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Tovarășul Nicolae Ccaușescu, 
secretar general al partidului, 
președintele Republicii, a efec
tuat joi o vizită de lucru în uni
tăți agricole din județul Co- 
vasna.

Secretarul general al partidu
lui a fost însoțit de tovarășul 
Iosif Banc, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.B.

Ca și în zilele precedente, 
vizita de lucru a secretarului 
general al partidului a permis 
analiza unor probleme în plină 
actualitate, care privesc desfă
șurarea lucrărilor de primăvară, 
bunul mers al activității agri
cole, in vederea modernizării 
continue a acestei importante 
ramuri a economiei naționale, 
dezvoltarea ei pe coordonatele 
calitative ale actualului cinci
nal.

Dimineața, devreme, locuito
rii comunei Tușnad-sat au ve
nit să adreseze călduroase cu
vinte de rămas bun, să subli
nieze din nou satisfacția pentru 
vizita cu care au fost onorați 
de conducătorul partidului și 
statului.

în aplauzele și uralele mulți
mii, elicopterul prezidențial a 

indreptindu-se spre 
Covasna.
de lucru în acest ju- 

inceput in localitatea

decolat 
județul

Vizita 
deț a 
Moacsa.

Pe tăpșanul din marginea co
munei veniseră numeroși ce
tățeni, tineri și vîrstnici, dor
nici să-și exprime satisfacția 
de a-I primi ca oaspete pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
bucuroși că pot da glas senti
mentelor lor de înaltă stimă, 
de prețuire la adresa omului 
din fruntea partidului și statu
lui. a activității sale neobosite.

Drapele roșii și tricolore în
cadrau portretul 
general al 
cartele Pe 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu

Tovarășul 
a fost

secretarului 
partidului, pan- 
care sta scris 

— P.C.R. !“ 
și poporul
Nicolae Ccaușescu 

informat de primul 
secretar al Comitetului județean 
de partid, Ferdinand Nagy, că

Pentru duminică, in meciul cu Italia

RUGDYȘEII TRICOLORI PROMIT 0 FRUMOASĂ
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TRĂGĂTORI ROMÂNI 
ÎN CONCURSURI 
INTERNAȚIONALE

Două delegații de trăgă
tori se află în aceste zile pes
te hotare. în Bulgaria vor par
ticipa la un concurs internațio
nal, printre alții. Anișoara Ma
tei. Ana Ciobanu, F. Irimia si 
G. Calotă. Cîtiva trăgători la 
proba de pistol s-au deplasat 
la Split. în Iugoslavia : M. Stan, 
T. Tașcă, M. Dragomirescu. S. 
Babii. Lor li s-au adă'V’at și 
două trăgătoare la probele de 
pușcă. Dumitra Matei și Eva 
lonescu. 

în momentul de față agriculto
rii Covasnei sînt concentrați a- 
supra lucrărilor de însămînțare 
a culturilor, îndeosebi a car
tofilor și porumbului. Timpul 
este deosebit de prielnic, vre
mea incălzindu-se vizibil in 
ultimele zile Și în aceas
tă parte a țării. Totodată, 
au fost prezentate principalele 
preocupări ale comitetului ju
dețean de partid pentru înfăp
tuirea măsurilor stabilite de 
Congresul țărănimii, a indica
țiilor primite în vederea asi
gurării unor recolte cit mai 
bune in acest an.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost invitat să vadă modul 
de organizare a complexului 
zootehnic din comuna Moacsa.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a oprit apoi intr-un Ian al 
C.A.P. Reci.

S-a vizitat, in continuare, 
ferma Angheluș.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a oprit apoi din nou pe cimp, 
de această dată Pe tarlalele 
I.A.S. „Sfintu Gheorghe".

Vizita a continuat la între
prinderea agricolă de stat 
„Sfintu Gheorghe" specializa
tă în creșterea vacilor in sistem industrial.

Un ultim popas a avut loe 
la Asociația economică inter- 
cooperatistă din Arcuș.

Despărțirea de locuitorii ju
dețului Covasna are loc in a- 
cccași atmosferă plină de în
suflețire cu care este înconjurat 
pretutindeni secretarul general 
al partidului. Oameni ai mun
cii, români și maghiari, purtau 
cu dragoste portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, steaguri roșii 
și tricolore, pancarte pe care erau 
înscrise numele secretarului 
general al partidului într-o sim
bolică și firească alăturare cu 
numele partidului și al tării. 
Ei au aplaudat cu deosebită 
căldură, ovaționînd îndelung. 
Buchetele de flori oferite de 
cei mai tineri cetățeni ai ju
dețului — pionieri și șoimi ai 
patriei — au subliniat aceste 
momente de reală emoție.

Enciu Stoica, susținut de Ion C< 
țiune prin înscrierea unui eseu, 

ani, Rotnânia
Au mai rămas doar două 

zile pînă la „primul paș“ al 
rugbyștilor tricolori în noul 
sezon. în noul an internațional, 
care are o deosebită impor
tanță pe drumul tot mai vigu
roasei afirmări a sportului 
nostru cu balonul oval. Este 
vorba de meciul România — 
Italia, din cadrul campionatu
lui european F.I.R.A., care va 
avea loc duminică Ia Brăila.

Lotul nostru reprezentativ 
așteaptă cu încredere meciul 
de debut al primăverii, compo- 
nenții săi promițînd publicu
lui brăilean, tuturor iubitorilor 
rugbyului o victorie, dar și o 
evoluție spectaculoasă, la nive- 
---------------- In pag- 2-3 ------
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De azi pină duminică, la Brașov
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„Trofeul Carpați“, tradițională competiție 
internațională de sabie, găzduită de oralul 
de la poalele Timpei, constituie o repetiție 

înaintea „Cupei Europei"

TURNEUL INTERNATIONAL DE SABIE

Tradiționala competiție internațională le sabie 
Trofeul Carpați". organizată în fiecare primăvară 

de federația de resort și clubul „Tractorul", debutează 
vineri dimineața (de la ora 9) la Brașov, in 
sporturilor.

întrecerile de vineri și simbătă sini dedicate 
bel individuale, la care vor lua parte sabreri 
Anglia, Bulgaria, Cuba, R.D. Germană, Polonia, 
garia și România. Duminică, in program non-stop, 
va avea loc proba pe echipe. Competiția va constitui, 
sperăm, o bună repetiție pentru reprezentanții noș
tri înaintea „Cupei Europei", de la sfîrșitul acestei 
luni.

Campionatele europene de lupte greco-romane

ȘTEFAN RUSU CONTINUA SERIA VICTORIILOR
• Gheorghe Ciobotaru a realizat două succese prețioase
• Dar ziua a doua

GOTEBORG, 9 (prin telefon). 
Joi dimineața, la prima oră. din 
nou emoții pentru antrenorii 
lotului nostru, dar și pentru 
Constantin Alexandru, Ion Te- 
cuceanu, Gheorghe Ciobotaru 
și Petre Dicu, care au așteptat 
cu nerăbdare tragerile la sorți 
la categoriile lor. iar apoi în
trecerile propriu-zise. 
dificile pentru toți 
români care au mai 
concurs. Dar, pînă la . 
de joi, am rămas datori citito
rilor noștri cu cronica ultimei 
reuniuni de miercuri, progra
mată seara tîrziu, după închi
derea ediției.

După evoluția excelentă in 

destul da 
luptătorii 
rămas în 
partidele

istantin, va încheia această ac- 
(Fază din meciul de acum doi
Italia 44—0).
Iul ultimelor apariții ale echi
pei naționale !

Din cel 25 de jucători intrați 
inițial în vederile selecționeri
lor, 23 fac parte, în continuare, 
din lot, dintre aceștia urmînd 
să fie aleși cei 15 care vor in
tra pe Stadionul municipal din 
Brăila. După toate probabilită
țile. formația de începere a 
partidei de duminică (ora 15) 
este : Constantin — Fuicu, 
Vărzaru, Lungu, Aldea — 
Marghescu, Paraschiv — Ră- 
dulescu. Borș, Stoica — Dumi
tru Caragea — Dinu, Muntea- 
nu, Bucan.' Arbitrul întîlnirii : 
scoțianul J. Short.

VEȘTI DiN CELE DOUA TABERE

a fost mai grea pentru sportivii români
disputa cu polonezul P. Miha- 
lik, tînărul nostru reprezentant 
Nicolae Zamfir a cedat cu des
tulă ușurință în fata campio
nului olimpic S. Șerikov 
(U.R.S.S.). pierzînd prin des
calificare. Victoriile clare si 
prețioase realizate in continu
are de Ștefan Rusu și Vasile 
Andrei au mai descrețit frun
țile antrenorilor noștri. Ștefan 
Rusu. într-o bună dispoziție de 
concurs, l-a depășit clar la 
puncte (6—1) pe unul dintre 
principalii pretendenți la me
dalii. ungurul K. Gali. în pro
gres fată de primele evoluții 
s-a prezentat și Vasile Andrei. 
El l-a învins clar la puncte 
(8—2) pe iugoslavul J. Tertelji, 
încheind, încă după turul al 
treilea, întrecerile din cadrul 
seriilor. V. Andrei s-a clasat 
pe locul secund în grupa sa, 
urmînd să lupte pentru medalia 
de bronz (vineri) cu sportivul 
clasat pe aceeași poziție în 
cealaltă grupă.

Și Ion Draica a terminat vic
torios meciul din turul trei, cu 
K. Missen (Norvegia), dar a 
fost liber în turul patru (în

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare in pag a 4-a)

UN LOC PE PODIUM-
ȚELUL AMBIȚIOS AL ECHIPEI 

FEMININE DE BASCHET
La nici două săptămîni după 

încheierea foarte disputatului 
campionat national, cele mai 
bune baschetbaliste ale tării au 
răspuns „prezent" Ia apelul lo
tului reprezentativ studențesc 
care se pregătește în ve
derea prestigioasei compe
tiții Universiada, devenită anul 
acesta tel suprem pentru multi 
sportivi fruntași din multe țări 
de pe întregul glob. Prima pe
rioadă a însemnat, de fapt un 
răstimp de refacere si menți
nere după intensul efort soli
citat de întrecerile Diviziei ,.A“; 
apoi a venit vremea antrena
mentelor mai lungi, mai inten
se, menite să aducă echipa în
tr-o formă sportivă bună chiar 
în această lună cînd. în Fin
landa. va participa la primul 
test în vederea Universiadei : 
turneul de calificare pentru 
campionatul european (care se 
va desfășura în luna sentem- 
brie în Italia).

Să revenim. însă, ta activi
tatea din zilele acestea, cînd

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. 2-3)

fost favor a- 
româm. N. 
depășise clar 
campionului

condițiile noului regulament el 
este dezavantajat).

Ziua, de joi n-a 
bilă luptătorilor 
Zamfir, cel care-1 
pe învingătorul 
olimpic, a mai suferit o îafrîn- 
gere, fiind eliminat din con
curs. în meciul cu P. Passarelli 
(R.F.G.), sportiv clasat de mal 
multe ori pe locuri fruntașe in 
marile competiții internațio
nale, tînărul nostru re
prezentant a fost ținta unor 
repetate atacuri neregulamen
tare (lovituri cu capul ș! cu 
mîinile. astfel că fața sa arăta 
ca a unui boxer după meci) to
lerate. surprinzător, de arbitri... 
în aceste condiții, N. Zamfir a 
fost depășit prin superioritate 
(7—19), în min. 4,38. Cu o sur
priză neplăcută pentru delega
ția noastră s-a încheiat și întîl- 
nirea C. Alexandru (52 kg) — 
L. Tekov (Bulgaria). După ce 
a condus cu 1—0 la sfîrșitul

Mariana Bădinici — căpitana 
echipei — poate contribui sub
stanțial la o performanță de 
valoare a selecționatei Româ
niei. Foto ; Dragoș NEAGU



RUGBY

MIRCEA PARASCHIV, 
CĂPITANUL RUGBYȘTILOR TRICOLORI, 

ÎSI ÎMPLETEȘTE SPERANȚELE CU... 1981
> > 9
După Valerin Irimescn 

(*68/69), Alexandru Pop (’74/75) 
șl Gheorghe Nica (’76/77) — 
vajnicii căpitani ai „15“-lui 
național care la timpul lor au 
realizat cu echipa „marele vis“ 
al oricărui rugbyst care se 
respectă : locul I în campiona
tul FIRA — iată-1 acum și pe 
Mircea Paraschiv în fericita 
postură de aspirant la, hai să-i 
spunem, ca să folosim un ter
men la modă, „marele șlem“.

Băiatul cu ochii atît de se
nini ne mărturisea deunăzi, cu 
destulă siguranță și lăsind la o 
parte obișnuita-i timiditate și 
modestie că, după victoriile ca
tegorice, la zero (!) asupra Po
loniei și Franței (mai ales), 
s-ar cuveni ca echipa de rugby 
a României „să termine — ne
învinsă — pe primul loc in plu
tonul celor mai bune formații 
continentale, pentru că e bună 
și o merită din plin". Ceea ce 
s-ar traduce prin trei succese 
consecutive, la Brăila, cu 
Italia („Abordăm partida cu do
rința fermă de a infirma con- 
traperformanța de anul tre
cut de la Aquila. Ne intere
sează nu numai scorul, ci jocul 
In primul rind, deoarece la 
Brăila ne prezentăm în pre
mieră rugbystică și vrem să fa
cem prozeliți"), apoi cu Spania 
și, în final, cu „15“-le Uniunii 
Sovietice. („Cu U.R.S.S. — un 
joc extrem de dificil, dacă a- 
vem în vedere progresele con
stante ale sporlivilor sovietici,

dar al cărui rezultat socot că 
îl putem hotărî").

Mircea Paraschiv. deși doar 
de 26 de ani, are o vorbă 
cumpănită și o certă autorita
te în tot ceea ce spune, confe
rită de cei șase ani petrecuți 
sub „soarele naționalei". Din 
1980 este căpitan al „tricolori
lor", în care calitate a făcut 
un mecj mare la Dublin (13—13 
cu Irlanda) și un altul magni
fic cu Franța (15—0). „Nu avem 
voie să mai pierdem nimic în 
Cupa FIRA după victoria atît 
de categorică asupra «cocoși
lor»- 1“

Și dacă deveniți campioni 
europeni — l-am întrebat — 
spre ce ți-ar mai da ghes ini
ma ?

„Să realizăm un succes în 
fața echipei Noii Zeelande la 
București, acesta ar fi dezide
ratul, să-i spun maxim, pe pla
nul performanței sportive ; un 
turneu bun, Ia toamnă, în Sco
ția (ca toate cele din Marea 
Britanic) ; apoi prima victorie, 
în fine (!) pe teren francez, la 
Narbonne, în viitoarea ediție a 
campionatului FIRA, și, aici 
e aici, să obținem în Capitală 
un teren pe măsura inimii și 
valorii echipei noastre națio
nale (ca în multe alte țări), un 
teren al rugbyștilor, pe care să 
ne întrecem și să-i întrccem pe 
cei mai buni".

Frumoase gînduri...
Dimitiie CALLIMACHI

CEI 23 DE „TRICOLORI"
Șl... CLASAMENTUL SELECȚIILOR
Vă -prezentăm pe cei S3 de rugbyști români, în ordinea... clasamen

tului prezențelor în echipa națională.
CONSTANTIN DINU (R.C. Grivița Roșie), 36 de ani, 185 cm, 106 kg, 

80 meciuri.
Recordman absolut al selecțiilor.

ION CONSTANTIN (Dinamo), 30 de ani, 180 on, 88 kg, 37 meciuri. 
GHEORGHE DUMITRU (Farul), 29 de ani, 193 cm, 100 kg, 35 meciuri. 
ENCIU STOICA’ (Dinamo), 28 de ani, 180 cm, 94 kg, 33 meciuri.
MIRCEA MUNTEANU (Steaua), 28 de ani, 175 cm, 80 kg, 30 meciuri. 
FLORICA MURARIU (Steaua), 26 de ani-, 183 cm, 94 kg, 26 meciuri. 
MIRCEA PARASCHIV (Dinamo), 26 de ani, 175 cm, 76 kg, 25 meciuri.

Căpitanul echipei naționale.
DUMITRU ALEXANDRU (Steaua), 27 de ani, 181 cm, 80 kg, 24 me
ciuri.
MARIN IONESCU (Steaua), 27 de ani, 194 cm, 108 kg, 21 meciuri,
MARIAN ALDEA (Dinamo), 28 de ani, 184 cm, 85 kg, 8 meciuri.
POMPILIE BORȘ (Dinamo), 27 de ani, 197 cm, 104 kg, 8 meciuri.
IOAN BUCAN (Știința Petroșani), 26 de ani, 183 cm, 102 kg, 8 me
ciuri.
EDUARD SUCIU (Steaua), 28 de ani, 170 cm, 72 kg, 7 meciuri. 
SORIN FUICU (Steaua), 27 de ani, 185 cm, 85 kg, 5 meciuri.
OCTAVIAN CORNEUU (Steaua), 28 de ani, 179 cm, 100 kg, 4 me
ciuri.
GHEORGHE VARZARU (Farul), 21 de ani, 124 cm, 84 kg, 4 meciuri.
GHEORGHE CARAGEA (Dinamo), 22 de ani, 193 cm, 102 kg, 3 me
ciuri.
STELIAN PODARESCU (Dinamo), 23 de ani, 178 cm, 78 kg, 3 meciuri. 
MIRCEA CH1RICENCU (Dinamo), 24 de ani, 170 cm, 73 kg, 2 me
ciuri.
ADRIAN LUNGU (Steaua), 20 de ani, 182 cm, 79 kg, 2 meciuri. 
ALEXANDRU RADULESCU (Steaua), 23 de ani, 190 cm, 95 kg, 2 me
ciuri.
MIHAI MARGHESCU (Dinamo), 28 de ani, 178 cm, 73 kg, 1 meci. 
DOBRE PETRE-DOROBANȚU (Știința Petroșani), 28 de ani, 185 cm, 
106 kg, debutant.

UN RUGBT DE CALITATE ÎN COMPANIA 
UNEI ECHIPE PUTERNICE...

...fală prima dorință a directorului tclinic 

al squadrci aziurra, francezul Pierre Villepreux

UN AN INTERNAȚIONAL CU
PREMIERE PENTRU RUGBYUL ROMÂNESC!
Pentru rugbyul românesc 

anul 1981 va reprezenta, fără 
îndoială, unul dintre cele 
mai cuprinzătoare din în
treaga sa istorie, de șapte 
decenii. Vom marca, astfel, 
printre altele, două eveni
mente în premieră : un
ECHIPA NAȚIONALĂ :

turneu oficial al tricolorilor 
în Scoția și prezenta cele
brei echipe AII Blaks pe 
terenurile noastre !

Dar iată programul inter
național al anului, care cu
prinde partidele stabilite :

lEJPTĂEORII FRUNTAȘI DE IÂ 
SE IMPUN ÎN CONCURSUL PE l

BUȘTENI, 9 (prin telefon). 
Programate cu puține zile 
înaintea campionatelor euro
pene, întrecerile etapei a 2-a 
a Concursului republican de 
lupte libere pe categorii au în
ceput joi dimineața în 6ala 
sporturilor din localitate. Pe 
foile de concurs sînt înscriși 
197 de luptători din numeioa.se 
cluburi și asociații sportive. 
Cei mai mulți sînt la catego
riile 68 kg (27), 62 kg (S3), 82 
kg (20), 52 kg (19), 57 Kg, 74 kg 
și 100 kg (cite 18). Conform re
gulamentului, în ziua inaugu
rală și-au încercat șansele con- 
curenții de la 5 categorii — 
48. 57, 63, 82 și 100 kg.

Dorind, vizibil, să evolueze 
cit mai bine, luptătorii din lo
tul reprezentativ și, deopotrivă, 
alți sportivi, care speră să 
atragă atenția selecționerilor, 
au abordat întîlnirile acestui 
turneu intr-un ritm susținut, 
finalizînd, totodată, numeroase 
procedee tehnice. Iată rezulta

PREGĂTIRI PENTRU
(Urmare din pag. 1)

12 aprilie
26 aprilie
17 mai
19 septembrie
22 septembrie
26 septembrie
24 octombrie

România 
Spania 
U.R.S.S. 
Edinbourgh 
Scoția de Sud 
Scoția 
Romania

— Italia (C.E.)
— România (C.E.)
— România (C.E.)
— România
— România
— România
— Noua Zeelandă

ECHIPA „B“ :
20 sau 21 octombrie România „B" — Noua Zeelandă
REPREZENTATIVA DE JUNIORI:

15—19 aprilie
23—30 august

meciuri în C.E. — F.I.R.A. 
„Turneul Prietenia"

Programul viitoarei ediții 
a campionatului european 
F.I.R.A. va fi stabilit la 
congresul forului internațio
nal. care va avea loc la fi

nele lunii mai. De aseme
nea, vor mai fi contractate 
ulterior o serie de acțiuni 
ale loturilor de tineret sau 
juniori.

MILANO, 9 (prin telex, de 
la redacția „Gazzetta dello 
Sport"). Echipa Italiei s-a 
reunit marți seara la Monte- 
porzio Cat one sub conducerea 
directorului tehnic, francezul 
Pierre Villepreux, care se va 
afla la Brăila pentru ultima 
oară la cîrma squadreî azzurra, 
el urmînd să se întoarcă in 
Franța la sfîrșitul lui iunie, 
cînd îi expiră contractul, pînă 
atunci rugbyștii peninsulari 
nemaiavind nici o acțiune im
portantă în calendarul interna
țional.

Iată lista celor care s-au pre
zentat la hotelul Giovannella : 
fundași — Gaetanjello (Ban- 
dridge Livorno), Torresan 
(Fracasso) ; treisferturi aripi
— Oști (Sanson Rovigo), Ghiz- 
zoni (Aquila), centri — Nello 
și Rino Francescato (Benetton), 
Giancarlo Morelli (Aquila) ; 
mijlocaș la deschidere — 
Bettarcllo (Sanson) ; mijlocași 
la grămadă — Angelozzi (Ama
tori Catania), Lorigiola (Pe- 
trarca) ; înaintași, linia a III-a
— Zanon (Benetton), Bargelli 
(Tuttoponella Frascati), Sintichi 
(Sanson) ; linia a Il-a — An- 
nibal (Metalcrom Villorba), 
Trippitelli (Aquila) ; linia I, 
pilieri — Bona (Audi, în Fran
ța), De Bernardo (Petrarca). 
Pivetta (Francasso San Dona) ; 
taloneri — Giorgio Morelli 
(Aquila), Robazza (Benetton). 
Dintre aceștia, aquilanul Mo
relli și catanezul Angelozzi au

fost chemați în ultimul mo
ment.

în zilele avute la dispoziție, 
Villepreux a exersat diverse 
scheme de joc. El știe că par
tida cu România va fi dificilă, 
că va constitui un examen se
ver pe planul angajamentului 
în joc pentru XV-le său : „Ro
mânii au învins Franța în de
cembrie, declară directorul teh
nic. E normal deci ca noi — 
care am făcut o partidă bună 
la Rovigo, acum o lună, în 
compania „cocoșilor" — să fim 
supuși unei presiuni extrem de 
puternice. Nu poate intra în 
discuție o victorie a noastră, 
dar îmi doresc să văd naționala 
italiană jucînd un rugby de ca
litate, să lupte în apărare cu 
decizie și să construiască ac
țiuni de atac eficiente". In pri
vința formației care va fi ali
niată la Brăila, el a precizat 
că nu o va anunța decît. sîm- 
bătă după-amiază. la finele an
trenamentului pe care intențio
nează să-1 conducă pe terenul 
pe care se va juca. Este foarte 
probabil ca „15“-le Italiei să 
aibă următoarea componență : 
Gaetaniello — Ghizzoni, R. 
Francescato, N. Francescato, 
Oști — Bettarello, Lorigiola — 
Zanon, Bargelli, Sintichi — 
Trippitelli, Annibal — Bopa, 
Robazza, De Bernardo.

Lotul sosește vineri la amia
ză la București, de unde-și va 
continua călătoria spre orașul 
meciului.

CARLO GOBBI

le aflăm în pregătire Pe Ma
riana Bădinici. Elena Filip. Mi- 
haela Radu, Constanța Fotes- 
cu și Carmen Tocală de la Po
litehnica C.S.Ș. 2 București, 
Măndica Ciubăncan, Adriana 
Mangu și Verginia Popa de la 
Universitatea Cluj-Napoca. Ro- 
dica Armion și Judith Gross de 
la Universitatea Timișoara. 
Magdalena Pali și Camelia So- 
lovăstru de la Voința Brașov. 
Alexandrina Bîră și Mireîa Tri- 
că de ia Olimpia București. 
Lucia Grecu de la Voința Bucu
rești, Magdalena Szekely de la 
Crisul Oradea, Dietlinde Klăss 
de la Comerțul Tg. Mures si 
Diana Bălaș de la Mobila Satu 
Mare. Dintre cele convocate, 
lipsește doar Maia Cuțov, re
tragă temporar din activitatea 
competițională. De menționat 
că. fată de selecționata care a 
participat anul trecut la cam
pionatul european de senioare 
din Iugoslavia, au apărut nou
tăți : au fost promovate Mihae- 
la Radu, Verginia Popa și Diet
linde Kloss și a fost reintro
dusă experimentata Diana Bă
laș. Sub îndrumarea antreno
rilor Traian Constantinescu 
(principal). Gabriel Năstase 
(secund), avînd sprijinul medi
cal al dr. Marilena Iota, lotul 
național studențesc a pornit Ia 
drum CU AMBIȚIA URCĂRII 
PE PODIUMUL ECHIPELOR 
PREMIATE LA .UNIVERSIA
DĂ. Ce se face pentru înde- 

, plinirea acestui obiectiv am- 
'bitios și (după părerea noas
tră) realizabil ne-a informat 
antrenorul Constantinescu, în- 
tr-o discuție recentă, prima în
trebare referindu-se la mijloa
cele folosite pentru eliminarea 
unor defecțiuni mai vechi, care 
au diminuat capacitatea echi
pei de a obține performante 
superioare la marile competiții 
oficiale.

^\\\\\\\\\\\\^^^
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SIMBATA 11 APRILIE, 
ta cuprinsul emisiunii 
„Mozaic" : lupte greco-ro- 
mane de Ia Pleven, cano
taj academic de la Lon
dra steeple-chase de la 
Liverpool, finale. C.C.E. Ia 
baschet masculin și episo
dul VI din serialul „Calul 
—- prietenul meu".

DUMINICA 12 APRILIE, 
ora 15 : Rugby : România 
— Italia, transmisiune di
rectă de la Brăila, comen
tator Dumitru Tănăsescu ; 
ora 15,30 (alternativ cu 
meciul <je rugby) : Fotbal: 
Politehnica Iași — Univer
sitatea Craiova, 
siune directă, 
Sorin Satmarl ; 
(programul H) : 
Telerama sport.

transml- 
comentator 
ora 19,55 
emisiunea

MIERCURI 15 
ora 17 : Fotbal : 
B — U.R.S.S. B, 
siune directă de 
Iești ; ora 20,30 : 
Danemarca — 
transmisiune directă de la 
Copenhaga, comentator 
Grigore Elisel.

APRILIE, 
România 
transmi- 
la Plo- 
Fotbal •.

România,

I
g

g
g

g

g
g
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BASCHET • Azi ®e desfășoară, înMHUVIII-I sala Giuleștit de la ora 18)
următoarele meciuri de baschet în cadrul ,,Cu
pei României- la băieți : I.C.E.D. — Politeh
nica C.S.Ș. Unirea Iași, Steaua — Urbis 
(jocuri în seria I). întâlnirile din celelalte se
rii au loc la Constanța (seria a H-a) șl la Ti
mișoara (seria a Hl-a).

@ Clasamentele Diviziei rrB" de tineret 
MASCULIN (după 21 de meciuri), SERIA 
1. Politehnica C.S.Ș. 2 București 39 p,
IMUAS Baia Mare 39 p, 3. Jiul Știința Petro
șani 36 p, 4. Universitatea H Cluj-Napoca 35 p, 
" Academia militară 31 p, 6. Volanul Satu 
Mare 28 P, 7. Comerțul Lie. „Bolyai- Tg. Mu
reș 27 p. 8. Chimia Craiova 27 p, 9. Știința 
Mediaș 26 p, 10. Voința Timișoara 22 p ; SE
RIA A n-a : 1. Carpati grupul 8 București 
41 p, 2. C.S.U. Galați 40 p, 3. Automatica 
București 34 p, 4. Marina Constanța 31 p, 5. 
A.S.A. Bacău 29 p, 6. Electrica Fieni 29 p, 7. 
Știința Ploiești 28 p, 8. Automatica Alexandria 
28 p, 9. C.S.Ș. Lumina Botoșani 27 p, 10. Poli
tehnica n

5.

2.
1.

6.

C.S.Ș. Unirea Iași 24 p.

Continuînd seria victoriilor
„Cupa F.R.M.* la dirt-track,

22 de ani Ionel Pavel a cîștigat și

In 
sl-MOTO

bianul de _ ___
etapa a 5-a a acestei tradiționale competiții 
desfășurată ieri, după-amiază pe pista stadio
nului Metalul din Capitală. învingînd în toate 
manșele, Ionel Pavel, lider autoritar, a reușit 
și două noi recorduri ale pistei, fiind crono
metrat cu 1:18,6 (v.r. 1:19,1) și, apoi, în penul
tima manșă cu 1:18,2. De valoarea învingă
torului s-au apropiat — doar în unul sau două 
tururi — alergătorii Gh. Sora, Marin Dobre, 
Ion Bobîlneanu și tânărul brăilean Stelian 
Postolache, în evident progres. CLASAMENTE: 
etapă — 1. I. Pavel (Voința Sibiu) 12 p, 2. Gh. 
Sora (Met. Buc.) 11 p, 3. M. Dobre (Met. Buc.) 
10 p, 4. L Bobîlneanu (I.P.A. Sibiu) 8 p, 
5. Al. Pîs (Voința Sibiu) 8 p, 6. S. Postolache
(C.S. Brăila) 7 p ; general — 1. I. Pavel 57 p,

2. Gh. Sora 46 p, 3. N. Riureanu (I.P.A. Sibiu) 
45 p. S In „Cupa tineretului-, care s-a des
fășurat în deschidere, sufragiile publicului 
le-au întrunit Marius Șoaită (I.P.A. -Sibiu.) și 
Gh. Șofran (C.S. Brăila) clasați, în ordine, cu 
6 și 5 p. După 5 etape, în clasamentul general 
conduce Gh. Șofran cu 27 p, urmat de M. Șoai
tă cu 25 p. Simbătă, de la ora 16, va avea loc, 
pe același stadion, etapa a 6-a. (Tr. I.)
RIJGRY Echipa engleză Monmouth School 
uuvui a j^cheiat ieri turneul în țara
noastră, întîlnind — pe stadionul Steaua din 
Capitală — campioana de juniori a României, 
formația C.S.Ș. Locomotiva București. La ca
pătul unui meci interesant, tinerii rugbyști en
glezi au obținut victoria cu scorul de 13—11 
(6—7). A arbitrat Șt. Rădulescu.

Astăzi, la Parcul copilului (ora 15), lotul re
prezentativ de juniori susține ultima partidă 
de verificare înaintea participării la Campiona
tul european F.I.R.A., în compania unei alte 
echipe britanice, London Welsh.
SCHI traseele marcate în jurul ca-
** 1 banei Piatra Arsă din Bucegi^ se vor
disputa ultimele finale — la schi fond — din 
cadrul „Daciadei“ de lamă. După cum se știe, 
la Păltiniș Sibiu, în ziua cînd trebuiau să se 
dispute cursele de 30 km pentru bărbați șl 10 
km pentru femei, un viscol puternic i-a deter

minat pe organizatori să amîne întrecerile. 
Astfel, azi, pe platoul Bucegilor. cei mai buni 
schiori fondiști din întreaga țară își vor. dis
puta titlurile de câștigători ai „Daciadei* în 
două dintre cele mai dificile probe de fond. 
Fetele vor avea printre favorite pe membrele 
lotului național Elena Lagusis, Iuliana Popoiu, 
Emijia Raus, Magdalena Hîrlav, iar băieții pe 
Gheorghe Găvenea, Ioan Moise, Ioan Stoian ș.a.

De remarcat că în cursa seniorilor vor con- 
eura și juniorii Horia Oros, Ion Lungociu și 
Gyula Kiss (ultimul înregistrînd recent, la 
Murmansk, un rezultat merituos pe distanța 
de... 50 km).

tele obținute < 
la locurile frui 
kg — V. Vișai 
b.t. V. Libiiț (t 
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SAH festivități a hotelului
Europa, din stațiunea maritimă Efo

rie Nord, Începe mline turneul final al cam
pionatului național de șah pe echipe mixte. 
Iau parte la întrecere următoarele 10 forma
ții : I.T. București, Universitatea București, 
Politehnica București, Calculatorul București, 
Medicina Timișoara, Petrolul Ploiești, Universi
tatea Iași, C.S.M. Cluj-Napoca, C.S.U. Brașov 
și Mondiala Satu Mare. Se va juca la 10 table 
(6 seniori, 2 senioare, un junio’’ și o junioară), 
alcătuindu-se 4 clasamente : absolut (pe puncte 
de meci — 3 pentru victorie, 1 pentru joc 
egal, 0 pentru înfrîngeie), masculin, feminin 
șl juniori-junioare (prin adiționarea punctelor 
de partidă). Campioanele ,,en titre- sînt : 
I.T.B. (absolut), Universitatea București (jnas- 
culin și feminin), Politehnica București (Ju
niori-junioare). Concursul reunește un mare 
număr de jucători și jucătoare de frunte ai 
țării. Să notăm, Insă, șt trei absențe : din
formația I.T.B. lipsește marele maestru Florin 
Gheorghiu, prezent în aceste zile la supertur- 
neul de la Moscova. Universitatea București 
șl Medicina Timișoara vor evolua fără maes- 
trele internaționale Elisabeta Poiihroniade și, 
respectiv, Gertrude Baumstaxk, care participă 
la marele Festival șa hist feminin de la Hydres, 
în Franța. Ar fi bine ca, pe viitor, principa
lele întreceri interne să fie programate astfel 
îneît datele de desfășurare să nu coincidă cu 
cele ale unor mari concursuri peste hotare la 
care sînt invitați jucători fruntași din țara 
noastră.
• La campionatul european de junioare, 

programat de la 19 aprilie în Iugoslavia, va 
participa Smaranda Boicu, In virată de 14 ani, 
mezina maestrelor de șah din țara noastră. 
Să-i urăm succes 1

concursului, junio-
D. Clucă șl I. Șesu 

și-au continuat seria victoriilor ajungând în 
sferturile de finală ale „Criteriului de primă
vară* la tenis. Primul a învins pe S. Popa ca
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ABSENȚA CiTORVA TITULARI NU POATE SCUZA 
EVOLUȚIA NECORESPUNZĂTOARE A ECHIPEI

TEL AVIV, 9 (prin telefon). 
Ziarele apărute joi dimineața 
ta capitala Israelului subliniau, 
cum era și firesc, prima victo
rie obținută de fotbaliștii an
trenorului Jack Mansell în fața 
reprezentativei țării noastre. O 
victorie puțin scontată de am
bele părți. într-un meci amical 
in care pe tehnicienii forma
ției noastre îi interesau. ta 
mare măsură, randamentul 
unei formații fără acele cîteva 
piese importante în angrenajul 
ei : libero-ul Ștefăneseu, fun
dașul Munteanu, mijlocașul 
Stoica și vîrful de atac Cămă
tarii. Un handicap real, de ne
contestat, cauzat de... 
nat.

Fără să facem din 
înfrângere o tragedie, 
ne pierdem capul și 
mea gândirii, in perspectiva a 
ceea ce este de făcut (așteptăm 
ca lotul să-și strângă bătrbă- 
tește rândurile), trebuie.să spu
nem că această penultimă ve
rificare a reprezentativei înain
tea grelelor examene din preli
minariile C.M. putea — și 
trebuia ! — să însemne cu to
tul altceva. Și iată de ce : 1) 
adversarul n-a fost un obstacol 
atît de greu ; el a avut doar 
un singur jucător de excepție, 
Pe Sinai (solicitat de echipa en
gleză Ipswich Town), care, ne- 
fiiind marcat de nimeni, a diri
jat în stingă și în dreapta to
tul. acțiunile sale individuale 
in atac (pentru că a făcut și 
așa ceva) clătinînd întreaga 
noastră defensivă ; 2) înlocui
torii titularilor. prezenți în 
meciul de la Tel Aviv, sînt, 
totuși, jucători dc bază la echi
pele lor de club, ei făcând

campio-

această 
fără să 
limpezi-

parte din lotul reprezentativ 
lărgit stabilit mai de mult de 
biroul federal după criterii și 
aprecieri întemeiate.

Chiar dacă atunci cînd inter
vin modificări ta structura 
compartimentelor factorul de 
risc există, în sensul că pot 
apare nesineronizări ta jocul de 
ansamblu al formației (cum 
s-a și văzut în meciul cu selec
ționata Israelului), ceea ce a 
fost mai supărător este randa
mentul mai slab al unora din
tre jucători — Ungureanu, Cri- 
șan — cit și lipsa evidentă de 
concentrare ta fazele care re
clamau promptitudine șl luci
ditate, atât în atac (ce mari au 
fost cele trei ratări din primele 
zece minute ale reprizei se
cunde !), cît și ta apărase.

Seara, după meci, am revă
zut la televizor golul formației 
Israelului înscris. în ultimul 
minut, de Mizrachi, de la peste 
25 m. Plecase ca pe bulevard! 
Nimeni nu i-a ieșit ta fatîmpi- 
nare pentru a-i întîrzia acțiu
nea, pentru a-1 stânjenii pe ata
cantul advers. înaintea parti
dei, conducerea tehnică făcea 
următoarea recomandare : ,.Să 
jucăm pe cupluri, să căutăm

să fim eît mai exacți fa trans
miterea pasei, să nu răminem 
simpli spectatori după unele 
nereușite". Dair una s-a spus, 
alta s-a făcut. Oboseală, super
ficialitate, oscilații fa compor
tare 1 Nu știm precis ce a cân
tărit mai mult în balanța ne
reușitului test de la Tel Aviv. 
A fost, socotim, cite ceva din 
toate...

Antrenorul Valentin Stănes- 
cu, afectat și îngrijorat, cum 
era și firesc, spunea după joc 
că interesele cluburilor, fa 
goana după puncte, sînt domi
nante, într-o perioadă cînd 
totul trebuie făcut pentru suc
cesul campaniei reprezentativei 
(aluzie la indisponibilități). 
Ceea ce este adevărat. La rân
dul său, președintele federa
ției, Andrei Rădulescu, aprecia 
că numai o analiză lucidă, cu 
simțul măsurii, urmată de ac
țiuni concrete, neîntârziate, 
poate ajuta cel mai mult pre
gătirile din scurta perioadă 
care a mai rămas pînă Ia me
ciul cu Anglia. EI considera că 
din „lecția" cu Israelul se vor 
trage toate concluziile care se 
impun grabnic.

Stelian TRANDAFIRESCU

„Examenul" din Bulgaria al reprezentativei dc tineret

UN REZULTAT Șl UN JOC 
DĂTĂTOR DE SPERANȚE

Golul calificării : Serlov trimite cu capul peste portarul rTel'
Foto : Timotei LUC.A (Hunedoara)

După meciurile cu juniorii unguri din preliminariile 
campionatului european

0 CALIFICARE ABSOLUT MERITATA, 
OBLIGAȚII SPORITE PENTRU TURNEULFINAL...

ARBITRI ROMANI PESTE HO
TARE. Partida Turcia — Austria, 
clin cadrul calificărilor pentru 
Campionatul european de juniori 
1, care va avea loc sîmbătă 
la Samsun, va fi condusă de R- 
Stîncan. O altă întîlnire interna
țională, AZ ’67 Alkmaar — F.C. 
Sochaux, returul semifinalei din 
Cupa U.E.F.A., care se va dis
puta in ziua de miercuri 22 apri
lie, va fi arbitrată de un trio 
român : N. Rain ea —- la centru, 
C. Bărbulescu și V. 
la linie.

MECIURILE DIN 
TUL DIVIZIEI „A“ 
vea loc în Capitală 
fă șura duminică după următorul 
program : © stadionul Dinamo, 
de la ora 17,30, Dinamo — F.C. 
Olt ; © stadionul Progresul, de 
la ora 17,30, Progresul Vulcan — 
Corvinul Hunedoara. In deschi
dere, pe ambele stadioane, de la 
ora 15,30, se vor disputa parti
dele dintre echipele de speranțe. 
Iată și locurile de disputare a 
lntîlnirilor din Divizia ,,B“ : Sta
dionul Republicii : Autobuzul — 
Rapid, terenul Sirena : Sirena — 
Mecanică fină, terenul Metalul : 
Metalul — ROVA Roșiori. Aceste 
meciuri vor începe la ©ra 11.

Ciocnteu

CAMPIONA- 
care vor fi
se vor des-

întilnind, miercuri. în depla
sare, reprezentativa similară a 
Bulgariei, echipa națională de 
tineret a tării noastre a tre
cut un veritabil examen, reu
șind un rezultat de egalitate, 
1—1, dătător de speranțe ta 
perspectiva meciului oficial, cu 
Anglia, dan deplasare, de la 28 
aprilie. După cum ne-a decla
rat. Ia sosirea lotului, antreno
rul C. Drăgușin, formația noas
tră a întâlnit un partener te
nace, dotat cu un gabarit im
presionant, cu certe posibili
tăți tehnice. Conduși din mi
nutul 25. după ce ȘOIMAN — 
care intrase în posesia mingii, 
deposedînd un adversar — a în
scris cu un șut 
fotbaliștii echipei 
primat jocului o 
chiar prea aspră 
neretul" nostru, care a evoluat 
în formația Alexa — Rednic, 
Vlad, C. Solomon, Matei — Ma
resan, Geolgău, L. Moldovan 
(min. 60 Minea) — Șoiman, 
Terheș, Klein (min. 60 Gabor), 
a controlat jocul mai mult decît 
partenera sa. în acest sens, 
aportul lui GEOLGAU a fost 
hotărîtor, el făcînd un joc de 
excepție, remarcat îndeosebi în 
ofensivă, unde a încheiat ac
țiunile. adesea, prin șuturi vio
lente. Ceilalți remarcați din

de la 25 m. 
gazdă au ina- 
tentă aspră, 

uneori...... Ti-

J 
formația română : C. Solomon, 
Vlad și Șoiman. O notă bună 
și pentru apărarea imediată. 

De menționat faptul că echi
pa noastră a terminat partida 
în 8 jucători, Șoiman (min. 70), 
Minea și Terheș (min. 80). fi
ind eliminați de pe teren de 
arbitrul bulgar N. Dudin (doar 
culpa lui Terheș. insultă, ar 
fi reclamat o asemenea mă
sură). Echipa gazdă a fost a- 
fectată de o singură eliminare. 

Ultimul meci de ' verificare a 
reprezentativei de tineret — 
Înaintea returului cu Anglia — 
are loc miercuri 15 aprilie, la 
Ploiești, cînd oaspete va fi re
prezentativa „1 Uniunii
Sovietice, (I. C.).

1—0 cu juniorii unguri după 
160 minute de joc, desfășurate 
în "Souă manșe, la Mako și 
Hunedoara... I—0 ca urmare a 
unui gol splendid, marcat de 
Sertov. gol care aduce repre
zentativei noastre de -juniori 
O CALIFICARE ABSOLUT 
MERITATĂ în faza finală a 
Campionatului european de ju
niori I. O calificare obținută 
însă greu, în fața unui ad
versar puternic, tenace, extrem 
de ambițios, această echipă a 
Ungariei fiind aureolată de 
victorii obținute Ia Turneul 
Prietenia și la tradiționala în
trecere de la Pola. la startul 
căreia s-au aliniat selecționate 
de prima mină din Europa. 
Toate aceste atuuri au fost a- 
nulate de ,,ll“-le pregătit cn 
minuțiozitate de antrenorul 
Mircea Rădulescu, toate cifrele 
de ordin statistic ale partidei 
retur fiind favorabile tricolo
rilor : șuturi la poartă 15—5 
(pe poartă : 5—1) ; co mere
7—5 ; acțiuni de atac 111—93 (îh 
zona de finalizare 38—18) ; o- 
cazii mari de gol 8—2 ! Așa
dar, superioritate fără dubii, 
subliniată și de marea majo
ritate a tehnicienilor prezenți 
la acest meci încheiat cu un 
scor atît de strâns, dar care, la 
un moment dat, putea lua pro
porții. Tot așa cum, Ia riadul 
lor. oaspeții au avut s
la șuturile lui Kiprich, virf de 
atac puternic, de certă valoare. 
Exact ceea ce afirma, după

neșansa

după

ETAPA VĂZUTĂ
DE AL NICOLAE [F.C. Olt]

undul pe C. Popovic! cu 6—3, 
ul fetelor, junioara Luminița 
îica Cluj-Napoca) după ce a 
a nr. 1, Elena Trifu, cu 6—2, 
la Moise cu 7—6 6—4, va evo- 
iiă pentru locurile 1—4. Rezul
ta 5—8) : O. Vîleioiu — M. 
5, B. Almăjan — I. Kerekeș 
trnuț — P. Bozdog 7—5, 3—6, 

T. Marcu 6—3, 6—2, Cr. Ște- 
'ăbăraș 6—3, 6—4, Florin Niță 
—2, 6—2. Fete, sferturi de fi- 
T Elini ac — Dorina Brăștin 6—4, 
rilSSa Totoran — Gabriela 
-5, Mariana Hadgiu — Si
llier 6—4, 6—1. Paralel
ale de dublu și turneele de 
xacă după sistemul pe grupe 
1—4, 5—8, 9—12, 13—16. Parti- 
* la orele 8—12 și 14,30—19, la 
ugust" — băieții, iar la T.C.B.

S. IONESCU — coresp.

\SĂ Astăzi se reiau
întrecerile campio

ne al Diviziei „A“ la tenis de 
ele din cadrul turului (partide 
jetițle participă, în ordinea cla- 
ilit după turneul de sală, la 
rad li, C.S. Arad I, Politehnica 
. Bistrița (seria I), C.S.M. Iași, 
, C.S.S. Rrn. Vîlcea, Progresul 
a Buzău, înfrățirea Tg. Mureș 
C.S.S. Robust Pitești, Sparta c 

.'urgistul Cugir, C.S.S. I Bucu- 
Tl-a), iar la masculin : C.S.M. 
niversitatea I Craiova, Progre- 
Sloria Buzău (seria I), Univer- 
va, C.S.S. Bistrița, Triccdava 
torul Brașov, Voința S. Mare, 

Secuiesc (seria a n-a), Con- 
Hureș, Mecanica Fină București, 
curești, C.F.R. Craiova (seria a

Dintre partidele etapei reține atenția meciul 
feminin C.S.S. Slatina — Politehnica, In care 
sînt angajate două dintre echipele din prima 
grupă valorică, programat astăzi și miine. Se 
vor mai desfășura după același program par
tidele : C.S.S. Rm. Vîlcea — Gloria Buzău (f) 
și Voința S. Mare — C.S.S. Odorheiu Secuiesc 
(m), în timp ce lntUnirile C.S.M. Iași — Pro
gresul București, înfrățirea Tg. Mureș — C.S.S. 
Petroșani (f), Universitatea n Craiova — Tri- 
codava București și C.S.S. Bistrița — Tracto
rul Brașov (m) vor avea loc sîmbătă și du
minică.

TIR Proba de trap (talere aruncate din
șanț) din cadrul „Cupei primăverii", 

concurs ce se desfășoară In aceste zile la Tu
nari, a luat sfîrșit odată cu executarea ul
timei „sute" de focuri. Dacă la încheierea pri
mei zile de întreceri Grigore Tomoioagă se 
afla la egalitate cu juniorul Eduard Somoy 
(ambii totalizînd 86 t.d.), de astă dată el a 
spart 91 t, cu 3 mal multe decît mal ttnărul 
său partener de întrecere, pe care l-a devan
sat astfel în clasamentul final unic, care 
inclus și pe seniori și pe juniori. Cum ambfl 
trăgători fac parte din secția C.S.M. Bala 
Mare, al cărei antrenor coordonator este Emil 
Marinescu, putem trage concluzia că, la acest 
început de an, vînătorii maramureșeni au Tua1 
un start mai bun decît colegii de la cluburile 
bucureștene. Meritorie este și clasarea în ie
rarhia comună (pe locul 3) a unui alt junior, 
Florin Baban, provenit de curînd la Steaua de 
la Olimpia București.

Clasamente, trap, seniori î 1. G. Tomoioagă 
(C.S.M. Baia Mare) 177/200 t, 2. E. Somoy 
(C.S.M. Baia Mare) 174 t. 3. F. Baban (Steaua) 
161 t ; juniori : 1. E. Somoy 129/150 t, L F. 
Baban 124 t, 3. C. Tom a (Steaua) 1H7 t.

Astăzi este zi de pauză, mîine urmînd să se 
desfășoare prima „sută" de talere aruncate din 
turn (skeet), la categoriile seniori șl juniori 
întrecerea va lua sfîrșit duminică.

Desigur, fiecare jucător se gîndește. în primul rînd, la 
meciul pe care echipa 6a urmează să-1 susțină. Dar cum 
situația unei formații, mai ales în conjunctura actuală a 
clasamentului, nu depinde numai de ea, fiecare dintre noi 
începe să se gândească și la celelalte partide, să facă o 
sumedenie de calcule. Iată de ce. din această cauză, avan
cronica mea va fi poate, pe alocuri, mai... subiectivă ca 
de obicei, dar voi încerca să ctatăresc, totuși, șansele fie
cărei echipe cu atenție, intr-o etapă care va avea, probabil, 
serioase implicații asupra clasamentului.

F.C. ARGEȘ — STEAUA. Beneficiind de avantajul tere
nului și de o formație ta plină ascensiune, cred că piteș- 
tenii nu vor rata șansa unei victorii de prestigiu.

F.C. BAIA MARE — F.C.M. GALAȚI. Chiar in actuala ei 
situație, cred că echipa gazdă va obține o victorie clară.

PROGRESUL VULCAN — CORVINUL. Meci 
bucureșteni, chiar dacă aceștia sânt propulsați 
puncte cucerite ta ultimele două partide. Spun 
că echipa hunedoreană îmi place cum joacă.

F.C.M. BRAȘOV ---------- ~ .
ne-am obișnuit să spunem că ei nu vor pierde 
noi victorii. Cred că așa va fi și acum.

DINAMO — F.C. OLT. Utn adevăr pe care 
recunosc : gazdele au prima șansă, mai ales că sînt lansate 
fa cursa pentru primul loc. Echipa mea, însă, joacă mai 
bine în deplasare, decît acasă. Astă-iarnă, ta joc amical, 
noi am cîștigat cu 1—0, la București, Deci, tatr-un meci 
ta care Dinamo este solist, s-ar putea ca echipa lui Țălnar 
să aibă... surprize.

POLITEHNICA IAȘI — UNIV. CRAIOVA. Gazdele «tat 
ta declin de formă, ceea ce mă face să cred că Universi
tatea va realiza cei puțin un „X“. Aurică Beldeanu, colegul 
meu de la lotul național, mă susține. îmi spunea că echipa 
sa n-a pierdut niciodată două jocuri la rând ta deplasare și 
că îi stă în putință să facă un rezultat bun. pentru a păs
tra avantaj față de Dinamo.

A.S.A. TG. MUREȘ — „U" CLUJ-NAPOCA. Localnicii 
nu-și pot permite un egal, pentru că și-ar agrava din nou 
situația. Văd o victorie clară a lor, chiar dacă a reintrat 
CSmpeanu II, care le va pune probleme.

JIUL — SPORTUL STUDENȚESC. Echipa din Petroșani, 
inclusiv Giiuchici, joacă destul de bine și nu cred că Spor
tul studențesc o va împiedica să mai adune două puncte.

„POLI" TIMIȘOARA — S.C. BACĂU. Studenții au jucat 
modest cu noi, la Slatina, dar au marcat două goluri pe 
contraatac și au cîștigat, ta timp ce noi am ratat foarte 
mult. In plus, au luat punct și la Iași și probabil că vor 
cîștiga și duminică. Probabil, dar nu vor avea un meci ușor 
cu echipa din Bacău...

meci, foarte supărat. antre
norul Jeno Dalnoki, fără a 
omite însă să ne spună că „am 
pierdut calificarea acasă, Ia 
Mako. Aici, la Hunedoara, e- 
chipa României a fost mai 
bună". Și ar fi putut înscrie 
nu numai un gol „dacă nu s-ar 
fi precipitat — cum remarca Și 
Mircea Lucescu — dacă cei doi 
fundași de margine ar ti uicat 
mai mult în atac, ei avind a- 
ceastă posibilitate"... Și nu ar 
mai fi trecut prin marile emo
ții ale finalului de meci „dacă 
nu s-ar fi căzut in vechea gre
șeală a jucătorilor noștri, aceea 
de a arunca baloanele din a- 
părare în atac, peste mijlo
cași", cum conchidea și antre
norul craiovean Silviu Stănes- 
cu, prezent la meci. „încă un 
meci ca acesta și poți face u- 
șor infarct" concluziona Dumi
tru Pătrașcu, „părintele" cîtor- 
va generații de juniori iiunedo- 
reni. „încă o gafă ca aceea a 
Iui Balint și Preda, din min. 
55, cînd l-au scăpat de sub su
praveghere pe Kiprich și-ți 
poți vedea irosite toate efortu
rile, spunea Mircca Rădulescu 
fa minutul 81. Eu unul nu ad
mit astfel de erori. Acum s-a 
terminat eu bine, dar oricînd 
putem pierde din asemenea in
suficiențe. La așa ceva trebuie 
să ne gîndim în 
la posibilitatea de a reduce 
mult prea marele procent 
ratărilor, boală veche, care 
dă îngrozitoare 
cap..."

Subliniind aceste 
norul se gîndea 
rând la pasul următor al echi- 

. pei — participarea la turneul 
final din R. F. Germania. 
Pentru că la Hunedoara, in 
condiții organizatorice exem
plare, într-o dispută desfășu
rată pe coordonatele unei de
pline sportivități, echipa de 
juniori a României, obținînd 
calificarea, și-a sporit obliga
țiile. de la ea așteptîndu-se a- 
cum o comportare foarte bună 
ta elita fotbalului continental.

Laurențiu DUMITRESCU

viitor, ca 
din 

al
ne 
dedureri

idei, an'.re- 
in primul

greu pentru 
de cele trei 
asta pentru

CHIMIA. Cînd brașovenii joacă acasă, 
ocazia unei
trebuie să-1

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ: 
CIȘT1GUL ESTE MAKE, SECRE

TUL ESTE MIC...
LOZUL IN PLIC, cel mai sim

plu și popular sistem de joc, 
răsplătește zilnic perseverența a 
tot mai numeroși participant!. 
Iată cîțiva dintre cei mai recenți 
câștigători de AUTOTURISME : 
Roșu Gh. Ștefan (Cîmpina), lau- 
nim Elena (corn. Peretu, jud. 
Teleorman), Pîslă Ion (Focșani), 
Daragic.s Katalin (SI. Gheorghe), 
Neagu Petre (corn. Baba Ana. 
jud. Prahova), Kovacs Nicolae 
(Zalău), Paraschiv Traian (Bucu
rești), Cătineanu Vaier (Bistrița), 
Faur GavriJ (corn. Semlac, jud. 
Arad) — „DACIA 1300“ ; Coman 
Eugenia (București), Măereanu 
Ion (corn. Bordel Verde, jud. 
Brăila), Papp luliana (Cărei), 
Ghlriți Vasile (Negrești-Oaș), Ar
delean Mircea (Sibiu), Serșea 
Pompiliu (București), Oprea Ni
colae (com. Buda, jud. Prahova) 
— ,,SKODA 12fl-L“. tacercați-vă și 
dv. șansele !

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 3 APRILIE 1931. Cat. 1 : 4 
variante 25% (autoturisme „Dacia 
1300“) ; cat. 2 : ' ' .......
a 19.692 lei și 
a 4.923 lei; eat. 3 : 23 a 4.281 lei; 
cat. 4 : 54,25 a 1.815 lei ; cat. 5 : 
269,50 a 365 lei ; cat. 6 : 479,25 a 
205 lei ; cat. X : 2.977,25 a 100
lei. Report la categoria 1 : 384.099 
lei. Autoturismele „Dacia 1300“ 
de la categoria 1, realizate pe 
bilete jucate 25%, au revenit par- 
ticipanților : ȘTEFAN R. din Bra
șov, CHENAN SOIUN din Med
gidia, DUMITRU HRIȚULEAC din 
București și ȘTEFAN RACOVIȚA 
din Brașov.

Tragerea obișnuită Loto de as
tăzi, 10 aprilie 1981. se televi
zează In direct începând de la 
«ra 18,25.

2 variante 100%
12 variante 25%
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FLORIN GHEORGHIU-A PATRA REMIZA 
ÎN TURNEUL DE ȘAH DE LA MOSCOVA 
Turneul internațional de șah 

de la Moscova (unul dintre 
cele mai puternice organizate 
vreodată, media Elo 2601. 14
mari maeștri, categoria a 15-a 
pe scara FIDE) a continuat cu 
desfășurarea partidelor rundei 
a 4-a Florin Gheorghiu, 
piesele negre, a remizat 
Lev Polugaevski, rezultat
registrat și în întîlnirile Petro
sian — Andersson și Balașov 
— Portisch. Campionul mon
dial. Anatoli Karpov, a în
scris a treia victorie învingîn- 
du-1 pe campionul U.R.S.S.. Be
liavski. Tinărul Garri Kaspa
rov, marea speranță a șahului

VIRGINIA RUZICI
• FIȘIER 0 Fi;fă~ ® Fl~ȘI':.t''"®~FÎȘiat .» FIȘIER » fișier 9 FIȘIER 0

cu 
cu 

in-

sovietic, campion mondial de 
juniori, l-a întrecut, pe fili- 
pinezul Torre. S-au întrerupt 
partidele Smejkal — Timan și 
Gheller — Smislov.

în clasament : Karpov 3’/z, 
Kasparov 3, Smîslov 2V, (1),
Portisch 2*/2, Gheorghiu, Polu- 
gaevski, Petrosian 2, Anders
son l’/i (1). Torre. Balașov 1'/,. 
Timan 1 (1), Beliavski 1, Ghel
ler Vi (?). Smejkal Vi (1). 
în runda a 5-a. Florin Gheor
ghiu îl va întîini cu piesele 
albe pe Anatoli Karpov.

LA HILTON HEAD
în turneul feminin de tenis 

de la Hilton Head (Caro’ina de 
sud), Virginia Ruzici a în- 
vins-o cu 6—2, 6—2 pe ceho
slovaca Hana Strachanova. Alte 
rezultate : Chris Evert — Hee 
Lee 6—0. 6—0 ; Pam Shriver — 
Kathy Horvath 6—3. 6—3.

La Nisa, în primu.1 tur la
dublu, perechea Năstase —
Ha ill et (Franța) a învins cu
6—4, 6—4 cuplul 
del, Leconte.

francez Be-

A
0
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EDIȚIE
A C.M. DE HOCHEI-GRUPA nAli

U.R.S.S.-CAMPIOANĂ
EUROPEANĂ DE HOCHEI

C.E. DE LUPTE0

(Urmare din pag. 1)

GRECO-ROMANE

JUNIORI
9 (Agerpres).

european

LA
MOSCOVA, 

Campionatul 
chei pe gheata pentru 
(grupa A) desfășurat ia 
a fost 
U.R.S.S. care a totalizat 
turneul final. Au urmat echi
pele Cehoslovaciei 4 p. Suediei 
3 p și Finlandei 0 p. în ulti
mele două partide : Suedia — 
Finlanda 5—1 (2—0, 2—0, 1-1); 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 3—3 
(0-0, 1—2, 2—1).

★
Meciuri amicale la Goleboig : 

Suedia a învins cu 3—2 (1—0, 
2—1. 0—l) reprezentativa Ca
nadei ; Kuopio : Finlanda — 
S.U.A. 3—3 (1—0, 1—1, 1—2).

cîștigat de

de ho- 
juniori 
Minsk 
echipa 
5 p în

primei reprize, el i-a permis 
lui Țekov să acumuleze puncte 
prețioase (5—1) în lupta de la 
parter și, cu toate 
depuse în final, C.
a pierdut cu 5—6 1 
(90 kg) a luptat cu 
biiție în compania 
AL Dubrovski, dar 
să se recunoască 
puncte (1—4).

Singurul dintre reprezentanții 
noștri (dintre cei care au in- 

a 
In

eforturile 
Alexandru 

Petre Dicii 
muită am- 
sovieticului 
a trebuit 
învins la

ceput concursul joi) care 
obținut un succes prețios 
prima reuniune a zilei a fost 
Gheorghe Ciobotaru (74 kg). El 
l-a depâșit la puncte pe mul
tiplul medaliat K.H. Helbing 
(R.D.G.), sportiv care îl în
vingea, de obicei, pe campio
nul român. Ion Tecuceanu

kg) a fost liber in primul tui-. 
Și în al doilea meci Gh Cio- 
botaru a cîștigat. De dala a- 
ceasta el a obținut un succes 
categoric (12—0) în fața grecu
lui D. Ilagigeogiu, acumulînd 
încă 4 puncte. P. Dicu (99 kg) 
l-a învins prin descalificare 
(min. 5,18) pe norvegianul P. 
Berger, iar C. Alexandru s-a 
impus mai greu decît ne 
teptam în fața francezului 
Chambelar (6—3). Ion Tecu-
ceanu (62 kg) a debutat slab 
în compania lui F- Mustafin 
(U.R.S.S.), în fața căruia a 
pierdut clar la puncte (0—8).

Vineri au loc fipalele la pri
mele 5 categorii intrate in con
curs.

0

s

ÎN PREMIERĂ MONDIALA
ARBITRAJ ELECTRIC LA SABIE

Cu cîteva zile în urmă, la Bu
dapesta. s-a desfășurat primul 
concurs internațional oficial de 
sabie... electrică. A fost făcut, a- 
șadar, primul pas în tentativa de 
a „ele ctri.fi ca“ arbitrajul în sin
gura probă rămasă pînă acum la 
discreția totală a celor care ofi
ciau la centru sau la margini. 
După mai multe- demonstrații e- 
fectuate de-a lungul anilor — 
și care s-au arătat a fi foarte 
fructuoase fiindcă flecare din
tre ele a avut darul de a aduce 
îmbunătățiri aparatului de as
tăzi — concursul de la Budapesta 
se pare că a marcat începutul 
unei noi etape în dezvoltarea a- 
cestei probe.

Ca orice noutate care are me
nirea de a întrerupe o inerție, șl 
acest prim concurs oficial de sa
bie arbitrat electric a dat naș
tere la discuții, multe dintre ele 
chiar contradictorii. Acestea nu 
au scăzut însă cu nimic din reu
șita sa, ba din contră.

De fapt, ce aduce nou acest 
arbitraj electric în proba de sa
bie ? în primul rînd — și, de 
fapt, elementul esențial — el 
închide niște portițe, care erau 
la îndemîna unui juriu uneori 
subiectiv, alteori incapabil de a 
surprinde, în viteza acțiunilor, 
materializarea loviturilor. Apoi, 
juriul, în dese rînduri influen
țat de cartea de vizită a unor 
sportivi, va fi nevoit să... asculte 
de aparatura electrică.

& Ilie Năstase n-a 
renunțat încă la ideea 
de a cîștiga Wimbledo- 
nul, singurul mare tur
neu mondial in care 
n-a dobîndit victoria, 
într-un recent interviu 
acordat ziarului pari
zian l’Equipe, Ilie spu
nea : „Doresc să mai 
cîștig un turneu mare. 
Ashe, de exemplu, a 
cîștigat Wimbledonuî 
la 34 de ani (N.N. ilie 
Năstase are și el tot 
34 !). Cînd ai încredere, 
așa cum am eu a- 
cum, faci totul bine, 
căci totul devine natu
ral J“ Poate că, cine 
știe, anul acesta !,.. • 
Un temerar elvețian, 
Marko Brodgi, și-a pro
pus să realizeze, în 
premieră mondială, un 
zbor cu' „deltaplanul" 
peste Alpi... Decolînd 
din localitatea Altdorf 
(440 m altitudine), 
Brodgi a urcat deasu
pra masivului St. ~ ' 
hard (2100 m) și 
un zbor de 2 ore 
minute a aterizat 
un aerodrom din 
tonul Tessin.
planul" lut Brodgi a a- 
vut un mic motor de 
numai 15 c.p. și un re
zervor de ....................‘
benzină, 
tentativă 
Brodgi a 
gheai de 
Dar Alpil

Got- 
după 
și 10 

pe 
can- 

„Delta-

78 litri de 
In această 
zborul lut 

fost suprave- 
un elicopter, 

au încă

Duminică, pe două mari a- 
rene de gheață din Suedia, 
„Isstadlon* din Stockholm șl 
„Skandinavium ' "
Gfiteborg, se vor disputa pri
mele confruntări ale unei noi 
ediții (a 46-a) a campionatu
lui mondial de hochei grupa 
„A*.

Cele 8 formații participante 
au fost Împărțite în două 
serii, după cum urmează :

SERIA „A- (Stockholm) : 
Uniunea Sovietică, Canada, 
Finlanda șî Olanda (care a 
trecut rapid, an cu an, din 
grupa ,,C“, în „B“ șl acum 
se află în... elita hocheiului 
mondial) ;

SERIA
Cehoslovacia,

Halle” din

R.

,,B* (Goteborg) : 
Suedia, S.U.A. 

F. Germania.

Meciurile din scrii au loc 
intre 12 șl 15 aprilie, după 
care va urma un turneu final 
Pe două grupe valorice, ce 
va avea loc la Goteborg in
tre 17 Șl 26 aprilie. Primele 
două clasate din flecare serie 
își vor disputa locurile 1—4, 
iar celelalte locurile 5—8, ul
timul fiind cel ce trimite pe 
ocupanta sa în grupa „B“ 1

în ceea ce privește pronos
ticurile, pentru locul întii, 
cele mal multe sufragii le 
are deținătoarea titlului, e- 
chlpa U.R.S.S., Iar pentru re
trogradare echipele Olandei 
(cu toți canadienii încorpo
rați, in ultimii ani. în rlndu- 
rlle sale !...) sau S.U.A. ul
tima ar produce în acest caz 
o surpriză, țlnînd seama de 
faptul că ia J.O. de la Lake 
Placid, anul trecut, ea a cuce
rit medalia de aur I

ULTIMELE CAMPIOANE MONDIALE

«■

s 
ța-

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

(Geneva/Berna)
(Fraga) 
(Moscova) 
(Helsinki) 
(DUsseldorf/Milnchen) 
(Katowice)
(Viena) 
(Praga) 
(Moscova)

— U.K.S.S.
— Cehoslovacia
— U.K.S.S.
— U.R.S.S.
— U.K.S.S.
— Cehoslovacia
— Cehoslovacia
— U.K.S.S.
— U.K.S.S.

0
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Stenograma
meciurilor

Astfel, într-o competiție la star
tul căreia s-au aflat numeroși 
medaliați olimpici șl campioni 
mondiali, inclusiv dublul cam
pion olimpic Viktor Krovopuskov 
(în 1976 și 1980), victoria a reve
nit unul outsider — polonezul 
Wotke... Aceasta nu înseamnă că 
scara valorilor se va nărui. Sa- 
brerii de valoare, cu • tehnică 
șl o tactică bună, vor ști cu si
guranță să se adapteze noilor 
condiții pe care le impune arbi
trajul electric. Fiindcă — poate 
mai mult decît la arbitrajul cla
sic, neelectric I — șanse de lz- 
bîndă le vor avea acțiunile de 
o mare acurateță tehnică.

Ca și în urmă cu 26 de ani, 
cînd a fost introdus arbitrajul 
electric la floretă, și acum au 
existat și păreri care au susținut 
că ,.aparatul nu vine prea mult 
în ajutorul arbitrilor!“. Personal, 
ca arbitru internațional, cred că 
este SUFICIENT că noul aparat 
electric pentru arbitrajul la sa
bie — creat de un colectiv de 
tehnicieni din Ungaria — vine în 
sprijinul... sportivilor. Și să nu 
uităm că nici arbitrii nu sînt 
încă acomodați cu noul sistem.

Desigur, în actualul ciclu olim
pic, . conform regulamentului 
F.I.E.,’ n-oul sistem nu va fi in
trodus La campionatele europene 
sau mondiale. Dar îmbucurător 
este faptul că introducerea lui 
în alte competiții viitoare va 
aduce în atenția tuturor rțoi ele
mente. care să îmbunătățească 
aparatul, dar, pînă atunci., chiar 
și arbitrajul încă neelectric...

Important este că primul pas 
— cei mal greu întotdeauna — a 
fost făcut ’

OCTAVIAN VINTILĂ

munfi
• Se , 
amănuntele tehnice 
organizatorice 
realizarea, 
a celei mal lungi curse 
din istoria atletismului 
mondial. Ea vă măsura 
nici mai mult, nici mai 
puțin de 5632 km și 
va lega orașele Los 
Angeles și New York.

In prima manșă a semifinalelor cupelor europene

DINAMO TBILISI Șl F.C. CARL ZEISS JENA
MARILE PERFORMERE
a semifinale- 
miercuri 
asa cum

Prima manșă 
lor. desfășurată 
ra. a reunit — __
mai remarcat — foste glorii 
ale fotbalului continental, echi
pe binecunoscute, cu palmare- 
se remarcabile (Inter. Real. Li
verpool. Feyennord. Benfica) 
care totalizează împreună

Cupe 
cîștigate 
de Pînă

sea- 
am

nu 
alemai puțin de 16 

campionilor europeni 
în cele 25 de ediții 
acum.

Ce perspective de 
pentru finale au acum _ 
după partidele de miercuri ?

în C.C.E.. Real Madrid a ju
cat foarte bine, cîștigînd în fa
ta lui Inter cu 2—0. Scorul ar 
fi putut fi Si mai mare, dacă 
gazdele nu ar fi ratat nume
roase ocazii extrem de favora
bile. în timp ce italienii au a- 
vut doar două situații clare, i- 
rosite de Bini si Muraro. La 
Milano, este puțin probabil ca 
Inter să cîștige la o diferență 
de trei 
Bayern 
a reușit

calificare 
echiDele.

goluri ! La Liverpool, 
s-a apărat excelent si 
un scor alb gratie in-

și mai înalți...
pun la punct 
.................... Și 

pentru 
anul viitor.

Stefano,0 Allredo ' Di 
figură legendară a fot
balului internațional, 
a părăsit, după cum se 
știe. Spania, in care 
cunoscuse mart satis
facții sportive, pentru 
a se reîntoarce în Ar
gentina 
înainte 
Stefano 
marca :

natală. Mai 
de a pleca, Di 

făcut re- 
Spania,

de pe cele două -oas<o 
ale Statelor Unite. Se 
prevede ca întrecerea 
să dureze 77 de zile, 
In fiecare zi urmtnd a 
fi parcurși cite 70 de 
kilometri, adică mal 
mult de un... maraton 
și fumătate l S-a hotă- 
rit ca pentru primii 
clasați, ca șt pentru 
toți cel ce vor izbuti 
marea performanță de 
a încheia această ne
bunească alergare (ctți 
vor fi oare 7) să se a- 
corde Importante sume de . ..
au 
rea 
de

bani. Organizatorii 
anunțat că înscrie- 

este condiționată 
plata unei taxe.

cîito ai 30 de ani 
spune că ești prea tî- 
năr pentru a fi antre
nor, iar cînd ai 40 
ești prea... bătrîn, Și 
cum eu 
mult de 
O Anul 
tatea 
Korbach 
mileniu de existențt 
în cadrul sărbătorile 
prilejuite de 
aniversare, în 
orașului a fost organi
zată o simbolică ștafetă 
de înot de... 1 000 X 
100 m, cu participarea 
unor sportivi între 5 șt 
81 de ani. Cursa de

cînd ai 
. bătrîn. 

am trecut de
40 de ani...“ 

trecut, locali- 
vest-germană 

a împlinit un 
de existență.

.LOT 
această 
bazinul

100.000 m a fost reali
zată în 30 de ore, 13 
minute și 8 secunde ! 
© A încetat din viață, 
in vîrstă de 95 de ani, 
Edward Lasker, unul 
dintre marii teoreticieni 
ai șahului, fost campion 
al Statelor Unite 
anii 1916, 1917.
1920 și 1921. Prima 
lucrare, „Strategia 
hulul", a 
tiparului _
Tradiționala anchetă a 
ziarului „Sport" din 
Bratislava a desemnat 
ca cei mai buni spor
tivi din țările socialis
te pe luna martie pe t 
1. schiorul Aleksandr 
Jirov (U'R.S.S.), 2. pa- 
tinatoarea Christine 
Rothenburger (R.D.G.) 
șl 3—4. halterofilul Vla
dimir Marciuk (U.R.S.S.) 
și cuplul de patinatori 
Irina Vorobieva — 
Igor Llsovschi (U.R.S.S.) 
® La Canberra a 
constituită, zilele 
cute, Asociația de 
tenie Australia — 
mânia. Președinți 
onoare ai Asociației au 
fost aleși Al. Grasaby, 
ministru pentru rela
țiile dintre comunitățile 
etnice, și Ron Clarke. 
fostul atlet, multiplu 
recordman mondial in 
cursele de 5 000 m și 
10 000 m.

Romeo VILARA

terventiilor excelente ale por
tarului Junghans. Vor reuși 
bavarezii să cîștige în retur ? 
Asta depinde, desigur, și de 
forma lui Breitner, Rummenig- 
ge pe de o parte și Dalglish 
Pe de alta. care, miercuri, au 
ratat ocazii cit roata carului... 

în Cupa cupelor nu este ex
clusă o finală intre Dinamo 
Tbilisi șl F. C. Carl Zeiss Jena, 
performerele etapei de miercuri 
seara. Fotbaliștii gruzini au 
cîștigat net (3—0) în fata lui 
Feyenoord (a_ doua clasată în 
campionatul 
ce formația 
de Benfica 
joc foarte 
bun nivel tehnic.

Ce se va întîmpla în Cupa 
U.E.F.A. 1 Se pare că A. Z. 
’67 Alkmaar poate fi conside
rată finalistă a competiției, 
după scorul egal (l—1) realizat 
la Sochaux. Echipa olandeză, 
lider categoric in campionatul 
tării sale, este singura din Eu
ropa neînvinsă în competiția 
internă și care are în compo
nenta ei 11 internaționali !

Ipswich Town sau F.C. Koln? 
Care dintre acestea vor intra 
în finală ? Un răspuns este 
greu de dat. pentru că victo
ria de miercuri a 
cu 1—0. poate 
la Koln. dacă

C.C.E. : Real Madrid — 
zionale 2—0 (1—0). Au 
Santillana (min. 28) cu 
Juantto (min. 47). 2,________
100 000. A arbitrat Corver (Olan
da). Meciul s-a jucat pe ploaie. 
F. C. Liverpool — Bayern MUn- 
chen 0—0. Spectatori : 52 000. A
arbitrat Hristov (Cehoslovacia). 
In repriza secundă Dalglish a 
reclamat un penalty neacordat 
de arbitru.

CUPA CUPELOR : Din.imo Tbi
lisi — Feyenoord Rotterdam 3—0 
(2—0). Au marcat : Sulakvelldza 
(în minutele 23 și 52) și Gusaev 
(min. 30). Spectatori: 90 000. A 
arbitrat Fredrikson (Suedia). F.C.

Benfica I.isa- 
Au marcat : 

(min. 8) și Raab (min.
3 goluri au fost de 

frumusețea. Spectatori : 
A arbitrat Barbaresco

Cari Zeiss Jena 
bona 2—0 (2—0) 
Blelau C ' 
20). Ambele 
toată 
18 000.
(Italia).

CUPA
— F.C.

Interna- 
marcat : 
capul sl 

Spectatori :

U.E.F.A. : Ipswich Town 
Koln 1—0 (1—0). A mar

cat Wark. Spectator! : 30.000. A 
arbitrat Castillo (Spania) ; F.C. 

“ "* Alkmaar
Armtz 

respee- 
Specta- 

Tokat

L

Olandei). în timp 
din Jena a dispus 
cu 2—0. după un 
spectaculos și de

englezilor, 
să fie suficientă, 
meciul retur se

in 
1918, 

sa 
»a- 

văzut lumina 
in 1913 0

fost 
tre- 

prle-
Ro- 
de

Sochaux — A.Z. '67
1—1 (1—1). Au înscris : 
(min. 14) pentru oaspeți, 
tiv Genghini (min. 23).
tori : 20 000. A arbitrat
(Turcia).

MECIURILE RETUR ÎN _______
COMPETIȚIILE VOR AVEA LOC 
LA 22 APRILIE.

TOATE

1\\\\\\\\\\ WWWWVt
va încheia la egalitate sau da
că englezii vor pierde la o di
ferență minimă mareînd și un 
gol în deplasare, 
menționa însă că

Vom mai 
___  _ atacantul 

John Wark de la Ipswich este 
golgeterul competițiilor

• pene, avînd. pînă acum, la ac
tiv nu mai puțin de 12 puncte 
marcate, fiind autorul golului 
victoriei. Dacă Koln a .scăpat” 
cu o înfrîngere la limită, a- 
cesta este si meritul portarului 
Schumacher — cel mai bun de 
Pe teren. Va fi la fel de bun 
și Cooper, oponentul său. în 
returul de la 22 aprilie ?

Ion OCHSENFELD

euro-

ALTE REZULTATE
® în C.E. de 

calificat pentru
® în C.E. de ______  _ ___ __ ______ , . ______ ________ ..

Suedia — Franța 1—0, Elveția — Spania 1—1.
• Campionatul Franței a programat meciurile etapei a 31-a. Iată 

principalele rezultate : S.G. Paris — St. Etienne 2—0 ; Auxerre — 
Nantes 1—0 ; Bordeaux — Lille 2—0 ; Nisa — Lyon 3—2 ; Tours — 
Strasbourg 1—1. Clasament : 1. Saint Etienne — 46 p ; 2. Nantes — 
46 p ; 3. Bordeaux — 42 p ; 4. Monaco — 39 p etc.

juniori I : Belgia — Olanda 0—0. Echipa Belgiei s-a 
turneul final din R.F.G. care va începe la 25 mai. 
juniori (pînă la 16 ani) : Iugoslavia — Grecia 1—0.

4.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
SelecționateleBASCHET 

masculine ale R. F. Germania șl 
Cehoslovaciei s-au " r
ta-u a treia oară tn orașul Hagen. 
Baschetbaliștli cehoslovaci au ob
ținut victoria cu 74—64 (35—34).
Primele două partide fuseseră, de 
asemenea, cîștigate de echipa 
cehoslovacă (79—75 șl, respectiv, 
92—85).

HOCHEI 0 In prima semifinală 
a „Cupei intercontinentale” la 
hochei pe iarbă, de la Kuala Lum
pur, Malaiezia a învins cu 5—2 
selecționata Irlandei. în finală, 
Malaiezia va întUnl pe învlngă- 
toarea din partida Noua Zeelandâ

PENTATLON 0 Concursul de 
pentatlon modern de la Paris a 
continuat cu proba de tir caro

întîlnit pen-
cu 

1 se

Ciu-

a fost cîștigată de Niszer (Hon- 
ved Budapesta) cu 1 066 p. în 
clasamentul general individual 
conduce Lipeev (U.R.S.S.) 
4 272 p pe echipe pe locul 
află selecționata U.R.S.S.
12 700 p.

TIR • în concursul de la
dad de Mexico, proba de pistol 
(aer comprimat) a fost cîștigată 
de Ragnar Skanaker (Suedia) cu 
585 p.

VOLEI — In ultima zi a tur
neului feminin de la Szombathely 
(Ungaria) : R.P.D. Coreeană — 
Polonia 3—2 ; U.R.S.S. — Româ
nia 3—0 (7, 3. 11) ; Cuba — Un
garia 3—2. Turneul a fost cîștigat 
de Cuba, urmată de U.R.S.S., 
Ungaria, R.P.D. Coreeană, Polo
nia și România.

ctri.fi

