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• La Tg. Mureș, A.S. Armata 
nu vrea să piardă plutonul • 
Pe litoral, gazdele pornesc fa
vorite • Progresul-Vulcan a 
obținut un mare punct, în tur, 
pe Ghencea, și nu vrea să-l 
piardă astăzi intr-un meci de
cisiv pentru „lanternă**. Să ve
dem dacă Steaua va fi de a-
cord... • La Petroșani, derbyul 
județului intre cei doi poli ai 
clasamentului • F. C. Olt se 
deplasează la Bacău cu gîndul 
la... locul 3 • Campionii cu
nosc... Chimia și speră să rede
vină lideri

în prezența tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
și a

ELENA CEAUȘESCU
tovarășei
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Ieri a avut loc la Palatul sporturilor și culturii din Capitală Bilanț excelent la Balcaniada

ADUNAREA SOLEMNĂ CONSACRATĂ ANIVERSĂRII A 60 DE AM 
DE IA CREAREA U.T.C. Șl A 25 DE AM DE IA ÎNFIINȚAREA U.A.S.C.R.
Intr-o atmosferă vibrantă, de 

puternică efuziune tinerească, 
în prezenta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, vineri după- 
amiază, la Palatul sporturilor 
și culturii din Capitală, a avut 
loc adunarea solemnă consa
crată aniversării a 60 de ani 
de la crearea Uniunii Tineretu
lui Comunist și a 25 de ani de la 
înființarea Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România. Moment cu profundă 
rezonanță in viata întregului 
nostru popor, aniversarea pri
lejuiește cinstirea tradițiilor de 
luptă revoluționară, desfășura
tă cu abnegație și eroism de 
tineret, sub steagul partidului.

Participarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu la acest im
portant eveniment din viața 
tineretului evidențiază, o dată 
mai mult, grija părintească cu 
care partidul, secretarul său 
general, înconjoară astăzi tî- 
năra generație. De aceea, re
cunoscători din adincul inimilor 
lor, mii și mii de tineri și co
pii i-au intimpinat pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pe to
varășa Elena Ceaușescu cu 
deosebit entuziasm, cu nestă
vilită bucurie, cu sentimente 
de înaltă stimă și prețuire, de 
la sosirea in Parcul Tineretu
lui.

La sosire pe esplanada din 
fața sălii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, sint întâmpinați de 
tovarășii Pantelimon Găvănes- 
cu, prim-sccretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, Tudor Mo
hora, secretar al C.C. ai U.T.C., 
președintele Uniunii Asociații
lor Studenților Comuniști din 
România, Nicu Ceaușescu, se
cretar al C.C. al U.T.C., Mihai 
Hîrjău, secretar al C.C. al 
U.T.C., președintele Consiliului 
Național al Organizației Pio
nierilor.

Astăzi, clapa a XXI a în Divizia „A" de iolbal ALȚI BOXERI DE VALOARE

DERBYUL ZILEI: SPORTUL STUDENȚESC - DINAMO LA STARTUL „CENTURII DE AUR“

PROGRAMUL ETAPEI
A.S.A. Tg. Mureș - F.C. Argeș

(I. Sgna - Timișoara; V. Ciocan - Bistrița și 
M. Lud o șan — Sibiu).
F. C. Constanța - C.S. Tîrgoviște

(D. Petrescu : N. Voinea și D. Manole - toți 
din București),
Jiul Petroșani - Corvinul Hunedoara

(Cr. Teodorescu — Buzău ; Fl. Popescu — Ploiești 
și S. Necșubescu — Tîrgoviște).
Progres jl-Vulcan - Steaua

(O. Ștreng - Oradea ; P. Seceleanu și Cr. Ma
ghiar — ambii din București) — stadionul Progresul 
S. C. Bacâu - F.C. Olt

(M. Salomir — Cluj-Napooa ; M. Neșu - Oradea 
și .1. Dirna — Sighișoara).

Universitatea Craiova - Chimia Rm, Vilcea
(Al. Mustâțea - Pitești ; L Vesean - Atud și V. 

Curt — Constanța). z

Sportul studențesc - Dinamo
(N. Rainea - Birlod ; M. Huștkie și V. Roșu - 

ambii din București) — stadionul Politehnica-. 

Politehnica Timișoara - „U“ Cluj-Napoca
(R. Petrescu — Brașov ; V. Constantine seu și Gh. 

Manta — ambii din București).
F.C.M. Brașov - U. T. Arad

(M. Stoenescu ; P. Balaș — ambii din București 
și T. Chel'u — Giurgiu).

Toate partidele vor începe la ora 16.

Intrarea in sală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a celorlalți 
tovarăși din conducerea parti
dului și statului este marcată 
cu puternice urale și ovații. Cei 
prezenți scandează minute in 
șir „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Din 
adincul inimii, Ceaușescu — ti
nerii !“, „Ceaușescu — Pace !**

Atmosfera de puternic entu
ziasm cu care este înconjurat 
secretarul general al partidu
lui, evidențiază grăitor senti
mentele de înaltă stimă și pre
țuire față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu care, în fruntea par
tidului și statului, militează cu 
fermitate revoluționară pentru 
triumful socialismului și co
munismului pe pămintul Ro
mâniei; pentru bunăstarea și 
fericirea întregului popor, pen
tru pace și colaborare in lume.

In sală domnește o atmosferă 
însuflețită, tinerească, specifică 
marilor sărbători ale poporului 
nostru.

In prezidiul adunării iau loc 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Ilie Verdeț, Iosif Banc, 
Emil Bobu, Virgil Cazacu, Lina 
Ciobanu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Constantin Dăscă- 
lescu. Ion Dincă, Janos Faze- 
kas, Ludovik Fazekas, Cornelia 
Filîpaș, Petre Lupu, Paul Ni- 
culescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghc Pană, Ion Pățan, Du
mitru Popescu, Gheorghe Ră- 
dulescu, Aneta Spornic, Ștefan 
Voitec, Ștefan Andrei, Petru 
Enache, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Suzana Gâdea, Ana 
Mureșan, Elena Nae, Constan
tin Olteanu, Marin Ilădoi, Ion 
Ursu, Richard Winter, Marin 
Enache.

Din prezidiu fac parte, de 
asemenea, tovarășii Manea 
Mănescu, Ion Popescu-Puțuri, 
Neagu Andrei, Ofclia Manole, 
Stela Moghioroș, Mihail Crucea- 
nu, veterani ai mișcării comu-

(Continuare in pag a 4-a)

CLASAMENTUL

1. DINAMO 20 13 3 4 40-19 29
2. Univ. C raia va 20 13 2 5 40-12 28
3. Corvinul 20 10 5 5 40-24 25
4. F. C. Olt 20 11 3 6 28-18 25
5. Steaua 20 7 4 7 19-18 20
5. „U- Cluj-Nap. 20 8 4 8 22-26 20
7. F.C.M. Brașov 20 8 4 8 17-22 20
8, C. S. Tîrgoviște 20 8 4 8 19-27 20
9. Sportul stud 20 6 7 7 21-27 19

10. S.C. Bacău 20 7 5 8 23-30 19
11. F. C. Constanța 20 5 8 7 24-26 18
12. F. C Argeș 20 6 6 8 17-20 18
13. Chimia 20 7 4 9 22-34 18
14. „Poli" Timișoara 20 6 5 9 22-24 17
15. U.T.A. 20 6 5 9 21-27 17
16. Jiul 20 5 7 8 21-^7 17
17. A.S.A. Tg. M. 20 7 1 12 26-28 15
13. Progresul-Vulcan 20 5 5 10 22-35 15

Ceremonia de înmînare 
tovarășului Nicolae Ceausescu 9 1

și tovarășei Elena Ceaușescu 
a Diplomelor de onoare, insignelor 
și plachetelor jubiliare ale U.T.C. 

și U. A.S.C.R.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu 

și tovarășei Elena Ceaușescu 
le-au fost înminate. în cadrul 
unei ceremonii ce a avut loc 
vineri dimineața la sediul C.C. 
al P.C.R., diplomele de onoare, 
insignele și plachetele jubiliare 
ale U.T.C. și U.A.S.C.R., cu 
prilejul aniversării a 60 de ani 
de la crearea Uniunii Tineretu
lui Comunist și a 25 de ani de 
la înființarea Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România.

Distincțiile au fost înminate 
de primul secretar al C.C. al 
U.T.C., Pantelimon Găvănescu, 
și de președintele Consiliului 
U.A.S.C.R., Tudor Mohora.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului au fost încredințați 
solemn că pentru tinăra gene
rație a patriei nu există ideal

VIZITA LA EXPOZIȚIA NAȚIONALĂ 
DE CREAȚIE TEHNICO-ȘTIINȚIFICÂ

Vineri după-amiază, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea partidului 
și statului au vizitat Expoziția 
națională de creație tehnico- 
științifică, deschisă in holul 
Palatului sporturilor și cultu
rii. Această manifestare se în
scrie in suita acțiunilor care 
marchează aniversarea a 60 de 
ani de la crearea Uniunii Ti-

Ieri au continuat să sosească 
noi oaspeți ai celei de a Xl-a 
ediții a turneului internațional 
de box „Centura de aur“. Di
mineața a venit delegația Tur
ciei, iar după-amiaza au ajuns 
japonezii, tunisienii și france
zii. In cursul zilei de azi și-au 
anunțat sosirea formațiile Uniu
nii Sovietice, Bulgariei, Iugo
slaviei. R. D. Germane și Un
gariei.

Astfel, valoroșilor pugiliști 
cubanezi Emilio Ruis, Urtimi- 
nio Ramos, Adrian Nunez, Ma
rian Parody, Ricardo Avilc etc., 
celor din R.P.D. Coreeană — 
Ryu Bun Fa, Li Son Guk, 

mai scump decit acela de a în
făptui neabătut politica internă 
și externă a partidului și sta
tului nostru, de a urma fără 
preget strălucitul exemplu al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de a acționa cu tot elanul pen
tru făurirea României socialis
te, libere, independente șl 
prospere.

Mulțumind pentru distincții, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat felicitări Uniunii ‘Tine
retului Comunist și Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comu
niști din România pentru aceas
tă glorioasă aniversare și a 
urat conducerii U.T.C. și 
U.A.S.C.R., tuturor tinerilor din 
patria noastră succese tot mai 
mari, să devină tot mai buni 
activiști și revoluționari, să 
îndeplinească exemplar sarcini
le încredințate de partid.

neretului Comunist și a 25 de ani 
de la înființarea Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști 
din România. Expoziția ilus
trează în mod elocvent ampla 
participare a tinerei generații 
în complexul de activități reu
nite sub genericul „Știința, 
tehnica, producția”, constituind 
o sinteză revelatoare a muncii 
de creație a tineretului din pa
tria noastră.

Lim Zian Ciel — care au so
sit primii ia București, li se 
adaugă alți sportivi puternici, 
cu experiență în întreceri in
ternaționale. cum sint sovieti
cii Gladișev (campion mondial 
de juniori), Galkin, Nikulin, 
Jigalov, campionul balcanic 
Durmuș (Turcia) sau colegii săi 
de echipă Sumcr și Abdurah
man. Așa stînd lucrurile, bo
xerii noștri fruntași care se 
pregătesc pentru campionatele 
mondiale vor avea de înfrun
tat adversari dificili, concursul 
constituind pentru ei (și pentru 
tehnicienii noștri) un bun pri
lej de verificare a formei 
sportive.

Din rîndul reprezentanților 
hoxului românesc nu vor lipsi 
de pe ringul de la Palatul 
sporturilor cunoscuții Constan
tin Tițoiu, Gheorghe Govici 
(muscă), Titi Cercel, Ionel Pa- 
naite (pană), Viorel Ioana, Ti- 
beriu Cucu, Florian Tîrcomni- 
cu (semiusoară), Mircea Fulger, 
Carol Hajnal (ușoară), Mihai 
Ciubotaru (semimijlocie). Mari- 
nică Ouatu. Nicu Chioveanu 
(mijlocie mică), Valentin Sila-

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. a 4-a)

de Judo a seniorilor

SPORTIVII ROMÂNI - 
CINCI TITLURI

TÎRGOVIȘTE, 19 (prin tele
fon). Campionatele Balcanice 
de judo au continuat vineri, 
în Sala sporturilor din locali
tate, cu întrecerile de seniori 
din cele cinci țări participan
te : Bulgaria, Grecia, Iugosla
via, Turcia și România. Spre 
meritul lor și spre satisfacția 
numeroșilor spectatori prezenți 
în tribună, sportivii români au 
depășit performanța juniorilor 
— care joi cuceriseră 4 din 
cele 7 titluri de campioni bal
canici — incheind competiția 
cu un biianț excelent : Arpad 
Szabo (cat. superușoară), Cons
tantin Niculae (semiușoară), 
Mihai Cioc (grea), Mircea Fră- 
țică (semimijlocie) și Mihala- 
che Toma (mijlocie) au urcat 
Pe cea mai înaltă treaptă a 
podiumului la această a VIII- 
a ediție. Reprezentanții noștri 
de la celelalte categorii s-au 
situat și ei pe locuri fruntașe.

Iată cîteva amănunte, con
semnate de-a lungul turneelor 
de la cele opt categorii de 
greutate, în ordinea desfășură
rii întrecerilor :

Cum era de așteptat, la su
perușoară, favorit pornea spor
tivul nostru, Arpad Szabo, care 
din 1977, exceptînd ediția din 
1979, cînd n-a participat fiind 
accidentat, a cucerit de fie
care dată titlul balcanic. A- 
cum Szabo și-a adăugat in pal
mares cel de-al 5-lea succes la 
Balcaniadă, cîștigînd toate in-

Costîn CHIRIAC

(Continuare in pag. a 4-a)

Opt zile de întreceri

cicliste internaționale la Constanța

„CUPA F. R. CICLISM**  . 
PROLOG LA „CURSA PĂCII"

Sintem abia ia început de 
drum în noul sezon competi-: 
țional la ciclism și lată-ne, în 
fața uneia dintre cele mai im
portante dispute ale anului, 
competiție de pregătire și se
lecție pentru .Cursa Păcii”. Ne 
referim la „Cupa F.R. Ciclism**,  
întrecere internațională, de 
tradiție, programată să se des
fășoare și în acest an pe șose
lele din împrejurimile munici
piului Constanța. La actuala e- 
diție a întrecerii, alături de ci
cliștii români, reprezentanți a 
15 cluburi sportive din țară, se 
vor alinia și două formații din 
R.D. Germană : reprezentativa 
țării prietene, precum și o se
lecționată a orașului Cotbus. 
Alergările incep miine, dumini
că, și vor avea loc după urmă
torul program :

21 martie : etapa I, ora 1#, 
Constanța — Eforie — Manga
lia — Constanța (80 km) ; 22 
martie, etapa a II-a, ora 14,30 I 
Constanța — Tariverde — Con
stanța (100 km) ; 23 martie, e- 
tapa a Ill-a, ora 14 : Constanța 
— Tîrgușor — Cheia — Coge- 
leac — Constanța (90 km) ; 34 
martie, etapa a IV-a, ora 14,30 3 
Constanța — Mangalia — Con
stanța (90 km) ; 25 martie, e- 
tapa a V-a, ora 14 : contratimp 
individual pe șoseaua Constan-*  
ta — Basarabi (20 km) ; 26 
martie, etapa a Vl-a, ora 14,30 > 
Constanta — Istria — Tariver
de — Constanța (100 km) ; 27 
martie, etapa a Vil-a, ora 
13,30 : Constanța — Negru Vo
dă — Mangalia — Constanta (120 
km) ; 28 martie, etapa a VUI-a, 
ora 10 : cursă pe circuit în mu
nicipiul Constanța (50 km).



ÎNOT, PÎNĂ LA... LOS ANGELES! UN NOU LIDER lN „CUPA PRIMĂVERII0

Dimeca, artizanul 
înotului din Baia 

sportului.

Deasupra orașului de pe Să- 
sar cădea o ninsoare abunden
tă, cu fulgi mari cit fluturii de 
la Ecuator. Cerul plumburiu se 
sprijinea parcă pe turlele ca
selor, oamenii infofolitf se gră
beau spre căldura căminelor, 
în timp ce larma copiilor por
niți la săniuș pe Dealul Flori
lor creștea necontenit. Gîndeai, 
fără să vrei, că toată această 
energie tinerească se revarsă 
în clipele de odihnă — spre 
schi și săniuș, spre patinaj și 
hochei. Gindeai. insă, așa doar 
pînă a intra sub cupola bazi
nului băimărean, pînă a urmări 
cu uimire și admirație „lungi
mile" fără sfirșit parcurse de 
fetițe și băiețași, pe care altfel 
n-ai fi pariat că trec Săsarul 
fără dificultăți.

Stau în tribună alături de o 
foarte veche cunoștință, antre
norul Gh. ' 
succeselor 
Mare, viață dăruită 
îmi arată — ca pe o mîndrie 
— pe Anca Pătrășcoiu înotînd 
fără răgaz și pe antrenoarea 
Gica Deak parcurgînd aceleași 
distanțe, pe marginea bazinu
lui, și „citind" cu glas tare cro- 
nometrul.

— Fata asta, spune Dimeca, 
a parcurs pină acum 11 000 de 
kilometri inot și pină la J.O. 
din 1984 va mai înota incă 9 000 
km. Ar fi putut ajunge la Los 
Angeles... inot. Va fi acolo, va 
fi pe podium 1

Mă înfioară plăcut siguranța 
acestui om, confesiunea rostită 
eu glas răspicat, fără urmă de 
ezitare. Nu resist tentației de 
a-i pune întrebări dificile, de 
a-i pune la încercare calmul a- 
parent imperturbabil. îi vor
besc despre americance și des
pre specialistele genului din 
R.D. Germană, despre cana-

Din „mîinile de aur“ ale modeliștilor

„MOBAC" PRIMUL MICROMOTOR ROMANESC DE PERFORMANȚĂ
Urmărim adesea, la concursu

rile sau demonstrațiile de 
zbor, micile machete de avioa
ne construite de aeromodelisti. 
Ele spintecă văzduhul în tiuitul 
puternic al motoarelor și ne 
fac să admirăm măiestria celor 
care, cu pricepere și migală, 
reușesc să „copieze" la scară, 
eu o impresionantă exactitate, 
mașinile de zburat adevărate. 
Doar motoarele, i 
aparate, nu sînt < 
toată lumea știe

Micromotoarele 
de 2,5, de 5 ori i 
pentru modelism 
automodele) sînt 
înaltă tehnicitate, realizate din 
materiale speciale, lucrate cu 
utilaje adecvate. în atelierele 
unor firme profilate Pe aceste 
produse. Un astfel de motor 
poate imprima elicei pînă la 
27.000 rotații pe minut. Nu este 
de mirare că ele sînt si foarte 
scumpe. De-a lungul anilor 
multi specialiști în materie de 
la noi au încercat să construias
că asemenea piese, dar fără 
rezultate notabile. Iată. însă, că 
la recenta plenară a federației 
de modelism a fost prezentat 
— ca o plăcută surpriză — Pri
mul lot de 10 motorașe româ
nești pentru modelism, de 2,5 
cmc capacitate, denumite „Mo- 
bac*.  Autorii lor — trei con
structori băcăuani. Proiectul a 
fost realizat de ing. Mircea 
Radu, maestru al sportului,

inima acestor 
opera lor. Nu 
acest lucru.
de 1,5 cmc. 

de 10 cmc — 
(aero-navo- 

t piese de o

SÎMBĂTĂ
ATLETISM. Sala „23 Au

gust", de la ora 15,30 : „Cupa 
Triumf"

FOTBAL, stadionul Progre
sul, ora 14 : Progresul Vulcan 
— Steaua (speranțe), ora 16 : 
Progresul Vulcan — Steaua 
(Div. „A") ; stadionul Politeh
nica, ora 14 : Sportul studen
țesc — Dinamo (speranțe), o- 
ra 16: Sportul studențesc — 
Dlnamo (Div. „A").

POPICE. Arena Voința, de 
ia ora 14 : România — Ceho
slovacia, întîlnlre amicală 
«masculin și feminini,

RUGBY. Teren Steaua, ora 
14 : Steaua — R. c. Sportul 
studențesc (Div. „A").

DUMINICĂ
ATLEI’ISM. Stadionul tine

retului, de lă ora 10 : „Cro
sul Triumf".

FOTBAL. Teren Metalul, ora 

X

spre Anca 
atîta sigu- 
podium la

dience și — de ce nu ? — des
pre australience, despre recor
durile mai nestatornice decît 
primăvara.

— Ai dreptate. Multe sint 
împotriva noastră, dar trebuie 
să răzbim. Avem două căi pe 
care le putem fructifica prin 
istețime și muncă fără odihnă. 
Prima este selectarea talentelor 
deosebite, de fapt căutarea lor 
in toate grădinițele și școlile. 
Adică să investim moral și ma
terial numai in acele elemente 
care au șanse de înălțare in 
lumea marii performante. Apoi, 
este munca de pregătire, cu 
parametri mai ridicați decit- 
oriunde in lume la capitolele 
volum și calitate.

Alunec discuția 
Pătrășcoiu. De unde 
rantă că va fi pe 
Los Angeles ?

— Fata asta are un drum în
scris ca pe un grafic. In 1981 
a ciștigat Concursul Prietenia, 
anul acesta va deveni campi
oană europeană de junioare, 
in ’83 va obține o medalie de 
aur Ia europenele senioarelor, 
iar in ’84 va cuceri o medalie 
olimpică.

De unde atîta siguranță ?
— Există, îmi ghicește Gh. 

Dimeca nedumerirea, niște date 
obiective, niște indici pe care 
științele coroborate ni i-au pus 
Ia dispoziție, niște eifre care 
nu permit indoiala și care mar
chează metru cn metru dru
mul spre podiumul olimpic. I) 
vom urmări împreună.

Cind am ieșit de la bazin, 
noaptea se înstăpînise peste 
Baia Mare. La lumina felinare
lor, copiii continuau joaca pe 
covorul de zăpadă. Unde o fi 
ajuns Anca Pătrășcoiu pe O- 
ceanul Planetar 1

Hristache NAUM

cu instructorul de mo- 
Emilian Boboc au tre- 
materializarea proiectu- 
făcut o mulțime de în- 
dar... era nevoie de un

aeromodelist din... copilărie. 
(„Formația mea profesională o 
datorez, în marc măsură, aero- 
modelismului, care mi-a îndru
mat pașii spre tehnică" — ne-a 
declarat ing. Mircea Radu). îm
preună 
delism 
cut la 
lui. au 
cercări 
specialist în prelucrări mecani
ce. într-o zi l-au cunoscut pe 
maistrul de aviație Anghel 
Constantinescu, pensionar, om 
care o viață întreagă a dezle
gat si vindecat „necazurile" 
motoarelor de avion. Nea An
ghel. la cei 70 de ani ai săi. 
a privit îndelung un motoraș

CIȘTIGATORII CONCURSURILOR DE SĂRITURI 
BORȘADE LA

In frumoasa stațiune Borșa a 
continuat activitatea săritorilor 
cu schiurile la trambulinele de 
90 m și 30 m, cu participarea 
celor mai buni specialiști de la 
Dinamo și A. S. Armata Brașov, 
C.S.Ș. Brașovia, Rapid Suseni, 
Voința Odorhei și C.S.Ș. Pionie
rul Borșa. Iată câștigătorii con
cursurilor desfășurate in ultima 
vreme : „CUPA DINAMO" — se
niori : L. Balint (Dinamo) 195.1 
p (92 m - 93 m), juniori I : G. 
Nagy (Brașovia) 180,6 p (86 m — 
93 m) ; juniori II : G. Nagy 199.40 
p (33—54 m), copii I : R. Radu 
(Brașovia) 189,7 p (30,5 m — 31,5 
m), copii II : C. Briotă (Brașo-

11 Metalul — Petrolul Plo
iești (Div. „B") ; teren Fla
căra, ora 11 : Flacăra roșie — 
Tehnometal București (Div. 
„C") ; teren ICSIM, ora 11 : 
ICSIM — TMB (Div. ,,C“) ; 
teren Abatorul, ora 11 : Aba
torul — Viitorul Chirnogi 
(Div. „C").

HANDBAL. Sala Floreasca, 
ora 11 : Confecția — Mureșul 
Tg. Mureș (f. „A").

MOTOCICLISM. Poligonul 
Școlii ITB-Titan, de la ora 9: 
„Cupa primăverii", concurs 
d® Indemînare.

POPICE. Arena Voința, de 
la ora 8,30 : România — Ceho
slovacia, întîlnire amicală 
(masculin și feminin).

RUGBY, Teren Olimpia, do 
Ia ora 9 : Vulcan — Politehni
ca Iași. Dinamo — Gloria PTT 
Arad, meciuri in cadrul Divi
ziei „A".

VOLEI. Sala Dinamo, de Ia 
ora 9,30 : Steaua :— Silvania 
Șimleu Silvaniel, Dinamo — 
Tractorul Brașov (m. „A").

LA PENTATLON MODERN
Inotul, a treia probă a con

cursului de pentatlon modern do
tat cu „Cupa primăverii* 1 a fost 
cîștlgat de Alexandru Grozcscu 
de la Olimpia cu 2:23,5 — 1 244 p, 
dar adevăratul beneficiar al aces
tei a treia zile de concurs a fost 
Cezar Răducanu care — situat pe 
locul secund, cu 3:26,5 — 1 220 p, 
a trecut în fruntea clasamentului 
individual. Așadar, trei probe — 
trei lideri, fapt ce ilustrează, In
tre altele, echilibrul competiției, 
dîrzenia cu care concurențll își 
dispută șansele. înotul a eviden
țiat șl pe alțl pentatloniști, intre 
care Valerlu Buzatu (Univ. Timi-

In Divizia „A“ de tenis de masă

IERARHIA ÎNCEPE SA CAPETE CONTUR

a echipelor C.S. 
Progresul Bucu- 
Baia Mare (fe- 
Cluj-Napoca, U- 
II Craiova, Pro-

ARAD, 19 (prin telefon). La 
cele 9 mese instalate în Sala 
sporturilor din localitate au con
tinuat disputele din cadrul eta
pei turneu a campionatului Di
viziei „A" pe echipe la tenis de 
masă. Intîlnirile din a doua zi 
a competiției au scos în eviden
ță forma bună 
Arad I șl II, 
rești, FAIMAR 
minin), C.S.M. 
nlversitatea I și 
greșul București (masculin), ele 
punîndu-și candidatura la un loc 
fruntaș în clasament.

In competiția feminină s-a de
tașat campioana en titre, forma
ția C.S. Arad n care s-a im
pus, pînă acum, detașat. Cu 
Eva Ferenczi, Olga Nemeș (două 
din piesele de bază șl pentru 
apropiatele europene) șl Magda
lena Leszai, C.S. Arad II aspiră 
cu îndreptățite șanse din nou la 
primul loc în ierarhia feminină. 
Să mal scoatem în evidență și 
modul cum au jucat «secundele" 
arădence, care au cedat strîns 
în confruntarea cu FAIMAR, e- 
chlpă nou promovată în prima 
categorie, avlnd-o pe Liana Ur-

din import, a cercetat proiec
tul și a dat din cap : „îl fa
cem, băieți, cum să nu-1 fa
cem !“ Și l-au făcut. Nu peste 
noapte, ci după multă și mi
găloasă trudă, dar rezultatele 
sînt cele scontate. „Dacă ne 
dați Putin ajutor construim ati- 
tea de cite aveți nevoie. De ce 
să cumpărăm din străinătate 
cind avem și noi minte și 
mîini 7“ — spunea nea Anghel 
în cuvîntul său la Plenară. 
Desigur, cei trei răzbătători 
constructori băcăuani vor primi 
tot ajutorul pentru ca „Mobac" 
să ajungă cit mai repede în 
atelierele modeliștilor din în
treaga tară.

Viorel TONCEANU

via) 141 p (24,5 m — 27 m) ; 
„CUPA MARAMUREȘ" — se
niori : L. Balint 146,7 p (79 m —
76,5 m), juniori I : z. Benedek 
(Voința Odorhei) 103,9 p (66 m — 
65 m), juniori II : G. Nagy 169,7 
p (27 m -T 30 m), copii I : A. 
Mezel (Dinamo) 167,3 p (26,5 m 
— 29,5 m), copii II : c. Briotă 
111,2 p (25,5 m — 20 m) ; „CUPA 
PIONIERUL" — Juniori II : G. 
Nagy 204,8 p (33,5 m — 35 m), 
copii I : R. Radu 193 p (32 m — 
32 m), copii II : C. Briotă 133,7 
p (25 m w— 24,5 m).

Cea mai lungă săritură a sezo
nului (93 m) aparține Juniorului 
mic Gabor Nagy.

Gheorghe PETER — coresp.

GHEORGHE BADEA, ZIMNI- 
CEA. La executarea unei lovituri 
de la 11 metri portarul nu tre
buie să stea nemișcat ca o... sta
tuie. El poate face mișcări cu 
corpul, fără să miște însă pi
cioarele, pînă ce lovitura va fi 
executată. Dacă portarul nu a 
respectat regulamentul, iar lo
vitura de la 11 metri, executată 
în aceste condițiuni, a fost ra
tată, ea va fi repetată. Dacă 
însă penaltyul a fost transfor
mat, se acordă gol (se aplică, 
deci, legea avantajului).

REMUS VESA, CUGIR. Cei din 
Cugir, probabil, știu, dar dv. ne 
scrieți pentru a afla și alții că 
în acest oraș profesorul de 
sport Vasile Lupu dă un bun 
exemplu glevilor pe care îi pre
gătește, alergînd cot la cot cu ei, 
ba, de multe ori, parcurgînd dis
tanțe și mai mări (60 de ture de 
stadion I), deși are 46 de ani. Ii 
urăm să realizeze această per
formanță, măcar pină iese la 
pensie ! In ■ orice caz, exercițiul 

șoara) clasat pe locul 3 (3:31,3 — 
1184 p) șl Marian Andrei (CI. sp. 
șc. nr. 1 Buc.) — locul 4 cu 3:33,4 
— 1168 p. La Încheierea celor 
trei probe, Universitatea Timișoa
ra pare desprinsă In cîștigătoare 
a întrecerii, in timp ce la Indi
vidual pentru locul I disputa se 
dă între Cezar Răducanu, Dumi
tru Spîrlea și Iuliu Galovicl. Cla
samente: Univ. Tim. 9.420 p, O- 
Hmpia 9 274 p, Univ. Tim. II 8 438 
p. La individual: Răducanu 3 284 
p, Spîrlea 3 216 p, Galovicl 3176 
p, Cozma 3 036 p. Azi, ultimele 
două probe: tirul (la Stadionul tine
retului) și crosul (stad. Republicii).

zică la... comandă. Beneficiind 
de aportul substanțial al Mă
riei Alboiu (una din candidatele 
pentru C.E.), Progresul București 
a cedat doar gazdelor, impunîn- 
du-se în general fără probleme 
In celelalte partide.

Confruntările masculine au 
fost mai puțin animate. Univer
sitatea I Craiova și Progresul 
Buc. fac, deocamdată, o cursă 
„cap la cap* 4 și întîlnlrea directă, 
programată sîmbătă, va desemna 
ordinea calificării în turneul fi
nal. în cealaltă serie, chiar dacă 
au cedat, tinerii jucători de la 
Universitatea II Craiova au opus 
o frumoasă rezistență experi- 
mentaților sportivi de la C.S.M. 
Cluj-Napoca care s-au detașat 
In cele din urmă, remareîndu-se 
Doboși și Borca, în special, iar 
de la cr alo veni Vasile Florea.

Rezultate tehnice. Feminin : 
C.S.M. Iași — CJS.Ș. CJ'.R. Petro
șani î—5, C.S.M. Iași — înfrăți
rea Tg. Mureș 5—3, FAIMAR 
Baia Mare — C.S.Ș. I București 
5—3, C.S. Arad I — înfrățirea Tg. 
Mureș 5—0, C.S. Arad I — C.S.Ș. 
I București 5—0, C.S.Ș. C.F.R. Pe
troșani — Spartac București 5—2, 
Progresul București — C.S.M. 
Buzău 5—1, M.E.F.M.C. Bucu
rești — Constructorul Tg. Mureș 
5—2, C.S. Arad II — C.S.Ș. Rm. 
Vîlcea 5—0, M.E.F.M.C. Bucu
rești — C.S.Ș. Rm. Vîlcea 5—0, 
C.S. Arad II — Progresul Bucu
rești 5—0; masculin ; Universita
tea I Craiova — Tricodava Bucu
rești 9—2, Universitatea I Craio
va — Sticla C.S.Ș. Bistrița 9—4, 
Stirom București — Construc
torul Tg. Mureș 9—3, Tricodava 
București — C.S.Ș. Odorheiul 
Secuiesc 6—9, Progresul Bucu
rești — Stirom București 9—3, 
Progresul București — Sticla 
C.S.Ș. Bistrița 9—3, Mecani
că fină București — C.S.M. 
Buzău 9—3, Mecanică fină — U- 
niversitatea II Craiova 0—9. Mun
tenia Buzău — Tractorul Brașov 
9—1, C.S.M. Cluj-Napoca — Uni
versitatea H Craiova 9—5, C.S.M. 
Cluj-Naooca — Tractorul Bra
șov 9—0.

Emanuel FÂNTÂNEANU

SPERANȚELE SĂNIEI 
S-AU ÎNTRECUT 

LA SINAIA

clasamente :
Tr. Buloiu (județul 

V. Duca
, Popescu 
R. Stoica 
190,08 ; 5. 
190,56 ; 6.

191,91 : 
Pintea 

Mioara
3. Ce-

Reuniți ta Sinaia, la un scurt 
stagiu de pregătire, foarte ti
nerii sănieri selecționați cu pri
lejul finalelor „Cupei U.T.C." și 
„Cupei pionierilor" (competiții 
desfășurate pe pîrtia de la Va
tra Dornei) au luat parte la 
un concurs de încheiere. între
cerile, disputate pe pîrtia beto
nată de pe muntele Furnica, au 
oferit următoarele 
BĂIEȚI : 1. 
Dîmbovița) 185,91 ; 2. 
(Suceava) 187,99 ; 3. D. 
(Dîmbovița) 189,07 ; 4. ’ 
(municipiul București) 
Em. Pali 
L. Tudose
FETE : 1.
(Harghita) ____  ,
Chiper (Suceava) 194,27 ; 
cilia Comămiceanu (Prahova) 
195,18 ; 4. Camelia Vuță (Dîm
bovița) 198,11 ; 5. Rodica Stâncii 
(Prahova) 199,35 ; 6. Melania 
Pascu (Harghita) 201,05. (Vasile 
FELDMAN — coresp.).

(Harghita) 
(Giurgiu) 
Florentina 

194,87 ; 2.

fizic are în Vasile Lupu un bun. 
propagandist. Cine îi urmează 
exemplul, dintre dascălii de 
sport ?

ION PRODAN, HAȚEG. 1. E 
reușită și epigrama dv. adresa
tă Iul Mihal Șubă, dar fiind 
vorba de o variantă a unul ca
tren, cu aceeași poantă, trimis 
de alt cititor și publicat în ur
mă cu o lună, evident, nu are 
sens să mai apară. Dar, sînte0 
în... evidența noastră și vă aș
teptăm cu producții în... premie
ră. 2. Veți primi răspuns prin 
scrisoare.

MATEI zambrea, brașov. 
In urmă cu ani, șl Steaua s-a 
întîlnit cu Bayern Munchen în
cheind ambele meciuri la ega
litate : 0—0 la Munchen și, 
din păcate, 1—1 la București. 
Bayern s-a calificat mai depar
te grație golului înscris în de
plasare și — potrivit regulamen
tului U.E.F.A. — socotit dublu, 
în caz de egalitate, pentru de
partajare.

CONCURSUL SPERANȚELOR 
Șl COPIILOR 0 REUȘITĂ 
COMPETIȚIE LA PATINAJ 

ARTISTIC
Ieri după amiază s-a încheiat 

pe patinoarul „23 August" din 
Capitală concursul republican de 
patinaj artistic rezervat speranțe
lor și copiilor, de categoriile I 
Jl H. A fost o întrecere maraton, 
desfășurată pe parcursul a trei 
zile, timp în care cel 51 de tineri 
competitori, reprezentînd 11 clu
buri sportive din 8 mari centre 
ale țării, au fost examinați la 
toate cele trei probe ale acestei 
discipline : programul de școală, 
programul scurt și cel liber ales. 
In general, micuții artiști ai ghe- 
țil s-au arătat într-un sensibil 
progres, reușind să Incinte asis
tența cu săriturile, piruetele, în
tr-un cuvînt, cu dansul lor pe 
gheață, executat în bună parte pe 
cite un fond muzical inspirat a- 
les. In total am asistat la evolu
ția a șase categorii de sportivi 
ți semnalăm din nou comporta
rea bună a reprezentanților C.S.Ș. 
Galați (cîștigăWri autoritari în 
două probe) ; prezența pentru 
prima oară pe podiumul de pre
miere a cîtorva patinatori din Ti
mișoara (amprenta muncii califi
cate, de numai cîteva luni, a unei 
tinere antrenoare, fosta noastră 
campioană Beatrice Huștiu) ; 
victoria-surprlză la categoria spe
ranțe fete a tinerel Marina Belu 
(C.S.Ș. 2 București), fiica fostului 
patinator de performanță, Nlco- 
tae Belu, In prezent arbitru de 
patinaj, ca și evoluțiile aplaudate 
ale unor patinatori de la C.S.U.
I.E.F.S.,  C.S.M. Cluj-Napoca. șl
C.S.Ș. Miercurea Ciuc. Iată clasa
mentele finale : SPERANȚE —
băieți : 1. s. Gheorghiu (C.S.U. 
I.E.F.S.) 1,98 p, 2. F. Radu (C.S.Ș. 
Galați) 4,95 p, 3. E. Petzak (C.S.Ș. 
Timișoara) 4,98 p ; fete : 1. Ma
rina Belu (C.S.Ș. 1 București) 
3,78 p, 2. Roxana Constantinovici 
(C.S.Ș. Triumf București) 5,55 p,
3. Crenguța Alecu (C.S.Ș. Triumf 
București) 5,58 p. COPII I — bă
ieți : 1. C. Gheorghe (C.S.Ș. 2 
Galați) 2,00 p, i. H. Nicorlci 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 5,20 p, S. 
C. Popa (C.S.M. Cluj-Napoca) 6,40 
P ; fete : 1. Cristina Paponi
(C.S.Ș. 2 București) 2,80 p, 2. Nl- 
coleta Clmpoieșu (C.S.U. I.E.F.S.) 
4,60 p, 3. Carina Tăutu (C.S.Ș. 2 
București) 4,60 p. COPII II — bă
ieți : 1. M. Prlsăcaru (C.S.Ș. 2 
Galați) 2,00 p, 2. z. Kerekeș 
(C.S.Ș. Miercurea Ciuc) 5,00 p, 3. 
U. Hoffmann (C.S.Ș. Timișoara) 
5,00 p ; fete : 1, Greti Marton 
(C.S.M. Cluj-Napoca) ’2,00 p, 2. 
Oana Cazan (C.S.U. I.E.F.S.) 5,00 
P, 3. Gabriela Biro (C.S.Ș. Mier
curea Ciuc) 7,40 p.

Gheorghe ȘTEFÂNESCU
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LA ZI, ÎN BASCHET
• Turneul selecționatei femi

nine de tineret a U.R.S.S. în 
țar*  noastră începe azi, la Cluj- 
Napoca, unde oaspetele întîlnesc 
(in Sala sporturilor, de la ora 
18) echipa Universitatea. Mime 
(tot în Sala sporturilor din Cluj- 
Napoca, de la ora 11,30) are loc 
partida dintre reprezentativa de 
senioare a țării noastre și cea de 
tineret a U.R.S.S. In continuare, 
oaspetele vor evolua la Zalău 
(luni) și la Bistrița (marți), de 
asemenea în compania senioare
lor românce.

• Tot astăzi, dar în Sala spor
turilor din ConsLanța, începe tu
rul al patrulea al campionatului 
național masculin, grupa 7—12 
(sub formă de turneu, care se 
va încheia miercuri). Programul 
primelor două zile : sîmbătă, de 
la ora 15; „U" Cluj-Napoca — 
Carpați București, URBIS Bucu
rești — Dinamo Oradea, Farul 
Constanța — C.S.U. Sibiu ; du
minică, de la ora 9 : C.S.U. — 
URBIS, Carpați — Dinamo, ,U“ 
— Farul. Clasamentul actual : 7. 
Farul 48 p, 8. C.S.U. Sibiu 47 p, 
9. „U“ 46 p, 10. URBIS 45 p, 11. 
Dinamo Oradea 45 p, 12. Carpați 
35 p.

© Clasamentele la zi în «Tro
feul eficacității" oferit de ziarul 
SPORTUL : MASCULIN : 1. V. 
BA1CEANU (Farul) 861 p, 2. C. 
Moraru (C.S.U. Brașov) 629 p, 3. 
M. Chirii*  (C.S.U. Sibiu) 624 p,
4. Z. Gellert (Dinamo Oradea) 
587 p, 5. L. Takacs (C.S.U. Si
biu) 582 p*  6. I. Carpen (ICED) 
563 p, 7. P. Grădișteanu (ICED) 
539 p, 8. A. Flaundra (C.S.U. 
Brașov) 501 p, 9. S. Păsărică 
(Carpați) 491 p, 10. A. Spînu (Fa
rul) 468 p*;  FEMININ ; 1. MAG
DALENA PALL („U“ Cluj-Napo
ca) 681 p, 2. Camelia Solovăstru 
(Voința Brașov) 640 p, 3. Ș(e- 
fania Borș (Voința București) 
634 p, 4. Doina Prăzaru-Maihe 
(„U“ Cluj-Napoca) 563 p, 5. Ma
riana Bădinici (Politehnica Bucu
rești) 550 p, 6. Emilia Pușcașu 
(Progresul București) 497 p, 7. 
Sorina Lambrino (C.S.U. Ploiești) 
480 p, 8. Georgeta Simioană (Pro
gresul) 479 p, 9. Măndica Ciu> 
băncan (Olimpia București) 474 
p, 10—12. Suzana Pirșu (Politeh
nica), Gizela Czmor (Universita
tea Timișoara), Gabriela Kiss 
(Comerțul Tg. Mureș) 397 p.

© Lăudabilă inițiativa Comisiei 
de baschet a municipiului Bucu
rești. . care organizează «Cupa 
Municipiului" pentru divizionare
le „A“ masculine și feminine, în 
perioada 22 martie — 15 iunie, 
întrecerile vor completa astfel, 
programul compctițional al for
mațiilor bucureștene, mai ales al 
celor masculine care vor relua 
campionatul național abia în lu
na iunie.
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e turnee masculine de volei’

N ÎN BUCUREȘTI 
‘NAREA TITLULUI

2. Steaua 14 p, 3. Sllvania Șim- 
leu Silvaniei 12 p, 4. Tractorul 
Brașov 10 p ; grupa „A« — i 
Explorări Bala Mare 16 p, 2. 
Calculatorul București 14 p, 3. 
C.S.M. Delta Tulcea 13 p, 4. Po
litehnica Timișoara 11 p : grupa 
„B“ — 1. Universitatea Craiova 
17 p, X C.S.U. Oțelul Galați 14 p,
3. C.S.U. Alumina Oradea 13 p. 
4 C.S.M. Suceava 10 p

In prima zi a turneului, mîine, 
au loc meciurile : București (sa
la Dinamo, ora 9,30): Steaua — 
Sllvania, Dinamo — Tractorul ; 
Bala Mare (Sala sporturilor, ora 
11): Calculatorul — Politehnica 
Explorări — Delta ; Suceava 
(Sala sporturilor, ora 17,30): U-

I
I
I
Intversitatea — C.S.U. Alumina 

C.S.M. — C.S.U. Oțelul, I
In campionatul de rugftij I

)E INTERES:
TUL STUDENȚESC

un lider autoritar în „Trofeul 
Sportul", Sorin Fuicu, cu 14 în
cercări la activ (el singur mai... 
prolific decît întreg Sportul 
studențesc la un loc ; doar 9 
eseuri pentru formația studen
țească în 15 etape !), va juca 
„la cîștig" ! Desigur, XV-le 
militar este de departe favorit, 
cu atît mai mult cu cit va a- 
linia astăzi după-amiază o for
mație puternică (deși fără Flo- 
rică Murariu, în continuare ac
cidentat). La rîndul său, Spor
tul are nevoie de puncte ca 
de... aer. pentru a se depărta 
de „zona lanternei", ceea ce cu 
greu se va putea întîmpla In 
partida de astăzi... In tur, pe 
terenul din Tei, 26—18 pentru 
Steaua.

TAPEI A XVI-A ---------------------------

T.C. SPORTUL STUDENȚESC 
14, arbitru Dudu Florian, Buc.) 
?OLITEHNICA IAȘI

9, C. Cristăchescu, Buc.) 
GLORIA P.T.T. ARAD
10, O. Ionescu, Constanța) 
S.C. GRIVIȚA ROȘIE 
10, I. Vasilică, Buc.) 
RULMENTUL BlRLAD 
a 10, C. Vătui, Buc). 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
10, S. Manea. Sibiu) 
ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE 
10, Gh. Bănceanu, Buc.)
>ate celelalte partide vor avea

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

-MICĂ ENCICLOPEDIE
nesc", în care cititorul pă
trunde în istoria atît de inte
resantă a jocului cu balonul 
oval. Dumitru Manoileanu,1 pe 
care precedentele sale cărți 
l-au prezențat și ca pe un 
fin mînuitor al condeiului, își 
manifestă din nou talentul 
dezvăluind într-o formă atrac
tivă o sumedenie de date, nu
me, întîlniri, care, am putea 
spune, constituie „sarea și pi
perul* 4 unui text cu multiple 
valențe publicistice. Nu vom 
pătrunde în amănunte, lăsînd 
cititorilor bucuria de a-i 
descoperi pe cei care au stat 
la temelia rugbyului, pe cei 
care astăzi își înzecesc efor
turile pentru a menține și 
spori prestigiul acestui sport, 
precum și „întîmplări44 știute 
și, mai ales, neștiute din cei 
peste 150 de ani de viață ai 
balonului oval pe gazonul 
dintre cele două buturi...

„Mica enciclopedie44 se în
scrie, indubitabil," pe linia re
ușitelor editurii, fiind capabilă 
să răspundă integral dorințe
lor celor care vor să pătrun
dă în intimitatea rugbyului, 
să cunoască un nou colț din 
lumea atît de fascinantă a 
istoriei sporturilor.

Em. F.

E ȘAHIȘTILOR
(categoria «B“) a furnizat ur
mătoarele rezultate : seria
Nord : Crișul Oradea — C.S.M. 
Rapid Arad 3,5—6,5 ; Voința 
Suceava — Cuprom Baia Mare 
5,5—4,5 ; C.S. Hercule Băile Her- 
culane — C.S.U. Brașov 3,5—
6,5 ; Metalul Hunedoara — Uni
versitatea Craiova 6—4 ; Voința 
Rm. Vîlcea — Mondiala Satu 
Mare 6—4 (conduc, în clasament, 
C.S.U. Brașov 9 p, urmată de 
Voința Rm. Vîlcea, Metalul Hu
nedoara și Universitatea Craiova 
■— 6 p) ; seria Sud ; Energo 
Bacău — ICED București 3,5—
6,5 ; Farul Constanța — Con
structorul Ploiești 7—3 ; Chimia 
Brăila — Vulcan Buc. 3—7 ; Re
colta Buc. — Mecanică fină 
Buc. 6,5—3,5 ; Spartac Buc. 
— Dinamo Victoria Buc. 5—5 
(în clasament : Farul Constanța 
9 p, ICED- Bud. 7 p, Vulcan 
Buc. și Recolta Buc. — 6 p).

I

| Reflecții pe marginea dublei confruntări Universitatea - Bayern

DUPĂ MECIUL DE LA MONCHEN
I SĂ NE ÎNTOARCEM, DIN NOU, LA... CRAIOVA

In vederea partidei-tur cu Bulgaria
I

I este pentru prima oară cînd

In 1978—79

1071—72 (0—2 la 
Londra), Univer- 
— Steaua roșie, 
la Craiova și 1—1 
in Cupa U.E.F.A. 
poate observa, e- 
campioană este

Nu _ , .  f_
se întîmplă așa. Adică o echipă 
de club românească, angajată 
într-o competiție europeană, să 
piardă primul joc pe teren pro
priu (sau să realizeze cel mult 
un meci egal) după care în de
plasare, în partida retur, să 
scoată un rezultat mai bun decît 
cei din prima manșă, lăsîndu-ne 
regretul că dacă ar fi jucat mai 
bine acasă...

Exemplul foarte recent al Uni
versității Craiova, în dubla con
fruntare din cadrul Cupei cam
pionilor europeni cu Bayern 
Mtlnchen, este cel de al 7-lea de 
acest fel în ultimul deceniu de 
participare a echipelor noastre în 
cupele europene. Celelalte șase ? 
Dinamo — Spartak Trnava, în 
1971—72 (0—0 la București și 2—2 
la Trnava), Dinamo — Atletico 
Madrid, în 1973—74 (0—2 la Bucu
rești și 2—2 la Madrid) — în Cu
pa campionilor europeni ; Steaua 
— Bayern Miinchen, în 1971—72 
(1—1 la București și 0—0 la Miin- 
chen), Universitatea Craiova — 
Fortuna Dusseldorf, * ' ““
(3—4 la Craiova și 1—1 la Dussel
dorf) — în Cupa cupelor ; U.T.A. 
Tottenham, în -----
Arad și 1—1 la 
sitatea Craiova 
în 1975—76 (1—3 
la Belgrad) —

După cîte se 
chipa noastră 
pentru a treia oară într-o aseme
nea situație, pentru a doua oară 
adversară fiindu-i o formație 
vest-germană. Ceea ce denotă că 
nu s-au tras învățămintele nece
sare din anterioarele confruntări, 
ca și din studierea partenerilor 
de joc. Sigur, cineva ar putea 
spune acum — șl chiar au spu
s-o mulți după partida de 
miercuri seara de pe stadionul o- 
llmpic din Miinchen, că dacă du
pă acest remarcabil 1—1 ar fi ur
mat returul la Craiova, Universi
tatea ar fi avut calificarea, în se
mifinalele competiției... în buzu
nar. Judecind lucrurile așa — oa
recum simplist — nu am ajunge 
de bună seamă la cea mai bună, 
mal reală concluzie. Pentru că 
datele problemei'nu mai sînt ace
leași după ce s-au consumat am
bele manșe ale dublei întîlniri. 
Și-atund, este absolută nevoie 
să ne întoarcem la primul joc,

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ

I
I
I

• Am anunțat, In ziarul de 
ieri, că Progresul Vulcan nu-1 
va putea alinia in formație, în 
meciul cu Steaua, pe I. Alexan
dru, suspendat pentru acumula
rea a ȘASE CARTONAȘE GAL
BENE. Completăm această 
formație arătînd că Marian Io
nescu va sta și el pe tușă 
acest meci (și nu numai în a- 
ceastă partidă !), fiind suspen
dat, joi seara, pe TREI ETAPE 
pentru 2___  ___ 1
DUPĂ terminarea partidei

in-

in

I
I

lovirea unui adversar
cu 

Brașov, adică într-un 
cînd scorul de pe ta- 
marcaj (3—0) era de 
să însenineze frunțile 

: la Progresul Vulcan și,

I
I
I
I
I
I
I

F.C.M. 
moment 
bela de 
natură 
celor de _____„_____________
în nici un caz, să-i conducă pe 
drumul actelor nesportive. Ma
rian Ionescu a mers însă pe a- 
cest drum. Și nu pentru prima 
oară ! Se poate spune, deci, că 
prin venirea sa la Progresul 
Vulcan, departe de a-i face ser
vicii acestei echipe, i-a adus mai 
mult prejudicii.

® Pe ordinea de zl a ședinței 
Comsiiei de disciplină au figurat 
și alte cazuri de loviri, în Divf- 
ziile ,.B“ și »CM, sancționate cu 
toată severitatea. Astfel, Kir (U- 
nir^.a Alba Iulia) va urmări me
ciurile echipei sale din tribună, 
ca otice spectator, patru etape. 
Oare antrenorii n-au nici o vină 
cînd jucătorii lovesc, recurg la 
brutalități, atacă periculos ? Unii 
dintre ei, chiar își incită jucă
torii, îi îndeamnă să-și „ia44 ad
versarii cu „fulgi cu tot* 4 etc., 
etc.
• Cînd s-au uitat la clasa

mentul seriei lor, a 9-a a Divi
ziei „C44. clasament oficial, în
tocmit după foile de arbitraj de 
r.—----------’**l,  ceIor dQ

---- r -—~ _i nu 
creadă ochilor.

I
Comisia de competiții, cel
la Electromotor Timișoara 
le-a venit să
El aveau două puncte mai puțin, 
Iar Metalul Bocșa — două în 
plus, deși meciul — cu această

I
I

• PENTRU ___
TUL STUDENȚESC —
care se dispută astăzi __
dlonul Politehnica, de la clubul 
organizator ni se ______
nu sînt valabile carnetele 
membri susținători.

meciul spor- 
DINAMO, 

pe sta-

comunică ca
de

Ie NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 19 MAR
TIE 1982. Extragerea I : 81 30 24

166 31 90 53 6 61 ; extragerea II: 
48 3 39 80 56 28 47 26 70. Fond 
total de cîștigurl : 1.536.027 lei
din care 500.000 lei report la cat.

I■ • C1ȘTIGI RILE TRAGER.’l
LOTO 2 DIN 14 MARTIE 1982.

ICat. I: 3 variante 25% a 50.000 
lei ; cat. 2 : 3 variante 106% a 
24.413 lei și 14 variante 25% a

»

I
cel de acasă, pierdut, și săla cel de acasâ, pierdut, șl sâ 

ne Întrebăm, chiar și după mai 
bine de două săptâmîni : de ce 
t-a ajuns în această situație ? Și 
fără prea mari eforturi vom putea 
răspunde, avînd Încă proaspătă 
în memorie imaginea partidei din 
3 martie, de la Craiova, că înfrîn- 
gerea suferită In fața lui Bayern 
Miinchen, pe teren propriu, nu 
se datorează — așa cum s-a În
cercat să se găsească explicații 
pe alocuri — unul anumit com
plex sau insuficiențelor pe pla
nul pregătirii morale a jucători
lor. Nu, Universitatea Craiova nu 
a avut nici un moment sentimen
tul de echipă complexată, dar a 
fost, în schimb, inferioară mai 
experimentatei sale adversare pe 
planul științei jocului. Dealtfel, 
dc mai multă vreme, fotbalul 
nostru — de club, ca și cel re
prezentativ — plătește un greu 
tribut lipsei unei concepții de 
joc moderne, a unui mod de ac
țiune colectivă care să-i permită 
a fi cu adevărat competitiv în 
arena internațională. Aici greșim 
noi cel mai mult, în ultimul timp 
mai ales, și Universitatea Craio
va nu este un caz Izolat, ci u- 
nul din numeroasele exemple în 
care neputința valorificării avan
tajului terenului propriu, a șan
selor în meciurile de acasă au la 
bază carențe în organizarea jocu
lui, determinate de o incompletă 
cunoaștere a jocului.

In ce privește meciul retur, cel 
de la Miinchen, meciul de după 
o înfrîngere pe teren propriu, 
trebuie să spunem — fără nici 
o intenție de a minimaliza valoa
rea unui rezultat bun, dar cu 
importanță doar de palmares — 
că miza acestuia era, firesc, mai 
mică, problema calificării fiind 
rezolvată încă din partida-tur. 
Lăudabilă ni se pare, totuși, do
rința de reabilitare a craîoveni- 
!or, efortul lor generos de a se 
tmpune în fața unui adversar de 
clasă internațională. CEEA CE 
NE INDEAMNA SA CREDEM CA 
EXPERIENȚA DOBlNDITA CU 
ACEST PRILEJ LE VA FI DE UN 
REAL FOLOS, CA „RATEURI*  DE 
TIPUL FORTUNA DUSSELDORF, 
STEAUA ROȘIE BELGRAD ȘI 
BAYERN MUNCHEN SI ALTELE 
NU SE VOR MAI REPETA.

Mihai IONESCU

echipă — îl cîștigaseră la Ti
mișoara cu 3—0. Și s-au gîndit 
că au pierdut meciul la „masa 

........................ știe ce motive, 
rezolvat. Clasa- 
fusese alcătuit 

în foaia de ar-

verde" din cine 
Misterul a fost 
mentul, evident, 
după cele scrise _ ... ...
bitraj, numai că acolo arbitrul 
Ștefan Catană (Drobeta Tr. Se
verin), in loc să scrie că partida 
se încheiase cu 3—0 în favoarea 
lui Electromotor, el consemnase 
rezultatul pe dos: 3—0 pentru 
Metalul Bocșa !

Jack BERARIU 
Pompiliu VINTILA

STOP DURITĂȚILOR ÎN EȘALONUL SECUND ! J a
campioane ale țării (!!), echipe 
simpatizate de un 
număr de iubitori 
își continuă duelul, 
res nu mai prejoȘ 
dus de Divizia „A**.

Din păcate, cele 
consumate în returul 
„B“ readuc în discuție 
PLINA-, sau mai bine zis INDIS
CIPLINA, MODUL NESPORTIV 
prin care unele echipe (de re
gulă gazdele) încearcă să obțină 
cele 2 puncte, prin durități, ati
tudini de intimidare a adversa
rilor. In două etape s-au acordat 
2 cartonașe roșii și 63 (!!) gal
bene. Ion Nunweiller, exemplu

a
S-au disputat două etape din 

returul Diviziei „B“, suficiente 
să ne dăm seama că întrecerea 
celor 54 de competitoare se a- 
nunță foarte disputată, mai ales 
în partea inferioară a clasamen
telor, în care foarte multe din
tre echipe luptă pentru evitarea 
locurilor care duc spre... Divizia 
„C* 4. în ceea ce privește poziția 
fruntașelor, în seria a III-a, F.C. 
Bihor își continuă cursa solita
ră, fără contracandidat, în timp 
ce în seria I, Politehnica 
are, deocamdată, 
niștitor (5 p). In 
însă, Petrolul și 
ex-divizionare

Iași
un avans 11- 
seria a II-a, 
Rapid, două 
și două ex-.A*

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE MÎINE A DIVIZIEI
SERIA I: Constructorul Iași — 

Victoria Tecuci : I. Roman (Si- 
ghet), C.S. Botoșani — F.C.M. 
Progresul Brăila : S. Moldovan 
(Sighet), C.S.U. Galați — Relo- 
nul Să vin ești : V. Alexandru
(București), C.S.M. Suceava — 
Unirea Dinamo Focșani : M. Ni- 
culcscu (București), F.C.M. Si- 
derurgistul Galați — Viitorul 
Gheorgheni : L. Măierean (Bra
șov), Viitorul Mecanica Vaslui — 
Delta Tulcea : M. Gheorghiu

ADlUMSTMțlA Dt SIA1 L0I0 PRONOSPORT INFORMEAZĂ
6.103 lei ; cat. 3 : 25,75 variante 
a 6.163 lei ; cat. 4 : 132,50 a 1.198 
lei ; cât. 5 : 349 a 200 lei ; ca
tegoria 6 : 2.900,50 a 100 lei. Re
port cat. 1 : 31.761 lei. Câștiguri
le de 50.000“ lei de la cat. 1 au 
fost obținute de : IOANEI SPI
RIDON din Constanța, TANASE 
ANETA din Ploiești și BREA- 
BAN PETRE din București.

• ASTAZI ESTE*  ULTIMA ZI 
de eliberare a biletelor pentru

din preliminariile C. E,

JUNIORII NOȘTRI TREBUIE SĂ INFIRME
COMPORTĂRILE SLABE DIN ACEST SEZON
• In turneul de la Tașkent, 5 meciuri — 5 înfrîngeri (!), un sem
nal de alarma care trebuie recepționat la timp • Forța, anga-

■ - ' - “ - rechemat
• Mîine,

jamentul fizic - deficiențe incâ nerezolvate • A fost 
hunedoreanul Mateuț și promovat ploieșteanul Grigore 

ultimul meci de verificare, cu Explormin Deva
la

amicale internaționale, 
fiecărui 

era 
ăn

Mai, sînt puține zile pîna _ 
primul meci oficial din acest an 
al lotului reprezentativ de ju
niori. Miercuri. la Hunedoara, 
selecționatele de juniori ale 
României si Bulgariei se întîl- 
nesc in prima manșă a dublei 
confruntări (meciul retur va a- 
vea loc la 7 aprilie, în deplasa
re, in localitatea Petrici) din ca
drul preliminariilor C.E. rezervat 
celui mai tinăr eșalon fotbalistic. 
O eventuală calificare — pe care 
o dorim cu toții — ar conferi 
juniorilor noștri dreptul de par
ticipare la turneul final care ur
mează să se desfășoare în a 
doua decadă a lunii mal. în Fin
landa.

Ținind seama de importanța 
celor două meciuri, forul nos
tru de specialitate a fost preo
cupat încă de la începutul aces
tui an să asigure un program 
corespunzător de pregătire și 
jocuri. Astfel că pînă acum an
trenorii lotului național de ju
niori. Mareei Pigulea și Costică 
Toma. au avut posibilitatea să 
testeze, in nu mai puțin de 9 
meciuri ■.........................
potențialul de joc al 
junior, să modifice, unde 
cazul, structura echipei, 
scopul unei cit mai bune omoge
nizări. Dar, din păcate, în cele 
9 jocuri susținute (o victorie, 3 
„remize" și 5 înfrîngeri !) ju
niorii noștri s-au comportat ne
satisfăcător. ei fiind încă mult 
prea departe de forma sportivă 
de virf. care sc scontează a II 
atinsă in jocurile cu Bulgaria.

Recent, lotul de juniori s-a îna
poiat de la turneul întreprins in 
capitala R.S.S. Uzbekistan. Acolo, 
la Tașkent, ei au participat îm
preună cu alte 9 selecționate na
ționale la un turneu puternic 
(turneul a fost cîștigat de se
lecționata R.D. Germane, care a 
învins In finală, după prelun
giri, cu 1—0, 
R.S.S. Gruzină). Juniorii 
au avut o 
așteptări, 
pe ultimul 
tru locurile 
eu 2—0 de 
kistan). . ____ ___  . _
înfrîngeri din tot atitea jocuri. 
9 goluri primite față de unul 
singur marcat ! (Rezultatele din 
grupă : 0—1 cu R.S.S. Gruzină. 
0—2 cu Finlanda, 1—3 cu Polonia 
Si 0—1 cu U.R.S.S. I).

încercînd să explice aceste in
succese, antrenorul Marcel Pigu-

reprezentativa 
noștri 

comportare mult sub 
încheind competiția 

Ioc (în meciul pen- 
9—10 au fost învinși 
echipa R.S.S. Uzbe- 

Bilanț foarte slab : 5

R.S.S.

foarte mare 
ai lotbalului, 
într-un 
de cel

inte- 
pro-

două etape 
Diviziei 
DISCI-

(Giurgiu), I.M.U. Medgidia — 
Politehnica Iași : J. Grama 
(București), C.S.M. Sf. Gheorghe 
— Gloria Buzău : I. Tănasc (Tîr- 
govlște), Ceahlăul 
Gloria Bistrița : R. 
rești).

P. Neamț — 
Matei (Bucu-

Metalul Plo-SERIA A Il-a :__ ____ _
peni — Rapid București : N. Kai- 
nea (Bîrlad), Pandurii Tg. Jiu— 
Dunărea Călărași : N. Bițin (Sa- 
lonta), Șoimii I.P.A. Sibiu — Au- 

atractiva tragere excepțională 
Pronoexprcs-boxexpres și de pri
mire a buletinelor pentru con
cursul Pronosport, care vor avea 
Ioc mîine 21 martie 1982. (Tra
gerea Pronoexpres-boxexpres se 
va desfășura începînd de la ora 
16,00 în sala Clubului sportiv 
Progresul din București, str. dr. 
Staicovici nr. 42 ; numerele câș
tigătoare urmează a fi transmi
se la televiziune între orele 
17,00—18,00 și la radio în cursul 
serii).

. , _ noștri*,
contrazicem spusele lui M.

. * acum 
atît de important 

cunoscut ? Ce s-a în- 
pentru îmbunătățirea 
fizice, cunoscut fiind 

jucătorii noștri au ți- 
doar 30—35 dc minu- 

căzut fizic 7

lea spunea: „Am fost 
șiți la capitolul forță 
lament fizic. Toți 
he-au fost superiori ca talie șl 
gabarit, contactul cu partenerii 
de întrecere fiind un real han
dicap penrtu juniorii 
Nu ____
Pigulea. Dar oare pînă 
acest aspect ................
nu a fost 
treprins 
rezistenței 
faptul că 
nut pasul 
te, după care au _____ _____
întrebare firească, dar fără răs
puns încă, mai ales că semna
lul de alarmă fusese tras încă 
de la începutul lunii februarie, 
cu prilejul celor două meciuri 
amicale cu juniorii turci (ambele 
încheiate cu același scor : 0—0) 
de la Drobeta Tr. Severin și 
Orșova, meteiuri în care calități
le tehnice superioare ale juniori
lor noștri au fost anihilate de 
puterea de luptă, de jocul atle
tic practicat de adversari.

Este dc presupus că și jtmio- 
rii bulgari vor aborda întâlnirea 
de la Hunedoara după aceleași 
tipare. Adică vor practica un 
joc atletic, bazat pe forță și pu
tere de luptă.

Astfel stînd lucrurile în puți
nele zile care au mai rămas, 
antrenorii trebuie să insiste spre 
a elimina pe cit posibil toate de
ficiențele apărute în jocul echi
pei (greșeli elementare în apă
rare — demarcaj și plasament, 
lipsă de decizie în faza de atac, 
tempo de joc foarte scăzut, cu 
numeroase pase laterale, ceea ce 
permite replierea adversarului). 
Sperăm că reintegrarea în lot a 
fundașilor Zah, Pascu si Bucico, 
care n-au efectuat deplasarea la 
Tașkent fiind accidentați, reche
marea mijlocașului Mateuț (Cor- 
vinul Hunedoara) ca și introdu
cerea în lot, a înaintașului Gri
gore (Petrolul Ploiești), vor adu
ce revirimentul așteptat în jocul 
echipei. Ultima verificare de mîi
ne, de la Hunedoara, cu divizio
nara „C“, Explormin Deva, tre
buie să însemne o mobilizare to
tală din partea tuturor jucători
lor, precum și cristalizarea ideii 
tactice care să faciliteze autode- 
pășirea fiecărui component al 
echipei, în vederea unei compor
tări superioare în meciul do 
.miercuri, cu Bulgaria.

Gheorghe NERTEA

nct depă
și anga- 

adversarii

de sportivitate ca jucător și an
trenor, ne-a vizitat la redacție 
s-a plins de modul în care e- 
chipa sa, Gloria Bistrița, a fost 
tratată în citcva meciuri din 
deplasare, ultima oară la Boto
șani, de pildă, invitîndu-i pe toți 
colegii săi antrenori la o în
trecere, cu adevărat, sportivă, în 
care cel mai bun să 
ESTE INSA

învingă. 
ȘI DE DATORIA 

ARBITRILOR SA 
CUL BRUTAL, 
NESPORTIVE DE 
„metode* 4 prin care unele echipe 
caută să-și mențină locul în Di
vizia „B“, căruia nu-i 
din cauza mijloacelor 
rudimentare, a lipsei dc

CURME JO- 
AT1TUDIN1LE 
ORICE FEL,

fac față 
tehnice 

valoare.

Stockcr
CM-

I. Medreș (O- 
Pe-

tomatica București : A. 
(Petroșani), Carpați Mirșa 
mica Tirnăveni : I. r**  ’- 
radea), Metalul București — > 
trolul Ploiești: M. Salomir (Cluj- 
Napoca), Flacăra Moreni — Me
canică’ fină București : M. Du- 
mea (Roman), Tractorul Brașov
— Energia Slatina : A. Mițaru 
(Rm. Vîlcea), Unirea Alexandria
— I.C.I.M. Brașov : FI. Tăbircă 
(Rm. Vîlcea). Meciul Autobuzul 
București — Luceafărul București 
a fost amînat.

SERIA A III-a : Dacia Orăștic 
— înfrățirea Oradea : Al. Bădu- 
lescu (Ploiești), C.F.R. Timișoa
ra — F.C.M. Reșița : I. Dinu 
(Alexandria), C.F.R. Cluj-Napo- 
ca — F.C. Baia Mare : N. Dines- 
cu (Rm. Vîlcea), Rapid Arad — 
U.M. .Timișoara : Fr. Kerestes
(Tg. Mureș), C.I.L. Sighet — 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin : G. 
Arhire (Suceava), Minerul Cav- 
nic — Someșul Satu Mare : 
Tărcan (Reghin), Aurul Brad — 
Minerul Lupeni : S. Pantelimo- 
nescu (Ploiești), F.C. Bihor Ora
dea — Minerul Ilba Seini : E. 
Frunză (Sibiu), Olimpia Satu 
Mare — Strungul Arad : I. HM 
(Agnita).



ADUNAREA SOLEMNĂ CONSACRATĂ 
ANIVERSĂRII A 60 DE ANI

CM DE HOCHEI, GRUPA „B" TELEX

DE LA CREAREA U.T.C. Șl A 25 DE ANI
DE LA ÎNFIINȚAREA U.A.S.C.R.
(Urmare din pag. 1)

niște de tineret, Pantelimon 
Găvănescu, prim-sccretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, Tudor 
Mohora, președintele Consiliului 
U.A.S.C.R., Vasile Bontaș, Nicu 
Ceaușescu, Poliana Cristeșcu, 
Ana Ferencz, Ioana Lăncrăjan, 
secretari ai C.C. al U.T.C., Ro- 
dica Bujor, Magdalena Kiss, 
Dumitru Nae, Liviu Zetu, vi
cepreședinți ai Consiliului 
U.A.S.C.R., Mihai Hirjău, pre
ședintele Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor, pre
cum și alți membri ai condu
cerii organizațiilor de tineret, 
tineri muncitori, țărani, inte
lectuali, studenți, elevi și pio
nieri.

în deschiderea adunării se in
tonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România. In 
sală sînt aduse drapelele par
tidului și țării, ale Uniunii Ti
neretului Comunist și Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comu
niști din România.

Primul secretar al C.C. al 
U.T.C. a salutat cu adîncă e- 
moție și bucurie, cu profund 
respect, prezența la aduna
rea solemnă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a tovarășilor 
din conducerea partidului și 
statului nostru, exprimînd 
profunda gratitudine și recu
noștință a tineretului patriei 
pentru minunatele condiții de 
muncă și viață.

In continuare, se dă citire 
decretelor prezidențiale prin 
caro se conferă Uniunii Ti
neretului Comunist, pentru 
contribuția adusă la lupta pen
tru eliberare națională și so
cială, la făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
in patria noastră, la formarea 
și educarea comunistă, revolu
ționară prin muncă și pentru 
muncă a tinerei generații din 
Republica Socialistă România— 
titlul de Erou al Muncii So
cialiste, iar Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Ro
mânia, pentru contribuția a- 
dusă la Înfăptuirea politicii 
partidului și stalului de făurire 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate iu patria noas
tră, la educarea comunistă și 
pregătirea temeinică pentru 
muncă și viață a studenților — 
Ordinul „23 August" clasa I.

Urmează un moment solemn, 
emoționant, ce umple de 
mindrie inimile participan- 
ților, ale tuturor tineri
lor patriei : secretarul ge
neral al partidului, președla-

lele Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prinde înaltele dis
tincții pe faldurile purpurii 
ale steagurilor Uniunii Tinere
tului Comunist și U.A.S.C.R.

întreaga asistență, in picioa
re, aplaudă cu însuflețire, o- 
vaționcază îndelung, scandează 
numele partidului și al secre
tarului său general.

După cuvintul primului-se- 
cretar al C.C. al U.T.C., minis
tru pentru problemele tineretu
lui, Pantelimon Găvănescu, și 
secretarului C.C. al U.T.C., pre
ședintele Consiliului U.A.S.C.R., 
Tudor Mohora, cxprimînd do
rința celor prezenți, in numele 
tuturor tinerilor patriei, primul 
secretar al C.C. al U.T.C. a 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general _ al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, rugămintea de 
a lua cuvintul Ia adunarea 
solemnă.

Intimpinat cu deosebită căldu
ră, cu cele mai puternice sen
timente de dragoste, a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului, președintele 
Republicii, a fost urmărită eu 
deosebit interes, cu deplină 
aprobare de participant» la 
adunarea solemnă și, prin in
termediul televiziunii, de între
gul nostru popor. In repetate 
rînduri, cuvîntarea a fost su
bliniată cu aplauze și urale.

Din mii de piepturi tinere 
izbucnesc, într-o impresionantă 
spontaneitate, urări la adresa 
partidului șî a secretarului său 
general, a patriei și poporului.

Mulțumind tovarășulni 
Nicolae Ceaușescu pentru par
ticiparea Ia adunare, pentru 
cuvintele calde adresate tinerei 
generații, primul secretar al 
C.C. al U.T.C. a înmînat se
cretarului general al par
tidului, președintele Republicii, 
textul angajamentului Uniunii 
Tineretului Comunist, Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comu
niști, al tinerei generații din 
patria noastră pentru înfăptu
irea programului partidului, a 
orientărilor și indicațiilor date 
cu acest prilej.

La ieșirea din Sala Palatu
lui sporturilor și culturii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sînt 
întimpinați cu aceeași dra
goste de miile de tineri aflați 
în Parcul tineretului. întregul 
parc, scăldat în lumina miilor 
de torțe, a focurilor de artificii 
freamătă de urale și ovații.

KLAGENFURT, 19 (prin te
lefon). în cea de-a doua parti
dă pe care a susținut-o în ca
drul Campionatului mondial de 
hochei (grupa ,,B“), echipa Ro
mâniei a întîlnit reprezentati
va Austriei. Meciul s-a înche
iat cu scorul de 7—1 (3—0,1—1, 
3—0) în favoarea hocheiștilor 
austrieci.

în meciul disputat în deschi
dere, R. D. Germană a între
cut R. P. Chineză 
(6—1, 7—2, 0—4).

întilnirea din ziua 
dintre Austria și R. 
s-a terminat cu victoria echi
pei austriece : 5—2 (3—1, 1—1, 
1-0).

Competiția continuă sîmbătă 
cu două jocuri : Norvegia — 
Elveția și Olanda — Polonia.

Duminică, etapă completă:

R. P. Chineză — Norvegia, 
R.D.G. — Elveția, Polonia — 
România și Olanda — Austria.

*

cu 13—7

inaugurală 
P. Chineză

La Sofia, pe patinoarul arti
ficial „Slavia", au început în
trecerile grupei „B“ a Campio
natului european de juniori. 
Participă 8 reprezentative, îm
părțite în două serii, după 
cum urmează : România, Italia, 
Austria și Olanda (seria I), Iu
goslavia, Danemarca, Norvegia 
și Bulgaria (seria a Il-a).

Tinerii hocheiști români au 
debutat cu succes, intrecind e- 
cbipa Italiei cu 8—3 (5—3, 1—0, 
2—0). în partida de aseară : 
Austria — România 12—1.

Duminică juniorii noștri joa
că cu Olanda.

ASTAZI, CĂDERE DE CORTINA IN TURNEUL
CELOR 5 NAȚIUNI LA RUGBY

Ultimele două partide din 
actuala ediție a Turneului celor 
5 națiuni la rugby, care se dis
pută astăzi, nu vor avea darul 
de a influența in mod decisiv 
ierarhia 1932 a prestigioasei 
competiții : Irlanda este de pe 
acum ciștigătoarea întrecerii, 
Franța nu mai poate „scăpa" de 
lingură de lemn, eventual nu
mai s-o... împartă cu Țara Ga
lilor. Și totuși, partidele sînt 
așteptate cu mare interes, în 
primul rînd aceea de la Paris, 
Franța — Irlanda, unde repre
zentativa „cocoșului galic" spe
ră într-o primă victorie, de or
goliu, în timp ce XV-le irlan-

dez joacă 
cesul final 
mai frumos 
de realizarea 
(Cambell și compania 
deci, la rindu-le, 
tăzi !). In celălalt meci se în- 
tîlnesc, la Cardiff, echipele 
Țării Galilor și Scoției, consi
derate de unii 
intea începerii 
favorite...

cu 
în

1. IRLANDA
2.
3.
4.
5.

SPECTACOL OMAGIAL
După adunarea solemnă, în 

prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului șl 
statului, a avut loc spectacolul 
omagial dedicat împlinirii a 60 
de ani de Ia crearea Uniunii 
Tineretului Comunist și a 25 
de ani de la înființarea Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comu
niști din România.

Spectacolul, de o mare frumu
sețe, amploare și putere evoca
toare, s-a încheiat într-o atmos

feră de puternică însuflețire și 
vibrant patriotism. Corurile, 
împreună cu toți ceilalți inter
pret, intonează, în primă audi
ție, cintecul patriotic „Ceaușescu 
— tinerii".

întreaga sală răsună de acor
durile solemne ale cintecului 
„Partidul — Ceaușescu — 
România".

Din partea conducerii de par
tid și de stat, artiștilor, tuturor 
celor care au contribuit la reali
zarea spectacolului, le-a fost 
oferit un frumos coș cu flori.

BALCANIADA DE JUDO
(Urmare din pag. 1)

tîlnirile ; el t-a învins prin 
ippon pe Asim Rekici (Iugo
slavia), Kostas Gakis (Grecia), 
Halii Karbeyaz (Turcia) și la 
puncte pe Atanas Ghercev 
(Bulgaria). Primii clasați : 1. 
Arpad Szabo, 2. A. Rekici, 3. 
H. Karbeyaz.

La open, iugoslavul Todor 
Barisici n-a putut fi stopat de 
nici un concurent și astfel a 
obținut locul I. El a primit cea 
mai puternică. replică de la ro
mânul Costel Năftică, situat în 
final pe locul secund. Pe lo
cul trei s-a clasat V. Yilmaz 
(Turcia).

Campionul european, meda
liat cu argint la „mondiale", 
Constantin Niculae, a dominat 
turneul de la semiușoară, în- 
treeîndu-i prin ippon pe Dimi
trios Tsaglidls (Grecia), Dinko 
Tonev (Bulgaria) și la puncte 
pe Hasan Imamogiu (Turcia) 
și Ștefan Kuk (Iugoslavia).

După aceste victorii C. Nicu
lae a devenit pentru a patra 
oară campion balcanic. Deci : 
1. Constantin Niculae, 2. S. 
Kuk, 3. H. Imamogiu.

O frumoasă comportare a a- 
vut si Mihai Cioc, la categoria 
grea, care, deși a pornit „cu 
stîngul", fiind depășit la puncte 
in primul meci de iugoslavul 
Ranko Miranovici, a obținut 
victorii prin ippon in fața bul
garului Mincio Petkov și tur
cului Girgin Sureyya, acumu- 
lînd cel mai bun punctaj, de
venind campion balcanic. Pri
mii clasați : 1. Mihai Cioc, 2. 
M. Petkov, 3. R. Miranovici.

Au intrat apoi în concurs 
sportivii de la alte două cate
gorii. Scontat, la ușoară, me
daliatul cu bronz al J.O. de la 
Moscova, bulgarul Ilian Nedcov 
a ieșit învingător, urmat de iu
goslavul Iovan Pejcici și de 
românul Adrian Faur, aflat la 
primul său turneu mai impor
tant.

Tot un sportiv bulgar s-a si
tuat pe primul loc și la semi
grea — Tonio Atanasov, învin
gător prin ippon, pe linie. Ro-

credința că suc- 
Turneu este mult 
dacă este dublat 
„marelui șlem" 

vizează 
victoria as-

specialiști, îna- 
competiției, ca

Anglia 
Scoția
Țara Galilor 
Franța

3
4
3
3
3

3
2
1
1
0

0
1
1 
o 
o

o
1
1
2
3

57—39
68—47
37—37
41—49

6
5
3
2

34—65 0

BOXERI DE VALOARE IA STARTUL „CENTURII DE AUR-

Pugiliștii cubanezi, la putină vreme după sosirea la București 
Foto : Dragoș NEAGU

(Urmare din pag. 1)

ghi, Gheorghe Butnaru (mij
locie), 
Cîrlan
Cornel
(grea), 
grea), 
prezenți mulți pugiliști tineri, 
aspiranți la gloria sportivă, 
pentru care „Centura de aur" 
poate constitui un foarte bun 
prilej de afirmare.

în rîndul arbitrilor care vor 
oficia la această 
și trei reputațl 
ringului" invitați
Otto Kramheller ______ _
dimir Gotdienko (U.R.S.S.), Ma
nuel Lorente (Franța).

Georgică Donici, Ion 
(semigrea). Ion Cernat, 
Bălan, Ghcorghe Preda 
Teodor Pîrjol (super- 

De asemenea, vor fi

A XXII-A EDIȚIE
A „MONDIALELOR- 

DE CROS
a Cam-
cros se

Roma.

ediție se află 
„cavaleri ai 

al F. R. Box : 
(R.F.G.), Vla-

mânui Vasile Anton, după 
două înfrîngeri, a abandonat 
în cel de al treilea meci. Pri
mii clasați : 1. Tonio Atanasov,
2. D. Vukovicî (Iugoslavia), 3. 
V. Yilmaz (Turcia).

Ultimele turnee s-au încheiat 
cu victorii ale reprezentanților 
noștri. Mircea Frățică (semi- 
mijlocie) și-a dominat net ad
versar», întrecindu-i prin 
ippon pe George Kambero- 
ghianis (Grecia), Dimităr 
Konstantinov (Bulgaria), Filip 
Lesceak (Iugoslavia) și la 
puncte pe Temei Cakiboglu 
(Turcia). Primii clasați : 1.
Mircea Frățică, 2. F. Lcsceak,
3. D. Konstantinov.

La rîndu-i Mihalache Toma 
(mijlocie) a învins și el clar 
în toate partidele : prin ippon 
pe Ioanis Tsakonas (Grecia), 
Soliști Basbug (Turcia) și la 
puncte pe Atanas Valcev (Bul
garia) și Anton Leskovar (Iu
goslavia). Primii clasați : 1.
Mihalache Toma, 2. A. Valcev, 
3. S. Basbug.

Duminică au 
pe echipe, atit 
și la juniori.

Cea de a 22-a ediție 
pionatelor mondiale de 
va desfășura mîine la 
întrecerile vor avea loc pe hi
podromul Capannella. începînd 
de la ora 13,50, ora locală, cu 
proba juniorilor (7200 m). Ur
mează : ora 14,45 cursa senioa
relor — 4200 m șl ora 15,30 
cursa seniorilor — 12 000 m. 
Din țara noastră vor lua parte 
două alergătoare, Maricica 
Puică și Fița Lovin.

Anul trecut competiția a 
avut loc pe hipodromul Zar
zuela din Madrid. Cu acel pri
lej au obținut titlurile supre
me : juniori 
Chovri (Tunisia) 
22:04,0, echipe — 
senioare — Grete 
vegia) 4420 m in 
pe — U.R.S.S. 24
Craig Virgin (S.U.A.) 12 000 m 
în 35:05,0, echipe — Etiopia 
81 p.

- Mohamed 
7250 m în 

S.U.A. 23 p ; 
Waitz (Nor- 
14:07,0, echi- 
p ; seniori :

loc întrecerile 
la seniori cit

CICLISM • Irlandezul Sean 
Kelly a ciștigat cursa Paris — 
Nisa, urmat la 40 de secunde do 
francezul Gilbert Duclos-Lassalle. 
Ultima etapă, contracronometru 
individual la Nisa (10,7 km), a 
revenit lui Kelly în 20:50. •
„Cursa celor două mări" s-a în
cheiat cu victoria Italianului 
Giuseppe Saronnl, urmat de 
Gerry Knetemann (Olanda) la 7 s, 
Greg Lemond (S.U.A.) la 27 s. 
și Francesco Moser (Italia) la 
29 s. Bernard Hinault, suferind, 
a abandonat In ultima etapă, 
cîștigată de vest-germanul Gre
gor Braun, care a acoperit cei 
211 km In 5.28:53 • Cea de-a
32-a ediție a cursei Paris — Nisa 
a fost cîștigată de irlandezul Sean 
Kelly, urmat la 40 de secunde de 
francezul Gilbert Duclos-Lassalle. 
Ultima etapă, disputată contra
cronometru individual la Nisa, a 
revenit lui Sean Kelly, înregistrat 
pe distanța de 10,700 km cu 20:50.

HOCHEI • La Stockholm, In 
meci amical : Suedia — Finlanda
5— 3 (2—0, 1—1, 2—2).

ÎNOT • în prima zi a campio
natelor internaționale ale Franței, 
la Toulouse, Jorg Wolthe (R.D.G.) 
a stabilit un nou record european 
la 50 m cu 22,74. (Vechiul record, 
23.05, aparținea din 1980 suedezului 
Pelle Holmentz) • La Brantford, 
în cadrul campionatelor Canadei, 
Peter Szmidt a ciștigat proba de 
200 m liber cu performanța de 
1:49,69. Alte rezultate : 100 m bras 
masculin : Mike West — 55,46 ; 
100 m spate feminin : Jennifer 
Campbell — 1:03,91 ; 200 m liber 
feminin : Julie Daigneault — 
2:00,76.

JUDO • Campionatele europe
ne feminine, desfășurate la Oslo, 
au fost dominate de sportivele 
austriece, învingătoare la patru 
din cele opt categorii.

PATINAJ • La Alm a Ata, A- 
leksandr Baranov a realizat cea 
mai bună performanță mondială 
la 5 000 m cu 6:54,66.

SCHI 9 Slalomul uriaș feminin 
de la Nozawa (Japonia) a fost 
ciștigat de austriaca Veronika 
Vltzthum cu 2:19,98, iar cel mas
culin de japonezul Toshihiro Kal- 
wa 1:59,29. • Cursa de 50 km 
fond de la Krasnoiarsk a revenit 
Iul Vladimir Sahnov cu 2.28:56,8 
• PhlUlpo Verneret a ciștigat ti
tlul de campion al Franței la co- 
borîre pe pîrtia de la Les Menul- 
res cu 1:43,70 • Proba masculină 
de slalom uriaș disputată vineri 
la Kranjska Gora (Iugoslavia) In 
cadrul „Cupei Mondiale*  de schi 
a fost cîștigată de americanul 
Phil Mahre cu timpul de 2:23,65.

ȘAH • Llubomlr Llubojevlcl 
este campion al Iugoslaviei cu 
11,5 p din 17 posibile.

TENIS • In „optimi" la Rot
terdam : Connors — Van Patten 
7—5, 6—2 ; Gottfried — Solomon
6— 2, 6—1 ; Smld — Birner 6—2, 
6—1. • La Catania, FI. Segărcea- 
nu, A. DIrzu — Vasudevan (In
dia), Lapre (Olanda) 6—4, 6—4. 9 
La Boston, Hana Mandlikova — 
Lucia Romanov 6—4, 4—6, 6—3. • 
La Strasbourg, Ivan Lendl (Ceho
slovacia) 1-a eliminat cu 6—3, 6—2 
pe Van Thof (S.U.A.), lar WoJ- 
tek Flbak (Polonia) 1-a invlns cu 
6—4, 4—6, 6—4 pe Corrado Baraz- 
zuttl (Italia).

TURNEUL DE ȘAH
DE LA BELGRAD

BELGRAD, 19 (Agerpres). 
După 6 runde în turneul femi
nin de șah de la Belgrad sa 
menține lideră Elena Ahmî- 
lovskaia (U.R.S.S.) cu 5 p (1), 
urmată de Veroczy (Ungaria) 4 
p, Margareta Mureșan (Româ
nia) și Aleksandrin (U.R.S.S.) 
3,5 p (1), Vujici (Iugoslavia) 3 
p, Lemaciko (Bulgaria) 3 p. In 
runda a 6-a Mureșan a între
rupt, în poziție complicată, cu 
Ahmîlovskaia.

C.S.P. LIMOGES
A CIȘTIGAT

„CUPA KORACI<<
ROMA, 19 (Agerpres). Peste 

5 000 de spectatori au urmărit, 
la Padova, finala competiției 
masculine de baschet dotată cu 
„Cupa Koraci" in care s-au în- 
tilnit CSP Limoges (Franța) șl 
Sibenik (Iugoslavia). Baschetba
list» francezi au cucerit trofeul, 
cîștigînd cu 90—84 (46—49).

PROGRAMUL SEMIFINALELOR 
ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

feri, la Ziirlch, au fost stabi
lite meciurile din semifinalele 
cupelor europene la fotbal (turi 
7 aprilie, retur: 21 aprilie).

C.C.E. : Ț.S.K.A. Sofia — Ba
yern MUnchen ; Aston Villa — 
Anderlecht. CUPA CUPELOR : 
Dinamo Tbilisi — Standard L16- 
ge (sau F.C. Porto, in funcție 
de rezultatul contestației depuse 
de echipa portugheză), Totten
ham — C.F. Barcelona.

CUPA U.E.F.A. : Kaiserslautern 
— I.F.K. GSteborg, Badnlcikl 
Nlș — Hamburger S.V,
• Campionatul european 

tineret: Varșovia : Polonia
de

Anglia 1—2 (0—1), meci tur, tn 
«torturi de finală • Campionatul 
european de juniori: Pavoa de 
Varzln : Portugalia — Elveția 
1—0 (1—0), «șkent : U.R.S.S. — 
Iugoslavia 2—0 (1—0), meciuri 
tur • Campionatul european de 
Juniori, pînă la 18 ani : Falco- 
nara : Italia — Franța 3—0 (1—0), 
meci retur (In tur 2—2) In sfer
turi de finală.
• „Cupa Africii", la Tripoli, 

med pentru locurile 3—4 : Zafii- 
bia — Algeria 2—0 (2—0) I tn
finală se vor întîlnl Ghana șl 
Libia.
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