
LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, la 26 mar
tie s-au deschis lucrările sesiu
nii a treia a celei de-a opta 
legislaturi a Marii Adunări Na
ționale.

Sosirea în rotonda Palatului 
Marii Adunări Naționale a to
varășului Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu, a 
celorlalți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat a fost 
salutată cu deosebită însufle
țire. cu puternice și îndelungi 
aplauze de deputat! și invitat!.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii. A- 
dunări Naționale.

Deputății și invitații au păs
trat un moment de reculegere 
în memoria deputatului Vasile 
Potop, decedat in perioada care 
a trecut de la precedenta sesi
une a Marii Adunări Naționale.

In continuare. Marea Aduna
re Națională a trecut la exami
narea ordinei de zi.

La primul punct de pe ordi
nea de zi a luat cuvintul to
varășul Ilie Verdet, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru 
al guvernului, care, din însărci- 
parea Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român șl 
a Guvernului, a propus Marii 
Adunări Naționale următoarele 
schimbări în componenta Con
siliului de Miniștri:

— eliberarea tovarășului Ni
colae Constantin din funcția de 
președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, urmind să 
indeplinească, in calitate de 
viceprim-minislru. alte sarcini 
in cadrul guvernului;

— numirea tovarășului Emi- 
lian Dobrescu in funcția de vi- 
ceprim-ministru al guvernului 
și președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării;

— eliberarea tovarășului Paul 
Niculescu din funcția de vice- 
prim-ministru a! guvernului si 
ministru al finanțelor;

— numirea tovarășului Petre 
Gigea în funcția de ministru 
al finanțelor;

— eliberarea tovarășului 
Gheorghe Cioară din funclia de 
ministru al energiei electrice și 
numirea sa in funette de mi
nistru secretar de stat la Con; 
siliul National pentru Știință 
și Tehnologie;

— numirea tovarășului Tran
dafir Cocirlă in funcția de mi
nistru a! energiei electrice;

— eliberarea tovarășului Ma
xim Berghianu din funcția de 
ministru secretar de stat Ia 
Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare și sef al 
Departamentului Industriei A- 
limentare, și numirea sa in 
funcția de ministru *1 muncii;

. — numirea tovarășului Ma
rin Capisizu în funcția de mi
nistru secretar de stat la Mi
nisterul Agriculturii și Indus
triei Alimentare și șef al De
partamentului Industriei Ali
mentare;

— eliberarea tovarășului Ion 
Stănescu din funcția de minis
tru secretar de stat la Ministe
rul Construcțiilor Industriale și 
numirea sa in funcția de mi
nistru secretar de stat la Mi
nisterul Industriei Chimice.

In unanimitate. Marca Adu
nare Națională a aprobat modi
ficările propuse in componenta 
guvernului.

Trecindu-se la următorul 
punct de pe ordinea de zi, to
varășul Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Național 
al Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor, a prezentat ex
punerea la Proiectul de lege 
pentru modificarea si comple
tarea Legii nr. 31/1977 privind 
Congresul consiliilor de condu
cere ale unităților agricole so
cialiste, a! întregii țărănimi si 
Consiliul Național al Agricul
turii.

După discuția pe articole, 
Marea Adunare Națională a vo
tat in unanimitate acest proiect, 
conferindu-1 putere de lege.

Tovarășul Nicolae Giosan a 
informat apoi că proiectele de 
legi înscrise la următoarelo 
puncte de pe ordinea de zi a 
sesiunii urmează să fie exami
nate de comisiile permanente 
de specialitate ale M.A.N., după 
care vor fi supuse forului su
prem al tării spre dezbatere și 
adoptare într-o altă ședință a 
actualei sesiuni.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a declarat închise 
lucrările primei părți a sesiunii, 
data reluării lucrărilor în plen 
urmind să fie anunțată ulterior.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
inminat, joi, 26 martie. în ca
drul unei solemnități care a 
avut loo la Palatul Marii Adu
nări Naționale, înalte distincții 
ale Republicii Socialiste Româ
nia conferite prin Decret pre
zidențial unor organizații ju
dețene de partid, consilii popu
lare județene, unități economi
ce și institute de cercetare și 
proiectare pentru rezultatele 
deosebite obținute in anul 1980 
in Îndeplinirea și depășirea pre
vederilor planului national u- 
nic de dezvoltare economico- 
socială si a angajamentelor a- 
sumate, pentru locurile frun
tașe ocupate în întrecerea socialistă.
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Turneul internațional de box „Centura de aur“

FLORIAN LIVADARU ÎNVINGĂTOR 
ÎNTR 0 PARTIDĂ DE NEUITAT

• Doi pugilițti coreeni îți vor disputa finala categoriei „semimuscă" ® „Greul" 
Nicolae Anghel s-a impus în fața sovieticului B. Skub • Azi, de la ora 18,30, cea 

de a doua semifinală

Florian Livadaru atacă dezlănțuit 
partida de neuitat în compania 
Miranda.

Interesul celor aproape 6 000 
de spectatori care s-au depla
sat joi seara la Palatul sportu
rilor și culturii din Capitală 
era justificat de atractivitatea 
programului primei semifinale 
din cadrul turneului interna
țional de box „Centura de aur“. 
Competitorii, în dorința lor de 
a accede spre finală, i-au sa
tisfăcut așa cum se cuvenea 
pe iubitorii sportului cu mă
nuși de la noi, oferindu-le me
ciuri de toată frumusețea. 
Chiar dacă rezultatul prime
lor dispute n-a fost favorabil 
sportivilor români, spectatorii, 
obiectivi, au aplaudat evoluți
ile unor oaspeți din R.P.D. Co
reeană sau din Japonia, tineri 
care s-au distins ne ringul 
„Centurii de aur“.

In prima întîlnire. Dumitru 
Șchiopu a luptat cu ambiția-i 
binecunoscută în disputa cu Ko 
Jong Hwan (R.P.D. Coreeană).

și va cîștiga înainte de limită 
campionului cubanez Miguel 

Foto : Dragoș NEAGU 
dar viteza superioară a aces
tuia a fost un obstacol de ne
depășit pentru boxerul român. 
Atunci cînd. în ultima repriză.

REZULTATE TEHNICE
Cat semimuscâ: Ko Jomg 

Hwan (R.P.D. Coreeana) b.p. 
D. Șhîopu, Jon Gwang Ho 
(R.P.D. Coreeană) b.ab.3 T. 
Costache; cocoș: Kiiniaki Ta
ira mi (Japonia) b.p. N. Mîțoi, 
N. Nicolae b.p. Choi Sung 
Jun (R.P.D. Coreeană); semi- 

ușoara: FL Livadaru b.ab.3 
Miguel Miranda (Cuba), V. 
Ioana b.p, FL Stan; semimij- 
locie: Oleg Koliadin (U.R.S.S.) 
b.p. I. Vladimir, I. Akopkohian 
(U.R.S.S.) b.p. M. Ciubotarii; 
mijlocie: Oh. Butnaru b.ab.3 
N. Râdan, H. Djbrailov 
(U.R.S.S.) b.ab.1 Roland Ho- 
lohicz (R.D.G.); grea: N. 
Anghel b.p. B. Skub (U.R.S.S.). 
1. Cern at b.desc.1 Pedro Car
denas (Cuba).

mod nejustificat si inoportun 
lupta...

Valoros și eficace a fost si 
celălalt reprezentant al R.P.D.

- - - - - - - PROGRAMUL SEMIFINALELOR DE AZI (ora 18,30)
MUSCA : 
Constantin Titoiu — Pavel Morea
Ryon Song Ho (R.P.D. Corceai 
PANA : ,
Ion Sandu
Ionel Panaite
UȘOARA :
Dragomir Ilie
R. Regozo (Cuba) 
MIJLOCIE MICA : 
Vasile Gârgavu 
Nicolae Modrogan
SEMIGREA :
Dumitru Vâleanu
Al. Milov (U.R.S.S.)
SUPER GREA :
S. Korniliudin (U.R.S.S.)

R. Erera (Cuba)

i) - Al. Krivoseev (U.R.S.S )

— Titi Cercel
- II. Luti (R.D. Germanâ)

- Mircea Fulger
- Ryu Bun Nwa (R.P.D. Coreeana)

- Marinicâ Oatu
- Al. Zarokintev (U.R.S.S.)

- Ion Cârlan
- J. Bae* (Cuba)

- Nicolae Grlgore
- Teodor Pârjol

ia întreprinderea de utilaj petrolier Tirgovlștc

„DACIADA"
V/

SĂNĂTATE Șl VIGOARE FIZICĂ
întreprinderea de utilaj pe

trolier din Tîrgoviște, — cu
noscută sub denumirea de 
I.U.P., se rtiîndrește cu produ
sele sale apreciate în țară și 
peste hotare. Se fabrică aici 
instalații de foraj — multe din
tre ele medaliate la tîrguri In
ternaționale — racorduri speci
ale și multe alte utilaje, ce au 
dus faima acestei întreprinderi 
care, acum un deceniu. și-a 
serbat un secol de existentă.

— Cit privește sportul,
noi am făcut începutul 1a Tir- 
goviște, ____  ;___
Niculae Petre. Secretarul aso
ciației. sportive a întreprinderii. 
Trebuie să știți că actuala e- 
chipă de fotbal, care, sperăm, 
va ajunge iarăși în Divizia „A“, 
s-a născut la noi, la I.U.P., mai 
bine-zis — la asociația noastră 
sportivă — „Metalul". Ca si 
secția de lupte, care activează 
în Divizia „A“. Acum ele fae 
parte din Clubul sportiv Tîr
goviște... Sportul de performan
ță mai are Ia noi un singur 
reprezentant: boxul. In 1978. la 
mondialele din 
lotul României 
un pugilist de 
stantin Marcel.

— După cum 
i-l se poate mîndri nu 
cu produsele 
ci și cu realizările pe 
sportiv.

— în primul rînd, cu c le 
din domeniul întăririi sănăt; ții

tot
ne spune tovarășul

Iugoslavia, din 
a făcut parte și 
Ia I.U.P.: Con-
se vede. I.U.P.- 

numai 
sale industriale, 

olan

și capacității de 
nilor muncii, i

resursele fizice ale lui Ko Jong 
Hwan scăzuseră și atacurile In
sistente ale lui Șchiopu au 
căpătat mai multă eficacitate, 
sportivul nostru a fost împie
dicat de arbitrul de ring să 
refacă terenul pierdut, iugosla
vul Radanovicj fracționind în

Coreene de la această catego
rie (semimuscă), Jon Gwanj 
Ho, care l-a învins prin aban-

Mihai TRANCA 
Petre HENȚ

(Continuare in pag a 1-a)

Feetivitate de pre
miere la unul din 
concursurile asoci
ației sportive: di
rectorul întreprin
derii luminează di
plomele ji premiile

a oame- 
prin activitatea 

sportivă de masă. Acest lucru 
a fost posibil odată cu apariția 
„Daciadei”, aecastă amplă com
petiție națională. „Daciada“ a 
fost asemenea unui altoi puter
nic pe trunchiul tradiției miș
cării sportive de Ia I.U.P. Prin 
participarea la întrecerile ei, 
oamenii muncii au pășit cu 
rezultate superioare pe drumul 
spre sănătate și vigoare, luînd 
parte la competițiile de hand
bal, fotbal, orientare turistică, 
tenis de masă schi. săniuțe, 
crosuri. Aceste întreceri se tin 
lanț, între ateliere, între secții. 
Avem 8 echipe de fotbal, un 
număr dublu la handbal (He 
și băieți) — anul acesta sperăm

Seve: NORAN

(Continuare in pag. 2-3)

GIMNASTE Șl GIMNAȘTI ROMANI
EVOLUEAZĂ ÎN U.R.S.S

Ieri dimineață a plecat spre 
Moscova grupul de gimnaste și 
gimnaști români care vor par
ticipa la tradiționalele întreceri 
internaționale organizate anual 
la Moscova și Riga. în capitala 
U.R.S.S. (27—29 martie) precum 
și la Riga (31 martie — 2 apri-

lie) federația noastră va fi re
prezentată de Simona Renciu 
și Mîhaela Riciu în întrecerile 
feminine, precum șl de Romu
lus Bucuroiu. Aurelian Ghergu 
și Alexandru Nistor. Se va 
concura numai cu exerciții li
ber alese.

interviu STĂNESCU,
antrenorul echipei naționale de fotbal

DE CÎND ÎL SIMTE ÎN SPATE
NU L VEDEȚI PE CRISÂN ?

— Iată-ne, stimate Valentin 
Stănescu, odată cu sfîrșitul lui 
martie, la finele unei perioade 
de pregătire a meciului, de la 
29 aprilie, cu Anglia in prelimi
nariile C.M. Ce v-au „spus" dv 
și colegilor din conducerea 
nică jocurile-test susținute 
acest interval de timp?

— Și bune și mai puțin 
ne. Neomitînd faptul că
orice meci de verificare contea
ză și rezultatul de pe tabelă 
așa cum, dealtfel, și dv„ zia
riștii, aii intitulat avancronica

bn- 
in

jocului cu Polonia, la „poziti
ve" aș trece, în primul rînd, 
victoriile obținute de echipa 
națională în dauna reprezenta
tivelor R.D. Germane si Po o- 
niei. două formații pe care, 
dacă-mi amintesc bine, trico
lorii nu le-au mai învins cam 
de multă vreme. Au fost in 
aceste două partide. îndeosebi 
în aceea cu R.D. Germană — 
ca să mă refer la un partener 
mai puternic si prin aceasta 
mai edificator in ceea ce ne 
privește — unele porțiuni de

TĂLNAR...a
reprize în care s-a jucat ta un 
nivel remarcabil, foarte aproa
pe de potențialul maxim al 
fotbaliștilor noștri.

— La concret?
— Echipa începe să știe să 

manevreze în funcție de cele 
două momente fundamcnta’e. 
Ncgrilă si Munteanu au învă
țat 
tru

14

să „urce” cînd trebuie new 
a susține faza de atac, :na-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare In pag. 2-3)



Mișcarea sportivă
ale

sindicală la una din marile citadele
muncitorimii române

O DISPUTĂ ECHILIBRATĂ
LA TRAMBULINĂ FETE

Dincoace de dealurile Birno- 
vei. înainte ca trenul să ajun
gă în „gara mare" a lașului, 
în fata ochilor călătorului va 
prinde contur o bucată de te
ren. așezată la confluenta nî- 
rîului Nicolina cu rîul Bahlui. 
Pe întinderea lui de forma u- 
nui uriaș p'ămîn va’ vedea im
plantate multe hale, sub aco
perișul cărora mii de munci
tori făuresc mașini și utilaje 
pentru construcții industriale si 
drumuri. Aceasta este Nicolina!

Putini sînt cei care să nu fi 
auzit sau să nu fi pronunțat 
numele cu o atît de frumoasă 
rezonantă, nume care ar putea 
fi și al unei fete 
Sînt peste opt ,decenii de cînd 
fostele ateliere' „Frumoasa" — 
căci asta este denumirea lor. 
asa cum încă M. Kogălniccanu 
propusese să fie botezate, de
taliu pe care îl aflăm din do
cumentata monografie „Istoria 
unei citadele muncitorești Ni- 
eoiina-Iași" semnată de Const. 
Botez, Dem. Urmă si B. Eșanu 
— au intrat în conștiința local
nicilor si a întregii țări ca „ini
ma tumultuoasă a lașului mun
citoresc". De-a lungul zecilor 
de ani de pe porțile Nicolinei 
au ieșit nu numai locomotive, 
vagoane de marfă, boghiuri și 
alte utilaje, ci în primul rind

Ni colina.

ca echipa feminină să ajungă 
in baraj pentru Divizia „B“ — 
și sute de participant! la între
cerile de orientare turistică. 
Aici merită cuvinte dc laudă 
lăcătușii Tudorița Mocancea și 
Mihai Manea. în 1980 am ini
țiat 82 de acțiuni turistice, cu 
4 550 de participanti! Altfel 
spus, la aceste activități au 
participat mai mult de jumă
tate din muncitorii întreprinde
rii. Facem dese crosuri pe ale
ile întreprinderii șî avem fina
le de două ori pe an. Acum 
trei ani am... plantat Ia noi 
oină. Rezultate: anul trecut am 
luat locul doi în „Cupa 
U.G.S.R." și locul trei în „Cu
pa României". Acum vrem, >» 
cadrul „Daciadei", să deschi
dem drum spre inima muncito
rilor și altui sport: tenisul de 
cîmp. Curînd vor fi gata 12 te
renuri cu zgură. Făcute prin 
muncă patriotică. Am avut 
sprijinul conducerii, al directo
rului, ing. C. Tzitziklis, al se
cretarului comitetului de partid. 
Ion Barbieru, al sindicatului. 
Am fost ajutați și de C.J.E.F.S. 
Dîmbovița.

Un sport care se însarie 
performante lăudabile 
modelismul. El și-a făcut mulți 
prieteni la asociația sportivă 
„Metalul". Tîrgoviștenii au cîș
tigat. în ultimii patru ani, ti
tlurile de campioni republicani, 
au 5 maeștri ai sportului, ingi
nerul Marian Coșoveanu e 
campion balcanic, prof. Radu 
A. Ion — maestru 
sportului — deține 
mondiale...

— Sîntem în plină_______
pe tărîm sportiv, a încheiat to
varășul Niculae Petre, secreta
rul asociației. Avem o țintă pre
cisă: prin „Daciadă" să cuprin
dem marea masă a oamenilor 
muncii în activități sportive. 
Iar aceste activități să capete 
o deplină continuitate.

cadre de muncitori formați la 
școala revoluționară a uzinei.

într-o citadelă muncitorească 
de proporțiile Nicolinei nu se 
putea ca sportul, mișcarea spor
tivă de masă — cu vechi tra
diții in rîndul muncitorimii ro
mâne — să nu capete imnor- 

Șorcaru, 
sportiv 
„Ca Și 
nostru

tanta cuvenită. Ion 
președintele clubului 
„Nicolina". ne spunea: 
întreprinderea, clubul 
are o atestare docunlenlară 
destui de veche, însusi marele 
istoric Xcnopol referindu-se în 
scrierile sale la «Casa culturală 
și sportivă C.F.R. Iași”, și a- 
ceasta prin 1932. în istoria 
sportului românesc de perfor
mantă sint înscrise si numele 
multor tineri dc la Nicolina. La 
campionate mondiale si europe
ne, iar in ultima vreme si Ia 
Jocuri Olimpice, la întreceri de

ne-am bucurat, mai ales în anii 
de după 1944, din partea orga
nelor sindicale. Ca să mă refer 
la activitatea prezentă, trebuie 
să spun că atît comitetele sin
dicale de la cele 
prinderi pe .lingă 
nează clubul, cit 
sport-turism de 
județean al sindicatelor si de la 
U.G.S.R. acordă clubului Nico- 
lina tot ceea cc-i trebuie pen
tru ca activitatea să se ridice 
la nivelul marilor cluburi de 
performantă ale tării". Drept 
urmare tehnicienii clubului, 
sportivii Nicolinei, muncesc in
tens la antrenamente pentru ca 
în competițiile oficiale să poată 
aduce o contribuție pe măsura 
prestigiului sportului românesc. 
Vom spune — dar exemplele 
ar putea fi mult mai multe — 
că Aurel Neagu a Ocupat locul

două între- 
care functio- 
și secțiile de 

la Consiliul

„DACI ADA
(Urmare din pag. 1)

I f % ■A
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Unul dintre cei mai reprezentativi sportivi ai clubului Nicotină, 
luptătorul de „libere" Aurel Neagu, fixindu-și adversarul la 
saltea. Foto : Ion MIHĂICĂ
nivel național, sportivii clubu
lui nostru au concurat totdea
una cu bune rezultate".

Firește, nu vom încheia a- 
ceste însemnări fără a scrie 
numele unor sportivi ai Ni
colinei. Dar înainte de a face 
aceasta, important ni se pare 
să arătăm faptul că 
sportivă — care acum 
zintă muncitorimea a 
mari unități economice 
întreprinderea mecanică 
lina și Combinatul de 
greu — nu s-ar fi putut dez
volta la atît de mari proporții 
(secții de lupte greco-romane 
și libere, box. haltere, automo
bilism, șah. fotbal, orientare 
sportivă) fără sprijinul perma
nent al organelor centrale si 
locale ale sindicatelor din 
România. în această ordine de 
idei, președintele clubului pre
ciza: „Dacă rezultatele noastre 
sint de luat în seamă, ele sînt 
efectul îndrumării și sprijinului 
material, al asistentei de care

mișcarea 
repre- 

două 
ieșene, 

Nico- 
utilaj

6 Ia J.O. de la Moscova din 
1980 (cat. 57 kg, la lupte libe
re). Vasile Tigănaș a ocupat în 
1980. la C.E. de la București, 
locul 4 (82 kg), că echipa de 
haltere activează in Divizia 
„A"; este de retinut că a de
venit tradițională competiția de 
box „Centura Moldovei'', mani
festare organizată de Nicolina. 
că, în sfîrșit. „Cupa Nicolina" 
la lupte libere și greco-romane 
s-a impus ca o întrecere de 
prestigiu...

în poezia sa „Orașul natal" 
poetul- Florin Mihai Petrescu 
scria că trăiește atmosfera la
șului și „prin rezonanta gravă, 
de bronz a Nicolinei”. Vers in
spirat care, ca și cuvintele Ve- 
ronicăi Porumbacu : „La Nico
lina s-a născut și s-a hrănit 
spiritul revoluționar al lașului" 
(volumul . Bilete în circuit") — 
sînt menite să eternizeze nu
mele citadelei muncitorești care 
este NICOLINA.

Ion GAVRSLESCU

învingătoare — lldiko Kelemen 
(Ungaria)

SIBIU, 26 (prin telefon). Găz
duite de modernul și ospitalierul 
bazin Olimpia, întrecerile ediției 
a XLV-a a campionatelor inter
naționale de sărituri ale Româ
niei au debutat joi cu cea mai 
interesantă probă a competiției : 
trambulină fete. Cele 14 partici
pante reprezentînd Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Ungaria și România au oferit o 
dispută atractivă în care pro
blema locului I a fost clarificată 
abia după ultima săritură.

Principalele candidate au fost 
lldiko Kelemen (Ungaria) și spor
tivele românce Ruxandra Hociotă 
și Felicia Cîrstea. Cu o „carte de 
vizită** mal bună pe plan inter
național, Kelemen a beneficiat 
de un ușor avantaj din partea 
arbitrilor și a cîștigat. Rezultate: 
1.lldiko Kelemen (Ungaria) 436,90 
p ; 2. Ruxandra Hociotă (Româ
nia) 430,90 p ; 3. Felicia Cîrstea 
(România) 417,90 p ; 4. Isabela 
Bercaru (România) 393,10 p ; 5. 
Katrin Bensing (R.D.G.) 387,30 p; 
6. Cristina Timar (România) 
379,90 p.

întrecerile continuă vineri cu 
probele de platformă fete și 
trambulină băieți.

Dumitiu STĂNCULESCU

ȘTEFAN MITU, 4:34,56 IA 41
PRIMUL RECORD AL ACTU/
HUNEDOARA, 26 (prin tele

fon). In bazinul „Corvinul" 
(25 m) din localitate au înce
put joi întrecerile campionate
lor naționale de înot ale seni
orilor. Primele curse au fost 
destul de interesante si s-au 
încheiat cu cîteva rezultate me
ritorii. în fruntea lor se situ
ează noul record înregistrat de 
Ștefan Mitu pe distanta de 400 
m mixt. Dinamovistul în pro
gres fată de sezonul trecut a 
dominat autoritar, încheind 
parcursul în 4:34,56. timp ce re
prezintă un nou record natio
nal de seniori pentru bazin de 
25 m. Flavius Vișan, cu un nou 
record personal (52,58) și Car
men Bunaciu (în absenta lui 
Irinel Pănulescu) sint noii cam
pioni ai sprintului (100 m li
ber). Mai slabă decît ne aș
teptam — evoluția reșițencei 
Brigitte Prass, care deși a ter
minat învingătoare pe distanța 
de 100 m bras, a realizat un 
timp (1:14,53) inferior recordu
lui ei în bazin de 50 m(!). Re
zultate tehnice:

100 m lit 
ȘAN (Liceu
2. Z. Oprit»
3. M. Manele 
100 m liber 
BUNACIU ( 
men Alexe 
3. Carmen I 
100 m bra 
(Steaua) 67,1 
nu (Olimpia 
(CSȘ Tim.) 
(f): 1.’ BRIG 
Re?.) 1:14,53 
(CSȘ Timiș. 
Puțanu (Lie. 
mixt (b): 1. 
4:34,56-recorc 
(Steaua) 4:40 
cu (Lie. 2) ‘ 
(f): 1. MARI 
(Din.) 5:05,58 
lescu (Lie. 2) 
la Baka (CS;

întrecerile 
cînd sînt pf 
100 m fluture 
te (b+f). 200 
4X100 m lib(

Gh.

Cronica sportului școlar

AMBIȚIILE ELEVILOR DIN CAVNIC
Cavnic. Așezare urbană în

tinsă pe 9 km printre coline și 
văi. cu trasee locale de autobuz, 
apare vizitatorului destul de li
niștită și asta în ciuda faptului 
că aici. în subteran, se reali
zează aproape o treime din 
producția Centralei miniere Ba
ia Mare. Pe străzi — foarte 
multi copii. în centrul orașului. 
Liceul industrial 
printre blocurile de locuințe. 
Purtăm o scurtă discuție 
directorul Pavel Pop, matema
tician, dar căruia 
sportivă nu-i este 
flăm că alături de 
funcționează două 
rale (pentru a face 
deplasarea elevilor) cu peste 
1400 de copii. De educație fi
zică și activitățile sportive se 
ocupă profesorii Ion 
precum și soții Lucia și 
ghe Sitaru, foști elevi, 
colegi de catedră cu 
Deși nu dispun de o sală 
sport, activitatea din 
iernii nu suferă deloc: popică- 
ria orașului se transformă ori 
de cite ori vremea este total 
neprielnică în sală de educație 
fizică sau pentru antrenamente 
de forță: apoi, cum aici zăpadă 
este din belșug, schiul și sania 
sînt practicate intens: s-ar fa
ce și patinai, dar pe aici un 
loc plat (!!) este ceva foarte

impune
cu

activitatea 
străină. A- 
liceu mai 
școli gene- 
mai ușoară

Năsui, 
Gheor- 

acum 
primul, 

de 
timpul

CATARGE"
emerit al 

recorduri
dezvoltare

PE MICUL ECRAN
SI MB AT A 28 MARTIE,* In 

cuprinsul emisiunii „Mozaic" : 
transmisiunea directă a me
ciului de fotbal Sportul stud. 
— Steaua (ora 14, comentatori 
Cornel Pumnea), selecțiuni din 
semifinalele turneului de box 
„Centura de aur" șl ultima 
parte a galei demonstrative a 
C.M. de patinaj artistic de la 
Hartford ; ora 22,30 • rezuma
tul meciului de fotbal Pro- 
gresul-Vulcan — Dinamo.

DUMINICA 29 MARTIE, ora 
10 (Programul 2) șl ora 11,30 
(Programul 1) : transmisiuni 
directe din gala finală a Tur
neului de box „Centura de 
aur" (comentator : Sorin Sat- 
mari) ; ora 17 : handbal mas
culin : Minaur Bala Mare — 
T.v.s. Nettelstedt, întîlnlre re
tur în semifinalele Cupei cu
pelor, transmisiune directă de 
la Baia Mare ; In pauză șl 
după terminarea meciului de 
handbal, selecțiuni din fina
lele de box care n-au fost 
transmise direct tn cursul di
mineții : ora 19j20 (Programul 
2) ; Telerama sport, emisiune 
de Dumitru Tânâsescu.

ALE PROFESORULUI SORBALĂ
Despre frumoasa performanță a 

tinerelor noastre voleballste, care 
au ocupat primul loc la „Cupa 
Sofia", s-a scris. Pe unele le-am 
întîlnit recent, Ia unul 
jocurile campionatului 
„A". Printre 
Drăghicl.

— Daniela a 
cupă specială, _______  ___  ___
bune trăgătoare a turneului, ne-a 
spus prof. Leonid Sorbală, antre
norul echipei naționale.

Am privit-o, cu mai multă aten
ție, pe Daniela Drăghici, O codană, 
tn adevăratul înțeles al cuvîntu- 
lui, care va împlini în curînd 17 
ani, înaltă — are 1,77 m dar... 
promite să mul crească — cu pă
rul strîns, cu obrajii rumeni din 
cauza efortului. Trăgea excelent, 
din orice poziție, cînd coechipiera 
ei, Georgeta Zaharla, îi pasa. 
Avea o reacție fulgerătoare și, în
deosebi, o săritură foarte bună.

— Priviți-o, ne-a atras atenția 
prof. Sorbală. Are, atunci cînd se 
înalță, o ușoară plutire, apoi tra
ge. Ce i-ar mai trebui ? Să în
vețe să lovească mingea mai~ de 
sus, pentru a spori puterea cu 
care izbește balonul, să „exploa
teze" mai bine poziția blocajului 
advers, să-și îmbunătățească baga
jul de cunoștințe tactice — asta 
va realiza-o juctnd continuu tn 
echipa de club „Flaeăra roșie", 
condusă de antrenorul Sandi Chi
riță, unul dintre principalii desco
peritori și promotori de talente 
feminine tn volei.

După meci am stat de vorbă cu 
Daniela.

— Stnt elevă tn clasa Xl-a la 
Liceul industrial „Flacăra roșie",

acestea,
dintre 

Diviziei 
Daniela

Sofia, oprimit, la . z 
acordată celei mai

rar. Elevii din Cavnic au re
prezentat județul Maramureș 
la finalele „Crosului tineretu
lui", multi dintre ei sînt cam
pioni județeni la schi și sanie 
și s-au numărat printre Ana
liștii „Daciadei": Angela Pavel 
(elevă foarte bună la învățătu
ră), Claudia Moldovan, Ioan 
Mercar, Ghiță Florea — sanie. 
Gelu Loghin și Mircea Panici 
— schi, sînt doar cîteva e- 
xemple. De notat că pentru 
pregătire și concursuri, sănierii 
au la dispoziție o pîrtie ame
najată intr-un drum forestier 
nepracticabil iarna, iar schiorii 
folosesc schi-liftul instalat pe

una dintre c 
te. amenajăr 
jinul întrepr 

Despre d 
pentru sport 
și faptul că î 
s-a confectioi 
sanie eu caii 
cele ale săn 
industria spe 
acestea trebu 
echipa de 
campior 
una si 
sau că la 
vizia „B“, 
elevi ai acelt 
handbalul — 
în Divizia „I 
simoatizanti i 
rîndul eleviloi 

Așadar. sp< 
Cavnic încear 
sura înălțimii 
producția din.

BREVIAR
• Sportul școlar buștenean tin

de să continue frumoasa tradi
ție a sporturilor de iarnă stator
nicită în această așezare de pe 
Valea Prahovei. La recentele în
treceri ale „Daciadei" de iarnă, 
elevii Marian Nlchita și Elena 
Giuvelca, de la Liceul industrial 
din Bușteni, s-au situat printre 
fruntași ia sanie, ei aflîndu-se 
aeum în atenția Federației româ
ne bob-sanie.

® O adevărată familie de 
sportivi poate fi întâlnită Intr-o 
comună din județul Iași, la Gro- 
ponița. Tatăl, Alexandru Anania, 
profesor de educație fizică, este

fc
1
.aș 
Mi

creatorul unui 
sătești de sch 
Maria Anania, 
fesoară de edi 
ticat jocurile 
cele lor — I' 
tehniciană la 
Iași practică 
ce Irina, elev 
mare speranță 
campioană na 
junioare II la

Sever NORAN

ALEARGA BINE Șl INVAȚA BINE!

la

sm crescut sub ochii tovarășului 
antrenor Chiriță, juctnd tn echipa 
Liceului „Dimitrie Cantemir". 
Dar, știți ceva ? N-am fi cîștigat 
Sa Sofia dacă n-ar fi fost in echi
pă și Geta Lungu, tot de la „Fla
căra roșie", Mirela Popovici 
luliana Răceanu, ambeta de
Sibiu. luliana e o ridicătoare ex
celentă, iar Mirela o trăgătoare 
foarte bună.

Sînt cele patru... „catarge" din 
70 pe care prof. Sorbală, ajutat 
de prof, Vera Pavlencu, a înce
put, acum doi ani, să le învețe 
să navigheze spre... afirmare.

O nouă speranță a atletismului nostru, așa cum o prezintă antre
norul ei, prof. Ntcolae Pampu, de la C.S.Ș. Șoimii Sibiu : „începînd 
cu clasa a V-a urmează cursurile Școlii generale nr. 3 din Copșa 
Mică, unde se inițiază în atletism, evidențiindu-se într-o serie 
concursuri județene din cadrul ,,Daciadei". De multe ori,

UN DUEL AL... VIRSTELOR!
Concursurile de schi alpin 

au avut, începînd din acest 
sezon, un punct de atracție 
mai puțin obișnuit. Amatorii 
sporluriior zăpezii au urmărit, 
curioși, un adevărat duel de 
la distanță, mai preciș de la 
distanța a... două categorii de 
virstă ! Bineînțeles, eroul prin
cipal este personajul cel maî 
mic : Carmen Cosma. Ea are 
14 ani și-și domină cu auto
ritate colegele de categorie, 
junioare mici. Dar nu despre 
această luptă este vorba. Ci 
despre timpii realizați de mi
cuța performeră în comparație 
cu cei ai senioarelor.

Acum doi ani, sistemul de 
punctaje F.I.S. a demonstrat 
matematic că această fetiță se 
afla, valoric, în Imediata a- 
propiere a celor mal bune re
prezentante ale schiului nos
tru. Astăzi lucrurile s-au cla
rificat și pe pîrtie, nu numai 
în tabele. In eventualele cla
samente ale tuturor concuren
telor, indiferent de vîrstă. 
Carmen Cosma ar urca de

regulă, fără nici o problemă, 
pe podiumul comun, în între
cerea cu schioare care au de
pășit 20 și chiar 22 dc ani. 
La unul din ultimele con
cursuri ale sezonului, de pil
dă, „Cupa Steagul roșu Bra
șov", timpul de la slalom ar 
fi urcat-o pe Carmen în 
ziția secundă a ierarhiei 
nioarelor. In schimb, la 
lom uriaș, victoria l-ar fi 
ris, și nu oricum, ci la» 
mult de trei secunde, ceea ce 
în schi înseamnă foarte miHt. 
Dealtfel, în 1980—81, cu ex
cepția Danielei Uncrop, toate 
celelalte schioare românce au 
fost învinse cel puțin o dată 
de către Carmen Cosma.

Iată șl un portret telegra
fic al cîștigătoarel acestui a- 
devărat „duel al vîrstelor" : 
născută in anul 1968, legitima
tă la C.S.Ș. din Miercurea 
Ciue, pregătită de antrenorul 
Tiberiu Biro.

Așteptăm acum confirmarea 
internațională !

Radu TIMOFTE

• Sportul v 
cele li.b. r 
contenit 
județu 
C.J.E.F.S. 
județului, la 
Mărăcineni, 
hoiu au luat 
de lupte în

m

\ 
i 
c 

preșcolari

CA

de 
, drumul din 

comuna natală Agîrbiciu prno la școală, în Copșa Mică (5 km), fl 
face alergînd I Venită la Școala generală nr. 5 din Sibiu, devine

componentă de bază a echipei școlii, care ocupă locul 4 la cam
pionatele naționale de cros de la Croîovo, în 1980. E multilaterală, 
obținind rezultate bune în competiția județeană „Cupa speranțelor" : 
1:43,1 la 600 m, 8,5 s la 60 m, 4,77' m 1a lungime, 47 m Ia arun
carea mingii de oînă, 1:23,0 la 500 m. Practică cu succes schiul de 
fond și joacă tenis de maso. Și, dincolo de toate acestea, tnvață 
cu sîrguințâ (media generală î 8,50 anul trecut). O ultimă știre : 
la 1 martie a cîștigat titlul de campioană județeană la cros, cat. 
junioare III". Acesta e scurtul portret al elevei și atletei Minodora 
Aldeo (n. 1967), care-șl propune, deocamdată, să alerge 1 000 m sub 
3 minute.

CONSTANȚA, 
Joi după-amia; 
destul de capri 
cu vînt în ra 
la „Cupa F.R. 
startul în etap, 
întreceri, 
individual. De ; 
gat pe Șos. C 
rabi, pe o dista 
după cum ne- 
concurenți, curs 
tă. tnvîrteai dc 
forța și aveai i 
te trage înapoi 
tul și-a... făcu 
aceste condiții, 
fost dominată d 
Germană, 
mari specialist 
contra-timp. Vi 
în mod scontat 
cîștigător și al 
a parcurs cel 
ceea ce reprezi: 
ră de 43,713 ki 
torii clasați :

I
în seria I a 

(de tineret) la r 
derbyul Gloria 
can București, 
interesant, în 
prima repriză < 
ria — jucători 
s-au impus spre 
învingători cu 
(0—0), prin pun 
Lază — de 3 « 
Mihai — toți d 
trat : Gh. Huștii 
ȚU, coresp.).

Alte rezultate : 
Craiova — Ruin 
3—31, Electropu 
Ș.N.O. 4—0 ; sei 
rea Să cele — I 
8—3, Știința Bu 
Balș 4—î, Aeroi

prob
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Dt'pă meciul reprezentativei de tineret la szczcczin

I GAFELE DIN APĂRARE AU FOST PLĂTITE
I Ieri s-a întors din Polonia se

lecționata de tineret a tării 
noastre, care a întîlnit la Szcze- 

Iczin, in meci de verificare, re
prezentativa • „B“ a Poloniei. 
După cum se știe, gazdele au 
ciștigat cu 2—1 (2—0). Golul e- 

Ichipei noastre a fost marcat.
în min. 58. de către Geolgău. 
Echipa de tinereț. a României 

Ia utilizat următoarea formație-
Speriatu — Vlad, Iovan. C. So
lomon, Rednic — I. Mureșan, 

IMinea (min. 47 Geolgău). L.
Moldovan (min. 60 El. Pop) — 
Șoiman. Terheș (min. 75 Țigla- 

Iriu), Ricin.
Cîteva declarații culese la 

sosirea jucătorilor noștri Pe ae
roportul Otopeni :

IF1. Dumitrescu, secretar al 
F.R.F., conducătorul delegației: 
„Echipa noastră a jucat ofen-

• siv, terminînd în forță. Cei

15 000 de spectatori au asistat 
!a un meci dinamic, de mare 
angajament fizic. în care gaz
dele s-au străduit să obțină un 
rezultat consolator, după me
ciul primelor echipe, vizionat 
la televizor, iar băieții noștri 
au vrut cu tot dinadinsul să 
confirme prin rezultat și prin 
joc scorul înregistrat la Bucu
rești".

C. Drăgușin. antrenorul echi
pei : „îndrăznesc să spun că 
am dominat mai mult. Jocul 
nostru de ansamblu, superior, 
nu a fost sprijint de rezultat 
intrucit s-a gafat în apărare, 
la primirea golurilor si s-a 
greșit la finalizare. Arbitrul în- 
tilnirii, cehoslovacul L. Kosar, 
a nedreptățit în finalul meciu
lui eehipa noastră. Remareații 
mei sînt : C, Solomon, I. Mu- 
reșan, Șoiman." (I.C.)

SANCȚIUNI

DICTATE DE COMISIA

DE DISCIPLINĂ

ZLI INTERVIU CU V. STÂNESCU
e pan- 
i spri- 
ere. 
țlevilor 
ificativ 
iceului 
»tip de 
te 
e 
t 
it

I
I

(Urmare din pag. 1)

In ședința de aseară. Comisia 
de disciplină a F.R.F., luînd în 
discuție fapta petrecută la meciul 
Jiul Petroșani — Universitatea 
Craiova, unde doi spectatori au 
cqpais un act necugetat, aruneînd 
cu sticle în terenul de joc, a dat 
un avertisment echipei organiza
toare, Jiul, aplicindu-i, totodată, 
o amendă de 10 000 lei. In luarea 
deciziei, s-a ținut seama de fap
tul că cei doi spectatori turbu- 
lenți, Alexandru lanculescu și 
Constantin Cela, au fost depistați 
imediat, ei fiind, dealtfel, amen
dați cu cîte 1000 Iei. De aici 
înainte, este de așteptat că el 
nu-șl vor mal permite astfel de 
gesturi pe un teren de fotbal, 
unde se desfășoară o întrecere 
SPORTIVA.
• Marian loneseu (ProgTesut- 

Vulcan) a acumulat al S-lea car
tonaș galben in meciul cu F. C. 
Argeș. Conform regulamentului 
de organizare a activității fotba
listice, el SUPORTA O SUSPEN
DARE de 3 ETAPE. Sancțiunea 
i-a fost trecută în carnetul de 
legitimare, ceea ce înseamnă că, 
la o nouă abatere, acest jucător 
se află in stare de recidivă, iar 
In aplicarea unei noi pedepse se 
va ține seama de acest lucru.
• Pentru atitudine nesportivă 

față de arbitru, Constantin Micu 
(Foresta Gugești) a fost suspen
dat pe 4 etape.

[TAPA VĂZUTĂ DE CORNHI» COSTimCU 
(Președintele clubului S. C. Bacău)
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intașii vin inapoi după adver
sarii direcți. cind partenerul se 
află în posesia mingii. Defec
țiunile provin îndeosebi de la 
faptul că — și cu asta trec la 
„negative" — indicațiile dale 
jucătorilor noștri nu sini res
pectate de Ia primul si oină 
la ultimul fluier al arbitrului. 
Cum, de exemplu, s-a putut 
observa și ■ miercuri, destui 
dintre ei oprind motoarele du
pă 2—0 și lăsîndu-și adversarii 
direcți să zburde în voie. Deși 
Ii s-a spus de nenumărate ori 
că și cea mai mică omisiune 
în materie de marcaj se răs- 
fringe asupra întregii echipe.

— Alte minusuri?
— Greșelile individuale in 

toate cele trei linii: fundașii, 
mai ales stoperii, gafează cel 
puțin o dată pe meci (!) — si 
asta doar Ia cîțiva metri de 
poarta noastră —, mijlocașii, 
îndeosebi Iordănescu și Bălăci, 
■ cară” prea mult mingea după 
ei, iar vîrfurile Cămătaru și 
Mircea Sandu ratează nepermîs 
de ușor. Cine-i slab de înger 
si se pierde în fata porții, pe 
propriul teren, la un meci ami
cal, cu atît mai greu se va pu- 
*ea descurca, Ia 29 aprilie, pc 
Wembley...

— Apropo de englezi. Ce 
credeți: cade bine pentru noi 
acest 1—2 înregistrat în recen
tul meci Anglia — Spania?

— Eu as zice că nu. Știți ce 
se intîmplă, de regulă, după 
un asemenea rezultat în > bara 
echipei învinse. O regrupare 
Uc forte, sub toate aspeefele. o 
dorință imensă ca eșecul să 
nu se repete...

— Așadar, atenție mărită și... 
regrupare de forte și în tabăra 
noastră.

— Nu incape discuție. Pină 
la meciul cu Anglia mai avem 
o lună de zile, timp in care, 
csa cum se știe, vom susține 
două meciuri de verificare, am
bele în deplasare: la 8 aprilie, 
cu Israelul și, la 15 aprilie, cu 
Danemarca.

Sînt tot atitea prilejuri de a 
nune Ia punct lucrurile in ab
solut toate liniile — si cind 
fac această afirmație mă gîn- 
desc mai mult la apărarea ime
diată și la mijlocul echipei —, 
in așa fel îneît, Ia 29 aprilie 
„ll“-Ie nostru reprezentativ să 
poată evolua în plenitudinea 
forțelor. In acest scop, în Is
rael și in Danemarca vor juca, 
între alții, și Țicleanu, care 
miercuri a suferit de O stare 
gripală, și Al. Nicolae...

Cu cîț vom avea mai mult* 
jucători valoroși pentru un 
singur post, cu atît concurența 
va fi mai stimulativă pentru 
fiecare dintre tricolori, in ulti
mă analiză pentru întreaga e- 
chipă. Nu-1 vedeți pe Crișan? 
De cind îl simte pe Tălnar în... 
spatele Iui, parcă e... altul. Se 
pregătește cu mai mult simț de 
răspundere. are o' prezentă 
mult mai activă în joc. Și asta, 
repet, este bine. Pentru că 
meciul cu Anglia nu va fi sin
gurul meci important în acest 
an decisiv al preliminariilor 
pentru Mundialul din Spania. 
Mai vin și alte partide, în de
plasare, ca și pe propriul te
ren. Nimeni din grupa noas
tră nu a cedat lupta, nici chiar 
Elveția, echipa care, învinsă, in 
toamnă, acasă, de norvegieni, 
cîștigă recent — în deplasare 
— in amicalul cu redutabila 
Cehoslovacie. Un semn și a- 
ccsta că trebuie să ne pregătim 
tot timpul, cum scrie Ia carte...

ȘTIRI
• LA LIPOVA S-A DISPUTAT 

PARTIDA RESTANȚA DIN DIVI
ZIA „C“, seria a 8-a, dintre Șoi
mii și Electromotor Timișoara. 
Gazdele au ciștigat cu 4—0 (2—0).
• ZAHIU, ULTIM AVERTIS

MENT PUBLIC ! Pentru acte de 
indisciplină comise cu prilejul 
meciului cu Politehnica Timișoa
ra, biroul secției de fotbal a 
clubului Steaua a hotărit sancțio
narea jucătorului Zahiu cu un 
ultim avertisment public.

Pentru ca avancronica mea să fi fost... cit mai aproape 
de adevăr, aș fi avut nevoie să se afle lingă mine cel pu
țin trei antrenori, adică P. Moldoveanu. de la Progresul, 
I. Voica — Sportul studențesc și P. Libardi — Jiul. De ce ? 
Pentru că meciurile echipelor lor constituie „cheile" cele 
mai greu de ghicit ale etapei de sîmbăt£ Cum nu i-am 
avut lîngă mine, am încercat să dezleg „problemele etapei 
a 22-a“, cu atitea necunoscute.

CHIMIA KM. VlLCEA — F.C. BAIA MARE. Vîlcenii au 
de „plătit" un 0—5 din toamnă, cind formația lui Mateianu 
nu era în formă bună. Acum, putem să considerăm echipa 
locală ca certă favorită.

UNIV. CRAIOVA — „U“ CLUJ-NAPOCA. I-am văzut pe 
clujeni la lucru sîmbăta trecută și îi apreciez. Dar oltenii 
trebuie să demonstreze că alcătuiesc scheletul naționalei. 
Valoarea echipei pregătită de I. Oblemenco îndică un „1“ 
solist.

S.C. BACAU — F.C.M. GALATI. Meciul cu C. Teașcă 
nu-i — totuși — ușor. Cred, însă, că echipa noastră va evo
lua bine și vom adăuga încă două puncte Ia zestrea pe care 
o dorim tot mai bogată.

F. C. OLT — POLITEHNICA IAȘI. Scăpați de obsesia 
punctelor cu Sportul studențesc, ieșenii merg mai liniștiți 
la Slatina, în timp ce F.C. Olt e dortiinată de ideea că 
încă un punct pierdut... e foarte grav. Totuși, cred în suc
cesul gazdelor.

PROGRESUL VULCAN — DINAMO. Meci, zic eu, des
chis oricărui rezultat, în care „X“-uI mi se pare cel mai 
plauzibil, deși Dinamo s-ar putea să aibă altă părere, pe 
care să și-o și impună...

F.C. ARGEȘ — A.S.A. Piteștenii urcă încet, dar sigur, 
către un loc pe podium. Nu cred că ambițioasa echipă din 
Tg. Mureș poate produce o surpriză, chiar dacă vine după 
primul ei succes din retur.

SPORTUL STUDENȚESC — STEAUA. Alt „meci-pro- 
blemă". Mă derutează distanta imensă dintre Sportul stu
dențesc de la Bacău și «cel de la Iași ! Sportul studențesc 
de la Bacău ar cîștiga cu Steaua, cel de la Iași, ar pierde... 
Eu mai cred în orgoliul lui Constantin și elevii lui. Etapele 
se scurg și locul ocupat de Steaua nu concordă — nici pe 
departe — cu pretențiile și cu posibilitățile ei.

JIUL — CORVINUL. Nu cred în meciurile în... familie. 
Jiul va confirma acest lucru.

F.C.M. BRAȘOV — „POLI" TIMIȘOARA. Greu de accep
tat că echipa timișoreană va reedita surpriza de la Slatina, 

mai ales că echipa Iui N. Proca nu prea iartă pe terenul ei.

După 0-0 de la Mako

IN PRIM ȘI IMPORTANT PAS SPRE CALIFICARE...
Cum a fost meciul de juniori

• Ungaria — România, de la Ma
ko? I-am adresat această între
bare lui Daniel Lăzărescw, se
cretar adjunct al F.R.F.. con
ducătorul delegației noastre la 
această partidă, și lui Mircea 
Rădulescu, antrenor principal 
al lotului d® juniori.

D. Lăzărescu: „Meci foarte 
greu. A fost o luptă aprigă, o 
încleștare dură, echipele făcînd 
mare risipă de energie. Junio
rii unguri au avut inițiativa, au 
dominat în virtutea faptului că 
evoluau pe teren propriu, dar 
echipa noastră s-a apărat or
ganizat și a avut contraatacuri 
rapide, care au produs panică 
in careul advers. Raportul ma
rilor ocazii de gol a fost de 
2—1 pentru gazde, Sertov ra- 
tînd din start (min. 3) — singur

cu portarul advers — deschide
rea scorului1. Arbitrajul, in an
samblu, corect. Concluzionind, 
trebuie spus că rezultatul e 
foarte bun. Returul se anunță, 
insă, deosebit de dificil și va 
trebui să luăm toate măsurile 
pentru a crea un cadru adecvat 
pregătirilor lotului, in așa fel 
incit să nu ne reproșăm nimic 
după meciul de la Hunedoara",

M. Rădulescu: „Echipa a 
respectat întocmai sarcinile pro
puse. a jucat bine faza de a- 
părare, avind și contraatacuri 
periculoase prin Sertov și 
Udrică. Nu pot face remarcări 
speciale, așa că evidențiez în
treaga formație: Gh. Popa — 
Roman, Balint, Preda, Eduard — 
Cioroianu. Stoica, Hanghiuc — 
M. Radu (min. 79 Vuia), Sertov, 
Udrică (min. 76 Czilca). De re

marcat spiritul de abnegație al 
tuturor jucătorilor, dirzenia cu 
care ei și-au apărat șansele, 
partida desfășurindu-se în limi
tele sportivității. Privim cu 
mare ■ seriozitate returul, meci 
pe care va trebui să-l jucăm 
foarte, foarte bine dacă vrem 
— și vremi — să obținem cali
ficarea".

0—0 de la Mako activizează o 
sumă de premise favorabile 
pentru returul din 8 aprilie. Să 
sperăm că echipa acestui egal 
din deplasare va reuși, la Hu
nedoara, VICTORIA care-i este 
necesară pentru a se prezenta 
la turneul final al Campionatu
lui european de juniori I. care 
va avea loc în R.F.G.

ADMINISTRAȚIA DE STAT
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(R.D.G.) 28:02 ; 3. O. Jentzsch
(R.D.G.) 28:48,2 ; 4. J. Meisch
(R.D.G.) 29:05 ; 5. A. Antal (CIBO 
Brașov) 29:11,6 ; 6. Gh. Lăutaru 
(Dinamo) 29:15,6 ; 7. M. Romaș- 
canu (Dinamo) 29:43,8 ; 8. J. K<5- 
hler (R.D.G.) 29:55,7 ; 9. I. Gan- 
cea (Dinamo) 29:59,4 ; 10. C. Pa- 
raschiv (Dinamo) 30:03,2.

Acum, înaintea ultimelor trei 
etape, este interesant să vă fa
cem cunoscut clasamentul gene
ral pe puncte, întocmit prin adi
ționarea locurilor ocupate de con- 
curenți în clasamentul etapelor 
disputate. în acest clement
conduce Gh. Lăutaru (Dinamo) 
21 p urmat de O. Jentzsch
(R.D.G.) 25 p, 3. A. Antal (CIBO 
Brașov) 27 p, 4. C. Nicolae (Di
namo) 34 p, 5. A. Pitermann
(R.D.G.) 45 p.

Vineri după-amiază, de la ora 
14,30, se va d-esfășura etapa a 6-a, 
Constanța — Eforie — Mangalia — 
Constanța, 90 km.

Gheorghe ȘTEFÂNESCU

DE TINERET LA RUGBY
secunde — Dunărea Giurgiu 6—20, Petro-
disputat chimistul Pitești — R.C. Sportul
— Vul- studențesc IT 30—4; seria a III-a :
n meci Electrotimiș Timișoara — Car-
după o păți Mîrșa 45—0, Constructorul
de Glo- Alba Iulia — C.F.R. Cluj-Napoca
Vulcan 0—4, C.S.U. Oradea — Politehnica

rminind Cluj-Napoca 17—17 ! (rugbyul o-
e 15—0 rădean începe să se afirme) ; se-
zate de ria a IV- a (constănțeană) : Chi-
ndoi și mia Năvodari — T.C. Ind. 10—4,

■* A arbi- Callatis Mangalia — I.T.C. 0—10.
an GU- Dacia — Transporturi 32—6; se

ria a V-a : C.F.R. Constanța —
; C.F.R. Olimpia București 0—6, Pescăru-
'xandria șui Tulcea — Automobilul Galați
iova — 9—7, Automobilul Mă cin — Rapid
i : Uni- C.F.R. Galați 11—10 ; seria a
L. Sibiu VI-a ; U.R.A. Tecuci — C.F.R.
• I.O.B. Brașov 4—6, Politehnica II Iași
ucurești — C.S.M. Suceava 3—4.

în continuarea pregătirilor și 
verificărilor pe care le efectuea
ză în vederea participării la Uni
versiadă și la „challenge-round- 
ul“ campionatului european (iur- 
neul de calificare), selecționata 
masculină de baschet a României 
ia parte, de astăzi plnă duminică, 
la tradiționalul turneu internațio
nal dotat cu „Cupa Tisa*, găz
duit de orașul Szolnok (Ungaria). 
La competiție mai participă re-

CARNET
• Duminica trecută pe același

traseu de pe str. maior Coravu, 
devenit, de acum, tradițional, au 
avut loc întrecerile etapei a Ii-a 
a competiției de marș dotată cu 
„Cupa primăverii*. In afara con- 
curenților bucureșteni au mai 
participat mărșăluitori din Reși
ța, Plopeni, Pitești și Suceava. 
Rezultate : copii : M. Petrache 
(P.T.T.), începători • A. Teslo- 
veanu (Met. Plop.), juniori III ; 
L. Gheorghe (P.T.T.), juniori II : 
V. Ilinca (P.T.T.), juniori I —10 
km : Gh. Frecățeanu (P.T.T.) 
46:33,0, seniori — 20 km : C. Stan 
(Steaua) 1.26:35,0, L. Pescaru 
(C.S.M. Pitești) 1.26:44,0, C. Stai- 
cu (P.T.T.) 1.28:25,0, seniori —
30 km : St. Ioniță (C.S.M. Sv.) 
2.19:22,4, Gh. Dulea (Steaua) 
2.26:17,6. Duminică este progra
mată etapa a IlI-a a competiției, 
Pe aleile Parcului Tineretului. (N. 
D. NICOLAE — coresp.).
• Etapa de zonă a campiona

telor republicane de cros, des
fășurată la Zalău, a avut urmă
torii cîștigători : junioare III — , 
Ana Algeorge (C.S.Ș. Bistrița) 
echipe — C.S.Ș. Bistrița, juniori 
iii — d. Pop (Gloria Bistrița), 
echipe — C.S.Ș. B. Mare, juni
oare II — Silvia Cîrlăjan (C.S.Ș. 
Bistrița), echipe — C.S.Ș. Bistrița, 
juniori II — R. Răcășan („U*

prezentativele Austriei, Cubei și 
Ungariei.

Lotul român a făcut deplasarea 
în următoarea componență : C. 
Cernat, V. Căpușan, R. Opșitaru, 
FI. Ermurache, V. Ion (Steaua), 
I. Uglai, Cr. Fluturaș, D. Anto- 
chi (Dinamo București), Gh. Du
mitru (Rapid), I. Carpen (I.C.E.D.), 
M. Chirilă (C.S.U. Sibiu), Z. Ko- 
sa (Dinamo Oradea). Antrenori : 
H. Tursugian și Gh. Marcu.

ATLETIC
Cluj-Napoca), echipe — C.S.Ș. B. 
Mare, junioare I — Rodica Hoha 
(C.S.Ș. Bistrița), echipe — C.S.Ș. 
Bistrița, juniori I — C. Milaș 
(C.S. Zalău), echipe — C.S.Ș. B. 
Mare, tinerei — D. Mihali (C.S. 
B. Mare), echipe — C.S, B. Mare, 
senioare — Doina Pop (Rapid Ora
dea) , echipe — Rapid Oradea, se
niori — Gh. Motorca (Blănuri 
Oradea), echipe — A.S. Blănuri 
Oradea.

O La 18 și 19 aprilie slnt pro
gramate mai multe concursuri de 
pistă, in aer liber : „Cupa lito
ralului" la Constanța, „Trofeul 
primăverii", concurs inter jude
țean, la Pitești, iar pînă la I9.IV, 
Concursul republican de primă- 

-varâ juniori II și III, etapa pe 
localități, și Concursul republican 
de tctratlon al școlilor generale, 
etapa pe localități, etc.

ȘTIRI DIN VOLEI

• Astăzi încep primele turnee 
ale turului III în campionatele 
diviziei secunde de volei. Cele 
trei etape au loc la : P. Neamț 
(seria I), Rm. Vilcea (s. n) ți 
Tg. Mureș (s. UI) — la feminin, 
lăți (s. I), Tirgoviște (s. n) ți 
Oradea (s. III) — la masculin.

• Etapa interjudețeană — se
niori și senioare — din cadrul 
celei de a II-a ediții a „Daciadei" 
(sportul de performanță) se va 
desfășura, pe zone geografice, 
între 12 și 14 aprilie — feminin 
— in organizarea județelor : Su
ceava, Prahova, Brăila, vilcea, 
municipiul București, Caraș-Se- 
verin, Sălaj, Bihor și între 15 și 
17 mai — masculin — Iași, Tul
cea, municipiul București, Brașov, 
Bihor, Dolj, Timiș, Cluj. Etapa 
finală va avea loc cu participarea 
selecționatelor județene cîștigătoa- 
re ale etapei interjudețene, între 
10 și 14 iunie. Etapa interjude
țeană pentru juniori și junioare 
se va desfășura între 18 ți 20 
septembrie ; iar etapa finală între 
7 și 11 octombrie.

CONCURS INTERNAȚIONAL DE PATINAJ ARTISTIC 
LA MIERCUREA CtUC

Sezonul competițional de pati
naj artistic se va încheia dumi
nică, pe patinoarul acoperit din 
Miercurea C^iuc, odată cu desfă
șurarea exercițiilor libere ale se
niorilor, participant! la concursul 
internațional programat în loca
litate. După cum am anunțat, în
trecerile acestei importante com
petiții ale artiștilor gheții încep

sîmbătă 28 martie, cu participa
rea patinatorilor și patinatoare
lor (juniori și seniori} din 10 
țâri : Austria, Belgia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
R. F. Germania, Iugoslavia, Po
lonia, Ungaria și România. Vor 
evolua 32 de concurenți din afa
ra granițelor țării și 26 de spor
tivi români.

LOTO-PRONOSPORl INFORMEAZĂ I
CÎȘTTGUL ESTE MARE 
SECRETUL ESTE MIC...

La cel mai simplu și popular 
sistem de joc, LOZUL ÎN PLIC, 
se înregistrează zilnic mari și 
numeroase succese. Iată cîțiva 
dintre cei mai recenți câștigători 
de AUTOTURISME : Dedea Con
stantin (corn. Bulbucata, Ilfov), 
Teodor Vasile (Focșani), Bu- 
lucz Dănilă (corn. Sînmiclăuș, 
jud. Alba), Pop loan (Cluj-Napo
ca), Dinicică Gheorghe (Constan
ța). Radu Ilie (București) și Nica 
Dumitru (Slatina, jud. Olt) — 
„Dacia 1300“ ; Sogor Marian (sa
tul Sălbăcel, jud. Timiș), Gheor- 
ghe Fiorea (Roșiori de Vede), 
Tăuțan Eugenia (com. Baciu, jud. 
Cluj), Chilaf Gheorghe (Brăila) 
și Stuparu Petruța (Iași) — „Sko- 
da 120 L“ ; Bcrtalan Gheorghe 
(Deva,*, Nuțu Vasile (Ploiești), 
Nonea loan (satul Ocnița, jud. 
Bistrița-Năsăud), Torbk Lajos 
(Rupea) și Giurgică Maria (Con
stanța) — „Trabant 601“. Partici- 
pînd cu regularitate la Loz în 
plic, puteți obține și dv. succese 
asemănătoare...

<r
Tragerea obișnuită Loto de as

tăzi, 27 martie 1981, se televizea
ză în direct începînd de la ora 
18,25.
CÎȘTIGUR1LE TRAGERII LOTO 

DIN 20 MARTIE 1981

Categoria I : 2 variante 100% 
„DACIA 1300“ și 4 variante 25% 
a 17.500 lei ; Categoria II : 6,50 
variante a 18.036 lei ; Categoria 
III • 28,75 variante a 4.078 lei ; 
Categoria IV : 57,25 a 2.048 lei ; 
Categoria V : 190,L5 variante a
616 lei ; Categoria VI : 456,r(5 va
riante a 257 lei ; Categoria X : 
2.234,50 variante a 100 lei.

Report : Categoria I ; 406,715
lei.

Autoturismele „DACIA 1300" de 
la cate<Tor’a I au fost obținute 
de LINGURAR IOAN din Cluj-Na
poca și DRAGOMIR ELENA din 
București.



„CENTURA DE AUR“ LA BOX C. M. de hochei grupa „B“

(Urmare din pag. 1)

don. in ultima repriză, pe ra- 
pidistul Gheorghe Coslache La 
„cocoș". Takami Iiimiakj (Ja
ponia) s-a dovedit superior lui 
Nicolae Mîtoi, severineanul pre- 
zentîndu-se sub posibilitățile 
sale in această partidă.

Prima victorie românească a 
realizat-o recentul cîștigător al 
„Turneului primăverii", musce- 
leanul Nicolae Nicolae. El a 
reușit un succes prețios in fața 
lui Choi Sung Jun (R.P.D. Co
reeană). pugilist mai înalt de- 
cit el Și cu o bună viteză de 
execuție. Cu deplasări perma
nente Si atacuri rapide, prin 
surprindere. Nicolae a punctat 
de fiecare dată precis, depășind 
un adversar care se anunța pre
tendent la „Centură".

tn partida următoare, miile 
de spectatori au trăit momente 
de mari emoții dar și satis
facția deplină a unei victorii 
fără drept de apel. Florian Li- 
vadaru a făcut dovada unei 
excepționale dorințe de a în
vinge în partida cu cubanezul 
Miguel Miranda, cel care eli
minase oină acum doi adver
sari prin k.o. Meciul a început 
furtunos. Livadaru dezlănțuind 
din primele secunde atacuri 
rapide. Dar. surprins cu o con
tră de dreapta la bărbie a că
zut Ia podea Și a fost numă
rat. La reluarea luptei, boxerul 
român a evoluat mai reținut, 
pierzînd repriza. Din rundul 
doi. lupta s-a echilibrat trep
tat șl multe dintre loviturile 
lui Livadaru au început să-și 
nimerească ținta. în ultima re

- - - - - - - - - AL TREILEA DM DIN COLȚ...- - - - 7—
Astăzi vă invităm să coborlm din ring, și să intrăm cîteva 

momente In culisele marii competiții pugilistice. Care (poate 
că mulți dintre prietenii boxulut o știu) pretinde existența 
unui mecanism complicat, funcționînd' ca un ceasornic de 
mare precizie, pentru ca întrecerea sd decurgă fără cusur.

Dintre oamenii nevăzuțl dar atît de folositori desfășurării 
reuniunilor o să începem cu fostul mecanic de locomotivă, 
acum pensionar, Gh. Constantinescu. Are 71 de ani șl. cam 
de prin 1958, ă primit in grijă colțurile ringului. Cite pro
moții de atlețl nu i-au trecut prin față I își amintește de 
Gtju, de Linca, de Ciucă I „Cit aștept marile reuniuni !“ ne 
spune nea Gică, un fel de... al treilea om de colț. Mânușile 
sînt In grija a doi tineri oficiali, miine-polmiine competenți 
arbitri al reuniunilor internaționale : N. Ungureanu și v. vă- 
răreanu. La masa cea mai apropiată de ring oficiază, cu 
precizie de... fracțiuni de secundă, cronometrorii Gh. Lupu șt 
I. Necula, de ani și ani lingi ceasornice și lingă acest perso
naj principal al reuniunilor, gongul. In fine, altă figură ne
lipsită a competițiilor pugilistice, I. Argăseală. Cu vocea sa 
de stentor anunță, de peste două decenii, la microfonul săli
lor, meciuri mari și meciuri mici. Pe toate cu aceeași pa
siune. Are vreo slăbiciune printre boxerii de ieri și de astăzi ? 
Da, C. Cuțov dintre cel ce au pus mănușile In cui, FI. Liva
daru, dintre cel ce luptă acum intre corzi. Ferice de oficialii 
de box I Să fi spus vreun arbitru de fotbal ce preferințe 
are 1...

Eftimie IONESCU

priză. boxerul român a ridi
cat „tribunele" în picioare, răs- 
turnînd soarta unui meci care 
părea încheiat. Insistența cu 
care românul a atacat a dat 
roade. O dreaptă puternică l-a 
surprins pe Miranda în plină 
bărbie, punîndu-1 într-o difi
cultate iremediabilă. Livadaru, 
dezlănțuit, aruncă rafale de 
lovituri care își ating ținta. 
Cubanezul, este numărat de 3 
ori consecutiv și oprit să con
tinue lupta pentru inferiorita
te. A fost o luptă electrizan
tă. Livadaru neacceptînd nici 
un moment gîndul înfrîngerii. 
Victoria sa este cu atît mai

prețioasă, cu cit a fost obținu
tă în fața unuia dintre cei mai 
buni boxeri ai competiției.

Ud succes neașteptat, dar pre
țios șl meritat, a obtinut greul 
Nicolae Anghel. care l-a de
pășit la puncte pe B. Skub 
(U.R.S.S.).

Duilio Fenara [Italia]

„UN TURNEU Al TINEREJII,
Al VIITORILOR MARI CAMPIONI..."

Printre numeroșii oaspeți de peste hotare la „Centura de aur“ este - 
prezent și apreciatul specialist Duilio Fenara, responsabilul comisiei 
tehnice de box a regiunii Emilia și reputat comentator de specia
litate. Cunoscător ai boxului nostru, Duilio Fenara a urmărit pînă 
acum cinci ediții ale cunoscutei competiții pugilistice. A organizat 
multe turnee ale echipelor romanești ta Italia.

— Cum apreclați nivelul calitativ 
al actualei ediții a „Centurii de 
aur“ ?

— Am notat cu multă plăcere 
că este un turneu al tinereții. 
Acest lucru prezintă multă impor
tanță pentru formarea campioni
lor de inline,

— Aveți de remarcat, in mod 
special, vreun boxer ?

— Ml-au plăcut mult Jon Vladi
mir, pe care îl știu tacă din evo
luțiile sale ta Italia, apoi sovieti
cul Koleadln. Pot spune că echi
pa cubaneză, este drept că alcă
tuită din foarte mulți boxeri ti
neri. fără experiență internațio
nală, n-a mai făcut impresie

deosebită, ca ta alți ani. Pugl- 
llștii dta R.P.D. Coreeană se ara
tă puternici, cu calități de comba
tivitate remarcabile.

— Ce alte impresii v-a produs 
turneul ?

— Am rctatilnit cu mare plă
cere simpaticul public român, am 
revăzut vechi prieteni, ca celebrul 
tehnician Constantin Nour, com
petentul antrenor Titl Dumitres
cu, vechiul specialist Ion Stoiano- 
vici, în fine mulți alți amici a 
căror revedere imi face mare 
bucurie. îmi parc rău insă că 
boxul italian nu este reprezentat 
la această competiție. (EL I.).

SCHI: 0 NOUĂ VICTORIE A LUI JIROV (U.R.S.S.) LA BOROVEf
Aleksandr Jirov (U.R.S.S.) a 

obtinut o nouă victorie în ca
drul concursului de la Boroveț 
(Bulgaria), cîștigînd proba de 
slalom special, după ce cu o 
zi înainte învinsese si la slalom 
special. El a realizat în două 
manșe timpul de 1:52.34. fiind 
urmat de Steve Mahre (S.U.A.) 

1:52,75. Pîrtia a lăsurat 675 
m (diferență de nivel 210 m) 
și a fost pichetată cu 73 de 
porți. în clasamentul general al 
Cupei Mondiale continuă să 
conducă Ingemar Stenmark —

260 p. urmat de Phil Mahre 
(S.U.A.) — 257 d și Aleksandr 
Jirov — 180 p.

Proba feminină de' slalom 
uriaș disputată la Wangs Bi- 
sol (Elveția) a revenit elveți- 
encei Erika Hess — 2:20,46. se
cundată de americanca Chris
tine Cooper — 2:21,54. Campi
oana elvețiană Marie-Therese 
Nadig, lidera clasamentului ge
neral al Cupei Mondiale, a că
zut în prima manșă, abando- 
nînd întrecerea.

• RECENTUL TURNEU AL GIMNAS
TELOR noastre în Statele Unite a prezen
tat americanilor o nouă... Nadie Comăneci. 
In legătură cu aceasta, un ziarist american 
a scris : „Ochii el rîd și este foarte vo
lubilă. Nimic comparabil cu fetița temă
toare și întoMeauna încordată a anilor 
trecuți. Iar la aparate este cea mai fru
moasă Nadia pe care am văzut-o vreoda
tă !“... Despre Nadia și turneul peste 
Ocean se scrie în l’Equipe : „Ea n-a pier
dut nimic din strălucitele-i posibilități 
gimnastice și cele două principale obiec
tive ale sezonului sînt Campionatele euro
pene de Ia Madrid (NN în luna mai) și 
Universiada de la București, în iulie 
• APROPO DE UNIVERSIĂDA. Săritorul 
cu prăjina, francezul Thierry Vigneron. 
campion european în sală la Grenoble 
(5,70 m), despre care s-a spus că știe să 
sară bine doar acasă, și-a contrazis, lată, 
detractorii, cîștigînd titlul de campion al 
S.U.A. la Madison* din New York (5,60 
m) și recent concursul de la Tokio (5,60 
m). Obiectivul nr. 1 al lui Vigneron din 
acest an este, după cum o declară. Uni
versiada de la Bucureșt’ î £ UN SPORT 
NOU, complet necunoscut. în Kuweit. Este 
vorba de... hocheiul pe gheață care va fi 
introdus o - dată cu term’narea lucrărilor 
patinoarului — evident — artificial din 
noul palat al sportului 1 • PROFESORUL

ROMÂNIA - JAPONIA 51
In ultimele două etape, hocheiștii români Intilnesc Elveția și Norvegia

ORTISEI — VAL GARDE
NA, 26 (prin telefon). — După 
o serie de insuccese, datorate 
evident unor lipsuri de ordin 
tactic și tehnic, dar și unei 
uriașe neșanse (trei jocuri 
pierdute la un gol diferență, 
ceea ce in hochei nu înseam
nă aproape nimic...), în sfîrșit. 
joi după amiază au sosit și 
pentru echipa română clipele 
de bucurie. Clipe provocate de 
prima victorie realizată aici, o 
victorie categorică în fata se
lecționatei Japoniei : 5—1 (3-0, 
1-1, 1-0), obținută Ia capătul 
unui meci, în care formația 
română a dominat tot timpul, 
dînd din plin măsura valorii 
el adevărate.

Pentru acest joc antrenorii E. 
Pană și I. Bașa au procedat 
la unele modificări, introducînd 
in linia a IlI-a pe tinerii Chi- 
riță și Gherghișan, care avînd 
în mijloc ca centru pe experi
mentatul Solyom, au constituit 
cea mai periculoasă și produc
tivă linie de atac. Bine a ju
cat la această linie și pere
chea de fundași și ea într-o

formulă nouă : Teodoriu- — A- 
xinte. Locul lui Axinte în pri
ma linie de atac a fost luat 
de Pisăru și astfel echipa s-a 
mai echilibrat, prezența tine
rilor menționați mai sus im- 
pulsionînd întregul joc al for
mației.

Echipa română a început 
partida într-un ritm rapid, a- 
tacînd furibund și înscriind în 
primele. 10 minute trei goluri: 
Solyom (min. 2), Nistor (min. 
5) și Antal (min. 9). Apoi jo
cul s-a mal liniștit, in repriza 
a Ii-a înscriind pe rînd Hălău- 
că (min. 31) și Kano (min. 
33), pentru ca scorul final să 
jfie pecetluit de Solyom. în ulti
ma repriză (min. 58). A condus 
bine Z. Tyszkiewicz (Polonia).’ 
ajutat de G. Pisoni și A. Zar- 
do, ambii Italia.

Alt rezultat : Elveția — Iu
goslavi* 4—4 (3—1, 0—2,' 1—1).

Vineri este zi de odihnă. E- 
chip* României va juca sim- 
bătă cu Elveția și duminică, în 
ultima zi a campionatului, cu 
Norvegia.

In preliminariile c. m.
In zona europeană a preliminariilor C.M. s-au desfășurat mai 

multe meciuri, unele importante, îndeosebi în grupa a doua. Iată 
cîteva amănunte despre aceste jocuri, precum șl clasamentele 
grupelor :

Olanda ți Belgia învingătoare
9 La Rotterdam, In fața a 60 000 

de spectatori, Olanda a dispus 
de Franța cu 1—0 (0—0), prin
golul înscris de MOhren în min. 
48, din lovitură liberă. Arbitrul 
Italian L, Angolin a condus for
mațiile :

OLANDA : Schrijvers — Poort- 
vliet, Krol, Rene van de Kerk- 
hof, Willy van de Kerkhof, Ho- 
venkamp, (La Ling), Thijsen, Op- 
hof, Peters (Stevens), MOhren, 
Rep.

FRANȚA : Dropsy — Janvion, 
Specht, Lopez, Bossis, Moizau 
(Christophe), Larios, Giresse, La
combe (Zimako), Rocheteau, Six.

• La Bruxelles, ta fața a 40 009 
de spectatori, reprezentativa Bel
giei a dispus, după un meci ex
trem de dificil, de formația Ir
landei cu 1—0 (0—0) prin punc
tul înscris abia ta min. 86 de 
Ceulemans. A arbitrat : portu
ghezul F. Nazarre. învingătorii au 
aliniat „ll“-le : Preudhomme — 
Gerets, Millecamp, Meeuws, Ren- 
quin, Mommens (Vercauteren), 
Coeck (Wellens), Vandereycken, 
Ciuytens, Ceulemans, Vanden- 
bergh.

lie ; Franța — Belgia șl Cipru — 
Olanda

Clasamentul grupei a Il-a :
01. Belgia 5 4 10 8— 3

2. Irlanda 6 3 12 12— 7 7
3. Franța 3 2 0 1 9— 1 4
4. Olanda 4 2 0 2 5— 3 4
5. Cipru 6 0 0 6 4—24 0

Următoarele meciuri, la 29 aprl-

Țara Galilor se detașează
Desfășurat ia Ankara, meciul 

dintre Turcia și Țara Galilor s-a 
încheiat cu victoria oaspeților eu 
1—0 (0—0), prin punctul înscris
de Harris ta min. 67. Astfel ga-

Scoțienii n-au putut trece do 
nordirlandezi

Iezii ocupă primul loc în clasa
ment la o diferență apreciabilă, 
dar mai stat două candidate re
dutabile : U.R.S.S. șl Cehoslova
cia. Iată situația grupei a IH-a :
1. țara Galilor 4 4 0 0 10— 0 8
2. U.R.S.S. 2 2 0 0 7— 1 4

Următorul meci, la 15 aprilie : 
Turcia — Cehoslovacia.

3. Cehoslovaci* 2 10 1 2— 1 2
4. islanda 4 10 3 4—12 2
5. Turcia 4 0 0 4 1—10 0

IN MECI AMICAL, ANGLIA,
ÎNVINSĂ PE

Pe stadionul „Wembley", repre
zentativa Angliei — adversara se
lecționatei României de la 29 
aprilie, la Londra — a suferit a 
neașteptată înfrtagere ta fața 
Spaniei, gazda turneului final al 
campionatului mondial de anul 
viitor. Englezii, la primul lor test 
din acest an, au pășit cu sttagul, 
cu toate că selecționerul Bon 
Greenwood a aliniat cea mai bună 
formație posibilă ta acest mo
ment. Desigur, după cum remar
că agenția Reuter, cel peste 60 060 
de spectatori au fost dezamăgiți 
de prestația echipei lor favorite 
șl l-au aplaudat pe spanioli pen
tru victoria —• meritată — obți
nută miercuri seara. Spania a în
vins cu 2—1 (2—1) șl, după cum 
subliniază aceeași agenție, ea își 
va putea apăra șansele cu succes 
la „El Mundial ’82“. Cel mai bun 
jucător de pe teren a fost spa
niolul Zamora, coautor la primul 
gol șl autor al golului victoriei. 
Balonul pornit din piciorul aces
tuia a fost pasat de cinci jucă
tori pînă ce a ajuns la Satruste- 
gul — complet liber, care de la 
3 m a șutat imparabil în poarta 
lui Clemence (min. 4). Entuzias
mați de gol spaniolii continuă să

CIOCÂLTEA L-A ÎNVINS PE HERMANN
MUNCHEN, 26 (Agerpres). — 

Turneul internațional de șah de 
la Bochum (R. F. Germania) a 
continuat cu runda a opta. în 
care marele maestru român Vic
tor Ciocâltea l-a învins pe jucă
torul vest-german Manfred Her
mann, iar Mihai Ghindă a în

trerupt partida cu marele maes
tru filipinez Eugenio Torre. Ka- 
valek a cîștigat la Feustel, Kun- 
stowicz l-a învins pe Westerinen, 
iar Keen a remizat cu Lobron.

Lider al clasamentului se men
ține Kavalek (S.U.A.), cu 6,5 
puncte.

Dmitri Letnik. de la Institutul Politehnic 
din Frunze, și-a propus să străbată o bună 
parte din teritoriul Uniunii Sovietice, por
nind din Kirghizia, de la Frunze, pînă în 
Estonia, la Tallin. Vehiculul ce-1 va fo
losi va fi o simplă bicicletă, prevăzută însă 
— la ghidon — cu o pînză, pe un catarg

® GEORGE GAINFORD, celebru antrenor 
de box, care timp de 15 ani i-a fost ma
nager lui Ray Sugar Robinson (fost cam
pion profesionist la semlmijlocie și mijlo
cie) a încetat din viață la New York. Gain
ford avea "30 de ani, din care peste 60 • în
chinați boxului 1 • „SUPORTERI VENITI 
SA VA ÎNCURAJAȚI ECHIPA !“ este soli
citarea echipei de fotbal F.C. Niirnberg, 
din prima Ligă a campionatului vest-ger
man. înaintea meciurilor desfășurate aca
să. jucătorii echipei sînt îmbarcați într-un 
autobuz ornat în culorile clubului, cu care

sînt plimbați prin oraș. La multele halte 
pe care le fac în jurul lor se adună nu
meroși suporteri Iar Kargus, Stocker, Eder, 
Hintermaier și celelalte vedete ale echipei... 
semnează autografe. „Mergînd în mijlocul 
suporterilor, îi facem și pe ei să vină la 
noi, în tribunele stadionului !“ — declară 
managerul echipei, Fleschenberg. Proce
deul s-a dovedit eficient ! • FOSTUL RE
CORDMAN mondial la înălțime, sovieticul 
Vladimir lasccnko a fost operat din nou. 
de data aceasta la Oberndorf, în Austria. 
Cu doi ani în urmă, Iascenko a suferit o 
ruptură a ligamentelor genunchiului stîng. 
El se află acum în îngrijirea unul reputat 
chirurg, dr. Edgar Baumgartl, care s-a fă
cut cunoscut prin operațiile făcute unor 

fotbaliști și schiori alpini accidentați © 
CAMPIONUL OLIMPIC de yachting — cla
sa finn — finlandezul Esko Rekhardt (22 
ani) se dovedește și un bun schior. în 
această iarnă el a participat cu succes la 
cîteva concursuri de slalom © PARTICI- 
PÎND la un concurs de înot, la proba de 
400, m, la categoria de vîrstă 70—74 ani, en
glezoaica Vivienne Cherriman, de 73 de 
ani. a realizat 7:54.99 — record mondial, 
cu 22.16 s superior vechiului record al lu
mii. Și nu se va opri aici...

Romeo VILARA

La Glasgow, 7400 de spectatori 
au rămas decepționați de evoluția 
formației Scoției care n-a reușit 
să învingă Irlanda de Nord. Scor 
1—1 (0—0). Oaspeții au deschis
scorul prin Hamilton (min. 70) 
iar gazdele au egalat 5 minute 
mai tîrzlu prin Wars. Clasamen
tul grupei a Vl-a :
1. Scoția 4 2 2 0 3—1 62. Portugalia 3 2 10 4—0 53. Irl. Nord 4 12 1 4—2 44. Israel 5 0 3 2 1—5 3
5. Suedia 4 0 2 2 1—5 2

Următoarele meciuri la 29 apri
lie ; Irlanda de Nord — Portuga
lia și Scoția — Israel.

CB EFECTIVUL COMPLET.
TEREN PROPRIB

atace, dar englezii egalează ta 
urma unui contraatac, ta min. 
27, prin Hodale. Cinci minute 
mai tlrzlu Zamora face un sla
lom printre apărătorii gazdelor 
și marchează golul victoriei.

Au jucat formațiile :
ANGLIA ; Clemence — Nea!, 

Sansom, Russel Osman, Butcher, 
Robson, Keegan, Trevor Francis 
(Barnes), Mariner, Brooking (Wil
kins), Hoddle.

SPANIA : Arconada — Cama
cho, Gordillo, Joaquin, Tcndillo, 
Maceda (Montero), Marcos (Dani), 
Victor, Satrustegul, Zamora, Jua- 
nito.

• La Granada : Spania B — 
Anglia B 3—2 (2—0).

• TELEX •
AUTO • Particlpanții la „Ma

rele premlu“ al Braziliei, cea 
dc-a doua probă a C.M. rezervat 
piloțllor de formula I, au efec
tuat primul antrenament oficial 
pe circuitul din Rio de Janeiro» 
unde dutninlcă se va desfășura 
cursa. Cel mai bun timp a fost 
obținut de argentinianul Carlos 
Reutemann („Williams"), cronome
trat pe un tur (5.030 km) cu 
1:37,48.

FOTBAL • în preliminariile 
C.E. de Juniori I : Bulgaria — 
Iugoslavia 1—0 (0—0), Franța — 
Portugalia 2—0 (1—0).

HOCHEI PE GHEAȚA • La 
Praga s-a disputat cel de-al doi
lea meci Cehoslovacia — Finlan
da. Gazdele au terminat învin
gătoare cu 2—1 (1—0, 0—0, 1—1). 
în primul joc, desfășurat cu o 
zi în urmă la Teplice, hocheiștii 
cehoslovaci cîștigaseră cu 3—0.

NATAȚIE • In cadrul con
cursului organizat de ziarul „Kom- 
somolskaia Pravda", înotătorul 
Serghei Kiseliov a cîștigat proba 
de 100 m fluture cu 56,65. Alte 
rezultate, masculin : 200 m liber
— Felonov 1:53,30 ; 200 m bras — 
Podmariov 2:21,17 ; feminin : 100 
m fluture — Marina Trofimova 
1 :03,88 : 200 m liber — Ludmila 
Deviatkina — 2 ;08,70.

ȘAH © în runda a 14-a a „Me
morialului Paul Keres“ : Gipslis
— Tal Gufeld — Petursson
‘A—Barczay — Hazai Vo—*/->. 
Celelalte partide s-au întrerupt, 
în clasament conduc marii maeș
tri sovietici Gipslis și Tal cu 
cîte 9 p.

tenis' e în turul II al tur
neului de la Sindelfingen (R.F.G.): 
Glickstein — Solomon 7—6, .
6— 4 (!). Lendl — Hjertquist 6—2,
7— 5, Norback — • Mottram 6—3,
6—4, Lewis — Hocevar 7—5. 6—4. 
Fitzgerald — Frawley 6—1, 2—6, 
6—4 © în optimile de finală de
la Milano, Bjorn Borg l-a în
vins cu 6—1, 5—7, 6—3 pe Bill 
Scanlon, iar Stan Smith l-a în
trecut cu 6—2, 7—6 pe Carlos
Kirmayr. Alte rezultate : Gene 
Mayer — Rennert 6—1. 6—2, Ocle- 
ppo — Amaya 6—5 (abandon)
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