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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat vineri o vizită de 
lucru in unități agricole din 
judelui Vrancea.

Secretarul general al partidu
lui a fost însoțit de tovarășii 
Iosif Banc, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Hie Radu
lescu, secretar al C.C. al P.C.R.

în cursul vizitei a fost exa
minat stadiul campaniei agri
cole de primăvară, felul cum 
se acționează pentru creșterea 
producției agricole în . toate 
sectoarele, pentru dezvoltarea 
și modernizarea acestei ramuri 
cu o pondere importantă în 
economia județului.

Momentul întilpirii locuitori
lor județului cu secretarul ge
neral al partidului a avut loe 
in comuna Slobozia — Ciorăști. 
situată nu departe de munici
piul Focșani. Erau prezenți nu
meroși oameni ai muncii pen
tru a saluta pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru a-i 
ura bun venit din tot sufletul 
in județul lor. Oameni de cele 
mai diferite virste rosteau in
tr-un glas numele secretarului 
general al partidului, scandau 
cu însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R.", exprimind. prin 
aplauze și ovații, satisfacția 
pentru noua vizită de lucru pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
o efectuează în ținutul Vrancei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost invitat să guste piine și 
sare, vin, semne ale dărniciei 
pămintului vrîncean.

Județul este bine cunoscut 
dealtfel pentru rezultatele sa
le în domeniul agriculturii. 
Anul trecut, Vrancca s-a cla
sat pe primul loc în Întrece
rea dintre județele țării; obți- 
nind Ordinul Muncii Clasa I. 
In acest an, cu numai citeva 
săptămini in urmă, in cadrul 
festivității de la Palatul Marii 

Adunări Naționale, organizației 
de partid a județului Vrancea 
i s-a conferit de două ori or
dinul „Steaua Republicii Socia
liste România" Clasa a IlI-a, 
pentru rezultatele din anul 1980 
și pe întregul cincinal în dome
niul industriei și agriculturii.

Secretarul general al parti
dului a fost informat de către 
primul secretar al Comitetului 
județean de partid, Gheorghe 
Stoica, despre desfășurarea ac
tualei campanii agricole. Lucră
rile din epoca I au fost înche
iate, vrincenii fiind în plină 
pregătire a epocii a doua. De 
două zile a Început semănatul 
porumbului, viteza de lucru din 
momentul de față și timpul fa
vorabil creînd premise pentru 
terminarea lor Ia vreme. In vi
ticultură, operația de tăiere a 
fost de mult încheiată, fiind 
într-un stadiu foarte avansat 
legatul și cercuitul viței de vie. 
S-a încheiat plantarea pomilor, 
unde accentul a fost pus pe 
speciile deficitare in județ și 
pe arbuștii fructiferi.

Au fost vizitate ferma „Go- 
ioganu" din cadrul I.A.S. Mâi- 
căneștl, întreprinderea de 
selecție, creștere și îngrășare 
a porcilor Slobozia — Ciorăști, 
plantațiile cu viță de vie ale 
celebrei podgorii a Coteștilor.

Despărțirea de locuitorii 
Vrancei a avut loc în comuna 
Cotești, într-o atmosferă însu
flețită. Festivitatea a început 
prin intonarea Imnului de Stat 
și prezentarea onorului de că
tre o gardă militară. Tineri și 
virstnici și-au reunit vocile 
pentru a aclama pe secretarul 
general al partidului, pre
ședintele țării.

Dintre ei mulți au ținut să-î 
înmîneze flori, să-i siringă mi
na, să-i mulțumească pentru 
vizita făcută, să-i ureze. în 
cuvinte pline de afecțiune, să
nătate șl putere de muncă în 
fruntea partidului și statului.

Mîine, pe Stadionul municipal din Brăila
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La C.E. de lupte, campionul olimpic de la Moscova 

și-a reconfirmat în mod strălucit valoarea:

ȘTEFAN RUSU LA AL 4 lea TITLU CONTINENTAL!

GOTEBORG, 10 (prin tele
fon). Cea de a 28-a ediție a 
campionatului european de 
lupte greco-romane a consti
tuit un nou moment de afir

mare a sportului 
românesc. Deși de
legația noastră s-a 
prezentat la între
cerile continentale 
eu o garnitură in
completă, care a 
cuprins trei debu
tant!. la încheierea 
primei jumătăți a 
competiției. unul 
dintre luptătorii 
români, STEFAN 
RUSU. a urcat cea 
mai inaltă treaptă 
a podiumului de 
premiere, iar Va- 
sile Andrei s-a 
clasat pe locul IV. 
Aceste performan
te, care — sperăm 
— vor fi întregite 
de Constantin A- 
lexandru. continuă 
un sir de succese 
repurtate de luptă
torii români la 
campionatele euro
pene. mondiale și 
Jocurile Olimpice.

Cu prilejul cam
pionatelor conti
nentale de la „Li- 

sebergshallen". Ștefan Rusu, 
flăcăul vînjos din zona Rădăuțiu- 
lui, care a deprins tainele acestui 
sport bărbătesc cu antrenorul 
C. Gherasim încă de la virata 
copilăriei, adaugă impresionan
tului său palmares un nou titlu 
de campion continental. Este

cel de al 4-lea ! Și, firește, ca 
și la competiția mondială (Ciu
dad de Mexico, 1978) sau la 
Jocurile Olimpice de la Mos
eeva, dramul spre cea mal 
Înaltă treaptă a podiumului de 
premiere nu i-a fost ușor. Pen
tru a putea accede în finală, 
multiplul campion român tre
buia să-l Învingă (în ultimul 
meci din serie) pe puternicul 
luptător sovietic A. Kravcenko. 
Disputa dintre cei doi con- 
•urenți a fost aprigă, victoria 
sportivului român conturîn- 
du-se abia către sfirșitul me
dului, rfnd a punctat decisiv 
și a cSștigat cu 4—3.

Vineri, seara, tirziu, în re
uniunea finalelor, reprezentan
tul nostru l-a tetîlnit pe Klaus 
Erich (R.F. Germania), un ad
versar cu e bogată experiență 
compel ițională, care dovedise 
o foarte bună pregătire în 
partidele din cadrul seriei sale» 
Fără exagerare, putem afirma 
că meciul a fost la discreția 
sportivului român, care și-a 
dominat cu autoritate adversa
rul. silindu-i pe arbitri să-1 
descalifice pe K. Erlch în min. 
4,52, moment în care Ștefan 
Rusu conducea cu 6—0 la 
puncte. Si astfel, campionul 
olimpic îșl reconfirmă în mod 
strălucit valoarea.

Vasile Andrei a greșit neper- 
mis pentru experiența sa. fiind

Don GARLEȘTEANU

(Continuare in vao a 4-ai

ROMÂNIA-ITALIA IN CAMPIONATUL EUROPEAN DE RUGBY
Mîine, reintîlnire cu echipa 

noastră națională de rugby I 
învingătoarea reprezentativei 
Franței îșl continuă dramul 
spre realizarea unei remarca
bile performanțe : ciștigarea e-

--------- ROMÂNIA

diției 1980/81 a campionatului 
european orgauizat de F.I.R.A. 
Obiectiv care stă, indubitabil, în 
puterile „tricolorilor". Pentru 
aceasta, însă, ei vor trebui să 
abordeze partidele cu Italia,

14 FUICU
15 CONSTANTIN

13 VARZARU 12 LUNGU
10 MARGHESCU

11 ALDEA

9 PARASCHIV (căpitan)
7 STOICA 8 BORȘ -------

5 CARAGEA
3 DINU 2 MUNTEANU

6 RADULESCU 
4 DUMITRU

1 BUCAN

Spania și — mai cu seamă — 
U.R.S.S. cu toată seriozitatea, 
nefiind nici un secret faptul 
că orice formație tinde să se 
autodepășcască atunci cind in- 
tîlnește un adversar de clasă. 
Așa au stat. în definitiv, lu
crurile și la ultima confruntare 
ragbystică româno-italiiană, de 
anul trecut. reprezentativa 
noastră înregistrînd singura în- 
frîngere într-un joc inter-țări 
dintr-un an altfel memorabil.

Iată-i, deci. pe rugbyștii 
români înaintea mult aștepta-

Geo RAEȚCHl

la Craiova, slmMlă șl duminica

ULTIMELE FINALE
ALE „DACIADEI" DE IARNĂ

Arbitru : J. Short (Scoția)

1 DE BERNARDO 2 ROBAZZA 3 BONA (căpitan)
4 NICOLOSI 5 TRIPPITELL1

6 SINTICHI 8 BARGELLi 7 ZANON
9 LORIGIOLA

(Continuare in. vag e 4-a)

Sîmbătă și duminică la 
Craiova, se vor desfășura 
ultimele întreceri din ca
drul celei de a II-a ediții a 
„Daciadei" de iarnă : finalele 
la tenis de masă (categoriile 
14—19 ani și peste 19 ani), la 
care vor lua parte reprezen
tanții celor 40 de județe și al 
municipiului București.

întrecerile se anunță deose
bit de dîrze deoarece, din bo

gata zestre de puncte a „Da
ciadei" de iarnă, la Craiova sa 
var decerna ultimele 88 (cîita 
22 de fiecare probă, la fete și 
la băieți).

Craioveinii s-au pregătit te
meinic să ofere condiții exce
lente pentru evoluția concuren- 
ților. Iar noi așteptăm cu ne
răbdare și interes să cunoaș
tem și ultimii campioni ai 
„Daciadei" de iarnă.

10 BETTARELLO
11 OȘTI 12 N. FRANCESCATO 13. R. FRANCESCATO

14 GHIZZON1
15 GAETANIELLO

___  ITALIA______

Capul de afiș al etapei de fotbal

F.C. ARGEȘ-STEAUA
Mîine. de astă dată deci du

minică, pentru primul eșalon 
al fotbalului nostru este progra-* 
mată etapa a 24-a, dominată de 
tradiționalul derby dintre F. C. 
Argeș șl Steaua. De asemenea.

PROGRAMUL ETAPEI
Pitești : 
Baia Mare : 
București :

Brașov : 
București :

se detașează — ca importantă — 
„colocviul" studențesc de la 
Iași, dintre Politehnica si Uni
versitatea Craiova, partidă cu 
mari implicații pentru cel doi 
poli ai clasamentului.

I

iași :

I
Tg. Mureș : 
Petroșani : 
Timișoara :

Partidele

F.C. ARGEȘ - STEAUA
FOTBAL CLUB - F.C.M. GALATI
PROGRESUL-VULCAN - CORVINUL

(Stadionul Progresul)
F.C.M. - CHIMIA RM. V1LCEA
DINAMO - F.C. OLT

(Stadionul Dinamo)
POLITEHNICA - UNIV. CRAIOVA

(meci televizat)
- „U“ CLUJ-NAPOCA
- SPORTUL STUDENȚESC
- S.C. BACĂU

AS. A.
JHJL
POLITEHNICA

Partidele vor începe la ora 17,30, cu excepția celor de la lași și 
Petroșani care se vor disputa de la ora 15,30.

TRADIȚIILE SPORTIVE MUNCITOREȘTI7 W
FĂURITE DIN INIȚIATIVA 

Șl SUB ÎNDRUMAREA P, C. R.
O spunem, pentru cei tineri, 

care trebuie fă afle. A fost o 
vreme cînd oamenii muncii. în 
tara noastră, erau împilați. 
(S-ar putea ca unii, prea ti
neri, să nici nu cunoască ex
presia ; vor trebui să-i întrebe 
pe părinți sau să consulte un 
dicționar). A fost o vreme 
cînd poeții îi zugrăveau pe 
muncitori ca năpăstuiti ai soar- 
tei. în acele vremuri, glasul cel 
mai autorizat care se ridica în 
ajutorul oamenilor tratati ex
clusiv ca unelte de lucra a 
fost glasul Partidului Comunist 
Rpmân.

A fost o vreme, în care lu
crătorii de fabrică munceau 
12—14. adesea chiar 18 ore pa

zi. pentru a-și putea întreține 
familiile. Erau osteniți, supti 
de vlagă, lipsiți de drepturi, dar 
nu și de dorul de viată. Pentru 
proletarii acelor vremi, sportul 
mi era o distracție, educația fi
zică devenea o necesitate strin
gentă Oțelirea trupurilor, oxi
genarea plămînilor îmbîcsiți de 
funingine, menținerea forței de 
muncă — iată imperativele 
timpului, iată de ce năzuința 
de a face sport s-a găsit în
globată în ansamblul revendi
cărilor clasei muncitoare (de 
la începuturile organizării el), 
în lupta pentru scurtarea zilei 
de muncă, pentru repaosul du
minical. pentru îmbunătățirea 
condițiilor de trai. Ia mod a-

parent, paradoxal, economia in
dustrială capitalistă, absorbind 
și acaparind tot mai mult ca
pacitatea de lucru a muncito
rimii române, a stimulat conco
mitent nevoia acesteia de a-și 
organiza puținul timp liber cu 
folos pe plan fizic si spiritual.

încă de la sfîrșitul secolului 
trecut se cunosc timide înighe- 
bări de grupări sportive mun
citorești. cum a» fost : „Socie
tatea de popice" din București 
(1873). „Societatea de gimnas
tică" din Arad (1879) societa
tea „Vigoarea" din Craiova

Victor BANCIULESCU

(Continuare in pag. 2-3)



VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
PRILEJ DE ODIHNĂ Șl RECREARE PRIN SPORT

De astăzi, după ultima oră de 
cursuri și pînă la 20 aprilie, 
elevii școlilor de toate gradele 
vor intra în cea de a doua... 
recreație a anului școlar — 
vacanța de primăvară. Se înțe
lege. un prilej binevenit pentru 
milioane de copii și tineri din 
patria noastră de a se bucura 
de această etapă de destindere 
și — cum a intrat în tradiție — 
de prezență masivă în activități 
sportive în aer liber, în con
cursurile și competițiile orga
nizate sub egida „Daciadei".

UN BOGAT PROGRAM 
COMPETIȚIONAL

Vîlcea Două finale și in spor- 
tul voinicilor, luptele : elevii 
specializați în „libere" își vor 
disputa întîietatea între 13—14 
IV, iar cei de la „greco-roma- 
ne“, în zilele de 16—17 IV. în 
ambele cazuri la Craiova. Mo
ment de vîrf competițional și 
pentru elevii care au îndrăgit 
tenisul de masă, care îsi vor 
desemna pe cei mai buni jucă
tori din țară la Bistrița (13—17 
IV). Cuprinsă tot mai mult în 
circuitul întrecerillor rezervate 
tinerilor halterofili, Constanța 
va fi gazda „Cupei cluburilor 
sportive școlare" (18—19 IV), 
iar Galațiul a unei competiții 
similare adresată. însă, mînui- 
torilor crosei. viitorii hocheiști.

gimnastele de Ia „sportivă" 
(Sovata), canotorii (Timișoara), 
caiaciștii și canoiștii (Muntele 
roșu) precum și 
diști la 
„alpine" 
Miorița, 
duse de 
petente.

schiorii-fon-
Piatra Arsă, cei de Ia 
la „Vîrful cu Dor și 
Taberele vor fi con- 
cadre didactice com-

ACȚIUNI PE PLAN LOCAL

SPORTIVI DIN CINCI ȚĂRI LA STARTUL CAMPIONA
INTERNAȚIONALE DE JUDO ALE ROMÂNIEI

Pentru o parte dintre elevț 
sportivii, vacanta de primăvară 
coincide cu participarea lor la 
startul unor mult așteptate fi
nale de concursuri sau campio
nate republicane. Gimnastele 
s-au reunit la Onești (8—9 IV) 
pentru a-și măsura talentul, 
lndemînarea si munca. în timp 
ce colegii lor gimnaști vor fi 
prezenți — în același scop — 
la Reșița (14—15 IV). Nu mai 
puțin interesant se anunță și 
Festivalul ansamblurilor de 
gimnastică ritmică (17—19 IV) 
programat anul acesta la Rm.

TABERE DE PREGĂTIRE...

Aceste tabere se vor organiza de 
M.E.I. intr-o serie de localități 
răspîndite în întreaga țară, în 
perioada 11—18 IV. Ponderea o 
vor avea cele rezervate micilor 
atleți. care își vor continua 
pregătirea la Mangalia, Cîmpu- 
lung Muscel, Bușteni, Poiana 
Izvoarelor și Baia Mare. Și tot 
în popas activ de tabără vor fi 
înotătorii (stațiunea Neptun), 
cicliștii (Băile Herculane),

Marea masă a elevilor care 
au îndrăgit sportul vor avea... 
porți deschise către o suită de 
concursuri organizate pe plan 
local și cuprinse in programul 
competițional al tuturor asocia
țiilor sportive școlare. O parte 
dintre acestea se vor desfășura 
în cadrul „cluburilor de vacan
ță" (prezente în majoritatea li
ceelor), altele sub egida orga
nelor și organizațiilor sportive 
județene municipale și orășe
nești. faze ale unor concursuri 
sau competiții republicane,

In fine este de semnalat fap
tul că peste tot în țară elevii 
— profitind de această însorită 
recreație — vor continua acțiu
nea de amenajare sau de rea- 
menajare a spațiilor de joacă 
și de sport.

Sportivi fruntași din Uniunea 
Sovietică. R. D. Germană. Ce
hoslovacia. Ungaria si din lo
tul reprezentativ ai tării noas
tre vor evolua, azi si mîine. în 
sala Floreasca din Capitală. în 
cadrul celei de a 9-a ediții a 
Campionatelor internaționale de 
judo ale României.' Mai mult 
ca orieînd. competiția este aș
teptată cu interes deosebit, de
oarece ea constituie ultima ve
rificare a reprezentanților noș-

tri înaintea campionatelor eu
ropene. Cu acest prilej, antre
norii lotului român vor defini
tiva echipa care va participa 
la campionatele continentale.

Loturile de peste hotare au 
sosit joi și vineri în Capitală. 
Sportivii sovietici se vor pre
zenta Pe tatami avînd în com
ponentă 4 campioni unionali 
de seniori și 3 de juniori. Con- 
curenți cunoscuți în arena in
ternațională se numără și în 
lotul Cehoslovaciei. Frantisek

Korman, bunăoară, 
locul 3 la campio 
pene din 1980. Jude 
se află și în lotur 
țări participante.

Dintre competito 
amintim pe Arpad 
tegoria superușoară 
Niculae (semiușoar 
Frățică (semimijloc 
Cioc (grea).

Azi. prima reun 
ora 9, a doua, de 
iar mîine — de lî

Tiberiu STAMA

Concursurile republicane pentru copii și juniori II

0 FRUMOASĂ UVERTURĂ LA „DACIADA" TINERILOR HALTEROFILI
CLUJ-NAPOCA, 10 (prin te

lefon). în localitate se des
fășoară, cu începere de joi, un 
adevărat festival al halterofili
lor de vîrstă mică. Finalele 
concursului republican pentru 
copii (sportivi sub 16 ani) și al 
juniorilor mici (pînă la 18 ani), 
la care participă nu mai puțin 
de 348 de țineți halterofili, au 
constituit o frumoasă uvertură 
Ja „Daciada" juniorilor mari 
(pînă la 20 de ani), competiție 
care începe sîmbătă și 
vor fi prezenți aproape 
sportivi.

Concursul republican 
copii a reunit 173 de 
panți și a început joi

la care
100 de

pentru 
partici- 

<5imi-

neață. Pînă seara — cînd s-au 
încheiat întrecerile — au fost 
desemnați cei 12 cîștigători, pe 
categorii. Iată-i : cat. 32 
Mihai Nicoară (Minerul 
80 kg ; cat. 36 kg — 
Hoalbă (Gloria Bistrița) 
— rec. ; cat. 40 kg — 
Tarcsa (UNIO Satu Mare) 
kg ; cat. 44 kg — Nicolae Cîm- 
peanu (Unirea Alba Iulia) 117,5 
kg ; cat. 48 kg — Gigi Secan 
(C.S.Ș. Galați) 157,5 kg
(92,5 kg la „smuls" — rec.) ; 
cat. 52 kg — Mircea Șurdea 
(Gloria Bistrița) 180 kg ; cat. 
56 kg — Andrei Szakacs (Uni
rea Alba Iulia) 205 kg — rec. 
(115 kg la „aruncat" — rec.) ; 
cat. 60 kg — Liviu Munteanu

Alba Iulia) 185 kg ;
Mircea Bîrsan

SUB CONDUCEREA GLORIOASA
(Urmare din pag. 1)

A PARTI

kg -
Borșa) 
Ioniță

105 kg 
Csaba

105

TCC.

(Unirea 
cat. 67 kg 
(Gloria Bistrița) 212,5 kg ; cat. 
75 kg — Gabriel Maxim (C.S.Ș. 
Galați) 220 kg ; cat. 82,5 kg — 
Horim Pop (Clujeana) 160 kg ; 
cat. +82,5 kg — Sorin Octețean 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 227,5 kg).

Vineri au început întrecerile 
republicane pentru juniori 
(175 concurenți). La ora 
transmitem, s-au încheiat 
putele la două categorii, 
primii trei clasați : cat. 52 
1. Doru Mateeș (C.S. 
192,5 kg ; 2. Marian

II 
cînd 
dis- 
Iaită 
kg : 

Onești)
(C.S.Ș. Constanța) 187,5 kg, 3. 
M. Moraru (C.S.Ș. Drăgășani) 
170 kg ; cat. 56 kg : 1. Mircea 
Negrea (C.S.M. Cluj-Napoca) 
200 kg, 2. Mircea Moldovan 
(C.S.Ș. Bistrița) 192,5 kg, 3. A- 
lexandru Moscu (C.S.Ș. Con
stanța) 177,5 kg. întrecerile 
continuă.

Mircea RADU-coresp.

(1899) și altele. Era vremea 
cînd (la 1 Mai 1895) omul de 
cultură Paul Bujor făcea re
prize de lupte cu tipograful 
Frangopol la serbările cîmpe- 
nești ale muncitorilor bucureș- 
teni. Erau inițiative izolate și 
tocmai de aceea fără forță mo
bilizatoare cuprinzătoare.

Nucleele sportive muncito
rești se vor cristaliza și ma
turiza într-o mișcare distinctă 
sub îndrumarea directă a Parti
dului Comunist Român. Ince- 
pînd din 1921, de la rangul de 
necesitate vitală, sportul mun
citoresc a fost ridicat și la 
acela de armă de luptă. Spiri
tul revoluționar, spiritul co
munist aveau să fie dominante 
în mișcarea sportivă muncito
rească. după momentul istoric 
al Congresului de la * 
momentul creării 
Comunist Român, 
proiect de Raport la 
greș se sublinia că scopul prin
cipal al .operei- educative" sub 
toate aspectele sale constă în 
„asigurarea unei dezvoltări fi
zice și intelectuale desăvîrșitc 
a ființei umane". Nou făurit, 
partidul a folosit diverse căi 
și mijloace eficiente pentru 
conducerea și îndrumarea gru
părilor sportive existente, reu
șind în felul acesta să propa
ge pe o scară mai largă ideile 
comuniste.

Măsura exactă a inițiativelor 
Partidului Comunist Român în 
acest domeniu o dă activitatea 
organizației cultural-sportive 
muncitorești „Prietenii Naturii", 
pe care un raport al siguranței 
o califica drept „o emanație a 
Partidului comunist, înjgheba
tă, deghizată pentru propagan
dă comunistă în rîndurile ti
neretului". Cu filiale în peste 
50 de localități din țară. „Prie-

8 mai 1.921. 
Partidului 

In primul 
acest Con-

SIMBATĂ Concursul republican de lupte libere

tenii Naturii" au devenit, sub 
conducerea partidului., o largă 
organizație de masă. Acțiunile 
ei figurează ca pagini luminoa
se în anii de ilegalitate ai parti
dului. Episoade din excursiile 

_ muncitorești ale „Prietenilor 
Naturii" se regăsesc în recen
ta carte de evocări din anii ile
galității a tovarășului Ștefan 
Voicu („Vremuri, oameni...").

Intr-o vreme în care oficia
litățile țineau proletariatul de
parte de activitățile sportive, 
au apărut peste tot în tară pu
ternice grupări sportive munci
torești care, chiar dacă nu se 
afiliaseră oficial la „Prietenii 
Naturii". își desfășurau activita
tea Pe baza principiilor și nor
melor prevăzute în statutul a- 
cesteia. Așa au fost reuniunile 
și asociațiile muncitorești din 
Timișoara. Reșița, Deva. Lu- 
peni. cercurile sportive din Cra
iova, Botoșani etc. Nume ca 
R.G.M.T.. AMEFA, Stăruința. 
Gloria C.F.R.. Minerul. Jiul și 
altele, răsună și astăzi, cu plă
cut ecou în palmarescle spor
tului românesc.

în prezenta unei organizări 
elitare a sportului oficial, cu 
cluburi închise. „rezervate", 
proletariatul, la îndemnul parti
dului său de avangardă, a știut 
să găsească soluțiile pentru o 
largă activitate sportivă de 
masă. exprimată în serbări 
cîmpenești, excursii, jocuri, me
ciuri. Odată cu anii, cu ex
periența. se polarizează energi
ile populare într-o mișcare 
sportivă muncitorească tot 
mai conștientă de misiunea ei 
educativă, de sarcinile ei în 
lupta de clasă. într-o rezoluție 
a Congresului al IV-lea al 
P.C.R., în iunie 1928, se pleda 
„pentru centralizarea mișcării 
sportive muncitorești și crea
rea unei Uniuni a Sportului 
muncitoresc, unică, independen
tă. de clasă".

Era vremea cînd tinerii mun
citori de la fabrica de textile

din Copou 
Înscrie în 
patronului 
părți din 
tizatii de 
cînd 
CEAUȘESCU, pe ; 
de către conduces 

■ în fruntea Uniunii 
Comunist, recoman 
rii din cercuri „să 
ginească numai la 
culturală si sportiv 
tensifice acțiunea t 
dă printre muncilo 
voie de o înțeleger 
a rolului educației 
viata clasei munci

Cu asemenea tri 
ve muncitorești fă 
nițiativa și sub 
partidului, nu e d 
imediat după Elib< 
tut lua ființă Orgai 
tului Popular. Mi( 
tivă muncitoreasc 
primii pași ai ace 
zații. pferindu-i exj 
drum lung, un cad 
toric deja format, 
de tradiții în dom, 
ției revoluționare, 
un număr de cadr 
care au supraviețv 
acelor ani.

Dacă asemenea 1 
trecut, dacă — pe 
fundele schimbări 
meniile vieții noas 
tul a devenit un 
porului muncitor, a 
forăm în primul rit 
muniștilor, partidul 
nar al clasei mun

De aceea este f 
găsim și astăzi — 
rea rostită la 
U.G.S.R. — îndemnu 
NICOLAE CEAUȘ 
menii muncii, tine: 
voie, după muncă, i 
tie, de joc le dan

Tradțiiile clasei rr 
sînt călăuză și îi 
meniu.

(Iași) r 
asociații 
(care le 
salariu 
club !). 

tovarășul

BASCHET. Sala Giulești, de 
La ora 17,30 : I.C.E.D. — Ur
bis, Politehnica C.S.Ș. Unirea 
Iași — Steaua, meciuri mas
culine în cadrul „Cupei Ro
mâniei*.

JUDO. Sala Floreasca, de 
la ora 9 și 15,30: Campionatele 
Internationale ale României.

MOTOCICLISM. Stadionul 
Metalul, de la ora 16 : etapa 
a Vl-a a „Cupei F.R.M.* la 
dirt-track : cartierul Berceni 
(în jurul întreprinderii de 
mașini grele), de la ora 15,30: 
etapa a 4-a a campionatului 
municipal de îndemînare 
(deschis tuturor posesorilor 
de motociclete — băieți șl 
fete).

POPICE. Arena Gloria, de 
la era 14,30 : Gloria — Voința 
Ploiești ; arena Laromet, ora 
14,30 : Laromet — Cetatea
Giurgiu, meciuri feminine în 
cadrul Diviziei „A*.

TENIS. Terenurile T.C.B. și 
„23 August", de la ora 9 : 
„Criteriul de primăvară*.

TIR. Poligoanele Tunari, 
Herăstrău și Dinamo, de la 
<xra 9 : „Cupa primăverii* la 
talere, arme cu glonț, tir cu 
arcul șl arme cu aer compri
mat.

15,30 : Dinamo
(speranțe), ora 17,30 : Dinamo 
— F.C. Olt (Div. ,,A“) ; teren 
Sirena, ora 11 : Sirena — Me
canică fină (Div. „B") ; Sta
dionul Republicii, ora 11 : 
Autobuzul — Rapid (Div. 
,,B“) ; teren Metalul, ora 11 : 
Metalul — Rova Roșiori (Div. 
,,B“) ; teren Tehnomctal, era 
11 : Tehnometal — Electro
nica (Div. „C") ; teren FI. 
roșie, ora 11 : Flacăra roșie — 
F.C.M. Giurgiu (Div. „C") ; 
teren Automatica, ora 11 : 
Automatica — Chimia Tr. Mă
gurele (Div. ,,C“) ; teren Vo
ința, ora IU : Voința — Lucea
fărul (Div. ,,C“), teren ICSIM, 
ora 11 : ICSIM — Danubiana

M3

AU FOST DESEMNAȚI CÎȘTIGĂTORII 

CATEGORIILA CINCI

CAMPIONATE- COMPETE1

DUMINICA
BASCHET. Sala Ginlești, de 

la ora 8,30 : Urbis — Politeh
nica C.S.Ș. Unirea iași, Steaua 
— I.C.E.D., meciuri masculine 
tn cadrul „Cupei României".

FOTBAL. Stadionul Progre
sul, ora 15,30 : Progresul Vul
can — Corvlnul Hunedoara 
(speranțe) ora 17,30 : Progre
sul Vulcan — Corvlnul (Div. 
„A") ; stadionul Dinamo, ora

(Div. ,,C*).
HANDBAL.

de la ora 17 : Steaua
ria Arad
Săvinești, 
în cadrul Diviziei 
dionu] tineretului,
Confecția — Vulturul Ploiești, 
(L

JUDO. Sala Floreasca, de 
la ora 9 : Campionatele In
ternationale ale României.

POPICE. Arena Voința, de 
la ora 8 : Voința — Olimpia 
București ; arena Gloria, de 
la ora 8 : Gloria — Construc
torul Galați, meciuri mascu
line în cadrul Diviziei „A*.

RUGBY. Stadionul Olimpia, 
ora 10 : Selecționata București 
— London Welsh, meci între 
echipe de Juniori.

TENIS. Terenurile T.C.B. șî 
„23 August", de la ora 9 : 
„Criteriul de primăvară*.

TIR. Poligoanele Tunari, 
Herăstrău și Dinam o, de la 
ora 9 : „Cupa primăverii* la 
talere arme cu glonț, tir cu 
arcul și arme cu aer compri
mat.

Sala Floreasca, 
Glo- 

Dinamo — Relonul 
meciuri masculine 

„A“ ; Sta- 
ora 17,15 :

BUȘTENI, 18 (prin telefon). 
Ziua a doua a concursului repu
blican de lupte libere pe catego
rii de greutate («tapa a 2-a) a 
fost dominată, firește, de prime
le 5 finale, celelalte urmlnd 
se dispute sîmbătă. Iată 
minte : la cat. 43 kg, așa 
era da așteptat, au ajuns ‘ 
nala pentru primele două 
Virgil Vișan (Rapid) șl 
Hlncu (C.S.S. Steaua). Meciul a 
început intr-un ritm debordant 
șl se părea că Hîncu se va de
tașa. Dar, rutinatul rapldist \ 
recuperat, a luat conducerea, ob- 
țlnlnd e victorie clară la 
(8—5). Pe ' ‘ ■
Gheorghe 
va), care 
(12—5) pe 
Arad).

Studentul ieșean Aurel 
s-a impus net la cat. 57 kg fără 
ca vreun adversar să reușească 
in fața sa un punct tehniă I In 
partida finală cu Gheorghe Bîrcu 
(Steagul roșu Brașov) el condu
cea cu 7—0 în momentul cînd 
brașoveanul a fost descalificat. 
Al 3-lea a fost Dumitru Ignat 
(Dinamo Brașov) care l-a învins 
prin tuș pe colegul său de club 
Ion Voinescu.

locul 3 s-a 
Neagoe (C.S.M. 
l-a învins la 
Viorel Mînduță

ELEVI Șl ELEVE!
Clubul sportiv Dinamo organizează pentru voi în parcul 

Dinamo
VACANȚA DE PRIMĂVARĂ

Cu această ocazie puteți să vă înscrieți și să practicați 
sporturile preferate :

atletism, box, caiac-canoe, canotaj, călărie, atletism, 
fotbal, gimnastică, handbal, lupte, judo, polo, rugby, 
tenis, tir, volei.

Doritorii se vor prezenta zilnic cu echipament propriu, 
în perioada 11—18 aprilie 1981, orele 8. la poarta parcului 
Dinamo, pentru a fi repartizați pe ramuri sportive.

să 
amă- 
cum 

In fi- 
locuri 

Nicu

puncte 
situat 
Craio- 
puncte 
(Rapid

Neagu

Din cel 27 de concurenți 
cat 68 ' „ 
stellștii Octavian Dușa șl Gigei 
Anghel. --- -- - -
tehnice 
te : 
Lungu (Progresul 
gător prin tuș in 
stantin D&năilă 
jov).

La cat 82 kg tn 
clpalului favorit Gheorghe 
dore (Dinamo Brașov) ușor 
dentat, primul loc a fost ocupat 
de Csaba Barkoczl (Comerțul Tg. 
Mureș) care a dispus prin supe
rioritate (15—3) In finală de
Dragoș Zuz (A.s.A. Oradea). Pe 
locul 3 a terminat Iulian Rîșno- 
veanu (Dinamo “ ....
prin tuș la 
(Steaua).

In sfirșit la 
impus lejer 
(Steaua) Învingător prin 
fleare In meciul decisiv______
rol Cătina? (C.S.S. Cluj-Napoca). 
Pe poziția a 3-a — Constantin 
Șandru (Steagul roșu Brașov) 

Învins prin tuș pe 
Balint (Vulcan Bucu-

la 
kg au ajuns in finală

Mai sigur pe procedeele 
Dușa a ciștigat la punc- 

5—2. Pe locul 3 s-a situat Ion
Brăila) tnvin- 
fața lui 
(Dinamo

Con- 
Bra-

absența

Brașov) 
Mi hai

cat. 100 
Vas j Ie

prtn- 
Fo- 

accl-

victorios 
Mai or u

kg s-a 
Pușcașu 
descall- 
cu Au

care l-a 
Gheorghe 
rești).

Costin CHIRIAC

NOI ȘANSE DE MAR! 
CIȘTIGURI I

• Mîine, 12 aprilie, ia prima 
tragere LOTO 2 din această lună, 
partlclpanților li se oferă un 
nou prilej de a obține AUTOTU
RISME „Dacia 1300“ șl MARI 
CIȘTIGURI IN BANI. Se reamin
tește că premiile maxime pot fi 
atribuite si variantelor achitate 
25%, In cazul în care la categoria 
respectivă nu se omologhează 
cîștigurl pe variante Jucate 100%. 
(Tragerea va avea loc la ora 

16,30 în sala clubului „Finanțe- 
Bănci“ din București, str. Doam
nei nr. 2 : numerele cîștigătoare 
urmează a fi transmise In cursul 
serii la televiziune și radio) • 
De asemenea, concursul PRONO-

SPORT de mîlne va aduce, după 
toate probabilitățile, noi satisfac
ții pentru cei mai pricepuți ama
tori de pronosticuri sportive. 
Vreți să vă numărați și dv. prin
tre marii cîștlgători 1 Agențiile 
Loto-Pronosport vă mai stau 
NUMAI ASTAZI la dispoziție 
pentru a vă Încerca și dv. șan
sele...

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 10 APRILIE 1981

Extragerea I : 48 21 62 10 14 
35 17 68 25 ; Extragerea a II-a : 
53 60 54 83 15 73 7 8 47.

Fond total Tie ciștiguri : 
1.320.402 lei. din care 384.099 Iei 
report la categoria 1.

GIMNASTICA
10 (prin telefon). In Sala sporturilor din 
localitate s-a desfășurat, sub semnul unui 
mare interes, concursul republican de gim
nastică rezervat cluburilor școlare, între
cere la care ai> participat peste 200 de 
sportive reprezentând 13 cluburi școlare din 
întreaga țară. Iată rezultatele înregistrate : 
categoria a 4-a, echipe — C.S.S. Cetate 
Deva 181,700 p, C.S.S. nr. 2 București 
173,975 p, C.S.S. 3 Galați 172,725 p ; Indi
vidual compus — Mariana Bratu (C.S.S. 2 
Buc.) 36,350 p, Georgiana Leu (C.S.S. Deva) 
36,250 p, Emilia Popovici (C.S.S. Deva) 
36,200 p ; cat. a 3-a, echipe : C.S.S. Galați 
179,500 p, C.S.S. nr. 2 Buc. 174,525 p, C.S.S. 
Deva 173,975 p ; individual compus — Vic
toria Bordeianu (C.S.S. Galați) 35,900 p, Eu
genia Golea (C.S.S. 2 Buc.) 35,850 p, Ra- 
luca Bugner (C.S.S. Sibiu) 35,800 p. La 
categoriile a 2-a, 1 șl maestre întrecerea 
s-a desfășurat numai individual și s-a în
cheiat cu următoarele rezultate : cat. a 
2-a : Simona Păucă (C.S.S. 2 Buc.) 38,225, 
Cristina Dohotaru (C.S.S. Onești) 36,275 p. 
Laura Guță (C.S.S.-Deva) 36,075 p ; cat. 1 
— Dana Săvulescu 36,425 p, Magda Ranca 
36,375 p (ambele C.S.S. Sibiu), Mihaela 
Po-pa (C.S.S. Onești) 36,175 p ; maestre : 
Aurelia Pînzaru 37,700 p, Mihaela Rîclu 
37,650 (ambele C.S.S. Onești), Mariana Sl- 
lișteanu (C.S.S. 2 Buc.) 37,500 p.

GH. GRUNZU

c.s.s.

C.S.S.

coresp.

HANDBAL Reluat duminică — cu prima i eUpă a turulul _ campio
natul de handbal, Divizia „A", își conti
nuă serialul. Mîine, etapa a n-a progra
mează partidele :

MASCULIN
• București : STEAUA — GLORIA ARAD, 

meci programat de la ora 17 în sala Flo
reasca ;
• București î DINAMO — RELON SAVI- 

NEȘTI, partida se dispută In sala Floreasca, 
de La ora 18,15 ;
• Timișoara : POLITEHNICA

BORZEȘTI ;
• Bacău : ȘTIINȚA — UNIVERSITATEA 

CRAIOVA ;
• Baia Mare : H.C. MINAUR — DINAMO 

BRAȘOV ;

C.S.M.

FEMININ
• Cluj-Napoca : UNIVERSITATEA —

CONSTRUCTORUL BAIA MARE ;
• Brașov : RULMENTUL — MUREȘUL 

TG. MUREȘ (SntUnlrea are loc luni, 13 
aprilie, de la ora 16, in Sala sporturilor);
• Iași : TEROM — TEXTILA BUHUȘI ;
® Bacău : ȘTIINȚA — UNIVERSITATEA 

TIMIȘOARA ;

• Ti 
GREȘI 

Deși 
Minaui 
sitatea 
Marc, 
Bucuri 
rile ac

HOCI
Galați 
oalele 
cum și 

turul 
can d« 
liceul 
C.S.Ș. 
lăți, N 
lor Să- 
curea 

turul 
de Jub 
aprilie 

camp
12 ech: 
rea Cii 

GAL 
tifldal 
turneu

built? < 
s.c.

5—3 (0 
tată, c 
Gălăței 
tarul j 
ratat r 
ții, ma 
cînd s 
Trebui- 
șl Bin 
Au m2 
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Vișan 
depășit 
și R. (

Steau 
Victori- 
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voluția 
s-a im’ 
dea. A 
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Comp
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• F.C. ARGEȘ anunță ab
sența lui Băluță, care a acu
mulat două cartonașe galbene.
• STEAUA are un singur 
semn de întrebare, în dreptul 
lui Stoica (acesta urmează un 
intens program de refacere).

• F.C. BAIA MARE va pre
zenta, se pare, echipa folosită 
în etapa trecută. Buzgău 
incert, iar Molnar
• F.C.M. GALAȚI 
nou mari probleme de efectiv : 
Anghelinei este, în continuare, 
indisponibil, Stoica 
tat la 
sentat 
cestei

•
Reintră Marica, după cele 
două etape de suspendare. M. 
lonescu este în continuare sus
pendat ® CORVINUL nu are 
nici o indisponibilitate în lot.

• F.C.M. BRAȘOV îi are în 
continuare indisponibili pe 
Ciobanii și Marinescu. Sub 
semnul întrebării — Chior^anu, 
accidentat în etana precedentă.
• CHIMIA RM. VlLCEA nu 
va conta pe Cincă și Alexan
dru, accidentați.

® DINAMO a jucat, miercuri, 
la Medgidia, cu Cimentul (scor 
1—0, a marcat Iordachc), a- 
mical în care Șiăncscu s-a ac
cidentat, folosirea lui devenind 
incertă • F.C. OLT încearcă 
să-l recupereze pe Matei — en
torsă la gleznă făcută în me
dul pe care selecționata de ti
neret l-a susținut în Bulgaria.

• POLITEHNICA IAȘI nu

este 
bolnav, 

are din

acciden- 
gleznă. iar Moțoc a ab- 
de la antrenamentele a- 
săptămîni.

PROGRESUL-VULCAN. 
Marica, după

are indisponibilități în lot și 
va utiliza echipa care a evo
luat sîmbăla trecută • UNI
VERSITATEA CRAIOVA. Fo
losirea lui Ștefănescu este in
certă, Cămătaru și-a reluat an
trenamentele și se speră în uti
lizarea lui. Bălăci este refăcut, 
Purima are întindere, ier Cîr- 
țu este gripat.

• A.S.A. are întregul lot de
jucători apt de joc. Nu 
juca. '
două
TEA 
tează. 
lui Porațchi. Se anunță ca in
cert, Țigîariu, pentru care se 
fac eforturi în vederea recupe
rării lui.

• JIUL are toți jucătorii va
lizi și va alinia, probabil, for
mula de echipă din etapa tre
cută O SPORTUL STUDEN
ȚESC nu poate conta pe Mun
teanu II, devenit indisponibil

în meciul cu • Universitatea 
iova.
• „POLI" TIMIȘOARA 

poate folosi nici în etapa 
mîine pe Dumitru și Cotcc, ac
cidentați • S.C. BACĂU va fi 
lipsită de aportul lui Șoșu, 
suspendat pentru cartonașe gal
bene.

CLASAMENTUL
va 

totuși, Dulău, suspendat 
etape • UN1VERSITA- 
CLUJ-NAPOCA nu con- 
în continuare, pe aportul

1. Univ. Craiova’ 23 15 2 6 42-17 32
2. Dinamo 23 13 4 6 39-20 30
3. F.C. Argeș 23 12 3 3 36-23 27
4. F.C.M. Brașov 23 11 4 8 29-26 26
5. S.C Bacâu 23 10 5 8 33-30 25
6. „U“ Cj.-Nap. 23 11 3 9 31-32 25
7. Steaua 23 9 6 8 35-28 24
8. Chimia 23 11 2 10 34-41 24
9. Corvinul 23 10 3 10 39-31 23

10. „Pol ** Tim. 23 10 3 10 23-27 23
11. Prog. Vulcan 23 9 5 9 31-37 23
12. Jiul 23 10 1 12 31-31 21
13. F.C. Olt 23 8 5 10 26-32 21
14. Polit. lași 23 8 4 11 32-33 20
15. Sportul stud. 23 9 2 12 24-31 20
16. A.S.A. Tg M. 23 8 4 11 33-44 20
17. F.C. Baia M. 23 7 3 13 25-37 17
18. F.C.M. Galați 23 5 3 15 27-50 13

Cînd am sosit sîmbătă tre
cută la Cluj-Napoca, am înțe
les din primul moment că iu
bitorii fotbalului de aici erau 
tacă profund afectați de pro
porțiile tafrîngeril pe care e- 
chipa favorită o suferise, cu 
e etapă înainte, în meciul de 
la Craiova. Sigur, un 0—7 nu 
se uită ușor. Ne-a confirmat-o 
Remus Cîmpeanu, fostul Ju
cător, azi vicepreședinte al 
clubului universitarilor clujeni, 
cel mereu animat de spiritul 
falr-play-ului. El ne spunea 
că un eșec de asemenea pro
porții nu mal figura in ana
lele clubului de la 26 octom
brie 1956 (știa exact data), 
cînd „U“ a pierdut meciul cu 
Dinamo cu 0—8. Deci, după 
25 de ani, un duș mal mult 
decît rece.

Cum a reacționat 
publicul clujean la 
neașteptata sincopă 
a echipei favorite 7 
Desigur, nu cu
apaluze. Și cum
neam, fiecare ta sinea

teri. De ce ? Pentru că foarte 
mulți vin la stadion doar să 
vadă cum cîștigă ech pa 
nu să privească meciul, 
aprecieze fotbalul 
„Să cîștigăm 2 
orice preț“, o deviză 
pe care o vehiculează 
spectatori, cei care 
cînd pierde echipa

și 
să 

practicat, 
puncte cu 

nefastă, 
și mulți 

atunci, 
_. . favorită 

se răfujcec cu arbitrii, nu mai 
știu de regulament, de fair- 
play. Se supără foc și la 
meciul următor nu mai vin. 
Iată, La Cluj-Napoca, la me
ciul următor înfrîngcrii de la 
Craiova au 
spectatori, 
teri, 
are nevoie 
moral, 
susținut-o 
cile.

venit 30 000 de 
adevărați supor- 

care, simțind că echipa 
’ de ajutorul lor 

n-au huiduit-o, ci au 
în momentele difi-

DE LA VORBĂ... LA FAPTE
Cu o etapă în urmă, în preajma 

meciului cu F.C.M. Galați, mij
locașul băcăuan Vasilc Soșu pro
mitea public (declarația a apă
rut în programul de meci) că se 
va strădui să devină golgeterul 
echipei și să înceteze definitiv 
cursa de acumulare de cartonașe 
galbene (în momentul acela Soșu, 
pe „podiumul** indisciplinei, iar 
in precedentele două campionate 
cu 9 și, respectiv, 5 cartonașe

Gimiiionalul speranțelor

U“ (CU 1 CAMPIONATE ClȘTIGATE), 
PE UN LOC... RETROGRADÂND

S-a derulat șl etapa a 23-a a 
campionatului speranțelor. In 
prim-plan, același frumos duel 
dintre Dinamo și Universitatea 
Craiova. Echipa lui Constantin 
Frățilă a cîștigat cu 2—0 la Cluj- 
Napoca, în fața reprezentantei 
unei pepiniere care a dat țării 
șapte echipe campioane de juni
ori, dar care acum trece prin- 
tr-o eclipsă pe care nu ne-o pu
tem explica, știută fiind preocu
parea clubului de pe Someș față 
de tinerii jucători, de veritabilele 
talente. Dinamo a cîștigat, așa
dar, la Cluj-Napoca. Dar, evoluînd 
tot în deplasare, Universitatea 
Craiova nu s-a lăsat mai prejos, 
reușind și ea o frumoasă victo
rie la București, 2—1 cu Sportul 
studențesc. Aceste două victorii 
vin să confirme ideea că • 
ultima treime a întrecerii 
„duelul44 dintre antrenorii

Frățilă S. Stănescu, poate cei 
mai dotați ai noului val de teh
nicieni care-și demonstrează prin 
fapte capacitățile, va * 
mai interesant.

deveni tot

în

C.

1. DINAMO
2. Univ Craiova
3. S.C. Bacău
4. F.C. Argeș
5. F.C. Baia M.
6. Corvinul
7. F.C.M. Galați

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sportul stud. 
F.C.M. Bv. 
Steaua 
Polit. lași 
Jiul 
„Poli“ Tim. 
Chimia 
A.S.A. Tg. M. 
„U44 Cj.-Nap. 
Prog. Vulcan 
F.C. Olt

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

4
3
5
5
2
5
6
2
7
6
1
5
6
3
2
4
1
3

1 69-15 40
3 68-23 37
4 61-38 33
7 38-25 27
9 51-40 26
8 48-28 25
8 51-39 24

10 39-30 24
8
9

12
10
10
12
14 37-46
13 27-53
17 32-76
17 15-81

35-29
51-45
47-57
27-41
47-52
32-57

ra î CONSTRUCTORUL — PRO- 
JCUREȘTL
ete de afiș** sînt partidele II.C. 
Dinamo Brașov (m) și Univer- 
-Napoca — Constructorul Baia 
ructoruî Timișoara — Progresul 
0, în mod evident toate întîlnl- 
etape au © importanță aparte.

avea loc pe traseul de la Cimpina, cu în
cepere de la ora 10, vw constitui și un 
nou criteriu de selecție a sportivilor vizați 
să participe la competiția internațională 
„Cupa Prietenia".

• Zilele următoare patinoarele 
artificiale din Miercurea Ciuc și 
ramează ultimele runde în fi- 
i on ațelor de juniori I și II, pre- 
tampionatul speranțelor :
V-lea al campionatului republi- 
ori I, Îs care iau parte : C.S.Ș. 
curea Ciuc, Steaua București. 
Dinamo București, Dunărea Ga- 
l Sf. Gheorghe și Casa pionicri- 
între 13 și 17 aprilie, la Mier-

V-lea al campionatului național 
nici, cu 8 echipe, între 13 și 13 
alați ;
al republican al speranțelor cu 
ntre 16 și 29 aprilie, la Miercu-

POPICE • în campionatul divizionar de 
popice, azi și mîine, are loc eta

pa a XV-a, care programează o serie de 
Jocuri importante pentru evoluția clasa
mentelor. Din cele 40 de divizionare, doar 
una singură a mai rămas neînvinsă, Aurul 
Baia Mare (m), care are mari șanse să ră- 
mînă neînvinsă și în etapele următoare, 
avlnd jocuri ușoare (miine joacă, acasă, 
eu Tehnoutilaj Odorhei, apoi, în următoa
rele două confruntări, cu sexteturlle timi
șorene Victoria și C.F.R.. ultimele clasate).

galbene la activ), colecționase 5 
avertismente.

Ce s-a întîmplat, însă, peste 
numai o săptămînă 7 In fața Chi
miei Rm. Vîlcea, pe teren pro
priu, Soșu nu numai că. nu a 
sprintat pe lista golgeterilor, dar 
și-a atras cu seninătate și al... 
6-lea cartonaș galben, faultînd 
gratuit, CU VĂDITĂ INTENȚIE. 
Nu-1 certăm pe Șoșu — care a 
jucat bine, altminteri — pentru 
că nu a marcat gol. planificarea 
acestuia fiind, practic, imposibilă, 
după cum se știe. Nu înțelegem, 
însă, persistența în greșeală, de
tașarea de cuvîntul dat, cu atît 
mai mult cu cît „cota44 de car
tonașe la care a ajuns îl va ține 
automat pe tușă trei etape.

Dacă această pedeapsă l-ar a- 
fecta numai pe 
meargă. Dar cu 
chipa văduvită 
lui 7

Șoșu, mai treacă 
ce-i vinovată e- 

acum de aportul

Ion CUPEN

spu- 
ueaiu, ucvujv — hd,
era supărat. Au simțit-o con
ducerea clubului și cea a e- 
chipel (nu știm dacă și Ju
cătorii) din discuțiile cu mulți 
suporteri sau din telefoanele 
primite la sediul clubului.

Publicul clujean. Insă, avea 
să dea sîmbătă, la meciul cu 
Dinamo, adică la prima evo
luție după lnfrîngerea de Ia 
Craiova a echipei sale, o 
probă de maturitate, de dra
goste și de atașament față de 
clubul cu atlta tradiție, față 
de echipă. De necrezut, dar 
sîmbătă dimineața, m ziua 
meciului cu Dinamo, condu
cerea clubului a trebuit să ia 
decizia să mai pună în vta- 
zare o cotă de bilete. Cererea 
era foarte mare. LA ORA ME
CIULUI SE AFLAU IN TRI
BUNE PESTE 30 000 DE SPEC
TATORI. Stadionul municipal 
fiind populat pînă la 
Au fost atîtea cazuri 
după un insucces (și nu 
proporțiile celui de la 
iova) echipele noastre 
văzut părăsite de către supor-

ducerea clubului și cea

Așadar. sîmbătă, 
la meciul cu Dina
mo, publicul clujean 
a dat un examen 
pe care l-a tre- 

brio. Un pilduitor 
la care credem, ju- 

nu vor ră-

refuz, 
cînd 

de 
Cra- 
s-au

cut cu 
exemplu, 
cătorii lui „U‘ 
mine indiferenți.

Pentru apropierea publicului 
se cuvine să subliniem și e- 
forturile conducerii clubului 
și ale activului de colabora
tori, cci care la fiecare meci, 
prin frumoasele, 
și mobilizatoarele 
suplimente ale 
sportiv44, îi atrag 
tori spre stadion. _ „____
la Victor Morca, redactor res
ponsabil, la caricaturistul Vir
gil Tomulcț, la Dan Mihăl- 
ceanu, cei care a realizat ul
timul program. Pe 
filiere, publicul este 
spre stadion, iar cd . .... 
30 000 de spectatori au făcut 
dovada dragostei lor față 
fotbal șl față de echipă. 
Cluj-Napoca, 
monstrat 
„prietenul 
voie se 
împreună 
momentul 
gcril de la Craiova.

instructivele 
programe și 
„Curierului 
pe speeta- 
Ne gîndîm

diferite 
atras 
peste

publicul a 
cu adevărat 
(suporterul) 

cunoaște44, 
cu echipa, 
neplăcut al

de 
La 

de- 
că 

ne-la 
trecînd. 

peste
Infrîn-

Constantin ALEXE

TITULARI INDISPONIBILI Șl REZERVE CARE NU CONFIRMĂ

10 (prin telefon). Patinoarul ar- 
localitate găzduiește meciurile 

nai al „Cu-pei României- la ho- 
«mc s-au calificat cele mai 

din țară.
surea Ciuc — Dunărea Galați 
—2, 2—1). Partidă foarte dispu- 
,n nivel tehnic și spectacular, 
t jucat bine (cel mai bun, por
te), au atacat susținut, dar au 
ocazii din situații clare. Oaspe- 

lerimentațj, au punctat mai ales 
aflat în superioritate numerică, 
tat că 2 dintre gălățeni (Berdilă 

au primit pedeapsă de meci.
: E. Antal 2, B. Nagy, Z. Nagy 
»ntru „S. C.-, respectiv Chiriță, 
Careu. Arbitrul M. Dinu a fost 
oc (el a fost ajutat de I. Becze 
ariu — toți din București).

Dinamo 7—3 (2—1, 2—0, 3—2).
eră a deținătorilor cupei, ho- 
la Steaua, facilitată și de e- 

estă a campionilor țării. Steaua 
mult mai ușor decît se preve- 
ircat : Gheorghiu și Cazacu cite 
Huțanu și Popescu, respectiv 

imitrache și Nuțescu.
continuă sîmbătă și duminică. 

T. SIRIOPOL — coresp.

t După cîteva concursuri de 
ărificare, motocrosistii de toate 
vor lua mîine startul ta „Cupa 
trecerile primei etape, care vor

TENIS • „Criteriul de primăvară44, 
competiție care se desfășoară 

pe terenurile de la Centrul „23 August44 și 
Tenis-Club București, continuă cu disputa
rea meciurilor din grupe. în sferturile de 
finală ale turneului băieților am asistat la 
un meci în care juniorul D. Ciucă a re
purtat încă • victorie, de astă dată în fața 
colegului său de club Florin Niță (Dinamo 
București), pe care l-a învins cu 6—3, 6—3. 
Se confirmă astfel saltul valoric al tînăru- 
lui elev a) antrenorului Gheorghe Boaghe. 
Intr-un alt meci B. Toma l-a învins sur
prinzător pe Cr. Ștefănescu (ambii Dinamo 
Brașov) cu 6—1, 7—6, în timp ce I. Șesu 
(Dinam® București) — o altă revelație a 
concursului — a pierdut greu, la tie-break 
(8—6) în setul decisiv, după ce condusese 
cu 4—1 la ghemuri în fața lui R. Hărnuț 
(Politehnica Cluj-Napoca). Rezultat final î 
6—7, 6—2, 7—6 pentru clujean. Favoritul nr. 
1, O. Vîlcioiu (Dinamo Brașov), a avut și 
el un meci greu cu B. Almăjan (Jiul Pe
troșani), de care a dispus, în cele din 
urmă, cu 7—5, 6—7, 7—5 In urma acestor 
rezultate, grupele valorice arată astfel : 
1—4. Vîlcioiu, Hărnuț. Bogdan și Ciucă, 5—8. 
Almăjan, Șesu. Ștefănescu și Niță.

In concursul fetelor pentru grupa 1—4 : 
Mariana Hadgiu (Cuprom Baia Mare) a 
învins-o, după un joc spectaculos, pe Lu
minița Sălăjan (Politehnica Cluj-Napoca) cu 
1—6, 6—3, 6—4. iar Camelia Chiriac (ICIM 
Brașov) a cîștigat mai greu decît arată 
scorul, cu 6—2, 6—4. la Marilena Totoran 
(Dinamo București). Rezultate din grupa 
5—8 : Dorina Brăștin (U.T. Arad) — Simona 
Nunweiller (Progresul) 6—1, 6—1 ; Daniela 
Moise (Steaua) — Gabriela Sz6k6 (Cimen
tul Deva) 6—2. 6—1. Sîmbătă după-amiază
și duminică dimineață au loc ultimele me
ciuri.

Ultimele etape de campionat 
au început să scoată, din pă
cate, la iveală accidentări ale 
unor jucători, de la care n-au 
făcut excepție nici select io na- 
bilii. Este adevărat că nu toa
te s-au datorat unei note ex
cesive de joc dur, ci și unor 
„autoaccidentări" cauzate de fi
suri în continuitatea procesului 
de pregătire și în păstrarea cu 
rigurozitate a vieții sportive. 
Și dacă, de exemplu, Ștefă
nescu și Stoica au absentat din 
meciul de verificare cu repre
zentativa Israelului datorită 
unor lovituri primite în me
ciurile ultimei etape de cam
pionat, în schimb Cămătaru s-a 
accidentat banal, în „viața ci
vilă". iar Munteanu II, deși a 
acuzat dureri înaintea meciu
lui cu Universitatea 
fost, totuși, introdus 
ție, făcînd, la scurt 
ruptură musculară.

Ce relevă aceste 
xemple culese din ultima pe
rioadă ?

Că, fără a exclude factorul 
de risc care poate apărea la 
un moment dat într-un, meci 
sau altul, pentru jucătorii aflați 
în disputa pentru balon, din 
care, firește, selecționabilii nu 
pot fi exceptați, pe bază... de 
etichete, se impune, în aceas
tă perioadă un plus de atenție, 
o grijă deosebită față de men
ținerea în teren a celei mai 
depline sportivități, care să în
ceapă cu un adevăr fundamen
tal al fotbalului : RESPECTUL 
FAȚA DE ADVERSAR. Pentru

că, in această primăvară — 
dincolo de interesele fiecărei 
echipe din prima divizie, anga
jate la un pol sau altul al cla- 
namentului în dispute aprige — 
trebuie să primeze interesul 
general al fotbalului nostru 
care, in această perioadă, arc 
drept obiectiv de performanță 
CALIFICAREA ECHIPEI NA
ȚIONALE la turneul final al

Wiâ&nea.

S. IONESCU — coresp.

Craiova, a 
în forma
timp, o

campionatului mondial — edi
ția Spania 1982. Și acesta nu 
se poate materializa decît prin 
eforturile conjugate, zi de zi, 
ale jucătorilor, antrenorilor și 
conducerilor cluburilor, facto
rilor responsabili cu pregătirea 
echipelor reprezentative, 
pentru că, după cum s-a 
zut, acești factori de risc 
pot fi înlăturați, factorul 
cisiv compensatoriu trebuie 
constituie existența unui 
reprezentativ OMOGEN 
LORIC, din care, ori de
ori este nevoie, așa numitele 
rezerve să poată înlocui opor
tun și eficace pe unii dintre 
jucătorii care, la un moment 
dat, fac parte din de
bază. O singură condiție de 
îndeplinit : fiecare jucător care 
face parte din lotul reprezenta
tiv trebuie să cunoască perfect

nu 
de- 
să-1 

lot 
VA- 
cîte

ideea dc joc a echipei și, in 
special, rolul care i-ar reveni 
personal în angrenajul echipei, 
odată intrat in teren. Se vor 
elimina astfel desincronizările 
diverselor cupluri sau tande
muri, lipsa de omogenitate a 
unor linii, a întregului an
samblu în ultimă analiză, ca și 
randamentul individual sub 
așteptări al celui intrat în joc 
pentru a suda o fisură ; aspecte 
care au fost relevate de meciul 
de pregătire cu reprezentativa 
Israelului și recunoscute ca 
atare de însăși conducerea teh
nică.

întrebat fiind după înfrin- 
gerea echipei Angliei la Bucu
rești, în fața reprezentativei 
României, în toamnă, în preli
minariile C.M.. dacă aceasta 
nu s-a datorat absenței din 
„ll“-le de bază a unor jucă
tori de marcă, antrenorul Rott 
Greenwood ne-a răspuns : „Nu 
putem pune evoluția mai slabă 
a echipei Angliei, precum 
înfrîngerea nescontată de 
pe seama celor care n-au 
cat astăzi. De vină sînt 
care au fost in teren, cci i 
au condus de pe margine 
ceasta echipă. Pe Wembley 
fi însă altceva".

Responsabilii echipei noastre 
naționale, fiecare dintre jucă
torii chemați la lotul 
zentativ au obligația s 
datoria de onoare, de 
totul ca pe Wembley, 
prilie, să nu fie acest 
CEVA !

Și 
noi, 
ju- 
cei 

care
* a- 

va

repre- 
sportivă. 
a face 
la 29 a- 

t ALT-

MASURI DISCIPLINARE
Comisia centrală de competi

ții și disciplină a analizat, în 
ședința de joi, abaterile disci
plinare ale unor suporteri la 
partidele Dunărea Calafat — 
C.S.M. Drobcta Tr. Severin și 
Metalul Sighișoara — Progresul 
Odorhei. Echipei Dunărea Ca
lafat i s-a ridicat dreptul 
organizare pe teren 
unui meci oficial și 
mendată cu 2 500 de 
că în timpul jocului 
spectatori au pătruns 
de asemenea 
Odorhei 
propriu 
amendă 
rece o 
care au 
șoara au aruncat cu sticle și 
alte obiecte în teren ; iar Me
talul Sighișoara, ca echipă or- 

luat 
nu 

intre 
fost

sancționată
de 1000

eu 
de

de 
propriu a 
a fost a- 
lei pentru 
mai mulți 
pe teren ; 
Progresul 
pe teren

nici 
nu v-a juca 
o etapă și va plăti o 
de 3000 de lei, deoa- 
parte dintre suporterii 
însoțit echipa la Sighi-

ganizatcare — care nu a 
toate măsurile pentru a 
permite spectatorilor să 
cu sticle în stadion — a

avertizată și 
plata unei amenzi 
lei.

Comisia centrală 
ții și disciplină a 
să omologheze cu 3—0, în fa
voarea Minerului rezultatul 
partidei Minerul Băiuț — Fo
rest» Bistrița, deoarece Forests 
a folosit un jucător fără drept 
de joc. 
luat și 
Reghin 
— 3—0 
fiindcă 
jucători

Comisia a 
prin care s-a omologat cu 3—0 
rezultatul meciului Luceafărul 
Adjud — FEPA Birlad și a 
hotărît ca scorul de pe teren, 
2—0 în favoarea lui FEPA, să 
rămînă valabil, deoarece foaia 
de arbitraj a meciului din 8 
martie a sosit cu întîrziere ia 
F.R.F.

de competî- 
mai hotărît

O măsură similară s-a 
pentru meciul Oțelul 
— Minerul Uba Seini 
în favoarea Oțelului — 
Minerul a folosit doi 
fără drept de joc.

anulat hotărîrea

• „CUPA 1 MAI" LA BACAU. 
Clubul sportiv școlar, cu spriji
nul Inspectoratului școlar jude
țean Bacău, organizează, în va
canța de primăvară a. elevilor, a 
Ul-a ediție a „Cupei i Mai". Vor 
participa, la doua categorii de 
vîrstă, 7 cluburi : C.S.Ș. 
Neamț, C.S.Ș. Pitești, S.C. 
Steaua, Dinamo București, 
Galați și C.S.Ș. Bacău I 
Echipelor cîștigătoare, 
grupe de vîrstă ' (1967 
se va decerna „Cupa 
cei mal buni jucători 
miațl.

Piatra 
Bacău, 
F.C.M. 

și II. 
ambelela

și 1969), li 
1 Mai*4, iar 
vor fi pre-

CEUBURL
DE

• CAMPIONATUL 
LOR ȘCOLARE ÎN FAZA 
ZONA. In perioada 12—-17 aprilie 
se vor disputa meciurile din 
faza de zonă a campionatului 
cluburilor școlare. în București, 
pe terenul clubului Pajura, vor 
Juca echipele unităților de pro
fil din Galați, Călărași, Tulcea, 
Slobozia, Medgidia, Eforie Nord 
și Pajura. Celelalte zone îșl vor 
desemna ciștigătoarele la Caracal, 
Reșița, Bistrița, Alba lulia., Re
ghin, Tîrgoviște.



BREVIAR
• Intre 4 și 8 aprilie, la Bruxelles, s-a desfășurat o re

uniune de lucru a F.I.S.U., la care au participat, din par
tea U.A.S.C.R., Constantin Nicolae, membru al Comitetului 
executiv al acestui organism, si Titus Deac, adjunct de sef 
de secție în C.N.E.F.S. Cu acest prilej, au fost aprobate 
?i validate fișele de înscriere generale, ale sportivilor, ar
bitrilor și ziariștilor, precum și sistemul informațional al 
Universiadei, folosit la București.

• Pină în momentul de 
față, numărul participanți- 
lor sportivi a ajuns pînă 
la 3 100. Se apreciază că pî
nă la data limită de pri
mire a cererilor de înscriere 
(19 aprilie), totalul va de
păși recordul anterior, deți
nui, cu 4381 pairticipanți, de 
orașul Ciudad de Mexico, 
în. anul 1979. La ediția so- 
fiotă a Universiadei, în 1977, 
au fost înregistrați 4367 par- 
ticipanți.

* „Satul Universiadei" se 
află în imediata apropiere 
a noului Institut Politehnic 
București, cea mai mare in
stituție de învățămint supe
rior din țară, locul unde în
vață și se perfecționează 
24 000 de studenți români și

străini. La 4 kilometri nocd- 
vest de centrul Capitalei, 
..Satul Universiadei" se afflă 
la 1,750 km de cea mai a- 
propiată bază sportivă din
tre cele desemnate să găz
duiască întreceri oficiale și 
antrenamente, și la 9,500 km 
față de cea mai îndepărtată.

© Iată lista arbitrilor cu
banezi care vor oficia la 
întrecerile sportive universi
tare de la București : Oscar 
Neyra (baschet), Andres Lo
pez și Hector Aramlrez 
(scrimă), Y olanda Vega 
(gimnastică), Roberto Her- 

rea Si Jose-Luis Santana 
(volei). Râul Tachin și Ar
turo Molina (lupte), Euge
nio Martinez și Jose de la 
Nez (polo).

DE OAIA ACEASTA CU KARPOV!
MOSCOVA, 19 (Agcrpres). — 

în partida centrală a rundei 
a 5-a a turneului internațional 
de șah de la Moscova, marele 
maestru român Florin Gheor
ghiu a reușit să obțină remiza 
in fața campionului mondial, 
marele maestru sovietic Ana
toli Karpov. Rezultatul de ega
litate a fost consemnat și în 
celelalte șase partide: Beliavski 
— Gheller, L. Portisch — Po- 
lugaevski. Torre — Balașov,

Timman — Kasparov. Anders
son — Smejkal și Smîslov — 
Petrosian.

în clasament continuă să 
conducă Karpov (U.R.S.S.), cu 
4 p, urmat de Kasparov 
(U.R.S.S.) — 3*/» p, Smîslov 
(U.R.S.S.) — 3- p (1), L. Por
tisch (Ungaria) — 3 p, Florin 
Gheorghiu (România), Petrosian 
și Polugaevski (ambii U.R.S.S.) 
— cu cite 2'/j p etc.

ACTUALITATEA ÎN ATLETISM
® Noul ciclu olimpic este a- 

bordat cu maximă seriozitate 
de afleții lumii. Pregătirile e- 
fectuaite de ei, primele starturi 
în noul sezon anunță serioase 
perturbări în ierarhiile „tradi
ționale" șl pe tabelele de re
corduri continentale și mon
diale • La Gainesville, în 
S.U.A., sprinterul Harvey Glan
ce (10,14 s în 1980) a fost cro
nometrat — manual — în 
9,74 s pe 100 m (instalația elec
trică de cronometraj s-a defec
tat 1). rezultat superior celui 
de 9,9 s al lui Steve Williams, 
din 1976, înregistrat, de aseme
nea. manual. Se presupune că

Glance ar fi obținut — electric 
— un timp mal bun decit re
cordul lumii de 9,95 s al lui 
Jim Hines — 1968 • Campio
nul olimpic pe 1500 m, de la 
Montreal, neozeelandezul John 
Walker (29 ani) care a avut, în 
ultima vreme, o activitate spo
radică (a fost operat de două 
ori la un tendon), a reintrat, 
spectaculos, la Auckland : 3:50,58 
pe o milă (3:34,5 la 1500 m). în 
același concurs, Mike O'Rourke 
89,58 m la suliță — nou re
cord național.

IN „SFERTURI“ 
LA HILTON HEAD

NEW YORK, 10 (Agerpres). — 
In optimile de finală ale turneu
lui internațional feminin de tenia 
de La Hilton Head (Carolina da 
Sud), Virginia Ruzici a învins-o 
cu 6—4, 6—4, pe elvețiană Isa
belle Villiger. In ,.sferturi", Vir
ginia Ruzici o va întîlni pe cam
pioana iugoslavă Mima Jausovec, 
care a dispus cu 6—1, 7—6, pe 
Yvonne Vemaak.

Alte rezultate : Chris Evert- 
Lloyd — Beth Norton 6—1, 7—5 ; 
Pan Casale — Dianne Fromholtz 
4—fl, 6—4. 6—3 ; Regina Marsi- 
kova — Ann White 6—0, 7—5.

In turneul de la Nisa, france
zul Yannick Noah I-a învins cu 
6—4, 6—2 pe suedezul Ștefan Si- 
monsson, iar Zcliko Franulovlcl 
(Iugoslavia) a dispus cu 6—2, 6—2 
de Anders Jarryd (Suedia).

Intr-o,. partidă de dublu din tu
rul 2, cuplul francez Noah — 
Por tos a întrecut cu 6—4, 7—6
perechea Hie N ăst ase (România)— 
HaiHei (Franța).

In turneul de la Salerno (cir
cuitul italian) : Florin Segărcea- 
nu — Cihak (Cehoslovacia) 3—6, 
1—6 ; Andrei Dîrzu — Naso (Ita
lia) 6—3, 1—6, 5-^7 ; Laurențiu 
Bucur — Artansl (Italia) 6—3, 
6—1 și cu Pils (Austria) 6—3, 1—6» 
6—7 (după ce avusese meclbal)»

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

ROMÂNIA -ITALIA IN CAMPIONATUL EUROPEAN DE RUGBY
(Urmare din pag. I)

tulul prilej de revanșă. Ei s-au 
și antrenat pe primitorul ga
zon al Stadionului municipal 
din Brăila, apariția lor în 
premieră în portul Ia Du
năre fiind privită cu un deo
sebit interes. Cum și vremea 
este foarte frumoasă, există 
toate premisele unui med de 
calitate.

în privința formației româ
ne. sînt de remarcat unele mu
tații. Ion Constantin va juca 
fundaș, titularul postului din 
meciul cu Franța, Ion Simian, 
abandonînd activitatea de per
formanță. Tricoul cu numărul 
12. deținut deunăzi de inega
labilul transformer de la Dina
mo. va fi îmbrăcat de Adrian 
Lungu, care va alcătui împreu
nă cu Gheorghe VSrzaru una 
dintre cele mai tinere perechi 
de centri din cite cunoaștem. 
La uvertură va apare Mihai 
Marghescu, preferat lui Dumi
tru Alexandru, iar în linia a 
treia va evolua Alexandru Ra
dulescu, introdus în locul lui 
Flodcă Murariu. Ambele mo-

PALMARESUL CELOR 19 INT1LNIRI
1934 Milano Italia — România 7—fl
1936 Berlin Italia — România 7—8
1937 București România — Italia 9—0
1939 Roma Italia — România 3—0
1940 București România — Italia . 3-fl
1942 Milana Italia — România 23—3
1953 BucureișiU România — Italia 14—16
1958 Catania italia — România 6—3
1962 București România — Italia 14—6
1966 Aquila Italia — România 3—0
1967 București România — Italia 24—3
1970 Rovigo Italia — România 3—14
1971 Bucuretgi România — Italia 32—6
1975 București România — Italia 3—3
1978 Parma Italia — România 13—12
1977 București România — Italia 69—0
1977 Reggio Calabria Italia — România 10—10
1979 Bucur ești România — Italia 44—0
1980 Aqulta Italia — România 24—17

de fur-

• vineri, LA SPLIT, ta ca
drul unui concurs de tir, proba 
de pistol liber (60 f.) a fost cfj- 
tigată de țtatașul român Minai 
Dragomirescu cu 551 p. După 
prima manșă, ta proba de pistol 
viteză conduce sportivul român 
Marin Stan eu 299 p.

• IN ORAȘUL SZEKESFEHEB-
VAR au început vineri meciu
rile do volei pentru „Cupa Vo
lan". Echipa Ungariei a Învins 
cu 3—2 (15—12, 13—15, 18—14,
4—15, 15—6) Selecționata stu
dențească a României. în altă 
partidă : Cuba — Spania 3—1.

KIKINDA, 10 (prin telefon). — 
In. bazinul acoperit din localita
te au Început întrecerile turneu
lui de calificare pentru campio
natul european de polo, la care 
participă reprezentativele Gre
ciei, României șl Spaniei. In 
prima zi s-au tattlnit formații
le României și Spaniei. Victo
ria a revenit la limită poloiștl- 
lor spanioli cu 9—8 <1—8, 1—*, 
4—2, 3—3). Punctele echipei ro
mâne au fost înscrise de : Nas- 
tasiu 2, Schervan 2, Costrăș, 
Hagiu, Rus și Fejer. Arbitri : 
Kîisovlci și Klarici (Iugoslavia). 
Sîmbătă seara echipa României 
întflnește selecționata Greciei.

dificăd — din motive 
mă.

Arbitrul întîlnirii. scoțianul 
Jack Short, este o cunoștință 
mai veche, el cor.ducînd două 
recente jocuri ale tricolorilor : 
cu Franța, la Montauban (1979) 
și cu Selecționata provinciei ir
landeze Connacht, anul trecut 
la Galway.

Meciul va începe la ora 15 șl 
va putea fi urmărit pe micul 
ecran.

CLASAMENTUL

CUPEI F.I.R.A

SQUADRA AZZURRA VREA SĂ-SI ÎNCHEIE FRUMOS 
PARTICIPAREA LA ACTUALA EDITIE A C.E.

1 Squadra azzurra susține dumi
nică ultima sa partidă din actua
la ediție a ..Cupel F.I.K.A.". Pină 
în acest moment, ea a clștlgat 
meciurile cu Polonia șl Spania, 
pierztad Ia mare luiptă în fața e- 
chipet Uniunii Sovietice și destul 
de onorabil în disputa cu for
mația Franței (9—17). Jocul de 
la Brăila se anunță foarte dificil 
pentru naționala italiană, româ
nit fiind practic câștigători al 
campionatului european după 
atit de concludenta victorie asu
pra echipei care a realizat re
cent „marele ș'cm“ in Turneul 
celor 5 națiuni. Totuși, penin
sularii vor să-șl încheie sezonul 
Internațional prlntr-o evoluție de 
bun nivel în compania uneia din
tre cele mal valoroase formații 
de rugby. Aceasta, chiar dacă 
,.15-Ie“ italian nu va dispune de 
Artuso, Ghin! șl Azzali, care nu 
au putut face deplasarea din di
ferite motive. Cea mai discutată 
absență este însă aceea de ultim 
moment a jucătorului de linia a

doua Annibal (105 kg, î m), de 
Ia echipa Metralcrom ViUorba. 
din divizia a n-a, care nici mă
car mi a comunicat motivul rw 
prezentării sale la convocare. 
Absenta acestuia, adăugată ace
leia a lui Artuso, va face ea ta 
linia a doua să joace Nicotosl, 
de la Amatori Catania.

O problemă care a frămtntat 
mult lumea rugbyulul Italian — 
succesiunea francezului VUle- 
preux — pare să-șl găsească rezol
varea. Intr-o ședință de ultimă oră, 
președintele federației. Alde Inver- 
nlel, a trasat în linii mari viito
rul naționalei italiene, lin urmă
torul Consiliu federal, care va 
avea loc la începutul lui iunie, 
va fi definitivat organismul teh
nic al echipei „A", dar linia de 
acțiune a șl fost hotărttă : VI- 
llepreux va rămtae, totuși, lingă 
echipă, ca supervizor.

DARIO TOR ROMEO 
redactor Ta „Corriere 

dello sport“-Roma

CAMPIONATELE EUROPENE
'Urmare din pag. 1)

surprins intr-o acțiune încă în 
min. 1.35. cînd a fost fixat cu 
umerii pe saltea de către suede
zul Gullden.

Ion Draica l-a avut ca par
tener pe campionul olimpic G. 
Korban (U.R.S.S.) In fața că
ruia a cedat la puncte (0—9), 
fiind eliminat din lupta pentru 
medalii

Dintre reprezentanții noștri 
care au început competiția joi, 
numai Constantin Alexandru a 
luptat la nivelul așteptărilor, 
învingîndu-1 pe campionul 
mondial L. Racz (Ungaria). 
Deși condus cu un punct dife
rență pînă către finalul parti
dei, sportivul român nu s-a 
împăcat cu ideea înfrîngerii și 
cu o „rupere în față" și-a dus 
ar zersarul la parter, obținând

punctele necesare victoriei Pă
cat Insă că din pricina meciu
lui .pierdut de el în prima zi, 
situația sa în clasamentul se
riei va depinde de intilnirea 
dintre L. Racz și L. Țekov, 
care se dispută sîmbătă... Cei
lalți sportivi români rămași în 
concurs au avut prestații slabe 
și au suferit înfrîngeri. unele 
neașteptate. De pildă, P. Dicu 
a fost învins prin tuș de gre
cul G. Posidis. Gh. Ciobotaru, 
după ce a cedat greu în fața 
sovieticului V. Galkin (4—9), 
a fost învins cu 8—2 de iugo
slavul K. Kasap, părăsind și 
el întrecerea. Singurul care a 
luptat bine a fost I. Tecucea- 
nu, învins la limită (4—3). de 
L Toth (Ungaria).

Iată primii clasați la cele 5 
categorii care au încheiat con
cursul : 48 kg : 1. Totio Ando- 
nov (Bulgaria), 2. V. Savciuc

1. 
2.
8.
€
5.
6.

FRANȚA 
IU1U 
România 
Polonia 
U.R.SJS, 
Spania

România 
Italia (a), ! 
Franța cu 
eu Spania

3 0
2 0
3 •
1 fl
1 0

4
4
l
3
3
3 0 0

are de

1 SO—53
3 S3—43
• 48— •
3 37—90
1 14—86
3 49—78

10
8
6
5
4
3

jucat cu

Saiga Lajos (Ungaria)

fOTBAI IȘI1I ROMÂNI SÎNT 
ADVERSARI PUTERNICI

mai _ __ ___ ____
Spania șl U.KJ4.S. (dl; 
Polonia (a) ; U.R.S.S. 
(a) șl Polonia (d).

LOTUL DE JUNIORI
LONDON WELSH 12-4

Ieri după-amiază lotul repre
zentativ de juniori a susținut 
pe stadionul „Parcul copilului" 
ultimul meci de verificare Îna
intea participării la CJE. pen
tru juniori, care are loc săptă- 
mîna viitoare în Spania. Adver
sară i-a fost, ca și miercuri 
(22—6 cu Monmouth School), o 
echipă britanică de juniori, da 
această dată London Welsh. A 
fost un joc spectaculos, la care 
și-au adus contribuția ambele 
formații. Victoria a revenit e- 
chipei noastre, cu scorul de 
12-4 (6—0). A arbitrat Th. 
Wiling.

Duminică, pe stadionul Olim
pia (ora 10). Selecționata de 
juniori a Capitalei joacă cu 
London Welsh.

DE LUPTE
(U.R.S.S.). 3. S. Bora (Turcia).
4. R. Haaparanta (Finlanda),
5. V. Maenza (Italia), 6. F. Se
res (Ungaria) ; 57 kg : 1. Pas
quale Passarelli (R.F.G.). 2. B. 
Lyungbeck (Suedia). 3. P. Mi- 
halik (Polonia), 4. A. Sipos (Un
garia). 5. S. Șerikor (U.R.S.S.).

' 6. E. Sontari (Finlanda) : 68 kg :
1. ȘTEFAN RUSII (România).
2. K. Erich (R.F.G.). 3. T. Si-
bila (Finlanda). 4. A. Kravcen- 
ko (U.R.S.S.). 5. K. Gaal (Un
garia), 6. I. Stalkov (Bulgaria); 
82 kg : 1. Ghenadi Korban
(U.R.S.S.). 2. J. Dolgowicz (Po
lonia). 3. P. Pavlov (Bulgaria), 
4. M. Toma (Ungaria). 5. M. 
Huhtala (Finlanda). 6. K. Kapas 
(Iugoslavia) ; 100 kg : 1. Niko
lai Inkov (U.R.S.S.). 2. A Di
mitrov (Bulgaria). 3. C. Gullden 
(Suedia), 4. Vasile Andrei (Ro
mânia). 5. R. Wrociawski (Po
lonia), 6. J. Terfelii (Iugoslavia).

Din tripla confruntare fotbalistică româno-ungară, din această pri
măvară, s-a consumat prima, cea dintre echipele de juniori. Rezul
tatele se cunosc : la Mako a fost 0—0. la Hunedoara 1—0 pentru se
lecționata României. Prezent la acest ultim maci, Saiga Lajos, secre
tarul Federației ungare de fotbal, ne-a răspuns la clteva Întrebări.

— Cum apreciat! cele trei ta- 
tttairl oficiale dintre fotbaliștii 
români și unguri 1

— Considerăm că fotbaliștii 
români stat adversari puternici 
pentru noi. Iată, juniorii dum
neavoastră au confirmat acest 
lucru, califictndu-se pentru tur
neul final al campionatului eu
ropean, ta urma meciului de 
aici, care sa putea încheia eu 
orice scor, deși gazdele au domi
nat, avînd și mal multe ocazii da 
a Înscrie. Ne-a amtrlt acest eșec, 
dar aș vrea — deoarece răspund 
din partea federației de organi
zarea meciului dintre primele e- 
chlpe, cel de la 13 mal. de pa 
Năpstadion — ca și celelalte con
fruntări să se desfășoare ta spi
ritul sportivității etalat de ju
niori la Mako și la Hunedoara.

— Vorbind despre juniori, care 
este opinia dfv. despre noile com
petiții organizate pentru el T

— Transformarea Turneului 
U.E.F.A. ta campionat conti
nental șl Înființarea unei compe
tiții asemănătoare pentru echipe 
cu jucători pînă la 14 ani, stat 
urmarea firească a evoluției fot-

balului, slut efectul progreselor 
din acest atit de popular sport.

— Ce echipe credeți că se vor 
califica din grupa a rv-a pentru 
campionatul mondial din SpanlaT

— A, e greu de dat un răspuns 
exact. Ceea ce vă pot spune est» 
că echipa Ungariei Își va dis
puta cu ardoare șansele. Fotba
lul nostru s-a aflat, la un mo
ment dat, la un nivel foarte scă
zut. Acum a pornit pe un drum 
ascendent, dar mai avem nevoie 
de clțlva ani buni pentru a-1 
redresa definitiv. Pentru că nu 
poți repara foarte repede greșe
lile săvirșite pe parcursul mal 
multor ani...

REUNIUNEA COMISIEI
EXECUTIVE A C. 1.0.
LAUSANNE, 10 (Agerpres). 

— Comisia executivă a Comi
tetului Internațional Olimpic 
s-a întrunit la Lausanne pen
tru a examina diferite proble
me legate de organizarea Jocu
rilor Olimpice din anul 1984, 
precum și unele aspecte pri
vind modificarea regulii nr. 26 
din „Carta Olimpică", regula 
care stabilește normele de par
ticipare a sportivilor la J.O.

Totodată, din Lausanne se a- 
nunță acordarea de distincții 
olimpice unor personalități ale 
sportului Internațional.

S-a hotărît ca în cazul cînd 
federațiile internaționale intere
sate își vor da acordul, tenisul 
și baseballul să fie admise ca 
sporturi demonstrative Ia Jocu
rile Olimpice de vară de la Los 
Angeles din 1984. La turneul 
de tenis ar urma să participe 32 
de concurenți : 16 bărbați si 16 
femei, iar la baseball 4 echipe.

• TELEX •
BASCHET • La Uppsala (Sue

dia). ta cadrul turneului de ca
lificare pentru campionatul euro
pean feminin. Ungaria a Întrecut 
Anglia cu 91—55.

FOTBAL • După 9 etape, ta 
campionatul argentinian conducă 
Boca Juniors, cu 16 p urmată do 
Ferrocarrll Oeste 14 p șt River 
Plate 13 p.

HOCHEI • Continutndu-și pre
gătirile In vederea C.M. (grupa 
A), selecționatele Finlandei și 
S.U.A. au susținut la Helsinki un 
nou joc de verificare, Încheiat 
cu scorul de 5—0 (3—0, 1—0, 1—0) 
In favoarea jucătorilor americani.

NATAȚIE 4* In prima zi a cam
pionatelor S.U.A. la Cambridge 
(Massachusetts), au fost stabilite
4 noi recorduri naționale: Rlck 
Carey — 1:46,0 Ia 200 yarzi spate: 
Brian Goode! — 8.58,54 la 1000 
yarzi liber : Traey Caulktas — 
1:57,02 — la 200 yarzi spate fe
mei și Mary Meagher — 1:52,99 
la 200 yarzi fluture femei.

PENTATLON • Concursul de 
Ia Paris a fost cîștigat de Ana
toli Starostin (U.R.S.S.) cu 5 424 
p, urma» de E. Lipeev (U.R.S.S.) 
— 5 418 p. J. Bouzou (Franța) —
5 403 p pe echipe : 1. U.R.S.S. 
1» 1» p ; 2. Franța 15 871 p ; 3. 
Honved Budapesta 15 828 p. Echi
pa României s-a clasa» pe locul 
8, cu 14 006 p. Ultima probă, ere
sul, a revenit mexicanului Sls- 
nlega, cronometrat pe 4 ooo în 
12:41,0.

TENIS DE MASA • La Praga 
s-a desfășurat dubla întâlnire 
dintre selecționatele Cehoslovaciei 
și Japoniei. La masculin au cîș- 
tlgaă gazdele cu 5—1, iar în me
ciul echipelor feminine, victoria 
a revenit cu 4—1 jucătoarelor 
nipone.
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