
LA INVITATA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUSESCU, 
A ÎNCEPUT vizita generalului

KENAN EVREN,
sef de stat al Republicii Turcia
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
luni dimineața a sosit în Ca
pitală, într-o vizită de stat în 
tara noastră, generalul Kenan 
Evren, șef de stat al Republi
cii Turcia.

Vizita șefului statului ture 
în România reprezintă o ex
presie a dorinței celor două 
state de a amplifica continuu 
prietenia și colaborarea dintre 
cele două țări și popoare. In 
același timp, ca va contribui 
la asigurarea unui climat de 
încredere, colaborare și bună 
vecinătate în Balcani, la cauza 
destinderii, înțelegerii și păcii 
în Europa și în întreaga lume.

Ceremonia sosirii ' înaltului 
oaspete a avut loc pe aeropor
tul Otopeni, împodobit sărbă
torește.

La ora 11,30 aeronava cu 
care a călătorit șeful de stat 
al Republicii Turcia a aterizat.

La coborirea din avion șeful 
de stat al Republicii Turcia a 
fost întîmpinat cu cordialitate 
de președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Comandantul gărzii militare 
aliniate pe aeroport în cinstea 
sosirii înaltului oaspete a pre
zentat onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Republicii 
Turcia și Republicii Socialiste 
România, in timp ce, in semn 
de salut, răsună 21 de salve 
de artilerie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și generalul Kenan Evren an 
trecut în revistă garda de 
onoare.

Un grup de pionieri români, 
precum și copii ai membrilor 
ambasadei Turciei Ia Bucu
rești au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și generalu
lui Kenan Evren buchete de 
flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și generalul Kenan Evren au 
părăsit apoi aeroportul într-o 
mașină escortată de motoci- 
cliști, îndreptindu-se spre reșe
dința rezervată înaltului oas
pete. Alei, cei doi șefi de stat 

s-au întreținut într-o ambianță 
de cordialitate.

★Generalul Kenan Evren, șef 
de stat al Republicii Turcia, a 
făcut, luni după-amiază, la 
Palatul Consiliului de Stat, o 
vizită protocolară tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România.

întrevederea dintre cei doi 
șefi de stat, premergătoare 
convorbirilor oficiale, a decurs 
într-o ambianță de cordialitate 
și stimă reciprocă, sub semnul 
relațiilor prietenești care s-au 
statornicit și se dezvoltă între 
țările și popoarele noastre.,

★
La Palatul Consiliului de Stat 

au început, luni 5 aprilie, con
vorbirile oficiale între to
varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și generalul Kenan 
Evren, șef de stat al Republi
cii Turcia.

Procedînd la prima rundă 
de convorbiri, cei doi șefi de 
stat au subliniat cu satisfacție 
că relațiile româno-turce au 
cunoscut, în ultimii ani, o evo
luție favorabilă în toate dome
niile.

In continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu și generalul 
Kenan Evren au început, în 
prezența miniștrilor de externe 
ai României și Turciei, un 
schimb aprofundat de păreri 
cu privire la evoluția situației 
internaționale.

Convorbirile se desfășoară 
într-o atmosferă de cordiali
tate și prietenie, de înțelegere 
și stimă reciprocă.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a oferit, 
luni, Ia Palatul Consiliului tie 
Stat, un dineu oficial in onoa
rea generalului Kenan Evren, 
șef de stat al Republicii Tur
cia.

In timpul dineului, desfășu
rat intr-o atmosferă caldă, cor
dială, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și generalul Kenan 
Evren au rostit toasturi.
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Campionatele europene de lupte de la Varna

LA „GRECO-ROMANE"- LOT ÎNTINERIT 
Șl AMBIȚII CRESCUTE

• La multe categorii de greutate selecția continuă... • Cine preia 
ștafeta performanțelor ? • Un gind de caldă prețuire și pentru „absenți-

Tradițional, în sportul lupte
lor, aprilie este luna campiona
telor europone. In acest an el« 

Antrenorul emerit Ion Corneanu urmărește atent turul de braț 
executat de campionul olimpic Ștefan Rusu la unul din ultimele 
antrenamente Foto : C. COSTIN

se vor desfășura — la ambele 
stiluri — între 17 și 25 aprilie, 
în Palatul sporturilor și culturii 
din Varna. Așteptate cu interes 
deosebit, întrecerile continenta
le sînt pregătite cu multă am
biție de toate formațiile euro
pene, indiferent de șansele cu 
care sînt creditate de specia
liști la un loc de onoare în cla
samentul pe echipe. Pentru că 

să nu uităm, in afara acestora, 
mai sînt puse in joc 60 de me
dalii care îi vor răsplăti pe cei 

mai'valoroși luptători Ia finele 
celor 20 de concursuri indivi
duale, pe categorii de greutate.

Sportivii români, prezenți de 
mai bine de două decenii în e

Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite

de Conferința pe țară a mișcării sportive

lita luptătorilor europeni, do
resc cu ardoare să realizeze la 
Varna o comportare la nivelul 
tradiției și al așteptărilor. De 
aceea, în aceste zile antrena
mentele au ciștigat un plus de 
conștiinciozitate, de participare 
angajată, de dăruire și dorință 
de autodepășire. In numărul de 
azi — cîteva informații și în
semnări despre echipa noastră 
reprezentativă de lupte GRE
CO-ROMANE.

★
Pe saltelele de antrenament, 

Imagini familiare, întîlnite de 
fiecare dată în preajma mari
lor competiții internaționale. 
Sportivi și... manechine. într-o 
prelungită încleștare, la sfîrși- 
tul căreia pe trupurile luptăto
rilor curge transpirația, deși in 
toate „luptele" ei au fost... în
vingătorii I Curind ei se vor a- 
fla, însă, față în față cu alți 
parteneri de întrecere, cam
pioni de azi și de mîine. hotă- 
rîți să facă și ei — asemenea 
adversarilor — totul pentru ca 
in cele 6 minute ale fiecărui

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare In pao a ♦-«)

Adnotări după finala Dinamo — Steaua CULTURA FIZICĂ, MU STRÎNS LEGATĂ
HANDBALIȘTII NOȘTRI AU DATORIA SĂ TRANSFERE 

ECHIPEI NAȚIONALE DISPONIBILUL DE AMBIȚIE,
• 1 ’

■s

La
DE ACTIVITATEA Df PRODUCȚIE

Industria linii din Timișoara, exercițiul

DÎRZENIE Șl ABNEGAȚIE DIN CAMPIONAT Șl CUPĂ
Kt fizic = sănătate

Gala finală de sîmbătă a ce
lei de a IV-a ediții a „Cupei 
României" a atras spectatori 
pînă la refuzul tribunelor în 
Palatul sporturilor și culturii 
din Capitală. O asemenea fi- 

? nală. cum este cea dintre 
Steaua șl Dinamo. în care sînt

»
cu succes la obținerea titlurilor 
mondiale și olimpice din ur
mătorii ani.

Privită prin această prismă 
— a intereselor reprezentativei 
României — finala a scos în 
evidență pe lingă cele de mai 
sns și unele manifestări străi

Ciștlgătorii celei de a TV-a ediții a „Cupei României*, handba- 
liștii formației Dinamo București. Sus, de la stingă la dreapta : 
Mircea Grabovschl, Ion Tase, dr. Valerlu Bucin, medicul echipei 
Eugen Andreescu, Mircea Bedivan, George Dogărescu, Cristian Be- 
clcherl. Cornel Durău, Vlrgil Constantinescu, mascur, Valentin Sa- 
mungi, antrenor ; Jos : Vlrgil Marchidan, Ghiță Llcu, antrenor prin
cipal, Mlhal Redl, Vaslle Oprea, Paul Matei, Adrian Cosma, Claudiu 
Ionescu. Foto: Dragoș NEAGU
angajați cei mai buni handba- 
liști români, titulari principali 
ai echipei naționale, produce 
de regulă un deosebit interes. 
Așa s-a întîmplat și simbătă. 
Disputa a fost dîrză, pal
pitantă, cu faze de ma
re spectacol și de multă 
virtuozitate tehnică. Am consta
tat și cu acest prilej că aceste 
două echipe pot crea baze so
lide pentru realizarea unei e- 
chipe naționale care să satis
facă exigențele, să concureze

abundat, dind acestui meci 
uneori o tentă de vendeta.

Meciul acesta de mare ten
siune s-a remarcat desigur pen
tru ardoarea, dîrzenia și abne
gația cu care cele două 
mâții și-au susținut 
Și, de fiecare dată, 
tîlnirile dintre aceste 
formații poartă această 
prentă, evidențiindu-ne posibi
litățile handbaliștilor noștri de 
a-și susține cu maximă dîrze- 
nie, pînă la ultima picătură

for- 
șansa. 

în- 
două 
am-

Hristache NAUM

(Continuare in pag 2-3)

Întreprinderea Industria 
din Timișoara a avut loc

La 
linii 
de curind un eveniment spor
tiv deosebit, pe care ținem 
să-1 consemnăm ca model demn 
de urmat și in alte județe : o 
consfătuire, un schimb de ex
periență pe tema activității 
sportive de masă în general și 
a gimnasticii la locul de mun
că in special, in întreprinderi
le industriei ușoare din Timiș, 
în spiritul obiectivelor stabili
te de recenta conferință pe 
țară a mișcării sportive. Au 
participat președinți ai orga
nizațiilor sindicale, președinți 
de asociații sportive, medici de 
întreprindere, profesori de e- 
ducație fizică din tot județul.

De ce Industria linii ? Pen-

și productivitate
tru că această unitate cu vechi 
tradiții muncitorești este un 
exemplu nu numai in ce pri
vește hărnicia oamenilor, dar 
și pentru locul pe care spor
tul îl ocupă în viața lor. „E- 
xercițiul fizic, practicat cu re
gularitate, nu numai pe terenul 
de sport, ci și la locul de mun
că, în pauza făcută în momen
tul de virf al oboselii, asigură 
două mari cîștiguri : sănătate 
și productivitate !“ — spunea 
directorul întreprinderii, ing. 
Dumitru Vinereanu, președin
tele asociației sportive, în ex-

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag 2-3)

După 2/3 din campionatul de fotbal

ne arenei sportive. Deși în a- 
eeeașl dimineață, de Ia tri
buna Conferinței Federației de 
handbal se solicita cu insis
tență instaurarea unui climat 
de ordine și disciplină, elimi
narea brutalităților din joc și 
Integrarea totală a evoluțiilor 
formațiilor noastre Intre para
metrii noului regulament, în 
partida finală faulturile groso
lane. jocul de extremă duritate 
șl gesturile total nesportive au

OBSESIA PUNCTELOR DOMINA 
ÎN DAUNA CALITĂȚII 

două locuri continuă să se a- 
fle, umăr la umăr, campioana 
„en-titre“. Universitatea Craio
va, și secondanta sg din ediția 
precedentă, Dinamo, urmate 
din aproape de revelația actua
lei competiții, Corvinul, in timp 
ce în subsolul clasamentului, cu 
excepția Progresului-Vulcan, 
distanțată de pluton (cu 
total exact pe jumătate 
cel realizat de lidere !). 
mai puțin de 12 echipe se 
eșalonate pe distanța a 
pdnete 1 Despre ce ..poli' 
clasamentului mai poate 
atunci vorba ?

DIVIZIA ,A“
Campionatul primei Divizii a 

intrat în ultima sa treime. Se 
presupune, deci, că echipele 
urmează să treacă mai rapid 
din domeniul calculelor pri
vind evoluția etapelor urmă
toare și a clasamentului ade
vărului, la o cadență dinamică 
și egală în susținerea șanselor. 
Mai ales în ceea ce- privește 
cei do) poli ai clasamentului.

De fapt, dacă privim mai 
atent clasamentul Ia zi, noțiu
nea de „poli" ai clasamentului 
a devenit destul de relativă. 
Pentru că, iată, după șase eta
pe ale returului, pe primele

un 
din
nu 

află 
4 

' ai 
fi

Este vorba, evident, de un 
proces de nivelare valorică a 
campionatului. întrebarea este 
inșă : LA CE NIVEL ? ; emu
lația firească a întrecerii pen
tru o clasare cit mai bună, o- 
norantă pe plan local și națio
nal, se conjugă oare cu efortu
rile susținute în cadrul clubu
rilor din primul eșalon pentru 
o reală competitivitate, mani
festată și în arena internațio
nală ? Și răspunsul nu poate fi

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag 2-3)



BUCUREȘTIUL A INAUGURAT SURPRIZE IN ETAPA A 14-a A CAMPIONATULUI DE POPICE I
CUPA ORAȘELOR' LA CICLISM 

într-o nouă 
orașelor" la 
două etape 

astă-dată. de

//
fa-a dat 

ediție a 
ciclism, 
fiind găzduite, de 
Municipiul București. Etapa de 
debut, programată sîmbătă. a 
fost o cursă de fond, derulată 
pe șoseaua Pitești 
dria, pe un 
(vînt. ploaie) 
de cauză lui 
prezentantul 
prins din pluton, împreună cu 
O. Mitran (Voința București), 
pe ultima parte a întrecerii. 
Cîștigătorul a fost cronometrat 
pe distanta de 70 km. cu tim
pul de lh50:45 — medie orară 
33,160 km ; ' ~ ’
Alexandru 
4. M. Nicolescu.
(ambii din

startul 
„Cupei 
primele

Alexan- 
timp neprielnic 
și a dat cîștig 

Zsolt Ldrincz. re- 
Brașovului. des-

2. O. Mitran. 3. I. 
(Voința București),

5. C. Suciu 
Cimpulung Muscel).

Etapa a doua., anunțată ini
țial că se va desfășura pe alei
le Institutului 
București, a 
moment 
parcului 
clasic). S-au 
ture (36 km), la încheierea că
rora primul care a -trecut linia 
de sosire a fost O. Mitran 
(Voința București), cronometrat 
cu 58:44 — medie orară 36,600 
km ; 2. I. Schneider (Arad). 3. 
D. Melinte (Voința București), 
4. Gh. Kleinpeter (Arad), 5. I. 
Alexandru (Voință București).

După două etape conduce O. 
Mitran, urmat de Z. Lorincz și 
I. Alexandru. Pe echipe : 1.
Voința București. 2. Cimpulung 
Muscel, 3. București.

Politehnic din 
fost- în ultimul 

transferată pe aleile 
Herăstrău (circuitul 

alergat 30 de

C.S.Ș. TRIUMF BUCUREȘTI A CUCERIT

„O//M
Concursul 

cu „Cupa 
în bazinul 
fost • 
c.s.ș.

CARPA fi" LA SĂRITURI IN APA
de sărituri dotat 

Carpați", desfășurat 
Olimpia clin Sibiu, a 

dominat d? reprezentanții 
___ Triumf București, care 

au cucerit victoria în șapte din 
cele 12 probe disputate. Clasa
mentul pe echipe (au partici
pat juniori „A“ și ,,B“): 1. C.S.Ș. ________ — « ’*-.2 Bucu- 

Sibiu 853 
586 p, 5. 

260 p, 6.
Progresul

TRIUMF 965 p, 2. Lie. 
rești 869 p.
P,
C.S.M.
C.S.M.

3. C.S.Ș.
4. Crișul Oradea 

Cluj-Napoca 
Sibiu 234 p.

București 142 p.
Rezultate : BĂIEȚI 

trambulină lm: 
(CSȘ Triumf) 394,20 _
Cherciu (Triumf) 392,60 p, 
Lepăduș (Lie. 2 Buc.)~ 366,45p ; 
trambulină 3 m : ' ~
446,40 p, 
435.35 p.

2.
3.

7.

1.
CAT. 
A.

„A“:
Cherciu 

p. 2
3.

C. 
N.

1. C. Cherciu
C. Hila (CSȘ Sibiu) 
Em. Penț (CSȘ Si-

W

ALEXANDRIALA
Șl IN CAPITALĂ, 

JURNEE INTERNAȚIONALE
DE BASCHET-JUNIORi

• Sala sporturilor din Ale; 
xandria va găzdui, între 16 și 
18 aprilie, un turneu internațio
nal de junioare, La care au fost 
Invitate echipele Bulgariei și 
Finlandei, și la care vor parti
cipa selecționatele noastre de ju
nioare și cadete.
• In

va avea 
lie, un 
Juniori, 
natelor _____
ne și României 
deți).
• Clasamentul 

nine „A“ după 
chelate duminică :

Capitală (sala Floreasca) 
loc, între 18 și 20 apri- 
turneu internațional de 
cu participarea selecțio- 

■ ' ---------- Germa-
și ca-

Bulgariei, R.D.
(Juniori

Diviziei 
turneele

femi- 
in-

GRUPA 1—6 :

1. „U“ Cj-N. 36 30 6 2904 *.2177 66
2. Poli Buc. 36 30 6 2685:2209 66
3. Voința Buc. 36 22 14 2541:2246 58
4. Olimp. Buc. 36 19 17 2225 :2314 55
5. Univ. Tmș. 36 13 23 2250:2463 49
6. Comerțul

Tg. M. 36 9 27 2187:2647 45

GRUPA 7—12

7. Progr. Buc. 36 21 15 2383:2297 57
8. CSU PI. 36 18 18 2477:2459 54
9. Crișul 36 18 18 2609:2307 54

10. Mobila S. M. 36 16 20 2192:2366 52
11. Voința Bv. 36 15 21 2204:2464 51
12. Carpați

Sf. Gh. 36 5 31 2012:2720 41
Turul 5 va avea loc la Cluj-

Napoca, între 14 Șl 18 aprilie.
(grupa 1—6) și la Ploioști,
între 21 și 25 aprilie (grupa 7—12)

0 Clasamentul grupei 7—12 a 
Diviziei " ’ '
turneul

Farul C-ța
CSU Sibiu
Urbis -Buc. 
Dinamo Or. 
„U“ Cluj- 
Napoca 

12. Carpațl Buc.
Turul 5 se va ____ T___

Oradea, intre 9 șl 13 iunie.

7.
8.
9.

10.
11.

masculine 
disputat 

36 
36 
36 
36

la
22
19
17
16

,,A“, după 
Constanța : 

’ 2975:2831 "" 
2882:2891 
2708:2870 
2769:2794

14 
17
19
20

58
55
53
52

36
36

20
31

16
5
desfășura

2727:2736
2616:3148

52
41 
la

1. A.
p, 2. N. Lepăduș 
Hila 371 p ; BĂIEȚI 
• “ 1. I. Pe-

p, 2. I. 
343,40

Fl. Avasiloaie (Lie. 2) 343 
‘ - - Pe-

2. I. Lajcsak 
Avasiloaie 378,35

1. FI. Avasiloaie 
Petrache 316,80 p,

biu) 428,35 p ; platformă : 
Cherciu 405 p, 2. N.
393 p, 3. C.
,,B“, trambulină 1 m : 
trache (Lie. 2) 364,25
Lajcsak (Crișul Oradea) 
P, 3.
p ; trambulină 3 m : 1. 
trache 386,05 p, 2. I.
378,50 p, 3. FI. ‘ 
p ; platformă :
329,45 p, 2. I. I .
3. M. Nedelcu (Lie. 2 Buc.) 296,30 
p ; FETE ,,A“ : trambulină 1 m: 
1. Cristina Timar (Triumf) 407,45 
p, 2. Luiza Nicolaescu (Progre
sul) 396 p, 3. Ileana Pîrjol 
(Triumf) 394 p ; trambulină 3 m:
1. Cristina Timar 435,95 p: 2.
Adriana Răzloagă (Lie. 2) 394,65 
p, 3. Ileana Pîrjol 386,05 p ; plat
formă : 1. Ileana Pîrjol 339,25 p,
2. Luiza Nicolaescu 330,25 pL 
Cristina Timar 313,70 p ;
,,B“ ; trambulină 1 m : 
tina Szakacs (Crișul) 
2. Andreea Dragomir 
376,75 p, 3. ‘ ‘

I.

: trambulină 1 m:

3. 
FETE 

1. Cris- 
391,95 p, 
(Triumf) 

, _ Arina Manta (CSȘ
Sibiu) 358,85 p ; trambulină 3 m: 
1. Andreea Dragomir 466,95 p, “ 
Cristina Szakacs 447,10 p, 
Luana Pătac (CSM Cluj-Napoca) 
395,95 p ; platformă : 
Szakacs 379,85 p, 2.

2.
3.

1. Cristina
Andreea 

Dragomir 358,90 p, 3. Ileana An- 
ghel (Triumf) 218,20 p.

Die IONESCU-coresp.

Ca și ii.trecerile anterioare, etapa a n-a a campionatului divi
zionar de popice, desfășurată sîmbăită și duminică, s-a caracterizat 
prin jocuri viu disputate, încheiate cu rezultate strînse.

ARAD- 2399—2255 (4—2).
ficînd avantajul pistei 
gazdele (care au avut în 
Benczedi — 411 cea mai 
mă jucătoare), au obținut o vic
torie detașată. (I. Bartha — 
coresp.) 0 VOINȚA ORADEA — 
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
2161—2332 (4—2). Derbyul seriei
Nord a revenit, pe merit, local
nicelor, dintre care s-au eviden
țiat Silvia Berinde — 443 și
Ibolya Katona-Mate — 426 (G.
Ilie — coresp.). 0 HIDROMECA
NICA BRAȘOV — VOINȚA — 
MIȘOARA 2364—2362 (3—3). 
zultatul a fost incert pînă la ul
tima bilă, * ' ' '
duceau cu 5 p d. Mariana Con
stantin (H) — 420 și Ildiko Gro- 
zăvescu (V) — 431 au fost cele 
mai eficace jucătoare. (C. Gruia— 

0 DERMAGANT TG.
— CONSTRUCTORUL 
2333—2284 (5—1).
MASCULIN

0 OLIMPIA BUCUREȘTI — 
PETROLUL BAICOI CÎMPINA 
5083—5124 (2—4). Surpriză de pro
porții : oaspeții, aflați în lupta 
pentru evitarea retrogradării, au 
reușit să cucerească două punc
te prețioase. Principalii autori ai 
victoriei : C. Dumitru — 906,
Gh. Pascu — 875 șl A, Șlai — 
860. De la gazde a corespuns aș
teptărilor doar Gr. Marin — 905. 
(D. Brănoiu — coresp.). 0 VO
INȚA BUCUREȘTI — CARPAT1 
SINAIA 5112—4759 (6—0). Forma
ția gazdă, care în turul campio
natului a avut o evoluție modes
tă, se află acum prmtre cele 
mai bune sextete crrn seria Sud,

FEMININ
• VOINȚA PLOIEȘTI — LA

ROMET BUCUREȘTI 2398—2419 
p.d. (scor individual 2—4). 
vele antrenoarei-jucătoare 
Trandafir (care a fost șl 
mai bună din echipa ei - 
au întrerupt șirul victoriilor lo
calnicelor, • 
succes. 0 
METROM 
(5—1). Cu 
precizie în 
distele au cîștigat clar, avînd în 
Alexandrina Navon (469) și Ioa
na Dogaru (432) principalele rea
lizatoare. De la brașovence s-au 
impus Eva Adam — 424 și Maria 
Bleandă — 423. (N. Tokacek —. 
coresp.) • GLORIA BUCUREȘTI
— OLIMPIA BUCUREȘTI 2197—
2198 (5—1). Victorie comodă a
bucureștencelor, dintre care s-au 
remarcat Margareta Cătineanu — 
462, Ana Petrescu — 422 și Oc
tavia Ciocîrlan — 416. De la
oaspete doar Florica Filip a a- 
tins totalul de 400 p d. (O. 
Guțu — coresp.). • VOINȚA 
TG. MUREȘ — C.S.M. REȘIȚA 
2375—2316 (4—2). Elisabeta Albert 
(V) — 417 și Maria Zsizsik 
(C.S.M.) — 411, au fost cele mai 
eficace ju-cătoare. (P. loan — 
coresp.) • DACIA PLOIEȘTI — 
VOINȚA GALAȚI 2190—2378 (1—5). 
Campioanele și-au confirmat va
loarea, obținînd în deplasare cele 
două puncte puse ’ în joc. Aris- 
tica Dobre — 426 și Elana Radu
— 415 au fost principalele reali
zatoare ale victoriei. (O. Băltea- 
nu — coresp.) 0 VOINȚA O- 
DORHEIU SECUIESC — U.T.

Valori- 
proprii, 

Clara 
în for-

a cin-
S-au

Ele- 
Elena 

cea 
- 428)

(i.

TG.

obținînd un meritat 
RAPID BUCUREȘTI— 

BRAȘOV 2528—2457 
un evident plus de 
lansarea bilei, rapi-

coresp.)
MURES 
GHERLA

d.

TI- 
Re-

cînd oaspetele con-

dummică -ob‘ 
cea victorie 
remarcat 1. Băiaș 
„pline" și 369 la 
Purge — 883, C.
878 și 
nean u 
mai multe popice au doborit 
F. Irimincscu — 834 și S. Nicoară
— 824. (T. T.) O ELECTROMUREȘ
TG. MUREȘ — AURUL -------
MARE 5490—5453 (3—3).
nil ‘ ’ ... -
ne 
L. 
rît 
băimăreni, 
impus atenției, 
coresp.) 0 C.F.R.
LAROMET BUCUREȘTI 4918—4830 
(5—1). Meci de factură tehnică 
modestă, în care frații C. Frigea
— 865 și I. Frigea — 838 au a- 
dus cea mai mare contribuție la 
victoria gazdelor. (N. Teodorescu
— coresp.) 4» PROGRESUL ORA
DEA — TEIINOUTILAJ ODOR- 
HEIU SECUIESC 5195—4933 (G—0). 
învingîndu-și adversarii pe toată 
linia, gazdele, care au avut în 
I. Lang (892) cel mai eficace Ju
cător, au obținut o victorie co
modă. ’
JIUL 
HUNEDOARA ___ ___
In vervă deosebită, localnicii 
Gherman (894) și N. Păsărică 
(883) au fost liderii învingători
lor (R. Cozma — coresp.) 0
CONSTRUCTORUL GALAȚI —
CHIMPEX CONSTANȚA 4985— 
4890 (5—1). Victorie clară.
I. Covîrșală — 874, V. Ivan — 852.

. de la gazde, respectiv Gh. 
Silvestru — 886 au fost cei mai 
eficace popicari. (T. Siriopol — 
coresp.) f) CHIMICA TIRNA- 
VENI — VOINȚA TG. MUREȘ 
5676—5724 (2—4).

hin'a .cea de 
consecutivă.

— 899 (590 ia
,.izblate“), 
Rădulescu 

campionul țării L. Păgi- 
— 865. De la învinși, cele 

popice au
— 834 și S.

p. I
î

BAIA
Campio- 

au fost nevoiți să se incli- 
în fața gazdelor, de la care 
Soos și șt. Ordog au dobo- 
fiecare cite 939 popice. Dintre 

Gh. Vuță cu 942 s-a 
(I. Păuș - 
CONSTANȚA —

(I. Ghișa — coresp.) $
PETRILA — METALUL 

5271—5030 (6—0).
1 I.

DUPĂ FINALA „CUPEI ROMÂNIEI" LA HANDBAL MASCULIN
(Urmare ain pag. 1)

de energie, posibilitățile de vic
torie. Pe de altă parte este de 
mirare cum aceiași sportivi reu
niți în echipa națională, acolo 
unde interesele sînt net supe
rioare și impun o concentrare 
puternică, o dăruire totală, 
exemplară abnegație, nu mai 
dovedesc același ascuțit spirit 
combativ 
ruire ci devin chiar copleșiți 
de circumstanțe pierzînd incre
dibil șanse uriașe. Să ne amin
tim, ca un exemplu recent, 
care ne mai picură încă amar 
în inimă, partida cu Spania de 
la Frankfurt pe Main, în care 
s-a ratat calificarea in

ne-

O 
cu-

și de maximă dă-

finala

UN REUȘIT CONCURS DE PATINAJ
MIERCUREA CIUC (prin tele

fon). Patinoarul artificial din lo
calitate a găzduit, timp de trei 
zile, concursul de patinaj artis
tic dotat cu „Cupa F.R.P.", re
zervat speranțelor și copiilor de 
categoriile I șl II. La întreceri 
au participat 60 de concurenți 
din București. Brașov, Buzău, 
Cluj-Napoca, Galați, Ploiești și 
Miercurea Ciuc. Cu unele mici 
deficiențe organizatorice (dumi
nică întrecerea a început cu o 
oră întîrziere), disputele micu
ților patinatori s-au • ridicat la 
un nivel tehnic mulțumitor. Du
minică, din tribune s-au 
aplaude frenetice, venite 
partea unui numeros grup 
elevi de la Școlile generale nr. 
2 și 3 din Moinești care, după 
cum
Rodica Hanu, au avut prilejul 
de a vedea pentru prima oară,

pe viu, 
concurs, 
fete — 
I.E.F.S. 
Marton 
3,60 p, :

interesant 
copii II 
(C.S.U. — 
2. Greti 

Cluj-Napoca). 
(C.S.Ș. 

băieți - 
Galați) 
(C.s.ș.

B
5,40 ;

Pa-
2.

auzit 
din 
de

un asemenea 
. Rezultate :
1. Oana Cazan 
Buc.) 2,40 p, 

(C.S.M. _
, 3. Gabriela Biro

Miercurea Ciuc) 8,40 p ; 
1. M. Prisăcaru (C.S.Ș. 
2,0 p, 2. Z. Kerekeș 
Miercurea Ciuc) 4,60 p, 
Pavel (Tractorul Brașov) 
copii I fete — 1. Cristina 
pone (C.S.Ș. 
Corina Tăutu 
p, 3. Ni cole ta 
I.E.F.S. Buc.) 
1. “

3.

ne spunea profesoara lor, 
au avut

— 1.
2 Buc.) 3,40 p, 
(C.S.Ș. 2 Buc.) 4,0

Cimpoieșu (C.S.U.— 
4,20 p ; băieți — 

C. Gheorghe (C.S.Ș. - • ••*
2,0 p, 2. H. Nicorici 
Cluj-Napoca) 5,0, 3. C.
(C.S.M. Cluj-Napoca) 6.0 p : spe
ranțe fete — 1. Marina Belu 
(C.S.S. 2 Buc.) ; speranțe băieți 
— 1. S. Gheorghiu (C.S.U. —
I.E.F.S. Buc.).

V. PAȘCANU-coresp.

Galați) 
(C.S.M.

Popa

PRIMII ÎNVINGĂTORI Al SEZONULUI DE DIRT-TRACK
Amatorii de dirt-tirack din 

Capitală au asistat pe stadionul 
Metalul din Pantelimon La pri
mele concursuri ale sezonului. 
Intr-un trial, în vederea partici
pării a doi motocicliști români 
la apropiatul turneu din Bulga
ria, cel mai buni seniori s-au 
dovedit, la început de sezon, a 
fi de forțe sensibil egale : 1. Io
nel Pavel (Voința Sibiu) 12 p, 
2. Marin Dobre (Metalul Bucu
rești) 12 p (mai puține victorii 
de manșe), 3. Eugen Botezatu 
(C.S. Brăila) 11 p.

Etapa inaugurală a campiona
tului republican . de juniori a 
reunit, în formula clasică de lfl 
alergători în 20 de manșe, pe

ADFIINISTRAHA DI SIAI LOIO PRONOSPORT INfORNEAZA

tinerii motocicliști remarcați în 
sezonul trecut, precum și o serie 
de elemente talentate depistate 
în ultima vreme. Sibianul Ni- 
colac Puraveț și-a făcut o rein
trare spectaculoasă și împreună 
cu coechipierul său Marius Șoai
tă, în evident progres, și-au do
minat partenerii datorită 
plus de tehnică în 
CLASAMENT : 1. N.
(I.P.A. Sibiu) 14 
(I.P.A.) 13 p, ’
(C.S. Brăila) 12 
gian (Met. Buc.) 
bu (I.P.A.) 9 p,
(C.S. Brăila) 9 
(I.P.A.) 8 p, 8. D. Stoica (I.P.A.) 
8 p, 9. M. Gheorghe (Met. Buc.) 
7 p, 10. R. Dieter (Voința Sibiu) 
6 p. Etapa a II-a este programa
tă duminica viitoare pe pista 
stadionului din Sibiu. (Tr. I.).

3.

unui 
derapaj. 
Puraveț 

2. M. Șoaită 
Postolache 

4. S. Hala- 
p, 5. S. Ghi- 

Gh. Șofran 
7. A. Hack

campionatului mondial pentru 
că handbaliștii noștri n-au dat 
dovadă tocmai de calitățile eta
late sîmbătă în această finală, 
firește cu excepția actelor 
sportive.

în fine, să criticăm încă 
dată arbitrajul prestat de
piui buzoian Romeo Iamandi — 
Traian Ene, care a favorizat 
existența durităților și a ges
turilor nesportive, care a pro
vocat — prin indulgență și u- 
nele decizii neconforme cu rea
litatea — acele momente re- , 
probabile din finalul partidei. 
Neținînd seama de recomandă
rile federației, de regulamen
te în vigoare, cei do, arbitri 
au permis săvirșirea unei suite 
de abateri, s-au făcut că nu le 
văd sau au apelat la sancțiuni 

minime, invitîndu-i parcă 
handbaliștii din cele două 
chipe 
Și tot 
stîrnit 
ganică 
sigur

pe 
e-

să se răfuiască în voie, 
de la aceste greșeli s-a 
și manifestarea huli- 
a celor două galerii. De

alcă Colegiul central

CONFERINȚA F
se-Sîmbătă au avut loc, la 

diul C.N.E.F.S., lucrările Confe
rinței F.R. Handbal. Au fost dez
bătute, cu acest prilej, în spirit 
critic șl autocritic, realizările și 
lipsurile manifestate în perioada 
1975—1980 In domeniul handbalu
lui, precum șl planul de dezvol
tare a acestei ramuri sportive în

ȘI DV. PUTEȚI Fl UN MARE 
CiȘTIGATOR Î

Agențiile Loto-Pronosport mai 
pot elibera doar astăzi b!lete cu 
numerele dv. preferate pentru 
prima tragere Pronoexpres din 
această lună, care va avea loc 
mîine 7 aprilie 1982. O formă de 
joc foarte avantajoasă, folosită 
cu succes de tot mai numeroși 
participant, o constituie varian
tele combinate și combinațiile 
,,cap de pod", achitate 100% sau 
In cotă de 25%, care dau posi
bilitatea de a obține suite de 
cîștiguri la mal multe categorii. 
Se reamintește că șl pe varian
tele achitate 25% se atribuie 
cîștiguri de valoare maximă (au
toturisme „Dacia 1300“ și sume 
de pină Ia 50.000 lei), In cazul 
fci care la categoria respectivă 
nu se omologhează variante cîș- 
tigătoare achitate 100®/». Indife

rent insă de forma de participa
re. principalul „secret** al ma
rilor succese este prezența cu 
regularitate la sistemul de Joc 
preferat. încercați să vă numă
rați și dv. printre marii cîști- 
gătorl La tragerea de mîine !

în aceste zile continuă vîn- 
zarea biletelor pentru tragerea 
Loto 2 de duminică 11 aprilie 
1982. Jucați din timp numerele 
preferate I

ClȘTYGURLLE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 31 MARTIE 

1982

Cat, 2 : 5 variante 25% a 20.045 
Iei ; cat. 3 : 19,75 a 5.075 lei ; cat. 
4 : 67,25 a 1.490 lei ; ca% 5:274,75 
a 365 lei.; cat. 6 : 8.842,00 a 40 
lei ; cat. 7: 268,75 a 200 lei ; 
cat. 8 : 4.711.50 a 40 lei. REPORT 
CATEGORIA 1 : 180.967 lei.

In întrecerea celor
COPIII DIN BRAȘOV - DIN
Concursul republican de scrimă 

pentru copii s-a încheiat ieri, la 
„Floreasca**, odată cu întreceri
le In probele pe echipe. După 
dublul lor succes la Individuale, 
micii scrimeri din Brașov au mai 
înregistrat o reușită, la sabie 
(D. Grigore, C. AIbu, D. Vărza- 
ru, C. Zichil ; antrenori, M. Ti- 
cușan, L. Rohoni, Gh. Stan). Pe 
locul 2 — C.S. Șc. 1 “ 
locul 3 — C.S. Șc.

Iată și clasamentele 
te probe. FLORETA 
Șc. Constanța (L. 
Grin del, M. Craiu, M. Toader ; 
antrenoare, prof. Nidia Barbn),

Buc., iar pe 
Unirea Iași.

în celelal- 
(b) : 1. U.S. 
Bahrim, C.

arbitrilor, F.R.H. vor analiza și 
iși vor spune cuvintul.

Pentru ca handbalul nostru 
să progreseze, pentru ca echipa 
națională 
diurnul de 
întreceri 
nevoie ca 
club, îndeosebi al celor frun
tașe, care dau sportivi lotului 
să fie curățat dc zgura acestor 
acte de crasă indisciplină, iar 
sportivi, — oblșnuiți in întîlni- 
rile interne — să dea în jocurile 
internaționale oficiale, atunci* 
cînd apără onoarea sportivă a 
țării, întreaga lor capacitate și 
putere de luptă, să manifeste 
abnegație și spirit de sacrificiu.

Federația de specialitate are 
obligația să vegheze la intro- 
narea ordinii și disciplinei, la 
programarea arbitrilor capabili 
să îndeplinească noile dezide
rate, la stimularea sportivilor 
și tehnicienilor pentru o pre
gătire de calitate tot mai 

■ înaltă, pentru o evoluție la co
tele exigențelor mondiale.

să revină pe po- 
prentiere al marilor 
internaționale este 
jocul echipelor de

R HANDBAL
perioada 1981—1985. Participanții 
la Conferință au ales, pe cei 57 
de membri ai Comitetului fede
ral, precum și pe cei 17 membri 
ai Biroului federal. în funcția de 
președinte a fost reales prof, 
univ. loan Kunst-Ghermănescu, 
iar secretar Lucian Grigorescu.

LA INDUSTRIA LlNII DIN TIMIȘOARA
(Urmare din pag. 1)

punerea prezentată în fața in- 
vi taților.

„Sănătate șl productivitate", 
cuvinte repetate cu insistență 
și ale căror valori au fost ar
gumentate cu statistici de spe
cialiștii care au efectuat teste 
și cercetări pe tema gimnasticii 
la locul de muncă, cum este, 
de pildă, dr. Titus Petrovici. 
Sub imboldul acestor idei, la 
Industria linii marea majori
tate a muncitoarelor din toate 
secțiile execută cu consecvență 
și plăcere repriza de gimnasti
că — făcută tot mai atractivă, 
de instructori. Participanții la 
întilnire au avut prilejul să 
se convingă 
„Sănătate 
constituie 
film interesant 
ția de specialitate din C.N.E.F.S. 
și prezentat la consfătuire de

Și
Și

de acest lucru, 
productivitate" 

genericul unui 
realizat de sec-

prof. Teoharie Bozianu. Dar 
sportul de masă la Industria 
linii înseamnă nu numai gim
nastică la locul de muncă. Pre
ședintele asociației a tinut să 
vorbească invitatilor și despre 
numeroasele acțiuni organizate 
aici sub genericul, competiției 
naționale 
prezentat și baza sportivă 
întreprinderii, sugestiv 
„Centru de sănătate”. Baza cu
prinde, pe lingă 
teren de 
letism, 
volei, bazin 
sală de sport 
larii celor ce 
dustria linii.

Intîlnirea de la Timișoara 
s-a constituit într-o reală reu
șită a sportului de masă.

.Daciada". El le-a 
a 

numită

un excelent 
fotbal, cu pistă de at- 

terenuri de handbal, 
de înot acoperit, 
pentru... preșco- 
muncesc la In

ALERGĂRI SPECTACULOASE,
mai mici scrimeri

2. C.S.M. Baia Mare, 3. C.S. Satu 
Mare. FLORETA (f): 1. C.S. Șc. 
1 Buc. (Ioana lonescu, Mihaela 
Ungureanu, Silvia Durbac, Lau
ra Badea, antr. prof. Ana Pascu, 
Maria Vicol și Rodica Popescu), 
2. C.S. Șc. Satu Mare, 3. Tînărul 
tractorist Brașov. SPADA: 1.
I.E.F.S. (V. Țone, M. Bărăscu, 
C. Grigorescu, Al. Papacocea, 
antr., prof. M. Ghimpușan și I. 
Rădulescu).

O absență surprinzătoare dintre 
cîștigători, atît la individuale cît 
și la echipe, aceea a reprezen
tanților municipiului Satu Mare 
(t. st.).

Vreme 
culoase, 
sosiri strînse, 
Ie alergărilor 
duminică pe 
Ploiești.

Confirmînd 
tată în reuniunile 
formațiile D. Toduță și ___
lonescu au obținut trei și res
pectiv două victorii- în schimb, 
M. Ștefănescu și I. Oană nu au 
reușit nici de această dată să 
„spargă gheața", deși s-au stră
duit, amînînd obținerea primelor 
victorii pentru mai tîrziu. îl 
așteptăm...

Așteptăm, de asemenea, rea
pariția în programul oficial al 
alergărilor a unor rubrici soli
citate și de certă necesitate, dar 
care au dispărut în acest an. 
Este vorba de clasamentele pe 
victorii și „Pe parcursul alergă
rilor" (un scurt film al fiecă-

bună, alergări specta- 
corectări de recorduri, 

iată caracteristici- 
de trap disputate 
hipodromul din

forma bună ară- 
anterioare, 

Sandi

rei 
s-au 
să 
asuf

In 
reur 
dum 
cap, 
lie“, 
din

R1 
I : 
1:41, 
dine 
gruț 
Dine 
dine 
plă 
(D. 
Sim 
trip'. 
IV-j 
1:33 
Sim 
ord!



DI, ALTCEVA...
pe deplin motivată de cele pe
trecute în cimpul de joc : acolo 
undo cei patrii mijlocași ai oas
peților (față . dc numai doi ai 
gazdelor, inirucît -Bodi s-a re
pliat tot timpul după lordănescu) 
au asigurat densitatea necesară 
într-o zonă importantă a tere
nului, devenind rînd pe rînd, în 
funcție de fază, atacanți și, cu 
precădere, apărători.

„Miercuri, pentru meciul de a- 
casă, cu A.S.A. Tg. Mureș, vom 
juca cu trei vîrfuri, așadar și cu 
Barbu“, ne spunea Cernăianu în 
avionul care aducea, sîmbătă 
seara, echipa la București.

O altă „mutare** cerută de... 
altă partidă și care demonstrea
ză elasticitate, creativitate în 
modul de a pregăti și a gîndi 
fiecare meci. O explicație, cre
dem, a succeselor obținute de 
formația bucureșteană în retu
rul campionatului Diviziei „A“, 
în al cărui clasament, cum se 
vede, Steaua... urcă mereu.

Gheorghe NICOLAESCU

ALTE ROLURI,
Din capul locului, iubitorii fot

balului din Pitești, suporterii lui 
F.C. Argeș vor trebui să înțeleagă 
câ venirea lui Nicolae Dobrin la 
conducerea tehnica a formației nu 
înseamnâ și rezultate imediate, așa 
cum și alți antrenori tineri, foști 
mari jucători nu au putut face mi
nuni I Dobrin a încercat distribuiri 
noi de sarcini în cadrul echipei - 
de care s-a mai vorbit — și care 
promiteau. Deci, alte „partituri* 
r ntru Bâluță, Kallo sau Moiceanu. 
Noul antrenor a găsit adeziunea ju
cătorilor și atmosfera de lucru era 
favorabilă.

Dar a venit meciul cu Sportul stu
dențesc. Rezultatul de 0—0 a cobo- 
rît F.C. Argeș la —3 p în clasamen
tul adevărului. De ce ? Pentru că 
sîmbătă argeșenii au greșit, de pildă, 
jucînd pe sus, în fața unor fundași 
înalți (în zona lui Cazan și lorgu- 
lescu) sau au „cărat" inutil balo
nul, au traversat terenul de-a latul, 
ca Băluță, Kallo sau Jurcă, omițîndu-

• In vederea partidei retur din preliminariile C. E.

LOTUL REPREZENTATIV DE JUNIORI 
A PLECAT IERI ÎN BULGARIA

Mîine, la Samokov, echipa 
reprezentativă de juniori a tării 
noastre va susține meciul retur 
(în primul joc, la Hunedoara : 
2—2) cu selecționata similară a 
Bulgariei, în cadrul prelimina
riilor C.E.

în vederea acestei întîlniri. 
tinerii noștri fotbaliști au ple
cat ieri în Bulgaria. Antrenorii 
Marcel Pigulea și Costică Toma 
au deplasat următorul lot :

lideră și la „speranțe"
1. UNIV. CRAIOVA 23 16 4 $ 81-16 36
2. S.C. Bacău 23 15 6 2 66-17 36
3. Corvinul 23 15 3 5 68-28 33
4. Dinamo 22 12 5 5 51-24 29
5. F.C. Constanța 23 13 2 8 58-27 28
6. „Poli" Timiș. 23 12 3 8 44-39 27
7. C.S. Tîrgoviște 23 12 3 8 36-32 27
8. F.C.M. Brașov 23 11 3 9 35-32 25
9. F.C. Argeș 23 11 2 10 32-33 24

10. „U“ Cluj-Napoca 22 10 1 11 39-35 21
11. Steaua 23 7 6 10 33-48 20
12. Sportul stud. 93 8 4 11 33-50 20
t3.xÂ.'xA. Tg. M. 23 8 2 13 29-4T 18
14. Chimia 23 7 4 12 33-57 18
16. Progresul Vul. 23 6 4 13 34-71 16
16. F.C. Olt 23 6 3 14 32-59 15
17. U.T.A. 23 5 0 18 21-67 10
18. Jiul 23 4 1 18 16-65 9

Turneul va constitui un prilej 
de selecție a celor mai talentați 
copii pentru centrul de fotbal al 
clubului Steaua. Relații despre 
organizarea acestei acțiuni se 
dau la Complexul sportiv al clu
bului din Bd. Ghencea, telefon 
31.14.13.

HIPISM
V-a : 1. Onagra (S. Ion eseu) 
1:31,2 ; 2. Rigoarea. Simplu 5, 
ordinea 17, event 20, triplu cîș
tigător 316. Cursa a VI-a : 1. 
Faleza II (D. Toduță) 1:28,7 ; 2. 
Solitar, 3. Hublou. Simplu 5, or
dinea 75, event 34, ordinea triplă 
1 454. Cursa a Vil-a : 1. Roxa
na (M. Dumitru) 1:35,1 : 2.
Rudy. Simplu 5, ordinea 16, e- 
vent 38, triplu cîștigător 425. 
Cursa a VIII-a : 1. Toporaș (D. 
Toduță) 1:29,2 ; 2. Bucuria. 3. 
Manșon. Simplu 2,60, ordinea 4, 
event 30, ordinea triplă 168. Cursa 
a IX-a : 1. Solia (S. Ionescu) 
1:33,3 ; 2. Sucă, 3. Florida Sim
plu 32. ordinea 11, event 14, or
dinea triplă 387, triplu cîștigător 
324. Cursa a X-a : 1 Jurista 
(Gh. Tănase) 1:32,1 : 2. Papin. 
Simplu 4, ordinea 11. event 17.

C. DUMITR’U

DE LA 2-0
Una caldă — victorie (2—0) 

acasă în fața dinamoviștilor, una 
rece — înfringere la scor (0—5), 
în deplasare, in fața liderului, 
iată parcursul echipei Politehnica 
Timișoara în decurs de o săptă- 
mînă. Sîmbătă, la Craiova, Poli
tehnica a fost de nerecunoscut, 
făcînd pur și simplu figurație, 
neputînd fi nici un moment un 
obstacol pentru echipa craiovea- 
nă. evoluția ei ridicînd un mare 
semn de întrebare : „Aceasta a 
fost formația care a învins pe 
Dinamo Intr-adevăr, pe tere
nul craiovean a evoluat o „um
bră" a „ll“-lui timișorean, de 
parcă în ziua respectivă compo- 
nenții lui se întîlniseră pentru 
prima dată. Combinațiile se fă
ceau greu, iar nereușitele indi
viduale ridicau și ele un mare 
semn de întrebare în privința 
cunoștințelor tehnico-tactice pre
tinse pentru un divizionar „A". 
Se motiva că echipa timișoreană 
trăiește intens „complexul Craio
va" în fața căreia, în ultimul timp 
nu a reușit să câștige vreun 
punct, nici măcar pe teren pro
priu. De aici, însă, și pînă la 
faptul că sîmbătă timișorenii nu 
au contat deloc In ofensivă, 
NICI UN ȘUT, NICI UN COR-

DAR ȘUTURILE?
se elementul fundamental al jocului 
- ȘUTUL. Un singur șut al F.C. 
Argeș într-o repriză dominată de 
gazde în proporție de 85—90%» iată 
o „performanță" rară, ceea ce tre
buie să constituie, în continuare, mo
tiv de analiză. F.C. Argeș se află 
pe locul 2 ca ineficacitate (20 de 
goluri, după F.C.M. Brașov, cu 17 
goluri). Și ar mai fi ceva : se pare 
că eforturile depuse miercuri în jocul 
de Cupă cu Steaua și-au cam spuș 
cuvintul sîmbătă.

Două cuvinte despre Sportul stu
dențesc : și-a propus să nu piardă 
la Pitești și a reușit. Tactic a jucat 
bine (în sfîrșit, am văzut un marcaj 
aproape de cerințele actuale, un 
dublaj asemănător), a închis aproa
pe toate culoarele de șut. în atac, 
însă, Sportul s-a arătat deficitară, 
cele cîteva curse ale lui FI. Grigore, 
după pauză, constituind doar... 
simple pîlpîiri.

Constantin ALEXE

Somoghi și Barba — portari ; 
Bălan, Mirea, Belodedici, 
Pascu, Neamțu, Preda, Burchel, 
Dumitrcasa, Grigore, Hagi, 
Lăcătușu, Țîrlea, O. Popescu, 
Bucico și T. Radu — jucători 
de cîmp.

SERIA I
Minerul Gura Humorului r- 

Minerul Vatra Dornei 3—0 (0—0), 
Metalul Rădăuți — Foresta Făl
ticeni 4—1 (3—0), Cetatea Tg.
Neamț —TEPRO Iași 0—1 (0—0),
Integrata Pașcani — A.S.A. Cîmpu- 
lung Moldovenesc — nedisputat, 
Cristalul Dorohoi — C.F.R. Paș
cani 0—3 (0—1), Nicolina Iași — 
Avîntul TCMM Frasin 2—1 (1—1). 
Celuloza Piatra Neamț — Șiretul 
Bucecea 2—0 (0—0), Cimentul
Bicaz — Metalul Botoșani 1—1 
(0-1).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a XIX-a : 1. MINE
RUL GURA HUMORULUI 26 p 
(39—16), 2. C.F.R. Pașcani 26 p 
(34—15), 3. TEPRO Iași 26 p 
(36—21)... pe ultimele : 14. Nico
lina Iași 14 p (13—25), 15. Cimen
tul Bicaz 14 p (16—31), 16. Inte
grata Pașcani 9 p (19—43).

SERIA A Il-a
Petrolul Moinești — DEMAR 

Mărășești 5—0 (2—0), Energia
Gh. Gheorghiu-Dej — Gloria Foc
șani 3—1 (0—0), Victoria Bacău
— Letea Bacău 1—0 (0—0), La
minorul Roman — Foresta Gu- 
gești 5—1 (3—0), Viticultorul Pan- 
ciu — Rulmentul Bîrlad 4—0 
(2—Oj, Minerul Comănești — 
Textila Buhuși 3—0 (1—0), Lu
ceafărul Adjud — C.S.M. Bor- 
zești 0—2 (0—1), Partizanul Bacău
— Metalul Huși 3—0 — Metalul 
s-a retras din campionat.

Pe primele locuri : 1. PETRO
LUL MOINEȘTI 27 p (43—15), 2 
Laminorul Roman 27 p (38—15),
3. Partizanul Bacău 26 p (44—20).
4. Victoria Ba<5ău 26 p (27—11)... 
pe ultimele : 14. DEMAR Mără
șești 13 p (19—42), 15. Rulmentul 
Bîrlad 12 p (14—35).

SERIA a IlI-a
I.C.I.M.  Ploiești — Prahova 

Ploiești 0—1 (0—0), Carpați Sina
ia — Caraimanul Bușteni 1—0 
(0—0), Carpați Nehoiu — Chimia 
Brazi 2—1 (0—0), Ferodoul Rm.
Sărat — Poiana Cîmpina .1—1 
(0—0), Petrolul Băicoi — Minerul 
Filipeștii de Pădure 1—1 (1—0),
Chimia Brăila — Ș.N. I.T.A. Bră
ila 2—2 (1—2), Petrolul Berea — 
Metalul Mija 3—1 (2—0), Autobu
zul Făurei — Chimia Victoria 
Buzău 1—0 (0—0). Meci restanță, 
din etapa a XVII-a, Prahova 
Ploiești — Caraimanul Bușteni 
2—1.

Pe primele locuri î PRAHOVA 
PLOIEȘTI 33 p (40—9), 2. I.C.T.M. 
Ploiești 25 p (31—21), 3. Chimia 
Brazi 23 p (41—20)... pe ultimele:
15. Petrolul Berea 14 p. (26—41),
16. Autobuzul Făurei 12 p (10—51).

LA 0-5!
NER („recordul" campionatului!) 
este cale lungă și nu scuză cu 
nimic evoluția foarte slabă a 
echipei lui C Manolache. Modul 
cum au jucat studenții timișo
reni constituie un serios sem
nal de alarmă. în perspectiva 
partidelor viitoare, care trebuie 
recepționat la timp, mal ales 
prin prisma reconsiderării mani
erei de abordare a meciurilor 
din deplasare, singura posibili
tate de a recupera din handicapul 
acelui —3 din clasamentul adevă
rului. în cadrul măsurilor de 
redresare care se impun nu tre
buie omisă nici atmosfera din 
cadrul lotului, aflată șl ea în 
suferință.

Adrian VASILESCU

NICI CU DOUĂ 
FLORI...

Sîmbătă, la Tg. Mureș, jucăto
rii de la A.S.A. n-au mal intrat 
la vestiare, după partida cu Sport 
Club Bacău, cu capul plecat, așa 
cum făcuseră cu o săptămină in 
urmă, la Hunedoara. Și totuși se 
mpnține o mare diferență între 
randamentul echipei A.S. Armata 
de acum cîțiva ani — aproape de 
fiecare dată dădea bătălia, cu 
succes, pentru unul din locurile 
fruntașe, participa în Cupa 
U.E.F.A. — și comportarea 11-lui 
de azi.

De ce oare această dferență ? 
Jucătorii sînt aproximativ aceiași, 
condițiile de pregătire aceleași. 
Cu toate acestea echipa pare a 
nu mai avea „nervul" de altăda
tă ; a dispărut jocul pe contra
atac care îi era caracteristic. A 
intervenit, în schimb, poate și 
din cauza locului precar ocupat 
în clasament, o DEFICIENTA DE 
PREGĂTIRE PSIHICA : aproape 
întotdeauna, după primul gol 
primit, echipa „cade", cu greu 
f?i regăsește linia de plutire. 
Sîmbătă, la Tg. Mureș, doar cu... 
microscopul au putut fi văzute 
cîteva elemente ale jocului mo
dem. Și cum poți avea pretenții 
mai mari cînd pe mulți dintre 
jucătorii mureșeni „nu-i ascultă 
mingea" ? Desigur, se poate spu
ne că alta este „fața" echipei cu 
B6l6ni și Hajnal în teren. Dar 
tot cu ei în formație au ajuns 
mureșenii să lupte pentru evita
rea retrogradării... Nici cu două 
flori nu se face primăvară...

Sînt destui jucători tineri la 
A.S.A. Mulți dintre ei talentați. 
Ca de pildă Bolba, Cernescu, Ilie. 
Dar sîmbătă, doar Ilie a dat sa
tisfacție. Bolba 8-a învîrttt fără 
rost mai bine de o jumătate de 
oră și, accidentat, a ieșit de pe 
teren lăsînd locul „veteranului" 
Fazekas, a cărui prezență in te
ren s-a făcut simțită în bine tot 
timpul. Ar fi necesară, credem, 
o analiză serioasă a activității e- 
chipei, întărirea conducerii teh
nice, un plus de pregătire și de 
ambiție, de autodepășlre, din par
tea tuturor, pentru ca A.S.A., 
cîndva o echipă fruntașă, să de
monstreze tuturor că a rămas 
aceeași.

Mircea TUDORAN

REZULTATELE ETAPEI A
SERIA A IV-a

Petrolul Constanța — Chimpex 
Constanța 3—0 (2—0), Progresul 
Isaccea — Șoimii Cernavodă 4—4 
(3—1), Granitul Babadag — Vo
ința Constanța 1—0 (0—0), Ș.N.
Tulcea — Metalul Mangalia 1—0 
(0—0), Rapid Fetești — Avîntul 
Matca 1—0 (0—0), Marina Man
galia — Cimentul Medgidia 1—2 
(0—0), Victoria Țăndărel — An
cora Galați 2-1 (0—0), Metalo-
sport Galați — Arrubium Ma
cin 7—0 (3—0).

Pe primele locuri : 1. PORTUL 
CONSTANȚA 26 p (44—16), 2. 
Metalosport Galați 24 p (42—18). 
3. Rapid Fetești 24 p (31—22)... 
pe ultimele : 13. Ancora Galați
15 p (23—28), 16. Marina Manga
lia 13 p (17—29).

SERIA A V-a
Electronica București — Dina

mo Victoria București 0—1 (0—1), 
FEROM Urzicenl — Viitorul 
cnirnogi 2—1 (1—0), Flacăra ro
șie București — Abatorul Bucu
rești 3—2 (0—1), Aversa Bucu
rești — I.C.S.I.M. București 3—1 
(2—1), Danubiana București — 
Tehnometal București 0—0. 
F.C.M. Giurgiu — T.M. București 
0—1 (0—0), Constructorul Călă
rași — Amonil Slobozia 2—0 
(0—0), Petrolul Roata de Jos — 
Luceafărul București 1—0 (0—0),
Ș.N. Oltenița nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. DINA
MO VICTORIA BUCUREȘTI 33 p 
(45—11), 2. T.M. Bucureșit 22 p 
(26—22), 3. Danubiana București
21 p (25—21)... pe ultimele : 15. 
Constructorul Călărași 15 p (22— 
29), 16. Petrolul Roata de Jos 
12 p (23-r44).

SERIA A VI-a
ROVA Roșiorii de Vede — Chi

mia Tr. Măgurele 1—0 (0—0). Ce
tatea Tr. Măgurele — Progresul 
Corabia 0—1 (0—0), Chimia Gă-
eștl — Muscelul Cîmpulung 2—1 
(2—0), Unirea Răcari — Cimen
tul Fienl 3—0 (2—0), Electronis
tul Curtea de Argeș — Sportul 
muncitoresc Caracal 2—0 (1—0),
Constructorul Pitești — Dunărea 
Zimnicea 2—1 (0—1), Petrolul
Videle — Dacia Pitești 2—1 (0—1), 
Recolta Stoicănești — Progresul 
Pucioasa 2—1 (2—01.

In meci restanță, din etapa a 
XVII-a, Recolta Stoicănești — 
Unirea Răcari 2—0.

Pe primele locuri : 1. ROVA 
ROȘIORI 28 p (36—15), 2. Musce
lul Cîmpulung 24 p (31—17), 3.

Unul din numeroasele „asalturi" la poarta Corvinului, respins 
cu siguranță de fotbaliștii hunedoreni Foto : V. BAGEAC

DUPĂ 2/3 DIN CAMPIONATUL DIVIZIEI „Ă“
(Urmare din pag. 1)

decît acela pe care îl dă- ni
velul de joc al fiecărei etape, 
precum și rezultatele confrun
tărilor internaționale. Nu in
tenționăm acum să reluăm toa
te aprecierile negative expri
mate în legătură cu meciurile 
returului, sau să subliniem din 
nou rezultatele nesatisfăcă
toare ale celor trei loturi re
prezentative („A", tineret, ju
niori) angajate recent în par
tide oficiale sau amicale. Dar 
dacă și ocupantele primelor 
două locuri au asemenea osci
lații între meciurile din depla
sare și acasă (Universitatea' 
Craiova : 1—3 și 5—0 ; Dinamo: 
0—2 și 4—0), dacă în etapa a 
20-a echipele oaspete n-au cîș- 
tigaț nici un punct, înscriind 
doar 2 (!) goluri, și dacă chiar 
într-o rundă în care formațiile 
din deplasare au obținut .7 
puncte, cum a fost sîmbătă, ma
joritatea partidelor au avut 
lungi perioade lipsite de spec
taculozitate, de palpitante faze 
de poartă, relevînd aceleași 
vechi carențe de construcție și 
luciditate ofensivă, ce concluzie 
poate fi în legătură cu nivela
rea campionatului ? Una sin
gură : această nivelare se face 
la o cotă scăzută. Motivul ? 
Obsesia celor 50% din totalul 
punctelor, cele care — după 
cum s-a dovedit pînă acum — 
permit „supraviețuirea" în pri
mul eșalon, obsesie și punctaj 
care constituie aliajul lipsit de 
„valoare de schimb", ci doar cu 
„valoare de întrebuințare". 13 
echipe din cele 18, deci peste 
70% dintre competitoarele Di

XIX-a A DIVIZIEI „C“
Cimentul Fienl 23 p (28—23)... pe 
ultimele : 15. Unirea Răcari 14 p 
(22—29), 16. Progresul Pucioasa
12 p (17—32).

SERIA A Vil-a
Jiul Rovlnarl — Minerul Motru 

0—2 (0—1), Mecanizatorul Simian 
— Dunărea Calafat 1—0 (0—0),
Minerul Oravița — Minerul Ho
rezu 3—0 (2—0), Metalurgistul
Sadu — I.O.B. Balș 3—0 (1—0),
Constructorul Craiova — Electro- 
putere Craiova 1—0 (1—0), Dierna 
Orșova — Minerul Moldova Nouă 
1—0 (0—0), Unirea Drobeta Tr.
Severin — Viitorul Drăgășani 
3—2 (1—0), C.F.R. Craiova — Pa- 
rîngul Novaci 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
MOTRU 28 p (40—14), 2. Dierna 
Orșova 27 p (27—18), 3. Electro- 
putere Craiova 24 p (33—10)... pe 
ultimele : 15. I.O.B. Balș 14 p
(18—29) — din 18 jocuri, 16. Pa- 
rîngul Novaci 10 p (16—49).

SERIA A VÎII-a
Metalurgistul Cugir — Minerul 

Certej 2—0 (0—0), Surianul Se
beș — Automecanica Mediaș 
3—0 (0—0), Minerul Vulcan —
Minerul Ghelar 3—0 (1—0), Lotru 
Brezoi — Mecanica Alba Iulia 
3—0 (0—0), Victoria Călan — Ex- 
plormin Deva 1—0 (0—0). C.F.R. 
Simeria — Minerul Paroșeni 2—0 
(1—0), Vitrometan Mediaș 
Textila Cisnădie 0—1 (0—0),
IM1X Agnița — Minerul Aninoa- 
sa 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. META
LURGISTUL CUGIR 28 p (47—13),
2. Explormin Deva 25 p (36—13),
3. Textila Cisnădie 22 p (22—30)...
pe ultimele : 14. IM1X Agnita
14 p (17—23), 15. Vitrometan Me
diaș 14 p (12—29), 16. Automeca
nica Mediaș 14 p (19—38).

SERIA A IX-a
C.F.R. z\rad — Victoria Ineu 

3—0 (2—0), Unirea Tomnatic — 
Unirea Sinnicolau 1—0 (1—0),
Șoimii Lipova — Minerul Anina 
1—0 (1—0), Vulturii textila Lu
goj — Chimia Arad 6—2 (3—1), 
Voința Oradea — Metalul Bocșa 
7—0 (4—0), Gloria Reșița — O*
țelul Or. dr. Petru Groza 1—0 
(0—0), Bihorul Beiuș — C.F.R. 
Victoria Caransebeș 3—0 (.1—0),
Electromotor Timișoara — Redoi- 
ta Salonta 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. C.F.R.
ARAD 25 p (34—24), 2. Voința
Oradea 24 p (43—23), 3. Gloria 
Reșița 24 p (35-22)... pe wlteme
le : 15. Recolta Salonta 12 p(23— 
38), 16. Chimia Arad 12 p (26—42). 

viziei „A“, se află la această 
oră, indubitabil, în ZONA ME
DIOCRITĂȚII, EFORTURILE 
LOR CANÂLIZINDU-SE SPRE 
ACUMULĂRI DE PUNCTE ȘI 
NU ÎN DIRECȚIA DEZVOL
TĂRII ȘI MODERNIZĂRII 
JOCULUI.

Care era situația anul tre
cut, în perioada similară a 
campionatului ? Pe primele 
două locuri, tot Universitatea 
Craiova și Dinamo, angajate ca 
și acum intr-un spectaculos 
duel (dar pe care il tot aștep
tăm să treacă de la „formă" la 
„conținut" calitativ), urmate de 
F.C. Argeș și F.C.M. Brașov, 
în subsolul clasamentului, cu 
excepția echipelor F.C.M. Ga
lați (13 p — de atunci practic 
retrogradată) și F.C. Baia Ma
re, tot 12 formații se aflau gru
pate pe spațiul a 5 puncte. Iar 
în etapa 23-a, consemnam efi
cacitatea în suferință : doar 15 
goluri, cea mai săracă de pînă 
atunci. Deci, nimic nou sub 
soare... Iată, totuși, cîteva as
censiuni sau căderi spectacu
loase între cele două sezoane : 
F.C. Olt, din lupta pentru re
trogradare, în lupta pentru un 
loc în Cupa U.E.F.A. (+6 p_ 
fată de ediția 1980—81). exact 
invers, F.C. Argeș (numitor 
comun : antrenorul Halagian), 
saltul echipei lui Mircea Lu- 
cescu. Corvinul. de Ia o poziție 
în pluton, la cea de frunte, 
reconstrucția echipei Steaua 
(compartimentele mijlocașilor si 
atacantilor complet schimbate).

Să vedem însă ce ne rezervă 
în continuare campionatul. Spe
ranțe avem destule, certitudini 
nu prea...

SERIA A X-a
Minerul Baia Borșa — Ar-

mătura Zalău 1—0 (0—0), Mi-
nerul Băiuț — Rapid Jibou 6—1
(4—0), CUPROM Baia Mare —
Simarecl Baia Mare 0—0.
Minerul Bala Sprie — Bradul Vi- 
șeu 2—2 (0—1), Minerul Băița — 
C.S.U. Tricolorul Oradea 3—0 
(2—0), Victoria Cărei — Bihorea
na Marghita 2—1 (1—0), Unirea 
Valea lui Mihai — Chimia Tăș- 
nad 4—1 (2—1), Oașul Negrești
— Silvana Șimleu Silvaniei 4—0 
(0—0).

Pe primele locuri : 1. ARMA
TURA ZALAU 31 p (53—14), 2. 
Victoria Cărei 24 p (35—21), 3.
Minerul Băița 24 p (23—20)... pe 
ultimele : 14. Silvani- Cehu
Silvaniei 13 p (23—41), 15. Sima- 
red Baia Mare 13 p (15—35), 16. 
C.S.U. Tricolorul Oradea 11 P 
(17—37).

SERIA A XI-a
Industria sîrmei Cîmpia Turzii

— Metalotehnica Tg. Mureș 2—0
(1—0), Lăpușul Tg. Lăpuș — U- 
nirea Dej 2—0 (1—0), Minerul
Rodna — Metalul Aiud 2—1 (2—0), 
Avîntul Reghin — Mureșul I u- 
duș 1—0 (1—0), Unirea Alba Iuiia
— Oțelul Reghin 3—1 (1—0), Me
talul Sighișoara — Sticlr Arie- 
șul Turda 1—0 (1—0), Foresta
Bistrița — C.E.M. Cluj-Napoca 
1—0 (1—0), Textila Năsăud —
C.I.L. Blaj 1—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. IND. SIR- 
MEI C. TURZII 27 p (34—15), 2. 
Unirea Alba Iulia 24 p (39—21), 
3. Sticla Turda 23 p (34—21)... pe 
ultimele : 15. C.I.L. Blaj 14 p
(9—29), 16. Unirea Dej 12 p
(25—39).

SERIA A Xll-a
Mureșul Toplița — Progresul 

Odorheiu Secuiesc 3—1 (0—0),
Chimia Orașul Victoria — Mine
rul Baraolt 0—0, Metrom Brașov
— Carpați Brașov *0—0, Metalul 
Tg. Secuiesc — Minerul Bălan 
1—1 (1—1), Măgura-Mobila Cod- 
lea — Torpedo Zărnești 2—1 
(1—1), Nitramonia Făgăraș — 
Utilajul Făgăraș 2—0 (0—0), Pre
cizia Săcele — Metalul Sf. 
Gheorghe 1—0(0—0), Unirea Cris- 
turu Secuiesc — Tractorul Mier
curea Ciuc 1—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. PRO
GRESUL ODORHEI 24 p (33—15),
2. Precizia Săcele 24 p (23—21),
3. Nitramonia Făgăraș 22 p (29^- 
18)... pe ultimele : 15. Măgura 
Codlea 15 p (15—22), 16. Carpați 
Brașov 14 p (27—32).

Rezultatele ne-au fost transmi
se ele către corespondenții noș
tri voluntari din localitățile res
pective.



SABRERUL IOAN POP, ÎNVINGĂTOR
LA „INTERNAȚIONALELE* BUDAPESTEI

După ce au reintrat specta
culos în plutonul fruntaș al scri
mei mondiale la începutul a- 
cestui an, prin comportări ono
rante la marile concursuri in
ternaționale de la Moscova și 
Budapesta, culminînd cu do- 
bîndirea „Cupei Europei" de 
către echipa Steaua, campioană 
națională, iată că sabrerii ro
mâni se afirmă din nou pe 
planșele internaționale. La sfîr- 
șitul săptămînii trecute, Ia 
campionatele internaționale ale 
Budapestei, unde a fost pre
zentă toată elita mondială a 
armei, sabrerul român loan 
Pop. căpitanul echipei repre

zentative, a terminat învingă
tor. în urma sa clasîndu-se 
Miiller (R.D.G.), Burțev, Ismai
lov și Krovopuskov (toți din e- 
chipa U.R.S.S., multipli meda
liat) mondiali și olimpici). La- 
vardessa (Cuba). Kazkîn 
(U.R.S.S.), Varga (Ungaria), 
Ioan Pop, component al echipei 
Steaua, este fost campion mon
dial de tineret și finalist 
olimpic.

Proba de floretă a revenit 
campionului mondial Vladimir 
Smirnov (U.R.S.S.), urmat de 
Germanus (R.D.G.) și Numa 
(Italia).

DUMITRU HĂRĂDĂU Șl LAURENTIU BUCUR 
CiȘTIGĂTORI ÎN PROBA DE DUBLU

BELGRAD, 5 (Agerpres). 
Proba de dublu masculin din 
cadrul turneului internațional 
de tenis de la Pola (Iugo
slavia) a fost cîștigată de pe
rechea română Dumitru Hă- 
rădău — Laurențiu Bucur, În
vingătoare cu 6—2, 6—1 In fi-

nala disputată în compania cu
plului Pi net (Uruguay) — 
Bellini (Italia).

In semifinalele probei de 
simplu, Jivojinovici (Iugoslavia) 
l-a întrecut cu 3—6, 7—6. 6—2 
pe Liviu Mancaș (România).

ÎNTRECERILE HOCHEIȘTILOR JUNIORI
STOCKHOLM, 5 (Agerpres). 

Campionatul european de ho
chei pe gheață (grupa A) re
zervat echipelor de juniori s-a 
încheiat în localitatea suedeză 
Tyringe cu victoria selecționa-

în perspectiva viitoarelor partide internaționale:

AȘTEPTĂM DIN PARTEA XV Iui ROMÂNIEI UN JOC MÂI ORGANIZAT!

tei Suediei,' urmată în clasa
mentul final de formațiile 
Cehoslovaciei, U.R.S.S. și Fin
landei. Rezultate înregistrate în 
ultima zi a turneelor finale : 
pentru locurile 1—4 : Suedia — 
U.R.S.S. 5—3 (2—2, 1—1, 2—0);, 
Cehoslovacia — Finlanda 8—3 
(4—0, 1—1, 3—2) ; pentru locu
rile 5—8 : Elveția — R. F. 
Germania 2—2 (2—1, 0—1, 0—0); 
Suedia (B) — Franța 18—2
(10—0, 3—1, 5—1).

IN „MARELE PREMIU- AUTO

AL S. U. A.
NEW YORK, 5 (Agerpres). 

„Marele Premiu" al S.U.A. la 
automobilism (formula 1) s-a 
desfășurat pe circuitul de la 
Long Beach și a fost cîștigat 
de cunoscutul campion austriac 
Nik, Lauda („McLaren"), cro
nometrat pe 248 km cu lh58:25. 
După cum se știe, accidentat 
grav în 1978, pe circuitul de la 
NUrburgring, Lauda s-a retras 
din activitatea competițională, 
făcîndu-și reintrarea în a- 
cest sezon. în finișul cursei, 
el a fost urmat de finlandezul 
Keke Rosberg („Williams") — 
la 14,8 și canadianul Gilles 
Villeneuve („Ferrari") — la 
1:04,2.

în clasamentul general al 
C.M., după trei curse, pe pri
mul loc a trecut Keke Rosberg, 
cu 14 p. urmat de fostul lider 
Alaian Prost (Franța) — 13 p 
și Nikl Lauda — 12 p.

In prima intîinire interna
țională a anului, rugbyștii noș
tri au reîntilnit victoria, cars 
nici nu era prea greu de anti
cipat. dat fiind faptul că echi
pa R.F.G. a ayut în ultimul 
deceniu mai degrabă un statut 
de serie „B“. ea activînd intr-a, 
doua grupă valorică europea
nă. Așadar, se anticipa un suc
ces facil, cum a și fost acest 
60—18. cel mai . categoric scor 
dintr-un palmares bilateral des
chis la Heidelberg, în 1927. 
Comportarea XV-lui României 
este — în linii mari — meri
torie. ..tricolori" mai vechi si 
mai noi străduindu-se să co
respundă unei concepții da 
joc care pune pe primul plan 
ofensiva. Din primul și pînă în 
ultimul minut s-a atacat, ju- 
cîndu-se mult balonul „la 
mină" (Lungu și Becheș dove- 
dindu-se excelenți paseuri). în 
această situație e și firesc să 
fi apărut și unele imperfecți
uni în organizarea jocului, une
le greșeli care n-au scăpat de
sigur spectatorului mai exigent, 
supărătoare, mai ales in pers
pectiva unor viitoare partide 
cu adversari mult mai rutinați, 
în măsură să profite prompt 
de orice inexactitate ivită în 
jocul rugbyștilor noștri. Ne 
gindim în primul rînd la spor
tivii francezi și britanici, dar 
si Ia cei italieni, cu care vom 
juca Ia sfîrșitul săptămînii. la 
Rovigo (oraș în care, dealtfel, 
s-a realizat, acum 12 ani, sin
gura victorie românească pe sol 
italian: 14—3), și chiar la cei 
sovietici (în real progres). p« 
care-i vom întîlni la București 
la 9 mai.

Acest nou XV românesc mult 
Întinerit, cu patru debutant!

„PRIMAVARA 
RUGBYULUF*

i-„Primăvara rugbyului" își 
naugurează astăzi cea de a treia 
ediție, la Stadionul tineretului, 
de ’a ora 8,30. Vor urma primele 
partide de rugby în 8, în 12 
și in 15. cu participarea a peste 
550 de „speranțe" ale sportului 
cu balonul oval din Capitală, 
dar și din Iași. Timișoara, 
Cluj-Napoca. Oradea. Baia
Mare. Constanța. Galați. Măcin. 
comuna Jijila (Tulcea) etc.

Unul din cele 10 eseuri românești, înscris de Mircea Paraschiv 
sub privirile lui Enciu Stoica și ' '
ciul România

(aripa Titus Toader, Marian 
Gurămare, pu nr. 8, înlocuito
rul lui Borș, accidentat în 
cursul partidei, ambii provenițl 
din pepiniera lui RC Sportul 
studențesc, pilierul dinamovist 
Corneliu Gheorghe și talonerul 
de pe meleaguri constănțene. 
Emil Grigore, cărora li s-a a- 
lăturat și centrul sibian Olim
piu Becheș, absent din- echipă 
în ultimii trei ani din cauza unei 
accidentări) va fi în măsură să 
creeze o atmosferă asigură
toare. o garanție în perspectiva 
viitoarelor 
nale 1 Noi 
atît mai

— R.F.G. 60—18).

lYvvet'idicLne
Hiinc, prima manșa a semifinalelor In cupele europene

Miercuri 7 aprilie se vor desfășura meciurile tur din semi
finalele cupelor europene. Iată programul jocurilor.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI : Aston Villa 
lecht ; Ț.S.K.A. Sofia — Bayern Munchen.

CUPA CUPELOR : Dinamo Tbilisi — Standard Liege ; Tot
tenham — C.F. Barcelona ;

CUPA U.E.F.A. : F. C. Kaiserslautern — I.F.K.. Goteblag; 
Radnicki Niș — S. V. Hamburg.

Pern învinsa cn 5-11

Ander-

Continuîndu-și pregătirile în 
vederea turneului final al 
C.M., selecționata Peru a sus
ținut un joc de verificare în 
compania formației Cosmos 
din New York. Partida dispu
tată la East Rutherford (New

Jersey) în prezența a 35 000 de 
spectatori s-a încheiat cu sco
rul de 5—1 (3—1) 
formației Cosmos, 
vinși a înscris
11 m.

tn favoarea 
Pentru în- 
Uribe, din

â doi adversari. (Fază din me- 
Foto : Ion MIHĂICĂ 

exigentă pe care s-a situat 
conducerea tehnică, poziție p» 
deplin realistă, pare a asigura 
echipei naționale cale liberă 
spre viitoare succese. Dar noul 
examen este foarte aproape. La 
11 aprilie a.c. echipa Româ
niei va juca la Rovigo. meci 
oficial in cadrul C.E.. cu Ita
lia. Gazdele se pregătesc asi
duu. Dealtfel la meciul Româ
nia — R.F. Germania au tri
mis observator pe antrenorul 
italian și chiar un ziarist spe
cializat.

Să sperăm că . acest test va 
fi trecut cu bine.

Dimitrie CALLIMACHI
★

portare superioară în meciul 
de duminică (n.n. cu Italia) 
și în cel din luna mai, cu e- 
chipa U.R.S.S.". O opinie ase
mănătoare și din partea lui 
Iii. Radulescu, celălalt antre
nor al tricolorilor : „Nu scorul 
ne-a interesat, în acest meci, 
în primul rînd, ci evoluția tac
tică, un capitol la care s-au 
evidențiat unele neajunsuri. Ne 
vom strădui ca ele să nu se 
repete și in partida cu Italia". 

Prezent la stadionul Giulești. 
antrenorul „squadrei azzurra", 
Paolo Palladini, s-a arătat în- 
cîntat de meci : „Românii s-au 
impus, ori de cite ori au dorit 
acest lucru. Ne așteaptă un 
mec; greu, Ia Rovigo !...“

Tiberiu STAMA

Campionate
IUGOSLAVIA (et. 28) : Liu- 

bliana — Sarajevo 3—0 ; Osijek
— Dinamo 1—2 ; Vojvodina —
O.F.K. 1—0 ; Zagreb — Steaua 
Roșie 0—3 ; Sarajevo — Haj- 
duk 1—0 ; Teteks — Tuzla 
1—1 ; Partizan — Buducnost 
0—0 ; Rijeka — Velez 3—2 j 
Radnickj — Vardar 2—1. Cla
sament : 1. Dinamo — 42 p ț 
2. Steaua Roșie — 37 p ; 3.
Hajduk — 35 p.

CEHOSLOVACIA (et. 24) î 
Dukla Praga — Cheb 0—0 ; 
Kosice — Slovan Bratislava
1— 0 ; Preșov — Bohemians 
0—0 ; Inter Bratislava — Vitko- 
vice 1—2 ; Ostrava — Sparta
2— 1 ; Slavia — Brno 1—0. Cla
sament : 1. Dukla Fraga — 
35 p, 2. Bohemians —30 p ; 3. 
Ostrava — 30 p.

SPANIA (et. 31) s Valladolid
— Cadiz 2—0, Real Madrid — 
Gijon 1—1, Betis — Las Palmas 
4—1 ; Bilbao — Castellon 2—1; 
Osasuna — C.F. Barcelona
3— 2 ; Espanol — Santander 
1—1 ; Valencia — Real Socie- 
dad 1—2 ; Zaragoza — Atletico 
Madrid 2—2 ; Alicante — Se
villa 0—1. Clasament : L C.F. 
Barcelona — 43 p ; 2. Real 
Sociedad — 42 p ; 3. Real Ma
drid — 40 p.

OLANDA (et. 26) : Twente — 
Tillburg 2—0 ; Graafschap — 
Feyenoord 3—3, Groningen — 
Alkmaar 1—3 ; Sparta Rotter
dam — Kerkrade 1—2 ; Breda
— Utrecht 1—0 ; Eindhoven — 
Go Ahead Deventer 4—1 ; Ajax

Clasament I— Nijmegen 5—0.
L Ajax — 41 p, 2. Eindhoven
— 41 p, 3. Alkmaar — 36 p.

FRANȚA (et. 33) "
Lille 2—0 ; St 
Montpellier 1—0 ; 
Paris St Germain 
deaux — Sochaux
— La val 2—1 ; Nancy 
0—0 ; Lyon — Strasbourg 1—If 
Valenciennes — Brest 5—2 j 
Bastia — Metz 1—1; Nisa — 
Auxerre 4—0. Clasament: 
Monaco — 47 p, 2. St. Etienne
— 46 p, 3. Bordeaux — 40 £

: Monaco — 
Etienne — 
Nantes — 
4—0 ; Bor- 
3—1 ; Tours 

Lens

L

interna țio- 
eă da. cu 
cît poziția

întîlniri 
credem 

mult
★

Duminică. în 
meci, atmosferă 
tularii de drept (Stoica, 
mitru, Bucan) îi felicită 
colegii mai tineri în lot, 
cheș, Grigore, Gurămare... 
iubii ca întotdeauna, Paraschiv, 
căpitanul echipei, ține să 
spună : 
mai 
dim 
tru 
mai 
cu un plus 
ruire".

Prudent, 
norul federal 
se exprimă. 
„Nu sintem integral satisfăcuți 
de prestația echipei; unele re
comandări n-au fost respectate. 
Așteptăm, de aceea, o com-

cu
★ TELEX • TELEX

Giulești. după 
însuflețită. Ti- 

Du
De

Bo-
Vo-

. . __ ne
„Am fi putut, desigur 

mult ; rămîne să o do ve
in meciul cu Italia. Pen- 
că în 
dificil,

fața unu] adversar 
jucăm întotdeauna 
de angajare, de da

ca de obicei, antre- 
Valeriu Irimescu 
într-un tîrziu i

ATLETISM • La Stanford (Ca
lifornia), Doug Padilla a câști
gat la 5000 m cu 13:35,8 întrcțln- 
du-1 pe Henry Rono — 13:37,5. La 
disc — McWilklns 63,50 m.

BOX • Campionul mondial 
profesionist la cat. semimuscă, 
japonezul Kalsuo Tokashlki șl-a 
păstrat centura învlngîndu-1 la 
puncte pe mexicanul Lupe Ma
dera.

HALTERE • In concursul da 
la Atlantic City (New Jersey, 
S.U.A.) halterofilul bulgar Bla- 
gol Blagoev a stabilit un nou 
record' mondial la cat. 90 kg, sti
lul smuls, cu 186,500 kg (v.r. A- 
dam Saldulaev, U.R.S.S., 186 kg).'

HOCHEI • La Hradep. Kralove. 
in competiția internațională or
ganizată de ziarul „Rude Bra
vo" : Cehoslovacia — Suedia 4—1 
(0—0, 1—0, 3—1). In finală, ho- 
thelștil cehoslovaci vor intilnl, în 
septembrie, selecționata U.R.S.S.'

CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE DE LA VARNA
(Urmare din pap 1)

meci să-și asigure victoria. Ce 
va fi atunci ? Ne răspunde an
trenorul emerit Ion Corneanu, 
coordonatorul echipei de spe
cialiști din cadrul căreia mai 
fac parte : Ion Cernea, Nicolae 
Pavel, Simion Popescu, Eugen 
Ilupcă, dr. Nicojae Ploeșteanu. 
Interlocutorul nostru își expri
mă înainte de toate convinge
rea că „băieții se vor mobiliza 
așa cum trebuie pentru a-și în
deplini obiectivele și, totodată, 
pentru a justifica integral se
lecționarea in această 
nouă, 
poartă 
prin 
ani și _

Un subiect tentant pentru a 
continua discuția pe această te
mă. Solicităm reputatului spe
cialist amănuntele pe care, sîn
tem siguri, le doresc și cititorii 
noștri. Aflăm astfel că lotul 
lărgit, din care va fi formată

echipă 
mult întinerită, care ne 
cu gîndul Ia Varna, dar 
perspectiva următorilor 
spre... Los Angeles".

echipa reprezentativă, reunește 
atît luptători consacrați cît și 
multi tineri care 
numai la medalii 
sibil 4), ci și la 
concursul olimpic 
de ce speranțele 
deocamdată, spre 
la cat. 48 kg. Marian 
sau Mihal Cișmaș la cat. 52 kg, 
Nicolae Zamfir sau Clim Fili- 
pov la cat. 57 kg, George Du- 
mitriu sau Ion Tecuceanu la 
cat. 62 kg. Ștefan Rusu sau 
Gheorghe Minea la cat. 74 kg, 
Ion Draica la cat. 82 kg, Ilie 
Matei sau Petre Dicu la cat. 90 
kg, Vasile Andrei sau Ion Gri- 
goraș la cat. 100 kg, Ion Hanu 
sau Ivan Savin la cat. +100 kg. 
După cum se observă, destule 
semne de întrebare. Cursa ti
tularizării continuă...

Este, acum, ultima etapă a 
pregătirii : individualizare, în 
special accent pe tactică. O e- 
tapă care, ne spune antrenorul

pot aspira nu 
europene (po- 
o prezență în 
din 1984. Iată 
se îndreaptă, 
Monică Popa 

Ștefan

emerit Ion Corneanu, va fi ho- 
tărîtoare pentru definitivarea e- 
chipei. Dar chiar înaintea aces
tei „ultime ore", parcurgînd lis
ta principalilor candidați, ni se 
pare necesar să apreciem și 
munca entuziastă, de calitate, 
depusă de o serie de antrenori 
de la cluburi 
Ilie Marinescu, 
sim, Gheorghe 
tin Ofițerescu, 
Constantin
dat lotului actual de lupte gre- 
co-romane cel mai valoroși 
dintre componenții pe care, de
altfel, i-am amintit în rîndurile 
anterioare.

Și mai avem o datorie, aceea 
ca, revenind la „perspectiva 
1984", care a orientat în acest 
an preocupările de selecție și 
pregătire a echipei, să ne rea
mintim. cu aceeași dragoste șl 
caldă prețuire, de o serie de 
„absenți" ai acestui moment, 
sportivi de faimă mondială, dar

(Dumitru 
Virgil 

Șuteu, 
Staicu 

Topirjan),

Cuc, 
Ghera- 

Constan- 
Olteanu, 
care au

a căror participare la viitoarele 
Jocuri Olimpice este în mare 
măsură stopată de fireasca îna
intare în vîrstă. Dealtfel, în ge
neral, se consideră că, după a- 
tîtea eforturi, de ani și ani, a- 
desea încununate de neuitate 
momente ale deplinului triumf 
sportiv, accesul la marile per
formanțe este deosebit de greu. 
Iată de ce, după multă vreme, 
n-am mai vorbit astăzi — tre- 
cînd în revistă lista luptătorilor 
de valoare, dar și de perspecti
vă — de Constantin Alexandru, 
Nicu Gingă, Ion Păun, Gheor- 
ghe Ciobotaru, Victor Dolips- 
chl... Sîntem, însă, siguri că, la 
fel ca 
ei va 
pentru 
colegi 
cesul lor pe drumul reprezen
tării, în continuare, cu cinste și 
demnitate, a luptelor greco-ro- 
mane din tara- noastră, a spor
tului românesc.

noi toți, fiecare dintre 
„ține pumnii strînși" 
victoria mai tinerilor lor 
și succesori, centru suc-

• Turneu internațional la Le-
nlngrad (echipe secunde): Fin-
landa — Suedia 5-2 (2-0, 1-1;
2-1).

NATATIE • La Nuneaton (An-
glia), In bazin de 25 m, Juna
Croft a cîștigat proba de 200 m 
liber (f) In 1:57,15. • Turneul 
de polo de la Stockholm a fost 
cîștigat de echipa R.F. Germa
nia, cu 8 p, urmată de Spania 
6 p, Australia 4 p, Franța 2 p 
șl Suedia 0 p. Ultimele rezultate; 
R.F. Germania — Spania 8—5 J 
Australia — Suedia 9—7.

TENIS • Jucînd calificări pen
tru turneul de la Monte Carlo,' 
BjBrn Borg a avut ca ultim ad
versar pe peruanul Pablo Arra
ys, pe care l-a eliminat cu 6—3, 
6—1. • în finala de la Frankfurt 
pe Main, Ivan Lendl l-a învins 
cu 6—2, 6—2 pe Peter McNamara. 
La dublu : Denton, Edmondson — 
Glammalva, Mayotte 6—7, 6—3,
6—3. • Finala țurneulul_ feminin 
de la 
Chris 
Jaeger 7—6, _ __ _ _____
tn finală : Bill Scanlon — Vitas 
Gerulaitis 7—5, 7—6, 1—6, 0—6,
8—6. • La Nlsa ! Balazs Taroczy 
— Yannik Noah 6—2, 3—6, 13—11.

VOLEI • In Belgia se desfă
șoară' turneul feminin dotat cu 
„Cupa Primăverii". Rezultate : 
Turcia — Scoția 3—fl. Suedia — 
Elveția 3—1, R.F. Germania — 
Austria 3—1, Norvegia — Italia 
3—1, Franța — Anglia 3—0. Spa
nia — Belgia 3—1.

Palm 
Evert

Beach (Florida) î 
Lloyd — Andrea 

7—5. • La Zurich.
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