
PLENARA COMITETULUI CENTRAL
Al PARTIOUIW COMUNIST ROMÂN

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, miercuri, 25 martie, a 
avut loc plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român.

Participanții au păstrat un 
moment de reculegere în me
moria tovarășului Vasile Potop, 
membru al C.C. al P.C.R., ac
tivist al partidului ani îndelun
gați. care a încetat din viață 
în perioada ce a trecut de ia 
plenara precedentă.

Plenara a adoptat în unani
mitate următoarea ordine de 
zi :

1. Raportul cu privire la e- 
fectivul, compoziția și struc
tura organizatorică a partidu
lui la data de 31 decembrie 
1989.

2. Raportul privind activita
tea desfășurată de organele de 
partid, de stat și organizațiile 
de masă in anul 1980 pentru 
înfăptuirea politicii de cadre a 
partidului.

3. Raportul asupra modului 
cum s-a desfășurat acțiunea 
de preschimbare a documente
lor de partid model 1965.

4. Raportul privind activita
tea de rezolvare a propuneri
lor. sesizărilor, reciamațiilor și 
cererilor oamenilor muncii în 
anul 1980.

5. Raportul privind activita
tea internațională a partidului 
și statului in anul 1980 și prin
cipalele orientări în politica 
externă în anul 1981.

6. Unele probleme organiza
torice.

La plenară au participat, ca 
invitați, primi-secrctarl ai co
mitetelor județene de partid, 
cadre de conducere din minis
tere. instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești, re
dactori șefi ai presei centrale 
care nu sînt membri ai C.C. 
al P.C.R.

1. C.C. al P.C.R. a analizat 
și a aprobat, in unanimitate, 
ca document al plenarei. Ra
portul cu privire la efectivul, 
compoziția și structura organi
zatorică a partidului la data 
de 31 decembrie 1980. La a- 
ceastă dată. Partidul Comunist 
Român cuprindea în rindurile 
sale 3 044 336 membri de partid, 
cu 83 419 mai mulți decît la fi
nele anului 1979. Din totalul 
membrilor de partid, 74,80 Ia 
sută iși desfășoară activitatea 
în sfera producției materiale. 
Faptul că 19,70 la sută din 
populația majoră a țării și 29,50 
la sută din cea activă face par
te din rindurile partidului ilus
trează elocvent uriașa forță or
ganizatorică, marele prestigiu 
și influența partidului nostru 
in rindurile tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii — ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități — adeziunea 
deplină a întregului popor la 
politica internă și externă a 
Partidului Comunist Român, 
unitatea indisolubilă a întregii 
națiuni în jurul partidului, al 
secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Comitetul Central își expri
mă profunda convingere că a- 
plicarea în viață a hotărîrilor 
Congresului al XII-Iea și ale 
plenarelor C.C. al P.C.R., a

Turneul internațional de box „Centura de aur“

TREI PUGILIȘTI ROMÂNI CALIFICAT! 
IN SEMIFINALELE CATEGORIEI PANĂ

@ M. Pascal a ratat prilejul unei victorii prețioase ® I. 
pășit un adversar foarte dificil • Astă-seară, de la ora 

noaște primii finaliști
la numai 45 de 
încheierea meciu- 

era de așteptat 
de miercuri sea-

Programată 
minute de la 
lui de fotbal, 
ca reuniunea 
ra din cadrul turneului inter
național de box „Centura de 
aur“ să fie lipsită de numerosul 
public care a umplut gală de 
gală Palatul sporturilor și cul
turii din Capitală. Dar n-a 
fost așa ! Acei pasionați ai rin
gului, cei ce iubesc cu adevă
rat boxul au fost prezenti, și 
aseară în număr surprinzător 
de mare (peste 4 000), mulți 
dintre ei reușind să parcurgă 
distanța dintre stadionul ,,23 
August" și Palatul sporturilor 
chiar și după timpul scurs de 
la terminarea meciului și pîră 
la începerea galei.

Ultima reuniune dinaintea 
semifinalelor . a început cu dis
putele de Ia categoria pană. In 
meciul inaugural, ploieșteanul 

indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind întărirea 
continuă a rîndurilor partidu
lui, perfecționarea structurii 
organizatorice de partid, inten
sificarea muncii politico-edu
cative in toate organizațiile de 
partid, asigură creșterea rolului 
conducător al partidului în în
treaga viață economico-socială 
a țării, înfăptuirea Programului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre co
munism.

2. C.C. al P.C.R. a examinat 
și a aprobat în unanimitate ca 
document al Plenarei Raportul 
privind activitatea desfășurată 
de organele de partid, de stat 
și organizațiile de masă in a- 
nul 1980 pentru înfăptuirea po
liticii de cadre a partidului. S-a 
apreciat că, în concordanță cu 
orientările și indicațiile to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
organele de partid, de stat, 
conducerile organizațiilor de 
masă și obștești s-au preocu
pat cu consecvență de perfec
ționarea întregii activități de 
înfăptuire a politicii de cadre 
a partidului, și-au sporit exi
gența față de respectarea prin
cipiilor, criteriilor și normelor 
de promovare a cadrelor în 
toate sectoarele de activitate. 
Organele și organizațiile de 
partid au manifestat o preocu
pare crescîndă pentru promo
varea în funcții de conducere 
a celor mai bune cadre din 
rîndul muncitorilor, țăranilor, 
inginerilor și altor categorii so
ciale. asigurînd ca, în ansam
blu, compoziția cadrelor să 
exprime poziția Și misiunea is
torică a clasei muncitoare in 
conducerea societății noastre 
socialiste.

Plenara C.C. al P.C.R. a a- 
probat măsuri menite să asigu
re perfecționarea în continuare 
a activității de înfăptuire a po
liticii de cadre ? partidului in 
toate domeniile de activitate.

3. C.C. al P.C.R. a constatat 
cu satisfacție că preschimbarea 
documentelor de partid — e- 
venimeut politic deosebit de 
important în viata organizați
ilor de partid, a tuturor comu
niștilor — s-a încheiat in bune 
condiții și la termenul stabi
lit de plenara C.C. al P.C.R. 
din martie 1979. Acțiunea de 
preschimbare a documentelor 
de partid a dus la intărirea 
continuă a partidului, a coeziu
nii și unității sale in jurul Co
mitetului Central, al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, a deter
minat în toate organizațiile 
partidului ridicarea spiritului 
de răspundere și întărirea dis
ciplinei comuniste, exercitarea 
la un nivel tot mai inalt al 
rolului conducător al partidu
lui in întreaga societate.

în legătură cu acțiunea de 
preschimbare a documentelor 
de partid, Plenara a adoptai o 
hotărîre care urmează să se 
dea publicității.

4. Analizînd modul in care 
Se acționează pentru aplicarea 
în viață a măsurilor stabilite 
de C.C. al P.C.R. referitoare la 
scrisorile Și audiențele oameni
lor muncii. Plenara a relevat

(Continuare in pag a 4-a)

Ion Sandu l-a întîlnit pe bulga
rul Slavcio Peev, boxer cu gar
da inversă și mai înalt decît 
reprezentantul nostru. în aces
te condiții, I. Sandu a încercat 
mereu să se apropie de adver
sarul său și să-i plaseze lovituri 
puternice de la semidistanță, 
dar tentativa i-a reușit destul 
de rar în primele 3 minute. în 
rundul doi, componentul lotu
lui român a reușit să-l domi
ne categoric pe Peev, obligîn- 
du-1 pe arbitru să-1 numere de 
două ori în 
și în ultima 
a obținut o 
puncte.

în cea de 
categoriei. Titi Cercel a depus

Mihai TRANCĂ
Paul IOVAN

picioare- Superior 
repriză, 
victorie

Ion Sandu 
clară ia

a doua întilnire a

(Continuare in pag a 1-a)
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Victorie clară a fotbaliștilor noștri

ROMÂNIA - POLONIA 2-0 (2-0)

Tordănescu înscrie spectaculos golul al doilea al echipei noastre, reluînd o pasă — tot cu capul — 
a lui Sameș în urma unui corner. Foto : Dragoș NEAGU

Victorie netă, victorie clară, 
ieri, a echipei României în 
fața reprezentativei Poloniei, 
victorie... prea clară, dacă 
vreți, în sensul că ea a fost 
obținută neașteptat de ușor, 
adversara fotbaliștilor noșțri 
punînd prea puține probleme 
„U“-lui tricolor.

O apreciabilă condiție fizică 
și o grupare bună în faza de 
apărare, cam acestea au fost
— în mare — atuurile opuse de 
echipa poloneză reprezentativei 
noastre, care, față de o ase
menea replică, a condus jocul 
de la un capăt la altul, păs- 
trînd cu ușurință o permanentă 
inițiativă, favorizată și de în
scrierea în prima jumătate de 
oră a celor două goluri de Că- 
mătaru șl, respectiv, Iordănes- 
cu. ambele încheind acțiuni 
frumoase de atac (la primul, 
pătrunderea lui Răducanu ■ a 
fost continuată cu o excelentă 
pasă înapoi a lui Crișan ; la 
cel de-al doilea, Sameș l-a vă
zut bine pe Iordăneșcu, liber 
în fața porții, piasîndu-i cu 
capul o minge de gol).

Urmarea acestor două goluri
— spectaculoase, fără îndoială
— a fost de natură negativă 
pentru desfășurarea ulterioară

REZULTATE TEHNiCE

Sandu (dreap- 
lansează o no- 
serie de lovi-

Vladimir a de-
18,30, vom cu-

Ion
ta) 
uă 
turi in partida cig- 
tigată in fata bul
garului Slavcio
Peev.
Foto: I. MIHĂICĂ 

Cat. panâ: I. Sandu b.p. (3—2) S. Peev (Bulgaria), T. Cercel b.ab.3 
C. Buzduceanu, I. Panaile b.ab.3 Shi Nikiro Usami (Japonia), I. Lutz 
(R.D.G.) c. neprezentare C. Gheorghiev (Bulgaria) — oprit de medic 
sâ boxeze; semimijlocie: I. Vladimir b.p. (5-0) P. Aiodele (Nigeria), 
O. Koliadin (U.R.S.S.) b.p. (5-0) M. Mihalache, I. Akopkohian 
(U.R.S.S.) b.p. (5—0) C. Ghindâoanu; semigrea: D. Văleanu b.ab.2 
(rănire) C. Trușcă, I. Cârlan b.p. (5-0) L. Bacieo, Al. Milov (U.R.S.S.) 

b.p. (5-0) M. Pascal. J. Baez (Cuba) b.p. (5-0) Șt. Bârleanu.

a partidei, cele două comba
tante împăcîndu-se, parcă, prea 
ușor cu soarta unui joc care 
părea scrisă... Așa se face că 
fotbaliștii noștri au evoluat în 
continuare de parcă erau prea 
convinși că nu mai pot scăpa 
victoria din mină, după cum 
oaspeții ni s-au părut că simt 
din plin povara scorului ca și

„NA Dl A A STRĂLUCIT 
DIN NOU LA CARACAS" 
Gimnastele noastre vor susține o nltiind demonstrație 

pe continentul american, la Washington
- CARACAS 25 (prin telefon).
— Echipa feminină de gimnas
tică a României și-a încheiat 
turneul de pregătire și con
cursuri demonstrative în Vene
zuela prin două evoluții pro
gramate luni 23 și marți 24 
martie în marea sală „El Po
liedre” din Caracas. Peste 
12 000 de spectatori au umplut 
de fiecare dată tribunele sălii 

t

pe aceea a unei superiorități 
manifeste a reprezentativei 
noastre cam la toate capitolele 
de joc.

în consecință, spre deosebire 
de partida de la Brăila, în care

Manus POPESCU

(Continuare in pag. 2-3)

de sport, ovationind entuziast 
și îndelung virtuozitatea si 
înalta măiestrie dovedite do 
cele mai autentice reprezen
tante ale școlii românești de 
gimnastică. Ca si in Statele 
Unite sau in precedentele con
cursuri demonstrative de la 
Valencia și Maracay din Vene
zuela. în centrul atenției s-a a- 
flat multipla noastră campioană 
Nadia Comaneci, ne care pu- 
blicul spectator a revăzut-o, 
după turneul întreprins aici în 
toamna lui 1977. cu aceeași 
mare plăcere si admirație. 
Prestații excelente au avut si 
celelalte reprezentante ale 
gimnasticii românești Emilia 
Eberle, Rodicâ Dunca. Cristina 
Grigoraș, Marilena V’ălărău. 
Dumitrița Turner. Ecaterina 
Szabo, Dorina Ungureanu. Me- 
lita Ruhn, precum si campioa
na de gimnastică ritmică-mo-^ 
dernă a tării noastre Dorina 
Cordoș.

Televiziunea din Caracas, 
principalele organe de Dresă 
au consacrat spatii amole tur
neului întreprins în Venezuela 
de gimnastele românce, subli
niind înaltul nivel tehnic și 
artistic al exercitiilor prezen
tate. poziția de frunte în lu
me pe care se situează școala 
românească de gimnastică. 
Miercuri dimineață in cotidie
nele din capitala Venezuelei 
au apărut numeroase si elogi
oase reportaie si comentarii pe 
marginea evoluțiilor gimnaste
lor românce. Iată si două ti
tluri semnificative: .Nadia a 
strălucit din nou la Caracas". 
„Sportivele românce au demon
strat că1 se af'.ă in cantinnarc 
in fruntea elitei gimnasticii 
mondiale".

în drumul de înapoiere spre 
patrie (marți la prînz. cu cursa 
TAROM de la New York) e- 
chipa de gimnastică a Româ
niei va efectua un antrenament 
cu public la Washington.
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„SPORTUL ESTE UN CÎȘTIG PENTRU PROFESIE, PENTRU VIAȚĂ
- Interviu cu nrol MIRCEA RAUțA. decanei Facultății TCP. ATP. ie la Universitatea din Galati

//

FORȚA ECHIPEI REPREZENTATIVE DE SĂBII
Șl RESPONSABILITĂȚILE INDIVIDUALE

Nu de puține ori an4 auzit spu- 
nîndu-se că studentul care face 
și sport de înaltă performanță 
trece prin facultate ca... rața 
prin apă. Cu alte cuvinte, că nu 
prea mai are timp să-și însu
șească temeinic cunoștințele ne
cesare viitoarei profesii. Li s-a 
atras atenția asupra acestei opi
nii formate și numeroaselor ca
dre didactice de la Universita
tea din Galați care sprijină acti
vitatea Clubului sportiv al stu
denților între care tovarășul 
Mircea Răuță, decanul Facultății 
de tehnologia și chimia produ
selor alimentare și tehnică pisci
colă, Interlocutorul nostru pe 
această temă.

— Se avansa bănuiala ca 
studenții sportivi s-ar bucura 
chiar de unele înlesniri și £ngă- 
duinți la examene. Simple su
poziții...

— Și cum ați reacționat T
— Firește, nu ne-a venit bine 

nici unuia o astfel de afirmație. 
Și am avut o idee : unde putea 
fi verificată mai bine justețea 
sau injustețea ei decît la un 
examen ? La examenul faptelor, 
adică acolo unde au ajuns ab
solvenții noștri sportivi de per
formanță, ingineri, profesori etc., 
la locui de muncă. Și am urmă
rit ce a devenit fiecare în pro
fesia sa.

— La ce concluzie ați ajuns 
în urma acestei interesante an
chete ? . .

— Că adevărul este cu totul 
altul Am încercat o mare sa
tisfacție constatînd că foștii noș
tri studenți sportivi și-au croit 
drumuri sigure în profesie, sînt 
oameni foarte bine cotați la locu
rile lor de muncă, oameni har
nici, destoinici, plini de energie 
și inițiativă, așa cum au fost 
educați și nrin sport — care nu-J 
deloc străin de relevarea unor 
calități deosebite, de conducă
tori ai unor importante sectoare 
economice. Desigur, la bază a- 
flindu-se însușirea temeinică ~ a 
cunoștințelor necesare exercitării 
la nivel superior a meseriei.

— Ați putea oferi cîteva nume 
de astfel de foști sportivi ?

— Cînd am avut ideea „anche
tei", am întocmit o listă — șî, 
după cum vedeți, a ieșit lungă 
— de foști sportivi care s-au 
afirmat autoritar.

— într-adevăr, este prea lungă 
și spațiul nu ne-ar îngădui re
producerea ei. Dar, pe coloana 
responsabilităților actuale ale ce
lor care, fiind studenți cu mai 
mulți sau mai putini ani în 
urmă, au apărat culorile sporti
ve ale „Științei44, Politehnicii șî, 
în ultimă denumire, C.S.U. Ga
lați, sau și ale țării, ca bașchet- 
baJiști, voleibaliști, fotbaliști, ho- 
cheiști, handbaliști, rugbyști etc. 
apar argumente puternice împo

triva opiniei că studentul-sportiv 
nu iese, profesional, un cadru 
bine pregătit. Apar aici funcții 
de ministru adjunct, ministru se
cretar de stat, directori de cen
trale industriale și navale, de 
întreprinderi de comerț exterior, 
de institute de cercetări, de trus
turi de construcții, cadre uni
versitare cu titluri științifice și 
atribuții de conducere, șefi de 
secții, de sectoare și servicii, pro
fesori valoroși etc.

— Și cred că nume ca ale foș
tilor baschetbaliști Enache Sîrbu, 
Aurel Popa, Vasile Tasiuc, sau 
ale foștilor fotbaliști Nicolae 
Manț, Mircea Bulancea, ,\drian 
Zgardan, Nicolae Șerbănescu, E- 
mil Dan, Decebal Neagu, Cons
tantin Zapis, ale foștilor voleiba
liști Marcel Rusescu, George Cra
mer, Virgil Iordănescu, Gabriel

Udișteanu, Marius Iorga, Fritz 
Eibenschutz, ale handbaliștilor 
Cornel Penu, Iulian Simionescu, 
Ion Opriș, ale hocheiștilor Gheor- 
ghe Grigoriu, Dan Stafie, Anton 
Praisler și mulți alții, pentru a 
căror omisiune îmi cer scuze, re
pet, aceste nume spun astăzi ce
va în profesie, așa cum au spus 
mai ieri în sport. Fiindcă spor
tul, după cum opinam mai înar 
inte, nu limitează — cum cred 
unii — ci stimulează și comple
tează înclinațiile profesionale, 
formează oameni capabili de efort 
fizic și intelectual superior, ope
rativi și eficienți în activitatea de 
zi cu zi. Sportul nu este un timp 
pierdut (ciți alți tineri nu-și iro
sesc, fără a face sport, timpul 
liber ?), ci un cîstig pentru pro
fesie, pentru viață..

Aurelian BREBEANU

E MARE LUCRU SĂ TE BUCURI
DE STIMA OAMENILOR!...

Mergem pe stradă, în Alexan
dria, însoțiți de un sportiv, un 
fotbalist, Florea Voicilă, omul de 
gol al divizionarei „B“ Rulmen
tul. în traseul nostru, mulți tre
cători care îl salută pe Voicilă, îi 
string mîna, îl întreabă de sănă
tate.

— înțeleg că te bucuri de multă 
simpatie printre iubitorii sportu
lui de aici...

— Nu trebuie să vă mire. Sînt 
și eu tot teleormănean ca ei. 
M-am născut la Mîrzănești cam 
15 kilometri de locul unde ne a- 
flăm...

— Ar fi, deci, o explicație...
— Da, dar nu singura 1 Tot aici 

am învățat o meserie, sînt mais
tru electromecanic, mi-am înte
meiat un cămin, soția mea, Ioana, 
este muncitoare la întreprinderea 
de rulmenți. Am și un copil, pes
te cîteva luni aștept un altul !

— Cîndva parcă plecaseși din 
Alexandria...

— Au încercat unii să mă 
„rupă" de aici : am fost un an la 
Rapid București. Nu mi-a priit. 
Gîndul îmi zbura mereu acasă, pe 
aceste meleaguri, nu știam cum 
să fac și să dau o fugă la mine, 
la Mîrzănești, la tata, sau aici, la 
Alexandria, printre băieții cu care 
am început să joc fotbal !

— Totuși, Florea Voicilă, ai ju
cat în reprezentativa de tineret, 
în echipa României, la Universi
ada din Mexic. Nu ți-a surîs gîn
dul „A“-ului?

— Mi-au dat tîrcoale multe e- 
chipe* După Dinamo și Steaua,

m-au cerut Corvinul și C.S. Tîr- 
goviște, apoi F.C.M. Brașov șl 
F.C. Baia Mare, dar fără nici un 
folos! Spuneți și dv. dacă am 
aici tot ce îmi trebuie — și casă 
și mașină — ce să caut în altă 
parte 1 Mi-ar surîde „A"-ul, dar 
cu... Rulmentul.

— Ești foarte tînăr, este în fi
rea lucrurilor să aspiri la mai 
mult, să dorești să ajungi în 
fruntea ierarhiei sportive !

— A rămîne aici, între ai mei, 
la bine și la rău, nu înseamnă 
să renunț la aspirațiile mele. Am 
fost, golgeter al Diviziei ,,B“, de 
două ori, poate mă voi repeta a- 
nul acesta — mă „bat" cu Topo- 
ran de la Petrolul — poate voi 
ajunge și în «naționala mare», 
dar din Alexandria nu plec, orice 
s-ar întimpla !

— Se spune că nu vrei să te 
desparți de tricoul cu numărul 
10. Totuși, odată și odată...

— 11 voi schimba, dar nu cu ori
cine, ci cu fiul meu Dănuț-Nar- 
cis ! 11 pregătesc de pe acum să 
ajungă fotbalist, îl aduc aproape 
zilnic la stadion. Vreau să cred 
că voi reuși. Doresc să fie încon
jurat și ei, ca și mine, cu dra
goste, cu prețuire de cei din jur. 
Fiindcă e mare lucru să treci pe 
stradă și să te simți privit cu sti
mă de oameni, acesta este de 
fapt — ca să spun adevărul curat 
— argumentul care mă determi
nă să nu-mi părăsesc colectivul 
de muncă, echipa și suporterii ei...

Tiberiu STAMA

Duel... universitar: sabrerul loan Pop (stingă), student la facul
tatea de științe sociale, intr-un „asalt-colocviu" cu coechipierul 
său de reprezentativă, Mihai Frunză, student la I.E.F.S.

Foto : Vasile BAGEAC

Printre succesele care au 
marcat participarea tradițională 
a scrimerilor români la Univer
siade se numără și cele ale sa- 
brerilor. în palmaresul delega
ției sportive studențești din 
tara noastră la această mare 
întrecere a tinereții figurează 
la ultimele două ediții titlurile 
de campioni mondiali universi
tari obținute Ia Sofia 1977 de 
echipa de sabie și de sabrerul 
Cornel Marin, precum și meda
liile de bronz ciștigate în pro
ba individuală de Dan Irimi- 
ciuc (Sofia 1977) și Marin Mus
tață (Ciudad de Mexico 1979). 
Cu excepția fostului căpitan 
al echipei reprezentative. Dan 
Irimiciuc, — azi un reputat in
giner în industria textilă ieșea
nă —, retras din activitatea 
competitională. ceilalți scrimeri 
care au urcat pe podium se 
află acum în plină pregătire 
pentru ediția 1981 a Universia
dei. de la București.

Rolul lui Dan Irimiciuc a 
fost preluat de studentul facul
tății de științe sociale Ioan Pop, 
fost campion mondial de tine
ret și finalist olimpic la Mont
real ’76. Un rol dificil și de 
mare responsabilitate. tinînd 
cont de faptul că sabrerii ro
mâni s-au impus pe planșele

internaționale în primul rînd 
prin FORȚA ECHIPEI. Or. în 
ultimii doi-trei ani, cvartetul 
reprezentativ n-a mai reușit să 
urce pe podiumul campionate
lor mondiale sau al Jocurilor 
Olimpice. Nu ne gîndim la co
ordonarea sau conducerea pla
nului de pregătire. atribuții 
care revin — evident! — fede
rației de specialitate și colec
tivului de antrenori, ci la apor
tul căpitanului de echipă în 
impulsionarea coechipierilor la 
o tot mai activă participare la 
antrenamente, la un efort ne
drămuit și disciplinat, dar mai 
ales în susținerea echipei in 
timpul concursurilor, pe baza 
exemplului personal. Și să nu 
uităm că una dintre materiile 
de specialitate ale viitorului 
profesor Ioan Pop este psiholo
gia. și că, iată, are de pe acum 
un vast teren de aplicație!

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII « CAMPIONATE • COMPETIȚII
CARMEN BUNACIU Șl BRIGITTE PRASS, IN PRIM- 

PLANUL CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE ÎNOT

în urmă cu trei ani, în noua 
(pe atunci) piscină acoperită din 
Hunedoara am urmărit poate cea 
mai interesantă ediție a campio
natelor de seniori indoor, cu e 
ploaie de recorduri dintre care 
cîteva de certă valoare mondia
lă. Și lată, din nou, pe cei mai 
buni înotători ai țării (excepție 
face doar Irinel Pănulescu, care 
este suferindă) pe blocstarturi, 
în frumosul bazin al oțelarilor 
hunedoreni.

Carmen Bunaciu, Brigitte Prass. 
Lucida, Mihăilescu, Mariana Pa- 
raschiv, Flavius Vișan, Ovidiu 
Cocenescu, Horia Lucaciu, Car
men Mihăilă, Horațiu Neagrău 
— iată doar cîțiva dintre cei care 
vizează în acest an titlurile de 
campioni. Sînt așteptate cu inte
res și evoluțiile tinerei băimă- 
rence Teodora Hauptricht, care

după spusele antrenorului Gh. 
Dimeca a progresat simțitor în 
acest sezon. Mai mult însă — în 
perspectiva întrecerilor Univer
siadei și ale campionatelor euro
pene din acest an — ne intere
sează rezultatele acestor întreceri, 
știut fiind că pînă la Universia
dă, de pildă, înotătorii noștri 
fruntași nu mai au în program 
decit puține concursuri. Atenția 
centrală se va îndrepta, desigur, 
către cursele lui Bunaciu și Prass, 
pe care toți tehnicienii le consi
deră atu-urile principale ale îno
tului românesc în acest an. Vor 
reuși ele să-și corecteze propriile 
recorduri în bazin scurt și să se 
înscrie printre cele mai bune spe
cialiste, în procedeele respective, 
din Europa ? Să așteptăm cursele 
lor (de 100 m) programate astăzi 
și mîine.

Astăzi și miine, la Brașov
ÎNTRECERILE LUPTĂTORILOR, PRILEJ DE VERIFICARE 

PENTRU CAMPIONATELE EUROPENE
Astăzi și mîine, sala Armatei 

din Brașov va găzdui întrece
rile celor mai valoroși luptători 
de greco-romane din țara noas
tră. Este vorba de cea de a 2-a 
etapă a concursului republican 
pe categorii de greutate al se
niorilor. etapă devansată în ca
lendarul competițional tocmai 
pentru a înlesni conducerii teh
nice a lotului nostru reprezen
tativ posibilitatea unei necesa
re verificări a stadiului de pre
gătire înaintea apropiatelor 
campionate europene (Goteborg. 
8—11 aprilie). în afara comoo-

CAMPIONATELE NAȚIONALE SI INTERNATIONALE 
DE MICROMODELE

Intr-una din imensele galerii 
ale vechil saline de la Slănic- 
Prahova, devenită în ultimii ani 
sală de sport, încep astăzi între
cerile campionatului republican 
de micromodele, la care parti
cipă un mare număr de mode- 
liști din întreaga țară. Concomi
tent eu acestea se' desfășoară și 
campionatul international al 
României „SLANIC-INDOOR >81".

La competiția internațională do
tată cu trofeul „SLAnic-INDOOR 
’81“ Iau parte sportivi din An
glia, Cehoslovacia, Polonia, Un
garia și România. Clasamentele 
se fac individual 
(formate din cite 
Se efectuează cite 
care se cotează 
bune.

$1 pe echipe 
3 concurenți). 
6 lansări, din 
3, cele mai

O ETAPĂ FRUMOASĂ (CiȘTIGATĂ DE OASPEȚI) 
ÎN „CUPA FEDERAȚIEI ROMÂNE DE CICLISM"

CONSTANȚA, 25 (prin telefon). 
Miercuri, participanțil la „Cupa 
F.R. Ciclism" au luat startul in 
etapa a IV-a, pe ruta Constanța 
— Negru Vodă — Constanța (90 
km). A fost o cursă frumoasă, 
în care la 15 km de la start s-a 
desprins un grup de 14 alergă
tori. din care 11 au terminat în
trecerea la aproximativ 3 minute 
de restul plutonului. Pe primul 
plan al întrecerii s-au situat va
loroșii rutieri din R. D. Germană, 
care au ocupat primele două 
locuri. Dintre cicliștii noștri, di- 
namoviștii s-au comportat cel mai 
bine, în frunte cu C. Nicolae, dar 
printre cei evidențiați s-a nu
mărat și un brașovean, A. Antal. 
Cîștigătorul etapei, J. Kohler 
(R.D.G.) a realizat pe 90 km q

medie orară de 40,100 km,  — ____ _____ , el 
fiind cronometrat cu 2.15,27. Iată 
ordinea celorlalți concurenți so
siți în etapă : 2. O. Jantzech 
(R.D.G.) 2.15,38, 3. C. Nicolae
(Dinamo Buc.), 4. A. Antal (CIBO 
Brașov) — același timp cu locul 
doi, " “
2.15,48, 
2.15,48,

2. O.
3. C.

5. M. Romașcanu (Dinamo)
6. J.H. Meisch (R.D.G.)

7. Gh. Lăutaru (Dinamo) 
2.16.14, 8. C. Popa (Metalul Plo- 
peni) 2.16,14, 9. J. Vogel (R.D.G.)
2.16.33, 10. V. Bonciu (Dinamo)
2.16.33.

Joi după-amiază, de la ora 
14,30, va avea loc, pe șoseaua 
Constanța — Basarab, etapa a 
V-a, o probă de contratimp in
dividual pe 20 km.

Cornel POPA — coresp.
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Caiacișlii și canoiștii au ieșit pe ap.

VOM AUZI, IN VARA, VI

DE LA NOTTINGHA

nentilor lotului lărgit actual, la 
întrecerile de la Brașov vor 
participa și numeroși alti lup
tători fruntași din diferite cen
tre ale tării.

în prima zi sînt programate 
partidele preliminare, mîine ur- 
mînd să se dispute finalele la 
toate cele 10 categorii de greu
tate.

0 Etapa a 2-a a concursului 
republican pe categorii de gre
utate al seniorilor la lupte li
bere se va desfășura la Bușteni, 
intre 9 și 11 aprilie, fără tolc- 

_ rante în categoriile de greutate.
„FESTIVALUL MINIBASCHETULUI BRAȘOVEAN"

• In organizarea Casei pionie
rilor și șoimilor patriei și sub 
Îndrumarea prof. Eugenia Roș
ea, în Sala sporturilor din Bra
șov s-a desfășurat (cu un succes 
deplin) „Festivalul mînibaschetu- 
lui brașovean". Câștigătoarele pro
belor : jocuri : Brașov (fete I și 
II), Casa pionierilor (băieți I și 
II) ; ștafeta îndemînării s Brașo- 
via (fete I și II), Casa pionieri
lor (băieți I și II) ; aruncări li
bere : Voința (fete I), Brașovia 
(fete n), Casa pionierilor (băieți 
i și n).
• Din Inițiativa secțiilor de bas

chet ale unor cluburi sportive 
școlare, juniorii și junioarele III 
(prima treaptă după minibaschet) 
vor avea — In vacanta de pri- ■ 
măvară — o bogată activitate. 
Aceasta va consta din participa
rea la turnee (pe zone geografi
ce) dotate eu trofee : MASCU
LIN ; „Cupa primăverii" (la Plo
iești), „Cupa Bihor" (la Oradea),

„Cupa Dunărea" (la Galați), „Cu
pa Timiș" (la Timișoara) ; FE
MININ : „Cupa Banatului" (la A- 
rad), „Cupa Olteniei" (la Cra
iova), „Cupa Delfinul" (la Con
stanța), „Cupa Moldova" (la Ba
cău).
• La Tg. Mureș se fac pregă

tiri intense pentru găzduirea edi
ției a XV-a a „Festivalului na
țional pionieresc de minibaschet", 
programat să se desfășoare între 
16 și 29 iunie. Categoriile de vîrs- 
tâ : născuți în 1968 și mai tineri, 
născuți în 1970 șî mai tineri. în
trecerile vor avea loc pe bazele 
C.S.ș. 1 (4 terenuri! și C.S.Ș. 2 
(5 terenuri).

Luni 16 martie, caiaciștii și ca- 
noiștii au ieșit pe apele Snago- 
vului. S-au întors, după luni și 
săptămîni care le-au părut, pro
babil, mai lungi decît nouă, acolo 
unde se simt ca acasă. Au fost 
luni și săptămîni în care n-au 
stat cu mîinile în sin ci s-au an
trenat zdravăn, au alergat, au 
schiat, au ridicat haltere și chiar 
au vîslit sute, dacă nu mii de ki
lometri la... bac. Au fost zile în 
care s-au gîndit mai puțin la is
prăvile anului trecut, de Ia Krî- 
latskoe, și mai mult la ce îi aș
teaptă în vara viitoare, prima din 
drumul olimpic spre Los Angeles.

Acum i-am găsit pc toți la Baza 
veche. Și Ivan Patzaichin, mereu 
neobosit, cu vîrsta oprită la cea
sul maximei performanțe, și Si- 
mionov „cel mic44, Toma, care nu 
mai este chiar atît de mic, dar a 
ajuns, în schimb, campion olim
pic, și Ion ’
rui medalie 
Ia Moscova, 
tul eroism, 
șor Eșeanu, 
xandru Giura, și fetele, „ . 
Buhaev, Maria Ștefan și Elisabeta 
Băbeanu.

...Primăvara capricioasă ne-a fă
cut, o clipă, să credem că repor
tajul ieșirii pe apă va fi amînat. 
In ziua vizitei noastre, la mijlo
cul săptămînii trecute, bătrînul lac 
era răscolit de un vînt puternic, 
care încerca, parcă, cu tot dina
dinsul să scoată apele din matcă. 
Furtuna n-a izbutit însă să-1 țină 
pe mal decît pe... profesorul Cor- 
nellu Birsănescu, antrenorul coor
donator al loturilor, a cărui voce 
reușește să rînduiască grupul ca
iacelor și canoelor adăpostite în 
micul golf de lingă Baza veche,

Birlădeanu, pc a că- 
de bronz adusă de 

se poate scrie cuvin- 
șl Vasile Dîba, Nicu- 
Ion Geantă și Ale- 

■ ■ ■ - Agafia

Restanță la rugby 
RULMENTUL BIRLAD 
- STEAUA 3-9 (3-6)

într-un meci restantă din e- 
tapa a 18-a a Diviziei „A“ la 
rugby, campioana tării. Steaua, 
a jucat la Bîrlad în compania 
echipei locale Rulmentul. După 
o partidă disputată si deosebit 
de spectaculoasă, urmărită de 
numeroși spectatori. Steaua a 
terminat învingătoare cu scorul 
de 9—3 (6—3). A arbitrat Șt. 
Crăciunescu (București). (Marin 
RAINEA — coresp.).

O SURSĂ SUPLIMENTARĂ
DE INSPIRAȚII...

Pentru concursul Pronosport de 
la sfîrșitul acestei săptămîni, an
trenorul Gheorghe 
maestru emerit al sportului 
următoarele anticipații :

Ascoli — Avellino 
Catanzaro — Udinese 
Florentina — Como 
Inter — Juventus 1, 
Napoli — Bologna 
Perugia — Pistoiese 
Roma — Cagliari 
Torino — Brescia 
C.S.M. Borz.—F.C. 
Metalul Buc. — 
U.M. Timișoara 
Olimpia — F.C.M. Reșița 1 

----- C.F.R. Cj,-N. X
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Agențiile Loto-Pronosport mai 
pot elibera NUMAI ASTAZI bi
lete cu numerele dv. preferate 
pentru tragerea obișnuită Loto 
de vineri 27 martie 1931. Nu oco
liți prilejul de a vă număra mii
ne printre ciștigătorii de AUTO
TURISME „Dacia. 1300“ și MARI 
SUME DE BANI 1

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONOEX- 
PRES DIN 25 MARTIE
EXTRAGEREA

45 38 ;
EXTRAGEREA

19 39 30 23.
Fond total de cîștiguri : 

1.467139 lei. din care 355.011 lei, 
report la categoria 1.

1:46

a Il-a :

Min. M.N.

Du

1981
27 33

21 14



(Urmare din pațj. 1)

pe stadionul

ROMÂNIA
„23 August

POLONIA 2-0 (2-0)

în preliminariile C. E. de juniori, la Mako

UNGARIA - ROMANIA 0-0
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selecționa a 
Germane a 
pa noastră, 
eforturi și 
din primul 
nut de joc. ieri, fotbaliștii e- 
chipei României s-au cam tre
zit în situația alergătorului ră
mas singur in cursă, în luptă 
cu cronometrai și cu el însuși, 
adversarul rămînind prea mult 
în urmă...

în aceste condiții — lipsind, 
nu din vina fotbaliștilor noștri, 
o testare cit mai aspră 
partidă care să aducă, 
cum, cu meciurile oficiale grele 
caro îi așteaptă 
flat ieri 
gust" ar 
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fi vrut
A avut, . ... ____
țin parte din toate acestea, atît
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cit mai multe goluri, 
din pă ate. prea pu-

pentru că jucătorii noștri nu 
și-au prea dat silința necesară, 
cit și pentru motivul că 
de atac în evoluția reprezen
tativei noastre este 
continuare, prea mult 
întimplării și prea puțin efec
tul jocului bine și 
construit spre poarta adversă.

Se mizează mult și 
exclusiv pe ruperile de ritm, și 
pe infiltrările lui Crișan de la 
care toți AȘTEAPTĂ mingi 
folositoare și se „navighează" 
prea mult lateral, fără 
fără șansă. în maniera 
Marcel Răducanu, de pildă, a- 
eest excelent tehnician 
parcă nu-și găsește rostul 
formație (primind nu o 
tîrziu pasa de la 
sau de la ceilalți 
sau complicîndu-se el însuși în 
driblinguri repetate pînă a- 
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Danemarca, menite, toate, 
consolideze un „11‘* cit 
puternic, cit mai combativ, cit 
mai eficient și mai competitiv 
pentru ziua meciului (29 apri
lie) de pe Wembley, cu Anglia, 
în care jucătorii noștri vor tre
bui să dea 
în ei ca să 
de valoare.

Iar acest 
chema .,tot 
adună acum, în această perioa
dă, prin multă muncă, ca și 
prin judecăți inteligente care 
să găsească „cheile" 
lor încă nerezolvate 
zentativei noastre.

tot ce au mai -bun 
obțină un rezultat

capital care se va 
ce au mai bun“ se

probleme- 
ale repre-

FILMUL JOCULUI

BUDAPESTA, 25 (prin telex). 
Astăzi (n.r. ieri) s-a desfășu
rat în localitatea Mako. prima 
manșă a preliminariilor cam
pionatului european de juniori 
I, dintre reprezentativele Un
gariei și României. Meciul, aș
teptat cu mare interes de iu
bitorii fotbalului din orășelul 
din apropierea frontierei
România, s-a încheiat la ega
litate : 0—0. Cu toate că gaz
dele au atacat dezlănțuit, ra- 
tînd numeroase 
a rămas alb. Tinerii 
români s-au apărat excelent, au 
contraatacat periculos, dar nici 
ei nu au reușit să marcheze.

cu

ocazii. scorul
jucători

(R.D.G.)Arbitrul Klaus Peschel 
a condus echipele :

UNGARIA : Piei — 
zer, Kraft, Grosz. Pecsics — 
Horvath (din min. 48 Topor), 
Detari, Varga 
prich. Fodor.

ROMANIA: Gh. PoJa — Gir- 
joaba, Roman, V. I’opa, Balint
— Cioroianu, Preda, Hanghiuț,
— Eduard (min. 79 Udrică), 
Stoica, Czika (din min. 76 Ser
io v).

Meciul retur va avea Ioc Ia 
O aprilie, la Hunedoara.

LASZLO NISZKÂCS
„Nepsport“-Budapesta
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Pe stadionul „23 August" din 
Capitală, care și-a deschis porțile 
pentru prima dată în acest se
zon oferind privirilor un gazon 
de excelentă calitate, în fața a 
aproximativ 35 000 de spectatori, 
s-a disputat 
tre primele 
României și

Echipa României a 
tura de începere și a 
țiativa cu autoritate 
minute de joc, timp

meciul amical 
reprezentative 

Poloniei.
lovi-

Kazimierski, nici 
ba- 
din

I
sabrerii 
ii trece 

(care 
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UNE
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avut 
păstrat ini- 
primele 10 

în care a 
și deschis scorul. Astfel, în min. 
8, Răducanu, in urma unei acți
uni personale în suprafața de 
pedeapsă adversă, a șutat, din- 
tr»-un adversar mingea a ajuns 
la Crișan care, după o cursă 
scurtă spre colțul careului mic, 
a întors mingea spre CAMATA- 
RU, aflat aproape de punctul de 
la 11 m, și acesta, cu un șut 
sec a trimis balonul în dreapta 
lui Kazimierski. 1—0, pentru echi
pa României.
Reprezentativa noastră a conti

nuat să atace, pe fondul unei re
plici incoerente a întinerite! re
prezentative poloneze. Dar In 
min. 13, Ștefănescu crede că e 
momentul să se lanseze și el in 
atac, conduce exagerat balonul 
pe care îl pierde în apropierea 
liniei de centru la Smolarek, ex
trema poloneză face o cursă de 
peste 30 de metri fără a putea fi 
deposedat (!) și, din interiorul 
careului, șutcază pe sub Iordache, 
stîlpul din stingă salvîndu-1. în
să, pe portarul nostru care se 
vede cu balonul in brațe, noro
cos, la 6 m... Cinci minute mal 
tîrziu Iordănescu șutează exce
lent de la aproximativ 25 m, dar 
de această dată norocul (bara !)

îl salvează pe __  ,
Cămătaru, căruia îi revenise 
Ionul, neputînd să înscrie 
apropierea porții.

Scorul reprizei și partidei 
fost stabilit în min. 36, cînd, 
un corner executat de Răducanu, 
Sameș s-a înălțat foarte bine și 
a trimis mingea cu capul spre 
buturile adverse, ~ ’
intervenind 
schimbîndtu-i 
opus în care 
lonez, 2—0.

Din repriza 
slalomul lui 
careul advers, pasa lui rămînînd 
însă nefructificată, cele două 
mari ratări consecutive ale Iul 
Răducanu și Cămătaru din ca
reul mic (min. 69—70), bara Iul 
Stoica (min. 88), cînd

a 
ia

iordănescu 
însă în traiectorie, 
direcția spre colțul 
plecase portarul po-

secundă am reținut 
Crișan (min. 56) în

portarul

precum șladvers fusese 
„foarfecă" lui 
lui Iwan (min. 
lut meritată.

Brigada de 
A. lakarov — 
din și T. _____ _______ __
condus bine următoarele formații: 
ROMANIA : Iordache — Negrită, 
Sameș, Ștefănescu, Munteanu II
— Stoica, Beldeanu, Iordănescu 
(min. 60 Bălăci) — Crișan (min. 
70 Tălnar), Cămătaru (min. 80 
M. Sandu), Răducanu. POLONIA; 
Kazimierski — Dziuba, Adamiec, 
Janas, Rudy (min. 46 Milewski)
— Ciolek (min. 63 Lipka), Skro- 
bowski, Bunco! — Smolarek

... Tlokinski 
Iwan.

- p. si. -

învins,
Iordache în fața 

75). Victorie abso-

arbitri bulgari : 
la centru ; N. Du- 

Mutafov — la linie a

VARȘOVIA, 25 (prin telex). 
Miercuri s-a ' .
Szczeczin. sub lumina reflec
toarelor, meciul amical dintre 
reprezentativa B a Poloniei și 
selecționata de tineret a Româ
niei. După o partidă interesan
tă. victoria a revenit la limită 
gazdelor : 2—1 (2—0).

desfășurat la

(tineret) 2-1 (2-0)
în prima repriză formația po

loneză a marcat de două ori 
prin Lorenc (min. 2) și Walczak 
(min. 41). iar după pauză ti
nerii fotbaliști români au re
dus scorul prin Geolgău (min.' 
76).

juț-’n nă- I

(mi%, 
(min.

71
Ui

Adamczyk), 
Kusto),

MINUTUL
AHMED IAKAROV (Bulgaria), ar

bitrul meciului: „Joc corect, tn 
general, deși au existat și unele 
«acute». Am constatat multe gre
șeli de tehnică la ambele echipe. 
Cit despre atacanții români, cred 
că ar trebui să trateze cu mai 
multă atenție faza finală. Șl Ră
ducanu, șl Cămătaru, și Bălăci, 
ca să amintesc doar pe cîțiva, au 
demonstrat că în momentul fier
binte al fazei nu știu ce să facă 
cu mingea... Și aceasta ‘ 
meci amical..."

la un

JOHN CARTWRIGHT, 
federal englez pentru

antrenor
_____  ____ tineret : 

,,Am remarcat gradul de tehni
citate individuală a jucătorilor ro-

Mistificări

in specialmâni.
6 (Beldeanu — n.n.) 10 (Stoi
ca — n.n.). Mi-a plăcut și extre
ma nr. 7 (Crișan — n.n.), deși 
astăzi aripile reprezentativei Ro
mâniei n-au mai prins forma din 
meciul cu Anglia, după cum și 
ritmul de joc mi s-a părut mai 
scăzut in raport cu partida din 
preliminariile C.M. Sînt sigur că 
meciul de pe Wembley cu echipa 
României nu va fi deloc ușor".

jucătorii cu nr.

Elf TREBUIE CAUTATE
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MORARU

GEORG BUSCHNER, antrenorul 
echipei R.D. Germane: „Cu pu
țină șansă, fotbaliștii români pu
teau ciștiga la un scor mai con
fortabil în fața unei tinere for
mații poloneze care, astăzi, s-a 
rezumat la un joc de contraatac. 
Din echipa învingătoare eviden
țiez pe Crișan, Munteanu, Beldea
nu și M. Răducanu. Urez jucă
torilor români succes, tn conti
nuare, in preliminariile C.M."

52 DE GOLURI TRAUMATIZEAZĂ NIȘTE COPII!...
echipă de pitici, aflată la 
a.b.c.-ul fotbalului. A fost un 
spectacol jenant pentru cei 
din tribune și umilitor pen
tru acești copii ai Timișului, 
siliți să îndeplinească Ia Deva 
o simplă formalitate : aceea 
de a face act de prezență în 
teren pentru ca echipa de ser 
niori să nu riște o suspendare 
în campionat. Rețineți, cei mai 
multi dintre copii nici nu pu
teau alerga în teren, deoare

ce fuseseră încălțați 
cu ghete de la echi
pa de soniori. Să-i 
fi văzut ce triști 
erau. Unii — Ia ter
minarea jocului — 
au plecat la 
tiare cu lacrimi 
ochi...*

sîntem în fața unui 
din comun. Un caz 
goluri și cu tot atî-

Pe „dreptunghiul magic* al 
gazonului s-au scris de-a lun
gul anilor atîtea povești fru
moase cu „fotbaliști-legendă", 
care au fascinat tribunele și 
mai ales pe copii ; pe ei, ca
re își împrumutau, apoi, In 
joaca cu mingea, pe străzi 
sau maidane, numele idolilor, 
căutînd să le imite mișcările, 
felul de a conduce balonul, 
felul de a șuta la poartă. 
După care apăreau „descope
ritorii d« diamante", 
astfel că destui din
tre copii au ajuns, 
peste ani, fotbaliști 
de marcă, care s-au 
numit Constantin, 
Pîrcălab, Niki Du- 
mitriu. Ene II, Du- 
mitracho, Iordănescu,
Dumitru, ca să-i numim doar 
pe ei.

Dar, din păcate, pe gazon 
se scriu și povești triste, cu 
„actori" care nu pot intra în 
rol, așa cum este și aceasta 
relatată, ” ‘ __ ‘ , L___ _
scrisoare de cititorul ziarului 
nostru Sima Tiberiu, din De
va ; „La 8 Martie a.c. în ora
șul nostru &-a disputat meciul 
oficial din campionatul repu
blican de juniori II dintre c- 
chipele Explormin și Unirea 
Tomnatic, în deschidere la 
partida seniorilor. Rezultat fi
nal : 52—0 1 Se pare că sco
rul ar fi și mai mare, pentru 
că numărătoarea a fost grea*. 
Incredibil, zicem noi : „Ușor 
se putea ajunge Ia 80—0, afir
mă cititorul, dacă gazdele nu 
s-ar fi oprit să mai înscrie. 
De fapt, în teren a jucat o

zilele trecute, într-o

29 martie 1981

ves- 
în

Firește 
caz ieșit 
cu 52 de „____ _____ ___
tea traume psihice pentru co- 
piii-fotbaliști din Tomnatic.

Înaintea etapei a 17-a, dis
putată duminică, divizionara 
„C" Unirea Tomnatic a fost 
sancționată cu pierderea me
ciului de acasă cu 0—3 (cu 
Minerul Oravița), Intrucît Ia 
un joc, fa toamnă, nu șl-a 
prezentat în teren formația de 
juniori. Deci, asta este : se
niorii w-au „juniori" ți pen
tru ca Unirea Tomnatic să 
rămtaă pe mai departe In Di
vizia ,.C" apelează la „impro
vizații" cen-Deva. Adică MIS
TIFICA REALITATEA și trau
matizează copiii.

Forul de specialitate are 
cuvîntu).

Stelicn TRANDAFIRESCU

ȘANSELE SURID TUTUROR!
Cu o participare de numai 10 lei. Si dv. pu

teți fi unul dintre tot mai numeroșii cîștigă- ..... ... ---- -------- _ 1300„ ș.tori de AUTOTURISME „Dacia
MARI SUME DE BANI.
Fiecare bilet jucat — o șansă de 
satisfacții !
NU PIERDEȚI PRILEJUL DE A
MĂRA PRINTRE marii cîstigAtori! 
Agențiile Loto-Pronosport vă stau la dispo
ziție, pînă sîmbătă 28 martie 1981.

frumoase

VĂ NU-

VALENTIN STANESCU: „Un test 
reușit pentru ambele echipe, dar 
in special pentru noi. Ml-a plăcut 
echipa Poloniei, o echipă tinără, 
de viitor. Socotesc că jucătorul 
nr. 1 al meciului a fost Stoica".

VICTOR STĂNCULESCU, antre
nor secund: „11-le nostru a jucat 
mai bine ca tn partida cu R.D. 
Germană, demonstrînd că este tn 
creștere. Noi am ratat 6—8 ocazii 
dintre cele mai clare, M. Răduca
nu de 3 ori, apoi Bălăci, M. San
du, Cămătaru, Stoica...".

BELDEANU: „Sînt bucuros că 
am ctștigat; dealtfel este al șaselea 
meci consecutiv al meu tn echipa 
națională pe care nu-l pierdem. 
Mai avem destule de făcut pen
tru o comportare cit mai bună 
tn partida cu Anglia, dar socotesc 
că sîntem pe un drum bun'

TOMESCU: „Mă 
lotul este valid, 

care în di- 
avut 39 de 
mai impor- 

acum este 
pe jucători 

'■.** ’* retur 
cit și multe de-

Dr. DUMITRU 
bucur că întreg 
mai puțin Țicleanu, 
mineața meciului a 
grade. Problema cea 
tantă care se pune 
aceea a recuperării: . 
îi așteaptă atlt un dificil 
de campionat, S: T’. 
plasări ale lotului național. Deci, 
atenție la recuperare".

La 58 de ani, înalt, 
părul alb, are alură de bunic. Și-i 
stă bine așa, în calitatea sa de 
vechi antrenor al copiilor și ju
niorilor hunedoreni, chiar dacă 
„nea Mitică" a fost chemat de-a 
lungul anilor, nu o dată, la cârma 
primei echipe, fie în „A", fie în 
„B“, atunci cînd tehnicieni cu 
firmă strident afișată coborau în 
clasament sub punctul de sigu
ranță. L-am adus, de fapt, pe 
Dumitru Pătrașcu în această pa
gină, pentru că 9 jucători din 
actuala formație a Corvinului 
(Nieșa, Andonc, Gălan, Rodnic, 
Klein, Petcu, Văetuș, Gabor, Co- 
lesniuc) provin din „Centrul" pe 
care îl conduce, asistat fiind de 
Ștefan Balint, Pîrvu Abagiu, Ște
fan Gall, Remus Popa și Nicolae 
Jurcă. PRODUCTIVITATE RE
CORD, față de care puțini a Iți 
antrenori au dreptul să nu plece 
capul ...

— O scurtă autobiografie spor
tivă, nea Mitică, obligatorie în 
cazul de față...

— Sînt gălățean. Am fost por
tar la Gloria C.F.R. Galați și la 
Metalul Corvinul Hunedoara, nu
mai in Diviziile „A" și „B". în 
1958, cînd am atîrnat ghetele în 
cui, am absolvit școala de antre
nori de la Brașov, la a cărei ca
tedră se aflau Cibi Braun, Gică 
Popescu, Lazăr Sfera. Am preluat 
juniorii hunedoreni de la Anghel 
Marinescu, fratele lui Costică Ma
rinescu.

— In afara celor amintiți, ce 
nume au mai trecut prin Centrul 
Corvinului ?

— Remus Vlad, Remus Popa, 
chiar Țicleanu, care mi-a atras 
atenția de la virsta de 10 ani, 
Lăcătuș din lotul de azi al Cor
vinului, Orminișan, Tîrnoveanu și 
Rus, din lotul de ieri al Corvinu
lui, care-și satisfac acum stagiul 
militar. Am mai aprovizionat îm
prejurimile, Orăștia, Bradul, Că- 
lanul, Deva, Ghelarit, unde joacă 
cite 5—6 foști juniori de-ai noștri. 
Să nu-l uit pe brașoveanul de 
circumstanță Naghi, convins, cînd- 
va, să semneze pentru F.C.M. 
Brașov de bunul său prieten, de 
la lotul național de juniori, bra
șoveanul pe atunci, Anghelini.

— O recoltă atît de mănoasă 
presupune o selecție judicioasă. 
Cum o organizați ?

— Metoda principală rămâne ob
servarea prin curtea școlilor. Săp
tămânal, cineva din „Centrul" 
nostru ia la rină școlile generale 
din oraș, surprinzînd băieți jucîrtd 
fotbal în recreație sau la ora de 
sport. Așa i-am adus pe Petcu — 
de la „generală" 4. pe Klein — 
de la „7", pe Nicșa — de la „8"... 
Copiii convocați sînt aduși în 
„Centru" pentru o lună de pre
gătire. Este o perioadă de probă, 
la care jumătate nu rezistă. Re
cunosc că toată viața eu am mers 
pe îndemânarea copiilor, și nu prea 
m-am înșelat. Pentru dezvoltare 
fizică există gimnastică, bare, înot 
și nu pregetăm să uzăm de ele 
atunci cînd este nevoie Nu ne
glijăm nici latura educativă, con
tactul cu școala, cu familia. Dacă 
aud că un copil nu vrea să se 
ducă măcar pînă la colțul străzii, 
să cumpere o pîine pentru acasă, 
mă fac foc. îl suspend ' ' 
ge și îl doare.

— După atîția ani în 
copiii și juniorii, care 
ar fi „cheia" problemei ?

— Sînt mai multe chei. Una 
fi să le dai copiilor idoli. Să 
povestești despre un Di Stefano, 
despre un Pele, Bindea, Petschov- 
schi, Ozon. Copiii trebuie sd se 
atașeze de imaginea de vis a a- 
cestor „mari", pe care ar. dori 
să-i copieze, se înțelege, prin sin
gura modalitate pe care tot tu, ca 
antrenor, le-o inspiri: muncă, 
muncă și iar muncă, procentul 
de talent fiind subordonat cuantu
mului de muncă. O alta ar fi e- 
xistența condițiilor minime. Căci 
una e să ai o minge și sd pui 
puștimea să joace, invariabil, la 
două porți, șl alta este să aibă 
fiecare cite 6 minge pentru a pu
tea exersa, de pildă, obligatoriul 
exercițiu de a juca balonul cu 
capul timp de 10 minute.

— Totuși, producția Centrului 
a rodit, din plin, abia în ultimii 
ani...

— A rodit mal mereu, dar ni
meni n-a avut încredere in pro
ducția autohtonă. A trebuit să 
vină Mircea Lucescu să priveas
că dincolo de.,, bombeul pantofu
lui, să-și suflece imînecile, să șle
fuiască și sd așeze în teren ceea 
ce am descoperit și instruit noi, 
la „Centru". Este ca și cînd aș fi 
construit o mașină pe care ni
meni nu știa s-o conducă. N-al 
ce face cu ea. A venit Lucescu 
și a preluat — bine l — comen
zile.

de la min-

munca 
credeți

cu 
că

ar 
le

Ion CUPEU
Viitorul Ghcorgheni 
Medgidia : P. Balaș 

,______ , Unirea Dinamo Foc
șani — F.C.M. Progresul Brăila : 
V. Măndescu (București), Ceah
lăul P. Neamț — C.S. Botoșani : 
M. Moraru (Ploiești), I.M.U. Med
gidia — Oltul Sf. Gheorghe; D. 
Iordache (București), C.S.M. Bor- 
zești — F.C. Constanța : Al. Mus* 
tățea (Pitești), Gloria Bistrița — 
Viitorul Mecanica Vaslui : C. 
Szilaghi (Baia Mare), Gloria- Bu
zău— C.S.M. Suceava : M. Ludu- 
șan (Sibiu), Chimia Brăila — 
Minerul Gura 
Șerban (Craiova),
— Delta Tulcea ;
(București).

SERIA A
— Mecanică 
Dumitrașeu 
rul Brașov 
E. Feldman 
mentul Alexandria — 
Făgăraș : N. Capră 
Sirena București — 
București : A. Deleanu 
rești), Chimica Tîrnăvenl 
talul Plopenl ; I.

SERIA X: 
— Cimentul 
(București),

Chimia
i Humorului : R.

C. S.U. Galați
D. Predescu

Il-a ; ROVA Roșiori 
fină București : Gh. 
(Constanța), Tracto- 
— Flacăra Moreni : 

(Baia Mare), Rul- 
Nitramonia 

(Simeria), 
Autobuzul 

(Bucu- 
- Me- 

Medveș (Ora-

dea), C.S. Tîrgoviște — Șoimii 
I.P.A. Sibiu : M. Adam (Cluj- 
Napoca), Petrolul Ploiești — Gaz 
metan Mediaș : C. Munteanu 
(Galați), Metalul București — Ra
pid București : R. Stîncan (Bucu
rești) , Luceafărul “
Pandurii Tg. Jiu : 
(București).

SERIA A IIF-a ;
— C.I.L. Sighet :
(Iași), Minerul Moldova Nouă — 
C.F.R. Cluj-Napoca : Fl. Popescu 
(Ploiești), U.M. Timișoara — U.T. 
Arad : C. Bărbulescu (Bucu
rești), F.C. Bihor Oradea — Me
talurgistul Cugir : G. Dragomir 
(București), Minerul Cavnic — 
Dacia Orăștie ■ I. Crăciunescu 
(Rm. Vîlcea), Olimpia Satu Mare
— F.C.M. Reșița ; M. Fediuc (Su
ceava), Minerul Anina — C.F.R. 
Timișoara : Gh. Manta (Bucu
rești) — se dispută la Deta. te
renul Minerului fiind suspendat ; 
Rapid Arad — Minerul Lupeni : 
A. Jurja (București). Aurul Brad
— înfrățirea Oradea : M. Stan 
(București).

București — 
M. Niculcscu

Metalul Aiud 
Dan Arndt

VIGU NOliL LIDER
AL DIVILIONAPII,0R
• 392 dc meciuri Ia activ
După ce cu două săptămâni în 

urmă reușise să egaleze recordul 
de prezențe în primul eșalon al 
lui Dobrin, iată că sîmbătă Vigu 
a jucat meciul său cu nr. 392, 
devenind noul lider al diviziona
rilor „A" în acest clasament al 
longevității sportive. Spre lauda 
șa, Vigu a avut în acest meci 
o evoluție foarte bună, onorîn- 
du-și din plin titlul de lider ab
solut al jucătorilor din prima di
vizie. Felicitări și succes în con
tinuare spre invidiata „cotă 
400".

Clasamentul prezențelor în Di- 
se prezintă astfel :

Dobrin 391 ; Dinu
vizla „A“ 

vigu 392 ;
331 ; Dembrovschi 377.



PLENARA COMITETULUI CENTRAL

(Urmare din pag. 1)

că activitatea desfășurată în a- 
cest domeniu. în cursul anului 
trecut s-a îmbunătățit, afirmîn- 
du-se tot mai larg — și în acest 
domeniu — principiile democra
ției noastre socialiste. S-a a- 
preciat că în anul 1980. orga
nele de partid Și de stat, orga
nizațiile de masă și obștești au 
acordat o atentic sporită pentru 
rezolvarea corespunzătoare a 
propunerilor, sesizărilor, reda- 
mațiilor și cererilor oamenilor 
muncii.

Prin mii și mii de scrisori, 
oamenii muncii și-au exprimat 
adeziunea totală la politica in
ternă și externă a partidului și 
statului nostru, nrecum si înal
ta apreciere față de rezultatele 
obținute de patria noastră in 
dezvoltarea economică si socia
lă a societății în cei 15 ani 
care au trecut de Ia Congresul 
al IX-lea, de cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se află in 
fruntea partidului.

C.C. al P.C.K. a aprobat în 
unanimitate ca document al 
Plenarei Raportul privind acti
vitatea de rezolvare a propune
rilor, sesizărilor, reclamațiilor și 
cererilor oamenilor muncii 
anul 1980.

5. Plenara a examinat 
portul privind activitatea 
ternațională a partidului și 
tului în anul 1980 și principa
lele orientări în politica exter
nă în anul 1981.

în

Ra- 
in- 

sta-

CENTURA DE AUR“ LA BOX
(Urmare din pag. I)

Plenara a aprobai întru toiul 
activitatea internațională a 
partidului și statului nostru și 
a subliniat că ea poartă am
prenta gindirii strălucite si ac
țiunii revoluționare ale secre
tarului general al partidului, 
președintele republicii, tovară
șul Nicolae Ceaușesc».

în legătură cu activitatea in
ternațională a partidului și sta
tului, plenara a adoptat o Ho- 
tărîre care urmează să se dea 
publicității.

6. Plenara a hotârît, in una
nimitate. trecerea tovarășului 
Petre Gigea din rindul membri
lor supleanți, in rindul mem
brilor Comitetului Central al 
P.C.K.

Plenara a ales, în unanimita
te, ca secretar al C.C. al P.CJR., 
Po tovarășul Petru Enache, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al Comite
tului Central al Partidului.

Plenara a ales, în unanimita
te, ca membri supleanți ai Co
mitetului Politie Executiv al 
C.C. al P.C.R. pe tovarășii 
Constantin Olteanu, Cornel O- 
nescu, Emilian Dobreșcu și 
Leonard Constantin.

mari eforturi să-1 învingă pe 
craioveanul Constantin Buzdu
ceanu. Timp de două reprize, 
atît timp cît capacitatea de e- 
fort a lui Buzduceanu i-a per
mis să se deplaseze derutant și 
să evite contactul cu puterr.icul 
său adversar, el i-a făcut bi
ne față lui Cercel. In ultimul 
rund, lovit de cîteva ori pu
ternic la stomac, Buzduceanu 
a fost de trei ori numărat și, 
apoi, oprit de arbitru să mai 
continue lupta. în partida cu 
japonezul Shi Nikiro Usami, 
gălățeanul Ionel Panaile a reu
șit una dintre cele mai bune 
partide ale carierei sale. Folo
sind bine directele de stingă, 
dublate de drepte executate 
prin surprindere, el a reușit să 
învingă un adversar puternic 
și foarte bun cunoscător al lup
tei de aproape. După ce acu
mulase punctele necesare vic
toriei în ultima repriză. Ionel 
Panaite a fost declarat învingă
tor prin abandon pentru răni
re.

Campionul semimijlociilor. 
Ion Vladimir, a avut de sus
ținut un meci greu în compania 
nigerianului Peters Aiodele, 
boxer extrem de înalt pentru 
această categorie. Plusul de ex
periență și de tehnicitate l-au 
ajutat pe sportivul român să 
se apropie în repetate rîndurl 
de Aiodele și să-i plaseze nu
meroase lovituri la corp și cap, 
cîștigînd ' 7

Tot la această categorie 
părea că 
tre surprize. Tînărul 
Roșu a început foarte bine me
ciul său cu Miliai Ciubotarii și, 
prin deplasări derutante șl lo
vituri expediate cu ambele bra
țe, lăsa impresia că va realiza 
o victorie spectaculoasă. Dar. a 
fost suficient un moment de 
neatenție din partea sa și Ciu
botaru i-a plasat un necruțător 
croșeu de dreapta la bărbie și 
a obținut a doua victorie prin 
ko. la această competiție.

O partidă pe placul specta
torilor au oferit semigreii Mi
hai Pascal și campionul mon
dial de tineret de la Yokohama.

UN DEMN URMAȘ 
AL LUI CIU EN Z0

Semimuscă :

. Cocoș :

Semiușoarâ:

elar la puncte (5—0). 
se 

vom asista la una din- 
Toadcr

In încheierea lucrărilor ple
narei a 
Nicolae 
general 
Român.

4

luat cuvintul tovarășul 
Ceaușescu, secretar 

al Partidului Comunist

Semîmijlocîe :

Mijlocie s

Grea :

PROGRAMUL SEMIFINALELOR DE AZI .______
(ora 18,30)

Ko Jong Hwan (R.P.D. Coreeană)' - Dumitru 
Schiopu
Teodor Costache - Jong Gwang Ho (R.P.D. 
Coreeană)
Nicolae Mîțoi - K. Takami (Japonia)
Nicolae Nicolae - Choi Sung lun (R.P.D. Coreeană) 
Florian Livadaru — M. Miranda (Cuba) 
Viorel Ioana — Florin Stan
Ion Vladimir - O. Koleadin (U.R.S.S.)
Mihai Ciubotaru — I. Akopkohian (U.R.S.S.) 
Gheorghe Butnaru — Nicu Râdan
R. Holovitz (R.D.G.) — H. Djubrailov (U.R.S.S.)
S. Skub (U.R.S.S.) - Nicolae Anghel 
Ion Cernat — P. Cardenas (Cuba)

în piscina din Sibiu CONCURS DE ÎNOT

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE SĂRITURI
Cei mai buni săritori ai tării 

noastre și reprezentanți, ai Bul
gariei. Cehoslovaciei. R.D. Ger
mane și Ungariei participă, de 
astăzi pînă sîmbătă. la tradi
ționalele Campionate internați
onale. găzduite de bazinul O- 
limpia din Sibiu. Pentru spor
tivii români, precum și pentru 
unii dintre oaspeți. întrecerile 
constituie un bun prilej de ve
rificare a pregătirilor efectuate 
în vederea competițiilor oficiale 
ale anului si. în primul rînd. 
pentru Universiadă. La Si
biu se va sări pentru prima 
oară. în tara noastră. după 
modificările aduse regulamen
tului acestei ramuri a natatiei.

Programul concursului: azi, 
de Ia ora 17: trambulină fete; 
vineri, de la ora 10 (impuse) 
și dc la ora 17 (libere): tram
bulină băieți si platformă fete:

sîmbătă. de la ora 17: platfor
mă băieți.

Anul trecut, probele au fost 
cîștigate de: Al. Bagiu (acum 
nu participă, deoarece se află 
la începutul reluării pregătiri
lor, după o întrerupere mai în
delungată) si Mariana Marc la 
platformă. O. Zaitev (U.R.S.S.) 
și Ruxandra Hociotă la tram
bulină.

LA MINSK
MOSCOVA, 25 țAgerpres). — 

în prima zi a tradiționalului 
concurs de înot organizat de zia
rul „Komsomolskaia Pravda4*, ca
re se desfășoară la Min.sk, îno
tătorul sovietic Serghei Fesenko 
a terminat învingător în două 
probe : 200 m fluture — 2:04,52 
și 400 m mixt — 4:32,48.

Alte rezultate : masculin : 100 
m liber : Filonov — 53,04 ; 200 
m spate ; Gavrilenko — 2:06,71 ; 
feminin : 200 m spate : Irina Or- 
liuk — 2:22.07 ; 400 m mixt : Ga
lina Kfarina — 5:02.13.

sovieticul Alexandr Milov. De 
la primul gong, românul a in-» 
ceput un atac dezlănțuit, a pla
sat numeroase croșee la față 
și corp, fapt care l-a determi
nat pe arbitru] iugoslav M. 
Radovanovicj să-l numere pe 
Milov, aflat în dificultate» Dar, 
incepînd din rundul doi, slaba 
pregătire fizică a început să-și 
spună cuvintul și Pascal, negli- 
jînd apărarea, a recepționat 
multe lovituri directe. în ultima 
repriză Milov l-a pus de două 
ori pe Pascal în situația de a

Pugiliștii din R.P.D. Core
eană au devenit oaspeți o- 
bișnulți al „Centurii de aur“. 
Pentru mul ți dintre ei, tur
neul internațional al Româ
niei a constituit rampa de 
lansare spre marea perfor
manță. Iubitorii sportului cu 
mănuși de la noi își amin
tesc, desigur, de sportivi ca 
Li Ven Uk (semimuscă). Ciu 
En Zo (cocoș), cîștigătofi ai 
„Centurii de aur“ din anul 
1976, care în același timp s-au 
numărat printre medaliații O- 
limpladei de la Montreal, Ciu 
En Zo devenind chiar cam
pion olimpic.

în acest an, antrenorul Kim 
U Gil a prezentat la Bucu
rești o nouă garnitură de 
boxeri în rîndul cărora se a- 
flă tineri deosebit de talen- 
tați, care au toate șansele să 
urce pe cele mai înalte trep
te valorice ale boxului mon
dial. Unul dintre ei este „se- 
mimusca“ Jon Gwang Ho, în
vingătorul înainte de limită 
al campionului țării noastre. 
Săli Adem.

Născut la 8 octombrie 1962, 
la Phenian, Jon Gwang Ho 
a început să practice boxul în 
anul 1978, la Școala medie teh
nică sportivă din Phenian, 
unde activează și acum. Pri
mul său antrenor a fost Zang 
Ho Jong. „Centura de aur“ 
este prima competiție inter
națională la care participă si 
are toate șansele să-și înscrie 
numele în rîndul câștigători
lor el.

fi numărat și judecătorilor le-a 
fost destul de ușor să-i acorde 
verdictul în unanimitate cam
pionului mondial de tineret.

DESPRE CE VORBESC ANTRENORII?
Azi, la Ortisei Val Gardena

SE REIAU JOCURILE C. M. DE HOCHEI, GRUPA „B“

PE GHEAȚA
Șl PE ZĂPADĂ

După o zi de pauză, azi în 
stațiunea montană italiană 
Ortisei — Val Gardena se vor 
relua jocurile din cadrul cam
pionatului mondial de hochei 
pe gheață, grupa „B“. Partidele 
de azi fac parte din cea de a 
5-a etapă a întrecerii, pe pri
mele locuri în clasament figu- 
rînd acum: Italia cu 8 puncte, 
urmată de Polonia 7 p. R. D. 
Germană 6 p și Elveția 5 p.

Echipa noastră se află pe ulti
mul loc cu zero puncte. Iată și 
ultimele rezultate de marți: El
veția — R.D. Germană 2—1 
(0—0, 1—1, 1—0) și Italia — 
Norvegia 6—1 (2—0. 3—1. 1—0).

Iată programul jocurilor de 
azi: Iugoslavia — Elveția;
România — Japonia; Norvegia 
— R.D. Germană; Italia — Po
lonia (joo decisiv în lupta pen
tru ocuparea primului loc).

Bucurețtenii sportivi au avut ieri o după-amiază plină. Cu fotbal 
în „deschidere* și box în „vedetă*. Mulți au vrut să vadă și una 
Și alta, fapt care explică adevăratul cros desfășurat spre seară pe 
aleile ce duc la Palatul sporturilor și culturii.

...In holul arenei, lume multă. Se mănîncă sandvișuri șl se bea 
„Cică" într-o viteză de concurs. Câmâtaru și lordănescu au fost dați 
uitării. Aici se vorbește despre... Cristian Gheorghișor, băiatul care 
ciștigase clar meciul cu pugilistul coreean, dar arbitrii...

...înconjurat de un grup de cunoscuți și necunoscoți. antrenorul eme
rit Constantin Nour mărturisește că ..... dintre străini, la fel de mult
îmi plac cubanezii șl coreenii. Deși boxul lor o deosebit ca stil, 
eficacitatea lor o aproape Identică...*.

...Un alt antrenor, Gheorghe Potea, relatează că „...învinșii din 
echipa Cubei continuă antrenamentele în fiecare zi în sala de la 
Complexul sportiv „23 August". Regies, Munes, Somalea, Semonat au 
făcut o grupă șl trag de-ai zice că nici nu au început competiția...*, 

ca învinșii să-șl pregătească viitoarele revanșe, 
ne vine un gînd: oare învinșii noștri ce-or fi

Ion Sandu II întrece pe bulgarul Slavcio Peev. 
așteptat la „pană* e col dintre Titl Cercel și

• Proba masculină de slalom 
uriaș desfășurată pe pîrtia de la 
Boroveț (Bulgaria) a revenit schi
orului sovietic Aleksandr Jirov. 
Înregistrat în două manșe cu 
timpul de 2:29,39, care l-a între
cut 
mar

In 
pei 
Ingemar Stenmark - 
mat de Phil Mahre , 
254 p și Aleksandr Jirov 162 p.

• Cupa Mondială la schi-alpin 
a programat pe pîrtia de la 
Wangs-Blsol (Elveția) o probă 
feminină de slalom special, cîș- 
tlgată de sportiva elvețiană Erika 
Mess, cu timpul de 1:29,96. Pe 
locul secund s-a situat Italianca 
Daniela Zini — 1:31,09.

In clasamentul general conduce 
Marie-Tlierese Nadig (Elveția) — 
289 p, urmată de Hanny Wenzel 
(Liechtenstein) 234 p.
• Disputat în orașul cehoslovac 

(Teplice, meciul de hochei pe 
gheață dintre selecționatele Ceho
slovaciei și Finlandei s-a înche
iat cu scorul de 3—0 (1—0, 0—0, 
2—0) în favoarea gazdelor.

pe campionul suedez Inge- 
Stenmark — 2:30,55. 
clasamentul general al „Cu- 
Mondiale" se menține lider 

260 p, ur- 
(S.U.A.) —

BASCHET • Echipa masculină 
Slash Wroclaw și-a început tur
neul în Franța jucînd la Vichy 
cu formația locală, care activează 
în divizia secundă. Baschetba- 
llștil polonezi au terminat Învin
gători cu scorul de 82—80 (39—35).

CICLISM • Prima etapă a Tu
rului Marocului, desfășurată pe. 
traseul Agadir — Essaouira, a re
venit rutierului suedez Nakan 
Karlsson, cronometrat pe 171 km 
cu timpul de 41:23. La 21 secun
de de cîștigător au sosit coechi
pierul său Berndt Scheier, polo
nezul Jan Jankiewicz și belgia
nul Berte van End.

ȘAH • tn runda a 7-a a tur
neului Internațional de la Bo
chum (R. F. Germania), marele

FEDERAȚIA AMERICANA DE FOTBAL
VA FI SUSPENDATA?

ZURICH, 25 (Agerpres). — 
Federația de fotbal a Statelor 
Unite este pasibilă de suspen
darea din activitatea interna
țională pentru că nu a notifi
cat, pînă la data limită stabi
lită de Federația internaționa
lă de fotbal, faptul că se su
pune regulilor internaționale 
impuse de forul fotbalistic 
mondial. FIFA reproșează. în 
principal, federației nord-ame
ricane modificările în privința 
regulii ofsaidului și cea privind 
numărul rezervelor admise 
pentru schimbare într-o parti
dă (3 în loc de două, cît sta
tuează regulamentele interna
ționale). Comunicînd acestea, la 
sediul FIFA din Zurich, un

purtător de cuvînt al federației 
internaționale a adăugat că. 
probabil, măsura excluderii nu 
va fi luată mai devreme de 7. 
mai, cînd este prevăzută. la 
Madrid, reuniunea Comitetului 
Executiv al F.I.F.A. .„La urma 
urmelor, a spus purtătorul de 
cuvînt. noi am dat dovadă dc 
înțelegere față de federația 
Statelor Unite timp de 3 ani si 
nu este nevoie să ne grăbim 
acum".

Dacă excluderea va fi hotă- 
rîtă, echipele nord-americane 
de fotbal nu se vor putea în- 
tîlni cu nici o altă formație afi
liată la una dintre cele 150 de 
federații naționale membre ale 
F.I.F.A.

NI se pare normal
Dar fără sâ vrem 
făcînd ?

...A început gafa.
Dar meciul cel mal , ,___  ...____ _ _......  .... _____  T.
Constantin Buzduceanu. In rundul 3, Buzduceanu este led. și arbitrul 
Victor Șchiopu II numără in... limba engleză I Așa scrie in regula
mentul competițiilor internaționale. Multe trebuie să mai învețe și 
boxerii !...

Petre HENT

ELVEȚIA A OBȚINUT O VICTORIE
MERITATA LA BRATISLAVA!

• TELEX •
maestru român Victor Ciocâltea 
a remizat cu Keen (Anglia), re
zultat consemnat și în partida 
dintre maestrul român Mihal 
Ghindă și suedezul Schussler. In 
clasament conduce Kavalek 
(S.U.A.), cu 5,5 puncte • După 
șase runde. în turneul de la Sa
rajevo conduce Psanis (U.R.S.S.). 
cu 5 p. urmat de ' 
Germană) — 4.5 
(Iugoslavia) 3.5 p

In runda a 6-a 
vlns pe Drasko. Arapovici a clș- 
tigat la Cson, iar partidele Uhl
mann — Jansa și Knezevlci — 
Langeweg s-au terminat remiză.

Uhlmann (R.D. 
p și Kurajita 
(1).
Psanis l-a in

TENIS • Pe tablou! principal 
al turneului de la Catania, în 
circuitul italian, sînt calificați și 
Florin Segărceanu, Andrei Dîrzu 
și Laurențiu Bucur (care a pro
movat datorită victoriilor la ita
lienii Faroni 6—2, 7—6 și Mazza 
6—4, 6—2 și la australianul Tri- 
ckey 7—5, 6—1). • în turneul de 
la Milano, Carlos Kirmayr l-a 
eliminat cu 6—0, 6—3 pe Adriano 
Panatta. Alte rezultate : Borg — 
Waltke 6—1, 6—3 ; McEnroe —
Ramirez 7—6, 6—4 ; Gene Mayer 
— Gomez 7—6, 6—1 ; Vijay Am- 
ritraj — Taygan 4—6, 6—3, 6—1 : 
Gottfried — Gehring 6—0, 6—1.
O Primele partide disputate la 
Napa (California) : Tanner—Mar
ten 7—6, 6—1 ; John Lloyd —
Giammalva 3—6, 6—1, 6—1.

Surpriză de proporții Ia Bra
tislava I Echipa de fotbal a El
veției, viitoarea adversară a 
chlpel României în preliminariile 
C.M. a dispus de reprezentativa 
Cehoslovaciei, clasată pe locul 3 
la ultima ediție a C.E. A tost 
o victorie meritată, pentru că 
„lacătul elvețian" a funcționat ire
proșabil, atacurile oaspeților au 
surprins pe cehoslovaci, iar pe- 
nalty-ul din care s-a marcat go
lul victoriei (Botteron — care 
activează 
In min. 
nici un 
echipei < 
chiar șl 
contează 
trenor Paul Wolfisberg își pune 
mari speranțe tn echipa pe care

e-

la F. C. K81n — 
. 66) a fost fără
dublu. Pentru moralul 

elvețiene acest succes, 
Intr-un meci amical, 
foarte mult. Noul an-

a alcătuit-o pentru viitoarele con
fruntări. Foarte bine au jucat 
„libero“-ul Zappa, stoperul Egll 
și Heinz Hermann ca mijlocaș 
ofensiv. Sulser nu s-a acomodat 
și a fost schimbat cu Pfister și 
nici Barberis (de la Monaco) nu 
a strălucit. Arbitrul Laszlo Ko- 
roz a condus în fața celor 15 000 
de spectatori formațiile : CEHO
SLOVACIA ; Hruska — Jakubec, 
Jurkemik, Macela, Barmos — Ja- 
necka (Nemec), Kozak, Bicovski 
— Nehoda, Vizele, Masny. ELVE
ȚIA: Brugncr — Zappa, Herbert 
Hermann, Egli, Heinz Hermann — 
Wehrli (Maissen), Botteron, Bar
beris, Scheiwiller — Sulser (Pfis
ter), Elsener (Zwicker).

STANISLAV HLAVACEK
..SPORT" — Bratislava i

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Aseară s-au desfășurat mai multe meciuri oficiale 

nariile campionatului
GR. II. 'Olanda 

Belgia 
Turcia 

ASIATICA : 
AMICALE :

mondial. Iată rezultatele :
— Franța
— Irlanda
— Țara Galilor

Arabia Saudită — Siria
R.D.G — Malmo F.F. 
Anglia — Spania 
Iugoslavia — Bulgaria

GR. III : 
ÎN ZONA
MECIURI
LA LONDRA :
LA SUBOT1ȚA :
Alte amănunte in ziarul de mîine.

din prelimi-

(0-0)
(0-0)
(0-0)
(0-0)
(1—0)

1—2 (1—2) 1
2—1 (2—1)

1—0 
1—0 
0—1 
2—0
1—0

Reoocțio p administrație, r end 79778 3ucuresti. sh V Conta <8. ol 9.LI R I, tel centrală n.50.59, recțio coresp. H 51 09 i mienirbor 437 i iele, >0 330 romsp Tioarul l. 9. „Inlormotia*
Pentru rtrălnăiale r abonamente prin ILEXIM - departamentul export impari aresâ. 9.0. So, 136^137. leie, H 226. București, sir 13 Decembrie or. 3. R. I. 10363


