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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, miercuri, 31 martie, a 
avut loe plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român.

Plenara a adoptat, in una
nimitate, următoarea ordine de 
zi :

1. Raportul privind situația 
«conomico-financiară pe ansam
blul economiei naționale, rezul
tată pe bază de bilanț, în anul 
1981.

2. Raportul privind realiza
rea programului de producere 
a energiei în cincinalul 1981— 
1985 și dezvoltarea bazei ener
getice a țării pină în 1990.

3. Raportul privind rezultate
le recensămîntului animalelor 
domestice, de la 1 februarie 
1982 și unele măsuri pentru re
alizarea programului de întări
re a autoconducerii și autoapro- 
vizionării teritoriale, precum și 
asigurarea aprovizionării în bu
ne condiții a populației.

i Raportul cu privire la e- 
fectivul, compoziția și structu
ra organizatorică a partidului 
la 31 decembrie 1981.

5. Raportul cu privire la ac
tivitatea desfășurată în anul 
1931 de către organele de par
tid. de stat și organizațiile de 
masă pentru înfăptuirea poli
ticii de cadre a partidului.

6. Raportul privind activita
tea de rezolvare a propuneri
lor, sesizărilor, reclamațiilor și 
cererilor oamenilor muncii în 
1981.

7. Raportul privind activita
tea internațională a partidului 
și statului in 1981 și principa
lele orientări în politica exter
nă in anul 1982.

In cadrul dezbaterilor au 
luat cuvîntul tovarășii : Pavcl 
Aron, Ion Sirbu, Alexandrina 
Găinușe, Vasile Sechel, Ferdi
nand Nagy, Constantin Crișan,

Miu Dobrescu. Dan Suruleseu, 
loan Avram, Lina Ciobanu, Ion 
Lăzărescu, Trandafir Cocârlă, 
Gheorghe Vlad, Ion Teșu, Fa- 
raschiv Benescu.

1. In cadrul plenarei a fost 
examinat șl aprobat in unani
mitate Raportul privind situa
ția economlco-financiară pe 
ansamblul economiei naționale, 
rezultată pe bază de bilanț, in 
anul 1981.

Dind o înaltă apreciere suc
ceselor deosebite obținute. Co
mitetul Central a apreciat că in 
anul 1981 se puteau obține re
zultate și mai bune in toate 
domeniile de activitate.

Comitetul Central al P.C.R. a 
cerut ministerelor, organelor 
centrale de sinteză, organelor 
și organizațiilor de partid să 
ia imediat toate măsurile nece
sare pentru a se asigura înde
plinirea integrală șl in mod 
ritmic a tuturor sarcinilor de 
plan.

Plenara a aprobat măsurile 
adoptate de Comitetul Politic 
Executiv privind recuperarea 
integrală a nercalizărilor la 
export din anul trecut.

Plenara și-a exprimat încre
derea că Întreaga noastră clasă 
muncitoare, țărănimea, intelec
tualitatea, toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
vor acționa și în viitor cu ab
negație și energii sporite pen
tru realizarea exemplară a 
planului de producție pe anul 
in curs și pe întregul cincinal.

2. Comitetul Central al P.C.R. 
a analizat și aprobat în unanimi
tate Raportul privind realizarea 
programului de producere a 
energiei in cincinalul 1981— 
1985 și dezvoltarea bazei ener
getice a țării pină în 1990.

Plenara a dat o înaltă apre
ciere contribuției hotăritoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la elaborarea și fundamentarea
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Ieri, după „optimile" Cupei României la fotbal

CALIFICATE - 5 DIVIZIONARE „A“ Șl 3 DIN „B
„U" Cluj-Napoca (A) 
F. G Argeș (A) 
Chimia Rm. Vilcea (A) 
F.C.M. Brașov (A) 
Gloria Buzău (B) 
Minerul Certej (C) 
Dinamo (A) 
Gloria Bistrița (B)

0 F.G Baia Mare elimină pe 
„U** Cluj-Napoca, recenta învin
gătoare a Universității Craiova, 
campioană și deținătoare a Cu
pei I 0 Steaua — lansată in 
cursa pentru un loc in Cupele 
europene - a ratat un bun pri
lej, fiind învinsă de F. C. Argeș 
0 Chimia Rm. Vilcea și-ar fi 
dorit duminică, in campionat, 
măcar unul din cele 4 goluri 
marcate ieri... 0 Portarul loniță 
lansează contraatacul victoriei 
hunedorene, in finalul partidei 
0 In confruntarea divizionarelor 
„B", arbitrul Mustățea a decis

în spiritul vibrantului Mesaj adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Conferinței pe țară a mișcării sportive

ASIGURAREA UNUI FLUX CONTINUU DE TALENTE
Șl PREGĂTIREA LOR LA NIVELUL EXIGENȚELOR
MONDIALE, PREMISE PENTRU NOI SUCCESE

„Mari răspunderi revin, de asemenea, federațiilor sportive, care au datoria să 
acționeze cu mai multă fermitate și spirit de răspundere pentru lărgirea puternică 
a bazei de masă a tuturor disciplinelor sportive, pentru perfecționarea pregătirii ți 
creșterea măiestriei sportivilor, pentru imprimarea unui climat sănătos de muncă, de 
răspundere și disciplină, in întreaga noastră mișcare sportivă**.

NICOLAE CEAUȘESCU
Bene^-iind de grija partidu

lui no.-.u, mișcarea sportivă 
românească urmează un drum 
permanent ascendent. Numai în 
anii dintre cele două Conferin
țe pe țară, sportivii români, 
..tricolorii1* cum îi numim pe 
cei care ne reprezintă în ma
rile competiții internaționale, 
au adăugat tazaurului sportului 
României socialiste 52 de me
dalii olimpice, dintre care 10 
de aur, 325 de medalii cuceri
te la campionatele mondiale șl 
europene — 78 fiind de aur, 
precum șl 65 de titluri de cam
pioni mondial* universitari. 
Aceste succese au fost posi

bile datorită existenței unei 
largi și cuprinzătoare activități 
sportive de masă, consolidării 
bazei științifice a scolii româ
nești de sport, talentului și ab
negației tineretului nostru.

Minunatele condiții create da 
partid și de stat pentru pregă
tirea șl afirmarea sportivilor cu 
aptitudini, Îndrumarea perma
nentă de către partid a mișcă
rii sportive și existența unor 
mari resurse Încă nevalorificate 
deplin impun eforturi largi, pe 
multiple planuri, pentru o spo
rire șl mal accentuată a po
tențialului de reprezentare In 
marile Întreceri, așa cum sint

Jocurile Olimpice, campionate
le mondiale si continentale, 
Universiadele. Acest amplu 
efort, al tuturor factorilor, este 
cu atît mal necesar cu cit în 
unele ramuri s-au înregistrat 
chiar îngrijorătoare regrese. în 
Mesajul adresat Conferinței pe 
țară a mișcării sportive, de că
tre secretarul general al parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, se arată : „Intr-o 
serie de discipline sportive in 
care România a ocupat locuri 
importante — cum sint gim
nastica, fotbalul, tenisul — pre-

(Continuare in pag. 2-3)

REZULTATE TEHNICE -----------------------------------------------------------
- F.G Baia Mare (B) 0-1 (0-0, 0-0)
— Steaua (A) ț_0 (0-0)
— Carpați Mirșa (B) 4-0 (4-0)
- Corvinul Hunedoara (A) 1-2 (1-1)
- Rapid București (B) 0-1 (0-0)
- Universitatea Craiova (A) 0-5 (0-1)
- F. C. Constanța (A) 1-0 (1-0)
— GS. Tirgoviște (A) 3-2 (1-1, 2-2)

rezultatul 0 Singura reprezen
tantă a Diviziei „C", Minerul 
Certej, eliminată (firesc) de de
ținătoarea trofeului 0 Dinamo, 
invingătoare in prima manșă a 
confruntării cu echipa Litoralu
lui ; returul - simbătă, in cam

pionat 0 In cel mai echilibrat 
joc, gloria a fost de partea— 
Bistriței 0 Sferturile de finală 
ale Cupei se vor disputa 

miercuri 26 mai

Relatări de la meciurile „op- 
timi“-lor, in paginile 2—3.

Constantin Tițoiu (dreapta), unul dintre cei mai buni boxeri 
români, in acest moment, oprește, cu o directă de stingă, un atac 
al lui Alexandru Șchiopu Foto : Dragoș NEAGU

După „Centura de aur“ la box

DIFICULTĂȚI iN ALCĂTUIREA FORMAȚIEI 
PENTRU CAMPIONATELE MONDIALE

Pină acum au fost
Actuala ediție a turneului 

internațional de box „Centura 
de aur**, programată cu 45 de 
zile înaintea campionatelor 
mondiale de la Miinchen. urmi 
să-i edifice pe tehnicienii noș
tri asupra gradului de pregă
tire a boxerilor fruntași, com
petiția fiind concepută și ea 
ultima acțiune de selecție a 
lotului național Înaintea între
cerii supreme. în mod firesc, 
odată cu încheierea partidelor 
de la Palatul sporturilor și

desemnați 7 titulari
culturii din Capitală, Colegiul 
central de antrenori. Biroul fe
deral urmau să clarifice pro
blema echipei care ne va re
prezenta la campionatele mon
diale. Dar participarea oaspeți
lor n-a fost la fel de nume
roasă (șl valoroasă) la toate ca
tegoriile, astfel că, de pildă, la 
super-grea n-a existat nici un 
concurent străin, disputindu- 
se un singur meci, în finală, 
intre doi sportivi români. La 
„semigrea1*, pe foaia de con
curs au fost inscriși numai doi 

. boxeri străini, de valoare mo-

Timp de 4 zile, la Hunedoara

UN ADEVĂRAT FESTIVAL AL ÎNOTULUI
După mai multe luni de pregătire care au cuprins 

și citeva concursuri de verificare — e drept, puține 
la număr — cei mai buni înotători din țară vor fi 
prezenți la obișnuitul examen de primăvară. Ca și 
în anii trecuți, tradiționala lor întîlnire are loc in 
piscina de 25 m din Hunedoara, fâră îndoială una 
dintre cele mai bune din țară, unanim recunoscută 
pentru calitățile ei tehnice. De astăzi și pină dumi
nică, campionii și recordmanii țării, alături de o se
rie de tineri in plină afirmare, sportivi din 12 cen
tre nautice vor concura pentru cele 33 de titluri.

și un loc în selecționatele care 
vor participa la Balcaniadă, sau 
în lotul care va concura la
campionatele 
niori de la

europene de ju- 
Innsbruck. Tot

Anca Pătrășcoiu 
una din protago
nistele ediției din 
acest an a Cam
pionatelor națio
nale de înot in 

bazin acoperit

Localnicii, buni cunoscători 
ai acestui sport, vor urmări în 
cele patru zile un veritabil fes
tival al înotului; Competitorii 
— de virste diferite — vizează 
în egală măsură medaliile și 
tricourile de campioni, dar

odată cel care s-au pregătit cu 
multă seriozitate și nu se 
mulțumesc doar cu simple vic
torii fără rezonanță pe planul 
performanței se vor lansa în 
obișnuita cursă a recordurilor. 
Anul trecut, recolta a fost deo
sebit de bogată, citeva din re
zultatele înregistrate înscriin- 
du-se în top-urile europene și

Adrian VASILIU

(Continuare in pag a 4-a)

destă, care au fost eliminați din 
primul tur, astfel că in semi
finale s-au calificat reprezen
tanți al țării noastre. Situații 
asemănătoare s-au putut con
stata si la categoriile . semi- 
muscă, muscă si cocoș, unde in 
faza semifinalelor n-a existat 
decît cîte un concurent străin, 
finalele disputîndu-se între 
boxeri români.

în aceste condiții, neexls- 
tînd unități de măsură asemă
nătoare pentru toți cei vizați 
să facă parte din echipa repre
zentativă. specialiștilor le-a 
fost extrem de greu să gă
sească cele mai bune solutii- 
Dificultatea luării deciziei a 
fost accentuată și de faptul că 
unii dintre pretendenții Ia ti
tularizare, Dumitru Cipere și 
Niță Robii (cocoș) Vlorel loa-

Mîhai TRANCA

(Continuare in pag. a 4-a)



O TOT MAI LARGĂ DESCHIDERE CĂTRE 
ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE MASĂ!
Efervescentă peste tot, în in

stitutele de invățămînt superior, 
acum, după lucrările Conferin
ței pe țară a mișcării sportive. 
Consiliile asociațiilor studenților 
comuniști, colectivele catedrelor 
de educație fizică și sport șîni 
preocupate ca în fiecare facul
tate, la nivelul anilor I și II în
deosebi, predarea lecțiilor de 
sport să cunoască o calitate 
nouă, superioară ; mai mult, ca 
acestea să fie completate cu ac
tivități sportive cit mai bogate. 
Înscrise sub genericul „Daciadci“, 
pornind de la practicarea exer- 
cițiilor fizice in cămine și pînă 
la competiții cu participarea ma
rii mase a studenților, indiferent 
de anii de studii.

Ca de obicei. Centrul univer
sitar București s-a înscris prin
tre primele din țară care au de
marat prompt în acțiunea de cu
prindere cît mai largă a studen
ților t în activitatea sportivă de 
masă' O primă măsură vizează 
amenajarea in cămine a unor 
panouri de afișaj cu programe 
de exerciții de gimnastică, se
parat pentru fiecare profil de în- 
vățămint superior : agricol, eco
nomic, tehnic, medical și artis
tic. în elaborarea exercițiilor, 
asociațiile studenților comuniști 
xe bucura de sprijinul larg al 
unor cadre didactice de speciali
tate, cum este cazul, de pildă, la 
I.M.F., unde asist. St. Birtolon a 
întocmit programe concrete pen
tru fiecare facultate.

Paralel cu grija pentru cuprin
derea tuturor studenților cămi- 
nlștl în practicarea gimnasticii, 
este de semnalat faptul că toate 
bazele și complexele sportive stu-

UH „DUEL“
CU TOTUL ORIGINAL

Un duel altfel decît vi-1 ima
ginați ; n-are loc pe planșele de 
scrimă, ci pe pistele de apă ! 
Un duel care angajează, printre 
alții,' doi specialiști reputați în 
sporturile nautice, proiesorii-an- 
trenori Antonel Bălan, de la Uni
versitatea și Ion Bulugîoiu de la 
Institutdl politehnic.

In ce constă acest original 
duel ? Cei doi profesori-antre- 
nori caută, prin inițiative cît mai 
interesante, să descopere, să mo
deleze și să lanseze în performanță 
viitori caiaciști, canoiști sau cano
tori. Beneficiază in acest sens 
de condiții foarte bune. La baza 
nautică de la Complexul cultu- 
ral-sportiv Tei, ei dispun de nu
meroase ambarcații. Evident, ceea 
ce și explică numărul impresio
nant de amatori ; de ordinul su
telor ! Cei mai dotați trec la 
performanță, la C.N.U. sau In 
alte unități specializate. Ceilalți ? 
Vor activa în continuare în spor
tul îndrăgit. Iar la absolvirea 
facultății toți vor căuta să trans
mită pasiunea lor și altora, to
varăși de muncă. O vor face în 
cunoștință de cauză, pentru că 
toți studenții care iau parte la 
cursurile de la Lacul Tei primesc 
Ia absolvire o diplomă de in
structor sportiv...

...O inițiativă frumoasă pe ca
re am mai întîlnit-o cu ani în 
urmă și în alte centre universi
tare, la alte ramuri de sport, 
dar care — nemotivat — a dis
părut. Poate, acum, se vor găsi 
profesori-antrenori care să se 
alăture celor doi !

ASIGURAREA UNUI FLUX CONTINUU DE TALENTE
(Urmare din pag 1)

cum și in alte ramuri sportive, 
rezultatele sînt sub nivelul po
sibilităților".

Fără discuție, nereușitele au 
fost generate de părerea unor 
tehnicieni că, odată ajunși în 
fruntea ierarhiei, pozițiile se 
vor menține în virtutea iner
ției, deci independent, de slă
birea spiritului de inițiativă, 
de nepromovarea noului în pro
cesul instruct iv-educativ, de 
rabaturi făcute ordinii și dis
ciplinei, de îngăduință față de 
lipsa de sirguință a unor spor
tivi fruntași. Deosebit de im
portantă între cauze este nea- 
Cordarea unei atenții perma
nente căutării și depistării ta
lentelor, nefolosirea activită
ții sportive de masă, îndeosebi 
a competițiilor „Daciadei“, 
pentru selectarea tinerilor cu 
aptitudini pentru marea perfor
manță. în Mesaj, secretarul ge
neral al partidului cerea acti
vului mișcării sportive „să se 
aprde o atenție mult mai mare 
ridicării nivelului generai ai 
sportului dc performanță, pro
movării ș? afirmării pe seară 
tot mai largă a noi și noi ta
lente din riadul tinerilor care 
obțin rezultate de valoare în 
întrecerile pe plan național și 
internațional".

în ceea cc plivește ambian
ța de munca care trebuie crea- 

dențești vor fi dotate cu schițe 
ale traseelor de crosuri progra
mate în această primăvară (une
le au și fost inaugurate), contînd 
și drept norme SUVA. Avînd 
schițele traseelor, dimensiunile, 
acestora, mulți studenți, în ore
le lor libere, efectuează alergări 
pregătitoare, astfel ca la progra
marea normelor SUVA să fie In 
măsură să obțină note cît mai 
mari.

O preocupare specială se face 
simțită și în direcția permanen
tizării unui sistem competițional 
sportiv de masă, prin elaborarea 
unor regulamente unitare și a 
unui sistem de punctaj destinat 
să atragă masele de studenți in- 
tr-o ramură de sport, dar și să 
asigure o mai judicioasă aprecie
re a activității fiecăruia. In spri
jinul aceleiași idei concură și 
inițiativa organizării „Cupei fa
cultății*, la 3—5 ramuri de sport 
(și separat, obligatoriu, la atle
tism, în speță la cros), acțiune 
destinată să impulsioneze pre
zența studenților în viața spor
tivă a grupelor și să stabilească 
ierarhiile la nivelul fiecărui an 
de studii.

In fine, mai trebuie amintit 
faptul că prin toate aceste acți- 

► unl este pregătit „terenul* pen
tru ca studenții care se remarcă 
în activitatea _ sportivă de masă 
să poată intra în atenția antre
norilor care selecționează cle
mente pentru echipele studențești 
cuprinse în diferite ramuri de 
sport ale categoriei „Onoare*.

Sînt doar cîteva repere ale 
unei activități sportive pe care 
Centrul Universitar București le 
are în vedere, în sezonul de pri
măvară.

Evident este de salutat tot ce 
se realizează, pentru a apropia 
tot mai mult tineretul studios din 
facultăți de exercițiul fizic orga
nizat. In această privință, ne 
manifestăm convingerea că — 
după exemplul Centrului univer
sitar București — și celelalte din 
cuprinsul țării vor acționa în a - 
ceeași măsură, .stimulind, prin 
Inițiative valoroase, participarea 
marii mase a studenților la ac
tivitatea sportivă de masă.

BREVIAR
• Mulți dintre cei aproape 8 000 

de studenți din Centrul universi
tar Craiova se află angajați in 
prezent In întrecerile campiona
telor universitare la atletism și 
jocuri sportive (baschet, fotbal, 
handbal și volei). In cursul lunii 
aprilie urmează a fi desemnați 
campionii pe centru universitar.
• Indiferent de sezon, stațiu

nea Stina de Vale din munții 
Apuseni reprezintă „un stat ma
jor" al sportului studențesc. H 
asigură reprezentanții Institutului 
de învățămlnt superior din Ora
dea, mari amatori de turism, 
schi și săniuș. Urcă, in același 
timp, la Stina de Vale și stu
denții orădeni care își fac pregă
tirea pentru activitatea sportivă 
de performanță.
• In Centrul universitar Bra

șov, activitate non-stop cu anii 
I șl II pe grupe, pe „ateliere" : 
schiorii participă la lecțiile orga
nizate in Poiana Brașov, cei ca
re se inițiază în înot se depla
sează la bazin, atlețil lucrează 
pe stadion, în timp ce alte grups 
pot fi Intîlnite în întreceri-școală 
de baschet, volei șl handbal.

Rubrică realizată 
de Tiberiu STAMA

tă în secții și in cluburi, ace
lași document de deosebită im
portanță pentru progresul spor
tului românesc sublinia : „ne
cesitatea de a se acționa mai 
ferm pentru întronarea in 
toate organizațiile sportive a 
unui climat dc muncă asiduă, 
de înaltă exigență și responsa
bilitate, dc ordine și disci
plină".

Pornind de la Mesajul to
varășului Nicolae Ceaușescu 
adresat Conferinței pe țară a 
mișcării sportive, document 
de însemnătate primordială, 
programatic, sfatul sportului 
românesc, întrunit în zilele de 
5 și 6 martie, a elaborat o Re
zoluție care prevede mijloace
le de îndeplinire a tuturor 6- 
biectivelor și sarcinilor ce stau 
în fata sportului românesc 
pentru a dobindi succesele 
pentru care au fost create con
diții optime.

Astfel, unul dintre punctele 
principale prevede : „Depista
rea și promovarea în forme 
organizate de pregătire a cle
mentelor cu aptitudini deose
bite pentru sportul de perfor
manță constituie o inaltă în
datorire patriotică a tuturor 
profesorilor de educație fizică, 
antrenorilor și instructorilor 
sportivi, a organizațiilor de 
pionieri și tineret, a organelor 
de invătămînt și a celor spor
tive Toate acestea sînt chema
te să acționeze pentru aplica-

0 NOUA COMPETIȚIE 
DE PATINAJ ARTISTIC 
LA MIERCUREA CIUC

Vineri, sîmbătă și duminică, 
patinoarul acoperit din Miercu
rea Ciuc va găzdui un nou și 
interesant concurs de patinaj 
artistic. Este vorba de con
cursul republican dotat cu „Cu
pa F.R. Patinaj". întrecere re
zervată speranțelor și copiilor 
de cotegoriile I și II (băieți și 
fete), la care și-au anunțat 
participarea tineri sportivi din 
Timișoara, Brașov, Miercurea 
Ciuc, Galați, Buzău, Ploiești și 
București. Competiția, care se 
va desfășura după toate regu
lile întrecerilor de patinaj, cu 
program de școală, program 
scurt și exerciții liber alese 
este, în fapt, o reeditare a cam
pionatelor naționale care au 
avut loc cu puțin timp în ur
mă, pe patinoarul „23 August" 
din Capitală.

CAPI1ALA VA 6ĂZJH1I
PRIMEI E OOlA ETAPE

UE „CEPEI ORAȘCIOR" 
LA CICLISM

Primele două etape ale com
petiției cicliste republicane do
tată cu „Cupa orașelor" vor fi 
găzduite, simbătă și duminică, 
de municipiul București. La 
întreceri urmează să participe, 
de data aceasta, juniorii con- 
stituiți într-o singură categorie 
(nu se va mai face distincție 
între categoriile juniori I și 
II), reprezentanți a 15 mari 
centre ale țării.

Prima etapă (sîmbătă, ora 15) 
va avea loc pe șoseaua Bucu
rești — Alexandria, cu startul 
de Ia borna km. 7, de unde 
concurenții vor parcurge 70 km. 
Etapa a doua (duminică, ora 
10) se va desfășura pe circui
tul de 2,1 km, din incinta parcu
lui Institutului politehnic, cir
cuit pe care alergătorii îl vor 
acoperi de 15 ori.

COMPETIȚII DE CROS
La Urziceni, pe străzile ora

șului, s-au întrecut circa 2 500 
de tineri din școli și instituții 
in cadrul „Crosului Primăve
rii". Intre cîștigători, Petruța 
Vasile (Șc. gen. 2 Urziceni), 
Marina Vizitiu (Șc. gen. 1 Ur
ziceni), Elisabeia Ivan (Șc. gen. 
Gîrbovi). V. Jercălău (Șc. gen. 
Adincata), V. Borescu (Șc. gen.
1 Urziceni). (M. TABARCEA, 
coresp.).

In Hunedoara, aproximativ
2 500 de elevi, studenți, munci
tori din intreprinderi și insti
tuții au concurat in faza mu
nicipală a „Crosului pionieru
lui" și „Crosul tineretului". 
Dintre cîștigători, îi amintim 
pe : Miliaela Tudorache (Șc. 
gen. 8), Ecaierina Pop (Lie. 
nr. 2), Emilia Mureșan (Lie. sa
nitar), Victoria Voinea (EGCL); 
D. Marcu (Șc. gen. 4), Petru 
Zotic (Lie. 1), I. Nicola (C.S.H.), 
(I. VLAD, coresp.).

rea cu mai mare eficientă 
practică a Sistemului national 
unic de selecție a talentelor 
sportive și pentru valorificarea 
superioară a sistemului compe
tițiilor sportive de masă".

Reunirea eforturilor tutu
ror factorilor cu atribuții în 
sport pentru susținerea acestei 
acțiuni permanente va asigura 
sportului de performanță româ
nesc talente în flux continuu, 
va permite antrenorilor șl teh
nicienilor să-și pună întreaga 
capacitate de muncă, toate cu
noștințele in slujba ridicării 
continue de performeri capabili 
să apere și să sporească pres
tigiul sportiv al României so
cialiste. Aceeași Rezoluție a 
Conferinței pe tară a mișcării 
sportive cere „C.N.E.F.S. și fe
derațiilor sportive, organizații
lor centrale cu atribuții in do
meniul sportului de performan
ță care au in subordine cluburi 
sportive, să-și orienteze efor
turile spre dezvoltarea priori
tară a ramurilor sportive eu

SCHIORI ROMÂNI LA CONCURSURI 1N IUGOSLAVIA
Un grup de schiori români, 

condus de antrenorul Kurț 
Gohn, a plecat in Iugoslavia 
pentru a participa la o serie 
de concursuri F.I.S., alături de 
sportivi reputați din numeroase 
țări. Au făcut deplasarea :

DIVIZIA „A“ DE
In grupa 1-6, Olimpia

TIMIȘOARA, 31 (prin telefon).
Turul al patrulea al campionatu
lui național de baschet feminin, 
grupa valorică 1—6. a fost inau
gurat, în sala Olimpia din loca
litate, printr-un med deosebit de 
interesant si echilibrat, disputat 
între echipele bucureștene Olim
pia și Voința. Sportivele de la 
Voința au început bine, au avut 
avantaj timp de 5 minute, dar. 
în continuare, partenerele lor de 
Întrecere au pus stăpînire pe joc, 
au egalat șl au luat conducerea, 
pe care nu au mal cedat-o. Bas
chetbalistele de la Voința au fă
cut eforturi pentru a cîștiga, 
chiar și după ce ștefanla Borș a 
fost eliminată pentru comiterea a 
5 faulturi (mln. 29) dar nu au 
izbutit decît să reducă dirr handi
cap, deoarece formația Olimpia a

In grupa 7-12, Camelia Solcvăstru a decis victoria Voinței Brașov
SATU MAKE, 31 (prin telefon). 

In cel mai important med al 
primei zile a turneului care se 
desfășoară în sala Mobila din lo
calitate (în cadrul grupei 7—12 a 
Diviziei „A" de baschet femi
nin), echipa Voința Brașov a în
vins C.S.U. Prahova Ploiești cu 
scorul de 79—70 (45—20). Victo
ria a fost decisă ta prima repri
ză, cind Camelia Solovăstru a 
avut o prestație de excepție ; în 
schimb, formația ploleșteană a 
jucat neașteptat de slab. Aceasta 
șl-a revenit ta repriza secundă, 
dar insuficient pentru a schimba

0 REUȘITA. FESTIVALUL 
MINIBASCHETBÂLIȘTILOR DIN BRAȘOV
în Sala sporturilor din Bra

șov s-a desfășurat Festivalul 
pionieresc municipal de mini- 
baschet, in organizarea Casei 
pionierilor și șoimilor patriei 
din orașul de la poalele Tîm- 
pei. întrecerea a constat din- 
tr-un test al pregătirii fizice, 
din concursul de aruncări do
tat cu „Coșul de aur" și din 
turnee pe categorii de vîrstă. 
Festivalul brașovean a oferit 
un plăcut spectacol sportiv, ur
mărit și aplaudat de un public 
numeros, și a constituit o re
ală propagandă pentru practi
carea minibaschetului.

Clasamente : FETE I : 1.
CSȘ Brașovia (antrenoare Oc
tavia Simon), 2. Voința, 3. Pio
nierul ; FETE II : 1. Șc. gen. 
12 (antrenoare Cornelia Fetric-

ACTUALITAȚI DIN
• Inoepînd de mline, la Bistrița 

(zona Nord) șl Pitești (zona Sud), 
încep întrecerile Concursului re
publican de calificare pentru ju
niori II șl copil. Competiția, care 
se desfășoară pe echipe, reunește 
campioanele județene, la concurs 
participind aproape 400 de tineri 
jucători șl jucătoare. In urma dis
putelor, care se vor încheia du
minică, vor fi cunoscute echipele 
calificate pentru etapa finală.

• După disputarea primei părți 
a campionatului Diviziei „A“ pe 
echipe, cele 28 de participante (14 
feminine și 14 masculine) au fost 
împărțite ta grupe valorice, ur-
mlnd ca la 10 aprilie să înceapă

pondere mare in programul 
Jocurilor Olimpice din anii 1984 
ți 1988, cu posibilități reale de 
afirmare, ia această perioadă, 
pe arena sportivă olimpică și 
internațională".

înaltele cerințe ale Mesajului 
au devenit, deci, un vast pro
gram de activitate a mișcării 
noastre sportive. Se impune ca 
intreaga familie a sportului 
românesc să-și facă un titlu de 
onoare din a acționa perma
nent, cu toate forțele, pentru 
exemplara îndeplinire a sarci
nilor și obiectivelor puse in 
față de partid, de a contribui 
cu abnegație și patriotism la 
progresul continuu al perfor
manței reprezentanților țării 
noastre în marile întreceri in
ternaționale, de a răspunde 
prin fapte grijii partidului și 
statului. Depistind noi și noi 
talente, pregătindu-le la cei 
mai ridicați parametri ai exi
gențelor mondiale, înarmîndu-i 
cu curaj și dîrzenie, edueîn- 
du-i lntr-un înalt spirit de 
patriotism, activul mișcării 
sportive va putea indepiini cu 
cinste misiunea de onoare în
credințată de partid.

Zsolt Balazs, Mihai Bără-jr., 
Vili Podaru și Dan Ilicscu. în
trecerile vor avea loc la: Mari- 
bor (3 aprilie), Trizic (4 aprilie). 
Borec (7—8 aprilie) și Rijeka 
(11 aprilie) cu probe de slalom 
și slalom uriaș.

BASCHET FEMININ
învinge pe Voința: 69 66 

folosit cu succe- atacuri „lungi-, 
datorită cărora șl-a menținut a- 
vansul necesar unei victorii mun
cite șl pe deplin meritate. Scor 
final : 69—66 (41—31) pentru O-
llmpia Au înscris : Ciubăncan 20 
Froiter 16, Bradu 14, Bără 12 i
Trică 5. Mibai 2 pentru învingă
toare. respectiv Borș 18, Grecu 14, 
T. popescu 11, Tomcscu 8, Slă- 
vei 7, Hegheduș 4, Strugaru 4. 
Au condus bine arbitrii V. Ilin 
(Timișoara) și N. Georgescu (O- 
radea).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — COMERȚUL LIC. „BO
LYAI" TG. MUREȘ 82—50 (43—18).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— POLITEHNICA BUCUREȘTI 
53—72 (22—37).

Constantin CREȚU — coresp.

soarta partidei. Au înscris : So
lovăstru 36, Parcanschi 12, Catta- 
oescu 9, Moise 8, Adler 6, Cicib 
6, Ocliiuleț 2 pentru învingătoare, 
respectiv Grigoraș 14, Lambrlno 
12, Pană, 13, Biasutti 12, Clobo- 
taru 10, Ciocan 7, Neagoe 2. Ar
bitri : D. Oprea (Timișoara) și 
I. Horvath (Cluj-Napoca).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
CARPAȚI C.S.Ș. SF. GHEORGHE 
60—48 (30—18).

MOBILA C.S.Ș. SATU MARE — 
CRIȘUL ORADEA 71—70 (36—29).

Ștefan VIDA — coresp.

Ulrich), 2. Pionierul, 3. CSȘ 
Brașovia ; BĂIEȚI I : 1. Pio
nierul (antrenoare Eugenia Roș
ea), 2. CSȘ Brașovia ; BĂIEȚI 
II : 1. Pionierul „A“ (Eugepia 
Roșea), 2. Șc. gen. 12, 3. Pio
nierul „B“. Au mai fost dis
tinși : Mihai Manea (Pionierul) 
și Carmen Todea (Șc. gen. 12) 
— pe primul loc în concursul 
„Coșul de aur". Camelia Orlia 
(Voința), Elena Bîrsan (CSȘ 
Brașovia), Adrian Mureșan și 
Ștefan Faur (ambii de la Pio
nierul) — cei mai înalți dintre 
participant!. Mai menționăm e- 
forturile depuse de prof. Eu
genia Roșea pentru buna des
fășurare a Festivalului pionie
resc municipal de minibaschet 
aflat, la Brașov, la ediția a 
doua.

TENIS DE MASA
partea a doua a competiției (tu
rul) cu partide duble, săptămî- 
nale. Iată componența grupelor :

FEMININ : grupa I — C.S. Arad 
II, Progresul București, Faimar 
Bata Mare, C.F.R , C.S.Ș. Petro
șani ; grupa a II-a, seria „A" — 
C.S.M. Buzău, Metalurgistul Cu- 
gir, MEFMC București, C.S.Ș. Rm. 
Vîlcea, Constructorul Tg. Mureș ; 
seria „B“ — C.S. Arad I, C.S.M. 
Iași, înfrățirea Tg. Mureș, C.S.Ș. 
1 București, Spartae București.

MASCULIN : grupa I — Pro
gresul București, Universitatea I 
Craiova, C.S.M. Cluj-Nc.poca, Uni
versitatea II Craiova ; grapa a 
Il-a, seria „A« — Muntenia Bu
zău, Voința Satu Mare, Mecanică 
fină București, Tractorul Brașov, 
C.S.M. Buzău ; seria „B“ — sti- 
rom București, Constructorul Tg. 
Mureș, C.S.Ș. Od. Secuiesc, Trico- 
dava București, Sticla C.S.Ș. Bis
trița.

• La Rm. Vîlcea va avea loc, 
între 6 și 11 aprilie, „Cupa clubu
rilor sportive școlare, la care vor 
lua parte reprezentanții secțiilor 
de tenis de masă (rtiasculin șl fe
minin) ale C.S.Ș. din întreaga 
țară, concursul desfășurîndu-se la 
toate cele 7 probe.

ÎN CAMPIONATUL 
DE ȘAH

PE ECHIPE
Patru runde s-au disputat In 

campionatul republican de șah 
pe echipe (seria B) și iată ulti
mele rezultate înregistrate in cele 
două serii ale competiției : seria 
Nord : C.S.M. Rapid Arad — 
Mondiala Satu Mare 2—8, Uni
versitatea Craiova — Voința Rm. 
Vîlcea 5—5, C.S.U. Brașov — Me
talul Hunedoara 7*/2—2’h, Cuprom 
Baia Mare — C.Ș. Hercule Băile 
Herculane 3‘/j—61/-., Crișul Oradea
— Voința Suceava 4—6 ; ta cla
sament conduce C.S.U. Brașov 
12'/2 p, urmat de Voința Rm. 
Vîlcea și Universitatea Craiova
— cîte 7 p ; seria Sud : iced 
București — Dinamo Victoria 
Buc. i'/t—4'/îP, Mecanică fină 
Buc, — Spartae Buc. 5—5, Vul
can Buc. — Recolta Buc. 4*/2—5‘/2 
p, Constructorul Ploiești — Chi
mia Brăila S'/t—<‘/i P. Ener- 
go Bacău — Farul Constan
ța S'/2—6% p ; pe primele locuri 
sînt Farul Constanța 12 p, ICED 
București 10 p șl Recolta Bucu
rești 9 p.
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min 34 : Papuc șuiează de la 
aproximativ 30 m, Andone se- 
miluftează și BATACLIU a- 
flat pe fază înscrie : 1—1.

După pauză, atacurile echi
pei lui Gabor, Klein și Petcu 
se succed in valuri, apărarea 
brașoveană neavînd totuși prea 
mari emoții la numeroasele 
baloane aruncate în fața por
ții lui Balaș. In plină domina
re, Gherghe scapă pe contra
atac (min. 85), șutul acestuia 
fiind respins miraculos în cor
ner de Ioniță. Cind toată lu
mea se aștepta Ia prelungiri, 
in min. 89, Ioniță iese oportun 
din poartă, interceptează un 
balon in afara careului și de
clanșează atacul care avea să 
aducă golul calificării : Gabor 
centrează de pe partea dreap
tă, portarul Balaș ezită să 
iasă Ia intercepție și PETCU, 
dintr-o 
jucători, reia cu capul in pla
să : 2—1.

A condus bine O. Ștreng 
(Oradea) următoarele formații: 

BRAȘOV : Balaș — 
LUCA, PANACHE, 
- Popescu, ȘULEA, 

Batacliu (min. 
Paraschivescu.

mare aglomerare dc

F.C.M,
Papuc,
Manciu
GHERGHE -
74 Dărăban), 
BORICEANU.

UORVINUL: IONIȚĂ — RED- 
Andone, 
PETCU, 

GABOR, Dumitrache,

'NIC, DUBINCIUC, 
Bogdan — KLEIN,_ 
Oncu
Ghiță (min. 74 Tîrnoveanu).

Stelion TRANDArlRESCU
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nai. Spre final, clujenii se văd 
mai mult în joc, dar atacanții 
nu insistă suficient. în prelun
giri notăm alte intervenții sal
vatoare ale portarului clujean 
(min. 95 și 105), iar în min. 109 
asistăm la înscrierea 
gol al întilnirii : 
dc Pe dreapta, 
mingea cu capul 
nul a revenit la
re a șutat violent în plasă. în 
continuare, minute dramatice, 
clujenii se aruncă cu toată e- 
chipa in atac, chiar și Lăză- 
reanu vine la poarta adversă 
la un corner. Dar rezultatul 
rămîne neschimbat.

Arbitrul M. Ludoșan (Sibiu) 
a condus satisfăcător următoa
rele formații :

„U“ CLUJ-NAPOCA : LAZA- 
REANU — L. MIHAI, CIOCAN, 
Fl. Pop, I. Mureșan — Dobrău 
(min. 91 Vidican), Boca, Bucur 
(min. 67 Albu) — Dobrotă, 
Cîmpeanu II, Suciu.

F.C. BAIA MARE:
SEPI, Tătăran. Borz,

BRAILA, 
Așteptat cu 
acest joc de 
lat șoselele 
Slobozia, a 
mă, un duel între cele două 
inimoase galerii „extra brăile- 
ne“ care au terminat la ega
litate sub semnul sportivității. 
Din păcate, spectacolul oferit 
celor 10 000 
fost 
chiar sub nivelul... 
foarte greu. Cele două galerii 
au avut în compensație un mo
ment unic pe terenurile de 
fotbal, care s-a produs în min. 
72, cind rapidiștii conduceau 
cu 1—0 (prin golul marcat de 
ION ION — min. 54, în urma 
unui sprint sec dublat de re
cuperarea unui balon împot
molit in noroiul din fața ca
reului). La acest scor, deci, 
Gloria Buzău, după atacuri 
insistente — Rapid se și con
sidera cîștigător — marcheză 
golul egalării, prin Marin, 
care se înalță frumos în careu, „ 
și trimite balonul sub bară din 
imediata apropiere a lui Pîrvu. 
Dar. acest gol. absolut valabil, 
este anulat. pe motiv de 
ofsaid, de arbitrul Al. Mustă- 
țea. Jucătorilor buzoieni, în
tregului stadion — nu le ve
nea să-și creadă ochilor. Jucăto
rii îl înconjoară, ca întotdeau
na, in asemenea situații reven- 
dicînd golul. Mustățea șovăie 
și recurge la o soluție care 
confirmă, de fapt, indirect, va
labilitatea golului, 
se îndreaptă spre 
Petrescu 
de la un martor 
de metri 
VĂZUSE 
mează o 
zența în 
buzoiene.

31 (prin telefon), 
un mare interes, 

cupă care a popu- 
dinspre Buzău și 
fost, pină la ur-

de spectatori a 
mult sub așteptări și 

terenului

pentru

„Centralul" 
tușierul M.
„a afla" 

aflat la 40 
ceea ce el 
6 M. Ur-

de fază 
DE LA 
consultație, cu pre- 

semicerc a formației
în acel moment e-

BUCUREȘTI 0-1 (0-0)
chipa lui Zahiu exultă. Arbi
trul se îndreaptă spre centru 
cu balonul în mină. In fața 
acestei situații se produce un 
adevărat pressing al Rapidului, 
Paraschiv reușește să smulgă 
mingea din brațele arbitrului 
și aleargă ca rugbyștii spre 
zona de transformare unde se 
adunau ambele echipe. Arbi
trul Al. Mustățea, uluit de cele 
ce se întimplă și pe care le-a 
provocat singur, șovăie din 
nou, se plimbă dezorientat pe 
teren, discută cu diferite gru
puri de jucători și reanulează 
golul. Buzoienii încearcă 
play", 
nunță 
nute 
insistente 
zoienilor, 
produce, și astfel Rapid se ca
lifică în „sferturi" la capătul 
unei partide pe care ar fi pu
tut s-o cîștige, poate, și alt
fel, dar care a fost influența
tă direct de un arbitru care 
„s-a blocat" literalmente. A 
arbitrat slab AI. Mustățea (Pi
tești), inducîndu-1 deseori în 
eroare tușierii — M. Petrescu 
și N. Toader (ambii din Brăi
la), următoarele formații :

RAPID : Mânu — Ispas, Tiță, 
Pîrvu. A. DUMITRU — Petcu 
(min. 76 Popescu). ION ION, 
PARASCHIV
Damaschin,
Trifu).

GLORIA
— Năstase,
Mureșan, 
DEANU, Andriesei — MARIN, 
Manciu, Ionescu (min. 57 DU
MITRACHE).

loan CHtRILA

„re- 
dar par obosiți și re- 
curînd. Ultimele

se
mi- 

scurg cu atacuri 
din partea bu- 

dar egaiarea nu se

— COJOCARU, 
Iancu (min. 59

BUZAU : TANASE 
Mircea, ZAHIU, D.

— Balaur, GHIZ-

DINAMO F.C. CONSTANTA 1-0 (1-0)
PLOIEȘTI, 31 (prin telefon). 

Dinamo 
au 
in 
au 
cu 
mai mult timp 
teritorială exprimată prin ra
portul șuturilor : 18—6 (pe
poartă : 5—1) și al comerelor: 
10—3. Intîlnirea a început cu 
un atac bucureștean (min. 1), 
constănțenii au replicat ime
diat (min. 2), dar Dinamo a 
revenit și avea să rămînă o 
lungă perioadă de timp în te
renul advers ; dominarea ei nu 
s-a concretizat prin goluri din 
cauza slabului randament al 
lui Mulțescu și Augustin, pre
cum și al impreciziei șuturilor. 
Dealtfel, abia în min. 21, Cus- 
tov a șutat mai periculos, pen
tru ca tot el. în min. 29. să 
trimită pentru 
gea pe spațiul 
taș a fost la 
avea să 
cui gol 
ta min.
dribling .____ _ _____
centrat Ia semiinălțime, VAE- 
TUȘ a ‘ ‘ ’
balonul, 
lung. Peste un minut, constăn
țenii — care ni s-au părut 
prea reținuți, mizînd piea mult 
pe contraatacurile lui Peniu și 
Buduru — au avut cea mai 
mare ocazie, dar I. Constan-

și F. C. Constanța 
oferit o partidă atractivă, 
finalul căreia bucureștenii 
obținut o dificilă victorie, 
1—0 (1—0), deși au avut 

superioritatea

prima oară min- 
porții, dar Cos- 
post. așa cum 
în min. 36. Uni-fie și

al partidei s-a marcat
40 : la capătul unui 
prelungit, Stănescu a

plonjat și a deviat 
eu capul, în colțul

>
tinescu a șutat

După pauză, 
teren avea să fie cu totul alta. 
Desigur. neavînd ce pierde, 
F. C. Constanța a ieșit hotă- 
rită din dispozitivul său și în 
min. 57 a fost la... 4 m de 
egalare, dar la centrarea lui 
Petcu. Turcu a ratat incredi
bil din fața porții goale. Jocul 
a devenit mai animat. Dinamo 
a încercat să-l calmeze, dar 
nu prea a reușit și apărarea 
a trebuit să facă eforturi în 
repetate rînduri ca să scape 
cu fața curată. Și, totuși, sco
rul putea fi 2—0 în min. 74, 
dar „bomba" (în sfîrșit !) a 
lui Augustin a lovit „trans
versala". In min. 80. F. C. 
Constanța putea obține drep
tul la prelungiri, dar I. Moldo
van, în poziție favorabilă, a 
ratat ultima ocazie de egalare.

A arbitrat satisfăcător FI- 
Popescu (Ploiești) formațiile : 

DINAMO : Moraru — I. Ma
rin. BUMBESCU. DINU, Stă
nescu — Augustin. Mulțescu 
(min. 72 D. Georgescu). CUS- 
TOV — Țălnar VAETUȘ. Orac.

F. C. CONSTANȚA : Costaș 
— BORALI. Antonescu, Cara- 
malău. Turcu — Petcu. T1RO- 
GEANU, GACHE (min. 84 Măr- 
culescu), I. Constantinescu 
(min. 74 I. Moldovan) — Bu
duru, Peniu.

peste poartă, 
situația din

Constantin ALEXE

unicului 
la o centrare 
Ene a reluat 
în bară, balo- 
ROZNAI, ca-

Feher — 
-------  ----------- -------- , KOLLER
— BALAN, SABAU. P. RADU
— Dragomirescu (min. 59 Ene), 
Buzgău (min. 88 Caciureac), 
ROZNAI.

Eftimie IONESCU

CHIMIA RM. VllCEA-CARPAȚI MÎRȘA 4-0 (4-0)
HUNEDOARA, 31 (prin tele

fon). Calificarea pentru „sfer
turi" s-a decis în prima parte 
a intîlniril, cind vîlcenli au luat 
un avantaj decisiv pe care și 
l-au menținut pină la fluierul 
final. Chimia a dorit ca să în
cheie cit mai repede socotelile 
și de aceea jucătorii săi au ac
ționat simplu, cu șuturi de la 
distanță care au surprins apă
rarea adversă. Aceasta este și 
explicația desprinderii destul 
de repede a Chimiei în cîști- 
gătoare, șuturile lui ALEXAN
DRU (min. 5) și CHERAN 
(min. 12), de la aproximativ 18 
m, n-au putut fi apărate de 
portarul 
fost de 
nuat cu 
în plin 
modificat In mm. 21, Predeanu

Ciolacu și scorul a 
2—0. Chimia a conti- 
„motoarele ambalate" 

și, firesc, scorul s-a

WJ - UNIVERSITATEA CRAIOVA 0-5 (0-1)
„ .on).
i ve-
llteniel
voluția 
dversi- 
i deți- 
:i. In 
zictorie 
ar au 
3 mo- 
1, pen- 
Jniver- 
turație 
parte, 

:ia „C", 
loc 3 

mai e- 
îte in

înscrie spectaculos prin „foar
fecă" pe spate. Craiovenii nu 
vor reuși să majoreze scorul 
decît după aproximativ 40 mi
nute de joc : in minutul 57, 
IRIMESCU înscrie eu con
cursul fundașilor adverși care 
s-au jenat reciproc, pentru ea 
în minutul 59 CÎRȚU să ma
joreze scorul la 3—0, profitind 
de degringolada apărării echi
pei din Certej. în continuare, 
Universitatea joacă mai a- 
proape de valoarea sa, în min. 
78, GEOLGAU, ridică scorul la 
4—0, printr-o acțiune persona
lă, și tot el în min. 
reia in plasă mingea 
de Haidu la un foarte 
șut expediat de Irimescu) îl 
pecetluiește la 5—0. Arbitrul
Mircea Neșu (Oradea) a condus 
fără greșeală formațiile : Mi

NERUL:
Iancu, '
ADAM. Marincău (min. 62 Pa- 
lincaș), POPA ‘ .
Gulea, Dimcea I (min. 39 Luca).

UNIVERSITATEA : Boldici
— Negrilă, Tilihoi (min. 65 
Cioroianu), Ciuuitu, Ungureanu
— ȚICLEANU (min. 67 BlCU), 
Donose. Beldeanu — Geolgău, 
CÎRȚU. IRIMESCU.

Mircea TUDORAN

: Haidu — Gogoașe, 
Vlaicu, Szabados —

Dimcea II,

< > V *

a demarat pe partea stingă și, 
ajuns în apropierea liniei de 
fund, a centrat in careu, iar 
STANCA, cu capul, a îndepli
nit formalitatea de a introduce 
balonul in plasă : 3—0. Ultimul 
gol l-a semnat ENE, ta min, 
38, care a profilat de o ezitare 
a apărării adverse, a preluat 
balonul și, de la cea. 14 me
tri, l-a expediat în poartă : 
4—0.

După pauză, aspectul jocului 
s-a schimbat. Carpați Mîrșa s-a 
apropiat mai des de poarta 
apărată de Roșea, însă jucăto
rii ei au ratat. Așa de exem
plu Fățan, in min. 63, a greșit 
ținta de la 6 metri, iar în min. 
87 a șutat în bară. In repriza 
a doua, au mai risipit ocazii 4 
Domide (min. 60 și 72), Fățan 
(min. 63) și......................
și 79), pentru 
Stanca (min. 
mia. Deci o 
Chimiei și o 
rilor !

A arbitrat 
Axente (Arad).

CHIMIA : Roșea — Basno; 
Catargiu, PREDA, Cincă — A-

Voiculeț (min. 74 
Carpați Mîrșa și 
81) pentru Chi- 
primă repriză a 
a doua a... rată-

foart'e bine : M.

Catargiu, PR1
lexandru, (min. 46 Savu), Che- 
ran, STANCA — GÎNGU (min. 
79 Georgescu). ENE. Predeanu, 

CARPAȚI : Ciolacu — Blaga, 
Fotache, Armenean, Oprea •— 
Fățan, STOICA, Badea (min. 46 
Anghel). DOM IDE — Schwartz 
(min. 86 Simtion), Voiculeț.

Pompiliu VINTILA

87 (cind 
respinsă 
puternic

1 sfert
urma 

rale, e- 
CIRȚU,

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^ iIFERITE DE I.T.H.R. BUCUREȘTI
de mariaprilie — se mai beneficiază

n stațiunile montane
3 zile 4 zile 5 zile

lei 189 250 315
lei 161 215 263
lei 189 250 315

lei 161 215 268
lei 152 202 252

le atît pentru odihnă și tratament, pre-
irsii pot fi procurate de la agențiile
n : str. Tonitza nr. 13 (telefon 16.45.45) ; 

14 (telefon 59.37.60) ; Bd. Republicii nr. 
; Cal. Moșilor bloc 55 bis (telefon 
iței nr. 139 (telefon 18.02.37) ; Bd. 1848 
i.33) ; Bd. N. Bălcescu nr. 35 (telefon

PE MICUL ECRAN
VINERI, 2 APRILIE, ora 17 

(Programul II), in cuprinsiil 
emisiunii „Stadion" : Finala 
C.C.E. la baschet masculin, 
înregistrare de la Koln (co
mentator — Cristian Topescu).

SIMBATA, 3 APRILIE, in 
cuprinsul emisiunii, „La sfir- 
șit de săptămînă" : partea a 
'jrr-a (ultima) a galei laurea- 
(ilor campionatului mondial 
de patinaj artistic de la Co
penhaga.

DUMINICA, 4 APRILIE, ora 
15,40 : Rugby, România — R. F. 
Germania în campionatul eu
ropean (repriza a n-a), trans
misiune directă, comentator 

— Dumitru Tănăsescu ; ora 
19,30 (programul II) : emisiu
nea „Teleramasport".

MIERCURI, 7 APRILIE, ora 
16,20 : „Șah" — emisiune re
alizată de maestra internațio
nală Elisabeta Polibronlade.

F.C. ARGEȘ-
TÎRGOVIȘTE, 31 (prin lele 

fon). Dcrbyul optimilor de fi
nală a fost onorat de peste 
20 000 de spectatori. Timpul și 
terenul de joc au fost excelen
te, intîlnirea, in schimb, de o 
factură modestă. Steaua a avut 
ceva mai mult inițiativa, a ac
ționat „pe atac", în vreme 
F. C. Argeș a jucat mai 
„la așteptare". Firesc, in 
te condiții. Steaua și-a 
citeva bune ocazii de gol 
te pe rind de Ralea (min. 20), 
I. Mureșan (min. 21), Ralea și 
Majaru în același minut 30 și, 
din nou, Ralea (min. 33), cind 
șl intervenția lui Ariciu a fost 
foarte inspirată. Finalul primei 
reprize ne arată pe F. C. Ar
geș mai activă in atac și, după 
citeva încercări de a străpunge 
frontal apărarea bucureșteană, 
in min. 44, Chivescu este faul
tat clar în careu. Arbitrul Cr. 
Teodorescu nu acordă însă ni
mic, după cum nu a acordat 
nici cu un minut mai devreme, 
cind Turcu fusese obstrucționat 
de Iordache, tot în suprafața 
de pedeapsă.

După pauză continuă, un 
timp, ofensiva prea puțin or
donată a echipei bucureștene, 
continuă și jocul economicos al 
fotbaliștilor argeșeni. înce- 
pînd din min. 60 cele două for
mații caută, parcă, cu mai mul
tă convingere 
în min. 65, F. 
foarte aproape 
scorului Ia o

STEAUA 1-0 (0-0)
de Radu II. Tot 
mai

de a
70),

are apoi o 
înscrie, prin 
dar ratarea 
în min. 76

cc 
mult 
aces- 
creat 
rata-

drumul golului. 
C. Argeș este 
de deschiderea 

frumoasă acțiu-

s-a 
cind 

in 
de

ne inițiată 
F. C. Argeș 
mare șansă 
Turcu (min. 
meciului aparține
lui Iordănescu, care a șutat de 
la cîțiva metri in Ariciu ! Și 
cum se întimplă de obicei după 
o asemenea ratare, marchează... 
echipa adversă. Aceasta 
întîmplat în min. 78. 
TURCU a reluat cu capul, 
plasă, o minge „lucrată"
Radu II, în timp ce apărătorii 
bucureștcni păreau, parcă, 
hipnotizați. De acum înainte, 
Steaua se aruncă cu toată e- 
chipa în atac încercind egaia
rea și pentru a forța prelungi
rile. O face, însă, haotic in fața 
unei formații care se apără cu 
calm și grupat. Iuptînd admi
rabil pentru victorie, într-un 
final dramatic (în min. 87 Tul
pan a scos de pe linia porții 
un „cap“ al lui Sameș)._

Arbitrul buzoian 
rcscu a condus slab 
le formații :

F. C. ARGEȘ : 
Eduard, M. Zamfir. 
TULPAN — Badea. 
Chivescu — TURCU (min. 85 
Moiceanu), Radu II, Jurcă (min. 
56 Băluță).

STEAUA : Iordache — An- 
ghelini, Fi. Marin, SAMEȘ, 
Balint — Stoica. Iordănescu, I. 
Mureșan — Majaru, Ralea,' 
Barbu.

Cr. Teodo- 
următoare-

Ariciu —
, Stancu,

KALLO,

Mihai IONESCU :

GLORIA BISTRIJA - C.S. TlRGOVIȘTE 3-2 (1-1,2-2)
Confirmind anticipările, par

tida dintre Gloria Bistrița și 
C. S. Tîrgoviște, disputată 
la Brașov, a avut în ma
rea majoritate a timpului un 
aspect echilibrat, cele două 
echipe etalînd un joc deschis, 
cu gîndul la victorie. Pe lingă 
numeroasele faze de bun ni
vel tehnic și palpitante, evolu
ția scorului a ridicat cota spec
taculozității acestei întîlniri. 
Cei care an deschis scorul au 
fost tîrgoviștenii, prin V. RADU, 
ta min. 7. Divizionarii .,B“ răs
pund prin atacuri viguroase și 
ta min. 27 reușesc egaiarea, 
autorul golului fiind BUTUZA. 
Jocul este ta continuare echi
librat și pină la pauză, deși 
ambele echipe au avut cîteva 
bune ocazii de a Înscrie, ta-

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• UN SUCCES DE SEZON LA 

INDEM1NA TUTUROR ! în aces
te prime zile de primăvară, a- 
gcnțiile Loto-Pronosport și vin- 
zătorii volanțl din întreaga țară 
oferă tuturor partlcipanților o 
veritabilă și plăcută surpriză de 
sezon : LOZUL PRIMĂVERII, e- 
misiune. limitată, cu cîștiguri su
plimentare acordate din fond spe
cial. Oricine joacă poate cîștiga: 
autoturisme „Dacia 1300“ și „Tra
bant 601", sume de 50.000, 10.000, 
5.000 lei etc.

Încercați și dv. să vă numărați 
printre marii cîștigători ai nou
lui sezon !

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
31 MARTIE 1982. Extragerea I : 
2 11 25 23 12 8 ; extragerea a 
11-a : 17 35 16 30 44 15. Fond to
tal de cîștiguri : 1.177.701 lei, din 
care 80.741 lei, report la cat. 1.

• ciștigurile tragerii ex
cepționale PBONOEXPEES — 
BOX EXPRES DIN 21 MARTIE 
1982. faza I : Cat. 1: 2 variante 
101% autoturism „Dacia 1300“ șl 
2 variante 25% a 17.500 „lei ; cat. 
2 : 3 variante 100% a 11.737 Ici, 
din care o excursie de 2 locuri

In U.R.S.S. sau R.S. Cehoslovacă 
și diferența in numerar și 7 va
riante 25% a 3.684 lei ; cat. 3 : 
25,50 variante a 2.745 lei ; cat. 4:
144.25 a 485 lei ; cat. 5 : 358,50 a
195 lei; cat. 6: 10.925,50 a 40 '
faza A n-a ; cat. B : 16 
rlante 100% a 5.618 lei și 56 
riante 25% a 1.405 lei ;
108 variante a 1.561 lei șl cat.
5.114.25 a 60 lei. ■■■ —
„Dacia 1300" de la cat. 1, au fost 
obținute de CIUREA RAFILA din 
Cluj-Napoca, și GOGALNICEANU 
SILVIA din Birlad, județul Vas
lui.

lei. 
va- 
va- 
c : 
D :

Autoturismele

B :

cat.

bela de marcaj a rămas ne
schimbată.

La reluare, echipa bistrițeană 
are un start mai bun și în min. 
59 izbutește să preia conduce
rea prin golul marcat de CA- 
ȚAROȘ. Nu trec însă decît 6 
minute și C.S. Tîrgoviște resta
bilește egalitatea, autorul go
lului fiind MARGELATU. Me
ciul crește în tensiune, ocaziile 
de gol alternează la ambele 
porți și prelungirile sînt ine
vitabile. Din nou Gloria are 
startul mai bun la reluare și.1 
în min. 92, GEORGESCU adu
ce victoria echipei sale, rezul
tat care confirmă buna evolu
ție a formației din Bistrița,' 
care a devenit o specialistă a 
Cupei, ea numărîndu-se și în 
anii trecut! printre formațiile 
aflate în fazele superioare ale 
acestei competiții.

Arbitrul 
Napoca) a 
țiile :

GLORIA
— Roman, 
vinschi (min. 46 Cataros) — Bu- 
tuza, Moga, Georgescu — Ni- 
colae (min. 46 Dănilă), Coman, 
Berceanu.

C. S. TÎRGOVIȘTE : Mia — 
Niculescu. Ene. Dumitrescu, 
Agiu — Gheorghe (min. 56 
FI. Alexandru ; min. 95 Aele- 
nei). Constantin, I. Marin — 
Greaca, V. Radu. Margelatu.

M. TOMA

M. Salomir 
condus bine

(Cluj- 
forma-

BISTRIȚA :
Beldie. Hurloi, Cer-

Nalaț



PLENARA COMITETULUI CENTRAL 
Al PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

(Urmare din pag 1) 

întregii politici energetice a 
țării și a planurilor de dezvol
tare in acest domeniu.

Pornind de la cerințele eco
nomiei naționale și ținînd cont 
de implicațiile crizei energetice 
mondiale, Comitetul Central al 
partidului a aprobat măsuri 
menite să asigure înfăptuirea 
neabătută a programului ener
getic

Plenara a adoptat, de aseme
nea, un ansamblu de măsuri vi- 
zind creșterea contribuției cer
cetării științifice și tehnologice 
la realizarea programului ener
getic.

In legătură cu îndeplinirea 
programului de producere a 
energiei în cincinalul 1981— 
1985 și dezvoltarea bazei ener
getice a țării pină în 1990, ple
nara a adoptat în unanimitate 
o holărîre, care se va da pu
blicității.

3. Comitetul Central al P.C.R. 
a examinat și aprobat, în una
nimitate, Raportul priyind re
zultatele recensămintului ani
malelor domestice, de la 1 fe
bruarie 1982, și unele măsuri 
pentru realizarea programului 
de întărire a autoconducerii și 
autoaprovizionării teritoriale, 
precum și asigurarea aprovizio
nării in bune condiții a popu
lației.

Plenara a adoptat în unani
mitate o hotărire cu privire 
la unele măsuri pentru reali
zarea programului de întărire 
a autoconducerii și autoapro
vizionării teritoriale, precum și 
asigurarea aprovizionării in 
bune condiții a populației, care 
se va da publicității,

4. Comitetul Central al P.C.R. 
a analizat și aprobat, in una
nimitate, Raportul cu privire 
la efectivul, compoziția și 
structura organizatorică a par
tidului la 31 decembrie 1981.

La această dată, Partidul Co
munist Român cuprindea în 
rîndurile sale 3 150 812 membri 
de partid, cu 106 476 mai mulți 
decit la finele anului 1980. Din 
totalul membrilor de partid, 
75,03 la sută își desfășoară ac
tivitatea in sfera producției 
materiale, din care 55,14 la sută 
provin din rindul clasei munci
toare. Faptul că 20,31 Ia sută 
din populația majoră a țării și 
30,41 Ia sută din cea activă fac 
parte din rindurile partidului 
demonstrează forța organizato
rică a partidului, adeziunea de
plină a întregului popor Ia po
litica sa internă și externă, u- 
nilatea lui indisolubilă in jurul 
partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu ai 
națiunii noastre, personalitate 
proeminentă a vieții politice 
contemporane.

5. Comitetul Central al P.C.R. 
a examinat și aprobat, in una
nimitate, Raportul cu privire 
la activitatea desfășurată în a- 
nul 1981 de către organele de 
partid, de stat și organizațiile 
de masă pentru înfăptuirea po
liticii de cadre a partidului.

Comitetul Central a stabilit 
un program de măsuri care să 
asigure perfecționarea continuă 
a muncii organelor de partid, 
de stat, a organizațiilor de 
masă și obștești pentru înfăp
tuirea neabătută a hotăririlor 
conducerii partidului, a indica

DUPĂ „CENTURA DE AUR" LA BOX
(Urmare din pag. 1)

na (semiușoară) — din motive 
diferite — n-au participat la 
întreceri, iar Mihai Ciubotaru 
(semimijlocie) a părăsit con
cursul (accidentat) după numai 
dou* minute de luptă.

Așa cum notam în primul 
comentariu după turneul de la 
București, dintre toți aspiranții 
la un loc în echipa pentru 
campionatele mondiale numai 
Constantin Tițoiu (muscă) și 
Valentin Silaghi (mijlocie) au 
trecut cu bine examenul „Cen
turii de aur". Ei au avut și 
parteneri de întrecere cu care 
să-și poată măsura forțele și 
s-au dovedit din nou capabili 
de victorii în partide dificile. 
Firește, și pregătirea lor s-a a- 
rătat susceptibilă de îmbunătă
țiri. realizabile, după păre
rea noastră în timpul care a 
mai rămas pînă la startul în 
întrecerile de la MQnchen.

Dintre ceilalți comnonenti ai 

țiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in domeniul politicii 
de cadre.

6. Plenara a analizat șl apro
bat in unanimitate Raportul 
privind activitatea de Tezolvare 
a propunerilor, sesizărilor, re- 
clamațiilor și cererilor oameni
lor muncii in 1981.

Plenara a stabilit măsuri care 
să asigure îmbunătățirea orga
nizării, conținutului și eficienței 
muncii in domeniul scrisorilor 
și audiențelor.

7. Plenara a examinat Rapor
tul privind activitatea interna
țională a partidului și statului 
în 1981 și principalele orientări 
in politica externă in anul 1982.

Aprobînd întru totul activita
tea internațională a partidului 
și statului, Comitetul Central 
a subliniat că ea s-a desfășu
rat in conformitate cu obiecti
vele stabilite de Congresul al 
XII-lea al P.C.R., cu orientă
rile și indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Plenara a dat o inaltă apre
ciere rolului hotăritor al tova
rășului Nicolae Ceaușescu in 
elaborarea și in înfăptuirea 
politicii externe a partidului și 
statului, contribuției sale deo
sebite la promovarea cauzei 
destinderii, securității, păcii și 
colaborării internaționale, la 
realizarea idealurilor de liber
tate, independență și progres 
ale tuturor popoarelor. In con
dițiile complexe ale situației 
internaționale actuale, străluci
tele inițiative și acțiunile ener
gice ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru dezarmare și 
pace s-au bucurat de adeziu
nea și participarea entuziastă a 
întregii noastre națiuni, au avut 
un larg ecou internațional și 
au dat o puternică expresie so
lidarității cu forțele politice și 
opinia publică din Europa și 
din alic continente in lupta 
pentru dezarmare și, în primul 
rînd, pentru dezarmare nu
cleară, pentru salvgardarea 
dreptului popoarelor la viață, 
la dezvoltare liberă și inde
pendentă.

Plenara a hotărit ca și in 
viitor activitatea internațională 
a partidului și statului să fie 
consacrată neabătut întăririi 
colaborării și solidarității cu 
forțele progresiste, democrati
ce, antiimperialiste, cu toate 
popoarele, pentru a se imprima 
un curs nou in viața interna
țională, spre destindere, secu
ritate, independență națională, 
dezarmare și colaborare, pentru 
triumful păcii și socialismului.

Plenara a hotărit să se in
tensifice acțiunile și manifes
tările consacrate păcii și dezar
mării, ale poporului nostru, 
concomitent cn manifestările 
altor popoare, în slujba aces
tei cauze nobile.

In legătură cu activitatea in
ternațională a partidului și sta
tului, plenara a adoptat in una
nimitate o hotărire, care se va 
da publicității.

In încheierea lucrărilor plena
rei, întimpinat cu vii ți puternice 
aplauze, a luat cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Cuvintarea se va da publi
cității.

Cernat a
mulțumi- 
față da 
După ce

lot. Ion 
comportare 
ascensiune 
anterioare.

vechiului 
avut o 
toare, în 
evoluțiile 
l-a învins pe sovieticul Vladi
mir Gheroi, el și-a luat două 
revanșe în fața unor boxeri 
români care-1 întrecuseră, în- 
tr-un trecut nu prea îndepăr
tat (C. Bălan șl Gh. Preda).

Semigreul Gcorgică Donici a 
cîștigat și el întrecerea la ca
tegoria sa, dar evoluțiile lui nu 
s-au situat la nivelul așteptări
lor. Mai lent în acțiunile ofen
sive și mai imprecis in apă
rare. Donici ni s-a părut lip
sit de poftă de luptă, chiar o- 
bosit. Acceptabil s-a prezentat 
ușorul Mircea Fulger.

Comportările sportivilor Cor
nel Bălan (grea). Florian Țîr- 
comnicu (semiușoară) și Mihai 

• Ciubotaru (semimijlocie) n-au 
fost cele așteptate. C. Bă
lan s-a dovedit fragil la re- 
cepționarea loviturilor, căzînd 
neașteptat de ușor. FI. Țîr- 
comnicu. după ce a ciștigat

COMPOSTARE BUNĂ A SPORTIVELOR NOASTRE 
IN „CONCURSUL PRIETENIA" LA SANIE

La Oberhof (R. D. Germa
nă), pe pirtia înghețată (arti
ficial) din localitate, s-au des
fășurat întrecerile ediției a 
5-a a competiției internaționa
le de sanie „Concursul Priete
nia", la care au luat parte ju
niori și junioare din Ceho
slovacia, R. D. Germană,* 
U.R.S.S. și România. In dispu
ta fetelor, Gabriela Haja și 
Livia Gheorghiță au obținut 
cele mai bune performanțe din 
scurta istorie a participării să- 
nierilor români la edițiile suc
cesive ale acestui concurs. 
Haja a ocupat locul 5. iar 
Gheorghiță locul 6, după cele 
trei reprezentante ale R. D. 
Germane și după o singură 
sportivă din U.R.S.S., dar în- 
trecînd alte sportive sovietice 
și pe toate cele din Ceho
slovacia, adică din țări în care

TURNEUL DE BARAJ LA ȘAH
BUDAPESTA, 31, — Turneul 

de baraj pentru calificarea a 
doi șahiști în faza interzonală 
a campionatului mondial a a- 
juns la jumătatea desfășurării 
sale. După trei runde, pe pri
mul loc în clasament a trecut

ACTUALITATEA FOTBALISTICĂ
• La Lima, meci amical (35 000 

spectatori) Peru — Chile 1—0. 
A marcat Navarro (min. 38) • 
Preliminariile C.E. de juniori, la 
Velsen : Olanda — Tara Galilor 
6—5, după executarea loviturilor 
de la 11 m. In primul joc : 1—1 
• Optimi de finală, meciuri tur, 
în Cupa Franței : St. Etienne
— Brest 2—0, Bastia — Lyon 2—0, 
Bordeaux — Monaco 2—1, Toun
— Metz 4—1, Marsilia — SG Pa

în meciul de rugby
România - R. r. Germania

Practic, la această oră, pre
gătirile XV-lui României pen
tru meciul cu cel al R.F. Ger
mania, din cadrul Campiona
tului european F.I.R.A., sînt 
încheiate. Lotul cuprinde 25 de 
jucători, cei mai mulți selec
ționați dîndu-i Dinamo (8), Fa
rul (7) și Steaua (4), restul a- 
parținînd cluburilor Știința 
CEMIN Baia Mare (2), R. C. 
Sportul studențesc, Știința Pe
troșani, Rulmentul Birlad șl 
C.S.M. Sibiu (cite un jucător).

în pofida unor indisponibili
tăți (Fuicu — entorsă la ge
nunchi, FI, Murariu — întinde-

LOTUL IUGOSLAV PENTRU 
C.M. DE BOX

în vederea campionatelor 
mondiale de box. care vor în
cepe la 4 mai, la Miinchen, 
Federația iugoslavă a selecțio
nat un lot, în care figurează, 
între alții : Simici (muscă),
Puzovici (ușoară). Josipovici 
(mijlocie) și Peci (grea). La 
semigrea, în locul campionului 
olimpic Slobodan Kaciar. care 
a declarat că nu va lua parte 
la C.M., a fost selecționat Pero 
Tadici, campionul țării. La ca
tegoriile semimuscă și super- 
grea, iugoslavii nu vor avea 
reprezentanți.

clar prima repriză a meciului 
cu puternicul B. Galsandorj 
(R. P. Mongolă), a manifestat 
evidente semne de oboseală, 
cedind categoric în fața unul 
sportiv pe care l-a învins, în 
finală, Ion Stan. M. Ciubotaru 
n-a știut să evite „clinciurile* 
cu iugoslavul Jivcovici și s-a 
rănit la arcadă, părăsind con
cursul încă din primul meci.

în condițiile amintite, luînd 
în discuție propunerile Colegiu
lui central de antrenori. Biroul 
federal a hotărit, deocamdată, 
participarea la C.M. a sporti
vilor C. Tițoiu (muscă), D. Cl- 
pere sau N. Robu (cocoș), V. 
Ioana (semiușoară), M. Fulger 
(ușoară), M. Ciubotaru (semi
mijlocie), V. Silaghi (mijlocie), 
G. Donici (semigrea) și I. Cer
nat (grea). Se studiază posibi
litatea deplasării unei echipe 
complete, pentru celelalte ca
tegorii candidînd : S. Petrescu. 
V. Iordache, D. Schiopu, I. Bă
lan (semimuscă)' N. Talpoș, E. 
Preda (pană). N. Chioveanu 
(mijlocie mică). Gh. Preda, T. 
Pirjoi (super-grea). 

sania are o mare răspîndire și 
au obținut rezultate de primă 
valoare la Jocurile Olimpice șl 
la campionatele mondiale.

Clasamente : FETE : 1. Anke 
Pope (R.D.G) 2:43,015; ...5.
Gabriela Haja 2:^8,171 ; 6. Li
via Gheorghiță 2:48,565 ; ...11. 
Dorina Crețu 2:57,612 ; BĂ
IEȚI : 1. Torsten Gorlitzer
(R. D. Germană) 2:52.638 ; ...11. 
Gigei Cașian 3-01,469 ; ...15. Au
rel Teodorescu 3:06,212 ; 16.
Mihai lordache 3:07,718 ; DU
BLU : 1. Rene Keller — Lutz 
Kuhnlenz (R.D.G.) 1:21,351 ;
...5. Aurel Teodorescu — Mihai 
lordache 1:25,691 ; ...9. Tibor
Kuna — Cezar Popescu 1:38,403. 
In clasamentele oficiale au 
contat cite trei concurenți in 
probele individuale și cite două 
echipaje la dublu.

Jozsef Pinter (Ungaria), care 
acumulează 2 puncte, după cîș- 
tigarea partidei întrerupte cu 
Florin Gheorghiu. Pe următoa
rele locuri : Florin Gheorghiu 
și Aleksander Sznapik — cite 
1,5 p, Peter Lukacs 1 p.

ris 0—1, Toulon — Nancy 2—1, 
Laval — Besancon 2—1, Valen
ciennes — Le Havre 2—0 • Cam
pionatul R.F.G.; Nurenberg — Ba
yern Munchen 0—3, Kaiserslautern 
— Darmstadt 3—1, Eintracht 
Frankfurt pe Main — Monchen- 
gladbach 3—0, Koln — Bielefeld 
0—1, Eintracht Braunschweig — 
Bremen 1—1. în clasament: Bayern 
37 p, Kdln 34 d.

AȘTEPTAM DIN PARTEA „XV''-lui NOSTRU 
0 COMPORTARE SUPERIOARĂ

re de ligamente etc.), Iotul se 
prezintă suficient de omogen, 
cuui au dovedit jocurile de 
trial, pentru a face față parti
dei de duminică in care inte
resează, desigur, rezultatul ; în 
perspectivă, însă, și prestația 
de ansamblu a echipei in ve
derea celui de-al doilea meci 
internațional — oficial — din 
luna aprilie, mult mai dificil, 
cu Italia, în deplasare (11 a- 
priîie, la Rovigo).

Duminică vom conta, în pri
mul rînd, pe un pachet de îna
intași deosebit de puternici, cu 
trei stilpi — Bucan, Ungureanu 
și Corneliu Gheorghe — de 
mare forță. Va fi greu de ales 
doi dintre aceștia ; la fel ca și 
în cazul talonerilor, Grigore și 
Moț.„

Pentru linia a II-a și nr. 8 
candidează, cu șanse sensibil 
egale, 4 jucători pentru trei 
posturi, Dumitru și Caragea, 
Borș și FI. Constantin (care re
vine în lot, în mod convingă
tor). Și tot un număr de patru 
sportivi concurează pentru cele 
două posturi pe flancurile li
niei a IlI-a, Stoica (sperăm 
să se restabilească după ușoa
ra leziune la cap suferită săp- 
tămîna trecută), Rădulescu, C. 
Florea și Gurămare, una din 
revelațiile actualei ediții a cam
pionatului. Indiferent, insă, ca
re vor fi titularii este de re
marcat faptul că pachetul de 
înaintași se prezintă cu un ga
barit in creștere, atu care nu 
este de neglijat îndeosebi pen
tru jocul in tușe.

UN ADEVĂRAT FESTIVAL AL ÎNOTULUI
(Urmare din pag. 1) 

nu ne îndoim că la actuala e- 
diție, cei care vor concura fără 
rezerve — mai ales în preli
minarii — vor avea șanse spo
rite de a-și îmbunătăți perfor
manțele optime.

Cu un mare interes este aș
teptată disputa dintre Carmen 
Bunaciu (campioana și record
mana „en titre") și Anca Pă- 
trășcoiu (vedeta nr. 1 a „nou
lui val") in probele procedeu
lui spate. De urmărit sînt și e- 
voluțiile unor înotătoare cu 
frumoase cărți de vizită : Iri- 
nel Pănulescu, Brigitte Prass, 
Adina Schuster, Mariana Pa- 
raschiv-Mandache Teodora
Ilaupiricht, Luciela Mihăiles- 
cu, Cristine Seidl, sau mai ti
nerele Gabriela Baka și Moni-

TELEX 9 TELEX
ATLETISM • La Berlin, Ralf 

Kowalski a stabilit două noi re
corduri mondiale de sală la marș: 
28,538 km în 2 ore și 2.06:54 pe 
30 km.

AUTO • Cursa de la Niirbur- 
gring pentru campionatul euro
pean (formula III) a revenit pi
lotului argentinian Ruben Lar- 
rauri care a parcurs 98,556 km 
în 37:18,68, cu o viteză medie 
orară de 158,346 km. • Duminică* 
la Long Beach se va desfășura 
„Marele Premiu al S.U.A." re
zervat piloților de formula I. Tu 
clasamentul C.M. conduce fran
cezul Alain Prost cu 13 p, urmai 
de brazilianul Nelson Piquet 
cu 9 p.

BOX • La Nlory, în sferturile 
de finală ale campionatelor in
ternaționale de amatori ala 
Franței : cat. ușoară : Belkhi< 
(Tunisia) b.p. Ionel Lupu (Româ
nia) și Stoianov (Bulgaria) b.p. 
Rusolillo (Italia) ; cat. pană î 
Maghenia (Franța) b.p. Kolethraa 
(Grecia) ; cat. semimijlocie i 
Cumraligll (Turcia) b.p. Vînătoru 
(România). • Englezul Pat Co- 
well a devenit campion european 
profesionist la categoria pană în 
urma victoriei prin abandon în 
repriza a 11-a în fața italianului 
Salvatore Meluzzo. In aceeași ga
lă. la Londra, Italianul Luigi Min- 
chillo și-a păstrat titlul conti
nental la categoria semiușoară,' 
lnvingîndu-1 la puncte pe Mauri
ce Hope (Anglia).

CICLISM • Cursa de la Asel- 
gem (Belgia) pe distanța de 16< 
km a revenit belgianului Claude 
Criquelin cronometrat în 3.58:00, 
La 1.05 a sosit un alt belgian I 
Eddy Planckaert.

HOCHEI • Rezultate din cam
pionatul european de juniori 
(grupa „A“) : U.R.S.S. — Elveția 
8—1, Finlanda — Suedia (B) 5- 
Cehoslovacia — Franța 24—2, Sue
dia (A) — R. F. Germania 6—1.

HOCHEI PE IARBA • La Delhi, 
în med amical feminin : India 
— R. F. Germania 4—0 (2—0).

MOTO • Prima probă a cam
pionatului mondial de motocroa 
la clasa 125 cmc, disputată la 
Venray (Olanda) a fost cîștigatâ 
de Mark Velkeneers (Belgia) pe 
„Yamaha*, urmat de Harry E- 
verts (Belgia) pe „Suzukl" și Mi
chele Rinaldi (Italia) pe „Gilera*.1

SCRIMA O Campionatele mon
diale de juniori se vor desfășura 
la Buenos Aires între 12 și 11 
aprilie.

Echilibrat valoric apare și lo-; 
tul liniei dinapoi, cu doi mij
locași la grămadă de talia lui 
Paraschiv (lucid) și N. Dinu 
(apreciabilă viteză de execu
ție), cu excelenți transformer! 
la „uvertură". Podărescu și A- 
lexandru. Inspirat aleși au fost 
și centrii Lungu și C. Vasile," 
aparținînd aceleiași echipe, Fa
rid, deci cu atuul omogeni
tății depline. Iar lingă ei, si- 
bianul Becheș, in mare vervă, 
a dovedit-o și în campionat, și 
în cursul pregătirilor. Insolit, 
lotul jucătorilor-aripi (fără 
Fuicu !), cu doi rugbyști con- 
sacrați : Constantin (de obicei 
centru) și Aldea, apoi Titus 
Toader, noul venit în „clubul 
tricolorilor”. în fine, pentru 
postul de fundaș, două candi
daturi, un jucător mai experi
mentat, Gh. Florea și altul ex
ponent al generației mai tinere, 
bîrlădeanul Hodorcă.

Un Iot puternic care justi
fică optimismul, pentru meciul 
de duminică 4 aprilie cu rtl- 
prezentativa R.F.G.

Tiberiu STAMA

• Astăzi, un atractiv cuplaj 
pe stadionul Tei (de la ora 
13,30) : echipele de juniori I și 
II ale colegiului englez Wiclifo 
iși încep turneul în țara noas
tră, jucînd în compania forma
țiilor similare ale R. C. Spor
tul studențesc.
• în meci internațional (ju

niori) : C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca — Vyskov (Cehoslova
cia) 30—0 (10—0).

ea Groza. Printre favoriții 
curselor rezervate înotătorilor 
se află Costin Negrea, Ștefan 
Mitu, Mihai Mandache, Horia 
Lucaciu. întrezărim și un pu
ternic asalt al mult mai tineri
lor competitori Cristian Ponta, 
Eugen Nan, Robert Pinier, Iu- 
liu Folert și Oliviu Băcuiețî.

Programul finalelor — JOI 9 
100 m liber (b+f), 100 m bras 
(b+f), 200 m mixt (b+f), 1500 
m liber, 4X50 m liber (b+f) ; 
VINERI : 100 m spate (f+b), 
200 m fluture (f+b). 50 m li
ber (f+b), 800 m liber (f),
4X200 m liber (b) ; SÎMBATA 5 
400 m liber (f+b), 200 m bras 
(f+b), 100 m fluture (f+b) ; 
4X100 m mixt (f+b) ; DUMI
NICĂ : 20G m spate (b+f). 200 
m liber (b+f), 400 m mixt
(b+f). 4X100 m liber (b+f).
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