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DIN JUDELUI BAMIIÂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al partidului, 
președintele Republicii, a făcut 
în cursul zilei de miercuri o 
vizită de lucru în unități a- 
gricole din județul Harghita.

Secretarul general al partidu
lui a fost însoțit de tovarășul 
Iosif Banc, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

La plecarea din Tg. Mureș, 
unde tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat cu o zi 
înainte unități agricole din ju
dețul Mureș, secretarul general 
al partidului a fost salutat de 
numeroși oameni ai muncii — 
români, maghiari, germani, 
care au ținut să-și ia un 
călduros rămas bun, să-i adre
seze cele mai vii urări de să
nătate și viată lungă, de mul
tă putere de muncă în fruntea 
partidului și statului nostru.

Cei prezent! au scandat cu 
însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R.„Ceaușescu si poporul”.

în uralele mulțimii, elicop
terul prezidenția) s-a îndreptat 
apoi spre județul Harghita.

Dialogul de lucru al secre
tarului general al partidului, 
președintele Republicii, cu a- 
gricultorii din județul Harghita 

a început în comuna Tușnad-Sat.
Elicopterul prezidențial a a- 

terizat pe o pajiște din mar
ginea așezării unde numeroși 
locuitori veniseră să-l salute 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să-i ureze „Bun venit", expri- 
mîndu-șl bucuria de a-1 avea 
din nou ca oaspete.

Sentimentele de stimă, de 
înaltă prețuire pe care comu
niștii, toți oamenii muncii din 
județul Harghita — români, 
maghiari —, asemenea între
gului nostru popor, le poar

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR 
CONGRESULUI U.G.S.R.

Miercuri s-a încheiat la 
București Congresul Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, eveniment de mare 
însemnătate în viața social-po- 
litică a țării, ale cărui lucrări 
s-au desfășurat, timp de trei 
zile, sub puternica înriurire a 
ideilor și orientărilor de excep
țională valoare teoretici și 
practică formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, in cuvin- 
tarea rostită Ia deschiderea a- 
cestui larg și reprezentativ fo
rum al democrației muncito
rești din patria noastră.

învingind cu 1-0 reprezentativa de fotbal a Ungariei

în meciul retur din preliminariile campionatului european I

JUNIORII ROMÂNI S-AU CALIFICAT PFNIRU TURNEUL FINAL
HUNEDOARA, 8 (prin tele

fon). Prima repriză a fost do
minată net de echipa noastră. 
O singură dată, în min. 12, 
„ll“-le tricolor s-a aflat în de
rută, la primul corner al oas
peților, cînd, lăsat liber în ca
reu, Kiprich a șutat violent în 
stîlpul din stingă porții lui Gh. 
Popa. A urmat însă replica 
promptă a juniorilor români 
care au apăsat virtos pe acce
lerație. Ei au construit multe 
acțiuni închegate, chiar specta
culoase, îndeosebi pe flancul 
sting, prin Udrică și Stoica, din 
care se putea înscrie ușor cel 
puțin 3 goluri. Mult aplaudate 
de cei aproximativ 10.000 de 
spectatori, care au luat loc în 
tribunele stadionului Corvinul 
(teren foarte bun, timp exce-

IERI LA TEL-AV1V
Echipa reprezentativa 

a pierdut in min. 90, cu 
1-2, jocul amical cu 
Israel.

(relatările trimisului 
nostru în pag. 2—3) 

tă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, și-au găsit expresie 
în manifestarea plină de 
căldură cu care a fost întîm- 
pinat secretarul general al 
partidului, in cuvintele de bun 
sosit adresate de primul secre
tar al comitetului județean de 
partid, Iosif Szasz.

Cei prezenți, tineri și vîrst- 
nici, aclamau cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu șl poporul !“

Secretarul general al parti
dului a fost invitat apoi să 
cunoască aspecte din activita
tea lucrătorilor ogoarelor din 
Tușnad-Sat

S-a vizitat în continuare 
cooperativa agricolă de pro
ducție Sin Martin, unitate care 
a cunoscut de la an la an o 
continuă dezvoltare, indeosebi 
în sectorul zootehnic.

In continuare, secretarul ge
neral al partidului a analizat 
cu specialiștii din agricultura 
județului o serie de probleme 
privind folosirea pajiștilor in 
Harghita.

Așa cum procedează întot
deauna, și in timpul acestei vi
zite, secretarul general al 
partidului s-a oprit adesea pen
tru a sta de vorbă cu locuitorii 
satelor, întrebîndu-i de să
nătate, interesîndu-se cum lu
crează, ce cîștiguri le asigură 
munca lor.

Dialoguri simple, firești, sub
liniate de emoția glasurilor ce
lor ce se află fată in față cu 
conducătorul partidului și sta
tului. Ei au ținut, la rindul lor, 
să-i mulțumească, in cuvinte 
pline de căldură, pentru onoa
rea de a vizita din nou jude
țul și comunele unde muncesc 
și trăiesc și să-i adreseze din 
suflet urări de sănătate.

La reluarea dezbaterilor in 
plen noi vorbitori și-au spus 
cuvîntul de la tribuna congre
sului în legătură cu problemele 
înscrise pe ordinea de zi.

In continuare, congresul a 
adoptat, în unanimitate, hotă- 
rîri prin care se aprobă rapor
tul șt activitatea Consiliului 
Central al U.G.S.R.. precum și 
raportul șl activitatea Comisiei 
Centrale de Cenzori.

Trecindu-se Ia ultimul punct 
de pe ordinea de zl, congresul 
a ales organele de conducere 
ale Uniunii Generale a Sindi
catelor.

(Continuare în pag. 2-3) 

lent) au fost fazele din min. 17 
și 34, cînd Udrică a trecut suc
cesiv de 4—5 adversari, centră
rile lui fiind reluate însă slab, 
din careu, de aripa dreaptă M. 
Radu. Au fost atacuri care au 
făcut „mat" apărarea oaspeți
lor, ca dealtfel, și cele inițiate 
pe centrul terenului de Sertov 
în min. 25 și 26, cînd numai 
indecizia și lipsa de precizie a 
șuturilor au făcut ca tabela de 
marcaj să nu se modifice și să 
rămînă albă pînă la sfirșitul 
reprizei.

După pauză, echipa noastră 
a reluat în trombă atacurile și 
în min. 43, a „curs" spre poar
ta lui Piei o acțiune, pe cit de 
simplă, pe atît de eficientă : 
Balint l-a deposedat în careul 
nostru pe Fodor și l-a deschis 
în adîncime pe M. Radu, care 
a făcut o cursă de GO m, a cen
trat înapoi pînă Ia SERTOV, 
care, venit lansat, a reluat ba
lonul cu capul, cu boltă, de Ia 
16 m, peste portarul ieșit : 1—0. 
Gol spectaculos, venit după 
acele mari ratări ale primei re
prize, gol succedat de alte cî
teva ocazii extrem de favora
bile. ratate de Udrică în min. 51 
și 57. Și mai ales, în minutul 
64, cînd șutul aripei stînga a
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De azi, la Cluj-Napoca

FINALELE „DACIADEI" LA HALTERE PENTRU JUNIORI
Paralel au loc concursurile republicane rezervate 

copiilor și juniorilor pină la 18 ani
Finalele pe țară aTe „Dacîa- 

dei“ la haltere, rezervate junio
rilor, vor avea loc la Cluj-Na
poca. De astăzi și pină dumini
că, orașul de pe Someș va fi 
gazda unei mari competiții, la 
care vor participa cei mai buni 
juniori, halterofili pină la virsta 
de 20 de ani, in total peste 100 
de concurenți. Printre cei mai 
talentați, vor intra pe podiu
mul de concurs : N. Dragnea 
(URBIS), M. Liviu (Chimpex

ȘT. RUSU Șl N. ZAMFIR - NEÎNVINȘI DUPĂ PRIMA ZI 
A CAMPIONATELOR EUROPENE DE LUPTE GRECO-ROMANE

GOTEBORG, 8 (prin telefon). 
Cea de a 28-a ediție a cam
pionatelor europene de lupte 
greco-romane, a început miercuri 
la Lisebergshallen sub semnul 
unui interes deosebit, rryar.ifes- 
tat de iubitorii acestui sport 
din orașul suedez. Mai întîi au 
avut loc tragerile la sorți — cu 
implicații directe în stabilirea 
clasamentelor finale. Din scurte
le noastre relatări, ca si din 
lectura rezultatelor, cititorii vor 
înțelege, desigur, lesne, care au 
fost șansele și... neșansele lup
tătorilor români. Dar. înainte 
de cronica inaugurală, cîteva 
date statistice : la cele 5 cate
gorii cu care a debutat miercuri 
competiția au fost înscriși 66 
de concurent! : 11 Ia 48 kg 16

In vederea meciului de rugby România — Italia

BRĂILA SPORTIVĂ VREA SĂ FIE 0 EXCELENTĂ GAZDĂ!
Brăila, orașul din care au 

plecat spre marea performanță 
sportivi de faimă ca boxerii 
Mircea Dobrescu, frații Cuțov 
sau Antoniu Vasile, luptătorul 
Vasile Iorga sau atleta Gina 
Panait, se află acum în preaj
ma unei autentice premiere : 
găzduirea unui meci interna
țional de rugby. Și încă a unuia 

echipei noastre — intr-o vervă 
deosebită, el devenind favori
tul tribunei hunedorene — a

Laurentîu OUMHRESCU

(Continuare in pag. 2-3)

IN CINCI MINUTE DE EXERCIȚII SE POATE REClȘTIGA 
ENERGIA CONSUMATĂ IN PATRU ORE DE MUNCĂ!

Drumul pe care armăturile 
metalice — de băi. de ferestre, 
de uși — 11 fac, aici, la
I.R.E.M.O.A.S. de la ștanțarea 
ori turnarea pieselor pînă la 
starea lor finită, strălucitoare, 
nu este prea lung. Cîteva ate
liere intr-o imensă hală. Dar 
la prelucrarea fiecărui reper 
își aduc contribuția sute de 
mîini. sute de muncitoare tinere 
și mai puțin tinere, fiecare la 
postul el în banda de lucru. 
Mașinile țăcăne neîntrerupt, 
șlefuitoarele șueră la fiecare 
atingere de metal, iar mîinile 
femeilor și ale bărbaților nu 
zăbovesc o clipă „Toate co
lectivele s-au angajat, cu en- 

Constanța), P. Nedelea (Gloria 
Bistrița), L Corpodeân (C.S.M. 
Cluj-Napoca), N. Ciuciurea 
(C.S.M. Reșița) și mulți alții, 
care alături de sportivii consa
crat! vor simți în aceste zile 
bucuria de a se număra prin
tre laureații „Daciadei". între
cerea se constituie într-un pri
lej excelent de selecție înain
tea apropiatelor competiții in
ternaționale.

Paralel vor avea loc și con- 

la 57 kg. 12 la 68 kg. 17 la 
82 kg și 10 la 100 kg.

în primul tur. campionul 
olimpic Stefan Rusu l-a întîl- 
nit pe noul reprezentant al Po
loniei Ia această categorie. C. 
Kowalik (A. Supron a trecut 
la cat. 74 kg), un adversar pu
ternic și ambițios, care și-a a- 
părat cu dîrzenie șansele. Cam
pionul olimpic a știut să-și va
lorifice potențialul și a „punctat" 
decisiv în final, obținînd victo
ria Ia puncte (3—1). Din aceeași 
grupă mai fac parte A. Krav- 
cenko (U.R.S.S.), K. Gali (Un
garia). h. Lacaze (Franța) G. 
Swensson (Suedia) etc.

Mihai Cișmaș* (48 kg) a de
butat timid, complexat parcă de 
marea experiență competiționa- 
lă și de palmaresul atît de bo- 

oflcial ! Au cintărit în această 
alegere precedentele reușite 
organizatorice — o ediție a 
„Trofeului Carpați" la handbal 
feminin. alta a Turneului 
Prietenia la polo, numeroase 
competiții și întîlniri pugilisti
ce, Balcaniada de înot a junio
rilor, meciul de fotbal dintre 
Iotul nostru reprezentativ și 
Selecționata divizionară a R.D. 
Germane etc. —, precum și ex
celenta bază materială. Astfel, 
Stadionul municipal, pe care se 
va desfășura partida de dumi
nică (ora 15), este situat în 
cadrul natural de o deosebită 
frumusețe al parcului „Monu
ment".

Ce-i drept. Brăila nu repre
zintă un important centru pe 
harta rugbyului românesc. A 
existat aici în anii ’50—60 o 
echipă divizionară „B“. fiin
țează actualmente o echipă 
(Liceul de marină) înscrisă în 
campionatul republican al ju
niorilor și alta (a Grupului 
școlar-auto) participaptă la 
competiția organizată de 
M.T.Tc. Acestea sint, la pro- 

tuziasm și fermitate să intim- 
pine marele eveniment din 
viața poporului nostru, aniver
sarea partidului, cu succese cit 
mai mari în muncă — ne spu-
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Gimnastica Ia locul
de muncă la I.R.E.F1.0.AS.
\\\\\\\\\\\\\\'
ne Gheorghe Cioranu, pre
ședintele asociației sportive, 
care ne însoțește.’ Acesta este 
și pentru noi obiectivul nr. 1". 
Obiectivul asociației sportive 7 

cursurile republicane pentru 
copii (pînă Ia 16 ani) și juniori 
mici (pînă la 18 ani). Și la a- 
ceste dispute, numărul partici- 
panților va fi apreciabil : a- 
proape 300 de tineri halterofili 
din 28 de cluburi și asociații. Și 
în aceste întreceri, antrenorii 
vor trebui să-și îndrepte privi
rile spre elementele cele mai 
valoroase, cu perspectivă, care 
ar putea fi promovate în lotu
rile naționale.

gat al turcului Săli Bora, in 
fața căruia a pierdut la puncte 
(3—10).

Nicolae Zamfir (57 kg) a cîș- 
tigat prin descalificare (2—0) 
fără puncte tehnice în fața 
francezului M. Mercader, dar 
credem că el putea obține o 
victorie mai clară. în serie cu 
sportivul român mai concurea
ză P. Mihalik (Polonia). S. Șe- 
rikov (U.R.S.S.). S. Bulov (Bul
garia). H. Holidis (Grecia) P. 
Passarelli (R.F.G.). luptători a 
căror valoare este cunoscută.

Ion Draica (82 kg) a debutat 
si el cu o victorie, Invingîndu-î 
detașat la puncte (7—0) Pe gre-

Don GARLEȘTEANU

(Continuare In ma a 4-a) 

priu și la figurat, speranțele 
balonului oval în municipiul 
de la Dunăre. Pentru că — ne 
spunea Nicolae Nacu, șef de 
secție Ia Combinatul de fibre 
artificiale, unul dintre jucă
torii de ieri ai Brăilei — „vom 
forma un XV care să se nu
mere, din toamnă, printre com
petitoarele eșalonului secund 1“

Ineditul eveniment sportiv 
este așteptat cu mare interes. 
„Cind s-a anunțat la stadion, 
in timpnl unui recent meci de 
fotbal, că la Brăila se va juca 
o atit de atractivă premieră 
rugbystică, tribunele au răsu
nat de puternice aplauze — 
remarca Petru Găzdoiu, con- 
tabil-șef al C.J.E.F.S. Sperăm 
că stadionul va fi duminică 
plin, cererea de bilete pentru 
un loc din cele aproximativ 
24 000 (numerotate) fiind foar
te mare. De menționat că ta 
deschidere va avea loc întn- 
nirea de fotbal din cadrul Dfr- 
viziei „B“ dintre Chimia Bră
ila și C.S. Botoșani"

Geo RAEȚCHI

,Da !“. Curînd aveam să ne 
convingem că așa este.

Mașinile zumzăie neîntrerupt, 
trecem printre bancurile de 
lucru șl admirăm tot mai 
mult hărnicia mîinilor. Este 
greu 7 Firește. Să stai ceasuri 
în șir în aceeași poziție. să 
faci aceleași mișcări... Dar, 
brusc, contactele electrice sint 
întrerupte. Pauză ! O fată zvel- 
tă urcă pe una din mese și—1 
auzim vocea ca de copil : 
„Gata, fetelor I Pregătirea..." 
Și-n cîteva secunde munci-

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2-3)



ÎNCHEIEREA lucrărilor
CONGRESULUI U.G.S.R

(Urmare din vag 1)
In prima sa ședință plenară, 

Consiliul Central al U.G.S.R. a 
ales Comitetul Executiv, format 
din 47 de membri.

In funcția de președinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R. 
a fost ales tovarășul Cornel 
Onescu, in funcția de vicepre
ședinți — tovarășii Gheorghe 
Petrescu, Floarea Bucur, Mar
gareta Cucu, Anica Popa, Ele
na Peter, Constantin Baltă și 
Gunther May, iar ca secretari 
tovarășii Aurel Duca, Elena 
Ene, Ștefan Korodi și Ștefan 
Pavel.

>«
In ședința de închidere 

fost adoptată, 
rezoluția Congresului 
Generale a Sindicatelor din Re
publica Socialistă România.

Intr-o atmosferă de puterni
că însuflețire congresul a ho- 
tărît să adopte o scrisoare a- 
dresată Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușeșcu, al cărei conținut a 
fost aprobat cu vii și puternice 
aplauze și ovații de toți cei 
prezenți.

Președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. a declarat apoi 
inebise lucrările Congresului.

a
în unanimitate, 

Uniunii

LĂSAȚI COPIII SA ZBOARE!

[ oamenii arenelor!dincolo etc arenă
>7........................ ---......................... —...............    | -....

VICTORIILE IN SPORT SÎNT Șl VICTORII IN PRODUCȚIE!
Nicu Grigo- 
sportulul. un 
viteză pe cir- 
coastă, a ob- 

succes

H

l-am văzut, în iarna aceasta, 
zburînd... pe schiuri la Pre
deal (Cioplea), la Valea Strîm- 
bă (Suseni-Harghita) și la 
Borșa (Maramureș). Copii de-o 
șchioapă, putem zice, de 10—14 
ani, se avîntau pe trambuline
le de schi cu curaj, senini — 
simplu de parcă ar fi urmărit 
o minge pe pajiște — sărind 
cu schiurile 30—40 m. DecL
renaște și la noi proba de sări
turi cu schiurile și, ceea ce 
este cel mai imbucțirător. prin
tre săritori aflăm copii care 
fiac, deocamdată, primii pași în 
acest sport, fiind performerii 
de mîine la această disciplină.

Felicitări deci cluburilor și 
asociațiilor care se ocupă cu 
răspundere de această migăloa
să muncă de formare a copi
ilor care au început să sară cu 
schiurile. In speță : C.S.Ș. Pio
nierul Borșa, A.S. Minerul 
Baia Borșa, C.S.Ș. Baia Sprie, 
C.S.Ș. 2 Baia Mare — toate 
din județul Maramureș, C.S.Ș. 
Brașovia, C.S.Ș. Rîșnov, C.S.Ș. 
Predeal, Voința Odorhei, A.S. 
Rapid Suseni (jud. Harghita) —

fi- 
Și

în spatele cărora se află, 
rește, o serie de antrenori 
profesori, inimoși, printre care 
George Todașcă — cu 
deosebite și în 
trambulinei pentru copii de la 
Borșa, Aurei Munteanu — cu 
cei mai buni juniori la această 
disciplină, Ștefan Moșe — cu 
un centru de juniori bun la 
Odorhei, Istvan Gyuiai și Csa- 
ba Benedek — inițiatorii 
trenorii centrului de la 
Strîmbâ ș.a.

Deci începutul a fost 
Pe trambulina de la 
(omologată de către F.I.S. 
una dintre marile 
de acest gen din Europa) s-au 
efectuat în această iarnă să
rituri de 91,5 m și 90 m (Gh. 
Gerca, respectiv Gabriel Stin- 
ghe). Cu siguranță, printre 
micii și curajoșii săritori de 
astăzi — pregătiți cu mare a- 
tenție — se află și cel care în 
curînd ne vor aduce satisfacția 
de a trece, de ce nu ?, granița 
celor 100 m. Succes, deci, mici
lor temerari !

merite
construcția

și an- 
Valea

făcuit.
Borșa 

ca 
construcții

Automobilistul 
raș, maestru 
cunoscut pilot 
cuit și viteză 
ținut în anul 
puțin obișnuit 
tluri de campion al țării, 5 în 
probe individuale și două pe 
echipe. Un 
rajos.

Inginerul 
solvent al 
nică a Institutului 
din Iași, lucrează în „Compar
timentul de încercări, cerce
tare și testări autoturisme in 
condiții speciale (competiții)" 
din întreprinderea de autotu
risme Dacia — Pitești. A venit 
în 1972, perioadă in care în
cepea pregătirea pentru intra
rea în fabricație a primei ma
șini românești „Dacia 1100“. 
Este1 socotit repede „un ingi
ner tînăr pe care se poate 
conta" dat fiind preocupările 
lui legate de producție, predi
lecție pentru munca de cerce
tare. Acum cițiva ani se ho
tărăște ' să se facă alergător de 
curse, 
ceasta direcție deosebit de ta
lentat. L-am aflat, de curînd, 
în compartimentul în care lu
crează — cu mîini muncite, de 
inginer „care pune mîna“, 
care învîrte hîrtii 
stînd de vorbă, ne-a surprins 
afirmind : „Mă bucură cînd în
ving într-o cursă. Nu victoria 
mă entuziasmează cel mai 
mult însă — ca fiind pe al 
10-lea pian pentru mine — ci 
succesul mașinii pregătite. Vic
torie înseamnă pentru mine că 
experimentul privind suspensia 
a reușit, că elicea 
a ventilatorului o 
perfect pe cea 
ș.a.m.d.". A alergat

al 
de 
în 
1980 un
: a cucerit 7 ti-

sportiv talentat, cu-

Nicu Grigoraș, ab- 
Facultății de meca- 

Politehnlc

dovedindu-se și in a-

nu 
unde,

din plastic 
înlocuiește 
de metal 
la un mo-

La C. M. de tineret, de la Lausanne

UN MĂNUNCHI DE
Luna aprilie este luna tine

rilor scrimeri din întreaga 
lume, cei mai buni dintre ei 
urmînd a se întîlni, între 16 și 
20, la Lausanne, gazda ediției 
1981 a campionatului mondial 
de tineret (sub 20 de ani).

De-a lungul anilor, mulți 
dintre scrimerii care au dat 
strălucire planșelor interna
ționale și-au început ascensiu
nea odată cu dobîndirea titlu
rilor de campioni mondiali do 
tineret, ca floretiștii Magnan, 
Kamuti, floretțstele Nikonova, 
Schwarczenberger, Sidorova, 
sabrerii Krovopuskov, Marot, 
spadasinii Brodin, Koppang, 
printre aceștia aflîndu-se, de
sigur, și reprezentanții școlii 
românești de scrimă care au 
urcat pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului : floretiștii Petru 
Kuki (dublu campion mondial 
al cadeților, în 1974 — la Is
tanbul și în 1975 — la Mexico) 
și Ștefan Ardcieanu (Viena, 
1966), floretistele Ana Ene- 
Pascu (Gând, 1963) și Ecateri- 
na Iencic-StahI (Rotterdam, 
1965), spadasinii Adalbert 
Gurath (Leningrad, 1960) și 
Anton Pongracz (Teheran, 1967)

SPERANȚE ALE SCRIMEI ROMANEȘTI 
și sabrerul Ioan Pop (Istanbul, 
1974).

Pentru a doua oară găzduiți 
de „țara cantoanelor" (prima 
dată în anul 1969, la Geneva), 
reprezentanții tinerei genera
ții din scrima mondială se în- 
tîlnesc acum la Lausanne, pe 
planșele instalate la Palais 
de Beaulieu după următorul 
program : 16 aprilie — floretă 
băieți ; 17 — sabie și finala la 
floretă băieți ; 18 — spadă și 
finala de sabie ; 19 — floretă 
fete și finala de spadă ; 20 — 
finala de floretă fete.

Scrima românească va fi re
prezentată, la toate cele pa
tru arme, de un mănunchi de 
speranțe, investite de forul 
de specialitate cu răspunde
rea de a reînnoda 
selor, întrucît în 
prezența noastră 
întreceri nu s-a 
remarcată ca în 
nando Bucur (floretă băieți), 
Nicolae Bodoczi (spadă și flo
retă), Felix Nicolae (spadă), 
Florin Păuncscu și Alexandru 
Chiculiță (sabie), Csila Ru- 
parcsics, Eiisabeta Guzganu și 
Rozalia Oros (floretă fete) sînt

firul succe- 
ultimil ani 
la aceste 
mai făcut 

trecut. Fer-

»
șefii de promoție ai unor gene
rații talentate, care s-au și 
afirmat în competițiile interne 
chiar la nivelul seniorilor. Unii 
dintre ei au și fost selecționați 
In primele loturi reprezentati
ve, în perspectiva Jocurilor O- 
limpice de Ia Los Angeles 
1984, creîndu-li-se bune condi
ții de pregătire și afirmare în 
mari întreceri, în țară și 
peste hotare, tocmai pentru 
a dobîridi experiența nece
sară abordării cu succes a 
competițiilor de anvergură. 
Iată-i, acum, după ce și-au 
dobîndit prin sita selecției 
locul, în preajma unui aseme
nea examen, unde au datoria 
să-și exprime la cel mai înalt 
nivel pregătirea și talentul, 
pragul atins în încercarea de 
a-și apropria marea perfor
manță, de a contribui la relan
sarea scrimei noastre pe 
planșele internaționale.

Paul SLAVESCU

AZI, „RALIUL DELTEI"
Județul Tulcea găzduiește astăzi 

o importantă competiție auto
mobilistică : „Raliul Deltei» — a 
doua etapă a campionatului na
țional de raliuri. Plecarea se dă 
la 18,01 — oră la care din fața 
Casei de cultură a sindicatelor 
din Tulcea va pleca primul echi
paj. Concurențil — automobilist! 
fruntași de la Dacia Pitești, 
I.N.M.T. București, A.S. Univer-

Sitatea Craiova, din Brașov, Iași, 
Cluj-Napoca ș.a. — vor avea de 
străbătut 278 km pe traseul 
Tulcea — Isaccea — Revărsarea 
— Rachelu — Luncavlța Nlfon — 
Niculițel — Tulcea (anumite por
țiuni vor fi străbătute de mal 
multe ori), parcurs pe care vor 
întîlnl 7 controale orare șl ?* 
care vor da 8 probe speciale. La 
această competiție s-au înscris 
62 de echipaje.

mal

pe

ment dat. în 1980. pe 3 mașini, 
la fiecare urmărind cite ceva, 
„cursele fiind, după cum afir
mă. un excelent mijloc de tes
tare a autoturismelor, a pie
selor și caroseriei acestora". 
Ne vorbește entuziast de vic
toriile 
nute 
tului 
metal 
carea i 
cutiei 
sudurii 
„Daciei 1300“ cu 7 kg 
înlocuiri sau modificări 
etc.), victorii de mare preț în- 
trucît ceea ce s-a realizat la 
curse (consecință a muncii de 
cercetare și testare) s-a aplicat 
rapid în producția de serie. 
Bineînțeles, realizările nu-i 
aparțin doar lui ci întregului

în producție. obți- 
prin intermediul spor- 
(înlocuirea elicei de 

a ventilatorului, modifi- 
suporțilof motorului și 
de viteze, îmbunătățirea 

i caroseriei, ușurarea 
■*i“ v im prin 

etc.

compartiment condus de cole
gul său ing. Ovidiu Scobaj în 
care, așa cum spunea ing. Si- 
mion Săpunaru, directorul Cen
tralei de autoturisme 
„contribuția tinărului 
alergător în curse de 
este deosebit de prețioasă". Â 
inginerului N. Grigoraș care 
pleacă uneori ca simplu ,.me
canic de service" în raliuri 
numai pentru a vedea cum se 
comportă mașina „Dacia 1300", 
care muncește în prezent cu 
succes la Dacia 1300 sport 
(75 H.P.) și Brașovia 1600 (160 
H.P.).

Așteptăm în continuare de la 
tînărul inginer și pilot de 
curse 
— noi 
cit și

Pitești 
inginer, 
viteză,

inginer și pilot
— firește cu încredere 
performante atit în sport 
în producție.

Modesto FERRARINI

ILUSTRATE...
Am făcut cindva un test. 

Am solicitat unor antrenori de 
diferite specialități să ne răs
pundă la întrebarea : „Care a 
fost cea mai mare satisfacție 
din activitatea dv. ?

Marea majoritate a răspun
surilor poate fi formulată a- 
proximativ astfel : „Cea mai 
mare satisfacție pe care am 
trăit-o ca antrenor a fost a- 
ceea cind foștii mei elevi, 
sportivii pe care i-am scos la 
liman, și i-am adus în marea 
performanță, și-au îndreptat 
un giud și spre cel care le-a 
indrumaț pașii spre devenire, 
spre mari împliniri...".

Gheorghe Horhat, apreciatul 
antrenor de volei din Timi
șoara, se află printre semna- 

■ tarii acestui răspuns Ne-a și 
demonstrat de ce, prezentîn- 
du-ne, recent, ilustratele pri
mite de la doi dintre 
săi jucători. Merită să 
producem...

„Sînt 8 ani de cînd 
trat în «atelierul» dv. și 5 
de cînd m-ați asigurat că 
fi prezent în echipa României 
ia J.O. O anticipație care s-a 
adeverit ! Nu vă imaginați ce 
bucurie am trăit ! Cred că a- 
ceastă bucurie o împărtășiți și

foștii 
le re

am in- 
ani 
voi

dv. Vă doresc din inimă, să
nătate și viață lungă !“ Sem
nează : Marius Câta Chițiga.

„Sincere mulțumiri dv., ce
lui care m-a ajutat să port 
medalia olimpică pe piept!“ 
semnatar : Dan Girleanu.

Cei doi voleibaliști, care 
și-au început ucenicia sportivă 
în atelierul antrenorului Gheor
ghe Horhat, acolo, în orașul 
de pe Bega. acum jucători de 
bază ai echipei Dinamo Bucu
rești, campioană a țării și de
ținătoare a Cupei campionilor 
europeni, au trăit intr-adevăr, 
marea bucurie de a face par
te din echipa României, me
daliată cu bronz la ultima edi
ție a J.O. de la Moscova. La 
obținerea acestei frumoase per
formanțe, gîndurile le-au zbu
rat spre Timișoara, considerînd 
ca o datorie de onoare să îm
partă o asemenea bucurie cu 
omul care cu răbdarea și pa
siunea adevăratului artizan 
le-a dat aripi să zboare cît 
mai sus pe drumul măiestriei 
sportive.

Un gest care spune mult des
pre felul cum știe Gheorghe 
Horhat să-și crească si să-și 
educe sportivii !

Tiberiu STAMA

„CUI
în mai n 

Spaniei, 8 
ve (cu do 
la ultimele 
pută între 
tîietatea în 
Xl-a ediții 
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momentul < 
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tiției, repre 
realizat un 
întrecînd cu 
pa română.

Ce va fi r 
mul rînd. ui 
pare, cele 8 
nale prezen 
în două seri 
Italia, Portu 
rocui ; SE1 
Franța, Bras 
tidele din c< 
se vor dispi 
și în alte I 
ma lui. iar 
serie, în ora: 
împrejurimi, 
se joacă fie< 
mînd ca în 
în Pavilionu 
dispute, înce 
dimineața, p 
care capii o 
vor disputa I 
echipele clas 
runde locuril 
departe. Iată 
mul jocuriloi 
niei : 15 apr 
Belgia ; 16 a 
la Frontiera, 
prilie. Ia An 
ța. în ziua 
programată z

Este lesne 
după 7 victor 
frîngerea de 
fectat mult i 
liști români, 
sub conducei

GIMNASTICA LA LOCUL DE MUNCA LA l.k.E.i
(Urmare din pag 1)

toarple atelierului s-au și ali
niat pe spațiile libere, ca niște 
școlărițe. „Brațele sus ! Două 
fandări dreapta, două stingă... 
și...“.

Spectacolul pe care-1 urmă
rim ne incintă la fel ca și 
hărnicia miinilor. Chipurile se 
înseninează, ritmul este vioi, 
tineresc, fetele zîmbesc profe
soarei : „Un exercițiu nou, dar 
merge...". Cinci minute de 
gimnastică, sub conducerea 
prof. Eiisabeta Marinescu, an- 
trenoare în asociația întreprin
derii, specialistă în materie,

,,Gata. fetelor !“. Și un „mul
țumim" rostit în cor. într-o 
bună dispoziție generală, mun
citoarele întind pe mese șer
vete înflorate, cu gustări. Ne 
apropiem. Ce înseamnă pentru 
dv. cele cinci minute de gim
nastică ? Ioana Ioniță, fostă 
atletă de performanță, mamă 
a două fetițe : 
de destindere.
parcă, energia i 
ore de lucru.
Adela 
curînd 
foarte 
Maria 
,.Ne mai dezmorțim,

Timiș, 
un copil : 

bine. Foarte 
Gheorghe, 58

„Cinci minute 
în care recîștig, 
depusă in patru 

E ceva, nu ?“. 
care așteaptă în 

„Mă simt

mai inti-

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
De azi și pînă sîmbătă, la Bușteni 

CONCURSUL REPUBLICAN DE LUPTE LIBERE 
PE CATEGORII

care voa- participa, peste puține 
zile, la Campionatele europene 
de la Lodz (Polonia). Așadar, la 
fiecare categorie de greutate 
lupta pentru întîietate se anunță 
extrem de disputată. Dacă la cl
teva categorii 
de mult timp 
emit pretenții 
2—3 luptători.

6—2 ; Alice Dănilă — Gabriela 
precup 6—4, 4—6, 6—4 ; Luminița 
Sălăjan — Monica Radu 6—4, 
6—3. f ' ' "

4—6,
Monica Radu 

întrecerile continuă.
S. IONESCU — coresp.

In Sala de sport din Bușteni 
are loc, Incepînd de azi șl plnă 
sîmbătă la prînz, Concursul re
publican de. lupte libere pe ca
tegorii de greutate (etapa a n-a). 
Și-au anunțat participarea peste 
200 de luptători din întreaga 
țară. Acest concurs, însă, consti
tuie șl ultima verificare a spor
tivilor din

ETAPA

ȘTIRI DIN RUGBY

maititularii Blnt 
cunoscuți, la altele 
îndreptățite cite

ncrim. Să aii 
asta, că mult 
Aurel Bușc, i 
nastica pentri 
prețioasă deci 
confortant. ț 
mare plăcere"

Gheorghe 
profesoară 
ne conduc 
spectacolul 
zele de lucru, 
toare și mu 
I.R.E.M.O.A.S. 
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vitate in cit i 
de 
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Ci 
Ei: 
în 
se

O noutate de sezon pentru turiști 
SERVICII PARȚIALE 

pentru cei ce merg In stațiunile balneoclimaterice 
Unde trebuie să vă adresați ? Apelați ia agențiile și fi

lialele Oficiilor județene de turism, precum și la cele ale 
întreprinderii de turism, hoteluri și restaurante București 
care vă oferă în această perioadă, în unele stațiuni, posi
bilitatea petrecerii unui concediu confortabil în condiții 
avantajoase :

O durata sezonului Ia alegerea dv.
© servicii parțiale în unitățile hoteliere : cazare ; 

zare și dejun sau cazare și două din cele trei 
ale mesei (mic dejun, dejun, cină).

© reducerea substanțială a tarifelor pentru 
completă pe zi de persoană, în uncie stațiuni, 
cei ce-șj petrec concediu! in unitățile hoteliere, 
tru cei ce preferă casele de odihnă.

Informații suplimentare, precum și bilete de odihnă se 
obțin Ia toate agențiile și filialele de specialitate din țară.

ca-
componente
o pensiune 
atit pentru 
cit și pen-

lotul reprezentativ
PE ZONE A CAMPIONATULUI 

DE MASA
feminin : M.E.M.C.F. București, 
C.S.Ș. Craiova, C.S.Ș. II Bucu
rești, Progresul București ; zona 
Nord (58 echipe, 191 concurenți) 
— copii : fete : Metalurgistul Cu- 
gir, înfrățirea Tg. Mureș, C.S.M. 
Cluj-Napoca, C.S.Ș. Bistrița I ; 
băieți : C.S.M. Cluj-Napoca I șl 
II, C.S.Ș. Odorheiu Secuiesc, Vo
ința Tîrnăvenl ; juniori — mas
culin : C.S.M. Cluj-Napoca I și 
n, înfrățirea Tg. Mureș, Voința 
Satu Mare I, feminin : Metalur
gistul Cugir, înfrățirea Tg. Mu
reș, C.S.Ș. Bistrița, C.S.M. Cluj- 
Napoca.

DE PRIMĂVARA" LA TENiS
antrenorilor săi, lntrecindu-1 cu 
1—6. 6—2, 7—6 pe A. SUIȘ. Alte 
rezultate de pe tabloul final : 
Vîlciolu — Kadar. 4—6, 6—3, 6—3 ; 
C. Popovlci — Caragață 
6—2, 6—4 ; Tr. Maieu — Pop 
6—3 ; Ștefănescu — Șoneru 
6—6 ; FI. Niță — Antonescu 
6—0 ; Popa — Nisiparu 6—3,

Clteva rezultate din întrecerea 
feminină : Simona Nunweiller — 
Mibaela Răduca 6—3, 6—4 ; Dana 
Beleuță — Cristina Bota 6—2,

LA TENIS
și Bistrița s-au dis-

DE JUNIORI

La Pitești . , ____ __
putat întrecerile din cadrul eta
pei pe zone a campionatului rer 
publican al juniorilor (13—14 ani) 
și concursului republican ai co
piilor (pînă la 12 ani). Pentru e- 
tapa finală s-au calificat : zona 
Sud (58 echipe, 211 concurenți) 
— copii: fete; M.E.M.F.C. Bucu
rești, C.S.ș. Km. Vilcea I șl II, 
C.S.Ș. H Constanța ; băieți : 
Pionierul I șl II Craiova, C.S.Ș.
I Rm. Vilcea, C.S.Ș. Slatina ; ju
niori — masculin : Universitatea 
Craiova, Pionierul Craiova, C.S.Ș.
II Constanța, C.S.ș. I București ;

SURPRIZE IN „CRITERIUL
Ba concursul de tenis „Criteriul 

de primăvară" — care Se desfă
șoară pe terenurile de la „23 Au
gust" și T.C.B. — s-au înregistrat 
unele surprize. Este de notat, în 
primul rînd, că D. Clucă - (16 ani) 
l-a întrecut pe favoritul nr. 2 al 
concursului seniorilor, Liviu Man- 
caș, cu 5—7, 6—4, 7—5. A fost un 
meci atrăgător, în care ambii ju
cători au avut merite egale. Un 
alt tînăr dinamoVist, Ionuț Șesn, 
a oferit și el o plăcută surpriză

J—© »
4—6,
6—2,
6—0,
6—2,
7—5.

• IERI, IN MECI INTERNA
TIONAL DE JUNIORI : R.C. Gri- 
vița Roșie. — London Welsh ■ 
6—11 (3—4). Azi, stadion Steaua,
ora 15 : C.S.Ș. Locomotiva — 
Monmouth School.

REZULTATE DIN DIVIZIA „B“
— TINERET : Seria I : Rulmen
tul Alexandria — Ș.N. Oltenița 
31—0, Electroputere Craiova — 
Vulcan Buc. 4—23, C.F.R. Craio
va — Gloria Buc. 0—20 ; seria a 
II-a : Dacii I.P.A. Sibiu — Aero
nautica Buc. 22—3, Petrochimis
tul Pitești — știința Buc. 26—0, 
R.C. Sportul studențesc II — U- 
nirea Săcele 0—13, Dunărea Giur
giu — I.O.B. Balș 25—12 ; seria 
a IlI-a : Carpați Mîrșa — Con
structorul Alba Iulia 0—4, C.S.U. 
-I.A.M.T. Oradea — Metalur
gistul Cugir — 10—0, Politehnica 
Cluj-Napoca — Electrotimiș Ti
mișoara 9—3, C.F.R. Cluj-Napoca
— Minerul Lupeni 4—0 ; seria a 
IV-a („constănțeană") : Farul n
— I.T.c. 14—14, Chimia Năvodari
— Transporturi 46—0, Callatis 
Mangalia — Voința 16—24, Dacia
— Portul 6—7 ; seria a V-a : O- 
Jimpia Buc. — Pescărușul Tulcea
13— 0, Automobilul Măcin — Ra
pid Buzău 4—0, Rapid C.F.R. Ga
lați — C.F.R. Constanța 3—18, 
Automobilul Galați — Rapid 
C.F.R. Fetești 4—0 ; Seria a Vl-a: 
Rulmentul II Birlad — C.F.R. 
Suceava 74—0, Chimia Bacău — 
U.R.A. Tecuci 54—0, C.S.M. Su
ceava — I.U.C. Milcov Focșani
14— 0.
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iștii noștri in Spania
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Eugen Trofin Si Gh. Goran, ei 
lucrează cu intensitate, nutrind 
speranța — Pe deplin iustifi- 
cată — de a readuce la Bucu
rești frumosul trofeu pus în 
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rian Dumitru, care va fi sus
ținut de tînărul Roșea (un e-

Ai
.late fata 
ne face...“. 
i: „Gim-
este mai 
ire alt re
facem cu
și tînăra
Marinescu 

atelier și 
ă. în pau- 
de rnunci- 

1 de la 
cinci ml- 
rfe preocu- 
ceastă acti- 
îulte locuri 
incă o mie 
pune Nico- 
1 comitetu- 
folosui lor, 

muncii", 
r. 1 al aso- 
is este și 
ui sindica
lei U.T.C.... 
it. Mașinile 
neîntrerupt.

halate al- 
tat, parcă, 
■nergia de 
: muncă. Se 
ipă hărnicia

Marian Dumitru (nr. 3) va fi 
unul dintre echipierii de bază 
ai reprezentativei noastre in 

„Cupa țărilor latine"
lement cu reale perspective) și 
de Dogărăsescu de pe postu
rile de interi, precum si de un 
bun pivot, care este Jianu. 
Conducătorul de joc al echipei 
este Klaus Habcrpursch. în
treaga echipă a manifestat în 
ultimele jocuri, susținute la 
București cu Steaua și Dinamo, 
o bună formă sportivă și o 
mare poftă de joc. Este de aș
teptat ca această poftă de joc 
să se mențină si pe terenu
rile din Spania...

Călin ANTONESCU
---------  ‘SWWEBSBSSBBO’BSBSr--------

„CUPA PRIMĂVERII"
LA TIR

Ieri, la poligonul bucureștean 
Tunari au început întrecerile 
„Cupei primăverii" la tir. In pro
gram a figurat concursul de ta
lere aruncate din șanț (trap), în 
cadrul căruia trăgătorii au avut 
de executat prima „sută" de 
focuri. Performerul zilei a fost 
un junior, E. Somoy, de la C.S.M. 
Baia Mare, care a totalizat 86 de 
lovituri reușite din 100, cifră cu 
care dealtfel și conduce în cla
samentul intermediar al catego
riei. Ei este urmat de către F. 
Baban, de la Steaua, cu 84 t și 
C. Toma (Steaua), cu 75 t. Lide
rul seniorilor, Grigore Tomoioagă 
(C.S.M. Baia Mare) a adunat tot 
86 de talere doborîte. La mare 
diferență se situează I. Stamate 
(A.G.V.P.S. București), cu 76 t și 
V. Gheorglie (Steaua), cu 70 t.

Astăzi se desfășoară ultima 
parte a întrecerii de trap, urmînd 
ca sîmbătă și duminică să fie 
organizată întrecerea de skeet. 
Tot vineri vor începe probele de 
glonț, la arme cu aer comprimat 
și de tir cu arcul (ultimele în 
parcul Herăstrău).

rîNicÂ AȚI PROCURAT 
BILETE CU NUMERELE 

PREFERATE ?
Agențiile Loto- 
Pronosport vă stau 
la dispoziție pînă 
sîmbătă 11 aprilie 

inclusiv
FIECARE VA
RIANTA JUCATA, 
O POSIBILITATE 
DE A OBȚINE : 
® Autoturisme 
„Dacia 1 300“ ®
Cîștiguri în bani 
între 50.000 și 100 

lei.
NU OCOLIȚI 

PRILEJUL DE A 
VA NUMĂRA
PRINTRE MARII 
CÎȘTIGĂTORI 1

Perseverența și 
inspirația vă pot 
aduce frumoase 
satisfacții !
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După o evoluție slabă la Tel Aviv

fOTBALIȘTII NOȘTRI AU PIERDUT IN MIM. 90 
JOCUL AMICAL CU ISRAEL: 1-2

TEL AVIV, 8 (prin telefon), 
în fața a peste 7 000 de spec
tatori, aflați pe stadionul Blum- 
feld. reprezentativa României a 
pierdut meciul amical, de veri
ficare, cu formația similară a 
Israelului cu scorul de 2—1 
(1—1). Astfel, tradiția întîlniri- 
lor directe nu s-a mai respec
tat. înaintea partidei presa lo
cală a prezentat elogios echipa 
noastră, frumoasa ei carte de 
vizită. Jucătorii noștri însă 
n-au confirmat buna prezenta
re făcută. Ei s-au comportat la 
Tel Aviv cu mult sub posibili
tățile demonstrate în meciurile 
anterioare, cu selecționata divi
zionară a R.D. Germane și 
cu echipa Poloniei. Lipsită de 
unii titulari cu care s-a ro
dat de la începutul anu
lui echipa noastră n-a mai 
avut coeziune, forță de joc, do- 
vedindu-se în foarte multe mo
mente nesigură în apărare (mai— 
ales în prima repriză), mijlo
cașii au elaborat defectuos, 
lent, multe dintre pase ajun- 
gînd la adversari, iar în atac 
s-au pierdut foarte ușor ba
loanele, ratindu-se exasperant 
mari ocazii de gol, mai ales 
după pauză, cînd echipa și-a 
revenit întrucîtva.

încă în min. 2 tabela de 
marcaj a suferit prima modi
ficare: gazdele au deschis sco
rul, ca urmare a unui marcaj 
defectuos (Ungureanu—Nicolae) 
la atacul purtat de jucătorul 
TABAK — el concretizind ex
celenta pasă a celui mai bun 
jucător de pe teren, mijlocașul 
Sinai. După alte două minute, 
Țicleanu l-a deschis pe Beldea- 
nu, care a sprințat scurt, a șu
tat în bară și M. SANDU, ve
nit din urmă, a reluat în pla
să, aducînd egalarea. Așa s-au 
marcat golurile primei repri
ze, o repriză în care adversa
rii au jucat combinativ, în vi
teză, dominînd cu insistentă. în 
timp ce echipa noastră a evo
luat crispat, incapabilă să con
struiască atacuri periculoase la 
poarta lui Haviv.

La reluarea jocului antreno
rii români au efectuat mo
dificări, introducînd în for
mație pe M. Zamfir, Augustin 
și Cîmpeanu II. Ceva, ceva, 
jocul s-a mai legat, am și pre
luat inițiativa și au fost cre
ate mari ocazii de gol. Iată cî-

teva dintre ele: min. 49 — Cri- 
șan a centrat de pe stingă, M. 
Răducanu a interceptat mingea, 
dar a șutat exact în portar; 
min. 51 — centrare Iordănescu 
și Cîmpeanu nu poate acroșa 
balonul la cîțiva metri de poar
tă; min. 55 — Augustin l-a 
deschis pe M. Răducanu aflat 
în poziție excelentă, dar, din 
nou ratare; min. 72 — fundașul 
Zitoni a scos de pe linia porții 
goale mingea expediată de 
Iordănescu. Și astfel se părea 
că meciul se va încheia cu un 
rezultat de egalitate. Dar, în 
minutul 90 de joc, MIZRACHI 
își încearcă șutul de la peste 
25 m, Iordache este surprins și... 
2—1.

Așa a fost meciul de la Tel 
Aviv. Sigur că rezultatul con
tează în primul rînd într-un 
meci, dar și mai mult contează 
evoluția echipei. Iată ce ne-a 
declarat în această privință 
Ștefan Covaci — vicepreședinte 
al F.R.F.: „Echipa noastră a 
jucat slab în toate comparti
mentele și a arătat o slabă pre
gătire fizică. Formația Israelu
lui, foarte tînără, cu o tehnică 
de joc peste așteptări, ne-a 
creat destule probleme. Desi
gur, am ajutat-o și noi în fi
xarea rezultatului prin neper- 
misele ratări din repriza se
cundă. în general, jocul echi
pei noastre este in scădere 
față de ultimele evoluții. Nu 
putem omite insă faptul că a 
fost lipsită de 4 titulari. Sin
gurul ciștig în acest joc a fost 
verificarea unor jucători noi 
care... n-au corespuns. Vom 
analiza Ia rece acest meci pen
tru care se impun măsuri deo
sebite în vederea pregătirii în- 
tilnirii cu Anglia".

Arbitrul local Iair Tilingher 
a condus foarte bine următoa
rele formații: ISRAEL: Haviv
— Machnes, Zitoni, Bar, Ekhoiz
— Sum, Cohen (min. 73 Miz- 
rachi), Sinai — Damti, Tabak, 
Levi.

ROMÂNIA: Iordache — Ne- 
grilă (min. 46 M. Zamfir), Al. 
Nicolae, Sameș, Ungureanu — 
Beldeanu, Țicleanu (min. 46 
Augustin), Iordănescu — Crișan 
(min. 77 Țălnar), M. Sandu 
(min. 46 Cîmpeanu II). M. 
Răducanu.

Steliun TRANDAF1RESCU

JUNIORII ROMANI S AU CALIFICAT
(Urmare din pag. 1)

zguduit bara, după o cursă de 
la centrul terenului, cînd i-a 
depășit pe fundașii unguri. Pu
tea fi atunci 2—0. N-a fost, și era 
gata-gata să fie 1—1. pentru că. 
în min. 65, același impetuos 
Kiprich a scăpat și el singur 
spre poarta noastră, dar a fost 
blocat prin plonjon de portarul 
Gh. Popa. Ocazia aceasta i-a 
îndîrjit mult pe juniorii unguri 
care au forțat în final egala
rea, pe care n-au reușit s-o 
obțină însă, pentru că apărarea 
echipei noastre, bine dirijată 
de Balint, și-a făcut pe deplin 
datoria, ea reușind să dejoace 
toate încercările adversarului, 
așa cum o făcuse și la Mako,

mească vreunul, echipa antre
nată de Mircea Rădulescu a 
obținut o calificare absolut 
meritată, pentru care i se cuvin 
sincere felicitări.

Arbitrul grec N. Zlatanos, 
ajutat la linie de R. Stîncan și 
C. Jurja, a condus foarte bine 
următoarele formații :

ROMÂNIA : Gh. Popa — 
Roman, Balint, Preda, Eduard— 
Cioroianu, Stoica, Hanghiuc 
(min. 64 Czika) — M. Radu 
(min. 77 Iancu), Sertov, Udrică.

UNGARIA : Piei — Schumt- 
zer, Kraft, Grosz, Pecsics — 
Detari, Varga, Topor (min. 41 
Horvath) — Takacs, Kiprich, 
Fodor (min. 56 Markus).

în partida tur. cînd Se înregis
trase un prețios 0—0 pentru 
juniorii români. Marcînd un 
gol foarte frumos, fără să pri-

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONUSPORT INFORMEAZĂ :

i, x, 2...
Antrenorul echipei C.S. Tîrgo- 

viște, Ștefan Coidum, recomandă 
participanților la concursul Pro
nosport de duminică 12 aprilie 
1981 următoarele pronosticuri :

I. Ascoli —• Catanzaro 1, X
II. Avellino — Udinese X

III. Bologna — Cagliari L X
IV. Inter — Brescia 1
V. Perugia — Como 1

VI. Pistoiese — Juventus X, 2
VII. Roma — Fiorentina 1, X

VIII. Torino -- Napoli 1, X, 2
IX. Viit. Ghe. — F.C. C-ța X 
X. C.S.M. Sv. — Gl. Bistrița 1

XI. Chimia Br. — C.S. Btș. 1 
XII. Tractorul — Met. Plopeni 1 

XIII. U.M. Tim. — C.F.R. Tim. X
NUMAI ASTAZI se mai pot 

procura bilete cu numerele pre
ferate pentru tragerea Loto de 
mîine, 10 aprilie 1981. FIECARE 
VARIANTA JUCATA — O POSI
BILITATE DE A VA NUMĂRA 
MTINE PRINTRE MARII CÎȘTI- 
GĂTORI ! Agențiile Loto-Prono- 
sport vă așteaptă pentru a vă 
încerca si dv. șansele.
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 8 APRILIE 1981
Extragerea I : 11 24 42 8 5 35 
Extragerea a II-a : 41 16 7 

23 15 33
FOND TOTAL DE ClȘTI- 

GURI : 1.407.989 lei din care 
389.992 lei report la categoria 1.

Ieri, la Silistra, In meci amical

BULGARIA-ROMANIA (tineret) 1-1 (0-1)
Ieri după-amiază, la Silistra 

(și nu la Blagoevgrad. cum se 
anunțase inițial), pe stadionul 
„9 septembrie". în fata a 10.000 
de spectatori, s-au întîlnit re
prezentativele de tineret ale 
Bulgariei și României. Forma
ția română a început bine jo
cul și In min. 8 a reușit să 
deschidă scorul, prin Șoiman, 
care a înscris un gol frumos, 
printr-un șut de la 25 m. După 
pauză, gazdele au dominat mai 
mult și ele au reușit să ega

leze în min. 57 prin mijlocașul 
Vasiliev

Arbitrul bulgar N. Dudinc a 
condus următoarele formații 5 
BULGARIA : Donev — Jelev 
(min. 72 Aleksandrov), Marinov. 
Blangev. D. Dimitrov — Be- 
zinsky (min. 79 Tenev), Vasi
liev, Sadakov — Valcev. Pacev, 
Arghirov. ROMANIA : Alexa — 
Vlad. C. Solomon. Matei. Red- 
nic — L. Moldovan (min. 62 
Minea). I. Mureșan, Klein (min. 
65 Gabor) — Șoiman. Terheș. 
Geolgău.

PRIMUL ARBITRU 
ROMÂN DE PE WEMBLEY!

...Sîmbătă, la Bala Mare, a 
fost meciul de adio al arbi
trului Constantin Bărbulescu. 
După douăzeci de ani, acest 
cavaler al fluierului a pără
sit arena. El va mai figura, 
peste două săptămîni, în bri
gadă cu N. Ralnea la centru, 
într-o partidă internațională, 
Az ’67 Alkmaar — Sauchaux, 
dar retragerea s-a semnat, de 
fapt, cu meciul de la Baia 
Mare. 0—0 în meciul de debut 
în prima scenă, Știința Timi
șoara — Petrolul, 0—0 în me
ciul de adio. Dincolo de a- 
cestea, distinsul „cavaler al 
dreptății" înseamnă primul (șl 
singurul pînă astăzi) arbitru 
român care a condus o par
tidă pe Wembley (Anglia — 
Elveția 1—1, în 1971).

— Cîte partide figurează în 
cartea dv. de vizită, Constan
tin Bărbulescu ?

— Am fugit de cifre ! Eu, 
linul, am fost arbitru numai 
90 de minute pe săptămînă, 
duminica. Consider că densi
tatea și responsabilitatea pre
ocupărilor profesionale, de 
luni pînă sîmbătă, vor repre
zenta întotdeauna o garanție 
ca acele 90 de minute de du
minică să fie o relaxare plină 
de pasiune. Pledez pentru ar- 
bitrul-oetățean, om instruit, 
cult, onest, stimat, competent 
în problemele sale profesio
nale, în fabrică, pe șantier, 
lingă rigla de calcul sau la 
capul bolnavului, la catedră 
etc. Numai pentru un aseme
nea arbitru amatorismul de 
la sfîrșitul săptămînii va fi 
și pasiune și relaxare.

— Ce înseamnă arbitrajul 
pentru dv. sub aspectul teh
nic ?

— Pentru mine un element 
determinant în arbitraj îl 
constituie inteligența, expri
mată în următoarele elemen
te componente : capacitatea
de gîndire, capacitatea de a 
te adapta la împrejurările noi 
din teren? capacitatea de a 
lua decizii prompte ; acest 
moment al deciziei rămîne, 
totuși, elementul cel mai con
vingător în arbitraj, multe 
erori datorîndu-se nu necu
noașterii regulamentului, ci 
lipsei de promptitudine în 
luarea deciziilor. Fără inteli
gență, puterea discreționară, 
pe care regulamentul o con
feră arbitrului, va putea fi

folosită abuziv. Absolutizările 
nu sînt indicate nici în arbi
traj. Fără o pregătire fizică 
nu se poate arbitra. Dar nu 
trebuie făcut din aceasta un 
scop în sine. Uneori se uită 
că arta plasamentului este tot 
atît de importantă ca și pre
gătirea fizică, că a te agita 
șl a alerga fără scop tactic 
este păgubitor și ridicol.

— Se discută mult, în ulti
mul timp, despre cartonașe...

— Acordarea de sancțiuni 
disciplinare, în special carto
nașele galbene, se judecă cu 
prioritate prin prisma conse
cințelor de ordin administra
tiv. Pe mine, arbitru, nu tre
buie să mă intereseze aseme
nea aspecte, ci dacă incorec
titudinea comisă reclamă în 
spiritul și litera regulamentu
lui o asemenea sancțiune. 
Dacă jucătorul sancționat cu 
cartonaș galben va juca sau 
nu în etapa viitoare nu ar<» 
nici o legătură cu incorectitu
dinea pe care a comis-o. Ar
bitrul trebuie să aibă un sin
gur punct de sprijin, un sin-' 
gur stăpîn și o singură că
lăuză : regulamentul jocului 
de fotbal. Restul — vorba lui 
Nichita Stănescu — este lite
ratură.

— Cum vi se pare politica 
de întinerire a loturilor de 
arbitri ?

— Trebuie să existe o preo
cupare sistematică și perma
nentă în acest sens. Să nu 
se uite insă că experiența a- 
cumulată joacă un rol impor
tant în rezolvarea problemelor 
cu care se confruntă arbitrul 
în cele 5 400 de secunde. Deci, 
nici aici nu trebuie să abso
lutizăm.

— Care ar fi performanțele 
dv. în cei 20 de ani de arbi
traj, dincolo de ecusonul 
F.I.F.A. ?

— Sentimental, mă mîndresc 
cu faptul de a fi fost, alături 
de Andrei Rădulescu și 
George N. Gherghe, printre 
cel care au creat buletinul 
tehnic „Arbitrul", ajuns și el 
la două decenii de viață. Șl 
cea mai mare performanță, 
pe care o recomand arbitrilor 
tineri, este că mereu am iu
bit sincer arbitrajul. Și în 
acest domeniu, „dacă nu e 
dragoste adevărată, nimic nu

Mirceo M. IONESCU

„TOPUL“ CAMPIONATULUI
Față de etapa trecută, compo

nența „Topului" campionatului 
(cuprinde divizionarii „A“ cu o 
medie de cel puțin 7,00 și avînd 
la activ 12 meciuri) a rămas 
aceeași, în acest catalog al con
stanței intervenind doar cîteva 
schimbări de locuri, însă nespec- 
taculoase. Excepție face totuși 
apropierea lui Lucescu la numai 
5 sutimi de Ștefănescu, hunedo- 
reanul primind nota 8, în timp 
ce actualul lider al „Topului" a 
fost notat cu 6. în general, cei 
20 de componenți ai „Topului" 
au avut sîmbătă o comportare 
mai puțin convingătoare, media 
notelor — 6,75 — fiind cea mai

mică de la începutul campiona
tului. Această medie a dus la o 
nedorită nivelare în jos, mărind 
în același timp și diferența din
tre trio-ul fruntaș — Ștefănescu, 
Lucescu, Țălnar — și pluton 
care are acum 9 jucători cu me
dii între 7,00 șl 7,10, deci aproa
pe jumătate dintre componenți! 
„Topului".

Iată situația „la zi" : 
Ștefănescu 7,50 ;
Lucescu 7,45 ;
Țălnar 7,36 ;
Țegean 7,25 ; Kallo 7,21 ; Lung 

7,22 ; Iordache 7,18 ; Ariciu 7,15 ;

Negrilă 7,14 ; Caval și Dinu 7,12 ; 
Bulancea 7,10 ; Bălăci și Naghi 
7,09 ; Klein 7,07 ; I. Gabriel 7,06; 
Geolgău 7,05 ; St. Moldovan 7,04; 
Ungureanu 7,02 ; Speriatu 7,00.

Cei 20 provin de la următoarele 
echipe : Universitatea Craiova — 
6 jucători, Dinamo și Corvinul
— cîte 3, F.C. Argeș și ,,U‘‘ Cluj- 
Napoca — cîte 2, Steaua, F.C.M. 
Brașov, Progresul-Vulcan și Jiul
— cîte 1.

Actualul „Top" este dominat 
de portari, 8 la număr, urmați 
de fundași și mijlocași — cîte 5 
și atacianți, numai 2, dar ei ocupă 
treptele a doua și a treia ale po-_ 
diurnului.

0 AZI, LA ARAD, U.T.A. — 
S.C. BACAU. Un amical, azi, pe 
stadionul U.T.A. : de la ora 16, 
liderul seriei a IlI-a, formația 
locală, primește vizita echipei 
băcăuane aflată în drum spre 
Timișoara, unde va evolua du
minică, în campionat.

© ETAPA A 25-A A DIVIZIEI 
„A“ SE VA DISPUTA DUMI
NICA 19 APRILIE. Datorită fap
tului că jucătorii din lotul re
prezentativ al țării noastre se 
vor înapoia de la Copenhaga 
(unde miercuri 15 aprilie are loc 
întîlnirea amicală Danemarca — 
România), vineri 17 aprilie, me
ciurile etapei a 25-a a Diviziei 
„A“, care urmau să se dispute 
sîmbătă 18 aprilie, au fost re- 
programate pentru duminică 19 
aprilie.

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI...
© MECIUL AUTOBUZUL

BUCUREȘTI — RAPID BUCUb 
REȘTI, programat în etapa de 
duminică a campionatului Divi
ziei „B“, seria a II-a, va avea 
loc pe Stadionul Republicii, de 
la ora 11.

© ȘEDINȚA COLEGIULUI DI
VIZIONAR „A". Ieri dimineață, 
la sediul F.R. Fotbal, a avut loc 
ședința Colegiului divizionar 
„A" (compus din președinții 
cluburilor și secțiilor cu echipe 
în Divizia „A"). Colegiul a dis
cutat, printre alte probleme, șl 
proiectul regulamentului de 
transferare a jucătorilor de fot
bal, care va fi supus spre apro
bare Biroului federal.

• SELECȚIE PENTRU COPII 
LA CLUBUL RAPID. Clubul Ra
pid București organizează se
lecție pentru copiii născuți în 
anii 1968, 1969 și 1970. Doritorii 
se pot prezenta zilnic la stadio
nul Giulești, în perioada 13—16 
aprilie, între orele 9—12.

Q AFLAM TRISTA VESTE a 
încetării din viață a lui Ion 
LUPAȘ, figură proeminentă a 
fotbalului nostru, fost internațio
nal, component al echipelor Glo
ria Arad, F.C. Ploiești și Venus 
București, cu ani în urină an
trenor al formației Progresul 
București șl vicepreședinte al 
Federației române de fotbal, iar 
în ultima vreme — vicepreședinte 
al Colegiului central al antreno
rilor. Cei care l-au cunoscut îl 
vor păstra o neștearsă amintire*



ii ș ini i TUfffll CAMPIONIIOR DE LA lOmA,

BREVIAR
în momentul de 
mai numeroase 
participante la 

> sint cele ale 
300.

0 Pînă i 
față, cele 
delegații 
Universiadă 
U.R.S.S. și României : 
într-un eventual clasament 
alcătuit pe principiul nu
meric, ar urma, in ordine : 
Cuba, cu 247 participant, 
Mexic — 200. Japonia —
170, Iugoslavia — 150,
Polonia — 130. R. P. Chine

ză si Brazilia — 120 și altele.

baschet : dr. Radomir Sha
per (Iugoslavia), președin
tele Comisiei tehnice a 
F.I.B.A. ; gimnastică : Ma
ria Simionescu (România), 
vicepreședinte al Comisiei 
tehnice feminine a F.I.G. și 
Aleksandr Lylo (Cehoslova
cia), președintele Comisiei 
tehnice masculine a F.I.G.

Simbătă 11 aprilie, la Londra se va desfășura Turneul cam
pionilor la gimnastică, concurs tradițional de prestigiu interna
țional. care ne oferă prilejul să facem o incursiune în istoria 
acestei întreceri.

•TELEX •
BASCHET 0 în turneul mascu

lin de la Varna, Bulgaria a in- 
forma- 

La tur- 
selecțio-

(40—38)

0 La sediul Comitetului 
național de organizare a U- 
niversiadei a sosit lista de- 
legaților oficiali desemnați 
de federațiile internaționale 
să asiste la competiții : atle
tism : I. B. Hoit (Anglia), 
secretar general al I.A.A.F. 
și Leonid Homenkov 
(U.R.S.S.), prim-vicepreșe- 
dinte ai I.A.A.F. ; lupte : 
Matteo Pellicone (Italia), 
membru al F.I.L.A. ; înot, 
polo, sărituri în apă : Mus- 
tapha Larfaoui (Algeria), vi
cepreședinte al F.I.N.A.;

0 Delegația sportivilor 
sovietici este alcătuită din 8 
atleți, 34 înotători, 24 bas- 
chetbaliști, 24 voleibaliști, 20 
scrimeri, 
ritori de 
luptători, 
gimnaste, 
peții din 
și-au anunțat sosirea pentru 

bilele de 16, 18 și 19 iulie, cu
3 curse Aeroflot. Performe
rii vor fi însoțiți de 41 an
trenori, 10 medici și masori, 
14 arbitri și 10 conducători 
de echipe, la care se adaugă 
conducerea delegației, se
cretariatul și personalul 
tehnic.

8 tenismani, 8 să- 
la trambulină, 24' 

12 gimnaști și 
13 poloiști. Oas- 
Uniunea Sovietică

TURNEU ZONAL MASCULIN DE ȘAH 
IN ROMÂNIA

Federația internațională de 
șah (F.I.D.E.) a încredințat fe
derației de specialitate din țara 
noastră organizarea turneului 
zonal masculin de șah, pentru 
zona a 3-a. europeană. Con
cursul se va desfășura între 9 
ianuarie și 7 februarie 1982, la 
Băile Herculane, reunind 24 
de jucători din 6 țări după cum 
urmează : Ungaria — 6_concu- 
renți. Bulgaria și România — 
cîte 5, Cehoslovacia — 4, R. D.

Germană și Polonia — cite 2. 
Conform regulamentului, se vor 
disputa mai intîi întreceri in 
două grupe preliminare de cite 
12 jucători, primii 5 clasați din 
fiecare grupă urmind să evo
lueze în turneul final de 10. O- 
cupanții primelor 5 locuri se 
vor califica pentru faza urmă
toare a competiției — turneele 
interzonale din ciclul de între
ceri pentru titlul mondial mas
culin de șah.

Anul 1969 marchează naște
rea unei competiții de gimnas
tică de real prestigiu interna
țional, care a ajuns, pe nesim
țite, la cea de-a 12-a sa edi
ție : este vorba de tradiționa
lul TURNEU AL CAMPIONI
LOR, organizat anual la Lon
dra, de obicei în luna aprilie, 
în debutul sezonului 
țional. Ne amintim 
sebită satisfacție că 
noastră campioană 
mondială și europeană, 
Comăneci, a obținut unul 
primele sale succese de 
net tocmai în această competi
ție. Aceasta se întîmpla în 
1975, cu foarte puțin timp 
înaintea senzaționalei sale 
victorii de la Skien, in Norve
gia, cînd a cîștigat patru me
dalii de aur la campionatele 
europene. Pentru că veni 
vorba de Nadia, să menționăm 
că gimnastica feminină româ
nească s-a impus an de an in 
această întrecere, Nadia Co
măneci obținînd două victo
rii, Teodora Ungureanu s-a 
clasat pe primul Ioc tot de 
două ori, Rodica Dunca a ter
minat învingătoare o dată, iar 
Marilena Ncacșu s-a situat pe 
locul secund la ediția din 1978.

Iată, dealtfel, învingătorii 
în cele 11 ediții precedente ale 
turneului campionilor (în 1970 
concursul nu s-a desfășurat) :

1969 : Cora Stins (Olanda) la

competi- 
cu deo- 
multipla 

olimpică, 
Nadia 

din 
răsu-

ÂCIUM.I1ATH IN tenis

„Cupa României" la hochei

FAVOUIIEIE S-AU CALIFICAT PENTRU IURNLUL FINAL
Ultimele partide din seriile 

preliminare ale „Cupei' Româ
niei" Ia hochei pe gheață s-au 
consumat ieri fără surprize pe 
patinoarele artificiale din Gaj 
lăți și Miercurea Ciuc. I-'-- 
relatări de la aceste jocuri care 
au. precedat turneul final 
competiției programat pentru 
zilele de 10, 11 și 12 aprilie la 
Galați.

GALATI. Un public ceva mai 
numeros a onorat cu prezența 
această ultimă rundă a seriilor 
preliminare din „Cupa Româ
niei" la hochei. A fost un cu
plaj cu o „deschidere" fără 
istoric și cu un meci vedetă 
mult mai interesant. în jocul 
din deschidere Steaua, în deo
sebită vervă, a întrecut net pe 
Agronomia Cluj-Napoca cu 19— 
4 (9—1, 6—3, 4—0). Bucurește- 
nii nu au forțat, jocul fiind 
ceva mai atractiv doar în re
priza secundă. Punctele au 
fost înscrise de : loniță 4, Po
pescu 3, Olenici, Nistor și To
dor cîte 2, Chiriță, Cazacu, U- 
drea, Balogh, V. Huțanu și 
Hălăucă pentru învingători, res
pectiv Olteanu 2. Szallo și 
Albert. A condus Ia centru M.

Iată
al

Dinu (București), ajutat de L. 
Petrescu (București) și N. Ena- 
che (Galați).

în jocul vedetă Dunărea 
Galați — Metalul Sf. Gheorghe, 
prima echipă a cîstigat cu sco
rul de 5—2 (2—0, 0—1, 3—1).

Ca urmare a acestor rezultate 
pentru turneul final s-au cali
ficat Steaua și Dunărea Galați.

T. SIRIOPOL — coresp.

î“

SELECȚIONATA STUDENȚEASCĂ 
DE VOLEI MASCULIN

MIERCUREA CIUC. Cuplajul 
final al seriilor preliminare ale 
„Cupei României" a dat clar 
cîștig de cauză favoritelor care 
au învins fără prea mari emo
ții. Este vorba de Dinamo 
București, echipa noastră cam
pioană, care a întrecut cu e- 
forturi minime Pe Sp. Studen
țesc A.S.E. cu 18—1 (4—0, 7—0, 
7—1), prin punctele înscrise de 
Toke 4, Tureanu și Dumitrache 
cîte 3, Herghelegiu și Gherghi- 
șan cîte 2, Teodoriu, Pisăru, 
Axinte și Costea, respectiv 
Martin. A condus L. Petraș 
(Miercurea Ciuc), ajutat de St 
Enciu (București) și T. Szabo 
(Miercurea Ciuc). în meci ve
detă : S. C. Miercurea Ciuc — 
C.S.S. Liceul Miercurea Ciuo 
22—1 (8—1, 10—0. 4—0).

Ca urmare a acestor rezulta
te pentru turneul final s-au 
calificat Dinamo București și 
S. C. Miercurea Ciuc.

V. PAȘCANU — coresp.

O în turneul feminin de la 
Hilton Head (Carolina de Sud), 
tinăra jucătoare Susan Rollin- 
son din Australia a eliminat-o 
cu 6—2. 7—6 pe compatrioata 
sa Wendy Turnbull, cotată 
printre favoritele concursului. 
Alte rezultate : D. Fromholtz
— K. Jones 6—3, 6—4, N. Gre
gory — V. Wade 0—6, 
6—1, R. Tomanova 
val 6—2. 6—0.

0 Campionul 
Guillermo Vilas l-a 
cu 6—4, 6—1 pe 
Dick Stockton, 
lomon (S.U.A.) 
6—1, 6—3 pe 
(Ecuador).

0 John McEnroe a cîștigat 
turneul de la Roma, întrecin- 
du-1 In finală pe Ivan Lendl 
cu 7—6, 6—4. iar italianul 
Gianî Ocleppo a terminat În
vingător în competiția de la 
Linz (Austria) : 7—5, 6—1 cu 
australianul Mark Edmondsson.

0 în primul tur al întrece
rilor de la Nisa, Ilie Năstase 
a pierdut cu 5—7, 7—6, 3—6 
în fața argentinianului Ricardo 
Cano. Alte rezultate : Tulasne
— Hrebec 6—4. 6—2. Boileau
— Slozil 4—6, 6—4, 6—3, Ta- 
roezy — Bedel 7—5, 6—7, 6—3.

argentinian 
eliminat 

americanul 
iar Harold So
l-a învins cu 
Andres Gomez

FLORET

LA „CUPA VOLAN"
Selecționata studențească 

volei a țării noastre a plecat _ 
seară în Ungaria pentru a parti
cipa la tradiționalul turneu inter
național dotat cu „Cupa Volan". 
Competiția — cîștig ată la ulti
mele două ediții de către repre
zentativa României — de fapt e 
primă verificare a lotului nostru 
care se pregătește pentru Uni
versiadă, se va desfășura la 
Szekesfehervar între 10 și 12 
aprilie, la ea luînd parte, alături 
de Selecționata română reprezen
tativele Cubei, Spaniei și Unga
riei.

Au făcut deplasarea jucătorii ; 
Gîrleanu, Enescu, Stoian, Vrîn- 
cuț Căta-Cnițiga, lone eu, 
Mina, Pustiu, Gheorghe, Corcheș, 
Cazacu, Sîrbu — însoțiți de an
trenorii Nicolae Sotir și Stelian 
Tudor.

de 
a-

VOLEI LA SZOMBATHELY
Meciurile disputate tn penultima 

zi a competiției feminine de vo
lei de la Szombathely (Ungaria) 
s-au încheiat cu următoarele re
zultate: — ■ ----------- - -
(15—7, 
reeană 
15—11, 
Tla 3—2 (12—15, 15—7, 8—15, 15—12, 
15—11).

Cuba — U.R.S.S. 3—0 
15—3. 15—3) ; R.P.D, Co-

Romănia 3—0 (16—14,
15—4) ; Polonia — Ungă-

feminin și Age Storhaug (Nor
vegia)

1971 : Ans Van Gerwen (O- 
landa) și Age Storhaug

1972 : Karen Janz (R.D.G.) și 
Peter Rohner (Elveția)

1973 : Elvira Saadi și Nikolai 
Andrianov (U.R.S.S.)

1974 : Nina Dronova și Paata 
Shamugia

1975 : 
(România) 
(R.D.G.)

1976 : 
(Romania) 
(S.U.A.)

1977 : 
(România) 
kov (U.R.S.S.)

1978 : Donna Turnbou și Kurt 
Thomas (S.U.A..)

1979 : Nadia Comaneci
(România) și Vladimir Popov 
(U.R.S.S.)

1980 : Rodica Dunca (Româ
nia) și Katharina Rench 
(R.D.G.), respectiv, Lutz Hoff
mann (R.D.G.)

Să mai amintim că în con
cursul masculin o prezență a- 
preciată a avut în 1979 Ion 
Checicheș, situat pe locul 3 la 
individual compus. în concursul 
de sîmbătă, țara noastră va fi 
reprezentată de Cristina Grigo- 
raș și Kurt Szilier.

(U.R.S.S.)
Nadia Comăneci
și Lutz Mack

Teodora Ungureanu 
și Peter Korman

Teodora Ungureanu 
și Serghei Kișnia-

trecut cu 86—85 
ția Steaua Roșie Belgrad, 
neu mai participă și o 
nată din U.R.S.S.

IIOCHEI • Selecționata
a susținut un joc de verificare în 
campania echipei orașului Moscova, 
pe care au învins-o cu 9—3. • 
Primele două meciuri din tur
neul final al C.E. (grupa A) pen
tru juniori : U.R.S.S. — Suedia 
10—1 (1—0, 4—1, 5—0) ; Cehoslo
vacia — Finlanda 4—3 (1—1, 1—2, 
2—0). • La Leningrad s-a înche
iat turneul, la care au par
ticipat selecționatele secunde ala 
U.R.S.S., Cehoslovaciei, Suediei 
și Finlandei. Victoria a revenit 
hocheiștilor sovietici, care în me
ciul decisiv au întrecut cu 8—2 
(2—0, 4—0, 2—2) formația Ceho
slovaciei.

LUPTE O In orașul Normau 
(Oklahoma) întilnlrea amicală de 
lupte libere dintre selecționatele 
S.U.A. și U.R.S.S. a fost cîștigată 
de oaspeți cu 6—4.

PATINAJ 0 în „Cupa U.R.S.S.* 
la patinaj artistic proba indivi
duală feminină, victoria a reve
nit campioanei unionale Kira 
Ivanova urmată de Elena Vodo- 
rezova și Natalia Strelkova.

PENTATLON • Concursul de 
pentatlon modern de la Paris a 
continuat cu proba de înot, cîș
tigată de sportivul mexican Sis- 
niega, cu 1 234 p. Tn clasamentul 
general individual, pe primul loc 
a trecut vest-germanul Michael 
Zimmermann — 3 286 --------
de Lipeev (U.R.S.S.)

RUGBY • In med 
— „Cupa F.I.R.A.* 
Portugalia 
clasamentul grupei conduce Por
tugalia — 4 p, urmată de Belgia, 
Suedia —4 p (cu cîte un joc mal 
mult), Danemarca și Elveția — D p.

U.R.S.S.

Michael 
p, secundat 
— 3 272 p. 
pentru C.E. 
(grupa C) : 

Belgia 15—7. în

„PREMIUL JESSE OWENS“
La sfîrșitul lunii martie s-a 

împlinit un an de la moartea 
lui Jesse Owens, unul dintre 
cei mai mari atleți, dacă nu 
chiar cel mai mare atlet al lu
mii, autor, între altele, a două

J.

II
• Competiția feminină de flo

retă de la Minsk s-a încheiat cu 
victoria echipei U.R.S.S., care a 
dispus In finală cu 9—4 de re
prezentativa Poloniei. In întîlnl- 
rca pentru locurile 3—4, selecțio
nata orașului Moscova a întrecut 
cu 9—4 formația României.

0 Concursul masculin de flo
retă de la Budapesta s-a încheiat 
cu victoria scrimerului polonez 
Marian Sypniewskl, care I-a în-

ȘT. RUSU Șl N. ZAMFIR
(Urmare din pag. 1)

cul D. Thcopoulos, dar în seria 
sa se află sovieticul G. Korban 
(campion olimpic), bulgarul P. 
Pavlov, finlandezul M. Huhtala 
și L. Andersson (Suedia).

Vasile Andrei (100 kg) a lup
tat foarte bine cu cehoslovacul 
V. Bojko pe care l-a învins 
prin descalificare în momentul 
în care sportivul român condu
cea cu 6—0 la puncte. Pe a- 
ceeași parte a tabloului de con
curs figurează însă ci N. Inkov 
(U.R.S.S.). iugoslavul J. Ter- 
telji, victorioși și ei în pri
mul tur.

în reuniunea de seara, junio- 
rul Mihai Cișmaș a fost între
cut la puncte (4—12) de italia
nul V. Maenza și a fost eli
minat. în schimb. Nicolae Zam
fir a luptat excelent în partida 
cu polonezul P. Mihalik (care 
îl depășise în primul tur • pe 
campionul olimpic S. Șerikov) 
și a obfinut o victorie prețioa
să (3—0).

NEÎNVINS!
Ștefan Rusu a obținut o nouă 

victorie, de data aceasta prin 
tuș (min. 4,24), în fața suede
zului G. Swensson, în momen
tul în care îl conducea cu o 
diferență apreciabilă de puncte 
(11—1). Ion Draica a fost de
clarat învins la puncte în fata 
finlandezului M. Huhtala, deși 
cei doi concurenți se aflau la 
egalitate de puncte (1—1). iar 
acțiunea din care 1 s-a acordat 
punctul tehnic lui Huhtala a 
fost dubioasă. Totuși, nici spor
tivul român n-a concurat la ni
velul valorii sale.

La cat. 100 kg. conform unei 
noi trageri la sorți ca urmare 
a retragerii din competiție a 
sportivului G. Klein (R.D.G.) 
— accidentat —. lui Vasile An
drei 1 s-a desemnat ca adver
sar sovieticul 
șind în lupta 
Andrei a fost 
(5—17). motiv 
bitrii au oprit 
ferioritate.

Joi intră în __ ...__ —
, Ialți patru sportivi români.

N. Inkov. Gre- 
de la Darter. V. 
depășit categoric 
pentru care ar- 
lupta pentru in
concurs si cei-

dinizbînzi sportive ieșite din co
mun : cele 7 recorduri mondia
le (100 yarzi — 9,4. 200 m și 
220 y în linie dreaptă — 20,3, 
200 mg și 220 yg în linie 
dreaptă — 22,6, lungime —

IN ÎNTRECERE
trecut în finală cu 10—6 pe com
patriotul său Bogdan Bych. In 
întflnirea pentru locurile 3—4, 
Andrea Borella (Italia) a dispus 
cu 10—5 de Frank Beck (R. F.

. Germania).

UN NOU PREȘEDINTE 
AL C.O.N. DIN S.U.A.

NEW YORK, 8 (Agerpres). — 
Cu prilejul reuniunii de la Co
lorado Springs, în funcția de 
președinte al Comitetului olimpic 
al S.U.A. (U.S.O.C.) a fost ales 
William Simon, care succede Iui 
Robert Kane. Noul președinte al 
U.S.O.C. a declarat că forul olim
pic american va acorda întregul 
său sprijin sportivilor fruntași 
care personifică perseverența, 
devoțiunea șl munca stăruitoare 
pentru atingerea performanței.

în numai 70
25 mai 1935. 

și cele 4 
de el. în

Olimpice

8,13 m), realizate 
de minute, la 
la Ann Arbor 
medalii cucerite 
1936, la Jocurile 
de la Berlin, la 100 m, 200 m, 
4 x 100 m și lungime.

Pentru a-i cinsti memoria, a 
fost creat, recent, în Statele 
Unite, un comitet, cu ra
mificații în toată lumea, caro 
urmează să decidă, anual, spor
tivul cel mai merituos căruia 
să-i fie acordat „Premiul Jesso 
Owens". Acest sportiv tre
buie să fi realizat o performan
ță de mare valoare și să fl 
contribuit la mai buna înțele
gere între tineretul sportiv din 
întreaga lume. Pe lista primilor 
candidați figurează, între al
ții : Miruts Yifter (Etiopia) 
și Sebastian Coe (Marea Brita- 
nie) — atletism, Vladimir Sal
nikov (U.R.S.S.) și Tracy Caul- 
kins (S.U.A.) — înot, Eric Hei- 
den (S.U.A.) — patinaj viteză, 
Ingemar Stenmark (Suedia) — 
schi.

TURNEUL DE ȘAH
DE LA MOSCOVA

MOSCOVA, 8 (Agerpres). — tn 
turneul internațional de șah do 
la Moscova s-au disputat parti
dele întrerupte din primele trei 
runde. Lajos Portisch l-a învins 
pe Smejkal și a remizat cu Kas
parov, iar partida Gheller — Po- 
lugaevskl s-a terminat remiză.

In clasament conduc marii 
maeștri sovietici Karpov și Smis- 
lov cu cîte 2,5 p, urmați de L. 
Portisch și Kasparov cu cîte 2 p. 
Florin Gheorghiu, Torre. Polu- 
gaevskl, Petrosian cu cite l'/z P. 
Andersson 1 p (o partidă amt- 
nată), Balașov, Bcllavskl, Timman 
cu cîte 1 p, Gheller 'A p (o par-, 
tidă amtnată) șl Smejkal 'I2 P-

ELVEȚIA Șl LIBIA CANDIDATE 
PENTRU OLIMPIADA DE ȘAH

Consiliul executiv al Federației 
Internaționale de șah (F.I.D.E.) 
șl-a început lucrările la Tunis, 
avînd înscrise pe ordinea de zi 
diverse probleme intre care or
ganizarea meciului pentru titlul 
mondial dintre marii maeștri A- 
natoli Karpov șl Victor Korcinoi, 
și desemnarea gazdei Olimpiadei 
de șah din anul 1982 pentru care 
candidează Elveția și Libia.

PRIMA MANȘĂ A SEMIFINALELOR 
CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL
Aseară s-au desfășurat meciurile primei manșe din cadrul 

semifinalelor cupelor europene la fotbaL Iată rezultatele :
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

ziarul de mîine.

Real Madrid — Internazionale 2—0 (1-0)
F.C. Liverpool — Bayern Miinchen 0—0

CUPA CUPELOR
Dinamo Tbilisi — Feyenoord Rotterdam 3—0 (2—0)
F, C. Karl Zeiss Jena — Benfica Lisabona 2—0 (2—0)

CUPA U.E.F.A.
Ipswich Town — F.C. Koln 1—0 (1—0)
F.C. Sochaux — A.Z. ’67 Alkmaar î-i (l-n

Partidele retur vor avea loc la 22 aprilie. Alte amănunte în
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