, Alixandru 1.

marcat: Flaundra 21, E. Pop 20, 
Culus 18, Casetti 11, Balogh 2, 
Chvatal 2, Csoka 2, respectiv 
Fărcaș 18, Olasz 1«, Opriciu 13, 
Mathe 6, M. Nagy 4.

CHIMISTUL — POLITEHNICA 
BUCUREȘTI €2—43 (33—23). A fost 
cea mal mare surpriză a turneu
lui, tinerele și talentatele jucă
toare pregătite..de antrenorul AI. 
Moise străduindu-se să demon
streze că valoarea lor este de... 
1—3. Ambiția și eforturile de
puse și-au găsit recompensa în- 
tr-o frumoasă victorie în fața 
mult mal experimentatelor bas
chetbaliste ale Politehnicii. Men
țiuni speciale pentru Maria lo
nescu șl Gabriela Petre, respec
tiv Mihaela Netolițchi. Au mar
cat: Barbu 21, Petre 15, Manea 9, 
Nicolescu 6, lonescu 6. Dodoc 3. 
Trușescu 2, respectiv Zidaru 16, 
Netolițchi 10. Bărăgan 9, Moldo
veana 8, Făgărășanu 5, Pandrea 
4, Prăzaru-Mathe 2.

La Brașov și Constanța s-au desfășurat întrecerile grupelor 
semifinale ale „Cupei României" la handbal feminin. Pentru fi
nala celei de a IX-a ediții (2 martie, sala „Olimpia" din Timi
șoara) s-au calificat formațiile CHIMISTUL RM. VlLCEA și 
ȘTIINȚA BACAU, celelalte echipe urmind să-și dispute urmă
toarele locuri din clasament (3—4: Hidrotehnica Constanța — 
Rulmentul Brașov la Timișoara ; 5—6: Mureșul IMATEX Tg. Mu- 
reș — TEROM Iași și 7—8: Constructorul Timișoara — Rapid 
București la Tg. Jiu).

BRAȘOV: CAIIflCAR[A BfCISA IA GOLAVERAJ

CRIȘUL — COMERȚUL 76—57 
(42—33). Partidă plăcută, cu ni
vel superior zonei In care se a- 
fflă cele două echipe. Pînă in 
mln. 17 s-a mers -cap la cap”, 
însă de la 33—31 Crișul s-a dis
tanțat hotărttor pe parcursul a 
19 minute (59—39), datorită com
bativității în apărare, dar și sui
tei de contraatacuri Analizate cu 
eficiență, In special de Cutuș. Au

CHIMISTUL — MOBILA 72—43 
(35—29), POLITEHNICA BUC. — 
CRIȘUL «1—59 (28—M), VOINȚA
— PROGRESUL 68—40 (39—24),
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
MOBILA 76—60 (36—33). .U" —
RAPID «1-41 (45—27).

Al treilea 
sîmbătă șl 
pă (Jocuri 
lorice).

tur programează 
duminică prima eta- 
duble, pe grupe va-

Adrian VASiLESCU

BRAȘOV, 9 (prin telefon). Du
pă ce Chimistul Hm. VUcea a 
ctștigat la scor (cu Mureșul) — 
sîmbătă. șt a pierdut, apoi, (cu 
Hidrotehnica) — duminică, for
mația vtlceană s-a calificat, to
tuși, în finala .Cupei României", 
la egalitate de puncte (7) cu e- 
chlpa de pe Litoral, dar benefi
ciind de un golaveraj superior 
(72—56 țață de 59—57).

Sîmbătă, Chimistul a dispus cu 
24—17 (17—8) de Mureșul IMATEX 
Tg. Mureș, la capătul unei dis
pute In care echipa vilceană a 
prestat unul din cele mai bune 
meciuri din acest sezon. Doina 
Rodeanu a apărat excelent, iar 
Edith Tflrok și Anca Pestrițu au 
Înscris spectaculos. Chimistul a 
condus cu 8, 9 șl 10 goluri, do
vadă elocventă a eficacității și 
superiorității sale. Mureșul a e- 
voluat neașteptat de slab, mal 
ales dacă ținem seama de jocu
rile bune realizate doar cu o 
săptămlnă în urmă In turneul 
campionatului Diviziei „A”, de la 
Pitești. Au înscris: TSrok s. Pes
trițu 5, M. Petre 4, Pestrea 3,

Romete 3. lonescu 2 pentru În
vingătoare, respectiv Laszlo «, 
Mozsl 2, Feher 2, Florea 2, Bu
ciumați 1, Bende 1, Strola 1. Au 
arbitrat bine T. Curelea și I. Pă- 
unescu, ambii din București.

Duminică, In schimb, Chimistul 
nu a mai putut face față jocului 
rapid, cu schimbări impetuoase 
de ritm și de direcție, prestat de 
Hidrotehnica Constanța. Formația 
de pe Litoral a ciștigat cu 
19—17 (8—8). După aspectul jo
cului din prima repriză, clnd 
Chimistul a condus de 7 ori, iar 
Hidrotehnica o singură dată, era 
greu de întrevăzut victoria con- 
stănțencelor. Acestea, după pau
ză. au pus însă stăplnire cate-
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CONSTANȚA: VICTORI
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STEAUA, NOUA FRUNTAȘĂ A CLASAMENTULUI>

(Urmare din pag. 1)

Opșitaru, V. Ion, Ermurache, 
Brănișteanu (din min. 34, Ne
tolițchi). La Dinamo am apre
ciat strădaniile lui Niculescu, 
sclipirile lui Uglai și Brabo- 
veanu, insuficiente, însă, pen
tru victorie. Au marcat : Cer- 
nat 24, V. Ion 21, Opșitaru 20, 
Ermurache 19, Reisenbachler 
2, Căpușan 2, Brănișteanu 2, 
respectiv Niculescu 17, Brabo- 
veanu 17, Vinereanu 14, Uglai 
13, Vasilică 7, lonescu 6, Da
vid 8, Bărbulescu 3. Procen
taje : aruncări din acțiune : 
Steaua 49,20% (69—34), Dinamo 
39,10% (69—27) ; aruncări li
bere : Steaua 72% (25—18), Di
namo 72,90% (37—26).

Arbitrii I. Olaru șl AI. Guță 
s-au străduit, cu succes, să a- 
sigure buna desfășurare a în
trecerii.

runcări de cite 3 puncte), res
pectiv Oczelak 24, Șarlă 15, 
Hoit 12, Neagu 11, Vilcinschi 
9, Zdrenghea 4, Mitei 2.

DINAMO-RAPID10-10 IN „CUPA BUCUREȘTI" LA POLO

FARUL CJS.Ș. 2 CONSTAN
ȚA — ACADEMIA MILITARĂ 
MECANICA FINA BUCUREȘTI 
94—77 (54—45). Constânțenii
și-au apărat cu ambiție șansa 
calificării ‘ ‘
depindea 
rezultatul 
nici, cu 
chibzuite 
ori, 
unor specialiști ai aruncărilor 
de la distantă (Mănăilă, Băi- 
ccanu și Spînu), baschetbaliș- 
tii de la Farul eu condus tot 
timpul, uneori la diferențe a- 
preciabiile (min. 31 : 80—57),
dovedind că, atunci cînd vor 
(regretabil că nu Întotdeauna), 
pot practica un joc modern și 
eficace. Au marcat : Mănăilă 
33, Băiceanu 22, Spînu- 13, Șer- 
ban 10, Moldoveanu 10, Ilucă 
2, Logofătu 2, Tecău 2 pentru 
Farul (care a realizat 11 a-

RAPID BUCUREȘTI — DI
NAMO ORADEA 91—89 (36- 
44). Victoria feroviarilor a 
decisă 
sorise 
Andrei 
puncte 
rioadă
Uzat din aruncări de la 6,25 
m), pe care am dori să-1 ve
dem cit mai des atît de tenace 
și eficient. La orădeni, care 
au condus majoritatea timpu
lui, s-a resimțit absența lui 
Dan Cristea (accidentat în 
seara precedentă, în minutul 
33 al splendidului meci cu 
I.C.E.D.). Au marcat : Po
povici 32. Sipoș 17, Ghiță 13 
Gh. Dumitru 13, Suciu 12, N. 
Dăescu 4, respectiv Antochi 26. 
Costin 21. Rădulescu 17, Gellert 
14, Gh. Pascu 4, Kosa 3, Fo- 
dor 4.

fost 
în
de 
de 

pe-

de suita de coșuri 
în repriza a doua

Popovici (din 26 
marcate în această 
a partidei, 18 le-a rea-

Plăcută reîntîlnire cu sportul 
eu mingea pe apă, mai cu sea
mă datorită tradiționalului der
by DINAMO — RAPID, orga
nizat ieri, în prima zi a „Cupei 
București". Cele două echipe 
fruntașe au încheiat la egalitate, 
10—10 (3—2, 2—4, 1—1, 4—3),
după un meci cu o desfășurare 
interesantă, care a conectat pe 
deplin spectatorii din bazinul 
Floreasca. Finalista „Cupei cu
pelor" se distanțase la 5—2 în 
min. 8. Dar feroviarii au refă
cut handicapul, au luat condu
cerea. ajungînd ei la trei goluri 
avans In ultimul sfert (9—6), cu 
tinerețea în prim-plan, absen- 
tînd din motive diferite, inter
naționalii Simion, E. lonescu. 
Gaiță, Niță. Pentru ca într-un 
final pasionant să-și spună cu- 
vintul maturitatea dinamoviști- 
lor, „veteranul" Viorel Rus mar- 
cînd golul egalării în ultimele 
secunde, după o greșeală co-

pilărească a rapidiștilor. Au 
punctat : Ungureanu 2, Rus 2, 
Moiceanu 2, Hagiu, Ciobăniuc, 
Răducanu, Cr. Dan pentru Di
namo, Angeiescu 3, R. Tu fan 2, 
Ragea (un gol cum se vede mai 
rar, de la peste 20 m), Stema- 
te, Fiorincescu, R. Dan. Vespe. 
Au condus autoritar V. Median 
și V. Goi an.

STEAUA — C.S.U. CONS
TRUCȚII 8—6 (3—1, 2—1, 3—1, 
0—3). Au înscris Fruth 3, 
Geantă 2, B. Tufan, Nuțu, Ma- 
lecu, respectiv Ad. Ion 3, Olaru 
2, Popa. Au arbitrat B. Băje- 
naru — M. Stefan. PROGRESUL 
— LOT JUNIORI MICI 13—3 
(4—0, 1—2, 4—0, 4—1). Au
înscris I. lonescu 3, Fărtăis 2, 
Neagoe 2, Median 2, Mușat, 
Dingu, Crețu 2, — Găvruș 2, 
Totolici. Arbitri : D. Paraschi- 
vescu — C. Frățilă. Competiția 
continuă, azi, de la ora 10.

Geo RAEȚCH1

CONSTANȚA, 9 (prin telefon). 
Publicul, care a umplut pînă la 
refuz Sala sporturilor din locali
tate, a asistat la meciuri specta
culoase, de un bun nivel tehnic. 
Interesul iubitorilor de handbal a 
fost justificat și de prezența In 
această etapă semifinală a «Cu
pei României" a deținătoarei tro
feului, TEROM Iași, precum și a 
primelor trei clasate tn campio
natul actual. Știința Bacău, cam
pioana en-tltre, a obținut, la ca
pătul unor jocuri strtnse, califi
carea In finală.

Prima reuniune a fost deschi
să de meciul Rapid București — 
TEROM lași: 27—24 (15—10). O 
frumoasă evoluție a bucureșten- 
celor, care au condus tot timpul. 
Marcatoare: Ignat 9. Grigore 5, 
Dobre 4, Oanea 3, Stanciu 3, 
Vasile 2, Ailenei 1 pentru învin
gătoare, respectiv Covaliuc 11, 
Haidău 4, Nisipeanu 3, Cozma 2, 
II ut an n 2, Horga 1, Anton 1. Au 
arbitrat bine C. Cristea și Gh. 
Dumitrescu, ambit din Constan
ța. în continuare s-au lntllnit 
Știința Bacău șt Rulmentul Bra
șov. Scor: 25—25 (16—13). Studen
tele se îndreptau spre o victorie 
comodă, conductnd cu 14—6 In 
min. 2.3. Din acest moment, bra- 
șovencele au preluat Inițiativa, 
au remontat din handicap (13—15, 
în min. 23), ceea ee a făcut ca 
în repriza a doua să se joace 
..tare", ambele echipe aruneînd 
în luptă ultimele resurse. Arbi
trii Gh. Mihalațcu (Buzău) și Al.
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DIVIZIA " FEMININA, LA VOLEI
(Urmare din pag. 1)

în grupa 1—6, care 
in mare măsură de 
acestui meci. Teh- 
teme tactice bine 

și, de cele mal multe 
finalizate, beneficiari ai

POLITEHNICA C.S.Ș. UNI
REA IAȘI — C.S.U. OTELUL 
GALATI 114—81 (51—38), C.S.U. 
BALANȚA SIBIU — UNIVER
SITATEA C.S.Ș. VIITORUL 
CLUJ-NAPOCA 84—73 (44—44), 
C.S.U. SIBIU — DINAMO O- 
RADEA 87—69 (36—31), STEA
UA — „U" 97—79 (53—41), DI
NAMO BUCUREȘTI — C.S.U. 
GALAȚI 90—48 (53—23), AC.
MIL. MEC. FINA — POLI
TEHNICA IAȘI 114—94 (62—
47), I.C.E.D. — FARUL 92—79 
(43—36). .

Sîmbătă și duminică 
disputa etapa I a celui 
treilea tur, care va avea loc 
săptămînal, pe grupe valorice, 
cu meciuri duble.

se va 
de al

chipiere: Anca Ștefan, Doina 
Bischin, Daniela Mărginean 
(Teodora Mariș), Anca Beșta și 
Carmen Bobe, sibiencele au 
reușit să-și depășească adver
sarele printr-un joc bine gîn- 
dit și printr-o mobilitate supe
rioară în teren. După primul 
set, oaspetele au avut o verti
ginoasă scădere de potențial, 
dar au revenit în setul 4, in 
care au condus cu 11—6, 13—10 
și 14—12. De la învinse, mai 
bune: 
Bujor 
bitri :
Dobre. (I. IONESCU, coresp.). 

în clasament: 1. Universitatea
C.F.R. 38 p, 2. C.S.U. 34 p, 3. 
Dinamo 
țin), 4. 
(42:42), 
(37:48), 
mai puțin).

Corina Olteanu, Niculina 
și Viorica Niculescu. Ar- 
V. Chioreanu — N.

33 p (un joc mai pu- 
C.S.M. Libertatea 31 p
5. Flacăra roșie 31 p
6. Farul 28 p (un joc

DE LA I.D.M.S
Magazinele auto I.D.M.S. livrează pînă la 28 februarie a c. autoturisme DACIA 1300 cum- 

decembrie 1981, programați după cumpârătorilor care au depus banii la C.E.C. pînă 
urmează :

în

Magazinul București
Magazinul Pitești

pînă la nr. 4.000/1985 
pînă la nr. 10.500/1984 

3.500/19859>
Magazinul Brașov
Magazinul Bacău

3.500/1985
800/1985

4.000/1985

pentru 
rați de

cumpărătorii din jud. Sibiu transfe- 
la mag. Brașov

cumpărătorii din jud. Brăila ți Tul-
Magazinul Baia Mare 
Magazinul Reșița

pînă la nr. 
pînă la nr.

6.300/1984
2.500/1984
5.800/1981

pentru
cea transferați de la mag. București

Magazinul Cluj
Magazinul Craiova
Magazinul Timișoara 
Magazinul Iași

pînă la nr. 
pînă la nr. 
pînă la nr. 
pînă la nr.

5.015/1984
9.000/1984
5.800/1984

600/1984

pentru cumpărători» din județul Hunedoara 
transferați de la mag. Timișoara

Grupa a II-a valorică
RAPID BUCUREȘTI — CHIMIA 

RM. VlLCEA 3—1 (13, —11, 11, 8). 
Spre satisfacția suporterilor giu- 
leșteni, veniți în număr mare la 
sala de lingă Grant, echipa lor 
favorită a obținut cea de a doua 
victorie, ’ “ .......................... ..
în care 
timp de 
sipă de 
domi nat _________ ______.  
ducînd cu 13—7 în primul set, pe 
fondul preluării slabe a rapidis- 
telor, dintre care doar Ileanta 
Tîrnoveanu, Georgeta Popescu și 
Daniela Iacob făceau față solici
tărilor. Totuși, de la acest scor, 
o spectaculoasă revenire le adu
ce gazdelor victoria, nesperată, 
în set. Ele conduc cu 5—0 și în 
următorul, dar apoi scad ritmul 
surprinzător șl pierd setul 2. Nu 
șl pe celelalte două, în care Ra
pidul își mobilizează toate for
țele. De la învinse, mai bune : 
Ioana Cotoranu, Dorina Gher- 
ghev și Natalia Du-lică. Arbitri : 
C. Nicolae — bine șl Al. Drago- 
mir — foarte bine. (Gh. DEDIU)

PENICILINA IAȘI — ȘTIINTA 
BACAU 3—1 (—12, 11, 12, 7). La 
capătul unul joc spectaculos 
(două ore), gazdele au cîștigat 
pe merit. Remarcări: Marcela 
Gîlcă, Tatiana Popa (P), Lenu- 
ța Buzilă șl Liliana Holeiciuc (Ș). 
Arbitri: E. Ududec — D. Delcea. 
(Al. NOUR, coresp.)

DACIA PITEȘTI — CALCULA
TORUL BUCUREȘTI 3—1 (9, 7, 
—10, 12). Piteștencele au jucat 
bine, remareîndu-se Marfa Enia- 
che, Valentina Rădulescu și Ma
riana Mîron, în timp ee bucu- 
reștencele (de la care s-a deta
șat doar Elena Negulescu) au fost 
dezavantajate de o coordonatoare, 
Mirela Zamfir, lipsită de orien
tare. Arbitri: N. Bojan — E. Ga- 
voreanu. (Narcisa FEȚEANU, 
coresp.)

Tn clasament: 7. Dacia 40 p. 
0. Chimia 37 p, 9. Calculatorul 32 
p (45:42), 10. Penicilina 32 p
(42:41). 11. Rapid 30 p, 12. Știin
ța 27 p.

dupâ o luptă lndirjită, 
jucătoarele au făcut, 
90 de minute, mare ri- 
energle. Vtleencele au 
Începutul partidei, con-

Vînzările se efectuează în funcție de stocul de 
re a fiecărui magazin.

De asemenea, se aduce la cunoștință celor 
București se efectuează în continuare înscrieri la 
celor care au depus bani la C.E.C. în cont pentru „„

Informații suplimentare la telefon 11.39.50 — int. 121 și 179.

autoturisme și capacitatea zilnică de livra-

interesați că Ia magazinul auto I.D.M.S. 
autoturismul OLTCIT Club, prin transferul 

autoturism pînă la 31 decembrie 1982.

i

MASCULIN
Grupa I valorică

UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA — STEAUA BUCUREȘTI 
0—3 (—3, —7, —9). Joc la dis
creția liderei care, chiar de la 
început (deși fără Dascălu, in
trodus abia in setul 3), a ata
cat dezlănțuită, variat și efica
ce, descumpănind crispate echi-

pă craioveană. căreia nu i-a 
„ieșit" nimic. Remarcați: Pralea, 
Șoica, Constantin de la învin
gători. Arbitri: D. Octavian — 
D. Blaha. (Șt. GURGUI, coresp.)

C.S.M.U. SUCEAVA — DI
NAMO BUCUREȘTI 2—3 (—13, 
9, —5, 15, —6). Dispută dirză, 
care a durat mai mult de două 
ore. Campionii au greșit mai 
puțin, fructificînd • numeroasele 
minusuri ale sucevenilor. Cei 
mai buni: Pop, Rotar (D). Min- 
dru și Mărginean (CSMU). Ar
bitri : D. Dobrescu — M. Con
stantinescu. (I. MÎNDRESCU, 
coresp.)

EXPLORĂRI ȘTIINTA BAIA 
MARE — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 3—1 (12, —13, 3, 9). 
Deși cu evoluție inegală, gaz
dele au obținut pe merit vic
toria. Timișorenii au dat repli
că bună doar în primele două 
seturi și la începutul setului 4, 
cînd au condus cu 7—3. în 
rest, au comis greșeli în lanț. 
Remarcați: Manole, Corcheș,
Arbuzov, Roiban, respectiv Mî- 
tu, Orelt și Bugarschi. Arbitri: 
V. Vrăjescu — C. Șovăială. (A. 
CRIȘAN, coresp.)

în clasament: 1. Steaua 42 p, 
2. Dinamo 38 p, 3. Explorări 
31 p, 4. Universitataea 27 p, 
.Poli" 26 p, 6. C.S.M.U. 25

Grupa a II-a valorică 
ELCOND DINAMO ZALAU 

RELONUL SAVINEȘTI 3—1 (10, 
—13, 4). Tn fața unor tribune ar
hipline, meci viu disputat, ctști- 
gat pe merit de gazde. Eviden
țieri : Ciontoș, Tutovan, Mășcășan, 
respectiv Vițelaru și Rădulescu. 
Arbitri: C. Butoi — M. Herța (I. 
DOMUȚA, coresp.)

TRACTORUL BRAȘOV— A.S.A. 
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
3—1 (10, 1, —9, 4). Mobilizare e- 
xemplară a brașovenilor, succes 
pe deplin meritat. Remarcați: 
Sterca, Ferariu, Cășvean șl Zam
fir, respectiv Pop șl Săniuță. (P. 
DUMITRESCU, coresp.)

C.S.U. ORADEA — CALCULA
TORUL BUCUREȘTI 3—0 (12,
12, 12). Rermarcați: Todoran,
Țerbea șl Băgăian, respectiv Ni- 
colau și Alexandru. (I. GHIȘA, 
coresp.)

ta clasament: 7. Elcond 36 p, 
6. A.S.A. Electromureș 33 p, 9. 
Relonul 3’ o, 10. Calculatorul 31 
p, 11. C.: ). 30 p. 12. Tractorul 
23 p.
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@ PITULICE - D. SAVA - CIREAȘĂ, primii în „topul" 
calificativelor @ ECHIPELE PROMOVATE CUPRIND O 
TREIME DINTRE DEBUTANȚI ® SASE INTERNAȚIONALI 

JUNIORI AU PĂȘIT-------------- ----------PE PRIMA SCENA
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cu ani ta urmă, unul dintre 
prlcepuții noștri descoperitori de 
talente, Nicolae Gorgorln, ne 
spunea, arătîndu-ne un grup nu
meros de copii : „l-am reținut 
după o primă selecție. A doua 
sită va cerne ceva mai tîrzlu, 
peste ctteva lunis'cind mă voi 
convinge mai bine de Însușirile 
fiecăruia. întotdeauna, insă, cînd 
o pornesc de Ia capăt cu o gru
pă, mă gîndesc Ia marea bucu
rie pe care unii dintre ei o vor 
avea atunci cînd se va consemna 
debutul lor In Divizia „A". Eu 
am trăit pe vremuri această 
bucurie, știu ce Înseamnă, e ceva 
unic și mai pe urmă am fost de
seori martorul celei trăite de ju
cători cărora le-am îndrumat 
pașii. Debutul e atlt de impor
tant ta viața unui fotbalist, incit 
nimeni nu are voie să-l trateze 
cu superficialitate. E un adevăr 
care nu mai trebuie discutat".

Debutul pe prima scenă a fot
balului I Momentul de răscruce 
al oricărui jucător ajuns la por
țile Diviziei „A" ; moment care 
trebuie privit pu toată RESPON
SABILITATEA atît de antrenorul 
echipei (de el în primul rînd), 
cit șl de jucătorul ta cauză. Și, 
așa cum afirma N. Gorgorln cu 
ani In urmă, nu mai are rost să 
argumentăm DE CE.

Să analizăm, deci, DEBUTURI
LE primei părți a campionatului. 
Numele tuturor se află Înscrise 
In cele două tabele de mal jos. Și 
pentru că întotdeauna a existat 
o mare diferență Intre numele 
debutanțllor Înscriși In dreptul 
echipelor nou-prome'vate șt cel 
al celorlalte 15 divizionare „A", 
să facem această distincție și să 
le analizăm separat.

DEBUTURILE IN ECHIPELE 
PROMOVATE...

Victoria, „U“ Cluj-Napoca ți 
Petrolul au adus pe prima noas
tră scenă 18 jucători noi (33% 
din debutanți). Cel mal mulțl 
(8) provin pe „filiera" echipei 
bucureștene ; șl e firesc să fie 
așa, deoărece Victoria n-a mai 
fost niciodată tn primul eșalon, 
spre deosebire de „U“ Cluj-Napo
ca șl Petrolul care au... revenit 
in ,.A“ după un stagiu de dol- 
trei ani In eșalonul secund. Și,

Ciocan, Cîmpeanu II, Butufei 
mulțl alții. Cele trei echipe 
adus în „A" cîtevă autentice 

Topul lor, alcătuit pe

cu 
?* 
au 
talente. _ . _ _
baza numărului de jocuri, al go
lurilor marcate șl aprecierilor fă
cute de cronicari, ar fi următo
rul : 1. Ursu, 2. Pitulice, 1.
Neamțu. Sigur că această „ordi
ne" poate da naștere la discuții, 
dar care clasament al fotbalului 
este acceptat de toată lumea 7 
Adevărul este că valoarea debu
turilor acestor trei echipe va tre
bui să fie cîntărltă abia la vară, 
In funcție de comportarea din a 
doua parte a campionatului, de 
locurile pe care le vor ocupa e- 
cliîpele lor după jocurile etapei 
a 34-a.

NOUTĂȚILE
ECHIPE..,

...pentru că trei cluburi n-au 
adus nici un nume nou la star
tul campionatului sau pe par
cursul celor 17 etape : Dinamo, 
F.C. Olt și Universitatea Craiova 
(ultima echipă șl-a lansat In Di
vizia „A" aproape Întregul lot de 
la speranțe tn returul trecut și 
mal ales în ultima etapă etnd, la

CELORLALTE 12

Steaua : Pistol (1)
Sportul stud. : Pologea (7)
Corvinul : Badea (11), — 

naru (7), Rudlsull (5), 
ga (2)

F.C. Argeș : Simlon 
Stefan (3), Hrlstea (1)

Gloria : Profir (17), Stan (4)
Chimia : Cireașă (16), Tres- 

chln (1.1), V. Preda (3)
Rapid : Croitoru (9), Mladin 

(5), Crăelunescu (2)
„Poli" Timișoara : Sabou 

(12), Almăjan (4), Bărbosu 
(3), Oloșutean (1), Foaie (1)

F.C.M. Brașov : GyBrfl (13), 
CImpean (13)

S.C. Bacău : Bîșcă (15), Ar- 
vlnte (5)

A.S.A. : Cribdilean (2).
Mate (1)

F.C. Bihor : S. Pop (1)

Beje-
Boz-

w,

Petrolul : Pitulice (16), Cos- 
tin (10), Roșu (6), Hîncu (2), 
Enache (1)

„U“ Cluj-Napoca : Neamțu 
(17), Mezaroș (7), Fețnic (7), 
Pojar (2), Iepure (2)

Victoria : Brumaru (17),
Ursu (17), Mirea (16), Mânu 
(15), D. Sava - ■“ ’ ‘
ru (6)

(8), Nedelcea-

ani, o echipă nu 
la toți jucătorii

cum tn doi-trei 
poate renunța 
săi, „U“ Cluj-Napoca șt Petro
lul au revenit pe prima scenă

Hunedoara, a jucat echipa pregă
tită de Nicolae Zamfir, întărită 
cu Eoldici, Tlcleanu și O. Popes
cu). Ce se poate spune, par- 
curgînd numele jucătorilor lan
sați în circuitul Diviziei „A** de 
cele 12 echipe ? In primul rînd 
consecvența cu care clubul hu- 
nedorean continuă să-și... culti
ve grădina proprie. în al doilea 
rînd consecvența cu care Chimia 
caută la nivelul Diviziei „B" ju
cătorii necesari menținerii în e- 
șalonul fruntaș. In al treilea rînd 
consecvența cu care Rapid pro
pune, an de an, nume total ne
cunoscute, unele provenind din 
campionatele cele mai... obscure. 
Șl încă două constatări : 1. pre
ocuparea timișorenilor de a re
curge la serviciile unor tinere

talente. In contrast cu anii tre- 
cuți cînd se mergea numai pe 
linia aducerii unor vedete de 
prin alte părți, politică soldată 
cu multe eșecuri. 2. procesul ne
întrerupt al clubului piteștean de 
a promova alțl și alți jucători, 
indiferent de locul pe care II 
ocupă In clasament. In sflrșlt, 
privind ta ansamblu „tabloul" 
debutanțllor, se poate afirma că, 
mal mult ca orlclnd, principalul 
IZVOR îl constituie Dizlvla „B" ! 
și lată argumentul : 1. Cireașă,
2. Sabou, 3. Profir. Adică primii 
clasați (pe baza calificativelor șl 
meciurilor jucate) din ‘------- —
lor 29 de debutanți al 
chlpe.

UN CLASAMENT 
ECHIPE... OPUSE

Vorbind Insă de comportarea 
debutanțllor In toamna lui ’85, 
iată șl clasamentul primilor 10 
după criteriul notelor acordate 
de cronicarii ziarului: 1. Pitulice 
8.56 ; 2—3. Cireașă și D. Sava 
6,50 ; 4. Mirea 6,40 ; 8. Ursu 6.37; 
6. Sabou 6,33, 7—0. Profir șl Bru
maru 6,32 ; 9. Bejenaru 0,14 ; 10. 
Neamțu 6,02. E un clasament al 
celor care au jucat cel puțin 
opt din cele 17 meciuri ale tu
rului.

Șl acum două echipe... opuse, 
alcătuite pe baza meciurilor Ju
cate (cele mai multe prezente ta 
opoziție cu cele mal puține par
ticipări).

Arvinte (5) — Mirea (16), Pitu
lice (16), Neamțu (17), Mânu (15) 
— Cireașă (16), Brumaru (17), 
Ursu (17), Sabou (12) — Profir 
(17), Bișcă (15).

Hrlstea (1) — Enache (1), Ie
pure (2), S. Pop (1), Drăghlcl 
(1) — Hincu (2), Pistol (1), Mate 
(1), Bozga (2) — Oloșutean (1), 
Foaie (1).

Prima echipă are de partea ei 
atuul experienței. Cealaltă e 
foarte, foarte tlnără. De altfel, 
printre debutanțll In turul cam
pionatului găsim și component! 
ai lotului reprezentativ de ju
niori : D. Sava, Hrlstea, Oloșu
tean, Pojar, Bejenaru, Stan, de 
TALENTUL cărora considerăm 
că nimeni nu are voie să se În
doiască. Numai că — pentru a 
trage o singură concluzie — 
cluburile noastre divizionare „a" 
au marea obligație de a-1 AJUTA 
ta continuare, tocmai pentru că 
acești tineri de azi vor fi inter
naționalii noștri de mllne.

grupul ce- 
celor 12 e-

ȘI DOUA

Laurențiu DUMITRESCU 
Adrian VASlLESCU

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR „8
C.S.M. SUCEAVA

• Antrenori : Petre Dragomir 
(principal) ți Alexandru Olaru 
(secund) • Noutăți in lot : Sfrî- 
jan ți Popa (ambii de la Mine
rul Vatra Domei), Moroșan (de 
la Metalul Rădăuți) • Au plecat: 
Ion Petrescu la Zimbrul Șiret și 
Groza la Minerul Vatra Domei
• Antrenamentele au Început la
• Ianuarie la Suceava. Pregătirea 
centralizată s-a desfășurat . la 
Schela Suceava,. ta perioada 1—10 
februarie • A susținut două me
ciuri amicale : cu Politehnică Ti
mișoara 1—0 șl cu Filatura Făl
ticeni 8—0 ; va mai juca cu Zim
brul Șiret, C. S. Tlrgovlște șl, 
probabil, cu Politehnica Iași, S.C. 
Bacău și Gloria Bistrița • Echi
pa se află „la zero" ta „clasa
mentul adevărului" • Constantin 
Alexa, președintele clubului, ne-a 
declarat : „Echipa se pregătește 
asiduu, pentru că ta retur do
rim să practice un Joc de cali
tate superioară celui din tur și 
din celelalte ediții ale campiona
tului. Sperăm ea la sfirșltul cam
pionatului să ocupăm un loc ta 
primele 5 ale clasamentului"
• Cel mal buni jucători în tu
rul campionatului : Buliga, Cris- 
tescu, Cașuba • Golgeterul echi
pei : Cașuba, cu 9 goluri.

CARPAȚI MIRȘA
• Antrenori : Ștefan Coidum 

(principal) și Marin Stelian (se
cund) • Noutăți ta lot : Ion Ion 
(de la Rapid București), Pană 
(de la I.M.G. București). Ter- 
ped (de la Firul roșu Tălmaci). 
S. Sălaghe (revenit de la Inter 
Sibiu), Stăngocl (de la Unirea 
Ocna Sibiului), Veleanu (de la 
Electroputere Craiova), N. Să
laghe șl Peneș (ambii promovați 
de la juniori) • A plecat : Liv- 
duc la Progresul-Vulcan Bucu
rești • Echipa se află la +l in 
„clasamentul adevărului" • Pre
gătirile au început la 13 ianua
rie. In perioada 20 ianuarie — î 
februarie, Întreg lotul a urmat o 
pregătire centralizată la Băile 
Herculane • A susținut o sin
gură partidă de verificare, eu 
Metalul Oțelul roșu 1—1 : mal 
are prevăzute următoarele „ami
cale" : cu Mureșul Deva, Meca
nica Orăștle, A.S.A. Tg. Mureș șl

Gaz metan Mediaș (toate tur-re- 
tur) • Ștefan Coidum, antreno
rul principal al echipei ne-a 
spus : „Șefia seriei se va deci
de la Mlrșa. Fac această afir
mație gtadindu-mă la faptul că 
toate cele trei pretendente la 
promovare in Divizia „A" Fla
căra Automecanica Morenl. Pro
gresul-Vulcan București și C. S. 
Tlrgovlște vor juca la noi. Decl.„ 
Obiectivul nostru este acela de 
a ne îmbunătăți necontenit Jo
cul, ta așa fel, Incit la sfirșltul 
campionatului să terminăm prin
tre primele trei clasate". • Cel 
mal buni jucători din turul cam
pionatului : Schwartz. Fățan și 
Florescu • Golgeterul echipei : 
Florescu. cu 7 goluri marcate.

C.S.M. REȘIȚA
• Antrenori : Vasile Firițeanu 

(principal) și Carol Oțil (secund) 
• Noutăți în lot : Ștefănescu (d« 
la Mureșul Deva), Sîrbu (de la 
Minerul Ora vița), Ciocan (Meta
lul Reșița), Radu (de la Metalul 
Bocșa), Gagiu (de la C.S.M. Ca
ransebeș), Scînteie (de la F. C. 
Olt) • Au plecat : Petre Petre 
la Victoria București, Bilan la 
C.S.M. Caransebeș, Asandei la 
Metalul Bocșa • Echipa se află 
la —1 în „clasamentul adevăru
lui" • Pregătirile au început la 
13 Ianuarie la Semenic. unde 
s-au efectuat antrenamente pînă 
la 19 ianuarie, apoi au continuat 
la Herculane, între 20 ianuarie și 
2 februarie, după care lotul s-a 
înapoiat la Reșița • în program 
sînt prevăzute meciuri amicale cu 
C.S.M. Caransebeș, Șoimii I.P.A. 
Sibiu, C.F.R. Simeria. Mureșul 
Deva. C.S.U.T.A. (tur-retur) : 
participarea la un turneu. între 
15—16 februarie, la Timișoara : 
alături de Strungul Arad. Corvi- 
nul Hunedoara, Șoimii I.P.Ă. Si
biu • Zenobie Jian. vicepre
ședintele clubului : „Ne-am pro
pus să ne menținem printre 
fruntașele seriei și de aceea se 
fac pregătiri intense, la un bun 
nivel. De fapt, în această pri
măvară ne pregătim pentru vii
torul campionat, cînd vom ataca 
primul loc". • Cei mai buni ju
cători în turul campionatului : 
TJțiu, Cojocaru, Ciurea # Golge
terul echipei : Jacotă, cu 6 go
luri.

MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE

(Electra) l-a învins înainte de limită pe FJorin Zarif 
Foto : Iorgu BĂNICĂ

SPORTUL STUDENȚESC A 
CÎȘTIGAT TURNEUL DIN 

IUGOSLAVIA
în cadrul meciurilor de pregă

tire pentru noul sezon, Sportul 
studențesc a participat la un 
turneu internațional în Iugo
slavia, în orașul Koper, pe care 
l-a cîștigat. In prima partidă 
a învins cu 2—0 formația gaz
dă, Koper, iar ieri^ în finală, a 
dispus cu 2—0 
kovici (Divizia „A“h prin golu
rile marcate 
Cristea.

de Dinamo Vin-

de Burchel șl

GLORIA BUZĂU — O SE
LECȚIONATA DIVIZIONARA 
0—2 (0—0). Au Înscris : Nuță 
(min. 65) și Dumitrașcu (min. 
69). GLORIA : Cristian — Co- 
mănescu, Mircea, Stoica, Tul- 

Balaur, Șumulanschi, 
Marcu, D. Georgescu,

Timiș. Au mai jucat : Lazăr, 
Ghizdeanu, Teodorescu, Năs

DIN PARTEA F.R.F,
Ion Vlaicu
(V.R.B.I.S.)

gonul 6—4.
NESCU —

(M. CONSTANTI- 
coresp.)

HUNEDOARA. O reuniune 
extrem de echilibrată, eviden
țiată și de cele două rezultate 
de egalitate : Constructorul
Hunedoara — înfrățirea Ora
dea și Laminorul Odorhei — 
înfrățirea 5—5. Doar intr-un 
singur meci, victorie mai dară : 
Constructorul — înfrățirea 7—3. 
(I. VLAD — coresp.)

ORADEA. Victorii nete, al
tele la limită și două rezultate 
de egalitate. Acesta este bilan
țul reuniunii din localitate. 
Concret : UNIO Salu Mare cu 
Armătura Zalău 9—1 și cu Ra
pid Arad 8—2 ; A.S.A. Oradea 
cu Rapid 7—3 și cu Armătura 
6—4 ; Rapid — Armătura și 
A.S.A. — UNIO 5—5. (I. GHI- 
ȘA — coresp.)

LUGOJ. Triunghiularul bănă
țean a 
Reșița, 
partida 
cit și 
gazdă,

celași rezultat : 6—4. întîlni-
rea dintre Metalul I.U.R.T. și 
U.M.T. s-a încheiat Ia egali
tate : 5—5. (C. OLARU — co
resp.)

PETRILA. Meciuri frumoase 
și de bun nivel tehnic. Gazdele 
au reușit să termine la egali
tate, 5—5, cu puternica echipă 
constănțeană Hidrotehnica, 
în celelalte două intîlniri : Jiul 
— C.S. Tîrgoviște 5—4 și Hi
drotehnica — C.S. Tîrgoviște 
6—3. (S. BALOI — coresp.)

Returul campionatului di
vizionar „A“ — ediția 1985/ 
1986 — va începe la data de 
8 martie 1986, cel divizionar 
„B“ la 16 martie, iar cel di
vizionar „C“ la data de 23 
martie. Juniorii republicani 
I vor începe competiția 
la data de 9 martie.

Optimile de finală 
„Cupei României" se 
disputa la data de 23 februa
rie, orele 14, ma'i puțin jocul 
oteaua București — Rapid 
București, care va avea loc 
pe stadionul Steaua în ziua 
de 26 februarie, ora 14.

tase, Alexandrescu, Șocarici. 
SELECȚIONATA DIVIZIONA
RA : Iasko — Mezaroș, Cireașă, 
Pojar, Popicu — Rada, Sabău, 
Rotariu I — Nuță, Cojocaru, 
Bobaru. Au mai jucat : Hris- 
tea. Badea, Bănuță, Dumitrașcu, 
Baicea, Bozeșan II. (D. Soare, 
coresp.)

PETROLUL 
STEAUA MIZIL 1—1 
Meciul s-a 
pe terenul 
LUL : Jipa 
Catinca, P. 
Mocanu, I.
Grigorc, Cizmaru. Au mal ju
cat : Niculescu, Ioniță, Costin, 
Pitulice, Enache, Cristescu, I. 
Nicolae, Pană, Roșu, C. Ene, 
Iamandi. Sîmbătă : Petrolul — 
C.F.R. Ptșoani 0—0. (O. Băî-
teanu, coresp.)

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— F.C. MARAMUREȘ BAIA 
MARE 1—0 (0—0). Unicul gol 
a fost realizat de Lehmann 
(min. 80). POLITEHNICA : Leu
— Șunda. Ionuț. Șulea, Leh- 

Neagu, Mureșan, Vlă- 
Giuchici — Oancea, 
Au mai jucat : Popa, 
Păuna. (C. Crețu,

PLOIEȘTI — 
‘ ‘ (1-0). 

disputat duminică. 
Victoria. PETRO- 

— Pancu, Butufei, 
Gușă — Ștefan, 

Solomon — Hîncu,

MECANICA ORĂȘTIE — 
CHIMIA RM. VlLCEA 3—5 
(0—3). Autorii golurilor : Vesa 
(min. 60), Hațeganu (min. 71 
și 83), respectiv Gaiță (min. 
9), Scîrlete (min. 25), I. Gheor- 
ghe (min. 30), Carabageac (min. 
67 și 72). Meciul s-a disputat 
sîmbătă. CHIMIA : Pavel — 
Cincă, Preda, Basno, Lazăr — 
I. Gheorghe, Verigeanu, An- 
cuța, Beldeanu — Carabageac, 
Vergu. Au mai jucat : Gaiță, 
Cireașă. Iovan, Scîrlete. Bica. 
(I. Siminie, coresp.)

“ ~ BACAU — POLITEH
NICA IAȘI 1—0 (0—0). Unicul 
gol a fost înscris de Burleanu 
(min. 83). S.C. BACĂU: Man- 
geac — 
Borcea, 
Șoiman,

S.C.

Solomon, 
Burleanu, 
Avădanei
Au

lor

ale 
vor

mann — 
tănescu, 
Trăistaru. 
Andreaș, 
coresp.)

Andrieș, C. 
Elisei — 
Tismănaru,

— Șoșu, Viscreanu. 
jucat : Mangalagiu. Penof, 
tenie, Adolf. (L. Mandler, 
resp.)

TRACTORUL BRAȘOV 
PANDURII TG. JIU 4—1 (1—0). 
Au marcat : Moarcăș (min. 17 
și 87, ambele din 11 m), -
Gherghe (min. 77), A. Neagu 
(min. 89), respectiv Pîrvan 
(min. 59). (C. Gruia, coresp.)

mai 
Ar
co-

TRAGERE SPECIALA

PRONOEXPRES

fost cîștigat de C.S.M. 
învingătoare atît , în 
cu U.M. Timișoara, 

în' aceea cu formația 
Metalul I.U.R.T., cu a-

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTfl-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

15 64

In URSS

te if ciȚticurj tn

ÎISMEEXCURSII

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 9 FEBRUARIE 

1. Atalania — Juventus x ; 2. 
Bari — Pisa x ; 3. Fiorentina — 
Como 1 ; 4. Milan — sampdoria 
x ; 5. Nâpoll — Lecce 1 ; 6. To
rino — Roma 2\ 
Aveillno 1 
nazionale 
tanzaro 2 
Lazio x ; 
Iermo x ;

7. Udinese —
; 0. Verona — Inter- 

x ; 9. Brescia — Ca- 
; IO. Campobasso —
11. Cremonese — Pa-
12. Monza — Triestina

x ; 13. Lanerossi — Sambenede-
ttese 1.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1.571.582 LEI.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO 2 DIN 9 FE
BRUARIE, extragerea I:
40 28 ; extragerea a Ii-a : 73 62 
49 34 ; extragerea a Ill-a : 47 39 
16 58.

Fond total d-e oiști guri : 
735.221 iei.

MIERCURI
12 FEBRUARIE 1986 
PRIMA TRAGERE 

SPECIALA 
PRONOEXPRES 

DIN ACEST AN 
UN NOU PRILEJ 

DE MARI 
SUCCESE !

flecare bilet 
jucat, sporesc șan
sele dv. de a obține: 

e AUTOTURISME 
DACIA 1300“
• MARI SUME 

DE BANI
• EXCURSII 

U.R.S.S.
Se efectuează i 

trageri în 3 
cu un total de 
numere.

Se pot obține 
tiguri cumulate.

ÎN

6 ex- 
faze, 

38

cîș-

i
;;

ULTIMA ZI 
PARTICIPARE :

MARȚI 11 
BRUARIE 1986.

DE
FE-
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ÎNOTĂTOAIlEft NOIMI I UNG - DUBLĂ CÎȘTIGĂTOĂRt 
iH MARfU CUNCURS OL LA M (batiu de Z5 m)

e Stela

la

Pura, locul 2 la 800 metri, a întrecut,

rîndul ei, sportive de valoare
Două frumoase victorii româ

nești au fost înregistrate în 
primele două zile sie marelui 
concurs internațional „Arena 
Festival", de la Bonn (bazin de 
25 tn), reunind înotători din 
peste 30 de țări. Intre care nu
meroși campioni si recordmani 
olimpici, mondiali sau europeni. 
Ele au aparținut sportivei băi- 
mărence Noemi Lung, în cele 
două probe ale procedeului mixt. 
La 400 m, eleva lui Gh. Dime- 
ca a înotat în 4:41,62, un rezul
tat foarte bun, cu care le-a de
vansat pe Elena Dendeberova 
(U.R.S.S.) 4:44.32, Brigit Schulz 
(R.F.G.) 4:46,68, Sonia Blagova 
(Bulgaria) 4:53,81 ș.a. Pe dis
tanța de 200 m, Noemi a arătat 
aceeași remarcabilă constanță 
la înalt nivel, cîștigînd cu 
2:15,00, timp superior recordu
lui național pe care-1 stabilise 
cu o săptămînă în urmă 
Boulogne-Biliancourt .
Pe locurile următoare s-au cla
sat Dendeberova — 2:16,46,
Schulz — 2:17,79 etc.

Un rezultat bun a înregistrat 
Si o altă băimăreancă de 15 ani.

la
(2:15,46).

Stela Pura, sosită a doua la 800 
liber, cu 8:30,59, după Kalia 
Hartmann (R.D.G.), cronometra
tă într-un excelent 8:21,96, dar 
înaintea unei alte sportive din 
R.D. Germană, Anke Moehrlng 
— 8:31,52, a olandezei Jolande 
van der Meer — 8:34,39 etc. In 
proba similară masculină, Ro
bert Pinter a înotat în 8:04,38, 
record național (vi. 8:14,86 D, 
clasîndu-se pe locul 5 (a clști- 
gat binecunoscutul sportiv so
vietic VL Salnikov — 7:43,30).

Alte rezultate : 190 bras t : 
Silke Hoerner (R.D.G.) 1:07,05 — 
cea mai bună performanță mon
dială din istoria probei; IOT 
liber m : St. Caron (Franța) 
49,04, A. Schadt (R.F.G.) 49,20, 
M. Gross (R.F.G.) 49,56 ; 200 li
ber f : Heike Friedrich (R.D.G.) 
1:56,43; 200 spate f : Katia Zim
mermann (R.D.G.) 2:10,98; 100
fluture f : Birte Weigang 
(R.D.G.) 1:00,18; 400 mixt m: 
AL Baumann (Canada)^ 4:13,74, 
100 spate m: I. 
(U.R.S.S.) 54,53.

Tot în această 
sportivul sovietic Igor Polianski

a realizat cea mai bună per
formanță mondială a probei de 
200 m spate, înotînd distanța 
In 1:5S,73, in finala de aseară. 
Cea mai bună performanță 
mondială anterioară fusese de 
1:57,90 șl fusese realizată de 
canadianul Michael West, la 
Winnipeg, In Canada, la_27 ia
nuarie 1984.

Schi alpin: MATEJA SVET, O 
NOUA STEA A SCHIULUI 

IUGOSLAV !

Polianski

reuniune,

Eipozific sportivă dc larg interes, la sinaia

„SOFIA CANDIDEAZĂ PENTRUI
| ORGANIZAREA OLIMPIADEI DE IARNA DIN 1992" I

In localitatea Morzine (Franța) 
s-a desfășurat cea de-a 
coborire masculină 
„Cupei Mondiale* la probe 
pine. Pe o pistă mal rapidă 
cit cea din ajun, elvețianul 
ter Măller s-a impus de o 
nieră categorică, la peste o 
cundă față de urmăritorul 
principal, austriacul L. 
(1:53,81 față de 1:54,86). 
că MUIler (deja victorios in pri
mul superuriaș al sezonului, cel 
din ajun de la Crans Montana) 
și-a apropriat cea de-a treia vic
torie In acest sezon și o dată cu 
ea s> urcat după GirardeMl pe 
locul doi Tn clasamentul general. 
Iată caracterizarea cîștlgătorulul 
față de propria sa cursă : 
reușit o coborire 
Marii campioni stnt conștiențl de 
valoarea lor șl poate că tocmai 
de aceea îșl mențin acest statut... 
Pe locul trei. A. Skaardal (Nor
vegia) , 1:54,94, o foarte mare
surpriză !

In „Cupa Mondială* feminină

doua 
din cadrul 

al- 
de- 
Pe- 
ma- 
se- 
său 

Stock 
Astfel

..Am 
perfectă !•

■

Mateja Svet, incă o vedetă pa 
care sportul iugoslav o pre
zintă marelui tcM interna

țional...
Telefoto: A.P. AGERPRES

s-au desfășurat două concursuri. 
Primul, un slalom uriaș, la 
Skalnate Pleso (Cehoslovacia) a 
revenit unul nou talent pe care 
schiul Iugoslav ti propune : tl- 
năra de 17 ani, Mateja Svet ! 
Este primul succes feminin iu
goslav tn această întrecere. Cla
sament : 1. Svet 1:49,71, 2. Blanca 
Fernandez Ochoa (Spania) 1:49,19. 
S. Traudl Haecher (R.F.G.) 1:49,47. 
Cea de-a doua cursă, un slalom 
găzduit tot tn Cehoslovacia, dar 
la Hreblenok, a fost ciștlgată de 
elvețianca Corinne Schmidhauser, 
Încă o mare surpriză, căci prin
tre Învinsele sale aflate pe po
dium se numără italianca Nadla 
Bonflnl șt, mal ales, coechipiera 
Erika Hess, campioană mondială.

Patinaj artistic : CAMPIONATE 
NAȚIONALE

Brian Orser a cîștigat pentru 
a șasea oară consecutiv tlUul de 
campion al CANADEI la pati
na; artistic, înaintea iul N. Pe
terson și J. Eggleton. în proba 
de dublu s-a impus, grație unul 
excelent program lung, cuplul 
Cyntia CoulI — Mark Rowsom, 
care au precedat pe Denisse

Bening — Lindon Jonston șl pe 
Karen Westby — Lloyd Fisler. 
La feminin s-a Impus Tracy 
Wainman.

In Campionatele naționale ale 
S.U.A., pe primul loc al dasamen- 
tului final la dublu : Gillian 
Wachsman — Todd Waggoner ta 
dans s-au impus RenGe Roca — 
Donald Adair.

Hochei : C.C.E., TURUL 3

în cel de-al treilea tur al 
„C.C.E.*, decisiv pentru califică
rile in turneul final, s-au înregis
trat următoarele rezultate : H.C. 
Bolzano — Ț.S.K.A. Moscova 
1—11, K.A.K. Klagenfurt — Dukla 
Jiblava 1—4, H.C. Davos — S.K. 
Sddertălje 5—9 ; Dynamo Berlin 
— D.J.K. Rozenheim (meciuri 
-tur) 1—3 ; Ț.S.K.A. Moskova — 
H.C. Bolzano 11—2, S.K. Sdder- 
tălje — H. C. Davos (meciuri 
retur) 9—5. Calificate deocamda
tă pentru turneul final s 
Ț.S.K.A. Moscova, S.K. Sodcr- 
talje și H.C. Saint Gervais (în 
urma forfait-ului clubului fin
landez lives Tampere).

în holul hotelului Monta
na din Sinaia s-a deschis o 
interesantă expoziție de 
fotografii și planșe, ilustrînd 
în limbaj artistic unele din
tre principalele argumente 
pe care capitala Bulgariei, 

Sofia, le oferă în sprijinul 
candidaturii sale pentru ob
ținerea organizării Jocuri
lor Olimpice de iarnă din 
1992. între subiecte : marea 
dragoste a locuitorilor ora
șului pentru sport în gene
ral și pentru disciplinele hi- 
vernale în special, harta tu
turor obiectivelor sportive, 
culturale, sociale și informa
ționale puse in slujba Jocu
rilor. situate, toate, pe o su
prafață foarte redusă, cores- 
punzlnd unității de spațiu 
recomandat expres de C.I.O., 
imagini ale pîrtiiîor și pati
noarelor. ale mijloacelor de 
urcare pe cablu și mașinilor 
speciale de bătătorit zăpadaI_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

sau de preparare a gheții, 
planuri ale viitoarelor baze 
sportive care vor fi construi
te în eventualitatea accep
tării candidaturii.

Evenimentul expozițional a 
fost prilejuit de organizarea 
unui 
ciali 
bob, 
ceste 
între 
la această
Gheorghiev, secretar general 
al Federației bulgare 
bob si sanie, a ținut să 
declare : „Am fost, ca 
obicei, excelent primiți 
România, de la sportivii că
reia avem ce învăța, mai a- 
les în privința pregătirii și 
desfășurării întrecerilor de 
bob. prin intermediul unor 
prelegeri teoretice și a de
monstrațiilor practice. Sîn- 
tem, de asemenea, bucuroși 
că am primit sprijinul ofi
cialităților din județul Pra
hova și din orașul Sinaia do 
a deschide festiv, în pre
zența multor iubitori ai 
sportului și a sportivilor din 
oraș, expoziția ilustrativă a- 
vînd drept subiect candida
tura Sofiei în vederea J. O. 
de iarnă din 1992“.

Cele două acțiuni, organi
zarea expoziției de fotografii, 
planșe și panouri si cursul 
de oficiali specializați în dis
ciplina bobului, fac parte din 
ansamblul relațiilor de strîn- 
să colaborare sportivă, pe 
multiple planuri, dintre miș
cările sportive din Bulgaria 
și România, dintre sportivii 
celor două țări vecine și 
prietene.

CAMPIONATE, CUPE

7
curs de arbitri și ofi- 
pentru întrecerile de 
la care participă în a- 
zile 11 oaspeți bulgari, 
care 4 sportivi. Relativ 

acțiune, Ivan

ITALIA (et. 20). Scoruri foarte 
strinse : Udinese — Avellino 3—1, 
Fiorentina — Como 1—0, Verona 
— Internazionale 0—0, Atalanta

de 
ne 
de 
în

O fazi din meciul Tottenham — Coventry (0—1). 
All Dick (stingă), de la formația învinsă, tri
mite balonul cu capul spre poarta adversă, dar 
.,goal-keeper"-ul de la Coventry, Ogrizoviet, 
reține Telefoto: A.P. — AGERPRES
— Juventus 0—0, Napoli — Lecce
1— 0, Bari — Pisa 0—0, Torino — 
Roma 0—1, Milan — Sampdoria
2— 2. Pe primele locuri : Juven
tus 32 p, Roma 28 p, Milan și 
Napoli cite 24 p.

R.F. GERMANIA (et. 22). Echi
pele fruntașe au obținut noi vic
torii. Werder Bremen — F. C. 
Koln 2—0, Borussia Monchenglad- 
bach — Hamburger S.V. 2—1, 
Bayern Munchen — Saarbriicken 
5—1. Alte rezultate : Dortmund — 

Dusseldorf 1—2, Stu
ttgart — Hanovra 
7—0, Leverku
sen — Niirnberg 
0—0, Frankfurt — 
Bochum 1—0, Schal
ke — Uerdingen 
2-0. Meciul' Kai
serslautern — Mann
heim a fost amînat. 
Pe primele locuri : 
Werder Bremen 35 
p, Bayern Munchen 
și Borussia Mon- 
chengladbach cu 
cîte 31 p ; pe ulti
mele : 16 Saarbriic- 
ken 15 p, 17—18. 
Fortuna DUsseldorf 
și Hanovra cu cîte 
14 p.

FRANȚA (et. 29). 
Paris St. Germania 
a dispus cu 1—0 de 
Le Hâvre, în timp 
ce Nantes și Bor
deaux au fost ne
voite să-și amîne 
jocurile. Alte rezul
tate : Toulon — 
Brest 2—3, Monaco— 
Lille 3—2, Bastla — 
Toulouse 0—2, Lens- 
Nancy 1—0, Rennes- 
Marseille 1—2. Ce
lelalte rezultate nu 
ne-au parvenit. Pe

primele locuri : Paris St. Germain 
46 p (29 j). Nantes 38 p (28 j). Bor
deaux 37 p (28 j), Monaco și 
Lens cu cîte 32 p (ambele din 
29 j) : pe ultimele : 18. Rennes 
24 p (29 j). 19-20. Strasbourg șl 
Bastla cu cite 18 p (29 j).

SCOȚIA (et. 26). Midlothian —

Dundee 3—1, Celtic — St. Mirren 
1—1, Aberdeen — Clydebank 4—1, 
Dundee Utd. — Hibernian 4—0. 
Motherwell — Glasgow Rangers 
1—0. Pe primele locuri : Midlot
hian 36 p (27 j). Dundee Utd. 32 
p (24 j). Celtic 31 p (25 j) ; pe 
ultimele : 9. Clydebank 16 p (27 
j). 10. Motherwell 13 p (24 j).

ANGLIA (et. 29). Din cauza 
timpului nefavorabil cîteva 
jocuri importante au fost amî- 
nate. Cea mai mare surpriză a 
furnizat-o Oxford, care a învins, 
la Londra, pe Chelsea cu 4—1 I 
Alte meciuri : Notthingham — 
Newcastle 1—2, Southampton — 
Luton 1—2, Tottenham — Coven
try 0—1, Manchester City — 
Q. P/ Rangers 2—0. Să no
tăm că majoritatea parti
delor s-au încheiat cu victoria 
oaspeților ! în clasament conti
nuă să conducă Everton cu 56 p 
(28 j), urmată de Manchester Utd. 
55 p (27 j).

REZULTATE, ȘTIRI
9 In turneul de la Miami : 

Uruguay — S.U.A. 1—1 (0—1) I
Murray (min. 8) a deschis sco
rul pentru gazde, iar oaspeții au 
egalat In mln. 75. Totuși, Uru
guay s-a calificat In Ilnală, unde 
va intilnl pe Deportivo Caii care 
a produs o mare surpriză Invln- 
gind cu 2—0 (1—0) reprezentativa 
Paraguayului • In turneul ju
niorilor II din Portugalia : Fran
ța — Portugalia 4—1, Spania — 
Suedia 1—1 • Noi antrenori. In 
irlanda de Nord, secundul lui 
BiUy Bingham a devenit Martin 
Harwey (44 de ani), care a ac
tivat ptn& acum la echipa din 
liga a S-a engleză Plymouth 
• Jacky Charlton a fost numit 
antrenor principal al echipei ir
landei.

AGENDĂ ATLETICĂ
• La campionatele de sală

ale Uniunii Sovietice, de' la Mos
cova, simbătă, Robert Ammian a 
stabilit, cu 8,34 m, cea mai bună 
performanță europeană de sală la 
săritura în lungime, iar Ser- 
ghei Bubka, deținătorul re
cordului mondial la prăjină 
(6 m), a stabilit cea mal
bună performanță mondială tn 
sală, cu 5,92 m.
• Iată, însă, că acest record 

al Iul Bubka n-a rezistat decît 
24 de ore. pentru că la East 
Rutherford (New Jersey), spor
tivul american Billy Olson a să
rit duminică 5.94 m. In aceiași 
concurs, atleta noastră Marâcica 
Puică, după ce cîștigase cu o 
înainte concursul de la Ottawa, 
s-a clasat pe locul al doilea în 
proba de 1 milă. în timpul de 
4:33,70.

© La Berlin, atleta Cornelia 
Oschkenat (R.D.G.) a stabilit cei 
mai bună performanță mondială 
tn sală la 50 m g — 6,71,

TURNEUL HOCHEIȘTILGR CEHOSLOVACI
Sîmbătă și duminică a fost 

rîndul formației noastre de ti
neret să primească replica re
prezentativei de juniori (17 ani) 
a Cehoslovaciei. în două partide 
agreabile in ansamblu, ambele 
cîștigate de oaspeți : 4—2 (2—0,
2— 1, 0—1) și respectiv 6—1 (2—0.
3— 1, 1—0). Juniorii cehoslovaci au 
fost mai circumspecți în primul 
meci, nu au riscat, iar scorul a 
fost ceva mai strîns. Ba ar fi 
putut fi chiar favorabil tinerilor 
hocheiști români, dacă aceștia 
nu ar fi irosit cei puțin trei si
tuații clare de gol.

Sîmbătă, hocheiștii noștri au 
jucat avîntat. au atacat insistent 
(în special prin Burada, L. Csata 
șl Erps), dar nu au neliniștit 
prea mult pe apărătorii formației 
din față, întrucît șuturile lor au 
dovedit o totală lipsă de preci
zie. Au înscris : Horak (min. 15, 
pe greșeală de apărare), Novotny 
(min, 18 — șut de la distanță), 
din nou Horak (min. 26 — la o

învălmășeală în fața porții) și 
Gardon (min. 27) pentru oaspeți. 
Dragomir (min. 28 — pasă de la 
Alexe) și Eros (min. 55 — bine 
servit de Bunescu) pentru for
mația gazdă.

Duminică, clasa oaspeților a 
ieșit din nou în evidență. Ho
cheiștii cehoslovaci au reușit, 
mai ales în primele două repri
ze, să-și demonstreze valoarea 
reușind, de pildă, în primele 20 
de minute de joc. să „spargă ** 
dominarea sportivilor români 
prin cîteva contraatacuri simple 
și rapide și să fructifice inteli
gent două dintre ele. Au marcat: 
Gardon (min. 11 și 25, de fiecare 
dată în combinație cu Cihlah). 
Halik (min. 18), Horak (min. 29 
și 31, ambele datorită greșelilor 
de plasament ale apărătorilor 
noștri) șl Trinesky (min. 59), 
respectiv L. Csata (min. 31) după 
o combinație cu Eros,

TELEX® TELEX © TELEX ©TELEX
CICLISM • După patru etape 

în „Drumul soarelui44, care are 
loc in Spania, în clasamentul ge
neral conduce Steven Rooks (O- 
landa).

HANDBAL • în etapa a doua 
a C.M. (grupa .,C“) care se des
fășoară în Portugalia : Franța — 
Portugalia 21—17 ; Austria — Ma
rea Britanic 26—13 (gr. A) și 
Turcia — Grecia 24—23 ; Olanda 
— Insulele Feroe 13—7 ; Israel — 
Belgia 24—15 (gr. B) « în „Cu
pa Meranne44 în Franța : Grani- 
tas Kaunas — Volan Szeged 
30—24 ; Algeria — Wroclaw 24—17 
• Meciuri amicale (m) : R.F. 
Germania — Cehoslovacia 32—18 
(15—9) ; Suedia — R.D. Cermană 
24—20 (12—11).

RUGBY • La Rovigo. în cadrul 
..Cupei F.I.R.A.*: Italia — Tu
nisia 18—4. în clasament : Italia 
7 P (3 j), U.R.S.S. și România 
cu cîte 4 p (ambele din 2 j),

Franța 3 p (1 j). Tunisia 2 p 
(2» j) și Portugalia 0 p (0 j). Ur
mătoarele două meciuri : Franța 
— Italia (15 februarie) și Portu
galia — România (22 februarie).

SCRIMA • Iată clasamentul 
final al „Cupei Europei la sabie44 
desfășurată la Budapesta : 1.
Ț.S.K.A. Moscova ; 2. Honved
Budapesta ; 3. Ujpesti Dozsa, 4. 
Flame Oro Roma ; 5. ZaglebiC
Sosnowiec ; 6. Steaua București: 
7. Slavia Sofia; 8. La Francaîse; 
9. Tauberbischofsheim ; 10. Lon
dra ; 11. AUe de Kardolus ; 12*. 
Spartak Subotica.

TENIS DE MASA o In „C.C.E." 
(semîfinale) masculin : Spartakus 
Budapesta — Saarbrucken 5—0 ; 
la feminin (tot semifinale) : Sta- 
ttsztika — Spartak Vlasim 5—0 
> Campionatele internaționale 
ale Irlandei : finale (m) : Fran
ța — Anglia 3—2 ; (f) : Anglia — 
Olanda 3—1.
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