
VIZITA ȘEFULUI DE STAT 
AL REPUBLICII TURCIA, 

GENERALUL KENAN EVREN
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialis
te România, s-a reintilnit, 
miercuri, în cadrul unui dineu 
de lucru, cu generalul Kenan 
Evren, șef de stat al Republicii 
Turcia.

Generalul Kenan Evren a re
levat că are impresii deosebite 
din călătoria făcută în județul 
Brașov, care i-a oferit — ase
menea vizitei întreprinse în u- 
nități industriale din București 
— posibilitatea de a cunoaște 
nemijlocit din realizările unor 
ramuri de virf ale economiei 
noastre, din activitatea poporu
lui român consacrată progresu
lui și prosperității patriei sale, 
precum și de a admira valoroa
se monumente și frumusețea 
peisajului românesc.

Șeful de stat al Republicii 
Turcia a adresat — și de aceas
tă dată — vii mulțumiri pentru 
calda ospitalitate cu care a fost 
intimplnat pretutindeni in țara 
noastră.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
șî generalul Kenan Evren au 
continuat, in cadrul dineului de 
lucru, schimbul de păreri cu 
privire Ia o serie de probleme 
bilaterale și intet naționale 
interes comun.

Convorbirile și dineul au 
curs în aceeași ambianță 
cordialitate și' prietenie, de 
țelegere și stimă reciprocă 
care s-a desfășurat 
dialog româno-turc 
înalt. S-a subliniat că această 
vizită, convorbirile purtate vor 
avea o puternică inriurire asu
pra dezvoltării relațiilor dintre 
cele două țâri, a colaborării și 
prieteniei dintre popoarele ro
mân și turc, în folosul și spre 
binele lor, în interesul cauzei

de

de- 
de 
în- 
in 

întregul 
la nivel

păcii, securității și colaborării 
în Balcani, in Europa și în în
treaga lume. ★

Generalul Kcnan Evren, șef 
de stat ai Republicii Turcia, 
celelalte persoane oficiale tur
ce au continuat, miercuri, vi
zita in județul Brașov.

In cursul dimineții, șeful 
statului turc, ceilalți oaspeți 
au vizitat cunoscuta între
prindere de autocamioane, unde 
au fost intimpinați cu deo
sebită cordialitate de repre
zentanți ai organelor locale de 
stat, de membri ai conduce
rii uzinei, de numeroși oa
meni ai muncii.

In sala de consiliu, 
torul întreprinderii a 
tat oaspeților profilul 
ții și perspectivele -i 
rii acesteia, 
voilor economiei naționale 
cerințelor beneficiarilor de pes
te hotare. In continuare, s-au 
vizitat cîteva dintre 
rele principale ale 
deril.

In continuare, au 
late cartiere noi < 
țe din Brașov, care 
eforturile făcute de statul nos
tru pentru asigurarea 
condiții tot mai bune 
cuit oamenilor muncii, 
care se manifestă in 
nia pentru ridicarea 
nentă a nivelului 
întregului popor.

S-a vizitat, de 
școala din Scheii 
vechi lăcaș de cultură româ
nească, precum și muzeul de 
aici.

A fost făcută apoi o scurtă 
vizită in cunoscuta stațiune 
montană Poiana Brașov.

După-amiază. oaspeții turci 
s-au înapoiat in Capitală.

dircc- 
prezen- 

unită- 
dezvoltă- 

corcspunzător ne- 
și

sectoa- 
inlreprin-

fost vizi- 
de locuin- 

oglindesc

de

Astăzi, la Timișoara
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Începînd de miine, pe 5 trasee:

„ȘTAFETA PACII“
0 AMPLĂ MANIFESTARE A TINERETULUI PATRIEI PENTRU

In cadrul amplelor manifes
tări de masă declanșate de 
noua și strălucita inițiativă de 
pace a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general 
al partidului, președintele 
României, cu un puternic ecou

A A A

v »

Parte integrantă a impresio
nantelor manifestări ale dorin
ței poporului român de a a- 
păra pacea, bunul cel mai de 
preț al omenirii, „Ștafeta Păcii* 
va constitui un nou și minunat 
prilej pentru tineretul sportiv al

străbătind toate județele, intre 
9 și 18 aprilie, cind vor ajun
ge în București. Unindu-se cu 
ștafetele din sectoarele Capita
lei, ștafetele județelor vor sosi 
pe stadionul 23 August, unde 
va avea loc o adunare a spor-

minute.

curse
5000

unor 
de io- 

. grija 
Româ- 
perma- 

viață al

asemenea. 
Brașovului,

CANOTORII LA STARTUL CAMPIONATELOR DE FOND
Astăzi, pe Bega, încep între

cerile din cadrul campionatelor 
republicane de canotaj fond.

Competiția marchează în 
fiecare an deschiderea oficială 
a sezonului nautic și reunește 
timp de trei zile cele mai bune 
„rame" și „vîsle" din tară, ca
notoare medaliate olimpice șl 
mondiale, schifiști din nume
roase cluburi și asociații.

Acest lucru va conferi dispu
telor un înalt grad de specta
culozitate, pe fondul unor vir-

tuți tehnice deosebite, care vor 
fi, sperăm, urmărite cu inte
res de publicul timișorean.

Programul cuprinde 
contracronometru (fete 
m ; băieți — 8000 m), cu ple
cări din două în două + 
Iată cele 14 probe ale între
cerilor de joi, vineri și sîm- 
bătă : feminin — 4+1 rame, 2 
vîsle, 2 rame, simplu, 4+1 
vîsle, 8+1 ; masculin — 4+1 
rame, 2 vîsle, 2 rame, simplu, 
2+1, 4 rame, 4 vîsle. 8+1.

în lumea întreaqă, miine se va 
da startul unei grandioase ac
țiuni, intitulate „ȘTAFETA PĂ
CII".

De miine plnă duminică, la Brașov CAMPIONATUL DE GIMNASTICA

patriei de a-și dovedi dragostea 
și recunoștința față de partid.

Nicolae 
luptător 

i și liniș- 
pentru 

european 
a-și

A EDIJIE
A „TROFEULUI CARPAJI 

LA SABIE
După recentele succese ob

ținute pe planșele din străină
tate de sabrerii români, iată-i 
acum, la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni, evoluînd pe planșele de 
acasă. Prilejul îl constituie tra
diționalul concurs internațional 
„Trofeul Carpați", găzduit în 
fiecare început de primăvară 
de organele sportive locale 
brașovene, în colaborare cu fe
derația de specialitate.

Desfășurată în Sala sportu
rilor din Brașov, cea de-a Xl-a 
ediție a „Trofeului Carpați" la 
sabie. organizată de clubul 
Tractorul, va începe vineri di
mineață. de la ora 9. deschi
derii festive urmîndu-1. într-un 
program non-stop pînă la ora 
19. tururile eliminatorii ale 
probe) individuale. Simbătă, în
tre 10 și 12. se va desfășura 
faza eliminărilor directe și re
calificărilor, după care va ur
ma. la orele amiezii, finala de 
8. După amiază (între 17,30— 
19), primele tururi din proba 
pe echipe. în ultima zi a com
petiției, duminică 11 aprilie, se 
va derula. în continuare, proba 
pe echipe, finala fiind progra
mată între orele 16—18.

Da ediția 1982 a „Trofeului 
Carpați" vor participa sabreri 
din Bulgaria. Cuba. R.D. Ger
mană, Polonia, Ungaria. U- 
niunea Sovietică și România.

ll

AL CLUBURILOR SPORTIVE ȘCOLARE
La Focșani începe astăzi o 

competiție de tradiție a gim
nasticii noastre : campiona
tele unităților cu profil spor
tiv, deci a cluburilor școla
re, care reprezintă, se știe 
btae, pepinierele de bază din 
care se recrutează unele din

cele mai bune gimnaste ale ță
rii, componente ale 
lor reprezentative.
rată în organizarea 
rului Educației și 
tulul, întrecerea 
naște la categoriile a IV-a, a 
IlI-a, a Il-a și I.

loturi-
Dcsfășu- 
Ministe- 

tnvățămîn- 
reunește gim-

față de tovarășul 
Ceaușescu, neobosit 
pentru binele, fericirea 
tea poporului nostru, 
pace pe continentul i 
și în lumea întreagă, de 
demonstra profundul atașament 
la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, ho- 
tărîrea de a traduce în viață 
orientările și sarcinile reieșite 
din Mesajul pe care secretarul 
general al partidului l-a adre
sat Conferinței pe țară a miș
cării sportive.

„Ștafeta Păcii" va porni pe 
5 trasee spre capitala țării,

tivilor din Capitala, care 
prilej se va adopta un apel de 
pace către sportivii din întrea
ga lume.

Plecarea și sosirea „Ștafetei 
Păcii" vor avea loc în orașele 
reședință de județ, în cadrul 
unor mari manifestări ale tine
retului sportiv, pentru dezar
mare generală, securitate, cola
borare și pace, precum și a u- 
nor acțiuni sportive de am
ploare care vor cuprinde între
ceri de cros și alte probe atle
tice, fotbal, volei, handbal șl 
alte discipline din cadrul ma
rii competiții sportive naționale 
„DACIADA".

Ieri, etapa a 24-a a Diviziei „A" de fotbal

„SOLISTELE" PIERD TOT
# Trio-ul urmăritoarelor, 
Corvinul, F. C. Olt și 
Steaua, se apropie... 9 
U.T.A. — mai periculoasă 
în deplasare 9 Spectacu
loasa remontare pe... te
ren propriu a băcăuani
lor 9 Simbătă, etapa a 
25-a : „cap de afiș**, me
ciul Universitatea Craio
va — Steaua

REZULTATE TEHNICE

GOLGETERII
16 GOLURI : Iordănescu — 1 

din 11 m ; 14 GOLURI : Cîrtu ; 
11 GOLURI : Iamandi — 2 din 
Hm; 10 GOLURI : Gîngu, Pgt- 
cu (Corvinul) ; 9 GOLURI : Că- 
mătaru, O. Ionescu — 2 din 11 
m ,

MAI MULT TEREN
Chimia Rm. Vilcea - F.C. Argeș 2-0 (1-0)
F.C.M. Brasov - „Poli" Timișoara 3-1 (1-0)
F.C. Olt - Dinamo 3-0 (1-0)
Steaua - A.S.A. Tg. Mureș 4-1 (2-1)
C.S. Tîrgoviște - „U“ Cluj-Napoca 3-0 (1-0)
Sportul studențesc - Universitatea Cv. 2-0 (2-0)
F.C. Constanța - U.T.A. 0-0
S.C. Bacău - Corvinul Hunedoara 3-3 (0-1)
Jiul Petroșani - Progresul Vulcan 2-0 (1—0)

ETAPA VIITOARE (simbătă 10 aprilie)
U.T. Arad 
Progresul-Vulcan
F.C. Argeș
Dinamo 
Universitatea Cv. 
A.S.A. Tg. Mureș 
„Poli" Timișoara 
F.C.M. Brașov 
Corvinul Huned.

- „U“ Cluj-Napoca
- Chimia Rm. Vilcea
- Jiul Petroșani
- C.S. Tîrgoviște
- Steaua
- F.C. Olt
- S.C. Bacău
- Sportul studențesc
- F.C. Constanța

(1-3)
(2-3) 
(0-1) 
(1-1)
(0-1)
(0-1)
(0-2)
(0-2)
(1-D

CLASAMENTUL

(Cronicile în pag. 2—3)

1. UNIV. CRAIOVA 24 15 2 7 51-17 32
2. Dinamo 24 14 4 6 45-25 82
3. Corvinul 24 12 6 6 49-29 30
4. F.C. Olt 24 13 3 8 34-22 29
5. Steaua 24 11 6 7 29-21 28
6. Sportul studențesc 24 8 9 7 25-28 25
7. C.S. Tirgoviște 24 10 4 10 24-30 24
8. F.C. Constanța 24 7 9 8 27-30 23
9. „U“ Cluj-Napoca 24 9 5 10 25-31 23

10. F.C.M. Brașov 24 9 5 10 20-27 23
11. S.C. Bacău 24 8 7 9 30-37 23
12. Jiul 24 7 8 9 24-29 22
13. F.C. Argeș 24 7 7 10 20-23 21
14. „Poli" Timișoara 24 8 5 11 26-32 21
15. Chimia Rm. Vilcea 24 8 5 11 24-40 21
16. U.T. Arad 24 7 6 11 23-30 20
17. A.S.A. Tg. Mureș 24 9 1 14 31-38 19
18. Progresul-Vulcan 24 5 6 13 23-41 16



SE REIAU INIMILE DIVIZIEI ,4“ în turneul pentru locurile 5-8 la volei
»

EA HANDBAL MASCULIN
septembrie 

loc sezonu-
întrerupt la 27 

1981, pentru a face 
lui internațional al reprezen
tativei țării, campionatul na
țional de handbal 
Divizia ,.A“ aflat la 
ediție, se reia astăzi 
a VIII-a a turului, 
de disputat din prima parte a 
campionatului. secvența cea 
mai interesantă în care pri
mele trei clasate vor susține 
partide de mare interes, veri
tabile derbyuri ale primei di
vizii. Turul se încheie la 25 a- 
prilie. 
doua a întrecerii să 
după patru zile, la 29 aprilie, 
și să ia sfîrșit la 20 iunie.

Bătălia pentru cel de al 24- 
lea titlu național va fi aspră. 
Cele trei formații din fruntea 
ierarhiei „Cupei României" — 
Dinamo București, Steaua și 
H. C. Minaur — vor susține o 
pasionantă dispută pentru

CLASAMENT

EXPLORĂRI BAIA MARE SI C.S.U. ORADEA 
ÎNVINGĂTOARE ÎN PRIMA ZI

masculin, 
a 24-a 

cu etapa 
A rămas

1. STEAUA
2. Dinamo Buc. •
3. H.C. Minaur
4. Dinamo Bv.
5. Poli. Tim.
6. U. Craiova
7. Constr. CSU
8. Relon Sâv.
9 Constr. Arad

10. U. Cluj-Nap
11. Știința Bc.
12. Petrolul

1
1
2
3
3
4

1W-151 
174-142 
139-114 
173-157 
160-163 
149-153 
139-132 
136-144

21
19
1S
17
15
15
13
12

1 
o 
o 
o 
o
1 4
0 5 133-149 11

9
9
9

1 1 « O
74 0
7 5
7 5
7 4
7 4
7 3
7 2
7 2
7 1 0 4 142-163
7 1 0 6 1'52-176
7 1 0 6 140-179

\\\\\\\\\\\^

urmînd ca partea a
înceapă

meciurile din 
H.C. 
(Di- 

să 
ale 

încă 
lupta

titlul național.
etapa a X-a (Steaua — 
Minaur) și etapa a Xl-a 
namo — Steaua) urmînd 
ne dea primele indicii 
unui posibil deznodămînt.

, și mai dramatică va fi 
pentru evitarea retrogradării, 
în care sînt angrenate jumă
tate dintre participantele la 
Divizia ,.A“...

BAIA MARE, 7 (prin telefon), 
în prima zi a turneului mascu
lin de 
în sala 
pentru 
curilor 
Intîlnit .
Mare și Universitatea

Victoria a revenit cu scorul de 
3--0 (10, 6, 11) echipei băimărene. 
Remarcați : Tutei ea și Covaciu 
de la Explorări B. M., Hrinco de 
la ,.UW. Partida, în care doar se
tul III a fost mai animat, stu
denții con duci nd cu 8—3, a fost 
condusă de timișorenii C. 
duraru și D. Negroiu. în 
de-al doilea joc, Calculatorul 
Bucuroșii a primit replica echi-

volei, caft? se desfășoară 
„Dacia" din localitate, 

stabilirea ocupantelor lo- 
5—8 în Divizia „A*4, s-au 
echipele Explorări Baia 

Craiova.

Pă-
cel

KT»

PROGRAMUL ETAPEI A VIII-A

Cluj-Napoca 
Bacău : 
Oradea : 
Ploiești : 
Timișoara : 
București :

UNIVERSITATEA 
ȘTIINȚA

— CONSTR. ARAD
— RELON SAVINEȘTI 

CONSTRUCTORUL C.S.U— DINAMO BUCUREȘTI 
PETROLUL TELEAJEN — H.C. MINAUR B. M. 
POLITEHNICA — UNIVERSITATEA CV.
STEAUA — DINAMO BRAȘOV

pci C.S.U. Alumina Oradea. 
Scor : 1—3 (—7, —1, 12, —14). A 
fost un meci foarte frumos, în 
care orădeixji au obținut victo
ria în fața unor jucători mai ex
perimentați. S-au remarcat : 
Horje și Encscu de la C.S.U., 
Iuhasz de la Calculatorul. Par
tida a fost condusă de D. Dei- 
cea (Galați) și V. Chioreanu 
(Cluj-Napoca).

Etapa de miine, a IV-a, pro
gramează, cu începere de la o- 
rele 16,30, meciurile BU“ Cra
iova — C.S.U. Oradea și Explo
rări Baia Mare — Calculatorul 
București.

O vid iu NEMEȘ — coresp.

MAGDALENA PALL, IN CONTINUARE FRUNTAȘA
IN „TROFEUL EFICACITĂȚII"
• Clasamentul la zi în între

cerea feminină pentru 
eficacității" 
SPORTUL : 
(„U“ Cluj-Napoca) 
Ștefani» Borș (Voința 
rești) 727 p, 3. Camelia 
văstru (Voința Brașov) 707 p, 
4. Doina Prăzavu-Mathe („U“ 
Cluj-Napoca) 645 p, 5. Mariana

.Troleu!
oferit de ziarul 

Magdalena Fall 
783 p, 2. 

Bucu- 
Solo-

(Politehnica Bucu- 
p, 6. Emilia Pușcașu 
București) 607 p, 7.

Din problemele campionatului de rugby

!

UN „PACIENT" SOLICITĂ URGENT AJUTOR .
TERENUL DIN BAIA MARE!

Cind trebuie să facă deplasa
rea la Baia Mare, toate echipe
le divizionare „A" de rugby își 
pun, firesc, întrebarea : cum o 
mai fi arătând așa-zisul teren 
din cartierul nou al orașului de 
pe Săsar ?

Subliniem, întrebare firească, 
deoarece acest așa-zis teren, 
atribuit Științei CEMIN. face 
notă discordantă cu tot ce s-a 
amenajat și construit în cartie
rul sus-amintit : o sală a spor
turilor, un bazin olimpic (aco
perit), o hală de gimnastică 
pentru elevi, un stadion rezer
vat atlețiior de perspectivă. 
Numai terenul pentru 
dăruit de muncipalitate 
care reușise frumoasa 
manță de a promova in 
eșalon al sportului cu balonul 
oval, a rămas... ca Ia început : 
un maidan denivelat, ulterior 
împrejmuit, cu un fel de tri
bună pe una din laturi (nu a-

rugby, 
echipei 
perfor- 
primul

DE LA f. R. SCHI-BIATLON
Federația română de schl- 

biatlon organizează, în perioada 
28 aprilie — 2 mal,, la Sinaia — 
Cota 2000, atestarea monitorilor 
de schi pentru sezonul 1982/83 
(turism Intern și internațional).

Sînt convocați ghizil-monltori 
de schi, indiferent de data la 
care au fost verificați, precum și 
cel ce aspiră la această activi
tate.

dăpostește nici 500 de specta
tori, în picioare ;), ale cărei 
gradene sînt in plină degrada
re, la fel ca și dreptunghiul de 
joc, transformat, în zilele plo
ioase. intr-o imensă mocirlă, 
cum am constatat Ia meciul 
Științei CEMIN cu Steaua și 
cum s-a repetat situația la par
tidele pe care formația băimă- 
reană le-a susținut ulterior cu 
R.C. Sportul studențesc și Rul
mentul Birlad.

N-am dori să diminuăm cu 
nimic eforturile celor doi ini
moși propagatori ai rugbyului 
în Baia Mare, ing. Lascăr Ghi- 
neț, președintele secției de la 
Știința CEMIN, și prof. Florin 
Popovici, antrenorul echipei. 
Trebuie, totuși, să le facem re
proșul că nu se zbat suficient, 
nu caută rezolvări pe plan lo
cal pentru a schimba „fața" 
terenului cu pricina Este foar
te adevărat că C.J.E.F.S. Ma
ramureș a căutat unele soluții, 
fără, însă, a le finaliza, că In
stitutul de învățămînt superior 
(prin lectorul Ion Benga) și 
Centrala minelor sc apropie tot 
mai mult de nevoile XV-lui 
care-i reprezintă, dar proiec-

teie de rcainenajare a terenului 
de rugby sc transpun greu its 
viață. în două rîitduri — anul 
trecut — am mai adus in dis
cuție această problemă ; nu s-a 
realizai — insă — nimic, me
ciurile de Divizia „A" se joacă 
in aceleași condiții total impro
prii, 
fiind serios afectată, pot sur
veni 
accidentări eu urmări ncdorile.

Poate că acum, în fine, odată 
cu instalarea primăverii, prol'i- 
lind de întreruperea sezonului 
compctițional, cei din Baia 
Marc se vor incumeta să 
facă un efort, să elimine 
neajunsurile semnalate, să facă 
din terenul de rugby UN SPA
ȚIU ADECVAT UNOR ME
CIURI OFICIALE. Sau, cel pu
țin, pină la rcamenajarea aces
tui teren, întîlnirile programa
te la Baia Mare să fie găzdui
te de alte baze sportive, din 
localitate sau din imediata ve
cinătate, cele din Baia Sprie 
sau Cavnic. Oricum, un „pa
cient" solicită URGENT ajutor 
— terenul de rugby I

Tiberiu STAMA

calitatea unor partide

(cum s-a și intimplat !)

Bădinici 
rești) 624 
(Progresul 
Georgeta Simioană (Progresul) 
554 p, 8. Mândica Ciubâncan 
(Olimpia București) 545 p, 9. 
Sorina Lambrino (C.S.U. “ 
hova Ploiești) 537 p, 10. 
briela Kiss (Comerțul Tg. 
reș) 465 p.

• în frumoasa Sală a spor
turilor din Arad s-a desfășurat 
turneul dotat cu „Cupa Zirida- 
va“, rezervat juniorilor III- 
Trofeul a fost cucerit de echipa 
C.S.Ș. Arad, neînvinsă in cele 
cinci partide susținute. C.S.Ș. 
Arad a totalizat 10 p și a fost 
urmată în clasament de: 2. C.S.Ș. 
CJuj-Napoca 9 p, 3. C.S.Ș. 2 O- 
radea 8 p, 4. C.S.Ș. Timișoara 
7 p; 5. C.S.Ș Deva 6 p, 6. C.S.Ș. 
Drobeta Turnu-Severin 5 p. 
Primele două formații și-au 
cî.știgat dreptul de a participa 
la turneul final al „Cupei spe
ranțelor" (Constanța, 2—6 sep
tembrie). Cu prilejul „Cupei 
Ziridava", au fost acordate pre
mii speciale următorilor ju
niori : Cătălin Chioreanu (C.S.Ș. 
Arad) — coșgeter (155 p mar
cate), Remus Baealu (C.S.Ș. 
Cluj-Napoca) — cel mai tehnic 
jucător, Zsigmond Bobroczki 
(C.S.Ș. Timișoara) — cel mai 
înalt jucător (2.02 m), Tiberiu 
Walter (C.S.Ș. Deva) — cel mai 
tînăr jucător (născut în anul 
1969).

LA BASCHET

TELESPECTATC

I

De azi și pină duminică,

ÎNTRECERI cicliste la CIMPULONG MUSCEL
ACJIUNI DE SELECȚIE

LA TENIS
Pentru pregătirea de tenismani 

de performanță, Tenis Club 
București organizează, în perioa
da vacanței ae primăvară, o ac
țiune de selecție. Vor fi primiți 
copii între 7—10 ani, carg ge 
pot prezenta la sediul clubului, 
din Calea Plevngi e5, zilnic în
tre orote 9—lâși 15—16 • Acțiuni 
de selecție pentru tenis organi
zează și Casa plonterildr șj șoi
milor patriei din Sectorul 2 al 
Capitalei. Se pot prezenta copii 
n^scuți în 1970, acțiunea urmînd 
a avea loc în zilele de 11 și 18 
aprilie la baza sportivă „Cute
zătorii" (capătul troleibuzului 90). 
Informații suplimentare la telefon 
15 88 17.

De astăzi și pină duminică 
inclusiv, orașul Cimpulung 
Muscel găzduiește una dintre 
cele mai importante competiții 
ale cicliștilor noștri juniori i 
„CUPA F.R.C.“. Este pentru a 
doua oară cind cadeții ciclis
mului românesc gg întîltteșc 
șrtșl Ihăsoâră forțele în acest 
pitoresc centru 
evenimentul 
mult interes 
s-âu dovedit 
ai disputelor 
dale. In fiecare zi vor puțea fi 
urmărite cite două reuniuni : 
dimineața — juniorii mici, 
după-amiaza — juniorii mari. 
Iată, dealtfel, programul com
plet al întrecerilor. Etapa I : 
joi ora 9, cursă de fond 40 km 
pe șoseaua Bran — juniori

muscelean, iat 
este așteptat cu 
de localnici, care 
a fi mari amatori 
sportului cu pe-

mici ; ora 15, cursă de fond 70 
km pe șoseaua Bran — juniori 
mari ; etapa a Il-a ; vineri ora 
9,30, contratimp individual pe 
10 km — juniori mici ; ora 15, 
contratimp individual pe 20 km
— juniori mari ; etapa a III-a : 
sîmbătă ora 9, cursă de fond 50 
km pe șos. Bran — juniori 
mici ; ora 15, cursă de fond 100 
km pe șo's. Bran — juniori 
mari ; etapa a IV-a : duminică 
ora 9, cursă pe circuit 15 km
— juniori mici, urmată imediat 
de cursa pe circuit, pe 30 km
— juniori mari.

PE MICUL ECRAN

ANUNȚ
Magazinele auto IDMS livrează autoturisme DACIA 1300 

după cum urmează :
Magazinul
Magazinul
Magazinul
Magazinul
Magazinul
Magazinul
Magazinul
Magazinul
Magazinul
Vînzările se efectuează în funcție de. stocul de autoturis

me și capacitatea de livrare a fiecărui magazin.

București — pină la nr. 
Pitești — pină la nr. 
Bacău — pină la nr. 
Brașov — pină la nr. 
Cluj-Napoca — pină la nr.
Iași — pină la nr.
Reșița — pină la nr. 
Timișoara — pină la nr.
Baia Mare — pină la nr.

10.500/1932
6.500/1982
2.500/1982
2.200/1982 

800/1983
2.000/1982
3.950/1982
3.000/1982
5.965/1982

VINERI 9 APRILIE, ora 17 (Pro
gramul 2), în cuprinsul emisiunii 
Stadion : „Daclada", reportaje
de la ultimele competiții de iar
nă „Cupa a 60-a aniversare a 
U.T.C.“, și „Cupa drumarilor" ; 
fotbal internațional — rezuma
tul meciurilor disputate miercuri 
în cupele europene (comentator 
Cristian Topescu).

SlMBATA IU APRILIE, ora 
15,30 : Fotbal, Universitatea
Craiova — Steaua, transmisiune 
directă fcomentator Cornel 
Pumnca) ; în pauză, „Premiul 
Americii — cursă internațională 
de trap pe hipodromul Vincennes 
din Paris.

DUMINICA 11 APRILIE, Ora 
15,30 : „Telesport" — emisiune 
realizată de Cornel Pumn ea ; 
ora 19,30 (Programul 2) : „Tele- 
r-ma-, emisiune de Dumitru Tă- 
năsescu".

Pra- 
Ga- 
Mu-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ACTUALITATEA
LA HOCHEI

La Gheorgheni s-a disputat 
cel de al doilea meci restanță 
dintre formația locală Avîn- 
tul și lidera clasamentului Di
viziei „A" la hochei Steaua 
București. Cum era de aștep
tat. victoria a revenit oaspeți
lor cu scorul de 8—2 (6—0,
1—1. 1—1). Cele două echipe 
mai au de disputat încă două 
jocuri restantă care vor avea 
loc azi si miine în Capitală, pe 
patinoarul „23 August", înce- 
pind de la ora 17. Apoi, de 

ambele 
celelalte 
campio- 
vor ali-

duminică 11 aprilie 
formații, alături de 
patru participante la 
natul Diviziei ,A". se 
nia la startul ultimului turneu 
al întrecerii, ce va avea loc, 
tot în Capitală, și va dura, pină 
în ziua de 16 aprilie.

La București s-au disputat 
primele jocuri ale turneului fi
nal al campionatului celor mai 
mici hocheiști. categoria „spe
ranțe" (sub 16 ani). Iată re
zultate : C.S.Ș. Gheorgheni — 
Steaua 15—3, Petrolul Ploiești — 
C.S.Ș. 2 Galați 2—4, C.S.Ș. Triumf 
București — C.S.Ș. Lie. Miercu
rea Ciuc 5—6, C.S.Ș. Gheor
gheni — Petrolul 14—0, C.S.S. 
Triumf — Steaua 5—1, CJSJS. 2 
Galati — C.S.Ș. Lie. Miercurea 
Ciuc 3—2.

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I 
I

runlașele campionatului — din 
deplasare I Nici Universitatea 
nici Dinamo n-ou reușit să i> 

rite din afara stadioanelor proprii, 
in returul întrecerii. Sportul stude 
Olt și-ou fructificat, la diferențe n. 
terenului. La fel cum au făcut-o 
gazde — Steaua, C.S. Ttrgoviște. C 
Brașov șt Jiul — cărora tabelele de 
le-au indicat tot clare succese, 'n 
al victoriilor pe propriul teren, ț 
obișnuit campionatului nostru, do 
Corvlnul au reprezentat excepțiile, 
vin un veritabil „caz" al Diviziei 
strind că preferă... deplasările. Ei 
terilor o mie și una de emoții, pe 
acasă, i>e cele calde — pe stadi 
După punctele de la Brașov, trec 
au risipit cc-au adunat in focul c 
Ieri să mai scoată ceva din pagu 
mării.

Dar intilnirea care merită un po, 
rilor noastre s-a desfășurat — ferici

O IN INFE
SPORTUL STUD. 
UNIVERSITATEA CV.

2 (2)
0
ToarteSîodion Politehnice; teren 

bun; timp frumos; spectatori — circa 
15 000. A marcat MIRCEA SANDU 
(min. 4 și 34) Șuturi: 9—13 (pe poar
tă: 6—3). Cernere: 1—11.

SPORTUL STUDENȚESC: Speriotu
(min. 57 Lazăr) - M. MIHAI, CAZAN. 
IORGU1.ESCU, MUNTEANU - CH1HA- 
IA. PANA, O. lonescu — FI. Gduore,. 
M. SANDU (min. 63 Terfieș), Bucu- 
rescu.

UNIVERSITATEA: Boldici - Negrilă, 
TIL1HO1, Ștefănescu, Ungureanu — 
Donose (min. 75 Ciupită), Ț1CLEANU. 
Bălăci, Irimescu (min. 57 Bctdeonu)
— Geolgău. Cirțu.

A arbitrat satisfăcător I. Igno (A- 
rad) ; la linie: I. Dima (Sighișoara)
— cu mari greșeli și Fr. Keresteș (Tg. 
Mureș).

Cartonașe roșii: BUCURESCU (min. 
34).

Trofeul PeUchovschi: 8.
Lo speranțe: 2-4 (0—3).

Început cu atacuri 
ale „alb-negrilor“, 
2 (Pană a fost oprit 
și apoi, in min. 3

Partida a 
debordante 
care în min. 
prin fault) . ____
(Florin Grigore) puteau deschide 
scorul. In min. 1, însă, apărarea 

' craioveană n-a mai putut face 
fată iureșului advers : Munteanu 
a pătruns impetuos, a șutat pu
ternic și balonul respins de Bol- 
dici a fost reluat sec in plasă 
de MIRCEA SANDU : 1—0. Stu
denții stăpînesc partida, atacă în 
valuri, obligîndu-i pe craioveni 
să arate, în apărare, slăbiciuni 
pe care nu eram obișnuiți să le 
vedem în jocul lor. Treptat, U- 
niversitatea echilibrează jocul dar 
cu numai două vîrfuri (Geolgău 
și Cîrtu, amindoi sub nivelul o- 
bișnuit) nu realizează prea mult 
în atac. Prima fază mai pericu
loasă a oaspeților, șutul pe jos 
al lui Cîrtu este respins de Spc- 
riatu în corner (min. 32).

Două minute mai tirziu. hucu- 
reștenii majorează scorul dar go-
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VICTORIE SPEC
Un meci' plăcut de urmărit 

ieri, pe stadionul Steaua, în
cheiat cu o victorie spectacu
loasă a bucureștenilor, victorie 
care — judecind după numărul 
mare de ocazii de gol al a- 
cestora — putea fi mal „ro< 
tundă". Ca și în alte meciuri 
(vezi partida pe care au dis
putat-o la Hunedoara), fotba
liștii de la A.S.A. au început 
bine, s-au așezat ordonat 
teren, și-au marcat bine ad
versarii, dar asta numai 
prima repriză cind, culmea, au 
reușit să impună Stelei jocul 
care le era favorabil. adică 
lent, fără ruperi de ritm. Și 
astfel, chiar dacă Steaua a 
deschis scorul foarte repede, 
prin BALINT (min. 9), prin- 
tr-un șut foarte puternic Jt 
la Rummenigge" (expediat cu 
mult din afara careului, 
care Naște a fost spectator), 
mureșenii au răspuns prin jo
cul lor organizat care le re
ușește uneori, și talentatul
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INSPIRAȚIE...
DE

Pentru a veni în ajutorul par- 
tîcipanților la atractivul concurs 
Pronosport de la sfîrșitul acu
tei săptămîni, care benefici;.-a 
de un report de peste 150.000 lei 
la categ. I, redăm ca sursă su
plimentară de inspirație pronos
ticurile făcute de Ștefan Coidum, 
antrenorul echipei Metalul Bucu
rești :

I. Unirea Al-ex. — Rapid Buc. 
......................................... ' F. C. 
Baia Mare 1 ; ni. C.S.U. Galați 

Delta 
Relo-

VI.

XI. C.F.R. Tim. — U.M.T. 1 ;
XII. C.S.M. Drobeta — F.C.M. 
Reșița 1 ; XTTI. Min. Lupeni — 
C.F.R. Cluj-N. 1.

X, 2 ; II. Aurul Brad

— Gloria B-ța 1, X ; IV.
— Gloria Buzău 1, X ; V. 
nul — Viit Gheoigheni 1 ;
I.C.I.M. — Tractorul 1, X, 2 ;
VII. Dunărea CI. — Șoimii 1 ;
VIII. Autobuzul — Met. Plopeni 
1 ; IX. Olimpia — Someșul 1 ; 
X. Rapid Arad — Strungul 1, X;

Astăzi este ultima zi de parti
cipare la tragerea obișnuită Loto 
de vineri 9 aprilie 1982. Nu pier
deți prilejul de a vă număra 
mîine printre marii cîștigători î

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „PRONOEXPRES“ 

DIN 7 APRILIE 1982
EXTRAGEREA
19 X41
EXTRAGEREA

26 33 34 18
FOND TOTAL 

GURI : L135.750 
180.967 lei. report la 
ria 1.

1
I: 33 28 31

a H-a : 9 36

DE CÎȘTI- 
lei. din care 

catego-

E
T 

tă 
de 
de 
sup 
se 
mat 
pe 
ave 
Ech 
nișt 
le-a 
linii 
fi £ 
„ten 
găsi 
min



N MULȚUMIȚI!
■retor T.V. și at sulelor de mii de 
itbalului din țară. A fost meciul 
Cu -șase goluri, de toate felurile: 
jectaculoase (ca cele reușite de 
și de Antohi, primul și al doilea), 
mtraatacuri (punctul lui Petcu), 
>li de apărare (ambele goluri nr. 
al de intens dramatism. Și, mai 

două echipe care au ieșit din 
on" ale multi, ra dintre partidele 
a campionat. Am văzut o forma- 
-a închis în apărare la 1—0 sau

3—1 (Corvinul), dar și alta, par- 
Bacău, care n-a dezarmat, deși a 
rină în minutul 90 l Un admirabil 
tiv prezentat întregului stadion 
țării, iată un cîștig pentru cam- 
iu ne intilnim prea des cu ase
diu partea fotbalului și fotbaliști- 
ităm și aici pe „actorii" de la

Eftimie IONESCU

! SI TOTUȘI...i 5

udențesc — Universitatea Craiova: 
balonul respins de Boldici, deschi- 

Foto: I. MIHÂICĂ
o cedat adversarului aproape nici o 

situație reală de gol. Să notăm 
d însă mingea trimisă de Beldeanu 

(min. 63), de la 18 m, cu boltă, 
r. peste poarta goală și pătrunde

rea lui Bălăci, pe aripa stingă 
a (min. C2) încheiată cu un frumos 

șut, razant cu transversala. In 
e rest, atacuri multe, dar încîlcite,
s cărora excelentii fundași bucu-

reșteni le-au răspuns prin inter; 
it venții sigure, plasament corect și 
ii dublaj bun. Mai mult chiar, la 

„capul* 3 * * * * * * * ll * * 14 lui M. Sandu (min. 47) 
și la centrarea lui Chihaia (min.

STEAUA 4 (2)
A.S.A. TG.MUREȘ 1 (1J

Stadion Steaua; teren excelent; 
timp excelent; spectatori — circa

3 15 000. Șuturi: 25-10 (pe poarta:
e 12—6). Cornere: 14-4. Au marcat:

BALINT (min. 9), BIRO I (min. 19), 
STOICA (min. 28). MAJARU (min. 
70), RALEA (min. 77).

l“ STEAUA: lordache — Anghelini, FI. 
Marin, Someș, Ion Gheorghe (min.

1. 63 Fodor) - BALINT, STOICA, IOR- 
Și DÂNESCU - Majaru, RALEA (min.

78 Sertov), Barbu.
.I A.S.A.: Naște (min. 46 BIRO II) — 

Szabo, Unchiaș, Ispir, Gall — Both 
l” II (min. 63 Cernescu), ILIE, Dulău — 

BIRO I, FAZEKAS, Fonici.
>“ A arbitrat bine Fl. Popescu; la fi
ll nîe (ambii cu scăpări): Al. Bâdules- 

cu și S. Pantelimonescu (toți trei din 
ie Ploiești).
le Cartonașe galbena: FAZEKAS, Uti
li CHIAȘ.
: Trofeul Petschovschi: 10.

La speranțe: 1—0 (0-0).

la
1- (min. 61), pentru ca tot el 
jn să trimită balonul în bară 
la (min. 66) dintr-o lovitură li- 
1- beră de la 20 m.

ie Mircea TUDORAN

pentru gazde: la întiiul atac 
i- mai consistent al oaspeților, 
iă GABOB a înscris, cu capul, 
st din centrarea lui Bogdan. Era 
:ă primul și ultimul șut al hune- 
iu dorenilor în prima repriză.
i- După pauză, jocul se reia la 
al fel de calm, apoi gazdele în-
lu cep să domine, dar în min. 59
ă. PETCU. pe contraatac, a în-
,n scris din nou : 0—2. Peste 5
iu minute, corner la poarta lui
jt Ioniță : Cărpuci . trimite cu
ir capul balonul in bară și AN-
ul TOHI, tot cu capul, înscrie,
iu Dominarea localnicilor se ac-
tn centuează, careul Corvinului e
;u pur și simplu asediat, dar din

_ 65, cînd FI. Grigore avea toată
p- poarta în fată, dar a intrat sub 

traiectorie) Sportul studențesc 
putea mări diferența...

în ansamblu, victorie meritată, 
n pentru prima repriză, pentru dă

ruirea în joc, pentru marele e- 
fort depus după pauză.

Radu URZICEANU

SMULSĂ, IN EXTREMIS, DE... GAZDE

JIUL 2 (1)
PROGRESUL VULCAN 0

Stadion Jiul; teren moale; timp 
frumos; spectatori — circa 3 000. Șu
turi: 12-8 (pe poortâ; 5-2). Cornere t 
15—4. Au marcat: SĂLAJAN (min. 14), 
P. GRIGORE (min. 55).

JIUL: Cavai - P. GRIGORE, Rusu. 
Neogu, Giurgiu — Muia (min. 77 
Frâțilâ), Șumulanschi (min. 67 Giti- 
chici), VARGA, Dina — Lasconi, Să- 
lâjan.

PROGRESUL: Gîrjoabă — I. Alexan
dru, Ticâ, MATEESCU. Nuțu — Simio- 
nov (min. 56 M. lonescuj, Dragu, 
Neculce, Stoichițâ — Marica (min. 56 
Rob), Apostol.

A arbitrat bine M. Ludusan (Si
biu); la linie: M. Axente (Arad) șl 
I. Velea (Craiova).

Cartonașe galbene: DRAGU.
Trofeul Petschovschi: 9. ■
La speranțe: 0-1 (0-0).

PETROȘANI, 7 (prin telefon)
Din nou o partidă grea pen

tru Jiul, ea avînd în față o 
echipă, care nu mai avea nimic 
de pierdut, liind oricînd în 
situația de a produce surpri
za. S-a început prudent. de 
ambele părți, cu un plus de 
insistență ofensivă de partea 
Jiului. In min. 9, Gîrjoabă a 
respins cu dificultate o cen
trare înșelătoare a lui Varga. 
Peste două minute. Lasconi a 
luftat la 3 m. la o bună cen
trare a lui P. Grigore. Ratări
le anunțau... golul, care s-a

I. MARIN-DOUĂ ȘUTURI DE EXCEPȚIE...
C. S. TIRGOVIȘTE 3 (1)

CLUJ-NAPOCA 0

Stadion Municipal; teren foarte 
bun; timp frumos; spectatori — circa 
15 000. Șuturi: 17—7 (pe poarta: 10-1). 
Cornere: 8—2. Au marcat: GREACA 
(min. 19 din 11 m), I. MARIN (min. 
51, 55).

C.S. TIRGOVIȘTE: Voinea - Agiu, 
ENE, Dumitrescu, PITARU, - I. MA
RIN (min. 61 Alexandru), GHEOR
GHE, Economu — GREACA, Sava, A- 
elenei (min. 46 Margelotu).

„U“ CLUJ-NAPOCA: Gh. Vasile - 
L. Mihai, Moș, CIOCAN, I. Mureșan 
— Boca (min. 61 Bucur), FI. Pop, 
SUCIU — Dobrotâ (min. 73 Vidican), 
Cîmpeanu II, Țiglariu.

A arbitrat satisfâcâtor C. Maghiar 
(București); la linie: L. Frunza (Si
biu) și I. Bîrâ (Agnita).

Trofeul Petschovschi: 10.
La speranțe: 5-2 (1—1).

TIRGOVIȘTE, 7 (prin telefon).
în minutul 3 raportul de cor

nere și cel al șuturilor la poartă 
era 3—0 pentru gazde ! Intenție, 
deci, mărturisită a acestora de 
a se desprinde încă din start. 
Oaspeții reușesc, însă, treptat să 
calmeze jocul, ei ies mai cura
jos în atac și au, în min. 8, o 
primă ocazie de a deschide sco
rul prin Suciu, al cărui „cap44 
trece de puțin pe lîngă bară. 
După o scurtă perioadă de echi
libru, tirgoviștenii au din nou

2 GOLURI Șl (doar)
CHIMIA RM. VILCEA 2 (1)
F. C. ARGEȘ 0

Stadion „1 Mo"; teren foarte bun; 
timp frumos; spectatori — circa 
12 000. Șuturi: 7-6 (pe poarta: 3-1). 
Cornere: 3—0. Au marcat: CARABA- 
GEAC (min. 16) și STANCA (min. 
76).

CHIMIA: Roșea — Basna (min. 75 
Boțoneo), Catarg iu, Preda, Cincâ — 
Savu, Cheran, CARABAGEAC - Te- 
leșpan, STANCA (min. 79 Iordan), 
Gîngu.

F.C. ARGEȘ: Cristian — Eduard, 
Stanca, Cîrstea (min. 30 Moiceanu), 
Barbulescu — Kallo (min. 46 Ignat), 
Badea, Chivescu, Bâluță — Radu II, 
Turcu.

A arbitrat bine S. Drâgulici (Dro- 
beta Tr. Severin); ia linie: A. Sto
ker (Petroșani) și 1. Medveș (Ora
dea).

Cartonașe galbene: BARBULESCU.
Trofeul Petschovschi: 9.
La speranțe: 1—0 (1—0).

RM. VILCEA, 7 (prin telefon)
Cu „gura de oxigen'* luată în 

etapa trecută în orașul de la 
poalele Paringului, Chimia și-a 
readus publicul pe stadion, care 
se „jurase**, după meciul cu F.C. 
Constanța, că nu va mai veni 
la fotbal. Deci, speranțe renăs
cute în întîlnirea cu F.C. Argeș, 
echipă care la rîndu-i venise aici

nou necazuri pentru localnici, 
în min. 80. cînd, la centrarea 
lui Klein, Lunca a vrut să o- 
prească balonul, dar i l-a pa
sat lui GABOR, care a înscris 
fără probleme (pe lîngă un 
Mangeae spectator Ia toate cele 
3 goluri). Deci, unii dominau, 
alții marcau. Băcăuanii au gă
sit resurse nebănuite și in
tr-un final incandescent aveau 
să obțină egalarea, pe deplin 
meritată, prin golurile mar
cate. în min. 35 si 90 , de a- 
celași ANTOHI. ultimul — cu 
o splendidă lovitură de cap.

Constantin ALEXE 

marcat, in min. 14, tind, la o 
pasă in adincimc a Iu, Șu
mulanschi, SALAJAN a țișnit 
de lingă Tică ți a înscris pla
sat pe lingă Gîrjoabă, ieșit 
in intimpinarc. După gol, 
bucureștenii s-au axat pe jo
cul la ofsaid, care se dovedeș
te un obstacol greu de depă
șit pentru ofensiva petroșeană. 
Minute în șir, jucătorii Jiu
lui nu au găsit antidotul de a 
depăși această manieră defen
sivă și astfel meciul a scăzut 
brusc din interes, fazele au
tentice de fotbal lipsind cu de- 
săvîrșire. Bucureștenii au ini
țiat și ei cîteva raiduri ofen
sive, care s-au dovedit însă 
fără consistență. Cînd nerăb
darea spectatorilor căpătase 
cote foarte înalte. în min. 55. 
la o fază fixă, gazdele au iz
butit totuși să-și mărească a- 
vantajul. în urma unui corner. 
P. GRIGORE a reluat puter
nic de la 10 m, defensiva 
bucureșteană liind prinsă pe 
picior greșit. Nici după acest 
gol scenariul nu -s-a schimbat, 
ambele echipe intrccindu-se în 
a... greși. Două puncte mari 
pentru Jiul, după o evoluție 
care nu poate primi. însă, o 
notă de trecere, la fel și pen
tru Progresul. o „lanternă” 
doar cu fază mică.

Adrian VASILESCU

inițiativa, dar fazele de poartă 
slnt rare și nepericuloase. La 
una dintre acestea balonul sare 
din pămint în mina Iui Ciocan 
și arbitrul acordă penalty ! Exe
cută GREACA și înscrie : 1—0. 
Gazdele își continuă ofensiva, a- 
cum cu ceva mai multă consis
tență, și, în min. 27, L. Mihai 
respinge, la o lovitură de cap 
a lui Sava, balonul ce se în
drepta spre plasă. Un minut mai 
tîrziu, Țiglariu ratează egalarea, 
iar in min. 39 Aelenei se află 
la un pas de 2—0, pentru ca, a- 
poi, în ultimul minut al repri
zei, Țiglariu să treacă din nou 
pe lingă... 1—1.

După pauză, C.S. Tîrgoviște are 
iarăși un start mai bun. Dc astă 
dată și cu mai mult succes, pen
tru că în numai 10 minute sco
rul se modifică de două ori în 
favoarea gazdelor, grație a- 
celuiași jucător, I. MARIN 
(min. 51 și 55), care șutează ne
cruțător și-1 învinge fără repli
că pe portarul clujean. în con
tinuare tot gazdele sînt la cîrma 
jocului, de avînd încă de cîteva 
ori posibilitatea să înscrie, dar 
ratează pe rînd Greaca, Margc- 
latu și mai ales Sava (min. 69 
— șut peste bară de la numai 
6 m !). Spre sfîrșitul partidei, 
clujenii, obligați să se apere în 
cea mai mare parte a timpului, 
ies ceva mai mult la joc. dar 
fără să reușească să reducă din 
handicap.

Mihai IONESCU

4 FAZE DE FOTBAL!
cu tradiția Trecutelor întîlniri, 
cînd piteștenii plecau de la Vîl- 
cea cu... .puncte. Intr-o astfef de 
ambianță a început acest joc 
specific pentru puncte (cită cris
pare !) in care, de o parte și 
de alia, se comiteau numeroase 
greșeli la pase, preluări și la fi
nalizări. Din prima repriză, să
racă în realizări, am reținut doar 
două faze mai ca lumea : oca
zia de gol din min. 15 a oaspeți
lor — Radu TI și Kallo pripin- 
du-se și salvîndu-1 pe portarul 
Roșea ; min. 1G — Stanca îl gă
sește pe CARABAGEAC cu O 
minge pe contraatac, sprint al a- 
cestuia, urmat de un șut vicleaq 
și... 1—0.

La reluare, același aspect al 
partidei : faze construite la în- 
tîmplare, mingi „bubuite", mul
te, foarte multe neregularități, 
care au fragmentat permanent 
jocul și... din nou doar două 
faze de fotbal. în min. 58, Cincă 
centrează, dar Gîngu nu prinde 
traiectoria balonului de gol ; în 
min. 76, STANCA, bine lansat (de 
unde ofsaid ?), sprintează și în
scrie în unghiul lung : 2—0. Vic
torie meritată a gazdelor, în- 
tr-un meci destul de cenușiu. în 
care cronicarul evidențiază doar 
pe marcatorii celor două goluri, 
pentru insistența lor în fazele 
respective.

Stelian TRANDAF1RESCU

S. C. BACĂU 3 (0)
CORVINUL 3 (1)

Stadion ,,23 August- ; teren foarte 
bun ; tîmp frumos, călduros ; spec
tatori — circa 12 000. Șuturi : 18—4
(pe poarta : 8—4). Cornere : 7—0.
Au marcat : ANTOHI (min. 55, 85, 
90), respectiv GABOR (min. 25, 80), 
PETCU (min. 50).

S.C. BACAU : Mangeac - I. So 
lomon, CĂRPUCI, Lunca, ELISE! - 
C. Solomon (min. 70 Botez), ȘOȘU, 
Vamanu — Soiman (min. 52 Movilă), 
ANTOHI, Penoff.

CORVINUL HUNEDOARA : Ioniță
— Rednic. ANDONE, Dubinciuc, 
Bogdan — Nicșa, PETCU (min. 86 
Gălan), Oncu, KLEIN — Gabor (min. 
87 Tîrnoveanu), Ghiță.

A arbitrat biito D. Petrescu ; la 
linie : M. Nicuîescu și P. Seceleanu 
(toti din București).

Cartonașe galbene : MOVILA.
Trofeu! Petschovschi : 9. La spe

ranțe : 1—0 (0-0).

F. C. OLT 3 (1)
DINAMO 0

Stadion Viitorul; teren bun; timp 
frumos; spectatori — circa 6 000. Șu
turi: 12—6 (pe poartă: 5-3). Cornere: 
11-3. Au marcat: ROTARU (min. 38), 
IAMANDI (min. 62), STATE (min. 
79).

F.C. OLT: Nedea — Onuțan, AL. 
NICOLAE, lonașcu, Matei — Câțoi, 
ȘOARECE, ROTARU (min. 85 A. Min- 
cu) - PREPELIȚA, 'AMANDI (min. 78 
State), Pițurcă.

DINAMO: Moraru (min. 64 Efti- 
mescu) — Stredie, I. Marin, Dinu. 
Stânescu — AUGUSTIN Custbv, Mul- 
țescu - Țălnar, Vâetuș (min. 55 
DUDU GEORGESCU), Orac.

A arbitrat satisfăcător O. Ștreng; 
la linie: I. Caraman și G. Pâdurări- 
ței (toți din Oradea) — ultimul cu 
greșeli.

Cartonașe galbene: ONUȚAN, IA- 
MANDf, MORARU.

Trofeul Petschovschi: 10.
La speranțe: 0-2 (0-1).

SCORNiCEȘTI, 7 (prin telefon)
Scorul surpriză de la Scorni- 

cești are o explicație esențială: 
localnicii s-au ridicat deasupra 
obișnuitului lor joc disciplinat, 
de angajament, manifestînd o 
remarcabilă suplețe tehnico-tac- 
tică în ofensivă. Jocul a înce
put cu atacurile insistente ale 
gazdelor, care ratează deschide
rea scorului in min. 7, prin 
Prepeliță și min. 14 prin Pițur- 
că. Apărarea dinamovistă mani
festă o surprinzătoare fragilita
te, fiind surprinsă pe picior 
greșit de driblingurile lui Ia- 
mandi, de schimbările de picior 
ale lui Pițurcă și de insistența 
de... fundaș a lui Prepeliță me
reu cîștigător în duelurile cu

CORNERELE NU
F. C. CONSTANȚA 0
U. T. ARAD 0

Stadion ,,1 Mai"; teren bun; timp 
frumos, vini; spectatori — circa 
20 000. Șuturi: 18-4 (pe poartă: 6—2). 
Cornere: 22—3.

F.C. CONSTANȚA: Lascu - Borali, 
ANTONESCU, Caramalâu, TURCU - 
Drogeanu, Gache (min. 3 I. CON- 
STANTINESCU), I. Moldovan (min. 
68 Mărculescu) — Buduru, 'Peniu, 
Petcu.

U.T.A.: DUCADAM - Bîtea, KU- 
KLA, BODI, Găman — Iova, Hirmler, 
Mușat, Tisa — CURA (min. 74 Giur
giu), Roșu (min. 84 Marcu).

A arbitrat foarte bine N. Rai nea 
(Bîrlad); la linie: V. Antohi (lași) și 
T. Cruceonu (Tecuci).

Cartonașe galbene: MUȘAT.
Trofeul Petschovschi: 10.
La speranțe: 4—0 (3-0).

CONSTANȚA, 7 (prin telefon)
Constănțenii, victorioși la Rm. 

Vîlcea, credeau că nu vor avea 
probleme in fața unei echipe 
învinse în ultima etapă acasă, 
mai ales că U.T.A. venise in 
briza mării fără dispecerul Co- 
raș. Dar acest gînd facil avea 
să coste echipa constănțeană, 
pentru că, mulțumită de acea 
mare victorie de la Rm. Vîlcea, 
a crezut că astăzi succesul va 
veni de la sine. Ca atare, „co
piii mării" au dominat deconec-

REPRIZA A DOUA — REMARCABILĂ
F.C.M. BRAȘOV 3 (1)
POLITEHNICA TIMIȘOARA 1 (0)

Stadion Tineretului; teren bun; 
tinm frumos; spectatori — circa 
13 000. Șuturi: 18-8 (pe poortâ: 
10-4). Cornere: 16-3. Au marcat: 
BORICEANU (min. 43). ȘULEA (min. 
75 — din 11 m ji min. 80), respectiv 
NEDELCU (min. 84).

F.C.M.: Balaș — Papuc, Noghl, Pa
nache, Manciu — Popescu (min. 75 
Bența), ȘULEA. GHERGHE - Bota- 
diu, Paraschivescu (min. 70 Chîorea- 
nu). BORICEANU.

„POLI": Moise - Murar. PALTINI- 
ȘAN, Circiumaru. Mutu — Șerbonoiu 
(min. 57 Palea), Manea (min. 80 Ni- 
chici), Titi Nicolae, Bocânici — AN- 
GHEL. Nedetcu.

A arbitrat foarte bine Cristian Teo- 
dorescu (Buzău); ’o linie: R. Rota
ru și N. Voinea (ambii din Bucu
rești).

Trofeul Petschovschi: 9.
La speranțe: 3-0 (2-0).

BRAȘOV, 7 (prin telefon).
F.C.M. a început decis jo

cul — pentru a nu mai avea 
surprize „gen U.T.A." — ata
când permanent poarta apă
rată de Moise. Astfel, că oca
ziile au apărut încă din pri
mele minute — ratate însă de 
Popescu (min. 8), Boriceanu 
(min. 9)' — după care partida 
s-a echilibrat. Politehnica răs
pundea calm la elanul bra
șovenilor, uneori cu pase exa
gerate înapoi, ba chiar cu con
traatacuri. La unul dintre ele, 
(min. 29), Ncdeicu a fost pe 
punctul de a înscrie cu ca
pul. dar Balaș a boxat peste 
poartă. De fapt gazdele be

Stânescu. rt-iacurue mereu re
petate vor fi încununate de suc
ces in urma unei faze care i- 
lustrează ofensiva gazdelor : în 
min. 38, Onuțan sprintează 
lung, centrează bine, Șoarece 
deviază ușor cu capul și RO
TARU raia în plasă de la ciți- 
va metri. O repriză net domi
nată de gazde, dinamoviștii șu
tind o singură dată la poartă. 
După pauză, oaspeții par mai 
deciși. In min. 50, Orac inter
ceptează și e la un pas de gol. 
în min. 54 un atac „tăvălug** 
al dinamoviștilor este oprit 
prin fault în careu, dar arbi
trul Ștreng nu acordă. Jocul se 
înăsprește, se joacă din ce in 

,ce mai iute, dar din acest 
„clinei" cei care se dovedesc 
mai tari sînt tot jucătorii lui 
Halagian. în min. 6B, IAMAN
DI tîșnsștc de lîngă Custov, 
neatent, slalomează elegant spre 
poartă, ii pune pe picior greșit 
pe ambii fundași centrali și il 
„execută" pe Moraru cu marc 
finețe. Echipa locală insistă, 
văzîndu-și adversara în corzi. 
Prepeliță sprintează în careu, 
este faultat de Moraru. dar O. 
Ștreng scoate mingea în afara 
careului, dictind' o lovitură li
beră. Dinamo Jși revine. într-o 
oarecare măsură, odată cu in
trarea lui Dudu Georgescu, ca
re șutează în bară in min. 77, 
dar F.C. Olt majorează scorul in 
urma unei excelente faze dc 
contraatac, in care Prepeliță 
trece dc Stăncscu, centrează 
lung și STATE, abia intrat, re
ia, spectaculos, cu capul, in pla
să.

loan CHIRILĂ

ADUC... FERICIREA
tat (obținind 22 de cornere !), 
dar vai, au uitat să șuteze la 
poarta adversă, mai ales că a- 
părarea textilistă era atît de a- 
glomerată. Și fără forță in a- 
tac, dobrogenii n-au reușit vic
toria Ia ■ care se gindeau toți, 
chiar dacă au avut cîteva oca
zii, cele mai mari aparținind 
lui Petcu (minutele 1 și 45), ca 
să nu mai amintim de minutul 
61 cînd Peniu „a croșetat" apă
rarea arădeană, dar nu l-a pu
tut învinge pe Ducadam, care 
i-a scos balonul din picior, min
gea a revenit la Buduru, care 
a căutat golul. însă Ducadam 
s-a opus din nou excelent. A 
mai ratat Peniu (în min. 79) și 
Petcu (în min. 86), dar în mi
nutul 66 excelentul Cura, scă
pat pe contraatac, era gata-ga- 
ta să dea lovitura de grație.

F.C. Constanța, automulțumi- 
tă, superficială am zice, nu s-a 
gîndit că adversarul său, învins 
sîmbătă Ia Arad, va încerca să 
renască tocmai aici, pe litoral. 
Un punct muncit de U.T.A. și 
meritat. un neașteptat punct 
pierdut de gazde, care înțeleg 
acum mai muit ca niciodată că. 
în campionat... valul vieții te 
ridică, te coboară.

Mircea M. IONESCU

neficiind de două veritabile 
„pistoane" (Șulea și Gherghe), 
conduc ostilitățile, atacă me
reu, dar nu reușesc să fructi
fice ocaziile de gol. Și aceas
ta, deoarece centrează' la in
finit (și Moise se evidențiază 
culegînd toate baloanele înal
te), fiindcă se trage mult și 
imprecis la poartă. Ratează 
pe rînd Gheorghe (min. 35), 
Șulea (min. 38) și alții. Și, 
totuși, miile de spectatori 
primesc satisfacția mult aș
teptată in min. 43. Batacliu 
centrează la Gherghc, care tri
mite mingea, cu capul, precis 
sub „transversală", Moise sal
vează incredibil boxind.. . Ia 
BORICEANU care nu greșeș
te, expediind puternic, tot 
cu capul, balonul in plasă : 
1—0.

Cea de a doua repriză a fost 
mult mai spectaculoasă dato
rită faptului că Politehnica 
a inițiat cîteva atacuri de toa
tă frumusețea. Lucrurile s-au 
__ limpezit în min. 75, cînd 
fundașul Circiumaru l-a atacat 
violent în careul de 16 m pe 
Cbioreanu și arbitrul Cristian 
Teodorescu a acordat lovitură 
de pedeapsă pe care a trans
format-o ȘULEA. Tot el, prin- 
tr-un șut puternic de la 25 m. 
a ridicat scorul la 3—0. NE
DELCU. in min. 84, a înscris 
golul de onoare al studenților 
print r-o frumoasă acțiune per
sonală, după ce „a dansat" 
printre apărătorii brașoveni : 
3—1.

Modesto FERRARINI
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JUDOKA DIN 5 ȚARI LA START
A XII-a ediție a campionate

lor internaționale de judo ale 
României, programate simbătă 
și duminică în Sala sporturilor 
din Tîrgoviște. constituie tot
odată, ultimul test al sportivilor 
noștri fruntași înaintea campio
natelor europene, care vor avea 
loc luna viitoare, la Rostock 
(R.D. Germană). Iată de ce an
trenorii lotului reprezentativ, 
Iacob Codrca și Dorin Gavra, 
au înscris la întrecerile de la 
Tîrgoviște, pentru a evolua în 
compania unor judoka apre- 
ciați în arena internațională din 
Austria, Bulgaria. R.D. Germa
nă și R.F. Germania, mai mulți 
sportivi la fiecare categorie de 
greutate. Astfel, la superușoa- 
ră vor concura A. Szabo, B. 
Olar, I. Mihai, Gh. Dani, N. 
Ghimpău și M. Zamfir, semi- 
ușoară — C. Niculae, I. Năstăi- 
lă, D. Albert. G. Mihăescu și 
N. Radu, ușoară — A. Faur, L. 
Marian, Șt. Nagy, M. Nuțu și 
M. Fitimon, semimijlocie — M. 
Frățică, V. Pușcașu. L. Cim- 
peanu, N. Vega și D. Puțan, 
mijlocie — Șt. Toma, N. Tudo- 
se. V. Oiței, T. Ban și J. Pali,

semigrea — C. Năftică. V. An
ton. B. Udvari, C Gotcă și Gh. 
Diaconu, grea — P. Drăgoi, I. 
Pușcașu, C. Dclcca, K. Sărac și 
D. Alexandru. Accidentați la 
recentele întreceri ale campio
natelor balcanice. Simion.Topli- 
cean (ușoară). Mihalache Toma 
(mijlocie) și Mihai Cioc (grea) 
nu s-au restabilit complet.

Principalii pretendenti pentru 
competiția continentală (prin
tre eare in primul rind Arpad 
Szabo, Constantin Niculae, Mir
cea Frățică și. într-o oarecare 
măsură, Costel Năftică) mai au 
de pus la punct unele amănun
te tehnice și tactice, întrecerile 
de la sfîrșitul acestei săptămîni 
fiind un nimerit prilej.

,,uuin niLLUuii

în cadrul pregătirilor șl teste
lor pe care le susține în vederea 
participării la grupa „B“ a 
campionatului european (22—30 
mal, în Portugalia), reprezenta
tiva masculină de baschet a 
României va lua parte, de vi
neri pînă duminică, la turneul 
internațional dotat cu „Cupa 
Mezogâp". Competiția se va dis
puta in Ungaria, în orașul Gydr, 
și va reuni selecționatele Bulga- 

Românleiriel, R.P.D. Coreene, 
și Ungariei.

Echipa noastră va 
componență pe: Costel 
Virgil Căpușan, Roman 
Florentin Ermurache, * 
nișteanu, 
Virgil Băiceanu 
Uglal (Dinamo), 
Gheorghe Pascu 
București), Dan Sipoș (Rapid) și 
Zoltan Gellert (Dinamo Oradea). 
Antrenori : Mihai Nedef șl Hai- 
gazun Tursugian ; medic : dr 
Tudor Minescu.

avea în
Cernat. 

Opșitaru, 
, Petre Bră- 

Viorel Ion (Steaua). 
(Farul), Ion 
loan lonescu.

(Politehnica

In vederea meciului de duminică, din C. E.

RU'GDYȘTH ROMANI AU PLECAT ÎN ITALIA

ACTUALITATEA
VOLEIBALISTICA
în capitala Belgiei se desfășoa

ră în aceste zile o importantă 
competiție internațională femini
nă de volei dotată cu „Cupa 
primăverii" în care sînt reuni
te echipe din mai multe țări 
europene. Iată citeva dintre re
zultatele înregistrate la Bruxel
les : Turcia — Elveția 3—0 
Spania — Grecia 3—0, Fin
landa — Israel 3—0, Olanda -*■ 
Anglia 3—0, Suedia — Scoția 
3—0, Franța — Luxemburg 3—0, 
TÎ.F. Germania — Norvegia 3—0

Un alt turneu, dar masculin, 
are loc la Atena, el prilejuind 
următoarele rezultate : ' 
Anglia 3—0, Suedia — Luxem
burg 3—0, Danemarca — R. F. 
Germania 3—1, Spania — Austria 
3-0.

Israel

Echipa de rugby a țării 
noastre va susține duminică o 
nouă partidă în cadrul compe
tiției continentale organizate 
sub egida Federației Interna
ționale de Rugby Amator. A- 
cest al treilea meci (penulti
mul al tricolorilor în actuala 
ediție a întrecerii) va avea 
loc la Rovigo, în compania e- 
chlpei Italiei, un adversar me
reu incomod, plin de ambiție 
cînd joacă pe propriul teren.

în vederea acestei importan
te întîlniri. lotul reprezentativ 
a plecat aseară, cu trenul, 
spre Rovigo. împreună cu an
trenorii Valeriu Irimescu și 
Theodor Rădulescu au făcut 
deplasarea 20 de jucători : 
Gheorghe Florea (Farul) — 
fundaș. Marian Aldea, Ion 
Constantin (Dinamo), Adrian 
Lungu (Farul), Olimpiu Be- 
cheș (C.S.M. Sibiu) — linia de 
treisferturi ; Dumitru Alexan
dru (Steaua), Stelian Podăres- 
cu, Mircea Paraschiv (Dina*

I
mo), Nicolae Dinu (Farul) — 
mijlocași: Encin Stoica, Gheor
ghe Caragea (Dinamo), Florin 
Constantin, Gheorghe Dumitru 
(Farul), Alexandru Rădulescu 
(Steaua). Marian Gurămare 
(R. C. Sportul studențesc) — 
înaintași linia a treia și a 
doua; loan Bucan (Știința Pe
troșani). Vasile Ungurcanu 
(Știința CEMIN Baia Mare), 
Corneliu Gheorghe (Dinamo) 
— linia I, pilleri ; Emil Gri- 
gore (Fanil). Marin Moț (Ști
ința CEMIN Baia Mare) — ta- 
loneri.

Din tarile socialiste

A 5-a SPARTACHIADĂ A R. P. CHINEZE
IN ANUL 1983

Pentru dezvoltarea educați
ei fizice și sportului, pentru 
întărirea capacității poporului 
și ridicarea sportului de per
formanță, în anul 1959, a avut 
loc, la Beijing, prima ediție a 
Spartachiadei R. P. Chineze. 
Peste 5 000 de sportivi, apar- 
ținînd celor 30 de delegații care 
reprezentau capitala țării, 29 
de provincii (în afara provin
ciei Taiwan) și armata de eli
berare a poporului, au parti
cipat la această Spartachiadă. 
în cadrul a peste 20 de ramuri 
de sport. La prima ediție a 
Spartachiadei Chinei au fost 
realizate multe recorduri na
ționale. La startul etapei ju
dețene. care a precedat faze
le regionale, provinciale și de 
țară, au participat peste 
100 000 000 de tineri.

în anul 1965, la Beijing, a 
avut loc a doua ediție a Spar
tachiadei Chinei, care a fost 
reluată în anul 1975. sub titu
latura celei de a doua ediții, 
cu finala tot la Beijing.

După revenirea în cadrul 
C.I.O. forurile sportive ale 
R. P. Chineze au hotărît ca, în 
vederea pregătirii pentru par
ticiparea la Jocurile Olimpice, 
cu un an înaintea fiecărei e- 
dițil a J. O., să se organizeze, 
din patru în patru ani. Spar- 
tachiada națională a Chinei, 
în anul 1979, la Beijing, s-a 
organizat a patra ediție a Spar-

tachiadei Chinei, la care 
asistat conducători de partid 
și de stat, care, alături de 
mulțimea de spectatori, au 
admirat un foarte frumos și 
valoros program cultural 
sportiv.

în anul 1983, în luna 
tembrie, la Șanhai — cel mai 
mare oraș din China — va 
avea loc cea de a cincea edi
ție a Spartachiadei naționale, 
urmînd ca întrecerile în ca
drul sporturilor de iarnă să 
fie programate mai devreme, 
la sfîrșitul acestui an, în nor
dul Chinei. în provincia Hu- 
lunjan.

La Spartachiada din 1983 vor 
fi incluse întreceri la toate ra
murile sportive prevăzute în 
programul Jocurilor Olimpice.

Anul trecut, sportivii chi
nezi au cucerit în competițiile 
internaționale un număr 
295 de medalii de aur.

Desigur, mal avem ramuri 
de sport al căror nivel este 
scăzut. Mai avem multe de fă
cut, să participăm la cît mai 
multe întreceri internaționale, să 
învățăm cît mai multe de la 
ceilalți sportivi, inclusiv de 
la prietenii noștri, sportivii 
români."

SOCIALISTE, IN
Ancheta lunară, organizată 

de ziarul „Sport" din Bratislava, 
pentru stabilirea celor mai buni 
sportivi din țările socialiste, a 
desemnat pentru luna martie 
pe următorii : 1. Vladimir Sal
nikov (U.R.S.S.) — înot, 2. 
Jarmila Kratochvilova (Ceho
slovacia) — atletism. 3. Sabine 
Baesș și Tassilo Thierbach

LUNA MARTIE
(R.D. Germană) — patinaj ar-' 
tistic, 4. echipa masculină a 
U.R.S.S. — handbal, 5. Maricica 
Puică (România) — atletism, 6. 
Jorg Woithe (R.D. Germană) —• 
înot, 7. Anatoli Pisarenko 
(U.R.S.S.) — haltere și Frank 
Ullrich (R.D. Germană) — bia- 
tlon.

In meci retur pentru campionatul european de Juniori

BULGARIA - ROMÂNIA 2-0 (2-0)

SAMOKOV, 7 (prin telefon). 
Acest al doilea meci dintre se
lecționatele de juniori ale Bul
gariei șl României, disputat pe 
stadionul Peter Esov în fața a 
aproximativ 3 500 de spectatori, 
s-a încheiat cu victoria gazde
lor, la scorul de 2—0 (2—0), care 
se califică, astfel, pentru tur
neul final. In primul joc, la 24 
martie, la Hunedoara : 2—2.
Debutul de partidă a fost favo
rabil jucătorilor noștri care îh 
mln. 2 au ratat o imensă ocazie 
atunci cind mingea centrată de 
O. Popescu a ajuns pe partea 
dreaptă la Hambaraș care sin
gur în mijlocul careului de 16 m 
a șutat slab și portarul Grudev 
a reușit să rețină. In min. 5, 
Grlgore a expediat balonul de la 
14 m și din nou portarul Grudev 
a reușit să pareze. La primul 
corner obținut de Juniorii bulgari 
(min. 8), masivul fundaș ILIEV 
(nesupravegheat de apărătorii 
noștri) se înalță șl reia balonul, 
cu capul, în plasă : 1—0. Peste 
7 minute, tabela de marcaj ara
tă 2—0, tot în urma unui cor-

ner : portarul Barba scapă ba
lonul din brațe și MIRONOV 
Înscrie. De acum încolo, forma
ția bulgară pune preț numai pa 
defensivă și jucătorii noștri a- 
tacă necontenit, dar Țirlea (mia. 
27). șutează imprecis.

In partea a doua a meciului. 
Lăcătușu (min. 49) șutează, dla 
voleu. In bară; Grlgore (mln. 
34) trimite puternic șl Grudev 
reține cu dificultate ; Hagl (mln. 
60 și 77) nu-1 poate învinge pe 
portarul bulgar aflat în zl mare.

Arbitrul A. Namoglu (Turcia) 
a condus foarte bine.

BULGARIA : GRUDEV —
Markov, Boyanov. Koev, ILIEV — 
Aleksandrov (mln. 60 Gheor- 
ghiev), Baerev, PAȘEV — Zam- 
flrov, MIRONOV, Tanev (min. 
50 Demlrev).

ROMANIA : Barba — Bălan. 
Mlrea, BELODEVICI, Pascu — 
LACATUȘU, Dumltreasa, Grlgore 
(min. 63 Preda) — Ham bara» 
(mln. 41 HAGI), Țirlea, O. PO
PESCU.

Gheorghe NERTEA

PENTRU A 'S-A OARĂ 
SCOR ALB ?

Meciul care va inaugura 
de a 12-a ediție a turneului 
este programat la 13 iunie.

nicianul italian. In schimb, po
lonezul Anton Piecniczek are o 
părere complet contrară : „Este 
o echipă care joacă la nivelul 
reprezentativelor medii din Eu
ropa". Cine va avea dreptate t 
Credem că formația africană 
este cea care va avea ultimul 
cuvint !...

de

CAO YAN
ziaristă la „Magazinul sportiv" 

din Beijing

Acești dot celebri jucători vor fi adversari și la „El Mundial"? Este 
vorba de austriacul Prohaska (stingă) și de brazilianul Falcao, care joacă 
acum in campionatul italian : primul la Inter, celălalt la Turma, 

Telefoto : A.P. — AGERPRES
cu Athletic), folosindu-i ca ex
treme pe Copell și Morley. în 
schimb, scoțianul Jock Stein nu 
a fost deloc satisfăcut de evolu
ția băieților săi, deși au ob
ținut victoria, în fața a 70 000 de 
spectatori, la Glasgow, Scoția — 
Olanda 2—1. „Mai avem multe 
de făcut — a spus Steln — pen
tru a ne onora prezența in Spa
nia. Souness și Robertson trebuie 
neapărat recuperați, pentru că 
rezervele lor (Bett șl Archibald) 
n-au dat satisfacție".

DOUĂ PĂRERI 
CONTRADICTORII

Unii antrenori se întreabă 
valoare are echipa Camerun? 
Enzo Bearzot s-a deplasat în 
Africa șl l-a văzut la lucru pe 
viitorii săi adversari: „Este o 
formație modestă, care nu va 
pune probleme..." — a spus teh-

A.P.

RUMMENIGGE 
A REINTRAT...

Accidentat la genunchi în me
ciul retur cu Universitatea Cra
iova, Rummenigge a lipsit o pe
rioadă din formația reprezenta
tivă șl din echipa sa, Bayern Mtin- 
chen. Se pare că diagnosticul dat 
de medici, în prima clipă, a fost 
destul de pripit, aflrmînd că 
accidentul este grav șl că cele
brului atacant U va trebui o 
pauză lungă pentru a se reface. 
Iată însă că blondul înaintaș și-a 
reluat locul în echipă, jucînd 
ieri în meciul cu Ț.S.K.A. So
fia.

IN TABĂRA BRITANICILOR...
Bon Greenwood s-a decis să-și 

încerce echipa la Bilbao unde va 
evolua în primele partide echipa 
Angliei. Experiența n-a dat greș. 
Antrenorul insularilor s-a decla
rat foarte mulțumit de jocul 
prestat de formația sa într-o a- 
șezare curajoasă în deplasare 
(1—2—4), și chiar de rezultat (1—1

ca

cea 
final 

___ ____________ — la 
Barcelona. Interesul pentru acest 
joc, care va avea loc pe noul 
stadion „Nou Camp", este enorm. 
Pentru cele peste 130 000 de locuri 
sint cereri de aproape un milion 
(I!) șl... cu toate că echipa Spa
niei nu este direct interesată. 
Este vorba de jocul Argentina — 
Belgia, care opune două repre
zentative redutabile, prima — de
ținătoare a titlului, a doua — fi
nalistă a ultimei ediții a C.E. 
Toți se întreabă dacă, pentru a 
5-a oară consecutiv, meciul inau
gural al C.M. se va încheia cu 
un scor alb, ca șl ultimele pa
tru : 1966 : Anglia — Uruguay ; 
1970 : Mexic — U.R.S.S. ; 1974 :
Brazilia — Iugoslavia ; 1978 I 
R.F.G. — Polonia.

RECORD DE ZIARIȘTI
După cum a anunțat președin

tele F.I.F.A. Joao Havelange, au 
fost depuse 15 000 de cereri ds 
acreditări pentru ziariști, dla 
care au fost aprobate doar ju
mătate : circa 7 500 ! Oricum, 
este un record în materie, deoa
rece pînă acum cifra cea mal 
mare a gazetarilor sportivi pre- 
zențl la un turneu final a fost 
în Argentina: 4 800! Acum, re
partizarea în linii mari este ur
mătoarea : 800 din Spania, 287 — 
R.F.G.; 220 — Anglia ; cite 160 
din Brazilia și Italia ; 120 —
Franța. Vor ti prezenți ziariști 
din aproape toate țările afiliata 
la F.I.F.A. Cel mal puțini sînt 
din Arabia Saudită, Coasta de 
Fildeș, Egipt, Honduras, Kenya. 
Malta, Zimbabwe. Din totalul 
ziariștilor de 7 300, 375 sînt fe
mei... Un alt record !

Ion OCHSENFELD

PRIMA MANȘA A SEMIFINALELOR
• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
ATLETISM • Billy Olson 

(S.U.A.) a sărit 5,56 m la pră
jină. în concursul de la Austin 
(Texas) • Maratonul de la 
Utrecht ,a fost cîștlgat de engle
zul Glenn Foster — 2.17:59,0.

CICLISM • Trofeul „Midi-Py
renees", etapă prolog la Castres, 
2,600 km în 3:22,46 pentru Fran
cesco Moser (Italia), urmat de 
Marc Gomez (Franța) — 3:25,59 
• A doua ediție a turului Nor
mandie! pentru amatori a fost 
cîstlgată de Daniel Leveau (Fran
ța) în 20.30:52.0. urmat la 48.0 s 
de Barteau (Franța)

FOTBAL • Camoionatul euro
pean pentru îunlori : Suedia — 
Polonia 0—0. la Ahus. Cîstiglnd 
cu 2—1 nrimul toc enh'n» Polo-

niei s-a calificat în turneul final 
• Campionatul european pentru 
tinerel : R.F. Germania — Spania 
2—0. la Augsburg. In primul meci 
a cîștlgat Spania cu 1—0. dar e- 
chipa R.F.G. s-a calificat in se
mifinale • Cupa Libertadores. 
la Asuncion : Olimpia — Ame
rica (ambele din Paraguay) 1—1.

HOCHEI • M“ciuri amicale : 
Ia Slany, Cehoslovacia — R. D. 
Germană 8—0 (5—0. 0—0, 3—0): la
Garmlsch Partenkirchen : R. F. 
Germania — U.R.S.S. 2—5 (0—2, 
0—1. 2—2) ; la Helsinki : Finlan
da — Suedia 3—3 (1—2. 1—1. 1—0).

ÎNOT- • Campionatele Marii 
Britanii la Nuneaton (bazin de 
S5 m) la 800 m — Jackie Wil- 
lmott 8:25.0.

PATINAJ • „Cupa U.R.S.S." la 
Alma Ata, Andrei Ribin (17 ani) 
1000 m — 1:16,28, record mondial 
de iuniori.

RUGBY • Turneu pentru ju
niori la Geneva : Franța — Ma
roc 18—3. R.F.G. — Spania 16—10. 
Coasta de Fildeș — Elveția 20—4.

TENIS • Turneul de la Monte 
Carlo : Peter Elter (R.F.G.) —
Peter McNamara (Australia) 6—3. 
6—2, Ivan Lendl (Cehoslovacia) 
— Pedro Reboleddo (Chile) 7—6. 
6—2. Clerc (Argentina) — 
Ocleppo (Italia) 6—2. 7—5 O Tur
neul feminin de la Hilton Head: 
Navratilova — Vermaak 7—5. 
1—0, Jausovec — Delhees 6—4. 
6—7. 7—5, Russeîl — Goolagone 
*—6. 6—2. 1—0 (abandon'

CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL
Aseară s-au desfășurat meciurile tur ale semifinalelor 

lor europene la fotbal. Jocurile retur sînt programate la 
prilie. Iată rezultatele :

CAMPIONILOR EUROPENI

cupe-
21 a-

CUPA
Ț.S.K.A. Sofia 
Aston Villa

— Bayern Munchen
— Anderlecht

CUPA CUPELOR

4—3 (3—2)
1—0 (1—0)

Dinamo Tbilisi — Standard Liăge 0—1 (0—1)
Tottenham — C.F. Barcelona 1—1 (0—0)

CUPA U.E.F.A.
F. C. Kaiserslautern — I.F.K. Goteborg 1-1 (1-1)
Radniciki Niș — Hamburger S.V. 2—1 (0—0)

Alte amănunte în ziarul de mîine.
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