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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar generai al Partidului 
Comunist Român, care, în frun
tea delegației P.C.R., a parti
cipat Ia lucrările celui de-al 
XXVI-lea Congres al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice, s-a reîntors, vineri după- 
amiază, în Capitală.

De asemenea, a sosit în Ca
pi tală_ tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., membru al delegației.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, secretarul general al par
tidului a fost salutat de tovară
șa Elena Ceaușescu, de tovară
șii Ilie Verdeț, Iosif Banc, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, 
Ion Coman, Constantin Dăscă- 
lescu, Cornelia Filipaș, Petre 
Lupu, Paul Niculcscu, Gheor- 
ghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Radulescu, 
Răutu, Aneta Spornic, 
Trofin, Mihai Gere, 
Gâdea, Ion Ioniță, Ana 
șan, Elena Nae, Marin

Leonte 
Virgil 

Suzana 
Mure- 

, Rădoi,
Richard Winter, Uie Rădules- 
cu, precum și de membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai Guvernului, con
ducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, de 
alte persoane oficiale.
' Au fost de față B. I. Mina

kov, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al
București, și membri ai amba
sadei.

Uniunii Sovietice ia

★
In timpul participării sale la 

cel de-al XXVI-lea Congres al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, s-a întilnit și a

avut convorbiri cu Fidel Castro 
Ruz, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Cuba, 
preșodintele Consiliului de Stat 
și al Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Cuba ; cu Jose E- 
duardo dos Santos, președintele 
M.P.L.A. — Partidul Muncii din 
Angola, președintele Republicii 
Populare Angola; cu Aii Nas
ser Mohammed, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Socia
list Yemenit, președintele Pre- 

al 
prim-ministru al 
Democrate Popu- 

Babrak Kar- 
general al 

Democratic 
Afganistan,

zidiultii Consiliului Suprem 
Poporului, 
Republicii 
lare Yemen ; cu 
mal, secretar 
C.C. al Partidului 
al poporului din 
președintele Consiliului Revolu
ționar și prim-ministru al Re
publicii Democratice Afganis
tan ; cu Dușan Dragosavaț, 
secretarul Prezidiului Comitetu
lui Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

în cadrul convorbirilor au 
fost abordate probleme privind 
dezvoltarea în continuare a re
lațiilor de prietenie și colabo
rare dintre Partidul Comunist 
Român și România și partidele 
șl țările respective, în folosul 
reciproc al popoarelor noastre, 
al cauzei progresului social și 
păcii in lume.

S-a făcut, de asemenea, un 
schimb de păreri in legătură 
cu unele probleme actuale ale 
vieții internaționale, accentuin- 
du-se necesitatea întăririi con
lucrării popoarelor în lupta 
pentru o politică de colaborare, 
destindere, independență națio
nală și securitate in lume, pen
tru soluționarea tuturor proble
melor dintre state exclusiv pe 
calea tratativelor, pentru pro
movarea cauzei păcii, libertății 
și socialismului.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de 
Înțelegere și prietenie.

Al treilea turneu masculin de volei pe grupe valorice

(IȘTIOATOAPEA E.C.E, DINAMO,
IN TATA PUBLICULUI (RAIOVEAN

Penultimul turneu pe grupe 
valorice în campionatul mascu
lin de volei se va desfășura 
începînd de duminică în sălile 
de sport din Craiova (locurile 
1—4), Brașov (locurile 5—8) și 

9—12). O 
zi a startului, la 
turneul începe 

privirile vor fi 
de această dată

București (locurile 
amînare de o 
Brașov, unde 
luni. Firește, 
concentrate și 
spre extremitățile clasamentu
lui, unde se dă 
titlu și. respectiv, 
rea retrogradării.

Este de așteptat 
iubitorii voleiului 
Sala sporturilor pentru a aplau
da. primii, pe învingătorii cam
pionatului european al echipe
lor de club, pe voleibaliștii de 
la Dinamo, deținători ai titlu
lui național și lideri autoritari 
ai ediției în curs de desfășu
rare, precum și pe Steaua, care

lupta pentru 
pentru evita-

ca la Craiova 
să ia cu asalt

a avut o comportare meritorie 
in turneul final al Cupei cu
pelor. Dar și pentru a încuraja 
echipa favorită, pe Universita
tea Craiova, la a doua prezentă 
a sa în turneele elitei. Extrem 
de echilibrată și, prin aceasta, 
pasionantă continuă să fie lupta 
celor 4 echipe din zona retro
gradării. echipe care, după pri
mele două turnee se află eșa
lonate pe distanta a numai 
două puncte. Penultimul turneu 
poate aduce unele clarificări în 
privința șanselor de salvare ale 
fiecăreia. Iată programul jocu
rilor programate duminică: Sala 
sporturilor din Craiova de Ia 
ora 10 (locurile 1—4) : Dina
mo — Explorări Baia Măre si 
Universitatea Craiova — Steaua; 
sala Olimpia din Capitală, de 
Ia ora 10,30 (locurile 9—12) : 
Calculatorul București — Vii
torul Bacău și C.S.U. Galați — 
Rapid București?
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AZI Șl MIINE SE DESEMNEAZĂ O

PROGRAMUL
FESTIVITĂȚILOR

Bogdan Krutl (C.S. Tractorul Brașov), noul campion ta seniori al 
„Daciadci" la patinaj artistic. (Citiți cronica ultimelor întreceri ale 
finalelor „Dacladel" la patinaj artistic, m pag. 2—3).

Foto : Ion MIHAICA

SĂNtERII JUNIORI Șl TINERII BOBERI 
iN ÎNTRECERE PENTRU TITLU PE PiRTIA OIN SINAIA

SINAIA, 27 (prin telefon). — 
întrecerile care tin de două săp- 
tămîni trează atenția iubitorilor 
sporturilor de viteză îsi desfă
șoară în aceste zile ultimul act. 
Vineri au început finalele „Da- 
ciadei" rezervate celor mai 
buni sănieri juniori ai tării, la 
care sînt înscrise un număr re
cord de echipaje : 98. După 
prima manșă, pe primul loc se 
află Constantin Răducanu 
(C.S.O. Sinaia) la juniori I, Au
rel Teodorescu (C.S.O.) la ju
niori II și surorile Rita și Livia 
Gheorghită (C.S.Ș. Petroșani) la

junoiare I și, 
II. Disputele 
nuă sîmbătă 
duminică.

La bob au 
minică, întrecerile _ . _
de tineret I (care vor parcurge 
toți cei 1 500 m ai pistei) șl de 
tineret II (începători, cu tra
seu de 1200 m). Sînt înscrise 
10 echipaje la prima categorie 
și 6 la oea de a doua, reprezen- 
tînd A.S.A., Tractorul Brașov, 
Carpați, Bucegi, C.S.O. Voința 
Sinaia, I.E.F.S. și Poiana Cîm- 
pina.

La Alexandria

DISPUTA CELOR MAI MICI
ALEXANDRIA, 27 (prn tele

fon). într-o atmosferă entu
ziastă, specifică întrecerilor co
piilor și tineretului din patria 
noastră, finaliștii la șah, tenis 
de masă și tir din cadrul celei 
de a Il-a ediții de iarnă a „Da- 
ciadei", categoria 11—14 ani,

ASTĂZI, START ÎN SEZONUL DE PRIMĂVARĂ
® In Trivale, derbyul zilei, un meci de tradiție și de mare rivalitate ® La Slatina, 
Progresul-Vulcan va încerca să recupereze punctul pierdut în tur, acasă • La Baia 
Mare, V. Mateianu speră să intre pe „culoarul revenirii" • La Galați, duelul tacti

cienilor : C. Teașcă — N. Proca • La Petroșani, Giuchici încearcă să-l... convin
gă pe Valentin Stănescu • In „uvertura" etapei, doi antrenori ambițioși : Gh. Stai- 
cu — M. Pigulea ® La Tg. Mureș, Vigu contra lui Lucescu • Sportul studențesc 
în sfirșit pe... teren propriu • „Profesorii" se Fntilnesc pe stadionul Steaua din 

Ghencea : Gh. Constantin — Angelo Niculescu
CLASAMENTUL

1. UNIV. CRAIOVA 17 12 1 4 30-12 25
2. Dinamo 17 10 2 5 28-13 22
3. F.C.M. Brașov 17 9 3 5 23-19 21
4. F.C. Argeș 17 9 1 7 30-20 19
5. „U“ Cluj-Nap. 17 8 2 7 19-18 18
6. S.C. Bacâu 17 7 4 6 23-24 18
7. Chimia 17 8 2 7 21-31 18
8. Corvinul 17 8 1 8 31-25 17
9. Polit. lași 17 7 3 7 28-23 17

10. Steaua 17 7 3 7 25-21 17
11. A.S.A. Tg. M. 17 7 2 8 29-32 16
12. „Poli- Tim. 17 7 2 8 15-19 16
13. F.C. Olt 17 6 4 7 16-23 16
14. Prog.Vulcon 17 7 2 8 25-31 16
15. Jiul 17 7 1 9 26-24 15
16. Sportul stud 17 5 2 10 17-25 12
17. F.C. Baia Mare 17 5 2 10 19-30 12
18. F.C.M. Galați 17 5 1 11 22-39 1ț

programul etapeiJi
.. » ________________________-______ Oî? Slatina : 

sj Petroșani : 
ș Baia Mare :

Galați : 
Pitești :

F.C. OLT 
JIUL
FOTBAL CLUB 
F.C.M.
F. C. ARGEȘ

§ Cluj-Napoca :„Ur
â

- PROGRESUL-VULCAN
- DINAMO
- POLITEHNICA IAȘI
- F.C.M. BRAȘOV
- UNIVERSITATEA CRAIOVA
- CHIMIA RM. VILCEA

(meci televizat, de Ia ora 13) 
A.S.A. - CORVINUL
SPORTUL STUD. - „POLI" TIMIȘOARA

(stadionul Politehnica)
STEAUA - S.C. BACĂU

(stadionul Steaua)
• Cu excepția meciului de la Cfuj-Napoca, celelalte partide 

începe la ora 15.

Tg. Mureș : 
S: București :

București

vor

DE ÎNCHIDERE

respectiv, junioare 
sănierilor conti- 

și se vor încheia
loc sîmbătă și du- 

echipajelor

CAMPIONI
de băieți și fete, 

momentul de start
aproape 250 
au precedat 
în mult așteptata lor întrecere, 
prlntr-o impresionantă defilare 
prin noul centru civic. Festivi
tatea de deschidere a avut loc 
la Sala sporturilor, în prezența 
tov. Petre Badea, șef de secție 
la Comitetul județean Teleor
man al P.C.R., președintele 
C.J.E.F.S., care a urat bun so
sit finaliștilor și i-a încredințat 
de toată simpatia celor din mu
nicipiul Alexandria.-

Și acum, cîteva sublinieri de 
la primele întreceri : la șah,

Tiberiu STAMA

(Continuare în vag. 2-3)

de a doua ediție 
competiției sportive 

naționale „DACIADA", afla
tă la etaipa de iarnă în am
bele domenii ale sportului 
— de masă și de perfor
manță — programează la 
acest sfîrșit de săptămînă 
festivitățile de încheiere a 
concursurilor In diverse 
centre care găzduiesc între
ceri finale. ♦

La Alexandria, capitala 
județului Teleorman, festi
vitatea se constituie intr-o 
mare sărbătoare a sportului 
de masă» întrucât aici se 
întrunesc finaliștii la trei 
ramuri de mare popularita
te, trei discipline de sală : 
șahul, tenisul de masă și 
tirul cu arme cu aer com
primat Școlari și pionieri 
vor fi principalii ,, actori" ai 
ceremoniilor de închidere și 
la Vatra Dornei, unde se a- 
liniază la start finaliștii 
probei de schi-fond copiL 
Sportivi de performanță, bo- 
beri și sănieri. formează ca- 
reul festiv la Sinaia și tot 
sănieri, de toate - -
practicanți de masă vor 
ma alaiul sărbătoresc 
Harghita-Băi.

Firește că centrul 
greutate al festivităților 
închidere se va afla la 
tinoarul artificial ,,23 
gust" din Capitală, unde — 
între finalele pe tară ale 
hocheiștilor juniori (ora 11) 
și seniori (ora 19) — este 
programat (cu începere de 
la ora 18) un adevărat „fes
tival al ghetii". In sunetele 
marșului ..Daciadei" vor fi 
prezentați publicului tineri 
sportivi, demonstrînd larga 
participare a maselor din 
Capitală la sporturile ghetii: 
hochei, patinaj artistic și 
patinaj viteză. Ansambluri 
tradiționale de mici patina
tori vor prezenta tablouri 
vii, evocatoare, ca și nume
re comice (cum ar fi „dan
sul cofetarilor" și altele). 
Proaspeții campioni ai ,,Da- 
ciadei" la patinaj artistic 
vor face demonstrații de 
virtuozitate, mult gustate de 
public. Numerele de ansam
blu vor forma o veritabilă 
„paradă a gheții", încunu- 
nînd strălucit această reuși
tă ediție a „Daciadei" de 
iarnă !

viratele, 
for- 

la
de 
de 

pa- 
Au-

De luni, in sala Fioreasca

HANDBAL INTERNAȚIONAL DE „FORȚA 1“> 17 >

9 8 echipe la startul Campionatului Armatelor Prietene 9 Numeroși 
Internaționali vor asigura

De luni și pînă sîmbătă, sala 
Fioreasca din Capitală va găz
dui o importantă competiție in
ternațională de handbal : Cam
pionatul Armatelor Prietene. Vor 
evolua 8 echipe, împărțite în 
două serii : Honved Budapesta, 
Steaua, Sel Armatei Poloniei, Sel. 
Armatei Cubei (seria A), Ț.S.K.A 
Moscova, Dukla Praga, Ț.S.K.A. 
Sofia, Vorwărts Frankfurt pe 
Oder (seria B). Luni, marți șl 
miercuri se vor desfășura meciu
rile în serii, joi va fi zi, liberă. 
Iar vineri șl sîmbătă vor avea 
loc meciurifle din turneele finale.

Campionatul Armatelor Prietene 
reprezintă una dintre cele mal 
tari competiții de handbal orga
nizate la noi tn țară. Numeroși 
intemațlonail, participant! la

un înalt nivel valoric
Jocurile Olimpice și la Campio
natele Mondiale, vor evolua la 
București. Astfel, din formația 
Ț.S.K.A. Moscova fac parte Ki- 
diaev, Cernișev, Tomin, Juk, Fe- 
dliihin, Vasiliev și Belov, din e- 
chipa Honved Budapesta se dis
ting Peter Kovacs și Joszef 
Kenyeres, din Sel. Armatei Po
loniei — Jerzy Klempel, de la 
Dukla Praga Ies în evidență Jlri 
Kotrc, Ladislav Salivar, Milan 
Cerny, Frantisek Kratochvil, de 
la Steaua — Radu Voina, Nicolae 
Munteanu, Vaslle Stingă, Dumi
tru Marian, Werner Stockl, Ce
zar Dr&gănlță ș.a. Este evident, 
un veritabil pluton de mari ve
dete ale handbalului internațional 
va asigura competiției un tnaM 
■*vel valoric.
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RVORIJII, CÎȘTIGĂTORI LA SLALOM URIAȘ
Vineri. în ziua a doua a finalelor „Daciadei" la 

schi alpin pentru juniori, s-a disputat proba de 
slalom uriaș pentru juniori. mici si mari.

Pe un traseu amenajat pe Pîrtia Lupului, pînă 
in Poienița Cristianului au fost marcate cîte 40 
de porti în ambele manse : prima de către Fr. 
Boniș, iar a doua de M. Focseneanu. Pîrtia difi
cilă. zăpada înghețată si gerul de minus 7—8 
grade, au constituit impedimente majore pentru 
tinerii schiori, dar majoritatea dintre ei au avut 
comportări meritorii, care atestă că în ultima pe
rioadă multi dintre juniori au făcut salturi calita
tive. La juniori mici a învins elevul brașovean 
Orlvin Friihn. care confirmă în acest mod că as
piră îndreptățit la performante tot mai bune în 
acest frumos, dar dificil sport care este schiul al
pin. El i-a depășit confortabil pe următorii cla
sați. iar dintre alti favoriti. Emilian Focseneanu, 
a comis inexactitate în traseu, a ezitat si s-a trezit 
pe locul... 8.

Juniorii mari au avut un lider autoritar în Zsolt 
Balasz din Miercurea Ciuc. Acesta a progresat 
constant în ultimii ani. si-a pus' Ia punct tehnica 
si a ajuns acum un schior redutabil, care poate 
avea pretenții îndreptățite la o clasare onorabilă 
chiar în cursele seniorilor. Dacă va munci în 
continuare cu pasiunea care-1 caracterizează. Balasz 
poate aspira la performante tot mai bune în schiul 
nostru alpin. REZULTATE TEHNICE, juniori mari: 
1. Zsolt Balasz (C.S.S. Miercurea Ciuc) 2:18,24. 2. 
Dan Iliescu (Dinamo) 2:22,23. 3. Cătălin Fusulan 
(Steagul roșu) 2:23,12. 4. Dragos Ghitoc (Dinamo) 
2:26,35. 5. Istvan Matyas (C.S.S. Miercurea Ciuc) 
2:29,08. 6—7. Horatiu Hipser si Gabriel Silvian 
(ambii de la C.S.S. Petroșani) 2:30,38; juniori 
mici : 1. Ortvin Friihn (Brasovia) 2:24.09. 2. Ilie 
Hosu (Dinamo) 2:25,32. 3. Eusebio Fulea (Braso
via) 2:25.85, 4. Lajos Bayte (C.S.S. Miercurea Ciuc) 
2:26,61, 5. Aurel Foiciuc (Dinamo) 2:27,21, 6. Vio
rel Constantin (Dinamo) 2:28,88.

Sîmbătă se dispută slalomul uriaș pentru iu
nioare. iar duminică slalomul special pentru fete 
si băieți.

AU TOST DESEMNAȚI CAMPIONI 
IA PATINAJ ARTISTIC

Dună trei zile de întreceri, vineri duoă-amiază 
au fost deciși ne scena de gheată a patinoaru
lui artificial „23 August1- din Capitală, ultimii 
campioni ai „Daciadei" si ai tării la patinai 
artistic, pe anul 1981. La seniori, titlurile au 
revenit reprezentanților Brașovului. Marianei 
Chitu si lui Bogdan Kruti. de la C.S. Tractorul, 
iar la iunioare mari. Vioricăi Nicu de la C.S.U.-
1. E.F.S. București. Prin victoria sa. Mariana 
Chitu a reușit să readucă în orașul de la poa
lele Tîmpei titlul de campioană la patinai ar
tistic, după 41 de ani.

In lupta sa pentru victorie. Chitu a avut-o 
drept principală adversară ne campioana de anul 
trecut. Gabriela Voica. de la C.S.U.-I.E F.S. 
București. Voica a cucerit locul 1 Ia figurile 
obligatorii. însă, a ratat un element la pro
gramul scurt, fapt care a coborît-o în respec
tivul clasament pe locul 5. La libere, deși Chitu 
Si Voica au evoluat aproape la aceeași valoare, 
reprezentanta Bucurestiului a trebuit să se 
mulțumească în clasamentul final cu locul se
cund.

La băieți. Bogdan Kruti a cistigat întrecerea 
cu principalul său adversar Adrian Vasile. fără 
drept de apel. Arbitrii l-au desemnat pe Kruti 
pe primul loc. atît la obligatorii, la programul 
scurt, cit si la libere. Iată clasamentele finale: 
senioare — 1. Mariana Chitu 3,0 p. 2. Gabriela 
Voica 4,6 p. 3. Manuela Bădițoiu (C.S.S. Trac
torul) 7,0 p ; seniori — 1. Bogdan Kruti 2.0 p,
2. Ad. Vasile (I.E.F.S.) 5,6 p. 3. L. Ghica
(C.S.S. 2 București) 7,4 p ; junioare I — 1. Vio
rica Nicu (I.E.F.S.) 2,0 p. 2. Dana Elefterescu 
(C.S.S. Triumf) 4,0 p. 3. Maria Grusz (C.S.S. 
M. Ciuc) 6.0 p.
• Gheorghe ȘTEFANESCU

ULTIMUL ACT
ÎN COMPETIȚIILE Of HOCHEI

în cartea ..Daciadei albe“ vor 
mai fi întoarse astăzi încă două 
file, dar numai după ce va fi 
completată ..istoria" celor două 
finale ale competiției de hochei 
pe gheață. Este vorba de fi
nala juniorilor si de cca a se
niorilor, ambele programate as
tăzi, pe patinoarul artificial din 
parcul „23 August", la ora 11 
— juniorii și Ia ora 19 — se
niorii. Întîmplarea — sau nu 
numai întîmplarea ! — face ca 
finalele de astăzi să reunească 
aceleași 4 echipe care s-au 
aflat, fată-n fată și în urmă cu 
doi ani. la prima ediție a „Da
ciadei". adică selecționatele 
Bucureștiului și ale județului 
Harghita, în fapt ale Miercurii 
Ciuc.

Dată fiind , valoarea demon
strată pînă acum, de-a lungul 
partidelor din preliminariile 
„Daciadei", dar și în multe alte 
ocazii, echipele finaliste sînt. 
indiscutabil, cele mai bune din 
tară. Ele beneficiază de aportul 
unor jucători bine apreciati. se
lecționați. dealtfel. în diferite 
reprezentative. La seniori. de 
pildă. în partida dintre Bucu
rești și Harghita, vor putea fi 
urmăriți, aproape fără excepție, 
toti componentii lotului natio
nal, printre care, Netedu, Jus
tinian, Moroșan, Coste». Tu- 
rcanu. Axinte, Nistor, Hălăucă, 
Cazacu, Solyom (București), Fe- 
kete, Gal, Antal, Gereb. frații 
Nagy, Prakab. Șăndor (Harghi
ta).

Din echipele de juniori fac 
parte. între alții ■ Birișiu, Con- 
stantincscu. Jumătate, Despin, 
respectiv Buzaș, Lămpi, Szat- 
mari, Lakatoș.

DISPUTA CELOR MAI MICI CAMPIONI
(Urmare din pag. 1)

impresia cea mai frumoasă au 
lăsat-o îndeosebi fetele, iar din
tre ele Luminița Bădiță (Olt), 
Ana Babeu (Caraș-Severin), 
Gabriela Popa (Vrancea) și 
Georgeta Stepan (Hunedoara) 
Se pare că cele patru mici șa- 
histe și-au creat un real avan
taj în lupta pentru titlul de 
campioană, acumulînd fiecare 
cîte 3 p.

La ora transmisiei se cunosc 
cei 16 jucători de tenis de ma
să, băieți și fete, care își vor 
continua sîmbătă, toată ziua, 
disputa pentru întîietate. O no
tă aparte prezintă reprezentan
ții județelor Alba și Dolj, care 
s-au calif’cat mai departe, atît 
la băieți cît și la fete, prin 
Mariana Corne» și Ion Gelu 
Hurlui și. respectiv, Simona Co- 
roianu și Dan Hăluță. Alături 
de aceștia par să emită preten-

Dealul Negru din Vatra Dornei va cunoaște, din nou, atmosfera 
intrecerilor de schi. Foto : V BAGEAC

LA VATRA DORNEI, ÎN PRIM-PLAN, 
CEI MAI MICI SCHIORI

Frumoasa stațiune Vatra Dor
nei va fi, din nou. gazda unor 
întreceri din cadrul comDetiției 
naționale „Daciada". Azi și 
mîine se vor prezenta la start 
concurentii înscriși în campio
natul republican de schi fond 
pentru copii și finalistii „Cu
pei U.G.S.R." la schi fond și 
alpine, competiție desfășurată 
sub egida „Daciadei".

După cum ne-a spus secreta
rul C.J.E.F.S., Dragos Macovei, 
s-au luat toate măsurile orga
nizatorice pentru ca întrecerile 
să se poată desfășura în cele 
mai bune condiții, pentru ca 
sportivii să se simtă cît mai 
bine în ospitaliera așezare din 
depresiunea Domelor.

Pe Dealul Negru vor avea loc 
întrecerile din „Cupa U.G.S.R.".

ții la titlu fete din județele 
Timiș (Liliana Cîrcioban), Ar
geș (Camelia Zlotea), Cluj (Te
reza Aranyi), și băieții din ju
dețele Constanța (Viorel Ste
re»), Bacău (Ovidiu Mihai) și 
Teleorman (Valerian Iancu).

La tir, dispută ceva mai strîn- 
să, în special la băieți, unde 
concurenții din trei județe — 
Iași, Sălaj și Teleorman — au 
acumulat cîte 184 p, lăsînd pu
ține speranțe celorlalți firfialiști.

De remarcat faptul că la toa
te bazele de desfășurare a fi
nalelor (Casa de cultură a sin
dicatelor găzduiește întrecerea 
de șah, Sala sporturilor pe cea 
de tenis de masă, iar sala de 
sport a Școlii generale nr. 3, 
unde a fost montat un poligon, 
pe cea de tir) numeroși spec
tatori, elevi de virata partici- 
panților. urmăresc cu interes 
întrecerile, aplaudînd pe cei mai 
buni, Eolicitînd autografe. 

iar pe un traseu amenajat în 
apropierea comunei Dorna A- 
rini își vor disputa întîietatea 
peste 200 de copii din întreaga 
tară în următoarele probe :
2 km fete I ; 5 km băieți I;
3 km fete II și 7 km băieți II.

Duminică, după terminarea 
competiției, va avea loc o fru
moasă festivitate la care își vor 
da concursul sportivii prezenti 
la întreceri, precum și tineri 
din asociațiile sportive locale.

In frumoasa stațiune Harghita-Băi 

DIN NOU PE PÎRTIE 
în minunatul decor al sta

țiunii montane Harghita-Băi se 
dă astăzi startul în finala pe 
tară a întrecerilor de sanie, 
categ. 14—19 ani. din cadrul 
etapei de iarnă a celei de a 
doua ediții a marii competiții 
naționale „Daciada". Se întîl- 
nesc aici cei mai talentati iu
bitori ai acestui frumos și 
popular sport din întreaga ta
ră. băieți si fete propulsați pe 
pîrtia performantei de „Da- 
ciadă". cîștigătorii etapelor pe 
asociații, pe localități și jude
țe. Multi dintre aceștia au mai 
concurat pe splendida pîrtie 
amenajată pe sub crengile bra
zilor din Harghita-Băi, pentru 
că aici s-a desfășurat si pre
cedenta finală. Organizatorii au 
luat toate măsurile pentru ca 
finalistii ..Daciadei" la sanie 
șă-și poată dovedi pe deplin 
măiestria și curajul, calități cul
tivate în cadrul marii competi
ții naționale. Mîine Ia prînz cei 
mai buni vor urca pe podium si 
vor fi recompensați cu frumoase 
trofee. Pentru toți participanții. 
insă, cele două zile de între
ceri vor fi zile de mari bucu
rii oferite de „Daciada" albă.

ÎNCEP semifinalele
LA HANDBAL

Azi și mîine, în sălile de 
sport din Tg. Mureș și Tîrgo- 
viște, se dispută .semifinalele 
celei de a IlI-a ediții ă „Cupei 
României" la handbal masculin, 
în lupta pentru cîștigarea titlu
lui de deținătoare a „Cupei" 
(reamintim că primele două e- 
diții au fost cîștigate de H.C. 
Minaur — 1978 și Dinamo

„CUPA ROMÂNIEI" A SEMNAT ACTUL 
DE NAȘTERE AL HANDBALULUI DRĂDLAN...

Avem in fată broșura al
bastră, ediția 1980/1981, editată 
de Federația română de hand
bal. O deschidem la pag. 18 
și, la capitolul secții de hand
bal de performanță, citim că 
una dintre acestea este Con
structorul C.S.U. Oradea. Alte 
detalii, cum ar fi trofee câș
tigate, participări în ^competi
ții de anvergură etc., nu gă
sim. Explicația este simplă : 
formația orădeană are o bio
grafie „săracă". Ea activează 
m Divizia „B", la sfîrșitul tu
rului ocupînd locul 
HI în seria a n-a 
(după Universitatea 

CTuj-Napoca și Mi
nerul Cavnic). De 
aceea cu atît mai 
meritorie apare iu
bitorilor handbalu
lui surpriza plăcută ce 
Je-a oferit-o această echi
pă, calificată — alături de 7 
divizionare „A* — în semi
finalele „Cupei României".

La începutul acestei săptă- 
mîni, după ce orădenii s-au 
întors de la Brăila, avînd ca
lificarea în... buzunar, cum 
se spune, i-am căutat la te
lefon la sediul asociației lor 
sportive, de pe lingă între
prinderea de construcții lo
cale. L-am găsit pe antreno
rul Gheorghe Ionescu (fost 
sportiv de performanță la 
Universitatea București), care 
se ocupă doar de doi ani de 
destinele echipei orădene.

— Felicitări dv. și băieților 
— i-am spus — și pentru că 
nu știm numele tuturor celor 
care formează echipa Con

însemnări

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • C
Mîine, inaugurarea 

ÎNCEPE RETURUL IN
Un nou sezon rugbystic înce

pe ! Intră în arenă — simbolic, 
parcă — echipele din eșalonul 
secund, considerat, de drept și de 
fapt, eșalonul tinereții. Sperăm 
ca în noul sezon să putem con
semna apariția unor noi talente, 
din cît mai multe localități ale 
țării.

Etapa inaugurală a primăverii 
este prima a returului în Divizia 
de tineret, de fapt, în cinci din 
cele șase serii, una (I) reluîn- 
du-și întrecerea la 15 martie.

Dar iată programul meciurilor 
care se dispută mîine :

Seria a II-a : Dacii I.P.A. Si
biu — Dunărea Giurgiu, I.O.B. 
Balș — R.C. Sportul studențesc 
n, Unirea Săcele — Petrochimis
tul Pitești (a fost amînată parti
da Știința București — Aeronau
tica București) ;

Seria a Hl-a : C.F.R. Cluj-Na-

AZI Șl MIINE, meciuri 
IN DIVIZIA „A" 

DE POPICE
Azi și mîine, în campionatul 

Diviziei „A" de popice se dispu
tă etapa a Xl-a, a doua din re
tur, care programează o serie de 
partide interesante. Astfel, la 
femei, fruntașa seriei Sud. La- 
romet București va primi repli
ca ambițioasei formații brașovene, 
Metrom, aflată la dou£ puncte 
distanță de lideră. Echipele de 
pe locurile 2—3 din aceeași serie, 
Gloria București șl Voința Galați, 
se întîlnesc pe arena din orașul 
de pe malul Dunării. Dintre 
jocurile seriei Nord se detașează 
cele de la Cluj-Napoca și Craio
va unde gazdele, aflate în mare 
nevoie de puncte în clasament, 
vor încerca să obțină victoria în 
fața unor echipe mai bune, cum 
sînt Voința Timișoara, prima 
clasată în grupă și, respectiv, 
Hidromecanica Brașov.

In competiția masculină va a- 
vea loc derbyul seriei Nord, la 
Hunedoara între formația locală, 
Metalul (locul doi în clasament) 
șl formația băimăreană, Aurul, 
singura divizionară care pînă 
acum n-a pierdut nici un punct. 
Alte meciuri care atrag atenția 
iubitorilor acestui sport sînt cele 
dintre C.F.R. Constanța — Rul
mentul Brașov, Gloria București 
(campioana țării) — Carpați Si
naia, Jiul Petrila — Progresul 
Oradea și derbyul timișorean, a) 
codașelor seriei Nord, Victoria 
Guban — C.F.R.

Meciul feminin Cetatea Giurgiu 
— Voința București, din prima 
etapă a returului, reprogram at 
pentru joia trecută, nu s-a dis
putat deoarece formația giurgiu- 
veană nu s-a prezentat pe arena 
Glulești din Capitală unde, con
form hotărîrii F.R.P., trebuie să 
joace și în retițr meciurile ei 
cînd este gazdă. (T.R.)

„CUPEI ROMÂNIEI1'
MASCULIN

București ■— 1979) se află 8 for
mații : Dinamo București, H.C. 
Minaur Baia Mare, Gloria A- 
rad, Dinamo Brașov. Steaua, 
Politehnica Timișoara, Știința 
Bacău și Constructorul C.S.U. 
Oradea.

Meciurile încep sîmbătă după- 
amiază la ora 16,45, iar dumi
nică la o<ra 10.

structorul, vă rugăm să ni le 
spuneți...

— Mulțumim pentru cuvin
tele frumoase. Iată lotul nos
tru ; V. Haiduc, I. Bekecs — 
portari ; V. Tărniceru, F. 
Vranău, V. Mureșan, S. Da- 
cău, C. Zamfirescu, Al. Tima- 
ru, Gh. Tudor, D. Popa, Gh. 
Galy, B. Chiraly, M. Hosu, 
V. Oprea și I. Sărăcuț. Dar -* 
a adăugat interlocutorul — 
la victoria noastră a contri
buit, char dacă nu s-a aflat 
pe teren, alături de noi, în
treaga conducere a asociației, 

avîndu-l ca preșe
dinte pe directorul 
adjunct al între
prinderii, Victor 
Gheorghe Nicoară, 
din partea căruia 
am primit tot tim
pul sprijin ne

condiționat. Dealtfel, este ca
zul să spun că la Oradea 
handbalul nu arc tradiție, dar 
calificarea în semifinalele 
„Cupei României" ne-a trezit 
dorința și mai mare de a 
munci. Echipa este tînără, 
deci are putere de luptă, Iar 
înccpînd din acest an vom 
lucra și cu 3 grupe de copii. 
Cînd vom avea propria tv 
nleră vom putea discuta alt
fel....

Căpitanul echipei, S. Dacău, 
ne-a spus : ,»Nu dau nici 
un pronostic pentru semifi
nale. Vreau doar să se știe 
că noi și antrenorul nostru 
am dorit mult acest rezultat. 
Că vom lupta pentru a-1 
transforma într-unul și mai 
bun, este de înțeles".

Ion GAVRILESCU

„PAL 
TER]

Federații 
incepînd i 
ganizarea 
concursuri 
Astfel, ret 
bruarie" a 
nu una, t 
șurate in . 
nind invit 
tirzie (in 
e deja ve 
întreceri i 
țări de ai 
sura este 
Ea solicite 
puncte de 
tori, evide 
capacitatea 
stress prt 
care, se i 
mai poate 
tir.

Ceea ce 
cerile din 
se apropie 
sură de c

să fie. Nu 
cere la Bi 
buri de irr 
nu reunim 
examene 
cărora trei 
transpirat J 
curs, și — 
turi in pr< 
acum, la c 
vede cine 
se joacă la 
poate și c 
cine reziști 
cine rămîn

„Cupa IC 
un astfel c 
de noi gin 
trăgătorii 
Steaua nu 
cei mai bi 
tima vremi 
au avut 
rioadd d< 
puțin in 
tatul s-a v 
colescu, M 
nu s-au p 
finala „Cu 
în schimb, 
Petre Șan 
Antonescu, 
cu asidui 
fără contr 
„Pauza" s- 
acum, serii

sezonului rugbystic 
DIVIZIA DE TINERET
poca — Carpați Mir șa, Minerul 
Luipeni — Politehnica Cluj-Napo
ca, Electr o timiș Timișoara — 
C.S.U. Oradea, Metalurgistul Cu- 
gir — Constructorul Alba Iulia ;

Seria a IV-a ' (constănțeană) : 
I.T.C. — Voința (se dispută sîm
bătă), T.C. Ind. — Portul, Farul 
n — Dacia, Chimia Năvodari — 
Callatis Mangalia ;

Seria a V-a : Olimpia Buc. — 
Automobilul Galați (un autentic 
derby, stadion Olimpia, ora 
10,30), Rapid C.F.R. Fetești — Ra
pid C.F.R. Galați, C.F.R. Con
stanța — Automobilul Măcin, Ra
pid Buzău — Pescărușul Tulcea ;

Seria a Vl-a î C.F.R. Brașov — 
C.S.M. Suceava (alt derby), Chi
mia Bacău — I.U.C. Milcov Foc
șani, U.R.A. Tecuci — Rulmentul 
n Bîrlad, C.F.R. Suceava — Po
litehnica n Iași.
• Tot mîine, în „Cupa F.R.R.": 

„U" Timișoara — Știința CEMIN 
Baia Mare • Marți (ora 18) se 
reiau, la sediul C.M.B.E.F.S., șe
dințele săptămînale antrcnorl- 
arbitri.
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SIMBATA

ATLETISM: Sala „23 August", 
de la ora 16 s concursul repu
blican universitar.

FOTBAL : Stadion Steaua, 
de la ora 15 : Steaua — S.C. 
Bacău (Dlv. „A"), stadion 
Politehnica (Regie), de la ora 
15 ; Sportul studențesc — 
poiitehnlca Timișoara (Dlv. 
„A") — în deschidere, de la 
ora 13, la ambele meciuri au 
loc partidele de speranțe.

HOCHEI : Patinoarul „23
August", finalele „Daciadei" : 
ora 11 : București — Harghi
ta (juniori), ora 19 : București 
— Harghita (seniori).

POPICE : Arena Laromct, 
de la ora 14,30: Laromet Bucu
rești — Metrom Brașov ; are
na Glulești, de la ora 14,30 : 
Cetatea Giurgiu — Olimpia 
București. Meciuri din cam
pionatul feminin, Divizia „A".

SĂRITURI JN APA ; Bazi
nul „23 August", de la ora 
16,30 : concurs de verificare a 
lotului pentru „Universiadă".

VOLEI : Sala Flacăra roșie, 
de la ora 16,30 : Spartac — 
Voința București („B“ 1.).

DUMINICĂ

ATLETISM : Sala „23 Au
gust", de la ora 9,30 : con
cursul republican universitar.
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PENTRU CALIFICĂRILE MONDIALE!
Începe returul campionatului ? Nu, începe partea a 

doua decisivă a cursei de calificare în „Mundialul" 
spaniol. Pentru că — înainte de orice — acesta este 

scopul campionatului, rafiunea existentei sale. Și nu de 
astăzi, ci din totdeauna. întrecerea națională, prin însăși 
organizarea sa, reprezintă singurul și marele drum de con
sacrare a fotbaliștilor din „prima linie" spre intrarea și 
consolidarea in unsprezecele tricolor, dc asigurare a unui 
înalt grad de pregătire. Lotul reprezentativ nu poate atin
ge forma pretinsă de examenele decisive ale echipei na
ționale prin cele citeva zile de antrenamente comune. Este 
un lucru care — dealtfel — nici nu ar mai trebui amintit, 
el apare limpede ca lumina zilei. Echipele de club (în pa
ralel cu săptăminalele „probe de foc" ale campionatului) 
sînt — în fapt — principalele responsabile ale modului tuni 
se pregătesc (sub toate formele, de la antrenament pînă 
la modul de viață extrasportiv) fotbaliștii susceptibili de 
selecționare.

Angajamente frumoase s-au luat de multe ori. Acum 
însă nu mai încape loc pentru vorbe. Meciurile cu efecte 
decisive pentru calificarea echipei naționale vin foarte re
pede după startul campionatului ; așa că nu poate fi per
misă nici o eroare in întreg ansamblul 
tire a „tricolorilor", nici o concesie, nici 
zionarele „A“ trebuie să pornească „cu 
chiar din jocurile inaugurale, de astăzi, 
lizat la maximum (în scopul pregătirii) 
atît se va apropia mai sigur echipa națională de forma 
cerută de primul examen oficial, jocul cu formația An
gliei la 29 aDrilie, pe reputatul stadion Wembley.

F.R.F., pornită pe un drum al eliminării deficiențelor, 
greșelilor și concesiilor făcute in trecut, nu va lăsa — 
sperăm — nesancționatc neglijările, abandonările, nesoco
tirile sarcinilor ce revin fiecărui factor din activitatea 
fotbalistică și, in primul rind, unităților de performanță, 
cluburile și asociațiile divizionare „A". A venit momentul 
ca fiecare dintre acestea să demonstreze că pe primul plan 
al eforturilor, al preocupărilor, stă interesul pentru echipa 
națională și acțiunile ei și nu goana oarbă pentru punctele 
din campionat. Implicînd, în primul rînd, tehnicienii și ju
cătorii, „acțiunea Mundial" nu se poate dispensa de con
tribuția arbitrilor și medicilor, primii fiind solicitați in cam
pionat pentru desfășurarea perfect regulamentară a partide
lor, iar ceilalți — în asistarea cu înalt spirit de responsa
bilitate și profesionalitate a stării de sănătate a jucătorilor, 
aspect deloc neglijabil pentru toate acțiunile lotului repre
zentativ.

Să nu-i uităm pe spectatori. Printr-o comportare spor
tivă, prin neincetatele lor aplauze și încurajări față de pres
tațiile superioare, de angajare totală, ei vor deveni „selec
ționeri" utili ai „tricolorilor", le vor da mai muliă încre
dere.

Returul campionatului începe astăzi. începe, în fond, o 
neîntreruptă „repetiție generală", pe 17 „acte", pentru im
portanta cursă a calificărilor. Frumoasele replici rostite în 
toamnă de echipa națională au neapărată nevoie de o con
tinuare în noua stagiune. Campionatul rămine, repetăm, cel 
mai eficient mijloc de a asigura primăverii „unsprezeeelui" 
național succesul pe care îl dorim cu toții !

Eftimie IONESCU

acțiunii de pregă- 
o amînare ! Divi- 
toate pinzele sus“ 
Cu cit va fi uti- 
fiecare meci, cu

ULTIMELE VEȘTI DE LA CELE 18 DIVIZIONAR? „A“
0 F.C. OLT este hotărîtă, încă 

din start, să-și valorifice integral 
șansele pe teren propriu, „Nici 
un punct făcut cadou oaspeților", 
acesta este obiectivul returului 
mărturisit de antrenorul echipei 
Constantin Ardeleanu. Cu excep
ția lui " " ;
ușoară la un antrenament), 
lotul este apt de joc “ 
GREȘUL -------------
nu-i va

Iamandi (accidentare 
", tot 

PRO- 
VULCAN anunță să 

folosi pe I. Alexandru 
(două cartonașe galbene) și A- 
postol (n-a primit încă 
medical). Arbitri : Gh. 
(Mediaș) — C. Teodorescu (Tîr
goviște) și A. Forwirth (Timișoa
ra).

0 JIUL nu are probleme in 
alcătuirea formației, aliniind e- 
chipa care a corespuns pe deplin 
duminică, în... ultima etapă a 
turului, cu F.C. Baia Mare 0 
DINAMO va resmiți lipsa lui 
Dinu și Stănescu, ambii suspen
dați cite o etapă pentru acumu
larea a două cartonașe. Portarul 
Speriatu este incert. Arbitri : M. 
Salomir (Cluj-Napoca) 
geanu (Arad) și V.
(Craiova).

0 F.C. BAIA MARE, 
tida de la Petroșani, a 
gătiri debsebit de atente, întru- 
cît cu fiecare punct pierdut se... 
apnopie „sabia lui Damocles** a 
retrogradării. Azi, băimărenii 
nu-1 vor putea folosi pe Condruc, 
suspendat pe o etapă pentru a- 
cumularea a două cartonașe gal
bene 0 POLITEHNICA IAȘI a 
plecat la Baia Mare cu efectivul 
aproape complet (mai puțin An
ton, suspendat pentru un motiv’ 
similar cu Condruc) și cu amin
tirea unei victorii obținută în o- 
rașul lui Roznai... Arbitri : G.
Dragomir — Gh. Retezan și Al. 
Ioniță (toți din București).

GALAȚI are mari 
probleme în alcătuirea formației: 
pe lîngă jucătorii care au pără
sit echipa, exprimîndu-și dorința 
de a evolua la alte cluburi, an
trenorul C. Teașcă nu-i va putea 
folosi nici pe Jivan, Orac, D. 
Radu și Bejenaru, care nu vor 
juca o etapă pentru acumularea 
a două cartonașe galbene 0 
F.C.M. BRAȘOV va aborda par
tida cu un alt moral, determinat 
de faptul că va alinia cel med 
bun „11“, neavînd indisponibili
tăți. Arbitri ; O. Ștreng (Oradea) 
— M. Moraru (Ploiești) și A. 
Deleanu (București).

0 F.C. ARGEȘ nu îi poate fo
losi pe cei doi fundași centrali 
titulari, Cîrstea și Stancu, ambii 
avînd de ispășit cîte o etapă de 
suspendare după acumularea a

• F.C.M.

avizul 
Jucan

D. Olo-
Ciocîlteu

după par- 
făcut pre

„JUMĂTĂȚILE DE MĂSURĂ N AU CE CĂUTA IN ARBITRAJ!
A

l.

@ Intervin cu (iEOROE N.
— Tovarășe George N. Gher- 

ghe, acum, la puțin timp după 
numirea dv. ca președinte al 
Colegiului central al arbitrilor, 
se impune, credem, o discuție 
pe tema trecutului, prezentului 
și viitorului în arbitrajul româ
nesc. Turul arbitrajelor, știm, 
n-a fost prea roz.

— Așa este. Ultima toamnă a 
numărat o serie de arbitraje 
slabe, care au influențat re
zultatele. Or, știți bine, uneori 
citeva arbitraje slabe anulează 
toate celelalte prestații. Mai a- 
Ies că ultima impresie contează 
întotdeauna, iar această impre
sie, în cazul nostru, a fost acel 
arbitraj foarte slab din Cupă, 
de la partida „U“ Cluj-Napoca 
— Steaua. Ultima impresie, dar 
și alte prestații slabe din toam
nă ne obligă la o muncă mai 
atentă în privința selecției ar
bitrilor și a pregătirii lor.

— Concret, cum 
să rezolvați delicata 
arbitrajului ?

— Pornind de la 
tiv categoric 
LORII, al calității. Vom 
actualele loturi, care mi se par 
eterogene, dezechilibrate valo
ric. Sînt prea multe trepte in
tre arbitrii foarte buni și Cei
lalți din cadrul aceluiași lot. 
Vom încerca să punem accent 
pe tineret, căutind elementele 
valoroase în primul rînd din 
punct de vedere practic. Vom 
fi exigenți, fără rezervă, por
nind de la premisa că un ar
bitru nu trebuie neapărat să 
influențeze rezultatul pentru a 
fi... lăsat pe tușă, 
ționa și arbitrajele 
plăcerea publicului, 
punct de vedere și 
trebuie să fie mult 
genți, să nu

o 
fi 
în 
Și

intenționați
problemă a

un impera- 
acela al VA- 

tria

Vom sanc- 
care strică 
Din acest 
observatorii 
mai exi- 

mai treacă cu ve- 
greșeală. din jena 
chemați arbitrii 
fața comisiei de 

r. cu arbitrii F.1 .F.A. 
folosim aceeași mă- 

- Purtătorii

derea nici 
de a nu 
respectivi 
disciplină, 
trebuie să . 
sură de apreciere, 
ecusonului au chiar obligații in 
plus. Vom. ti categorici, fără 
părtinire, cu oricine va greși, 
ji nu vom mai accepta ca un 
arbitru care a greșit 
meci din campionat 
poată conduce partide 
tare in virtutea falsei
„Mi-a venit rindul !“ Delegările

intr-un 
să mai 
peste ho- 
motivații:

OliriMilli, președintele Colegiului central al arbitrilor
peste hotare vor trebui să re
prezinte un stimul pentru cava
lerii fluierului.

— O discuție despre arbitraj 
nu poate exclude problema de
legărilor, a sancțiunilor, uneori 
trecute sub tăcere, și, firește, 
personalitatea cavalerilor fluie
rului.

— Înțeleg că vă interesează 
ce intenționăm să întreprindem 
in aceste direcții. Comisia de 
delegări — care e din sinul co
legiului central al arbitrilor și 
va răspunde direct in fața bi
roului federal — va ține cont 
in repartizarea brigăzilor de 
valoarea arbitrilor, de recuză
rile cluburilor, anunțate joi, ji 
de importanța jocului. Sintem 
conștienți că, fiind șovăielnici 
cu luarea unor măsuri drasti
ce in cazurile unor prestații 
slabe, s-au întreținut slăbiciu
nile -unor cavaleri ai fluierului. 
De acum înainte, vom lua mă
suri severe, pe egre le 
face publice, pentru că 
două-trei milioane de
văd la televizor un meci stricat 
de arbitraj, noi nu putem 
tăcem. Unii susțin că 
carea sancțiunilor ar 
prestigiul profesional. Dar. dacă 
a acceptat să devină arbitru, 
orice om trebuie să accepte ji

vom 
dacă 

oameni

să 
publi- 
știrbi

acest risc al pasiunii, pentru că 
arbitrajul e o activitate 
ștească, care n-are nimic 
mun cu profesia de bază, 
privința personalității arbitri
lor, consider că absența ei re
prezintă o cauză importantă a 
multor eșecuri; lipsa de curaj, 
de prestanță influențind deci
siv cariera unui cavaler al flu
ierului. Deși nu sînt un entu
ziast de circumstanță, sper, a- 
cum, cind președintele federa
ției este un fost arbitru inter
național. iar în colegiul central 
sînt reputați cavaleri ai fluieru
lui care au purtat cu cinste e- 
cusonul F.I.F.A., să realizăm 
un climat de seriozitate, de 
principialitate totală, de muncă 

responsabilitate. Ne-am pro
pus SA FIM DE-O INTRAN
SIGENȚĂ EXEMPLARA, intor- 
cind spatele oricărei intervenții 
care ar afecta criteriul general 
de apreciere — obiectivitatea — 
fie că e vorba de echipe mari 
sau mici, de arbitri cu 
sau la început de drum, 
tățile de măsură

— Anticipați 
bare ?

— Aș vrea ca 
bare să o puneți 
turului...

Mirceo M. IONESCU

n-au ce 
ultima

ob- 
co- 
în

firmă 
Jumă- 
căuta! 
între-

intre-această
la sfîrșitul re-

NUMAI ASTAZI SE MAI POT PROCURA f
BILETE CU NUMERELE PREFERATE
tragerea extraordinară 

loto 
n măRTișoRuiui

Fiecare variantă jucată, o & 
posibilitate de a cîștiga : 
0 AUTOTURISME „Dacia g 
1300“ și „Skoda 120 L“ 0 g 
EXCURSII IN U.R.S.S. sau 
CROAZIERE pe Marea Nea
gră 0 MARI SUME DE BANI, 
variabile și fixe.

12 EXTRAGERI CU UN TO
TAL DE 120 NUMERE !

NOU ! Se pot obține AUTO
TURISME și pe bilete achi
tate în cotă de 25%. UN BI
LET LA ACEASTA AVAN
TAJOASA TRAGERE — O 
ȘANSA DE SUCCES PENTRU 
DV; UN CADOU DE TRA
DIȚIE, PLĂCUT ȘI UTIL. CU 
OCAZIA MĂRȚIȘORULUI ! l

două cartonașe galbene. Posibili 
înlocuitori : iVl. Zamfir și Chi- 
vescu 0 UNIVERSITATEA CRA
IOVA are întregul lot apt de jdt, 
antrenorii intenționînd să alinie
ze cea 
echipă.
Iad) — 
I. Pop

mai bună formulă de 
Arbitri : N. Hainea (Bîr- 
V. Tătar (Hunedoara) și 
(București).
' CLUJ-NAPOCA se va 

alinia la startul returului fără 
Dobrău și Porațchi, ambii indis
ponibili ; în rest, tot lotul este 
valid. 0 CHIMIA RM. VlLCEA 
a făcut deplasarea în orașul de 
pe Someș fără Cincă — suspen
dat două etape pentru acumula
rea a 4 cartonașe galbene — și 
Cheran, indisponibil. Arbitri : R. 
Stîncan —- N. Georgescu și C 
Jurja (toți din București).

0 A.S.A. TG. MUREȘ nu-i poa
te utiliza pc Biro I și Fanici. 
suspendați cîte o etapă pentru a- 
cumularea a cîte două cartonașe 
galbene. în linia de mijloc va fi 
folosit Dulău, care va debuta în 
primul eșalon divizionar ® 
CORVINUL HUNEDOARA a ple
cat, ieri la prînz, cu autocarul la 
Tg. Mureș fără fundașul Dubin- 
ciuc, indisponibil. Arbitri : I.
Igna (Arad) — V. Topan și M 
Adam (ambii din Cluj-Napoca).

0 SPORTUL STUDENȚESC are 
doi jucători suspendați, pe Ior- 
gulescu și Constantinescu, pre
cum și trei accidentați : Tănă- 
scscu, Cățoi și B. Grigore — 
ultimul va fi operat de menise. 
0 POLITEHNICA TIMIȘOARA a 
sosit joi în Capitală fără Cotec

Fotbaliștilor noștri, 
cu prilejul iru-epcrl; 
returului

lncepe-un nou sezon ! 
Jucați frumos, rapid, 
Cu ochii la balon 
•Vi gîndul ia... Madrid!
Nelu QUINTUS - Ploiești

și Palea, ambii accidentați Din 
formația timișoreană va tace par
te și Dumitru. .Arbitri : O. An- 
derco (Satu Mare) — R. Petres
cu (Brașov) și S. Drăgulici (Dro- 
beta Tr. Severin).

0 STEAUA s-a pregătit cu 
mare atenție pentru a păși eu 
dreptul în returul campionatului. 
S-a văzut acest lucru mai ales 
din modul cum au „tras** la an
trenamente lordănescu, M. Rădu- 
canu, Iordache și coechipierii lor 
din „vechea gardă". Nu va juca 
Ad. Ionescu. suspendat o etapă 
pentru cumul de cartonașe. A 
SPORT CLUB se află de ieri la 
București, dar fără unul dintre 
jucătorii de bază, Coste! Solo
mon, care, acumulînd în tur două 
cartonașe, nu are drept de joc, 
fiind suspendat o etapă. Arbitri: 
FI. Cenea (Caracal) — Al. Mus- 
tețea (Pitești) și V. lanul (Iași).

în al doilea meci de juniori

ROMANIA-POLONIA 1-1 (0-0)
T1RGOVIȘTE, 27 (prin telefon). 

0—0 după primele 45 de minute, 
deși echipa noastră a avut o su
medenie de ocazii, deși a jucat 
mult mal bine decit în partuia de 
miercuri de pe stadionul Giulești. 
Dar, neatenți la finalizare, Csor- 
daș, Niță, Păuna (bară) și Că- 
mui au ratat în primele 15 mi
nute mari ocazii de gol. Jocul a 
continuat în nova de dominare a 
echipei noastre, în min. 23 Efti- 
mic a ratat și el o imensă oca
zie, iar Iliescu (min. 42) a șutat 
în bara porții lui Wadzyk. In 
această primă parte a jocului, 
oaspeții au avut o singură posi
bilitate de a marca, în min. 39, 
prin Kaczmarek. Repriza secundă 
a fost a golurilor. După 15 mi
nute de asediu la poarta echipei 
poloneze, iată că. surpriză, la 
unul din răzlețele lor contra
atacuri. RZEPA — cel mal scund 
jucător al oaspeților — a reușit 
să deschidă scorul, mareînd _cu 
capul, din centrarea lui Taras- 
ziewicz : 0—1 1 Golul a descum-

pănit pentru moment pe jucătorii 
noștri. Ei au revenit, insă, cu 
talitate în finalul partidei și 
reușit să egaleze, în min. 
prin BALAUR, care a reluat 
capul, la un corner executat 
Moșoman : 1—1. Partida a 
două paradoxuri : 1) Nou) cuplu 
de fundași centrali a fost mult 
mai bun decit cel de miercuri, 
dar a primit un gol, iar 2) în 
ansamblu, echipa a jucat . 
bine decit în primul meci, 
să reușească, însă, să cîștigc.

Arbitrul Șerban ' ’
(Tîrgoviște) a condus 
mațiile : ROMANIA : 
Viscreanu, Balint, Colesniuc. Ca- 
bai — Niță, Eftimie. Ilie — Păuna, 
Csordaș, Cămui. Au mai jucat : 
Balaur, Iliescu, Verigeanu si Mo
șoman. POLONIA : Wadzyk — 
Matys, Weselowski, Matysik, Pot- 
siadlo — Liska, Rzepa, Siwa 
Kaczmarek, Kozlik, Kowalik. 
mai jucat Tarasziewicz.

Lourențiu DUMITRESCU

Campionatul speranțelor

vi- 
au
82, 
cu 
dc 

avut

mai
meci, fără

Necșulescu 
bine for- 
Nițu —

A •

st ntH himui dinamo-universita tea craiova...
• Marea cerință a întrecerii: rodarea și promovarea

unor tineri de real talent
Se reia mîine și campionatul 

speranțelor ; cu același pasionant 
duel ca și la Divizia —
Universitatea Craiova și 
numai că la speranțe 
sînt inversate, tinerii 
pregătiți de Constantin 
conducând în clasament ...
puncte avans. Dar. dintr-o scurtă 
discuție cu Silviu Stănescu, an
trenorul speranțelor craiovene, 
am desprins marea dorință a a- 
cestora de a porni cu dreptul în 
retur, de a da, în a doua parte 
a întrecerii, o replică mult mal 
viguroasă, de a-și disputa șan
sele pînă Ja etapa finală. Ră- 
mîne de văzut. Mai important, 
însă, decit un loc sau altul in 
clasamentul acestei competiții ni 
se pare a fi faptul că întrecerea 
speranțelor — ca dealtfel orice 
competiție a juniorilor — arc 
drept scop rodarea și lansarea 
spre eșaloanele superioare ale fot
balului nostru a UNOR JUCĂ
TORI DE REAL TALENT, capa-

,Ă“, între 
Dinamo, 
rolurile 
jucători 
Frățilă 

cu trei

bill să facă față, intr-un viitor 
apropiat, cerințelor tot mai mari 
ale confruntărilor internaționale 
oficiale. La acest obiectiv vor 
trebui să mediteze, Sn primul 
Tind, antrenorii echipelor înscrise 
în competițiile juniorilor, acum, 
la startul noului sezon.

CLASAMENTUL

ar-

1. DINAMO 17 13 3 1 50-13 29
2. Univ. Craiova 17 12 2 3 48-19 26
3. S.C. Baicău 17 10 4 3 46-28 24
4. Corvin ul 17 8 4 5 35-19 20
5. F.C. Baia M. 17 9 2 6 45-33 20
6. F.C.M. G). 17 7 5 5 42-30 19
7. F.C. Argeș 17 7 5 5 29-21 19
8. Steaua 17 6 6 5 39-28 18
9. F.C.M. Bv. 17 6 6 5 30-20 18

10. Polii. Iași 17 8 1 8 40-46 17
11. Sportul stud. 17 7 2 8 27-24 16
12. „Poli“ Tim. 17 5 5 7 36-40 15
13. A.S.A. Tg. M. 17 6 1 10 28-34 13
14. Jiul 17 5 3 9 18-32 13
15. Chimia 17 6 1 10 23-48 13
16. „U“ Cluj-Nap. 17 4 4 9 22-38 12
17. Prog.-Vulcan 17 3 1 13 25-62 7
18. F.C. Olt 17 3 1 13 11-59 7

LOTOPRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 27 FEBRUA

RIE 1981

AȚI DEPUS BULETINELE ?

I : 11 54 23 21 33 1Extragerea
48 31 65.

Extragerea
88 49 83 50 51.

FOND TOTAL DE C1ȘTIGURI I 
1.479.050 lei din care 500.000 
port la categoria 1.

a n-a : 34 10 57 27

CÎȘTIGURILE TRAGERII
2“ DIN 22 FEBRUARIE

Categoria 1 : 1 variantă 
autoturism „Dacia 1301)'* ; 
7,50 a 13.740 lei ; Cat. ‘ 
1.726 lei ; cat. ■ -----
Cat. 5 : 308,25

. 2.810 a 100 lei.
1 : 62.483 lei.

Autoturismul

Iei re-

„LOTO 
1981

3 : 59,75 a
4 : 142,25 a 725 lei; 
a 200 lei ; Cat. 6 : 
Report la categoria

„Dacia 1300“ a 
fost cîștigat de AUREL ENE din 
orașul Gh. Gheorghiu-Dej, jud. 
Bacău.

Numărul mare și valoarea ridi
cată a câștigurilor obținute la 
concursurile Pronosport atrag tot 
mai mulți participant! Ia acest 
sistem de joc atractiv și avanta
jos. Concursul de mîine, 1 mar
tie 1981, va consemna desigur noi 
și frumoase succese, dc care pu
teți beneficia și dv., bineînțeles 
cu condiția de a participa. Nu 
uitați, însă, că ASTAZI este UL
TIMA ZI pentru depunerea bu
letinelor 1

Tragerea extraordinară Loto a 
Mărțișorului va avea loc mîine, 

1 martie 1981, în sala Teatrului de 
Operetă din București, începînd 
de la ora 13,30 ; numerele cîștigă- 
toare vor fi transmise în cursul 
serii la radio și televiziune.



ȘUBĂ A EGALAT SCORUL
Astăzi arc loc partida decisivă a acestei inlilnirl
întreruptă joi, la mutarea 

41-a, partida a 3-a a meciului 
dintre marele maestru Mihai 
Șubă și maestrul international 
Mihai Ghindă a fost reluată 
ieri după-amiază.

La întrerupere, Șubă — cu 
albele — deținea avantajul unei 
calități, dar negrul avea re
surse tactice de a complica jo
cul și — în anumite variante 
— șansa de a obține remiza 
prin șah etern.

Analiza de acasă a marelui 
maestru a fost, însă, fără re
proș. El a ales calea cea mai 
simplă de valorificare a forței 
perechii de turnuri, a mai cîș- 
tigat un pion, punîndu-și regele 
la adăpost de orice pericol. în
cercările negrului de a-și avan
sa pionul central — ceea ce 
i-ar fi dat contrașanse — au 
fost împiedicate de jocul foarte 
exact al adversarului său și. la 
mutarea 62-a. Ghindă a oprit 
ceasul de control, recunoscîn-

„Internaționalele14 de judo ale Bulgariei

PRILEJ DE VERIFICARE PENTRU CAMPIONATELE EUROPENE
@ MHialache Toma, Arpad Szabo și Simion Toplicean - in progres îmbucurător ® Constantin Niculae 

și Mircea Frățică - deficitari In pregătirea fizică • Alte importante verificări plnâ la „europene11
După turneul international 

de la Tbilisi, sportivii din lotul 
repr- atativ de judo al tării 
noastre au participat, zilele tre
cute, la Campionatele interna
ționale ale Bulgariei, desfășu
rate în localitatea Loveci. Des
pre această etapă importantă 
de verificare a stadiului pregă
tirii sportivilor noștri fruntași 
pentru campionatele europene, 
(competiția din Bulgaria reu
nind concurenti valoroși din 12 
țări) am solicitat, la înapoiere, 
amănunte antrenorului Dorin 
Gavra.

— Sînteti mulțumit de rezul
tatele elevilor dumneavoastră, 
tovarășe antrenor Gavra 7

— Cînd din 7 sportivi pre
zentați în concurs, 5 urcă pe 
podiumul de onoare, firește că 
mă pot declara satisfăcut. Si- 
mion Toplicean (la categoria 
ușoară) și Mihalache Toma (la 
mijlocie) clasavi pe locul 2, Ar
pad Szabo (superușoară). Con
stantin Niculae (semiușoară) și 
Miroea Frăției (semimijlocie) 
situați pe locul 3 au susținui 
multe partide în compania u- 
nor judoka bine cotati în arena 
internațională. Este cazul să 
menționez că printre concurentii 
acestui turneu s-au numărat, 
între alții, semiușorul Torsten 
Keissmann (R. D. Germană), 
campion european la ultimele 
două ediții. mijlociul Detlel 
Vitseh (tot din R. D. Germa-

UN MARE TURNEU DE ȘAH
MOSCOVA, 27 (Agerpres). — 

în cinstea Congresului P.C.U.S., 
la Moscova se desfășoară un 
mare turneu unional de șah pe 
echipe. După patru runde. în 
clasament conduce prima selec
ționată a U.R.S.S. cu 20 p (1), 
urmată de echipa de tineret — 
16 p. U.R.S.S. (II) — 14 p și se
lecționata veteranilor — 12'A P 
(1). In turul patru, prima re- 

• MECIUL ELVEȚIA — UNGARIA, din 
cadrul grupei a IV-a a preliminariilor C.M., 
ce urma să se dispute la 29 aprilie, la Ge
neva, a fost devansat cu o zl, pentru ca 
ambele echipe (șl, bineînțeles, antrenorii 
lor...) să poată urmări celelalte adversare 
din cadrul grupei : Anglia — România, ce 
se întîlnesc la 29 aprilie pe Wembley. De
sigur, această devansare face parte din 
pregătirea pentru preliminarii... • PENTRU 
PRIMA DATA IN 51 DE ANI. Premiul Sul
livan, care se decernează anual celui mal 
bun sportiv american, a revenit la ediția 
1980 multiplului campion olimpic șl record
man mondial Eric Heiden. Este pentru 
prima dată în cel 51 de ani, de cînd se a- 
tribule acest premiu, cînd laureat este un 
patinator. Totuși. Eric Heiden (22 ani) l-a 
primit atunci cînd el abandonase deja 
sportul de performanță (cel puțin patinajul, 
pentru că în ceea ce privește ciclismul, 
cealaltă pasiune sportivă a sa, nu s-a pro
nunțat încă) • FERENC SOOS, celebru Ju
cător de ping-pong din Ungaria, fost cam
pion mondial tn proba de dublu împreună 
cu o altă celebritate a epocii, Ferenc Sido, 
la ediția 1953, de la București, a încetat 
recent din viață. în vîrstă de 62 de ani. • 
BILETELE PENTRU WIMBLEDON S-au 
pus deja tn vînzare, mult mal scumpe, 
însă, decît în anul trecut (în medie, cu 
36.5 la sută). De exemplu, cel mai scump

bilet de intrare la cunoscutul turneu inter
național de tenis londonez, care costa în 
1980 opt lire, costă acum 11 lire, iar cel 
mal ieftin a ajuns de la 5,6 lire la 7 ® 
DIETMAR MOGENBURG, cunoscutul atlet 
vest-german, a concurat nu de mult la 
campionatele atletice de sală ale R.F.G. atît 
în proba do lungime (7,73 m, locul 3) cît și

în cea de înălțime, care îi este familiară, 
pe care a șl cîștigat-o, cu performanța 
de 2,27. Ceea ce nu l-a ajutat ca la re
centele campionate europene indoor, de Ia 
Grenoble, să urce pe cea mai înaltă treap
tă a podiumului, titlul european revenin- 
du-1 elvețianului Dalhauser, cu 2,28 m. • 
GHINIOANELE LUI NOTTINGHAM FO
REST. Departe de lider în prima ligă a 
soccerulul englez, eliminată tn C.C.E., de 
Ț.S.K.A. Sofia, tnfrîntă In Supercupa in
tercontinentală, la Tokio, fosta campioană 
a cluburilor europene a fost recent șl a-

mendată de către U.E.F.A. cu 30 000 franci 
elvețieni, pentru că la returul Supercupel 
europene, cu F.C. Valencia, a purtat pe 
tricouri însemne publicitare. Or fi com
pensat, oare, veniturile realizate din publi
citate . respectiva amendă I • GIMNASTUL 
SOVIETIC NIKOLAI ANDRIANOV, dețină
tor a șapte medalii olimpice și a multor 
altele la C.M. șl C.E., șl-a anunțat retra
gerea din activitatea competlțională • 
AUTOCARUL CU CARE SE DEPLASA e- 
chipa de fotbal Guadalajara s-a ciocnit cu 
un tren, accident nefericit în urma căruia 
Internaționalul mexican Jose Martinez și-a 
pierdut viața, alțl coechipieri fiind grav 
accidentați. a DUKLA JIHLAVA, una 
din cele mai cunoscute echipe din hocheiul 
cehoslovac, tradițională pepinieră a echi
pei reprezentative, multiplă medaliată la 
C.M. și J.O., șl-a sărbătorit recent 25 de 
ani de existență, timp tn care a obținut 
două titluri de campioană, de cinci ori cla- 
sîndu-se pe locul secund șl niciodată mal 
Jos de locul S • ÎN „MARELE PREMIU 
F.I.L.T." deocamdată pe primele două 
locuri, out-sideri: Roscoe Tanner (S.U.A.) 
șl Yannick Noah (Franța), abia pe 3 Jim
my Connors, urmat de Ivan Lendl, tn timp 
ce campionul campionilor, Borg. colindă pe 
Ia Antipozi tn meciuri demonstrative.

Paul SLĂVESCU

du-se învins. Ca și in primele 
două partide, și în aceasta s-a 
dat o luptă acerbă, frumoasă, 
spectaculoasă, care îi onorează 
în egală măsură pe ambii com
batanți. Este un meci cum de 
mult ar fi dorit să vadă iubi
torii șahului. După disputarea 
a 3 partide scorul a devenit 
egal: IV2—l'A-

Astăzi, la ora 16, în sala 
Clubului central din strada Va- 
sile Conta 16, et VIII, se dis
pută ultima partidă — decisivă 
— a acestei confruntări. Ghin
dă (care va conduce piesele al
be), posesor al unui punctaj 
Sonnebom-Berger superior în 
finală, are nevoie de remiză 
pentru a intra pentru a treia 
oară în posesia titlului, în 
timp ce lui Șubă îi este nece
sară victoria spre a deveni pen
tru prima oară campion. Pa
sionantă partidă!...

Valeriu CH1OSE

nă), campion mondial în 1979 
și medaliat cu bronz la J.O. de 
la Moscova, cubanezul Laera 
Ferrer (la semimijlocie). meda
liat cu argint la J.O. 1980, bul
garii Dimitar Zaprianov (meda
liat cu argint „olimpic" în în
trecerile „greilor") și Ilian Ned- 
kov (medaliat cu bronz la Olim
piada de la Moscova, la semi
ușoară). Faptul că Nedkov a fost 
eliminat încă din primul 
tur. iar Zaprianov s-a cla
sat cu dificultate oe locul 3 
mi se pare revelator în pri
vința asprimii acestui turneu.

— Desigur, rezultatele spor
tivilor noștri, obținute într-un 
asemenea concurs, sînt — în 
genere — merituoase. Cum a- 
preciaji însă comportarea lor 
în meciurile pe care le-au sus
ținut ?

— în general, toti au con
curat mai bine de la un meci 
la altul. Am omis să vâ spun, 
răspunzindu-vă la întrebarea 
anterioară, că Toplicean și To
ma meritau, îndreptățit, primul 
loc. Ei au terminat partidele fi
nale la egalitate, dar arbitrii 
au acordat (la hanței) victoria 
adversarilor lor... Revenind la 
întrebare, subliniez îmbucură
torul progres în evoluțiile lui 
Toma, Szabo și Toplicean. Tî- 
nărul Gheorghe Dani, luptînd 
la superușoară, a ocupat locul 
secund în grupa sa. învingîn- 
du-1. însă, înainte de limită pe

PE ECHIPE LA MOSCOVA
prezentativă a întrecut cu 
4‘/2—3'A p selecționata vîrstni- 
cilor (Karpov — Smîslov re
miză, Spasski — Bronstein re
miză, Polugaevski — Taimanov 
1—0 ; Vasiukov — Petrosian re
miză ; Tal — Averbach remiză; 
Beliavskl — Baghirov remiză ; 
Balasov — Gufeld remiză, Sue- 
tin — Gheller remiză).

FLORETIȘTII ROMÂNI AR ÎNVINS 
CAMPIOANA OLIMPICĂ, ECHIPA FRANȚEI

în orașul italian Verona s-a 
disputat tradiționalul patrular- 
ter de scrimă, care reunește e- 
chipele masculine de floretă ale 
Franței, Italici, României si 
Ungariei. Debutul international 
al noii și întineritei echipe re
prezentative a României (Pe
tru Kuki, George Oancca. Zsoli 
Hușii, Sorin Roca și Nicolae 
Iile) a fost promiităitor, prin 
victoria obținută în fata cam
pioanei olimpice, echiipa Fran
ței (din care n-au lipsit repu
tații Flament, Boscherie si Bo- 9—7.

ȘEDINȚA COMISIEI EXECUTIVE A C 1.0.
LOS ANGELES, 27 (Ager

pres). — Comisia Executivă a 
Comitetului International Olim
pic, întrunită la*Los Angeles, a 
ascultat un raport al Comitetu
lui de organizare a Jocurilor O- 

principalul favorit al catego
riei, cubanezul Jose Ernandcz. 
Dar, în continuare. Dani a ie
șit din cursă. Frătică și Niculae 
au încă minusuri în pregătirea 
fizică, iar loan Domnar (la 
semiușoară), aflat la primul său 
concurs, n-a prea făcut față. în 
concluzie, se poate aprecia că 
sportivii noștri vizați să parti
cipe la campionatele europene 
de la începutul lunii mai se 
află la nivelul corespunzător 
etapei de pregătire. Desigur, pî- 
nă la startul confruntărilor con
tinentale ei vor intensifica 
preparativele, urmînd să sus
țină și alte partide de verifi
care : un turneu în Ungaria, 
altul în R.D. Germană, finalele 
„Daciadei" și „internaționalele" 
României.

Costin CH1R1AC

Un proiect:

DOAR 8 ECHIPE ÎN TURNEUL
ZURICH (Agerpres). — După 

turneul internațional de fotbal 
„El Mundialito", disputat la 
Montevideo, apreciind succesul 
sportiv și financiar al competi
ției, H. Neuberger (R.F.G.), 
vicepreședinte al F.I.F.A. și 
președinte al Comisiei de orga
nizare a Campionatelor mon
diale, a declarat că, după opinia 
sa, la turneul final al Cam
pionatului mondial ar trebui să 
participe doar 8 echipe. După 
părerea lui Neuberger, pentru 
cele 6 locuri (echipa campioană 
mondială și tara organizatoare 
fiind calificate din oficiu), ar 
urma să fie formate grupe pre
liminare. fără să se tină seama 
de criteriul geografic, ca pînă 
acum.

Comentatorii din mai multe 

nin) și prin rezultatul de 8—8 
realizat în compania rutinatei 
formații a Ungariei. Victoria a 
revenit reprezentativei Italiei 
(Borella, Dai Zotio, C. Monta
no, Cervi, Scuri).

Iată rezultatele : 1. Italia 3 v 
(cu România 11—5. Ungaria și 
Franța 9—7) ; 2. Franța 1 v (23 
v.ind.), cu Ungaria 9—7 ; 3. Un
garia 1 v (22 vând). cu Româ
nia 8—S (65—58 t.d.) ; 4. Româ
nia 1 v (22 v.ind.), cu Franța 

limpice de iarnă de la Lake 
Placid din 1980. cuprinzind in 
special probleme financiare. în 
cadrul ședinței. Comisia Execu
tivă a fixat programul Congre
sului C.I.O., din septembrie, de 
la Baden-Baden, și a stabilit 
ca problemele privind modifi
carea articolului 26 din Carta 
olimpică (referitor la statutul 
sportivilor participanti la J.O.) 
să fie studiate în continuare. în 
timpul proximei reuniuni a 
Comisiei, din aprilie, la Lau
sanne. în legătură cu aceasta, 
Monique Berlioux, directoarea 
C.I.O., a declarat : „Intențio
năm să facem această regulă 
mult mai realistă și mai suplă".

De la secretariatul C.I.O. din 
Lausanne se anunță că pînă în 
prezent șase comitete naționale 
olimpice, cele ale Bulgariei., 
Republicii Arabe Egipt, Marii 
Britanii, Italiei, Mexicului și 
statului Chile și-au depus can
didatura pentru organizarea ce
lei de-a 85-a sesiuni a Comite
tului international olimpic, ce 
va avea loc anul viitor.

AGENDA
NEW YORK, 27 (Agerpres). 

în optimile de finală ale tur
neului international feminin de 
tenis de la Greenville (Caroli
na de Sud), jucătoarea româncă 
Luda Romanov a învins-o în 
trei seturi, cu 6—4. 5—7. 6—4. 
pe Anna Maria Fernandez 
(S.U.A.) Albe rezultate : Mar
jorie Blackwood — Regina Mar- 
sikova 6—7, 7—5, 6—2 ; Roberta 
McCallum — Renee Richards

FINAL Al C. M. DE fOTBAL ?
țări consideră însă acest pro
iect inacceptabil și, dealtfel, cu 
puține șanse de a fi materia
lizat, remareînd. totodată, că o- 
pinia lui H. Neuberger este in 
contradicție cu cea a președin
telui F.I.F.A., Joao Havelange, 
inițiatorul formulei cu 24 de 
echipe pentru turneul final de 
anul viitor din Spania. Refor
ma preconizată de Neuberger, 
apreciază comentatorii, ar defa
voriza evident țările cu un fot
bal mai puțin dezvoltat, avan
tajele formulei cu 8 echipe 
fiind numai de partea marilor 
puteri fotbalistice. De aseme
nea, în comentarii se remarcă 
faptul că acest proiect nu tine 
seama de interesele generale ale 
fotbalului, de viitorul acestui 
sport în întreaga lume.

MONDIALE 
UNIVERSITARE 

DE IARNA
MADRID, 27 (Agerpres). — 

La „Palatul Sporturilor" din 
Jaca au continuat întrecerile 
concursului de patinaj artistic 
din cadrul Jocurilor mondiale 
universitare de iarnă. în proba 
feminină după desfășurarea 
„programului scurt", continuă să 
conducă sportiva sovietică Na
talia Strelkova, urmată de co
echipiera sa Svetlana Franța- 
zova șl americana Lorik Ben
ton. La masculin, pe primul loc 
se află Konstantin Kokora 
(U.R.S.S.), secondat de Shinji 
Someya (Japonia).

în turneul de hooliei pe 
gheată. Canada a învins cu 9—0 
echipa Spaniei

Proba masculină de ștafetă 
4X10 km a revenit echipei schi
orilor din U.R.S.S. cu timpul de 
2 h 13:52,. Pe locurile urmă
toare s-au clasat selecționatele 
Japoniei — 2 h 19:46 și Finlan
dei — 2 h 10:4.

ECHIPA DE RUGBY A FRANȚEI 
va întreprinde un lung 

TURNEU IN AUSTRALIA
PARIS (Agerpres). — Echipa 

de rugby a Franței va între
prinde anul acesta în perioada 
14 iunie — 16 iulie un turneu 
în Australia, urmînd să întîl- 
nească la Melbourne. Canberra 
și Rockhampton, diferite selec
ționate regionale și să susțină 
două meciuri test la Brisbane 
și Sydney cu reprezentativa 
tării gazdă.

DE TENIS
6—1, 0—6, 7—5 ; Lena Sandia 
— Patricia Medrado 3—6. 6—2, 
6—4 ; Yvonne Vermaak — Pe
tra Delhees 6—2 6—4.

• Turneul de la Memphis 
(Tennessee) a continuat cu op
timile de finală : Solomon — 
Pattison 6—4, 6—4 ; Moor — 
Borowiak 6—2, 3—6, 6—3 ; Tom 
G ulii k son — Waltke 6—4, 6—4 ; 
Noah — Smid 6—2, 6—4; Bueh- 
ning — Teacher 7—5, 6—3 J 
Tanner — Wilkison 6—2, 6—3.

• lntr-0 partidă demonstra
tivă disputată la Jakarta. Bjorn 
Borg l-a învins cu 6—4, 6—2, 
6—3 pe Vitas Gerulaitls.

• TELEX •
AUTO • Raliul „Min tex", des

fășurat In regiunea York (Anglia), 
a fost cîștigat de finlandezul 
Pentti Airikkala („Ford Escort").

BASCHET • La Moscova, in 
meci con tind pentru turneul fi
nal al C.C.E. (masculin), Ț.S.K.A. 
Moscova a învins cu 85—80 
(40—44) pe Real Madrid. • Si- 
nudyne Bologna a întrecut In 
deplasare, cu 105—101 (după pre
lungiri), pe Bosnia Sarajevo.

CICLISM • După 9 etape, în 
„Turul Cubei" conduce cubane
zul Jorge Antonio Perez, urma» 
de Cristobal Perez (Columbia) — 
2:17,0. In clasamentul general pe 
echipe, se menține lideră selec
ționata Cubei, urmată de forma
țiile R. D. Germane — la 9:31,SI 
șl U.R.S.S. — la 11:18,0. « „Ma
rele Premiu" de la Grasse a re
venit francezului Gilbert Duclos 
Lassale (130 km în 3h 06—34).

FOTBAL • In turneul pentru 
echipe de juniori de la Viaregglo, 
echipa A.S. Roma a învins cu 
3—2 Pe Florentina, iar Juventus 
Torino a dispus cu 5—3 de for
mația Como. a Campionatul A- 
mericii de Sud pentru echipe de 
juniori a programat la QuayaquU 
(Ecuador) alte două meciuri : 
Brazilia — Argentina 1—1 ; Chile 
— Venezuela 4—0.

NATAȚIE • La Moscova, so
vieticul Serghd Smiriaghln a cîș
tigat proba de 100 m liber, cu 
timpul de 51,56, iar Ines Geaissler 
(R.D. Germană) s-a situat pa 
primul loc în cursa feminină de 
200 m fluture cu 2:13,90. Alte re
zultate, masculin: 200 m bras — 
Julpa (U.R.S.S.) 2:16,86 ; 200 m
fluture — Sapovalov (U.R.S.S.) 
2:01.99 ; feminin : 100 m liber — 
Natalia Strunlkova (U.R.S.S.) 
58,35 ; 200 m bras — Svetlana 
Varganova (U.R.S.S.) 2;34,70.

SCHI « Concursul de sărituri 
cu schlurile desfășurat pe tram
bulina de la Chamonix a fost 
cîștigat de sportivul norvegian 
Roger Ruud, cu 248,1 p. Clasat 
pe locul secund, compatriotul său 
Eilert Boegseth a realizat cea 
mal lungă săritură a concursului: 
91,3 m. în clasamentul general al 
„Cupei Mondiale" se menține li
der austriacul Armln Kogler — 
178 p urmat de Roger Ruud — 
162 p.


