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Azi, pe stadionul „23 August**, de ia ora 16

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretar ge
neral al Tartidului Comunist 
Român, marți. 24 martie, a avut 
loc ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței a fost e- 
xaminat și aprobat Raportul 
privind analiza pe bază de bi
lanț a rezultatelor economico- 
financiarc obținute în anul 1980.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că datele definitive de 
bilanț confirmă succesele re
marcabile realizate în 1980. ca 
si în întregul cincinal 1976— 
1980, în creșterea potențialului 
productiv și tehnico-științific al 
economiei naționale, în dezvol
tarea în ritm înalt și moderni
zarea intensă a forțelor de pro
ducție. în 
economice 
conducerii ---------—
Prin aplicarea hotărîrii Comi
tetului Politic Executiv cu pri
vire la reducerea în anul 1980 
a cheltuielilor administrative și 
militare s-au 
te economii.

ridicarea eficientei 
și perfectionarea 
economico-sociale.

obtinut importan-

Comitetul Politic Executiv 
subliniază că rezultatele econo- 
mico-financiare obținute în 
anul 1980 sînt o expresie a ho
tărîrii cu care întregul nostru 
ponor transpune în viată poli
tica Partidului Comunist Ro
mân. la a cărei fundamentare 
un rol hoiărîtor îl are secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat. în același timp, lipsu
rile și fenomenele negative ma
nifestate în activitatea econo- 
mico-financiară din anul trecut. 
A fost criticată nerealizarea, în 
unele sectoare, a prevederilor 
de plan la o serie de indicatori 
de bază, a programului de in
vestiții. a sarcinilor în dome
niul comerțului exterior. S-au 
manifestat neajunsuri in gospo
dărirea mijloacelor materiale 
și financiare, ceea ce a făcut 
ca unele unități economice să 
intimpine greutăți în asigurarea 
echilibrului financiar, in con
stituirea resurselor proprii des
tinate autofinanțării.

Comitetul Politic Executiv 
a aprobat Programul de măsuri 
privind îmbunătățirea situației 
economico-financiare a unități

lor din economie, ca urmare a 
analizei pe bază de bilanț a 
activității pe anul 1980. S-a 
stabilit că in centrul atenției 
tuturor organelor si organiza
țiilor de partid, ministerelor, 
întreprinderilor, să se afle per
manent îndeplinirea integrală a 
planului producției în industrie 
și agricultură, reducerea chel
tuielilor și creșterea benefici
ilor, ridicarea pe un plan su
perior a eficientei economice, 
diminuarea importurilor și 
creșterea exporturilor in vede
rea asigurării unei balanțe de 
plăți echilibrate și chiar exce
dentare, pentru reducerea in 
acest an a unei părți din dato
ria externă.

Comitetul Politic Executiv 
a aprobat proiectul de decret 
privind unele măsuri financi
are impuse de analiza pe bază 
de bilanț a activității economi
co-financiare pe anul 1980 și 
proiectul de decret privind u- 
ncle măsuri pentru acordarea 
fondului de participare a oame
nilor muncii la beneficii De 
anul 1980.

Comitetul Politic Executiv 
a discutat si aprobat, de ase
menea, Raportul privind acti
vitatea de rezolvare a propu
nerilor, sesizărilor, reclamațiilor 
și cererilor oamenilor muncii, 
adresate conducerii partidului, 
organelor de partid și de stat 
organizațiilor de masă și ob
ștești în cursul anului 1980. 
Raportul cu privire la activita
tea desfășurată în anul 1980 de 
către organele de partid, de 
stat și organizațiile de masă 
pentru înfăptuirea politicii de 
cadre a partidului. Raportul 
privind modul in care s-a des
fășurat acțiunea de preschim
bare a documentelor de partid, 
precum și Raportul privind ac
tivitatea internațională a parti
dului si statului in 1980 si prin
cipalele orientări pe plan ex
tern în anul 1981. Comitetul 
Politic Executiv a hotărît su
punerea acestor documente 
Plenarei C.C, al P.C.R.

★

Comitetul Politic Executiv 
a soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid șl de stat.

ROMÂNIA-POLONIA LA FOTBAL,
UN INTERESANT MECI DE VERIFICARE Șl DE... PALMARES

Secvență de la antrenamentul de ieri al „tricolorilor".
Foto : D. NEAGU

A sosit primăvara, cu adevă
rat. Celor ce iubim fotbalul ne 
spun acest lucru nu numai 
ghioceii și mercurul termome
trelor ci și numărul sporit al 
meciurilor de fotbal. Se apro
pie întîlnirile oficiale în preli
minariile campionatului mon
dial. Se simte. Săptămina aceas
ta e mai bogată decît preceden
tele în jocuri intertări. oficiale 
și amicale. Olanda — Franța, 
Belgia — Irlanda. Turcia — 
Tara Galilor, Scoția — Irlanda 
de Nord (partide oficiale). An
glia — Spania, Cehoslovacia — 
Elveția (amicale) fac parte din 
programul acestor zile.

Printre aceste partide se află 
și jocul ROMANIA — POLO
NIA. pentru noi cel mai im
portant. Este prima întîlnire 
dtn acest an pe care ..tricolorii" 
o susțin sub titulatura de e-

chipă națională. Meciul are loc 
azi, pe stadionul „23 August" 
din Capitală, de la ora 16.

Așadar, la două săptămîni de 
la meciul amical cu selecționa

ta divizonară a R.D.G. (in fapt, 
reprezentativa R.D.G.), echipa 
noastră se prezintă din nou Ia 
un important test. întîmplarea 
face ca Polonia să fie adversa
ra R.D. Germane într-o grupă 
preliminară a C.M. Deci, echi
pa noastră îsi verifică potenția
lul cu încă una din posibilele 
participante la turneul final al 
„Mundialului" spaniol. Polonia, 
echipa lui Deyna și Lato, nu 
alta decît medaliata cu bronz 
la C.M. ’74 si campioana olim
pică în 1972. se bucură de un 
binemeritat prestigiu în fotba
lul european si mondial. Si 
chiar dacă lotul de azi este 
aproape cu totul altul decît cel 
cunoscut nouă, valoarea fotba
lului polonez rămîne la un ni
vel apreciabil, mai ales că ac
tualii elevi ai noului antrenor 
Antoni Piechniczek sînt dornici 
de a confirma selecționarea lor.

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. 2-3)
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Turneul international de box „Centura de aur"

PARTIDE DE MARE SPECTACULOZITATE 
ÎN CELE DOUĂ REUNIUNI DE IERI

• Cristian Gheorghițor învins de... arbitri • Dragomir llie, din nou în mare formă
• Astă-seară, de la ora 18,30, ultima reuniune dinaintea semifinalelor • Din nou

partide atractive în programul zilei

Maratonul pugilistic al „Cen
turii de aur“ continuă la Pala
tul sporturilor si culturii cu 
meciuri tot mai interesante. Si 
ieri, cele două reuniuni au fost 
urmărite de mii de spectatori 
care au aplaudat cu generozi
tate evoluțiile multora dintre 
sportivi.

Prima reuniune a debutat cu

PROGRAMUL DE AZI 
[ora 18,30]

Cat. pană : I. Sandu — S. 
Peev (Bulgaria), C. Buzdu- 
ceanu — T. Cercel, I. Pcnaite— 
S. Husami (Japonia), I. lutz 
(R.D.G.) — C. Gheorghiev 
(Bulgaria) ; semimijlocitt I I. 
Vladimir — P. Aiodele (Nige
ria), O. Koleadin (U.R.S.S.)- 
M. Mihalache. T. Roșu — M. 
Ciubotaru, I. Akopkohjan 
(U.R.S.S.) — C. Ghlndâoanu ; 
semigrea : C. Trușcă - O. 
Văleonu, L. Bacica — 1. Cîr- 
lan, M. Pascal — Al. Milo, 
(U.R.S.S.), J. Baez (Cuba) - 
Șt. Bîrleanu.

favorabilă Care i-a adus vic
toria la puncte. Tot la cat. 
muscă, Pavel Morea a făcut o 
demonstrație de autentic ..pun
cher” în fata japonezului Mitsu 
Hiro Mori, un boxer tehnic dar 
care s-a lăsat surprins de cro- 
șeele lui Morea. După două 
k.d.-uri, boxerul japonez a fost 
abandonat Se arbitru la jumă
tatea rundului secund. Partida 
Rion Song Ho (R.P.D. Coreea
nă) — Pedro Regies (Cuba) 
promitea un spectacol de cali
tate. dar arbitrul Gabriel Dan- 
ciu a reușit să-1 strice prin 
intervențiile sale inoportune, 
prin avertismentele pripite 
(două!) acordata sportivului cu
banez. Victoria a revenit la 
puncte, pe merit, boxerului co
reean.

„Semlușorul" Florian Liva- 
daru pare decis să-și înscrie

în palmares cea de a 4-a ..cen
tură". Ieri, el a făcut încă un 
pas spre acest tel. încheind în 
numai două minute disputa cu 
Thomas Frings (R.D.G.). pe 
care l-a obligat să abandoneze 
după ce arbitrul îl numărase 
de două ori în picioare. Partida 
Viorel Ioana — Haralambie 
Sultan ne-a oferit doar o pri
mă repriză de luptă echilibra
tă. începînd din rundul 2. Ioa
na si-a dominat adversarul atît 
prin tehnică superioară. <fit si 
prin viteză. Directele sale de 
stînga și-au atins tinta mereu 
cu o fracțiune de secundă îna
intea replicilor lui Sultan. în 
aceste condiții, juriul a ales cu 
ușurință învingătorul: V. Ioana.

Meci de mare tensiune între 
Nicu Chioveanu si Marinică 
Ouatu, k.o.-ul plutind deasupra 
ringului de-a lungul întregii

IORDACHE 
NEGRILA SAMEȘ ȘTEFANESCU 

ȚICLEANU BELDEANU 
CRIȘAN CAMATARU

MUNTEANU II 
IORDĂNESCU 
M. RĂDUCANU

Arbitru : Ahmed takarov (Bulgaria) ; meci televizat

IWAN TLOKINSKl
BUNCOL SKROBOWSKI

RUDY JANAS ADAMIEC
KAZIMIERSKI

POLONIA

SMOLAREK 
CIOLEK 

DZIUBA

1

3

Constantin Tițoiu (stingă) îl surprinde pe sovieticul Al. Dugarov 
cu o nouă dreaptă la bărbie Foto : Dragoș NEAGU
partide. Dar cei doi ..puncheri" 
s-au dovedit a fi și deosebit de 
rezistenți. disputa, foarte echi
librată. încheindu-se cu o de
cizie la puncte in favoarea lui 
Marinică Ouatu. Efortul deose
bit depus de Nicolae Ciobanu 
cu o seară înainte, cind l-a în
vins pe cubanezul Alfonso Se
mănat, a fost evident resimțit 
de sportivul român în disputa 
cu Aleksandr Zarokințev

Mihai TRANCA 
Petre HENȚ

(Continuare în voq. a 4-a)

SĂPTĂMINA PUGILISMULUI --------------

o frumoasă victorie la puncte 
obținută de „musca" Constan
tin Titoiu în fata pugilistului 
sovietic Aleksandr Dugarov. 
Avantajat de aloniă. Titoiu a 
punctat de la distantă cu di
recte de stingă, temnerindu-1 
cu contre de dreapta, ori de 
cite ori a fost nevoie. Dugarov 
a încercat să impună lupta la 
corp, dar românul s-a deplasat 
derutant, impunîndu-și tactica

Sus pe dealul Cocioc, unde altădată copiii 
Bucureștilor cunoșteau neodihna derdelușului și 
unde astăzi mijesc firele de iarbă ale admirabilu
lui Parc al tineretului, acolo sus in deal, de 
unde privirea abia poate cuprinde panorama în
noitoare a cvartalelor de blocuri in plină finisare, 
sus acolo, toată săptămina aceasta, Palatul spor
turilor atrage mii de cetățeni ai Capitalei cu 
magnetul irezistibil al pumnacilor in luptă. Cu 
o singuri căutătură, dintr-un colț al impunătoa
rei săli descoperi într-o parte pe actorul Kikl 
Brezeanu, pe dascălul de haltere Făntcă Petrescu 
și pe fotbalistul Rică Răducanu. iar In cealaltă 
pe maestrul Constantin Nour și pe șansonetis- 
tul Glonț Dumitriu ; ti surprinzi, de fapt, pier- 
duți in masa mare a tmpătimtțllor de box, a 
splendidului nostru public îndrăgostit de pu
gilism care aclamă pe „ai noștri", corectează

uneori vocal deciziile pe muchie de cuțit ale ar
bitrilor, dar aplaudă cu obiectivitate șl adevă
rată sportivitate și pe adversarii care se dis
ting. Iar aceștia nu lipsesc, chiar dacă nu poartă 
nume cu faimă. Nu e neapărat nevoie să te 
cheme Stevenson ca să fii un bun boxer cu
banez ; școala de la Havana (ca și cea de la 
Moscova sau Phenian) relevă mereu noi gene
rații de artiști al ringului. Unii — aici, în ring — 
sini chiar atît de tineri (de 17, ÎS sau 19 ani) 
tnctt te șl poți întreba dacă nu cumva în meto
dologia boxului modern se prevede trimiterea in 
focul luptei a adolescenților bine clădiți, adec
vat pregătiți pentru lupta bărbătească dintre 
corzi. Specialiștii noștri ar putea medita. Oricum, 
ambianța e propice : bucureștenli trăiesc cu fer
voare această săptămlnă a pugillsmului I (vib)

REZULTATE TEHNICE
GALA I : Cat. muscă : C. 

Tițoiu b.p. Al. Dugarov 
(U.R.S.S.). P. Morea b.ab. 2 
Mitsu Hiro Mori (Japonia), 
Rion Song Ho (R.P.D. Co- 
reanâ) b.p. P. Regies (Cuba), 
Al. Krivoșeev (U.R.S.S.) b.p. 
N. Schiopu ; semiușoară : Fi. 
Livadaru b.ab. 1 T- Frings 
(R.D.G.), M. Miranda (Cuba) 
b.p. J. Arai (Japonia), V. 
Ioana b.p. H. Sultan, FI. 
Stan b.p. E. Richter (R.D.G.); 
mijlocie mică : V. Gîrgavu 
b.ab.1 Gh. Bețeanu, M. Oua
tu b.p. N. Chioveanu, N. 
Motrogan b.p. Gh. Plăiașu, 
Al. Zarankințev (U.R.S.S.) 
b.ab.2 N. Ciobanu.

GALA A ll-a: Cat. cocoș : 
N. Mîțoi b.p. T. Pavlov (Bul
garia), T. Kimiaki b.p. I. Ma
tei, N. Nicolae b.p. D. Aga- 
vriloaie, Choi Sung Iun b.p. 
C. Gheorghișor; ușoară: D. 
llie b.p. P. Căpriceanu, M. 
Fulger b.ab.1 N. lordache, R. 
Rego7o (Cuba) b.ab.1 T. 
Georgia, Ryu Bum Nwa 
(R.P.D. Coreeană) b.ab.3 C. 
Hajnaî; mijlocie: Gh. Butna- 
ru b.p. M. Ifrim, N. Râdan 
b.ab.2 A. Aremu (Nigeria), 
R. Holenicz (R.D.G.) b.p. A. 
Izmail, H. Djabrailov (U.R.S.S.) 
b.ab.2 (rănire) V. Silaghl.



C. E. ide hochei juniori, grupa „B“ NOI CONCURSURI in Divizia „A" de b

NICI ÎN ACEST AN ECHIPA ROMÂNIEI DE SELECȚIE JUNIOARELE AU FOST
NU S-A SUI T PE PODIUM... IA FLORETA JUCĂTOARE

încercînd o retrospectivă a 
celei de a 13-a ediții a Campio
natului european de hochei 
pentru juniori (grupa ..B“). ni 
se pare foarte interesant ca 
înainte de orice să oferim ci
titorilor clasamentul ediției tre
cute. Iată-I: 1. Austria, 2. Iu
goslavia: 3. Bulgaria: 4. Româ
nia; 5. Franța; 6. Italia: 7. Un
garia; 8. Olanda. Astfel pot fi 
întdlese și apreciate mai bine 
proporțiile surprizei realizate 
la Miercurea Ciuc de echipa 
Franței care a dominat destul 
de clar întrecerea, cîștigînd gra
tie unui joc modern, cu acute 
accente canadiene în stil. Si 
chiar dacă uneori tinerii hoche- 
Iști francezi au depășit limitele 
jocului în forță, cu o evidentă 
Înclinație spre folosirea viru
lentă a corpului, ei s-au im
pus totuși prin ambiția cu care 
6i-au apărat șansele, prin va
loarea unora dintre jucători 
(portarul Ribordy. fundașul 
Seguy, atacanfii Kania, Ville, 
Pivron și Bozon). prin calitățile 
evidente ale 
nicii crosei 
gul lot.

S-a spus 
că. de fapt, 
chipă a turneului a fost cea a 
Norvegiei. Dacă stăm si ne 
gîndim bine. comparînd for
mația învingătoare, cea a Fran
ței. cu echipa clasată pe locul 
secund, cea a Norvegiei, parcă

patinajului si teh- 
la aoroaoe între-

la Miercurea Ciuc 
cea mai bună e-

am fi și noi înclinați să spu
nem că tinerii „vikingi" au 
fost mai buni. Dar, pierzînd in 
grupă jocul cu Franța (ca și 
echipa noastră, dealtfel...) toa
te datele participării lor la a- 
ceastă competiție s-au schim
bat și ei n-au mai putut ob
ține" decît locul secund.

Ca ..................
slab, 
nori: 
și-au 
a competiției, cînd jucau 
parcă atunci începeau campio
natul. în general, echipa noas
tră. care de doi ani nu bene
ficiază de aportul unei gene
rații de juniori la fel de buni 
ca în anii trecuti (am reținut 
cu greutate 
tate, Udrea, 
a avut, ca 
„ghinioane", 
tră a făcut _ 
grea serie (echipele din grupa 
„A" s-au clasat pe primele 
două locuri în ambele turnee 
finale!), unde s-a jucat si cu 
un stil mult diferit de ceea ce 
se bănuia că va fi un campio
nat european de juniori, grupa 
„B". Echipele Franței, No~ve- 
giei si chiar Danemarcei au ac
ționat în forță, 
menajamente, cu 
multe obstrucții, 
hochei ranid si 
pe plan tehnic. Tinerii hoche- 
iști români n-au fost pregătiți

de obicei, după un start 
hocheiștii români (antre- 
Al. Kaiamar și O. Barbu) 
revenit în ultima parte 

de

numele lui Jumă- 
I.ampi sau Dima). 

să zicem așa. și 
Selecționata ncas- 
parte din cea mai

aspru. fără 
multe, foarte 
nracticînd un 
bine susținut

Ei întîlniseră 
si Bulgariei, 

a Iugoslaviei,
pentru așa ceva, 
echipele Ungariei 
de cîteva ori cea 
adică tocmai formalii din cea
laltă grupă, unde s-a jucat mai 
lejer, fără desele și durele con
tacte corporale pe care le-au 
simțit din plin jucătorii noștri 
in partidele preliminare.

Toate aceste lucruri nu scu
ză cu nimic căderea din jocul 
cu Norvegia (scor 11—1 pentru 
oaspeți), unde proporțiile în- 
frîngerii au fost amplificate de 
lipsa de combativitate a echi
pei noastre. Credem, de aseme
nea. că pregătirea a fost gre
șit planificată. în același timp, 
considerăm că este foarte util 
ca pentru viitor să se acorde o 
mai mare atenție juniorilor 
mici (14—16 ani), de unde pot 
veni elemente talentate si bine 
instruite în echipa de juniori 
mari, precum si portarilor 
pentru care trebuie făcută o 
pregătire separată.

Subliniind încă o dată orga
nizarea excelentă, bunele arbi
traje din partea 
că. la început. ...___ _____
rului au lăsat, credem, jocul 
prea liber), să punem punct 
aici comentariilor legate de una 
din cele mai animate ediții a 
campionatelor hocheiștilor că
deți din Europa.

Călin ANTONESCU

finală (pentru 
cavalerii fluie-

„Daciada" de vară in plină desfășurare

AU FOST DESEMNATE FINAIISTEIE «ULUI DE HANDBAL FEMININ
în sălile de sport din Galați, 

Ploiești, Pitești, Rîmnicu Vîlcea, 
Deva, Zalău, Arad și Bistrița s-a 
desfășurat, în perioada 19—22 mar
tie, etapa interjudețeană — re
zervată senioarelor — la hand
bal feminin, contînd pentru „Da- 
ciada“ de vară. Spre deosebire 
de competiția masculină, la în
trecerea fetelor nu s-au înregis
trat surprize, formațiile califi
cate fiind cele ale județelor și 
municipiului București care au 
echipe în Divizia ,,A“. lată cele 
8 reprezentative calificate pentru 
etapa finală (în ordinea seriilor); 
Iași, Bacău, București, Brașov, 
Timiș, Maramureș, Cluj și Mu
reș.

Prezentăm scurte 
desfășurarea meciurilor 
drul seriilor.

GALAȚI (seria „A**). 
In care Ieșencele (pe 
formației TEROM) s-au 
de toate adversarele la ________
mari de goluri, chiar și la... 30 ! 
Iată rezultatele : Iași — 37—15 cu 
Galați, 38—8 cu Vrancea. 26—15 
cu Vaslui ; Vaslui — 34—10 cu 
Vrancea și 19—17 cu Galați ; Ga
lați — Vrancea 27—15. Clasamen
tul seriei î 1. IAȘI 6 p. 2. Vaslui 
4 p, 3. Galați 2 p, 4. Vrancea 
• p. (Gh. ARSFNIE coresp.).

PLOIEȘTI („B"). Diferența de 
valoare dintre cele 4 reprezen
tative a fost destul de mare. 
Ploleștencele (pe scheletul divi
zionarei ,,B“ Vulturul) au avut o 
bună comportare în meciul cu 
selecționata județului Bacău. Re
zultate : Bacău — 21—19 cu Pra
hova, 43—7 cu Buzău, 34—9 cu 
Teleorman, Ploiești — 34—11 cu 
Buzău și 33—14 cu Teleorman : 
Buzău — Teleorman 18—15. Cla
sament s 1. BACAU 6 p, 2. Pra
hova 4 p, “ ~ ~
leorman 0 
coresp.)

PITEȘTI ____
de handbalistele din 
București. Rezultate : 
— 32—7 cu Argeș, 41—9 cu 
mița șl 23—12 cu Dolj ; 
38—13 cu Ialomița și 18—15 
Argeș : Argeș — Ialomița 
Clasament : 1. BUCUREȘTI _ 
S. Dolj 4 p, 3. Argeș 2 p, 4. Ia
lomița 0 p.

RÎMNICU VÎLCEA („D"). Bra- 
Jovencele au fost net superioare,

relatări 
în

din 
ca-

Meciuri 
scheletul 

detașat 
diferențe

3. Buzău 2 p, 4. Te- 
p. (O. BALTEANU —

(,,C“). Serie dominată 
municipiul 

București 
Ialo-
Dolj 

cu 
38—9.
6 p,

prezentând în formație cele mai 
multe jucătoare de la Rulmen
tul, recenta și merituoasa cîști- 
gătoare a „Cupei României**. De 
notat absența din competiție — 
nejusttficată, după opinia noas
tră — a reprezentativelor jude
țelor Dîmbovița și Olt. Rezulta
te: Brașov — 22—16 cu Vîlcea și 
20—15 cu Constanța, Constanța — 
Vîlcea ‘ ‘ ‘ ------- ' ‘
BRAȘOV 
3. Vîlcea 
coresp.).

DEVA
prezentativa județului 
mișencele au avut o bună com
portare, cîștigînd detașat toate 
meciurile. Rezultate : Timiș — 
35—11 cu Mehedinți, 35—29 cu
Hunedoara și 30—20 cu Sibiu ; 
Sibiu — 21—6 cu Mehedinți și 
29—22 cu Hunedoara ; Hunedoa
ra — Mehedinți 27—19. Clasa
ment 5 1. TIMIȘ 6 p, 2. Sibiu 4 
p, 3. Hunedoara 2 p, 4. Mehe
dinți 0 p. Golgetera turneului a 
fost declarată Mirela Mureșan 
(34 de goluri), reprezentanta ju
dețului Hunedoara. (I. SIMION— 
coresp.).

ZALĂU (,,F**). Maramureșence- 
le și handbalistele din Sălaj au 
luptat pentru primul loc, avînd 
cîștig cele din Baia Mare. Cîte
va rezultate : Maramureș 26—19 
cu Harghita, 31—13 cu Alba 
20—16 cu Sălaj. Clasament : 
MARAMUREȘ 6 p, 2. Sălaj 4 
3. Harghita 2 p, 4. Alba 0 p 
DOMUȚA — coresp.).

ARAD (,,G“). înainte de înce
perea competiției propriu-zise 
s-a disputat un meci de baraj 
între reprezentativele județelor 
Caraș-Seve rin și Bihor, prima e- 
chipă cîștigînd cu 6—0 (bihoren- 
cele prezentîndu-se în întrecere 
fără legitimații). Rezultate : 
Cluj — 15—12 cu Covasna, 20—11 
cu Car aș-Severin, și 15—13 cu 
Arad; Arad — 27—15 cu Caraș-Se- 
verin și 24—16 cu Covasna ; Co
vasna — Caraș-Severin 22—9. 
Clasament : 1. CLUJ 6 p, 2. Arad 
4 p, 3. Covasna 2 p, 4. Cairaș- 
Severin 0 p. (N. STRAJAN — 
coresp.)

BISTRIȚA (,,H“). Mureșencele 
au avut o comportare bună doar 
In primele două partide, In ul
tima confruntare reușind numai 
„un egal" cu formația județului

24—16.
4 P. 
0 p.

(„E").

Clasament : 1.
2. Constanța 2 p, 
(S. GIORNOIU —

A absentat re- 
Gorj. Ti-

și
1. 

P. 
(I.

ADMINISTRAȚIA DE SFAT L0T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ
ÎNCERCAȚI-VA ȘI DV. 

ȘANSELE !
că ASTĂZI și M1INE SÎnt ULTI
MELE ZILE DE PARTICIPARE.

Neamț. Rezultate : Mures — 
29—19 cu Bistrița, 40—17 cu Boto
șani și 20—20 cu Neamț; Neamț — 
37—17 cu Botoșani și 23—17 cu Bis
trița ; Bistrița — Botoșani 36—2r. 
Clasament: 1. MUREȘ 5 p (gol
averaj 89—56), 2. Neamț 5 p
(80—54), 3. Bistrița 2 p, 4. Boto
șani 0 ,p. (I. TOMA — coresp.)

La sfirșitul săptămînii trecu
te s-au disputat la București și 
Satu Mare două noi concursuri 
de selecție la scrimă. în Capi
tală evoluînd floretiștii. iar pe 
planșele sătmărene, floretistele.

Ca și la precedentele con
fruntări ale celor mai buni flo- 
retiști din tară, primul loc a 
revenit reprezentantului clubu
lui Steaua și căpitanul 
naționale. Petru Kuki. 
neul final, el a obținut 
torii, la fel ca și mai ____
său coechipier de club și de 
reprezentativă. Zsolt Husti. în- 
trecîndu-1 pe acesta în clasa
ment pe baza victoriei obținute 
in asaltul de baraj. Pe locurile 
următoare s-au clasat: 3. A. 
Ldrinezi (I.E.F.S.) 9v. 4. S. Ro
ca (Steaua) 9v, 5. FI. Nicolae 
(Progresul) 8v, 6. F. Bucur (Vi
itorul) 8v. 7. E. Mătușan
(C.S.S.M.) 7v. 8. Cr. Stancu 
(Progresul) 6v. De remarcat că 
N. Iile, component al lotului 
reprezentativ, s-a clasat doar 
pe locul 12. în urma acestui 
concurs de selecție, iată punc
tajul general al primilor 
clasați: 1. P. Kuki 88 p, 
Husti 39 p, 3. S. Roca 31 
FI. Nicolae 23 p. 5. 
6. E. Roșu 17 p. 7. 
17 p (un concurs 
8. G. Oancea 15 p 
mai puțin).

în întrecerea 
Marcela Moldovan 
terminat neînvinsă 
urmată de Aurora 
mo) 14v. Csila 
(C.S.S.M.) llv. Viorica Țurcan 
(Farul) lOv, Elisabeta Guzganu 
(Șteaua) lOv, Gabriela Betuker

Oros 
,___ Beca

Energia) 8v. în urma 
acestui concurs de selecție, iată 
primele opt clasate (membre 
ale lotului reprezentativ) si 
punctajul lor general: 1. Csila 
Ruparcsics 74 p. 2. Marcela 
Moldovan 53 p. 3. Viorica Tur- 
can 46 o. 4. Aurora Dan 43 p. 
5. Gabriela Betuker 43 p. 6. 
Elisabeta Guzganu 35 p. 7. Ro
zalia Oros 35 p. 8. Carmen Do- 
ean 30 p.

(...dar cc sc infîmplâ cu Suzaiii

echipei 
în tur- 
10 vic- 
tînârul

opt 
2. Z. 
o. 4. 
22 p.N. Iile

A. Marcvart 
mai puțin), 
(un concurs

floretistelor, 
(C.S.S.) a 

(15v). fiind 
Dan (Dina- 

Ruparcsics

(C.S.S.M.) 8v, Rozalia
(C.S.S.M.) 8v, Georgeta 
(C.S.S.

• Nu o dată s-a afirmat că 
ediția recent încheiată a cam
pionatului național de baschet 
feminin a fost una dintre cele 
mai echilibrate din ultimii 20 de 
ani. Și pe bună dreptate. în acest 
sens fiind convingătoare cîteva 
elemente: titlul a fost decis 
„pe linia de sosire" (la fel, o- 
cupanta locului 3); primele trei 
clasate (în ordine: Universita
tea Cluj-Napoca. Politehnica 
C.S.Ș. 2 București. Voința Bucu
rești) au înregistrat un număr 
mare de înfringeri (7. 9 și. res
pectiv, 11); formațiile clasate 
pe locurile 4, 5 și 6 (Voința 
Brașov, Crișul Oradea și Co
merțul Lie. „Bolyai" Tg. Mu
reș) au obținut, cu regularita
te, succese asupra superioarelor 
lor in ierarhie. Firește, această 
nivelare a valorilor — prin 
creșterea calitativă a out-side- 
relor — nu poate decît să 
bucure și să nască speranța că, 
printr-o concurență cit mai a- 
prigă (bineînțeles. în limitele 
sportivității), se va contribui la 
ridicarea generală a potențialu
lui baschetului nostru feminin.

• Spre cinstea lor (și a an
trenorilor care le-au depistat, 
instruit și promovat), multe ju
nioare au contribuit substanțial 
la prestațiile echipelor lor, de
venind — la o vîrstă fragedă 
— jucătoare de bază in unele 
divizionare „A", ceea ce — se 
cuvine să precizăm — se pe
trece de multi ani in campiona
tul țării noastre. în întrecerea 
al 
in 
pe 
nu 
că 
vizie -a țării (ne referim, 
pildă, la Magdalena Pall. Ca
melia Solovăstru sau 
Lambrino de la Voința 
s-au evidențiat, prin 
țări demne de laudă. 
Popa („U“ Cluj-Napoca). Anne- 
marie Kirr, Dietlinde Klbss. 
Gabriela Kiss, Gyongy Gyorfi 
(toate de la Comerțul Tg. Mu-

cărui ultim act s-a încheiat 
Sala sporturilor din Brașov, 
lingă junioare despre care 
este exagerat să afirmăm 

sînt consacrate în prima di- 
de

Sorina 
Brașov), 
compor- 
Verginia

ESSSSEJ

reș), Romei 
Satu Mare), 
(ICEMENER 
Luminița 1 
București), 
zia „A". Ni 
dacă amintii 
provin și p 
nori: C.S.Ș. 
taru în ulti: 
rieta Madle 
dicat Popa. 
Brașovia 
lovăstru. 
tu Mare 
(Cristea). 
Fleșeriu 
Tg. ~

La
C 

(K 
Murei 

(Gyorfi), Oi 
B. Gheorgt 
Centrul școl 
rești — Gh.

• Păcat 
mai bune ji 
anul 1980 jt 
loturile naț. 
?i de junio 
echipa Mob 
poate figura 
eventualele 
natului. Est 
Keresztesi 
Mobila Satu 
nica C.S.Ș. 
din cauza 
manifestată 
Costescu, a 
cursul întrec 
zervelor. ce 
a fost în < 
ei val>' me 
ment -jc 
sportiv- (tn 
rat la senii 
încurajare < 
rii tehnice, 
văzută jucîi 
național. St 
a mai fost 
reprezentate 
cesta fiind 
de un elem 
anului treci 
pionatului 
goslavia), d 
pective. Co 
prisos...

Dum
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ÎNOTĂTOR» la startul
Intr-o penurie de-a dreptul 

alarmantă (o singură competiție 
în 7 luni de zile î) a concursuri
lor, întrecerile campionatelor na
ționale de seniori, ce se vor des
fășura de joi pînă duminică în 
bazinul acoperit (25 m) din Hu
nedoara sînt așteptate cu mult 
interes de cei ce urmăresc în
deaproape activitatea înotătorilor 
fruntași. Timp de patru zile, în
tr-o piscină excelentă, care oferă 
condiții aproape ideale pentru a 
se obține rezultate de certă va
loare, vor urca pe start — după 
un program destul de lejer, care 
nu îi va solicita la maximum — 
cei mai buni înotători ai țării 
și alături de ei o serie de tineri 
cu calități remarcate în concursu
rile pe grupe de vîrstă.

Pentru a-i stimula pe partici
pant, organizatorii (F.R.N.) au

„CONCURSUL NAȚIONAL AL COPIILOR" 
LA SCHI ALPIN

CAMPIONATELOR INDOOR
anunțat că se vor alcătui clasa
mente individuale, la fiecare 
probă și, separat, un clasament 
al secțiilor participante, precizînd 
acordarea unui barem de 40 de 
puncte pentru flecare record na
țional de seniori. Iată și progra
mul celor 29 de probe repartizate 
in 8 reuniuni (dimineața — se
rii, după-amiaza — finale) :

JOI : 100 m liber (b+f), 100 m 
bras (b+f), 400 m mixt (b+f) și 
4X200 m liber ; VINERI : 100 m 
fluture (f+b), 100 m spate (f+b), 
200 m liber (f+b) șl 4X100 m 
liber (f+b) ; SIMbAtA ; 400 m 
liber (b+f), 200 m bras (b+f),
50 m liber (b+f), 200 m mixt
(b+f) șl 4X100 m mixt (b+f) ; 
DUMINICA : 200 m fluture (f+b), 
200 m spate (f+b), 800 m liber 
(f), 1 500 m liber (b) și 4X50 m 
liber (f+b).

Zilele trecute s-a încheiat „Con
cursul național de schi alpin" al 
copiilor. Pe o vreme frumoasă, 
însorită, s-a disputat ultima probă 
a competiției, slalomul special. 
Pe un traseu marcat în Valea 
Dorului dlh Bucegl, tinerii schi
ori și-au disputat cu o ardoare 
deosebită titlurile puse in joc. 
La fete I o vervă deosebită a 
manifestat Suzana Nagy, care 
cucerește din nou primul loc. 
La băieți I a repetat performan
ta Ion Frățilă, care a intrat tn 
posesia celui de al doilea titlu. 
La fete șl băieți n s-au remar
cat Claudia Postoiache, ludith 
Gorody, Daniela Soroceanu, A- 
ron G8r6k și Atila Bonlș. RE
ZULTATE TEHNICE, slalom spe
cial fete I : 1. Suzana Nagy

1:37,16, 2. De- 
3.

Ichfm (Vatra Dornei)

I : 1.
(Miercurea Ciuc)
11a Parate (Dinamo) 1:39,95 ; 
Liliana

AZI ETAPA A 1V-A IN
CONSTANȚA, 24 (prin telefon). 

Marți, partlcipanțil la competiția 
internațională dotată cu „Cupa 
F.R. Ciclism" au luat startul în 
etapa a III-a a Întrecerii : Con
stanța — Mihai Viteazul și retur 
(120 km). O etapă lungă, la fel 
de animată și rapidă ca și cea 
din ajun. La dinamizarea între
cerii o contribuție importantă au 
avut-o românul C. Nicolae (Di
namo București), precum și spor
tivul din R. D. Germană, A. Pe- 
termann.

Clasament : 1. c. Nicolae (Di
namo) 3 h 05,02 (medie orară 39

D.

1. c.

„CUPA F,
km) ; 2. A 
Lăuta ru (D 
C. Popa (M 
Vintilă (Me 
Bode R.
Jentv (R 
Paraschiv (. 
I. Gancea
10. A. Anti 
Miercuri, de 
fața Sălii sp 
șura etapa : 
Constanța - 
tur.

Cor

ETAPA DE ZONĂ A CAMPIONATEL

Tragerile obișnuite Loto 
tinuă să răsplătească din 
perseverența și inspirația ____
număr tot mai mare de partici
pant!. Numai la. primele două 
trageri din această lună au fost 
atribuite CINCI AUTOTURISME 

1300“, obținute de Pan- 
r.ăr (corn. Hotărel, jud. 

Bihor), Mirgoacc Grigore (Bu
zău), Krausz Eugen (Cluj-Napo- 
ca), lunete Florca (București) — 
pe bilete achitate 25% și Maine- 
ricl Vasile (com. Săulești, jud. 

■ Gorj) — pe un bilet achitat 100%. 
Tinînd seamă și de numeroasele 
cîștiguri consistente in bani înre
gistrate la 
o nouă și 
avantajelor 
git sistem 
dv. șansele __ „___ ___ _______
27 martie a.c. 1 Nu uitați, însă,

con- 
p'in 

unui

aceleași trageri, avem 
elocventă ilustrare a 
acestui tot mai îndră- 
de joc. încercați-vă 
Ia tragerea de vineri

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, 25 martie 1981, se te
levizează în direct începînd din 
jurul orei 16,45, în pauza meciu
lui de fotbal România — Polo
nia.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 22 MARTIE 1981

Categoria 1: (13 rezultate)
"94,25 variante a 3.178 lei. Ca
tegoria 2: (12 rezultate) 1.632,75 
variante a 428 lei.

Întrucît la categoria 3 plafo
nul de cîștiguri a fost sub va
loarea minimă unitară de 40 
lei, fondul acestei categorii a 
fost atribuit celorlalte două ca
tegorii.

1;40,40 ; 4. Anca Moraru (Pre
deal) 1:41,76 ; 5. Simona Costlnaș 
(Petroșani) 1:43,30 ; 6. Irina Voi- 
culescu (Brașovia) 1:49,12 ; fete 
II : 1. Claudia Postalache (Bălan) 
1:49,86 ; 2. ludith G6r6dy (Baia 
Mare) 1:57,39 ; 3. Daniela Soro
ceanu (Sinaia) 1:57,48 ; 4. Enke 
Lucaci (Miercurea Ciuc) 2:01,01 ;
5. Adriana Neagoe (Sinaia) 2:01,99;
6. Mihaela Hăciu
2:09.66 ; băieți I ; 
(Predeal) 1:33,34 ; : 
(Dinamo) 1:34,08 ; : 
(Miercurea Ciuc) “ 
Marian " "’
Negruț n : 1. 
1:38,56 ; 
1:46,11 ; 
Ciuc) 
(Predeal) 1 ;47,54 
(Bușteni) 1:48,28 
(Sinaia) 1:49,62.

Vasile FELDMAN, coresp.
ȘTIRI DIN TENISUL DE MASĂ

La sfirșitul săptămînii trecute s-a 
desfășurat, în mal multe loca
lități, etapa de zonă a campio
natelor republicane de cros, în 
vederea finalelor de la Alba Iu- 
11a, de Ia 5 aprilie.

echipe — C 
niori — s. 
miș.), echlp

2.

etapa-turneu a Campio- 
republican de tenis de

(Petroșani)
1. I. Frățilă

2. A. Folciuc
3. P. Crlstaly 
1:34,72 * 4. R. 
1:36,02 ; S. D.(Predeal)

(Petroșani) l:37.03 ; băieți 
A. GorSk (Bala Mare)
2. A. Barna (Bălan)
3. A. Bonlș (Miercurea

1:47,42 ; 4. V. Nichifor
5. Cr. Jitaru 

6. C. Șerbulea

O La 
natului 
masă pe echipe, seniori, desfă
șurată săptămîna trecută " 
s-au stabilit cele trei 
masculin și feminin — 
vor evolua echipele, In 
are, In competiție. Acestea sint : 
MASCULIN, seria I — 1. C.S.M. 
Cluj-Napoca, 2. Universitatea Cra- 
■lova I, 3. Progresul București,
4. Gloria Buzău ; seria a Il-a :
5. Universitatea Craiova II, 6. 
C.S.Ș. Bistrița, 7. A.S. Tricodava 
București, 8. C.S. Tractorul Bra
șov, 9. A.S. Voința Satu Mare, 
10. C.S.8. Odorheiu" Secuiesc ; 
seria a III-a : 11. A.S. Construc
torul Tg. Mureș, 12. A.S. Meca
nică Fină Bucufești, 13. A. S. 
Locomotiva București, 14. A. S. 
C.F.R. Craiova. FEMININ, seria

la Arad 
serii — 
In care 
continu-

I : 1. < 
I, 3. 
C.S.Ș. 
C.S.Ș. 
Vîlcea, 
Gloria 
Mureș ; seria a III-a : îl. C.S.Ș. 
Rolast Pitești, 12. A.S. Spar tac 
București, 13 Metalurgistul Cugir, 
14. C.S.Ș. 1. București.

® Cu prilejul plenarei Comite
tului federal a fost ales noul 
Birou federal, din care fac par
te : Florin Cristescu președin
te, Gh. Dumitru — prim-vicepre- 
ședinte, Vanghele Gavillescu — 
vicepreședinte, Gheorghe Enache
— secretar, Ella Constantines cu
— antrenor federal.

Tov. Marin Stanciu a fost ales 
președinte de onoare al F.R.T.M.

C.S. Arad II, 2. C.S. Arad 
Politehnica București, 4. 
Slatina ; seria a H-a : 5. 
Petroșani, 7. C.S.Ș. Rm. 

, 8. Progresul București, 9.
Buzău, 10. înfrățirea Tg.

— 11.-------

SF. GHEORGHE. Cîteva sute de 
concurenți (329) din 6 județe au 
fost prezenți în întreceri. Iată 
cîștigătorii ; junioare III — Ka- 
talin Hosszu (Met. Tg. Secuiesc), 
echipe — Metalul Tg. Secuiesc ; 
juniori III — I. Ceaușu (St. ro
șu Bv.), echipe — C.S.Ș. Tîrgo- 
viște ; junioare II — Mihaela 
Teodosiu (Met. Plopeni), echipe 
— C.S.Ș. 2 Sf. Gheorghe ; juni
ori ii — z. Fekete (C.S.Ș. 2 Sf. 
Gh.), echipe — C.S.Ș. 2 Sf. 
Gheorghe ; junioare I — Marici- 
ca Drăgan (Met. Buc.), echipe — 
C.S.Ș. Luceafărul Brașov ; ju
niori I — I. Marcu (Din. Buc.), 
echipe — C.S.Ș. Luceafărul Bra
șov ; tineret — Al. Chiran 
(Steaua), echipe — A.S.A. Bra
șov ; senioare — Adriana Mus
tață (Din. Buc.), echipe — C.A.U. 
Buc. ; seniori — FI. Șandru 
(Steaua), echipe — St. roșu Bra
șov.

GALATI. 1 
competitori, 
nioare III 
(Slobozia), 
cea, juniori 
(C.S.Ș. Tul< 
Tulcea, jun 
(Unirea Foc 
Focșani, jur 
(C.S.Ș. 1 (
C-ța, junior 
(C.S.Ș. 2 C 
juniori I — 
zău), echipe 
neret — L. 
senioare — 
Tulcea), ec 
lăți, seniori 
țelul Gl.), 
zău. (T. S

^A\\\\\\\\\\\\\V 
I

UN (

A.S.

SIBIU. întreceri Interesante, 
desfășurate într-o ambiantă deo
sebită, " ' " ......
nioare
Cetate 
Cetate 
Dobre
Unirea ____ ______ , _____ _ __
— Gyongy Konsza (Cetate), echi
pe — C.S.Ș. Cetate Deva ; juni
ori II. — T. Havriliuc (Jiul Pe
troșani), echipe — Minaur Zlat- 
na ; junioare I — Mihaela Bu- 
decan (Met. Huned.), echipe — 
C.S.Ș. Cetate Deva; Juniori I — 
I. Diaconu (Jiul Petroșani), echi
pe — Tîrnavele Blaj ; tineret — 
I. Hurubean (A.S.A. Sibiu), echi
pe — Metalurgistul Cugir ; seni
oare — Cornelia Breaz (Cetate),

Au obținut victorii : jw- 
III — Traute West (C.S.Ș. 
Deva), echipe — C.S.Ș. 

Deva"; juniori III — D-tru 
(Cetate), echipe — C.S.Ș.
Alba Iulia ; junioare II

i Pe ve 
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• întîlnirea de azi, de 
pe stadionul .,23 August**, 
este cea de a 22-a în pal
maresul româno-polon : 9 
partide au revenit „tricolo
rilor**, 10 s-au încheiat la 
egalitate și doar de două 
ori au cîștigat fotbaliștii 
polonezi. Golaverajul 
este favorabil : 38—34.
• Prima partidă s-a dis

putat la 3 septembrie 1922 
și s-a încheiat la egali
tate, 1—1, iar ultima, juca
tă la 29 august 1979, la 
Varșovia, a revenit sporti
vilor din reprezentativa 
Poloniei cu 3—0, fiind cea 
de a doua înfrângere a e- 
chipei noastre în fața ce
lei poloneze (prima, la 2 
octombrie 1932, la Bucu
rești : 0—5 !).

G Cele două formații nu 
s-au întîlnit în preliminari
ile sau în turneul final al 
vreunei competiții organi
zată de F.I.F.A. sau 
U.E.F.A. Toate meciurile au 
fost amicale, cu excepția 
celui de la 10 octombrie 
1948, disputat la Chorzow 
(0—0), în cadrul Jocurilor 
Balcanice și ale Europei 
Centrale.

0 Iată lotul nostru și nu
mărul de selecții al fiecă
rui jucător : Iordache (13), 
Moraru (8) — Negrilă (4). 
M. Zamfir (9), Ștefănescu 
(23). Sameș (39), Al. Nico- 
lae (7), Munteanu II (13), 
Ungureanu (debutant) — 
Iordănescu (57), Beldeanu
(11) , Țicleanu (8), Stoica
(3), Bălăci (36) — Crișan
(37), Țălnar (2), Cămătaru
(12) > M. Sandu (13), M. Ră- 
ducanu (16).

Iată de ce întîlnirea de azi de
pășește cadrul limitat al unui 
simplu meci amical, ca să nu 
mai spunem că de fiecare dată 
o partidă dintre cele două re
prezentative a oferit un ioc e- 
chilibrat. viu disputat. deși 
palmaresul general este net fa
vorabil echipei Roniâniei.

în vederea întîlnirii de azi. 
cum se știe, tricolorii s-au reu
nit de sîmbătă. după partidele 
din campionat, si au continuat 
pregătirile sub conducerea an
trenorilor V. Stănescu și V. 
Stănculescu. Ieri, la ora 10.30. 
a avut loc ultimul antrenament, 
cu caracter 'tehnico-tactic. des
fășurat chiar ne stadionul ..23

August". Si la această ultimă 
ședință de pregătire au luat 
parte toti componentii lotului, 
dună care V. Stănescu ne măr
turisea că este satisfăcut de J 
Iul cum elevii săi s-au angajat 
la efort. Antrenamentul ne-a 
arătat buna dispoziție a jucăto
rilor. dorința lor de a trece cu 
bine acest meci test si. mai 
ales, de a confirma si justifi
ca încrederea pe care iubitorii 
fotbalului de la noi si-au ous-o 
în ei. întrebîndu-1 care va fi 
echipa probabilă. Valentin Stă
nescu ne-a răspuns: „întoar
ceți filele colecției si arunca- 
ti-vă privirile peste echipa 
care a jucat cu Anglia".

Partida va fi transmisă, in 
întregime, la T.V.

in campionatul european de juniori 2

ASTĂZI, LA MAKO, SELECȚIONATA NOASTRĂ 
ÎNTÎLNESTE ECHIPĂ UNGARIEI

imos, mulți 
bună. Jw- 

rița Chidu 
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(Gloria Bu- 

Buzău, ti- 
J^-U. Gl.), 
,ov (C.S.M. 
C.S.U. Ga- 
Saharia (O- 
Gloria Bu- 
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U PLĂCUT

Ieri, la prînz. au sosit în 
Capitală, pe calea aerului, fot
baliștii polonezi. „Am deplasai 
Ia București un lot tînăr, cu o 
medie de vîrstă de 22 de ani, 
cu care intenționăm să abor
dăm și partida cu R.D. Germa
nă, de la 2 aprilie, din cadrul 
preliminariilor C.M. Meciul cu 
Roir.Ț ia, un adversar puternic, 
căruia ii cunoaștem potențialul 
de joc, reprezintă pentru noi 
un test util care ne va elucida 
asupra stadiului actual de pre
gătire a jucătorilor noștri". A- 
cestea au fost primele cuvinte 
ale antrenorului principal. AN
TONI PIECHNICZEK adresate 
pres t. în holul hotelului Doro
banți unde au fost găzduit! ad
versarii noștri de astăzi. Iată-i 
pe cei 16 jucători ai selecționa
tei Poloniei: Kazimierski (Le
gia Varșovia) și Mowlik (Lech

BUN DOAR PENTRU
JOCURI INTERNAȚIONALE!

Poznan) — portari; Dziuba (Za- 
glebie Sosnowiec). Janas (Legia 
Varșovia). Rudy (Zaglebie Sos
nowiec), 
Cracovia).
Varșovia) și Adamiec __
Opole) — fundași; Ciolek (Stal 
Mielec). Buncol (Ruch Chor- 
zow). Lipka (Wisla Cracovia), 
Smolarek (Widzew Lodz), Iwan 
(Wisla Cracovia). Adamczyk 
(Legia Varșovia). Kusto (Legia 
Varșovia) și Tlokinski (Wid
zew Lodz) — înaintași. Dintre 
aceștia, cei mai vechi interna
ționali sînt Dzi-aba, cu 42 de se
lecționări. Si Rudy. cu 31. în 
schimb portarul Kazimierski, 
libero-ul Adamiec si atacantul 
Tlokinski sînt debutanți. După- 
amiază. fotbaliștii oaspeți s-au 
îndreptat spre stadionul „23 
August", unde au efectuat un 
antrenament de acomodare pe 
cîmpul de joc pe care va avea 
loc astăzi partida. A fost un 
antrenament complex, cu o du
rată de 60 de minute. în care 
antrenorul A. Piechniczek a 
insistat asupra factorului fizic 
și a unor scheme de ioc.

Skrobowski 
Milewski

(Wisla 
(Legia 
(Odra

Ieri, în ziua plecării spre 
Mako, Mircea Radulescu, an
trenorul lotului nostru de juni
ori. ne-a declarat: „Meciul de 
mîine (n.r. astăzi) este deose
bit de dificil. Înainte de toate, 
trebuie spus că echipa Unga
riei are un palmares de invi
diat. A cîștigat „Turneul Priete
nia", apoi turneul de la Pola, 
din Iugoslavia, unde a învins, 
printre altele, selecționatele 
Angliei si R.F. Germania. Nu 
de mult, in turneul de la Ta$- 
kent, a jucat pentru locurile 
3—4 cu Polonia (0—1), iar re
cent a întrecut cu 3—1 echipa 
R.D. Germane. Toate aceste 
succese se datorează si unui 
mănunchi de jucători (Piei, 
Detari, Takacs, Kiprikh. Var
ga), care evoluează în primul 
eșalon. Dar eu am încredere, in 
echipa noastră, in portarul Po

pa. in fuiiausn t>.mnl si Eduard, 
in mijlocașul Cioroianu, in a- 
tacantul Sertov. aflat in formă 
foarte bună, cu o mare poftă 
de gol; jucători de la care, in 
primul rind. așteptăm o com
portare meritorie. Ne-am pre
gătit cu atenție fără rabaturi 
disciplinei si efortului si trebu
ie să obținem un rezultat în
curajator pentru calificare".

Dar. iată echipele probabile 
pentru meciul de Ia Mako. UN
GARIA: Piei — Schmutzer,
Kraft, Varga, Pecsics — Balogh, 
Detari, Topor — Takacs. Ki- 
prich, Fodor. ROMÂNIA: Gh. 
Popa — Roman. Balint, Preda, 
Eduard — Cioroianu, Stoica, 
Hanghiuc — Vuia (Niculcioiu), 
Sertov, Udrică.

Arbitrul întîlnirii va fi Klaus 
Pcschel din R.D. Germană.

Partida va începe la ora 15.30.

Astăzi, la Szczecin

POLONIA „B“ ROMÂNIA (tineret)
Astăzi. la Szczecin, reprezen

tativa noastră de tineret întîl- 
nește. în meci de verificare, re
prezentativa „B“ a Poloniei. în
tîlnirea face parte din progra
mul de pregătire a prelimina
riilor campionatului european, 
pe' care echipa noastră le dis-

pută într-o grupă din care mai 
fac parte Anglia și Ungaria. 
Reprezentativa noastră va în
cepe meciul în următoarea for
mație: Speriatu — Vlad. Iovan, 
C. Solomon. Rednic — L. Mol
dovan. Klein, Minea — Soiman, 
Terheș. Geolgău.

Mai mulți iubitori ai fotba
lului, mai ales din Bacău, 
ne-au întrebat de ce lipsește 
din formația respectivă Cos- 
tel Solomon, unul dintre ju
cătorii remarcați în sezonul 
de 'toamnă. întrebarea am 
auzit-o și sîmbătă, la Cluj- 
Napoca, unde S.C. Bacău a 
jucat. Acolo, C. Solomon a 
fost trecut pe foaia de arbi
traj ca rezervă. La un mo
ment dat, prin minutele 75— 
80, l-am văzut chiar tacăl- 
zindu-se (îmbrăcat în trening, 
e adevărat), dar 
trimis In teren, 
s-ar fi lntîmplat 
desigur, datele 
problemei nu 
s-ar fi schimbat 
prea mult.

în sezonul de 
toamnă și par
că chiar mai 
înainte de veni
rea lui Angelo 
Niculescu la Bacău, C. Solo
mon a fost folosit pe postul 
de fundaș central șl de la un 
meci la altul evoluțiile sale 
erau tot mal apreciate. A- 
șa a fost posibil ca la sfîrși- 
tul anului 1980 el să se situeze 
printre cel mal buni (și, mai 
ales, de perspectivă) fundași 
centrali. Prestațiile sale bune 
nu determinat selecționarea m 
echipa națională de tineret, 
care avea să debuteze cu 
succes ta preliminariile C.E. 
Mai mult, atunci, la Ploiești, 
cînd reprezentativa de tine
ret a învins echipa similară a 
Angliei cu acel 4—0, C. Solo
mon a fost căpitanul echipei 
șl unul dintre cei mai buni 
jucători,

A trecut timpul. Echipa de 
tineret a fost In turneul din 
America de Sud, apoi ta Ku
weit, iar azi joacă 
„B“. De 
țlunl. C.
Lipsește 
de club, 
problema

n-a mai fost 
Chiar dacă 

acest lucru,

litfițl. C. Solomon „nu e-bun 
la Bacău, dar e bun pentru 
meciurile internațional^, pen
tru turnee. In privința evo
luției de la lot, nu 
motive să se renunțe 
Dar iată, nu joacă la 
Oamenii de fotbal se 
bă : de ce această 
ciudată ? Insă nimeni nu zice 
nimic. Șl atunci, te Întrebi: 
care e colaborarea club—fede
rație, echipa de club — i 
pa națională (în speță, 
tineret 7). Ieri am avut 
convorbire telefonică cu 
Costinescu, președintele 
bului băcăuan. Acesta

cu Polonia 
aceste ac- 
n-a lipsit, 
echipa sa 
se pune

la toate 
Solomon 

Insă din 
Deci, nu
vreunei lndisponibi-

i nord al masivului Ceahlău, 
ire atractivitate, se află com- 
rău (800 m altitudine).
o climă tonică, cu aer puter
ii negativi și răsinoși. statiu- 
ingă odihnă, vacante, excursii 
posibilitatea normalizării și 
ului nervos central și vege-

■uri noi, vilele si cabana „Bis- 
categoria I — prevăzute cu 
asigură cazarea în condiții 

I turiști.
de agrement amintim po- 

:. sala pentru proiecții de Hi
de programe la televizor, bi- 

și diferite jocuri.

există 
la el. 
Bacău, 
tatrea- 
situatie

echl- 
de

; e
C. 

clu- 
ne-a 

spus că „nu a 
fost șl nu este 
nici un conflict 
intre Solomon și 
echipă, intre ju
cător șl antre
nori. Este o pro
blemă de for
mație. C. Solo- 
să joace fundaș 
Cărpuci a dat 
antrenorii merg

mon trebuie 
central, dar 
randament și — 
cu echipa care a cîștigat. In 
prima etapă C. 
a jucat pentru că 
două cartonașe galbene, 
perioada jocurilor de pregă
tire, C, Solomon a fost ple
cat cu Iotul de tineret și n-a 
jucat nici în meciul cu Steaua. 
A fost folosit mijlocaș in 
partida cu Sportul studențesc, 
cînd S.C. Bacău a pierdut 
meciul". Oare așa să fie 1 
Pentru că a fost cu lotul de 
tineret în turneul de pregăti
re și pentru că a avut două 
cartonașe galbene, oare, un 
titular trebuie să-și piardă 
postul din echipă, să stea pe 
tușă î Credem că e cazul să 
se spună care e adevărata 
situație : ori e albă, ori e 
neagră. Nu se poate ca la 
Bacău situația lui C. Solo
mon să fie neagră, iar la 
F.R.F., albă. Doar e vorba 
de un jucător tînăr...

Al. CONSTANTIN

Solomon nu 
a avui 

In

0 VACANTA RECONFORTANTĂ: DURAU
în sezonul alb, aici se amenajează un pati

noar natural, pîrtii de săniuțe sau pîrtia de 
schi (de dificultate redusă), unde baby-schi-lif- 
tul vine în ajutorul celor ce urcă spre locul de 
pornire.

Pe acest generos domeniu montan se încru
cișează multe poteci marcate, de unde se poate 
ajunge la Poiana Viezuri, Cascada Durnitoarea, 
Sănuri, cabanele Dochia și Fîntînele, Cușma 
Dorobanțului, sub Vîrful Toaca.

Totodată, din stațiune se organizează excursii 
la Bicaz, Izvorul Muntelui, Cheile Bicazului, 
Lacu Roșu, Borsec, precum și la renumitele 
monumente arhitectonice din Nordul Moldovei.

La toate agențiile și filialele oficiilor jude- 
‘tene de turism din întreaga tară se găsesc bi
lete pentru odihnă si se pot obține informații 
suplimentare. I

2
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• „Vigu joacă pre
cum un tînăr. Ce fru
moasă ambiție ! A a- 
juns recordmanul pre
zențelor in prima di
vizie. O merită 1“ 
Aprecierile aparțin că
pitanului Universității 
Craiova, Ștefănescu, și 
erau prilejuite de fru
moasa evoluție a ve
chiului internațional în 
partida televizată de la 
Tg. Mureș. 0 
ceanu, tot mal inspi
ratul atacant al F. ~ 
Argeșului, este, de d- 
teva zile, tatăl unei 
fetițe. • Pentru a doua 
oară în campionat, a- 
părarea brașoveană pri
mește 3 
București, 
sul-Vulcan, 
Mureș. Șl dacă antre
norul Proca nu l-ar fi 
trimis in poartă, in 
min. 37, pe Popa, în 
locul lui Balasz, pro
babil că F.C.M.-ul ar 
mai fi primit, sîmbătă, 
un gol-două... • Both 
II a părăsit lotul. Ne
mulțumit, ni s-a spus, 
de nerezolvarea unor 
probleme personale. 
Ce-ar fi ca mai întîl 
să se rezolve... proble
ma salvării echipei 
A.S.A. Tg. Mureș 17 
• Corvinul a jucat șl 
la Galați într-un fru
mos stil combinatlv- 
Echipa a suferit în a- 
cest retur de pe urma 
erorilor frecvente comi
se mai ales în zona

Moi-

C.

goluri. La 
cu Progre- 
și la Tg.

Sefundașilor centrali, 
pare că hunedorenii 
vor acorda credit, în 
perioada care urmează, 
perechii Gălan — Du- 
binciuc, pentru a se 
ajunge la un început 
de sincronizare de in
tenții, absolut necesară. 
• Chiar dacă trec 
printr-o „pasă4* nea
gră, In care timp șan
sele echipei s-au re
dus la minimum, gălă- 
țenii așteaptă reface
rea, fie și parțială, a 
lotului, atît pentru vi
itorul apropiat, cit și 
pentru cel mai înde
părtat. Se anunță re
intrarea talentatului 
Majaru, care a jucat 
un prim meci la spe
ranțe • Antrenorul 
Teașcă : „Înțeleg ca 
Vlad să nu joace pen
tru cumularea a două 
cartonașe, deși, după 
cum am mai văzut, u- 
nele sancțiuni pot fi 
interpretate în fel șl 
chip, dovadă „cazul Ma
rian Ionescu", în care 
jucătorul bucureștean a 
fost absolvit, din ra
țiuni mai mult sau mai 
puțin subiective. De ne
înțeles e, însă, faptul 
că Vlad nu joacă in 
echipa lui, Ia ora 16, 
iar peste două ore ia 
trenul, pentru a primi 
onorurile includerii sar 
le în echipa de tineret. 
N-ar fi normal ca edu
cația să fie indivi
zibilă ?«. Socotim că

antrenorul gălățean are 
dreptate. Nu poți fi 
negru șl alb ta același 
timp. • Reproducem 
din interesantul pro
gram al meciului Ra
pid — C.S. Tîrgoviște 
o declarație de „micro
bist" a cunoscutului 
actor Horia Căciulescu: 
„Astăzi cîștigăm. Sînt 
rapidist din naștere. 
Am și declarat că RA
PIDUL o să ia cam
pionatul și cred că o 
să mă fac de rls. Stat 
obișnuit. Asta e mese
ria mea. Alții nu au me
seria asta șl tot se fac 
(antrenori, jucători, ar
bitri)". 0 Transcriem, 
pentru deliciul cititori
lor, primele opt ver
suri ale imnului (mu
zică și text Nlcu Ali- 
fantis) Chimiei Rm.

ției locale, I. Albu, ca
re evolua în meciul de 
Divizia „C*‘ Minerul 
Horezu — Constructo
rul Craiova. • Sîmbă
tă, la Iași, a re debutat 
în echipa Politehnica, 
pe postul de extremă 
dreaptă, Opaiț, jucă
tor împrumutat de clu
bul ieșean de la divi
zionara „C“ Construc
torul din localitate pen
tru un an de... rodaj. 
Spunem a redebutat 
pentru că Opaiț a mai 
jucat cîteva minute la 
Politehnica, acum trei 
ani, într-un meci pe 
care ieșenii îl susți
neau, la Oradea, cu 
F.C. Bihor. Opaiț a în
ceput promițător me
ciul, cu Sportul stu
dențesc, dar, după cî
teva minute, a dispărut

... gazon
Vîlcea : „Unu, doi, trei, 
patru / Cinci, șase, șap
te, opt, / Nouă, ze
ce, unșpe, / un flu
ier și începe — Re
fren — Heia, he- 
ia, heia / Haide Chi
mia / Heia, Heia, Heia l 
Haide Chimia • Preo
cupările fotbalistice ale 
divizionarilor „A“ nu 

se sfîrșesc, întotdeauna, 
sîmbătă. Duminică, a 
doua- zi după etapă, de 
pildă, antrenorii Chi
miei Rm. Vîlcea, M. 
Pigulea și N. Dinescu, 
s-au deplasat la Hore
zu, pentru a vedea 
lucru" un tînăr
cant central al forma

din joc, ceea ce l-a 
făcut pe un spectator 
să remarce ; „Opaiț s-a 
aprins repede, dar s-a 
stins ca un... opaiț" 1 
• Antrenorul timișo
rean Ion Ioncscu con
tinuă să se agite pe 
marginea terenului, co- 
mentind, mereu ner
vos, mereu nemulțumit 
de deciziile arbitrului, 
desfășurarea meciului. 
Deși n-avea motive în 
partida cu Steaua, el a 
părăsit intempestiv te
renul înainte de fluie
rul final al arbitrului, 
dlnd și în acest mod 
un prost exemplu ju
cătorilor săi.

S g

TÎRGOVIȘTENII AU CÎȘTIGAT
AL4/ UȘOR DECIT SE AȘTEPTAU

„Matineul fotbalistic" bucureș
tean, avind în program pe foste
le divizionare „A“ Rapid șl C.S, 
Tîrgoviște (aceasta din urmă, cu 
un picior in prima divizie), a 
atras duminică dimineața ta tri
bunele Stadionului Republicii 
(într-o organizare perfectă) peste 
30 000 de spectatori ! Puneți la 
socoteală alte cîteva mii de oa
meni rămași afară in căutarea 
zadarnicului „bilet in plus" și 
veți avea imaginea exactă a ma
relui interes declanșat in jurul 
partidei, care prezenta în teren 
și pe inegalabilul Dobrin. Cre
dincioasă unui capriciu de care 
nu se poate dezbăra („Una cal
dă" — vezi Cîmpina, „Una re
ce)..., formația antrenată de I. 
Motroc — Dumitriu II, in ciuda 
faptului că a stat mai mult la 
cîrma jocului, șl-a redescoperit 
'în această întîlnire (pentru a 
cita oară ?) marile el carențe ; 
atît în faza de atac (acțiuni ste- 
reotipe, încîlcite, lipsă de finali
zare ; Grosu, Manea, Petcu, Ion 
Ion, Cojocaru parcă erau niște 
Începători), cit și ta cea de apă
rare (inexistența marcajului, mari 
gafe : Pîrvu — la faza soldată 
cu lovitura de la 11 m, transfor-

mată impecabil de Dobrin ; Io- 
niță — la golul marcat de Sava, 
ce minge „pe tavă" i-a oferit 
tîrgovișteanului !).

Lipsa de valoare, de coeziune 
între compartimente, jocul la în- 
tîmplare au fost prompt amen
date de liderul seriei a II-a a 
diviziei secunde, care a cîștigat 
cele două puncte mai ușor chiar 
decît se aștepta. C.S. Tîrgoviște 
a fost stăpină pe sine, a jucat 
așa cum se joacă în deplasare : 
și-a așteptat adversarul în pro
priul teren, unde și-a organizat 
o apărare sobră (Ene a fost 
stîlpul de nădejde, Gheorghe un 
adevărat „închizător" al culoare
lor) și de aici „rampa-Dobrin" 
a lansat contraatacuri tăioase.

Arbitrul clujean M. Salomlr a 
condus bine, formațiile : RAPID : 
Ioniță — Cojocaru, Pîrvu, Tiță, 
Fogoraș — Ion Ion (min. 60 M. 
Stelian), Petcu, Paraschiv — Geor
gescu (min. 53 Damaschin). Gro- 
su, Manea; C.S. TÎRGOVIȘTE : 
Voinea — Niculescu, Dumitrescu, 
Ene, Pitaru — Gheorghe, Filipes- 
cu, Economu — Greaca (min. 89 
Margelatu), Șava, Dobrin.

Stelian TRANDAFIRESCU

„TOPII CAMPIONATW

Ștefănescu a trecut In frunte
Dupâ desfășurarea etapei a XXI-a 

a Diviziei „A" s-a înregistrat o mo
dificare importantă în ,,Topul cam
pionatului** : pe primul loc a trecut 
Ștefănescu. Rocada dintre craiovean 
și fostul lider, Țegean, s-a datorat 
diferenței de notare, după compor
tări diametral opuse : Ștefănescu — 
evoluție de excepție, nota 9 ; Țe
gean — randament șters, neconvingă- 

Pe treapto a treia a po- 
afîă nu mai puțin de 

— cu o medie de 7,40, 
o inedită linie de atac: 
Cimpeanu II — Țălnar.

are

tor, nota 5. 
diurnului se 
trei jucători 
ei alcătuind 
Lucescu — 
Față de etapa trecută, „Topul1 
în prezent încă doi componenți : por
tarul clujean Șt. Moldovan și craio-- 
veanul Ungureanu.

lată situația „ia 
campionatului", care 
tori cj o medie de

Ștefănescu 7,50 ;
Tegean 7,43 ;
Lucescu, Cîmpeanu
Kallo 7,23 ; Naghi

și Lung 7,'20. ; Dinu 7,19; Ariciu 7,15; 
Negrilă 7,10 , Ciugarin și Bulancea 
7,06 ; Geolgău, I. Gabriel șl Șt. 
Moldovan 7,05 ; Bălăci și Moraru 
7,03; Cavai și Ungureanu 7,00.

zi" în „Topul 
cuprinde jUcă- 
cel puțin 7,00 :

II și Tdlnar 7,40;
7,21 ; lordache



(Urmare din pag 1)

(U.R.S.S.). Dună o repriză cal
mă. in care sovieticul a ounc- 
tat cu directe de stinsa. in 
rundul 2. la un schimb de con
tre. Ciobanu a recentionat o 
dreântă la bărbie sl a fost 
numărat. Sesizînd dificultatea 
în care se află elevul său. an
trenorul Gh. Fiat a cerut aban
donul acestuia.

In reuniunea de seară, cînd 
la Palatul sporturilor si cul
turii au rămas foarte puține 
locuri neocupate, cei prezenți 
au avut satisfacția să asiste la 
meciuri extrem de reușite, așa 
cum de puține ori se întîlnesc 
pe ringurile noastre. Păcat 
însă că iuriul le-a oferit o 
surpriză neplăcută : Cristian
Gheorghișor. unul dintre cei 
mai merituoși învingători în 
luptă (l-a depășit clar la punc
te pe Choi Sung Iun — R.P.D. 
Coreeană. într-o dispută de 
mare spectacol) a fost obligat 
să Dărăsească învins ringul. în 
care s-a prezentat admirabil. 
Verdictul nedrept al arbitrilor 
lang Ho Song. P. Stankov

YIFTER PARTICIPĂ 
LA C. M. DE CROS
Dublul campion olimpic în 

probele de fond la Jocurile de 
la Moscova, atletul etiopian 
Miruts Yifter. va fi prezent la 
startul campionatului mondial 
de cros, ce se va desfășura 
sîmbătă la Madrid. Din lotul 
etiopian mai fac parte Moha
mmed Kedir, Tolossa Kotu. 
Dereje Nedi sî Kebede Balcha

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA BLED

BELGRAD, 24 (Agerpres). — 
Turneul internațional de șah 
de la Bled (Iugoslavia) a fost 
cîștigat de marele maestru iu
goslav Predrag Ostoici, care a 
totalizat 7l/j p din 9 posibile, 
urmat de compatriotul său 
Sahovici. 7 p. Tînărul maestru 
român Iuliu Armas s-a -clasat 
pe locurile 3—8. la egalitate cu 
jucătorii iugoslavi Orei, IIjin, 
S. Nikolici, Baretici și Gobec 
— cu cîte 6 p. La turneul des
fășurat în ..Sistem elvețian" au 
participat 80 de șahiști. în ul
tima rundă. Iuliu Armas. cu 
piesele negre, a remizat cu 
Sabovici.

• TELEX •
BOX • Mexicanul Salvador 

Sanchez și-a apărat cu succes 
titlul de campion mondial la ca
tegoria pană (versiunea WBC). 
In meciul dirputat la Las Vegas 
(Nevada), SanChez l-a învins prin 
k.o. tehnic în repriza a 10-a pe 
șalangerul său, pugilistul spaniol 
Roberto Castanon • La Helsinki, 
In meci amical între Selecționa
tele Finlandei și Ungariei, oaspe
ții au terminat învingători cu 
5—4.

BASCHET • In meci masculin 
disputat la Wels (Austria), Unga
ria a întrecut cu 97—77 (52—42) 
formația Austriei.

CICLISM • „Cursa celor două 
mări" (Tireniana șl Adrlatlca), 
desfășurată în 5 etape, s-a înche
iat cu victoria rutierului italian 
Francesco Moser, urmat de co
echipierii Ramiero Gradl — Ia 
35 s. Marino Anadori — la 58 s 
sl elvețianul Ștefan Mutter — la 
1:12 0 Prima etapă a competiției 
care se desfășoară în Spania a 
revenit rutierului belgian Daniel 
Millems, înregistrat pe distanța 
de 92 km cu timpul de 2 h 26;10.

CĂLĂRIE 0 Proba de dresaj 
de la Dortmund a revenit sporti
vului vest-german Michael Fas
sbender cu 851 p, urmat de fosta 
campioană olimpică Christine 
Stuckelberger (Elveția) — 858 p.

FOTBAL 0 La Buenos Aires, 
In turneul de calificare pentru 
C.M. (juniori) Argentina a între
cut cu 1—0 (1—0) Noua Zeelandă
• La Fes (Maroc), în meci con- 
tînd pentru ‘urul II al „Cupei 
Africii", Maroc — Liberia 3—1 
(2—0).

HANDBAL * Orașul suede! 
Lund a găzduit primul meci din
tre echipa locală „Lugl“ și S. C. 
Magdeburg. Pentru semifinalele 
C.C.E. (masculin). Handbaliștii 
din R. D. Gei mană au obținut 
victoria cu 20—18 (11—9).

ȘAH 0 Campionatul masculin 
al Iugoslaviei s-a încheiat, la 
Borovo. cu victoria marelui ma
estru B<iiidar Ivanovich care a 
realizat 12% p din 19 posibile • 
..Memorialul Paul Keres" a con
tinuat la Tallin cu runda a 12-a, 
în care Baghirov l-a învins pe 
Vejngold, Gipslis a cîștigat la 
Voorenaa, iar partidele Barczay 
— Bronstein, și Djuricl — Gu- 
feld s-au terminat remiză. Ce
lelalte partide s-au întrerupt. 
In clasament conduce Gipslis 
(U.R.s.s.) cu 8 p. urmat de Tal 
(U.R.S.S.) - 7% p. 

(Bulgaria) și H. Hertel (R.D.G.) 
a umbrit frumusețea meciului 
si... a reuniunii. Deosebit de 
frumoasă a fost și întîlnirea 
„cocoșului" Ion Matei cu japo
nezul Takami Kimiaki, meci în 
care au abundat fazele de box 
autentic. Mai puternic, mai bi
ne pregătit fizic. Kimiaki a 
cîștigat la puncte.

„Ușorul" Dragomir Ilie și-a 
dovedit, din nou. excepționalul 
talent, amintindu-ne că atunci

Ertugrul TiirKcr (Turcia)

„CENTURA DE AUR“ —
UN MINICAMPIONAT MONDIAL

DI. Ertugrul Turker, membru al Comitetului olimpic din Turcia șl 
al Comisiei financiare a E.A.B.A., este prezent și de data aceasta la 
«Centura de aur".

— Cum apreclațl organizarea 
Ourneului de la București ?

— Referindu-mă la condițiile or
ganizatorice ale „Centurii de aur", 
trebuie să spun că părerea mea 
poate fi subiectivă, dată fiind 
simpatia pe care o port, în gene
ral, românilor și, în special, ce
lor care se ocupă de sportul cu 
mănuși, în rîndul cărora am 
mulți prieteni. Organizarea o con
sider fără cusur, așa cum nc-au 
obișnuit gazdele Centurii de aur".

— Dar nivelul valoric al între
cerilor 7

— Ca unul care am fost prezent 
la toate cele zece ediții ale aces
tui turneu, consider că el șl-a 
cîștigat un prestigiu care-1 situ
ează la nivelul unul mini-cam- 
pionat mondial. La început au 
venit Ia „Centura de aur" mai 
puține țări și sportivi lipsiți de 
renume. Treptat, ringul „Centurii" 
a cunoscut boxeri de marcă, cam
pioni mondiali și olimpici, com
petiția de la București stimind 
interesul a tot mai multe fede
rații. La noi în țară „Centura de

HOCHEIȘTII NOȘTRI AU PIERDUT 
ÎNCĂ UN MECI, LA LIMITA 

Iugoslavia — România 3-2!
ORTISEI — VAL GARDENA, 

24 (prin telefon). Mica noastră 
delegație participantă la între
cerile grupei „B“ a C.M. de 
hochei a așteptat cu emoție 
justificată noul examen al e- 
chipei române, meciul pe care 
l-a susținut, marți la prînz, în 
compania reprezentativei Iugo
slaviei. Era o partidă foarte 
importantă pentru hocheiștii 
noștri (dar si pentru adversarii 
lor) în perspectiva rămînerii pe 
mai departe în eșalonul secund 
al acestui sport. Poate că miza 
deosebită a acestei partide să 
fi creat o anume stare de inhi
biție jucătorilor, care, ce este 
drept, s-au străduit să reali
zeze ceva, dar puțin, prea puțin 
din ce au încercat le-a reușit. 
Astfel că. acest al 4-lea meci 
al echipei noastre la actuala e- 
ditie a C.M. a fost si cel mat 
slab, jucători care pînă acum 
duseseră cu brio greul multor 
bătălii, avind. de această dată, 
o prestație modestă, chiar sla
bă (Cazacu. Nistor. Antal, iar 
Gali și Moroșan au... pasat ad
versarilor care au înscris !).

în atari condiții, după o

RON GREENWOOD ANUNȚĂ NOUTĂȚI 
PENTRU DUBLA CONFRUNTARE CU SPANIA

Atenția Iubitorilor de fotbal din 
Anglia se îndreaptă, miercuri 25 
martie, către dubla confruntare 
(A șl B) dintre reprezentativele 
Angliei și Spaniei. Partida pri
melor selecționate a fost progra
mată la Londra, iar cea din
tre reprezentativele secunde la 
Granada.

Pentru jocul amical cu Spania, 
selecționerul Ron Greenwood a- 
nunță clteva noutăți. Astfel, în 
lot reapar, după accidentări 
îndelungate, Keegan, Wilkins și 
Francis, primii doi absenți din 
reprezentativă de la turneul fi
nal al C.E. desfășurat anul tre
cut în Italia, Keegan pare a se 
fi restabilit complet și manifestă 
acum o excelentă dispoziție de 
joc, în ultimele trei partide 
disputate cu echipa sa de 
dub, Southampton, el fiind și 
autorul a patru goluri.

Cum Ipswich Town este, de 
departe, cea mai în formă echi
pă insulară, Greenwood a adău
gat pe Osman celor mal dfe- 
mult selecționați de la actuala 
lideră a primei ligi (Butcher, 

cînd este bine pregătit, cind 
are suficiente resurse fizice, 
este extrem de greu de învins. 
El l-a depășit categoric pe 
Paul Căpriceanu. deși acesta a 
luptat foarte bine și hotărît să 
termine învingător. Partida 
..mijlociilor" Valentin Silaghi 
și Hamzat Djabrailov (U.R.S.S.) 
s-a terminat înainte de limită. 
Rănit la arcadă. Silaghi a fost 
oprit de medic să continue 
lupta.

aur" este apreciată ca una din
tre cele mai mari competiții de 
box din Europa. Așa se și explică 
faptul că la actuala ediție a tur
neului dv. sînt pre-enți trei zia
riști din Turcia, doi dintre ci fi
ind șefii rubricilor de sport ale 
unor cotidiene de mare tiraj și 
autoritate în rindul opiniei publi
ce turce : Hayatl Telgeren (Gyu- 
naidin), Talay Erker și Yugel 
Colgeren (Htiriet). Vorbind des
pre nivelul valoric al actualei e- 
diții, este prematur să fac apre
cieri, concursul fiind abia la În
ceput.

— Ce părere aveți despre va
loarea puglllștUor români 1

— Odată cu părăsirea ringului 
de către generația fraților Cuțov, 
a lui Alexe, Năstac, Gruicscu etc 
și la dv„ ca și în multe alte țări 
din Europa, boxul a cunoscut o 
scădere valorică. „Noul val" abia 
acum începe să se afirme, dar 
mai are mult de muncit pînă să 
ajungă la nivelul celor amintiți 
mai sus.

luptă foarte dirză. dar puțin 
spectaculoasă, echipa Iugosla
viei a obținut victoria, la li
mită, cu 3—2 (1—1. 1—1, 1—0). 
Este al treilea meci, aici la 
Ortisei, pe care hocheiștii noș
tri îl pierd, la mare luptă, la 
o diferență de un singur gol !

Punctele au fost marcate. în 
ordine, de : Gali min. 2,34, Mli- 
narec min. 19,16, Bela Nagy 
min. 22,26. Rudi Hiti min. 24,26, 
Suvak min. 49,04 la o învălmă
șeală în fața porții noastre. în 
pofida unei ofensive dezlănțui
te a echipei române, scorul n-a 
mai putut fi modificat, astfel 
că formația noastră este. în 
acest moment, după 4 meciuri, 
ultima în clasament. cu 0 
puncte.

Alte rezultate : Japonia — 
Iugoslavia 7—3 (1—2. 4—0. 2—1) 

Și Italia — Elveția 4—2 (0—1. 3—1. 
1—0) — meciuri desfășurate 
luni. Polonia — Japonia 11—2 
(4—1. 6—0. 1—1) ■— meci pro
gramat marți.

Miercuri este zi de pauză 
pentru toate echipele. Joi. for
mația României va întîlni Ja
ponia.

Mariner, Mills și Gates). Ca » 
curiozitate, să notăm faptul că 
proaspătul chemat la lot, în afa
ra calităților cerute unui fundaș 
central, a făcut și dovada unor 
aptitudini pentru postul de goal
keeper, Osman dovedindu-se un 
bun portar în partida cu West 
Bromwich Albion, după acciden-

DE PRETUTINDENI
• Marți, la Bratislava s-a disputat 

meciul amical dintre echipele Ceho
slovacei și Elveției. Victoria a reve
nit oaspețiilor Cc* scorul de 1-0 (0-0), 
prin punctu* moscat în minutul 66 de 
Botteron, dintr-o lovitură de la 11 m.

# Giacinto Facchetti reapare pe 
stadion. Dar nu în formația vreunui 
club cu prilejul unul meci de bine
facere cî co antrenor. La... C. F. 
Barcelona I Recordmanul selecțiilor în 
echipa Italiei (94 de tricouri) a fost 
recomandat pentru acest post de He- 
lenlo Herrera, care și l-a asigurat

DECIZIA S-A DAT
> Niciclnd de la instituirea sa, 
„Cupa mondială" la schi n-a fost 
atit de înverșunat disputată șl 
atit de echilibrată ca în acest 
sezon competițional cînd, la ma
joritatea probelor, ordinea dife
ritelor clasamente generale n-a 
putut fi stabilită decît după des
fășurarea ultimului dintre mul
tele, concursuri ale acestei ample 
competiții a „Circului alb".

întrecerea zburătorilor de la 
trambulină, de pildă, desfășura
tă de-a lungul lunilor de iarnă 
pe marile trambuline ale lumii, 
la Innsbruck, Oberstdorf, Gar- 
misch Partenkirchen, Zakopane, 
Sapporo etc., a avut programată, 
zilele trecute, penultima etapă pe 
celebra Holmenkolen, de la Oslo, 
tn prezenta a peste 70 000 de en
tuziaști spectatori, norvegianul 
Roger Ruud a preluat șefia în 
clasamentul „Cupei", devansîn- 
du-i pe Armin Kogler (Austria) 
și Jarri Puikonen (Finlanda) foș
tii lideri. Ruud a cîștigat ambele 
probe, cea de la trambulina mij
locie cu 245.3 p (sărituri de 80,5 
și 83 m) și cea de la trambulina 
mare cu 260,4 (ambele sărituri de 
105,5 m). Puikkonen a fost al
3-lea șl, respectiv, al 7-lea, Ko
gler al 4-lea și al 8-lea. înaintea 
ultimului concurs, de la sfîrșltul 
săptămînil trecute, pe trambulina 
de la Planica din Iugoslavia. Ruud 
avea un infim avans (un singur 
punct 1) asupra lui Kogler (201 
față de 200 p) care, fără a fi 
deloc liniștitor, părea totuși des
tul de solid, dar... Pe trambulina 
de 90 m în timp ce Kogler s-a 
clasat al doilea (victoria a reve
nit' norvegianului Jensen Dag 
Holmen) favoritul Ruud a fost 
abia al.... 35-lea. ceea ce, evident, 
a modificat ordinea finală a ..Cu
pei mondiale" : 1. Kogler (Aus
tria) 205 p. 2. Ruud (Norvegia) 
201 p, 3. Horst Bulau (Canada) 
179 p. 4. Hubert Neuper (Aus
tria) 166 p, 5 Puikkonen 162 p etc.

ULTIMELE CONCURSURI DE SCHI
ALE SEZONULUI

„CUPA EUROPEI" la schi- 
alpin masculin a fost cucerită 
la actuala ediție de sportivul 
austriac Ernst Riedelsperger — 
198 p. urmat de elvețienii Pe
ter Luescher — 135 p și Gus
tav Oehrli — 131 puncte. Ulti
ma probă a competiției — sla
lomul uriaș de la Piancavallo 
(Italia) — a revenit italianului 
Richardo Foppa.

LA STRBSKE PLESO (Ce
hoslovacia). în cadrul concursu
lui de schi-fond dotat cu ..Cu
pa Tatra", polonezul Jozef

ACTUALITATEA ÎN TENIS
• în urma victoriei obținute 

în turneul de la Rotterdam, te- 
nismanul american Jimmy 
Connors a trecut pe primul loc 
în clasamentul general al „Ma
relui Premiu-F.I.L.T.". cu 630 p, 
fiind urmat de comoatriotii săi 
Roscoe Tanner — 547 p. Gene 
Mayer — 507 p. francezul Yan
nick Noah — 410 p. polonezul 
Wojtek Fibak — 349 p si ce
hoslovacul Ivan Lendl — 279 p.

• în primul tur la Milano, 
cehoslovacul Thomas Smid l-a 
întrecut cu 6—3. 6—0 pe engle
zul Richard Lewis, iar italianul 
Gianni Ocleppo a dispus cu 
6—4, 6—2 de americanul Tim 
Wilkinson. Alte rezultate: Scan-

tarea titularului, Paul Cooper.
Cu mult interes va aștepta 

Greenwood evoluția selecționatei 
secunde, din rîndurile căreia in
tenționează să promoveze în pri
ma reprezentativă cîteva elemen
te de perspectivă : mijlocașul 
Dennis Mortimer și atacanții Gar
ry Shaw și John Morcly, toți 
trei de la Aston Villa, extrema 
Vince Hilaire, de la Crystal Pa
lace (curtat acum cu insistență 
de Arsenal), mijlocașul Alain 
Devonshire, de la West Ham Uni
ted...

Mihai CIUCA

pentru el pe cei de director tehnic 
al clubului catalan.
• Dupâ ce șl a „serbat* de vreo 

două ori retragerea din fotbal, Johan 
Cruyff (33 de ani, 48 de selecții în 
echipa Olandei) a debutat la nou! 
său club, Levaate Valencia, din Di
vizia a doua spaniolă. Mai mult, se 
anunță că el vc fi prezent în echipo 
Olandei, la 25 martie, la Rotterdam, 
în meciul cu Franța, din preliminari
ile C.M. Ultima oară a evoluat în 
reprezentativa țării sale în octombrie 
1977, cu Belgia, cînd & marcat go-

ABIA IN FINAL..
O situație oarecum asemănăloa- 

re, oglindind lupta extraordinară 
pentru întîietate, poate fi lntîl- 
nită și în „Cupa" schiorilor fon- 
diști. După concursul de la Oslo- 
Holmenkolen, la care proba de 
50 km fusese cîștigată de norve
gianul Odd var Braa (2.26:28.03) la 
mare luptă cu fondistul sovietic 
Aleksandr Zavialov (2.26:50.38); 
acesta din urmă trecînd însă în 
fruntea clasamentului general. Ul
tima cursă, cea decisivă, a avut 
loc sîmbăta trecută în Canada, 
la Whitekorse, pe 15 km. Pentru 
a cîștiga „Cupa", Zavialov tre
buia să ocupe locul unu sau doi; 
dacă s-ar fi clasat al treilea iar 
Braa, primul, atunci norvegianul 
ar fi fost cîștigătorul. Dar Braa 
n-a cîștigat cursa (primul clasat 
a fost suedezul Wasseberg) ast
fel că Aleksandr Zavialov a pri
mit prima sa „Cupă mondială* 
cu 139 p, Braa fiind al doilea cu 
137 p iar Ove Aunli (Norvegia) 
al treilea cu 126 p.

In „Cupa mondială" la alpine, 
decizia finală urmează a fi luată 
în aceste zile în Iugoslavia, la 
Kranjska Gora. Suedezul (nge- 
mar Stenmark, cîștigătorul „Cu
pei" în ultimii ani. își vede pe
riclitată poziția fruntașă clin cla
samentul general (260 p) de răi re 
americanul Phil Mahre (253 p).
Vom asista acum la cea mai ma
re surpriză a acestui sezon ? 
(r. vil.).

N.N. Conform așteptărilor. Rai
sa Smetania (U.R.S.S.) a cîștigat 
„Cupa mondială" la fond cu 178 
p. urmată de Berit Aunli (Nor
vegia) 153 p și Kveta Jcriova 
(Cehoslovacia) 130 p. iar Marie- 
Therese Nadig (Elveția) cu cele 
289 p așteaptă fără emoție ulti
mul act la alpine, căci urmări
toarele sale Erika Hess (Elveția) 
șl Hanny Wenzel (Liechenstein) 
sînt fără șanse de cîștig cu cele 
232 și. respectiv, 222 p pe care 
le-au totalizat pînă acum !

Luszczek a terminat învingător 
în proba de 30 km. cu timpul 
de lh 23:48,29. în cursa femi
nină de 5 km. victoria a reve
nit concurentei cehoslovace 
Blanka Paulu. cu 15:59,20.

CONCURSUL de schi-fond 
de la Rovanieni (Finlanda) s-a 
încheiat cu proba masculină de 
50 km. cîștigată de finlandezul 
Juha Mieto. cu timpul de 
2h 32:31. în proba feminină de 
10 km. pe primul loc s-a situat 
compatrioata sa Marja-Lisa 
Hamalainen — 31:33.

Ion — Vasselin 6—2. 6—2: Sian 
Smith — Lutz 6—3. 6—2; VVa is 
— CaujoIIe 6—3. 6—2: Tim
Gullikson — Franulovici 4—6, 
6—4 7—6

• In prima zi a campionate
lor internaționale ale R.F. Ger
mania. care se desfășoară ia 
Sindelfingen, brazilianul Mar
cos Hocevar l-a eliminat cu 
6—4. 6—1 pe australianul Kim 
Warwick. Alte rezultate: Eber
hard — Sanders 7—5. 0—6. 6—4; 
Norback — Feigl 6—3. 6—4;
Hjertquist — Simpson 6—3. 
I—6. 6—3. Principalul favorit al 
turneului este campionul ce
hoslovac Ivan Lendl.

Iul calificări: Olandei la ..Mundia- 
luf“ a'-gentinia

O O declarația a lui Menotti : 
„Bertonî și Kempes au jucat foarte 
slab 1a «Mundîalito» pentru că cele 
doua sezoane de fotbal european 
le-au transformat stilul de joc, stil 
care nu convine selecționatei argen- 
tiniene, ci cluburilor lor*. Reamintim 
câ Bertor.i joaca la Fiorentina, în 
Italia, iar Kempes, la C. F. Valencia, 
în Spania.
• Cei mai mulți dintre ciștigătoril 

World Cup-ului *66, care a avut loc 
în Anglia, se afla și acum pe garon, 
dar nu ca jucători, firește, ci ca an
trenori sau manageri. De pildă. Mar
tin Peters antrenează pe Sheffield 
United, celebrul Bobby Moore, fos
tul recordman mondial al selecțiilor, 
pe Oxford City ; Jackie Charlton 
(,.Girafa") are în grijă pe Sheffield 
Wednesday, ier fratele său, Bobby 
Charlton, este manager la Preston 
North End, acolo unde antrenează 
Nobby Stiles, fostul ,,mijlocaș de o- 
țel" al reprezentativei lui Alf Ram
sey. In sfîrșit Hurst este unul din
tre antrenorii echipei londoneze Chel
sea, iar Allan Ball se ocupă de 
pregătirile lui Blackpool.
• Se va organiza, pînă la urmă, 

turneul final al C.M. din 1986 în 
Columbia ? lată întrebarea al cărui 
răspuns definitiv nu va fi cunoscut 
decît în iulie, cînd parlamentul țării 
va discuta mijloacele financiare pe 
care poate să le pună la dispoziția 
organizatorilor competiției. După cum 
am mai anunțat, S.U.A. și-a șî depus 
ca nd i tura în cazul în care răspunsul 
va fi negativ.
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