
ÎNCHEIEREA VIZITEI
ȘEFULUI DE STAT

AL REPUBLICII TURCIA, 
GENERALUL KENAN EVREN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, și generalul Ke
nan Evren, șef de stat al Repu
blicii Turcia, au semnat, joi, in 
cadrul unei ceremonii care a 
avut loc Ia Palatul Consiliului 
de Stal, Declarația comună.

După semnare, cei doi șefi d« 
stat și-au strîns mîinile căldu
ros.

în incheierea solemnității, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
ți generalul Kenan Evren au 
ciocnit o cupă de șampanie 
pentru continua dezvoltare a 
prieteniei și colaborării româ- 
no-turce, in folosul și spre bi
nele ambelor țâri și popoare, 
al progresului și prosperității 
lor, in interesul cauzei păcii, 
securității, înțelegerii și coope
rării in Balcani, in Europa și 
In întreaga lume.

★
Joi dimineață au fost sem

nate la București o serie de do
cumente privind colaborarea 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Turcia.

★
Șeful de stat al Republicii 

Turcia, generalul Kenan Evren, 
a vizitat, joi dimineață. Muzeul 
Militar Central, prestigios așe- 
zămint de cultură al tării noas
tre.

La încheierea vizitei, gazdele 
au oferit in dar generalului 
Kcnan Evren un set de lucrări 
referitoare la doctrina militară 
românească actuală.

★
Joi s-a încheiat vizita de 

stat efectuată in tara noastră, 
la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, de 
generalul Kenan Evren, șef de 
stat al Republicii Turcia.

Vizita șefului statului turc in 
România a constituit un mo
ment important în cronica ra
porturilor româno-turce, repre- 
zentînd o contribuție de seamă 

ia dezvoltarea bunelor relații 
de prietenie și colaborare din
tre țările și popoarele noastre, 
Ia cauza păcii, securității, des
tinderii și înțelegerii in Bal
cani, in Europa și in întreaga 
lume. Convorbirile dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
generalul Kenan Evren, înțele
gerile convenite vor stimula și 
mai mult dezvoltarea conlu
crării româno-turcc pe plan po
litic, economic, tehnico-științi- 
fic și in alte domenii de inte
res reciproc, precum și pe are
na internațională.

Ceremonia plecării a avut loc 
pe aeroportul international O- 
topeni, împodobit sărbătorește.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și generalul Kcnan Evren au 
sosit împreună Ia aeroport. O 
gardă militară a prezentat o- 
norul. Au fost intonate imnu
rile de stat ale Republicii 
Turcia și Republicii Socialiste 
România, in timp ce erau tra
se 21 de salve de salut.
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și generalul Kenan Evren au 
trecut in revistă garda de o- 
noare.

înaltul oaspete și-a luat, apoi, 
rămas bun de Ia personalitățile 
române venite pe aeroport să-l 
salute.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
personalitățile române prezente 
pe aeroport au salutat persoa
nele oficiale turce care l-au în
soțit pe generalul Kenan Evren 
in vizita sa in tara noastră.

Un grup de pionieri, precum 
și copii ai membrilor ambasa
dei turce la București au oferit 
buchete de flori celor doi șefi 
de stat.

La scara avionului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și gene
ralul Kenan Evren și-au îuat 
un cordial rămas bun, și-au 
strins miinile cu prietenie.

La ora 11,10 aeronava cu care 
călătorește șeful de stat al 
Republicii Turcia a decolat.
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în spiritul vibrantului Mesaj adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Conferinței pe țară a mișcării sportive

PRIN SPORT-O CONTRIBUȚIE ACTIVĂ 
LA PROMOVAREA PĂCII Șl COLABORĂRII ÎN LUME

Acționind în spiritul întregii politici de pace ți colaborare 
a partidului și statului nostru, mișcarea sportivă din România, 
toți sportivii țării trebuie să-și facă un titlu de cinste din 
a milita permanent pentru mai buna cunoaștere și apropiere 
dintre popoare, din a promova susținut, in relațiile cu sportivii 
și organizațiile sportive de peste hotare, ideile nobile ale înțe
legerii, respectului reciproc ți colaborării pașnice dintre națiuni, 
spiritul de solidaritate și conlucrare dintre generațiile tinere de 
pretutindeni, aducindu-și astfel contribuția activă la cauza ge
nerală a destinderii, securității ți păcii in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Parte integrantă în civiliza

ția epocii noastre, fenomen so
cial cu ample semnificații în 
viața omenirii, sportul s-a im
pus din ce în ce mai mult ca 
limbaj comun al popoarelor, ca 
factor de apropiere între ele. 
încă în urmă cu decenii, părin
tele Jocurilor Olimpice moder
ne, Pierre de Coubertin, con
sidera aceste mari competiții — 
la care, cum suna una din vor
bele sale preferate, „important 
este nu să învingi, ci să parti
cipi" — ca o punte aruncată 
între oameni și popoare, un 
mijloc de cunoaștere, de con
cordie și conviețuire pașnică, 
pentru un mîine mai bun al o- 
menirii. Adevărate sărbători

sportive ale tineretului de pre
tutindeni, care se desfășoară 
sub emblema celor cinci cercuri 
înlănțuite, simbol al înfrățirii 
continentelor, Jocurile Olimpice 
reaprind la fiecare nouă ediție 
In inimile oamenilor spiritul 
prieteniei, al înțelegerii reci
proce și păcii, invită la între

LA SATU MARE SE DĂ AZI
STARTUL IN „ȘTAFETA PĂCII"
9 Pretutindeni, un interes deosebit • Programul

ceri loiale, cu deplinul respect 
al partenerilor.

Fericite prilejuri de apropie
re sub steagul sportului, de so
lidaritate a tineretului dornie 
de a se cunoaște și a trăi în- 
tr-o lume a păcii, oferă, însă, 
si celelalte competiții interna
ționale.

Prin natura și vocația lui, 
prin mesajul său umanist de a- 
propiere intre oameni și na
țiuni, de mai bună cunoaștere 
și înțelegere, de solidaritate și 
pace, sportul nu a fost și nu va 
putea fi niciodată compatibil 
cu războiul, cu conflictele ar
mate, cu politica de forță șl 
Înarmare, cu discriminările de 
orice fel. Dimpotrivă, sportul 
are el însuși nevoie de pace,

(Continuare tn pap 2-3)

a Diviziei masculine

!N CAMPIONATUL

Etapa a ViII-a a campiona
tului masculin de handbal, Di
vizia „A", disputată ieri după 
amiază, s-a încheiat cu rezulta
te normale. Fie că au' jucat a- 
casă (Steaua) , sau în deplasare 
(Dinamo București și H.C. Mi- 
iiaur), cele trei formații din 

\ fruntea clasamentului au do- 
bîndit victorii, astfel că ierar
hia rămîne neschimbată. In 
clasament conduce STEAUA cu 
24 p, urmată de Dinamo Bucu
rești 22 p și H.C. Minaur 21 p.

STEAUA—DINAMO BRAȘOV 
2G—22 (12—11). Brașovenii au ve
nit fără Tudor Roșea (suspen
dat o etapă), iar bucureștenii 
nu i-au introdus în formație pe 
Nicolae Munteanu și Radu Voi
na. Poate că acestea să fie da
tele care au contribuit la echi
librarea întilnirii, deși credem 
că jucătorii de bază ai echipei 
campioane manifestă *o 
re oboseală, iar tinerii 
în „criză de adaptare". __
este că Steaua n-a zburdat ca 
altă dată, avînd chiar unele mo
mente de dificultate. Vom a- 

' minți astfel că oaspeții au con
dus cu 8—7 si au obținut ega- 
larea de trei ori. Dar, cu Du
mitra si Stingă în zi bună și, 
deci, cu eficiență maximală,

„STATU QUO

DE HANDBAL

înălțat peste „zidul" dinamoviștilor brașoveni, Marian Dumitru 
aruncă puternic la poartă și înscrie. Foto : V. BAGEAC

desfășurării ștaîctci • Azi, satu nare - Baia nare
După cum am mai anunțat, 

astăzi se dă startul în „ȘTA
FETA PĂCII", amplă manifes
tare a tineretului sportiv al pa
triei pentru destindere, securi
tate și înțelegere în întreaga 
lume. Acest important eveni
ment va avea loc pe unul din 
cele 5 trasee ale Ștafetei, și a- 
nume de la Satu Mare la Baia 
Mare. După cum ne-au infor
mat factorii de răspundere din 
cele două orașe reședință de 
județ, în jurul orei 11,30, pe 
stadionul Olimpia din Satu 
Mare, va avea loc o mare ma
nifestare polisportivă, în cadrul 
căreia vor fi primite ștafetele 
sosite de la Cărei, Negrești — 
Oaș și Tășnad și va pleca Șta
feta județului Satu Mare spre 
Baia Mare. Ștafeta va străbate 
străzile Fabricii și Avram Ian- 
cu, bd. Republicii și strada 
Baia Mare. La Seini ștafeta va

fi predată sportivilor din ju
dețul Baia Mare, care vor mer
ge în orașul de pe Săsar pe la 
Liceul de matematică-fizică, 
bd. 17 Octombrie, strada 23 Au
gust, pînă la stadionul 23 Au
gust.

Așteptată cu un deosebit in
teres, „Ștafeta Păcii" va fi în- 
timpinatâ pretutindeni cu deo
sebită dragoste și bucurie, cu 
florile primăverii, va demon
stra dorința fierbinte a tinere
tului nostru sportiv, a întregu
lui nostru tineret de a trăi în 
pace, de a învăța și a munci, 
pentru a traduce in viață hotă- 
ririle Congresului al XII-lea al 
partidului, de ridicare a Româ
niei pe noi 
și civilizație.

culmi de progres

oareca- 
se află

Cert

oaspeților nu le-a rămas decit 
satisfacția de a pierde la un 
scor strîns. ................~
Radu Voina 
actualii conducători tehnici, ai 
Stelei, au observat carențele — 
dealtfel, de mai multă vreme 
cunoscute — din sistemul de
fensiv, inapetența sportivilor 
lor pentru realizarea acestei 
ze și vor lua măsurile de 
goare.

Dinamoviștii brașoveni, 
Nicolescu în vervă și cu o 
dorință de a demonstra în fața 
Biroului federal, prezent în 
plen la sala Floreasca, noua lor 
valoare, au făcut o bună im
presie. Ne-arfi plăcut, însă, 
să-1 vedem și pe Roșea intr-un 
meci greu...

Au marcat : Dumitru 10, Stin
gă 7, Drăgăniță 3, Berbece 2,

Fără îndoială că 
și Otto Telman,

fa- 
ri-

cu 
vie

(Continuare in pag. 2-3)

ECHIPA DE FOTBAL A ROMÂNIEI 
ÎN TURNEU ÎN AMERICA DE SUD

3 jocuri amicale cu reprezentativele Argentinei, Perului și Chile
' Reprezentativa de fotbal a 
României va susține trei me
ciuri amicale, în deplasare, în 
America de Sud, cu selecționa
tele Argentinei (12 mai), 
Perului (15 mai) și Chile (18 
mai).

Pină atunci, așa cum se știe, 
selecționata de fotbal a Româ
niei va evolua, miercuri 14 a- 
prilie, la Russe, în compania 
reprezentativei similare a Bul
gariei.

Publicăm 
programul 
trasee ale

★
in paginile 2—3 x-

complet al celor 5 
„Ștafetei Păcii".

Pregătiri pentru C. E. de tenis de masă

„DORIM SĂ NE MENȚINEM PRINTRE CELE MAI
ECHIPE DE PE CONTINENT"

și cea a Clu- 
Arad sînt în

BUNE
de simplu 
jucătoarele

Sala sporturilor 
bului sportiv din 
aceste zile locurile unde pot fi 
găsite, sub supravegherea atentă 
a antrenorului Emil Prekopecz, 
Eva Ferenczi, Olga Nemeș și 
Maria Alboiu, adică jucătoarele 
care se pregătesc pentru apro
piatele campionate europene de 
la Budapesta.

Se lucrează cu intensitate, ju
cătoarele fiind convinse că de 
modul cum vor munci acum de
pinde și buna comportare la 
marea întrecere continentală. 
„Ne pregătim zilnic — ne spune 
antrenorul Prokopecz — finind 
seama si de ceea ce cunoaștem 
despre viitoarele partenere, dar 
și de faptul că fetelor noastre 
le lipsește numărul necesar de 
jocuri tari, cu adversari dificili". 
Este și motivul pentru care an
trenamentele se axează, în 
principal, pe susținarea cit mai 
multor partide, un ajutor bine
venit primindu-1 din partea ju
cătorilor divizionari de la Pro
gresul București, Universitatea 
Craiova și Muntenia Buzău, a

căror forță le determină pe fete 
să se apropie mai mult de soli
citările la care vor trebui să 
facă fată.

In urmă cu doi ani, la Berna, 
echipa noastră feminină a obți
nut medalia de bronz. De a- 
tunci, s-au produs schimbări 
importante în componența for
mației, cele trei jucătoare de a- 
cum avînd o experiență compe- 
tițională mai scăzută, raportată 
la celelalte participante. „Cu 
toate acestea — ne spunea Eva 
Ferenczi — comportarea bună, 
în aceeași echipă, la campiona
tele mondiale din primăvara tre
cută, unde din 50 de reprezen
tative am ocupat locul 6, pres
tațiile în C.C.E., unde am fost 
depășite abia în semifinală, și 
evoluțiile de la internaționalele 
R.F. Germania ne dau speranțe. 
Știu că va fi grea, chiar foarte 
greu, dar plecăm cu gindul de 
a ne afirma încă o dată în are
na internațională". Intr-adevăr, 
prezența Evei Ferenczi pe locul 
18 în „topul" european și de
semnarea Olgăi Nemeș printre

favorite in proba 
certifică faptul că _ 
noastre se bucură de frumoase 
aprecieri. Iată de ce ele lu
crează mult pentru a se afla 
la momentul debutului (17 apri
lie) în maximum de formă.

Marile competiții ale tenisu
lui de masă impun sportivului o 
pregătire deosebită pe toate pla
nurile : tehnic (de un mare a- 
jutor sînt diversele materiale 
folosite), tactic (în funcție de 
adevrsarii potențiali, fiecare cu 
un stil de joc aparte) și psihic 
(necesitatea de a susține între 
3 șl 9 jocuri pe zi obligă la o 
prezență de 7—8 ore în sală cu 
o mare solicitare nervoasă !). 
ceea ce determină și pentru 
componentele lotului nostru a- 
daptarea programului de antre- . 
nament la condițiile de concurs. 
Maestra emerită a sportului 
Ella Constantinescu, antrenor 
federal, ne spunea : „Evident, 
nu se poate vorbi acum de un 
vîrf dc formă. El trebuie atins

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. 2-3)



PROGRAMUL DESFĂȘURĂRII „ȘTAFETEI PĂCII"
Miercuri 14 aprilie — plecarea din Tirgu Mureș, 

prin Sovata — Odorhelul Secuiesc șl sosirea la 
Miercurea Ciuc.

Joi 15 aprilie — plecarea din Miercurea Ciuc șl 
sosirea la Sfîntu Gheorghe.

Vineri 16 aprilie — plecarea din Sfîntu Gheorghe 
șl sosirea la Brașov.

Sîmbătă 17 aprilie — plecarea din Brașov, prin 
Predeal — Sinaia — Cîmplna și sosirea la Ploiești.

Duminică 18 aprilie — plecarea din Ploiești șl so
sirea la București, la stadionul Tineretului, pe 
șoseaua București — Ploiești.

TRASEUL Nr. 4

Marți 13 aprilie — plecarea din Botoșani și sosi
rea la Suceava.

Miercuri 14 aprilie — plecarea din Suceava, prin 
Fălticeni — Tg. Neamț și sosirea la Piatra Neamț.

Joi 15 aprilie — plecarea din Piatra Neamț, prin 
Buhuși și sosirea la Bacău.

Vineri 18 aprilie — plecarea din Bacău, prin 
Adjud — Mărășeștl șl sosirea la Focșani.

Sîmbătă 17 aprilie — plecarea din Focșani, prin 
Rîmnlcu Sărat șl sosirea la Buzău.

Duminică 18 aprilie — plecarea din Buzău, prin 
Urzicenl șl sosirea la București, la stadionul Ti
neretului, pe șoseaua Colentina.

TRASEUL Nr. 5
Sîmbătă 10 aprilie — plecarea din Iași șl sosirea 

la Vaslui.
Duminică, 11 aprilie — plecarea din Vaslui, prin 

B ir Iad — Tecuci și sosirea la Galați.
Luni 12 aprilie — plecarea din Galați și sosirea 

la Brăila.
Marți 13 aprilie — plecarea din Brăila, prin 

Măcln — Isaccea șl sosirea la Tulcca.
Miercuri 14 aprilie — plecarea din Tulcea, prin 

Babadag șl sosirea la Constanța.
Joi 15 aprilie — plecarea din Constanța, prin 

Hîrșova — Giurgeni și sosirea la Slobozia.
Vineri 16 aprilie — plecarea din Slobozia și so

sirea la Călărași.
Sîmbătă 17 aprilie — plecarea din Călărași șl so

sirea la Giurgiu.
Duminică 18 aprilie — plecarea din Giurgiu șl 

sosirea la București, la stadionul Tineretului, pe 
șoseaua Giurgiului.

TRASEUL Nr. 1

Duminică 11 aprilie — plecarea din Arad, prin 
Vinga și sosirea la Timișoara.

Luni 12 aprilie — plecarea din Timișoara, prin 
D^ta—Bocșa și sosirea la Reșița.

Marți 13 aprilie — plecarea d'n Reșița, prin 
Caransebeș și sosirea la Drobera-Turnu Severin.

Miercuri 14 aprilie — plecarea din Drobcta-Turnu 
Severin, prin Motru și sosirea la Tirgu Jiu.

Joi 15 ‘aprilie — plecarea din Tirgu Jiu, prin 
Flliași și sosirea la Craiova.

Vineri 18 aprilie — plecarea din Craiova, prin 
Balș și sosirea la Slatina.

Sîmbătă 17 aprilie — plecarea din Slatina, prin 
Drăgănești-Olt — Roșiori de Vede și sosirea la Ale
xandria. .. . ,

Duminică 18 aprilie — plecarea dm Alexandria, 
prin Drăgănești-Vlașca si sosirea la București, la 
stadionul Tinere.ului, pe șoseaua Alexandria.

TRASEUL Nr. 2
Luni 12 aprilie — plecarea din Oradea, prin 

Beiuș — Vașcău — Brad și sosirea la Deva.
Marți 13 aprilie — plecarea difi Deva, prin Orăș- 

Ue și sosirea la Alba lulia.
Miercuri 14 aprilie — plecarea din Alba lulia, 

prin Sebeș — Alba și sosirea la Sibiu.
Joi 15 aprilie — plecarea din Sibiu, prin Căll- 

mănești si sosirea la Rm. Vîlcea.
Vineri 16 aprilie — plecarea din Rm. Vîlcea, prin 

Topologu și sosirea la Pitești.
Sîmbătă 17 aprilie — plecarea din Pitești, prin 

GAești și sosirea la Tîrgoviște.
Duminică 18 aprilie — plecarea din Tîrgovlște, 

prin Titu și sosirea la București — la stadionul 
Tineretului, pe șoseaua Chitila.

TRASEUL Nr. 3
vineri 9 aprilie — plecarea din Satu Mare, prin 

Seini și sosirea la Baia Mare.
Sîmbătă 10 aprilie — plecarea din Baia Mare, 

prin Jibou și sosirea la Zalău.
Duminică 11 aprilie — plecarea din Zalău, prin 

Zlmbor — Aghlreș șl sosirea la CluJ-Napoca.
Luni 12 aprilie — plecarea din CIuj-Napoca, prin 

Dej — Beclean — Năsăud și sosirea la Bistrița.
Marți 13 aprilie — plecarea din Bistrița, prin 

Reghin și sosirea la Tîrgu Mureș.

PRIN SPORT-0 CONTRIBUȚIE ACTIVĂ LA PROMOVAREA PĂCII
(Urmare din pag. 1)

de destindere, pentru a putea 
propăși, a se dezvolta pe măsu
ra necesităților societății ac
tuale.

Intre pace și sport a existat 
și există, putem spune, o legă
tură firească, cauzală, pe care 
lumea de azi o pune și mai 
pregnant în evidență. In situa
ția internațională actuală, cu a- 
tîtea surse de încordare și con
flicte pe planeta noastră, im
portanța marilor competiții 
SDortive creste foarte mult, ca 
un aport de preț la sporirea 
Încrederii reciproce, la afirma
rea ideilor de solidaritate și 
prietenie a tineretului dornic 
de a se cunoaște și a trăi în- 
tr-o lume a păcii, a demnității 
și progresului uman.

Un asemenea aport l-a adus, 
fără îndoială, și Universiada 
’81. competiție desfășurată anul 
trecut la București sub înaltul 
patronaj al președintelui Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
și pusă sub semnul luminos al 
aspirațiilor spre înțelegere, 
prietenie, pace și colaborare. 
Concludentă demonstrație a va
lorii și vitalității sportului ro
mânesc, Jocurile Mondiale Uni
versitare găzduite de Capitala 
tării noastre au prilejuit o mai 
bună cunoaștere și apropiere, 
legarea de trainice amiciții în
tre miile de participant, ser- 
vindu-se astfel nobila cauză a

PREGA1IRI PENTRU C. E. DE TENIS DE MASA
(U’-mare dzn pag. 1)

abia in zilele campionatelor eu
ropene. Dar Eva, Olga și Maria 
se află pe drumul cel bun, ele 
mareînd de la o zi Ia alta o as
cendență în nivelul de pregă
tire, ceea ce ne face să sperăm 
că vor da randamentul așteptat. 
Că se pot mobiliza, au dovedit-o 
anul trecut, la mondiale. E 
drept, de atunci s-au produ9 
multe mutații valorice, pot a- 
părea, de asemenea, și surpri
zele, dar cred că, cu deosebire

PîMteH LA „ȘCOALA MUȘCHETARILOR"77 J J
Această a doua recreație a 

anului școlar, vacanța de pri
măvară, consemnează reușita 
deplină într-un important 
colocviu sportiv, care a fost 
concursul republican de scri
mă pentru copii (10—13 ani).

Pe planul consolidării unor 
centre, concursul a adus u- 
nele confirmări. De pildă, efi
ciența muncii neobosiților an
trenori din Brașov, M. Ticu- 
șan, L. Rohony și Ș. Vlad 
(cărora li se adaugă acum 
un coleg mai tînăr, Gh. Stan), 
colecționarii celor mai multe 
locuri I — 3 din 8 ; două la 
sabie, specialitatea,.. Tracto
rului, și unul la floretă fete. 
Apoi calitățile de autentici 
artizani dovedite de antreno
rii C. Bunicelu (Triumf) și R. 
Pellegrini (Energia), cw cîte 
un laureat la floretă băieți și 

prieteniei între popoare, a în
țelegerii și colaborării interna
ționale. a păcii.

Atît ca gazde ospitaliere și 
prietenoase ale acestei ample 
sărbători a sportului și tine
reții, ale altor numeroase ma
nifestări și întreceri cu carac
ter internațional, cit și ca oas
peți la competițiile și întîlnirile 
bilaterale desfășurate in alte 
țări de pe toate meridianele, 
sportivii noștri s-au făcut șl se 
vor face Întotdeauna demni 
mesageri ai idealurilor pașnice 
nutrite de poporul român — i- 
dealuri izvorite din propria-i 
concepție de viață —, ai poli
ticii de pace și colaborare dusă 
cu consecvență de partidul și 
statul nostru.

In spiritul acestei politici au 
acționat și vor acționa și de 
acum înainte reprezentanții 
mișcării noastre sportive in or
ganizațiile sportive internațio
nale. Pe fundamentul acestei 
politici s-au amplificat și se 
vor amplifica neîntrerupt legă
turile de prietenie și colaborare 
cu organizațiile sportive din 
țările socialiste, relațiile cu fo
rurile similare din țările în 
curs de dezvoltare, din cele
lalte țări ale lumii. Răspunzîn- 
du-se vibrantelor îndemnuri 
din Mesajul adresat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu Confe
rinței pe țară a mișcării spor
tive, se va acționa cu și mai 
multă hotărîre și perseverență 
pe aceste căi.

în proba pe echipe, avem posi
bilități de a ne păstra printre 
cele mai bune formații de pe 
continent. Desigur, nu trebuie 
excluse nici șansele Ia celelalte 
probe. Așa cum afirma și Eva 
Ferenczi, va fi însă foarte greu. 
De aceea se cere ca toate jocu
rile să fie abordate cu maximă 
concentrare și dorință de vic
torie. Sînt, dealtfel, direcții, 
paralel cu cfele tehnico-tactice. 
in care se acționează in aceste 
zile, pentru a se crea și supor
tul psihic necesar aprigelor con

spadă ; eforturile încununate 
de succes ale Nidiei Barbu 
(cu floietiștii de la C.S.Ș. 1 
Constanța); ambiția „trio“-u- 
lui de la C.S.Ș. 1 București 
— Ana Pascu, Maria Vicol, 
Rodica Popescu — de a-și 
forma succesoare în marea 
performanță (după ce, la ace
lași club. Eugen Turcu făcu
se un început, cu sabrerii); 
omogenitatea „tandemului" M. 
Ghimpușan — I. Rădulescu, de 
la I.E.F.S., exprimată prin- 
tr-un meritat loc prim la 
spadă-echipe. Profesori-antre- 
nori care, iată, înțeleg să-și 
onoreze meseria, într-o mun
că at.it de spinoasă, cum este 
cea de modelatori ai copiilor.

Nu pot scăpa atenției nici 
eforturile ieșepilor de a reve
ni în prim-plan (îndeosebi la 
sabie, acum locul 3 la echi

Cu entuziasta lor adeziune 
la strălucitele inițiative de pa
ce ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — pătrunse de spiri
tul nobilei griji pentru om, de 
o înaltă răspundere pentru asi
gurarea condițiilor de securita
te și liniște necesare înfăptui
rii mărețelor opere constructive 
din țara noastră, precum și 
pentru destinele civilizației u- 
mane —, adeziune exprimată 
prin larga participare la gran
dioasa adunare populară de_ la 
București consacrată dezarmării 
și păcii, la suita mitingurilor 
și marșurilor pentru pace des
fășurate în toate județele țării, 
la competițiile sportive ale „Da- 
ciadei" puse sub semnul dorin
ței de pace, ca și la celelalte 
manifestări care au avut loc 
sau care urmează a mai fi or
ganizate — cum este cazul am
plei „Ștafete a păcii" progra
mate chiar în aceste zile —, 
sportivii noștri, laolaltă cu toți 
ceilalți oameni ai muncii din 
România socialistă, își afirmă 
voința neclintită de a-și făuri 
în libertate și demnitate viito
rul luminos, prefigurat de Pro
gramul partidului, și totodată 
de a trăi in deplină înțelegere, 
prietenie și colaborare rodnică 
cu toate națiunile lumii, de 
a-și aduce o contribuție mereu 
sporită la edificarea pe planeta 
noastră a unei lumi ferite pen
tru totdeauna de spectrul și a- 
menințarea războaielor.

fruntări care ne așteaptă. Eu am 
încredere în fetele care ne vor 
reprezenta".

Olga Nemeș — campioana eu
ropeană a cadetelor, cea care a 
uimit pe specialiști la Novi Sad. 
din nou, se pare, cea mai mică 
jucătoare prezentă la o astfel de 
competiție (13 ani și jumătate). 
Eva Ferenczi — care la C.M. a 
simțit responsabilitatea de a fi 
„nr. 1“, în echipă și Maria Al- 
boiu — care le-a secondat cu 
mult succes pînă acum, se pre
gătesc cu conștinciozitate. do
rind, încă o dată, să confirme 
resursele tenisului de masă 
românesc.

pe), pozițiile de frunte ale 
„școlilor" din Satu Mare, O- 
radea și Baia Mare (floretă) 
Cărei și Slobozia (sabie), 
Craiova și Progresul Bucu
rești (spadă) și mai ales apa
riția insolită a reprezentanți
lor unuia dintre cele mal ti
nere centre de scrimă din 
tară, cel de la C. S. Școlar 
Unirea Focșani, în finala spa
dasinilor. Fostul scrimer de 
la I.E.F.S. Laurențiu Taran 
promite mai mult ; rămîne 
doar ca acolo, în orașul de pe 
Milcov, iubitorii sportului să 
i se alăture în această lăuda
bilă strădanie de a lărgi aria 
unei discipline olimpice care 
ne-a oferit deseori satisfac
ții...

Tiberiu STAMA

„CUPA F. R. CICLISM- La începutul sezonului

PENTRU JUHIORI
CLMPULUNG MUSCEL, 8 (prin 

telefon). „Cupa F.R. Ciclism** 
sau „Zile de sărbătoare musce- 
leană" pentru ciclismul românesc
— cum și-au autointitulat lo
calnicii actualele și frumoasele 
manifestări ale cadeților spor
tului cu pedale din țara noastră
— a debutat joi dimineață cu
prima probă de fond rezervată 
juniorilor mici, probă desfășu
rată pe distanța de 40 km, de
rulați pe un traseu pur montan. 
După o reușită festivitate de 
deschidere, făcută cu fastul cu
venit în piațeta din fața primă
riei orașului, 90 de cicliști re- 
prezentînd 19 cluburi și asociații 
sportive din 14 centre ale țării 
au luat startul din plin centrul 
orașului, în aplauzele ^cîtorva 
sute de spectatori. Ei au "străbă
tut Valea Mare, au urcat cura
joși serpentinele Moțăului, au 
coborît în trombă panglica de 
asfalt spre Dnagoslavele, ca, du
pă o întoarcere „în ac de păr", 
în apropiere de Rucăr, să facă 
cale întoarsă. După o oră și 9 
minute, în fața hotelului Musce
lul a sosit primul concurent, 
Valentin Rusu (Stirom Bucu
rești), urmat de A. Florea (Voin
ța Ploiești), S. Cotigă (C.S. 
Brăila), C. Popa (C.S.Ș. 1 Bucu
rești), C. BurLacu (C.S.Ș. Timi
șoara), V. Buduroi (Stirom) 
și E. Moldovan, B. Dragoș, S. 
David — toți de la C.S. Musce
lul. După-amiază, s-au întrecut 
juniorii mari. Ei au rulat pe a- 
cela.și drum al Dragoslavelor, au 
trecut de Rucăr, au urcat Po
sada, iar apoi și serpentinele de 
Ia Dealul Sasului, după care 
plutonul a făcut cale întoarsă. 
Rezultate : 1. I. Alexandru (Voin
ța București) 2h04:07, 2. z. 
Ldrincz (Torpedo Zămești) 
2h04:07, 3. G. Goloji (Voința
Ploiești) 2h04:10, 4. I. Schneider 
(Voința Arad) 2h04:44, 5. M. Ne- 
colescu (Muscelul Cîmpulung) 
2h04:44.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

Campionatele de canotaj fond

Întreceri spectaculoase In
TIMIȘOARA, 8 (prin telefon). 

Zi de primăvară pe malurile Be- 
găi, cu soare mult și pomi înflo
riți, cu public numeros venit să 
urmărească prima întrecere de 
canotaj a anului : campionatele 
republicane de fond. Tradiționa
lul concurs reunește la start a- 
proape 100 de echipaje, femini
ne și masculine, schifiste meda
liate olimpice și mondiale, spor
tivi și sportive din mai toate 
secțiile nautice din tară.

Prima reuniune a campionate
lor republicane de canotaj fond 
a început joi, după-amiază, cu 
patru probe rezervate fetelor. 
Conform regulamentului, startul 
s-a dat la 5.500 m depărtare de 
linia de sosire. In cursa de 8-|-l 
contracronometru, în care echi
pajele au plecat din două în 
două minute, lupta pentru întâie
tate s-a dat între teamurile de 
la Voința București, Ceahlăul 
Piatra-Neamț și Clubul nautic 
ASE București. Au cîștigat, după 
o frumoasă și aplaudată evoluție, 
canotoarele de la C.N.A.S.E., 
pregătite de antrenorul emerit 
Ion Boicu. Clasament : 1. CNASE 
(Rodica Arba-Pușcatu, Adriana 
Musteață, Maria Simion, Maria 
Olaru, Carolina Matei, Mihaela 
Armășescu, Maria Drobotă, Ca
melia Diacon eseu + Viorica Ve- 
reș) 21:13,5; 2. Voința București 
24:14,7; 3 Ceahlăul Piatra-Near> 
26:36,5.

O cursă deosebit de frumoasă, 
cu multe echipaje la start (12) 
a fost proba de 2 vîsle fete. E- 
vident, după „calculul hîrtiei", 
favorit în această întrecere por
nea echipajul dinamovist, alcă
tuit din Olga Bularda și Maria 
Zaharia (medaliată cu bronz, în 
diferite probe, la ultimele cam
pionate mondiale de la Miin- 
chen). Au învins. însă, timișo- 
rencele de la „Poli", cu mai mulți 
kilometri pe apa Begăi, cu Au
rora Darko, în mare formă (de 
asemenea. în lotul olimpic), și

CAMPIONATUL
(Urmare din pag 1)

Mirică 2, N iculae 1 și Marian 1
— pentru Steaua, Nicoleseu 11, 
Mintiei 3. Dumitru 2. Cojocaru 
2, Micle 2, Bota 1 și Cian 1 — 
pentru Dinamo Brașov. Au ar
bitrat V. Erhan și I. Nicolae 
(Ploiești). (H. N.)

PETROLUL TELEAJEN — 
H. C. MINAUR BAIA MARE 
18—24 (7—12). Evoluînd foarte 
bine, băimărenii — angajați in 
lupta pentru titlu — au obți
nut o victorie categorică. Pe
trolul a luptat mult pentru un 
rezultat onorabil, dar diferența 
de valoare dintre cele două 
foriftații și-a sous cuvîntul. Au 
înscris : Puia 7, Stroe 4, Roșu 
2, R. Constantin 2, Grosu 1, 
Dumitru 1. Pană 1 — pentru 
Teleajcn. M. Voinca 7, Miro- 
nhic 7, Lupui 6. Flangea 2, Bo
ros 1. Covaciu 1 — pentru H.C. 
Minaur. (Octavian BAI.TEAM
— coresn.l.

ȘTHNTA BAfĂU — RELON 
SAVINEȘT1 13—15 (9—5). Miza 
punctelor a avut ca rezultat o 
dispută strînsă. Aceasta însă

ESTE NECESAR UN 
ÎN PARAȘUTISMUL E

Mai puțin încărcat decit 
precedentul sezon de zbor, cel 
care va demara in curind pre
zintă o importanță deosebită 
pentru parașutismul de perfor
manță. Rezultatele, deloc mul
țumitoare, obținute în ultimele 
întreceri internaționale la care 
au participat reprezentanții 
noștri, au făcut necesară recon
siderarea atit a programului de 
pregătire cit și a componenței 
loturilor.

Lărgirea ariei de selecție se 
impune de la sine, iar taberele 
de tineret care se organizează 
anual oferă condiții ideale pen
tru depistarea celor talentați. 
în ceea ce privește metodica 
pregătirii, este de așteptat o 
revizuire a concepției, practici
le valabile cu decenii in urmă 
fiind astăzi depășite. Fără a 
neglija activitatea de zbor pro- 
priu-zisă, accentul se pune în 
ultimul timp pe o pregătire la 
sol complexă și intensivă. Asi
milarea tehnicilor și metodelor 
noi. cu o importanță de prim 
rang, trebuie suprapusă pregă
tirii fizice generale.

Sarcinile aflate în fața lotu
lui de parașutism nu sint deloc 
ușoare, dar în cadrul federației 
există tehnicieni capabili, care, 
unindu-și eforturile, pot reali
za revirimentul așteptat. Gh. 
Iancu, Ion Roșu, Ecaterina Dia- 
conu, Gh. Dima, Ionel Iordă- 
ncscu, Maria Iordănescu, Ion 
Bucurescu, Ion Mihai sint doar 
cîțiva dintre cei de Ia care aș-

PRIMA REGATĂ A ANULUI
foarte tînăra Maria Mustețea, o 
vîslașă care promite. Rezultate :
1. Politehnica Timș. 25:02,5 ; 2.
Dinamo Buc. 25:04,2 ; 3. Viitorul 
Buc. 25:35,5.

Alte rezultate : 4-|-l — 1. Meta
lul Buc. (Florica Barbu, Title 
Țăran, Maricica Corpaci, Mariana 
Trașcă 4- Elena Negrea) 26:35,2 :
2. Steaua 26:50,4 ; 3. Viitorul Buc.
27:09,6 ; 2 rame — 1. Olimpia
Buc. (Maria Naghiu, Rodica Frîn- 
tu) 30:03,7 ; 2. Dinamo Buc. 
30:30,3 ; 3. Olimpia II Buc.
31:35,2.

Vasîle TOFAN
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LUCIA ROMANOV,
Șl STUDIILE LA

De cîțiva ani, cu intermi- p
tențe care țin de statutul ei A
de studentă a Institutului și
politehnic din Bucureșit, tî- d
nara de . 22 de ani Lucia Ro- u
manov se menține prin apro- c<
pierea „lumii înalte" a teni- rr
sului feminin mondial. f<

Aflată acum la București, el
medaliata Universiadei de a- k
nul trecut continuă antrena- n
mentele, dar primul gînd e g<
la „examenul de termodina- e:
mică" și la „colocviul de vi- ti
brații", a căror absolvire îi ti
va permite să treacă în anul b
IV al Facultății de piecanică nr
(Secția utilaj tehnologic). u

Acasă, Lucia Romanov se ci
reface după obositoarele bă- îr
tălii de calificare duse în» o
cursul turneului recent prin p
Statele Unite, pe terenuri cu 
suprafețe mereu variate, cînd m 
în sală, cînd în aer liber. Ea si 
a reușit să joace pe tabloul le

DE HANDBAL
3 numai pinâ în min. 16 (4—4), ’

pentru că după aceea băcăuanii ‘
s-au desprins, înscriind 4 goluri 
consecutiv și neprimind nici u- 
nul : 8—4 în min. 27. Au ins- ~' 
cris : Vasilache 6. Berbecaru 5, ’
Hornca 4, Arsene 2. Vasilca 1, a’ 
Lupu 1 — pentru Știința, Za- ul 
haria 8, Samson 3, Constantin p 
2, Zăbavă 1. Nicolae 1 — pen- ÎS 
tru Relon. (E. TEIRĂU — co- m 
resp.). P'

CONSTRUCTORUL C.S.U. O- H 
RADEA — DINAMO BUCU- V 
RF.ȘTI 19—23 (9—3). Partidă a- kl 
tractivă, pe fondul unei pres- N
tații de mare angajament din 
partea ambelor echipe. Oaspeții C 
au condus cu 2—0 (min. 3) apoi 
orădenii egalează și preiau P'
conducerea : 7—4 in min. 17. în A
min. 23, Ia 9—3 pentru Cons- di
tructorul. arbitrul brâșovean m
Antochi anulează un gol vali- S>
dat de colegul său Boschner, ai
ceea ce produce tensiune prin- 6.
tre jucătorii ambelor formații. T
în repriza secundă bucureștcnii M
se distanțează și cîștigă pe me- si
rit. Au înscris : Croitoru 7, n<
Cristachc 5. Tărniceru 3. Hal- K
magy 2, Zamfirescu 1, Mircca ru
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Divizia „A“ între două etape semnificative

I 0 SPECTACULOASĂ REGRUPARE (la ambii poli)
I CARE AR PUTEA RIDICA ȘTACHETA CALITĂȚII
I
I

Cu zece etape înainte de acor
dul final al campionatului, „e- 
vadatele" Universitatea Craiova 
și Dinamo dau semne de obo
seală. Campionii nu reușesc un 
punct în al doilea derby stu
dențesc, dinamoviștii pierd fără 
replică, la Scomicești, primind 
pentru prima dată în acest cam
pionat trei goluri' într-o partidă. 
Și urmăritoarele vin tare pe tur
nantă. Sprintează Corvinul, ajun
să la 4-8 în „clasamentul ade
vărului", după aceste trei punc
te din ultimele două deplasări 
consecutive, care păreau să fie 
patru puncte cu un minut 
înaintea terminării frumoasei u- 
verturi televizate de la Bacău. 
„Mărșăluiește" și F.C. Olt spre 
Cupa U.E.F.A., datorită acestui 
de invidiat calmares acasă (11 
victorii din 11 și un golaveraj 
de 25—1), dar și jocului rodnic 
în deplasare. Mai vine, pe tur
nantă, spectaculos, și Steaua, 
ambiționată de Constantin Cer
năianu și de tinerețea „bătrânu
lui" go-lgeter lordănescu, precum 
și de „setea" de afirmare a lui 
Ralea autorul a 3 goluri în ulti
mele două meciuri. Se anunță 

I un „turnir" tare pentru podium, 
o luptă cu multe semne de în- 

1 trebare.
I S-au strâns rândurile și în 

subsol. Exceptând „lanterna", 
| toți fac raționamente și calcule.

In „dansul săbiilor" sânt prinse 
I multe, neașteptat de multe echi

pe. Acum în subsol se gândește 
| nu numai la puncte, dar și la 

fiecare gol primit sau înscris, 
I golaverajul putând deveni, ca și

in alte ediții, un colac de sal
vare. La ambii poli ai clasa
mentului, tensiune mare, ampli
ficată de această etapă de 
miercuri, în care performanțele 
Corvinului și U.T.A.-ei șl contra- 
performanțele „soliștilor" au re
născut interesul pentru etapele 
viitoare. Ce ne oferă ultima 
treime* a cursei de 34 de zile ?
Chiar, mîine, un derby de tradi- 

ie ajuns la a 36-a ediție : 
UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
STEAUA. Bilanț : 19 victorii
bucureștene, 9 craiovene, 7 ega- 
luri. Campionii vizează reabili
tarea (după o ultimă perioadă 
caracterizată printr-o formă fluc
tuantă), dar nu pot uita că n-au 
mai cîștigat la Craiova, în fața 
militarilor, din 1977, bucureștenii 
reușind în acest răstimp în Bă-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

nie o victorie și două 
Cernăianu va încerca, 
să-și surprindă... foștii 
punctele vulnerabile, însă Oble- 
menco și ai săi simt că „tricoul 
galben" e din ce în ce mai a- 
menințat, mai ales că echipa 
campioană are trecut pe foaia 
sa de parcurs și „traseul" Scor- 
nicești — Hunedoara — Bucu
rești (cu Dinamo). Din acest 
punct de vedere, al perspectivei, 
Dinamo pare ceva mai liniștită, 
din moment ce va susține acasă 
disputele cu Corvinul și Uni
versitatea Craiova, ca și cel cu 
Steaua. Sabie cu ’ * J
însă aceste „jocuri-acasă*, 
ales că trio-ul amintit se 
curcă (sau se descurca !) 
în deplasare. Corvinul, noua pre
tendentă la... titlu, va susține 
pe terenul său șase partide din 
ultimele zece, urmînd să se de
plaseze la Scomicești, Rm. Vîl- 
cea, Timișoara și București, în 
Șoseaua Ștefan cel Mare. Sigur,, 
în calculele pentru titlu ar pu-’ 
tea intra și F.C. Olt și Steaua, 
însă o asemenea variantă de
pinde, în primul rînd, de evolu
țiile celor două echipe în jocu
rile de mîine, de la Tg. Mureș 
și Craiova. -

Co horind în subsolul clasamen
tului .aceeași mare densitate pe... 
două locuri. Pentru că, exclu- 
zînd pe Progresul-Vulcan, se 
zbat cel puțin opt formații. 
U.T.A. pare să se fi redresat cît 
de cît, după egalul de la Con
stanța, care a dus-o la —2 în 
„clasamentul adevărului", însă 
realistul antrenor arădean loan 
Pătrașcu se teme în continuare, 
pentru că textiliștii n-a-u cîștigat 
încă un meci acasă în acest 
retur ! In mare pericol, A. S. 
Armata Tg. Mureș, cu —5 în 
„clasamentul adevărului*, are 
mîine, cu F.C. Olt, un joc de
cisiv. Chimia Rm. Vîlcea, și ea 
—5, a mai prins ceva curaj după 
punctul de la Petroșani șl vic
toria asupra lui F.C. Argeș. Dar 
golaverajul vâlcenilor (—16) și 
cele două viitoare meciuri de a- 
casă, cu Dinamo și Corvinul, 
dau mari bătăi de cap echipei 
și antrenorilor săi. Sigur, „ma
rile speranțe* se leagă de me
ciul de mîine, de la București, 
cu Progresul-Vulcan", numai că 
„lanterna* se gândește și ea 
(măcar) că trebuie să-și reali
zeze baremul de 24 de puncte,
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„remize", 
firește, 

elevi in

două tăișuri, 
mai 
des- 
blne

pentru a nu reîncepe cu pena
lizări lupta pentru promovare. 
Nici „Poli" Timișoara, cu 8 go
luri încasate în ultimele două e- 
tape, h-a scăpat de griji, deoa
rece acest —3 în „clasamentul 
adevărului" și vizita echipei lui 
Mircea Lucescu sânt foarte peri
culoase. Primăvară grea și pen
tru Dobrin, întrucât echipa sa, 
F.C. Argeș, are —3 șl mai tre
buie să joace în Trivale cu 
formația antrenată de Florin Ha- 
lagian, și cu Steaua, adversari 
de temut. Dar cine se mai poate 
considera liniștit, după ce pînă 
șl băcăuanii au ajuns la —1 și 
mai au de jucat acasă cu echipa 
campioană și cu Dinamo ? ‘

Regruparea din frunte și 
periferia clasamentului 
spectaculoasă. Exceptând 
pe Corvinul, F.C. Olt și Steaua, 
ea este rodul unei INCONSTAN
TE SUPĂRĂTOARE, care nu 
poate fi generată decât de lipsa 
de valoare și de slăbiciuni în 
pregătire. E adevărat campiona
tul merge mai departe. Dar 
cum ? ! Cu meciurile mediocre 
mai numeroase decît cele bune, 
cu evoluții individuale supărător 
de schimbătoare, cu unele arbi
traje care au început să strice 
spectacolul ? Ultimele zece etape 
ar putea schimba impresia ge
nerală. E posibil ? !

I
de la 
pare 
insă

Mircea M. IONESCU

Naște (A.S.A.) și „zidul" din fața lui, „spectatori" la golul lui 
Stoica (min. 28) — foarte reușită transformare a unei lovituri 
libere de la 18 m. Foto : V. BAGEAC

DUMINICĂ 18 APRILIE-CUPLAJ PE „23 AUGUST"» 5

Cu ocazia primirii „Ștafetei 
Păcii" în ziua de duminică 18 
aprilie vor avea loc pe stadio
nul, „23 August" din Capitală 
ample manifestări sportive. 
Unul dintre punctele de atrac
ție ale programului va fi cu
plajul inter-bucureștean dintre 
divizionarele „A“ la fotbal, me-

ciuri contînd pentru etapa cu 
nr. 26. Cele două partide de 
fotbal se vor disputa astfel : 
ora 15,30 : Sportul studențesc 
— Progresul Vulcan ; ora 17.30: 
Steaua — Dinamo, 
tîlniri ale etapei 
avea loc, conform 
sîmbătă 17 aprilie.

Celelalte în- 
a 26-a vor 
programului.
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DE LA MECIURI ADUNATE
I.

I TURNEUL DE SELECȚIE ORGANIZAT
I DE CLUBUL STEAUA
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

La complexul sportiv din bd. 
Ghencea, a început, zilele tre
cute. turneul de selecție orga
nizat de clubul Steaua. Această 
acțiune, la care participă elevi 
din toate școlile generale din 
sectoarele 5 și 6, se va desfă
șura timp de zece zile. Orga
nizatorii au stabilit trei cate
gorii. Două vor fi de minifot- 
bal, cu echipe compuse din cîte 
7 jucători rezervate copiilor 
în vîrstă de 11—12 ani (12 for
mații) și celor de 13—14 ani 
(15 formații). O altă categorie

DE LA COMISIA
DE DISCIPLINA

în ședința de aseară, Comi
sia de disciplină a F.R.F., luînd 
în discuție incidentele petrecu
te la meciul de miercuri dintre 
divizionarele „A" Sportul stu
dențesc și Universitatea Craio
va, după înscrierea celui de al 
doilea gol al 
fie, a dictat 
țiuni :

Bucurescu 
țese) a fost 
tape. pentru 
lui, cînd jocul era oprit ;

Ștefănescu și Ungureanu (U- 
niversitatea Craicva) au primit 
avertisment scris pentru atitu
dini nesportive.

echipei bucurește- 
urmatoarele sanc-

(Sportul studen- 
suspendat pe 3 e- 
lovirea adversaru-

va fi rezervată candidaților în 
vîrstă de 15—16 ani (18 
mâții). Arbitrii întîlnirilor 
antrenorii echipelor vor 
foștii jucători ai clubului.
în prezent activează ca antre
nori la centrul de copii și ju
niori al clubului militar. Echi
pele clasate pe primul loc vor 
fi răsplătite cu abonamente de 
intrare gratuită pe stadionul 
Steaua.

In, imaginea surprinsă de 
fotoreporterul nostru Dragoș 
Neagu vă prezentăm o sec
vență de la deschiderea fes
tivă, la care au participat con
ducerea clubului și compo- 
nenții echipei divizionare „A“.

întreprinderea

Ș' restaurante

TURUL

for-
și 
fi 

care

• Felicitări pentru Sameș, 
care cu prilejul partidei Stea
ua — A.S.A. a intrat în „Clu
bul 300", clubul acelor fotba
liști care au atins 300 de me
ciuri jucate în Divizia „A". Dar 
numărul partidelor disputate 
de cunoscutul nostru interna
tional (a debutat în „A" în 
toamna lui 1971, pe cînd evo
lua la Universitatea Craiova) 
se apropie de 400 (mai pre
cis: 383) dacă le luăm în con
siderație și pe cele disputate 
In echipa națională și, cu 
formațiile de club, în „Cupa 
României". O In min. 24 al 
partidei Steaua — A.S.A.,
Anghelini era foarte supărat 
pe arbitrul Fl. Popescu, drept 
pentru care... a aruncat min
gea în Biro I, arătîndu-i con
ducătorului jocului că tușle- 
rui AL Bădulescu ridicase 
fanionul la o fază anterioară. 
Fundașul stelist nu știe oare, 
că jocul se întrerupe doar la 
semnalizarea „centralului" ? • 
înaintea meciului de la Rm. 
Vîlcea, Nicolac Dobrin era 
asaltat de amatorii le auto
grafe pe care fostul interna
țional le-a dat —-----
te. După meci, 
care „lichidase" 
țigări, era tare 
că Chivescu și 
mai făcut cîte ceva, dar pe 
ceilalți nici nu știu cum să-i 
calific, mărturisea el. Am 
mari probleme. Turcu, de 
cînd a fost chemat la națio
nală, umblă cu nasul pe sus, 
Eduard are alte preocupări 
In viața de toate zilele, Kallo, 
Băluță și Ignat sînt atît de 
apatici! Nici unul cu mintea 
limpede la construcția jocului. 
O să discutăm cu cărțile pe 
față pentru că avem nevoie 
de stringerea rândurilor...* $i 
de liniște, am adăuga noi, 
pentru a trece punctul critic. 
• La sfârșitul meciului de la 
Bacău, jucătorii, antrenorii 
și conducătorii echipelor erau 
storsi, nu altceva. Timp de 
90 de minute, bucuria și a- 

dintr-o 
min.

cu

care venea, hunedorean>l 
Ghiță s-a dus la tânărul ar
bitru Dan Petrescu (acesta 
ne-a mărturisit) și i-a spus: 
„Nea Dane, dacă vrei să devii 
arbitru mare, fluieră sfirșitul 
meciului, să cîștigc Corvinul 
!n deplasare*. Era minutul 
87. Arbitrul nu numai că 
n-a fluierat sfirșitul, dar a 
și prelungit jocul (justificat, 
pentru multele întreruperi) și 
Antohi egala în minutul de 
prelungire. • La 1—3, unii 
dintre spectatorii băcăuani au 
început să-i huiduie pe jucă
torii șl pe antrenorii echipei 
locale. La 3—3, aceiași spec
tatori aplaudau. Cel în cauză 
au uitat că echipa avea ne
voie de ei tocmai cînd era 
mai greu. • La cîteva minute 
după ce a înscris cel de al 
doilea gol al său și al treilea 
al echipei tîrgoviștene, Ion 
Marin a părăsit terenul de 
joc accidentat. Transportat 
de urgență la spital s-a con-

sitatea Craiova n-a fost 
Dima — cum a apărut în zia
rul nostru de ieri —, ci Fr. 
Keresteș din Tg. Mureș. Fa
cem astfel cuvenita rectifi
care • Stadionul Politehnica 
din Capitală n-a oferit publi
cului condiții normale de 
vizionare la derbyul de 
miercuri. Capacitatea sa nu 
Be dovedește corespunzătoare 
pentru un derby de un atît 
de mare interes • Căpitanul 
echipei craiovene, Ștefănescu, 
n-a fost un bun exemplu de 
comportare. El a jucat ner
vos și a comis multe duri
tăți. Atacul său asupra lui 
M. Sandu, în min. 63, a dus 
— dealtfel — la înlocuirea 
atacantului bucureștean. ,• 
Galeria brașoveană n-a fost 
la înălțime. Se fluieră mult 
șl se huiduie, pentru impre
sionarea arbitrului • Cu to
tul remarcabilă ambiția cy 
care au jucat fotbaliștii bra
șoveni, dăruirea lor pentru 
cele „două puncte de acasă". 
• Primit la Intrarea pe teren 
cu unele „atenții* verbale ale 
spectatorilor petroșeneni, Stoi-

cu amablllta- 
însă, Dobrin, 
un pachet de 
abătut. „Par- 
Radu II au

VICTORIA LUI HIPPOCRATE
la Constanța. Cura, cel maiMinutul 72 al partidei de _____ __________ , __ _____

periculos atacant din teren, calcă pe o denivelare, un
deva, la mijlocul terenului. Și cade, in fața tribunei I. 
Banca echipei arădene se află pe partea opusă. Cura e 
ca un pescăruș rănit. Pînă va veni doctorul arădean... 
Vine însă imediat Gheorghe Dumitru, medicul echipei 
constănțene. Ii palpează piciorul, scoate o fiolă cu che- 
len, și anesteziantul tîșnește pe glezna jucătorului ară
dean. Cura se mai liniștește. Vine și doctorul arădenilor. 
Cura nu va mai juca. Entorsă. Părăsește terenul într-un 
picior. Publicul îl aplaudă sportiv. Aplauzele le merită, 
firește, și medicul constănțenilor, cel care și cu cîteva 
minute mai devreme alergase să-i acorde primele în
grijiri altui jucător arădean, Iova, lovit puternic de un 
balon în față.

F.C. Constanța a pierdut, miercuri, un punct în cla
sament. Prin" medicul ei a cîștigat, însă, un punct Xim- 
portant) pe planul moral. O spuneau după meci ară
denii, impresionați de fair-play-ul urmașului lui Hippo- 
crate. (M. M. I.).

mărăciunea trecuseră 
tabără In cealaltă. Tn 
84, Corvinul conducea 
3—1 ! Dar jucătorii săi s-au 
pierdut pur și simplu — au 
greșit grav la marcaj — și au 
scăpat printre degete o victo
rie care-i propulsa spre titlul 
de campioni • Miercuri, An- 
tohi, de la S.C. Bacău, după 
o lungă perioadă de criză, a 
marcat primele lui goluri în 
actualul campionat. Acum a 
înscris de trei ori, goluri 
care au întors soarta meciu
lui. Să fie oare aceasta reve
nirea lui Antohi printre gol- 
geteril campionatului ? ® La 
3—2- pentru Corvinul, cînd a 
văzut că băcăuanii domină 
insistent, anticipînd pericolul

statat că, 
este vorba 
se credea 
destul de 
îl va face indisponibil 
puțin pentru etapa de sâmbă
ta aceasta. • Din poarta e- 
chipei clujene a lipsit, în 
meciul de la Târgoviște, titu
larul postului, Lăzăreanu, 
care, așa după cum afimT>i 
conducătorii „șepcilor roșii", 
a adus în sprijinul... absenței 
sale motive de ordin perso
nal, ,o formulă voalată de re
fuz de a participa la efortul 
coechipierilor, într-un moment 
de vârf competițional. • Ar
bitrul de linie care a greșit 
la golul al doilea în meciul 
Sportul studențesc — Univer-

de turism, hoteluri

București organizează

ROMÂNIEI
în 10 zile. între 16—27 apri
lie.

Transport cu microbuzul.

Prețul excursiei : 2 507 lei. 

înscrieri și informații la 
filialele de turism din : str.

Mendeleev, nr. 14, str. To- 
nitza nr. 13, Bd. 1848 nr. 4, 
Bd. N. Bălcescu nr. 35, Bd. 
Republicii nr. 63, Calea Mo
șilor bloc 55 bis, Calea Gri- 
viței nr. 139. Casa de cul
tură din Buftea.

din fericire, 
de o fractură, cum 
inițial, dar plaga 

mare de la picior 
cel

nu chiță s-a bucurat și pe ga
zon, în timpul meciului, de 
un „regim" deosebit din par
tea foștilor lui coechipieri țle 
la Jiul, astfel că la sfârșitul 
partidei tricoul jucătorului 
bucureștean avea altă... cu
loare față de aceea din pri
mul minut al întâlnirii • Un 
nou arbitru debutant la cen
tru în Divizia „A“: sibianul 
Mircea Ludoșan. Un debut 
pare-se cu dreptul, la care 
o contribuție majoră au avut 
și cei doi țușieri, foștii jucă
tori Mircea Axente și Ion Ve- 
lea • încă doi jucători și-au 
făcut apariția pe prima scenă 
a acestei ediții de campionat: 
portarul clujean Gh. Vasile și 
fundașul vîlcean Boțonea.

ADMINISTRAȚIA 01 SHI LOTO PROMOSPORI IM(H)'1fA/\
tru a încerca să vă numărați și 
dv. printre marii câștigători !

CIȘTIGUL ESTE MARE, 
SECRETUL ESTE MIC

La seriile de Loz în plic afla
te în vînzare, între care și Lozul 
primăverii, participanților li se 
oferă posibilități multiple de a 
obține AUTOTURISME „Dacia 
1300" și „Trabant 601", CÎȘTI- 
GURI IN BANI de 50.000, 20.000, 
10.000, 5.000, 2.000 lei etc. Agen
țiile Loto-Pronosport, vânzătorii 
volanți, unitățile din comerț și 
cooperația de consum și oficiile 
poștale din întreaga țară vă stau 
în permanență la dispoziție pen-

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 2 APRILIE 1982. Cat. 
1 : 1 variantă 100% (autoturism 
-Dacia 1300) și 2 variante 25% a 
17.500 lei ; cat. 2 : 1 variantă
100% a 27.428 lei și 13 variante 
25% a 6.857 lei ; cat. 3 : 23,50 a 
4.657 lei; cat. 4 : 44,75 a 
lei ; cat. 5 : 255,50 a 428 
cat. 6 : 509 a 215 lei ; cat. 
2.213,25 a 100 lei. Report la 
1 : 500.000 lei.
cia 1300“ 
un bilet 
participantului 
din Timișoara.

6 :

2.445 
lei ;
x : 
cat.

__  Autoturismul ,.Da
de la cat. 1, realizat pe 

jucat 100%, a 
• ‘ VIRGIL

Tragera obișnuită Loto 
tăzi, 9 aprilie, 1982, se 
zează în tlrect începînd 
ora 17,40.

revenit 
PETCU

de as- 
televi- 
de la



Campionatele internaționale de judo

SPORTIVI VALOROȘI IN LOTURILE OASPETE
Di.» nou. după recentele cam

pionate balcanice. Sala sportu
rilor din 
da unei 
de judo. Este vorba de Cam
pionatele '
României — ultima repetiție a 
sportivilor noștri 
înaintea campionatelor 
ne. în cursul zilei de 
sosit la Tîrgoviște 
oaspete din Austria, Bulgaria, 
R. D. Germană si R. F. Ger
mania.

Cum era de așteptat, la tra
diționala competiție (a Xll-a 
ediție) organizată de federația 
de specialitate a țării noastre 
s-au prezentat mulți judoka cu
noscut» în arena marilor în
treceri. Din Austria rețin aten
ția frații Iosif și Piter Reiter 
(primul, la categoria super- 
ușoară, al doilea la semiușoa- 
ră) medaliați la campiona
tele europene. Cu mult interes 
este așteptată și evoluția aus
triacului de origine japoneză 
Ueda Masaaki, înscris la se- 
miușoară, unde va evolua și 
campionul european al cate
goriei, Constantin Niculae. A- 
mintind de prezenta în con
curs a valorosului nostru spor-

Tîrgoviște va fi gaz- 
competijii importante

internaționale ale

fruntași 
curope- 
ieri au 
loturile

tiv. trebuie să sublimem că el 
va avea și prilejul de a se re
vanșa pentru meciul pierdut la 
turneul internațional de 
Potsdam (27—28 martie) 
fa1-» campionului continental de 
juniori H. Darr (R. D. Germa
nă). Fostul campion european, 
O. Schultze, este un alt spor
tiv al lotului R. D. Germane 
care va fi greu de depășit. 
Echipa R. F. Germania îl are 
în frunte pe P. J. Gober, cîș- 
tigător al medaliei de bronz la 
campionatele europene din 
1930. Heidegen, Schaper, Geger, 
Fegert sînt al ți judoka ai aces
tei formații, protagoniști la ul
timele turnee internaționale la 
care au participat. Deși spor
tivii bulgari prezentați la a- 
ceastă ediție sînt în majoritate 
tineri, ei vor da. cu siguranță, 
o replică viguroasă tuturor ad
versarilor.

Să notăm, în încheiere, so
sirea la Tîrgoviște a prim-vice- 
președintelui Federației Euro
pene de Judo, Kurt Kucera 
(Austria) care va constata, cu 
acest prilej, stadiul pregătirilor 
pentru „europenele" de juniori 
ce se vor desfășura, în toam
nă, tot la Tîrgoviște.

la 
în

jON corneanu

PROCEDEELE GRECO-ROMANELOR 
FOLOSITE Șl DE LUPTĂTORII DE LA LIBERE

La turneul final al „Cupei mondiale" de lupte libere, care a avut 
loc la Toledo (S.U.A.), a fost delegat de F.I.L.A. antrenorul emerit 
Ion Corneanu, vicepreședinte al forului respectiv. Fiind o competiție 
importantă l-am solicitat, firește, la Înapoiere, cîteva amănunte.
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TINARA ECHIPA DE RUGBY A ITALIEI 
ESTE CAPABILA

DE ,,0 PARTIDĂ MARE" CU ROMÂNIArr— ----------------
Meciul de la Rovigo 

România stîrnește un deosebit 
interes printre italieni (se poa
te anticipa o excelentă rețetă) 
și, totodată, marile ambiții ale 
„squadrel azzurra", care își do
rește păstrarea bilanțului ge
neral favorabil în întîlnirile cu 
valoroasa echipă română. Pe 
aceasta am putut-o urmări du
minică, cînd m-am aflat,_ îm
preună cu antrenorul 
Paladini, în tribunele 
Giulești. A fost însă o partidă 
prea puțin edificatoare pentru 
noi, diferența de valoare din
tre ‘ “
vest-germană fiind prea mare, 
ceea ce' a transformat misiunea 
tricolorilor români într-o for
malitate. Am notat, totuși, o 
dată mai mult, calitățile etala
te în destule momente de ju
cători ca Stoica, Paraschiv, 
Lungu. Cunoscînd bine- capaci
tatea reală a acestei 
excelentele rezultate 
în ultima vreme, se 
precia că la Rovigo 
meci foarte interesant, pentru 
că și echipa Italiei este în sta
re de evoluții superioare. A de
monstrat-o recent la Carcas
sonne, unde a pierdut greu
(19—25) în fața Franței.

Tinerii antrenori ai squadrel 
azzurra, Paladini și Puglli, 
și-au îndreptat atenția asupra

CU

Paoio 
de la

echipa României și cea

formații, 
obținute 

poate a- 
va fi un

unui lot tinăr, în care doar Fa
brizio Gaetaniello — fundașul 
—, aripa Scrafino 
fiecare avînd 28 
talonerii Giorgio 
Claudio Robazza 
vîrstă de 27 de ani) trec de 
de ani. Cei mai tineri (21 
ani) sînt mijlocașul de grăma
dă Alessandro Ghini, jueătorul 
de linia a doua Ștefano Anni- 
bal și flankerul Luca Pelliccio- 
ne. Din lotul 
care au fost 
trecută unui 
Vicenza, cei 
componenți al echipelor Acvilla
— virtuală campioană — și 
Treviso. Căpitanul reprezentati
vei este Gaetaniello, care are 
cele mal multe selecții (29).

Față de echipa prezentată la 
Carcassonne, o schimbare e si
gură : pilierul De Bernardo îl 
înlocuiește pe Scrcnci. Două 
semne de întrebare, în linia a 
doua : ............ ' " ‘
Artuso 
mare : 
Coîusso.
— Bettarello, Ghlnl 

Innocenti

Ghizzoni — 
de ani — și

Morelli
(fiecare

Si 
în 
25 
de

de 26 de rugbyști, 
supuși sîmbăta 

meci de trial la 
mai mulți sînt

Trippitelli sau Annibal, 
sau Nicolosi 7 Prin ur- 

Gaetanieilo — Azzali, 
, Mascioletti, Ghizzoni 

Ti nari, 
Ianuone, Innocenti — Artuso 
(Nicolosi), Trippitelli (Annibal) 
— Pivetla, Morelli, De Bernar
do.

LUCIANO RAVAGNANI
,H Gazettino" — Veneția

ACTUALITATEA ÎN TENIS

TFLEX • TELEX

— Punețl-ne, mai întli, în temă 
cu desfășurarea acestui turneu.

— tn Sala Universității din 
Toledo au participat la finala ce
lei de a X-a ediții a „Cupei 
Mondiale" selecționatele Africii, 
Canadei, Coreei de Sud, S.U.A., 
Uniunii Sovietice și, hors-concours, 
cea a Irakului. La fiecare reu
niune au fost aproximativ 5000 
spectatori.

— Cele mai importante rezul
tate ?

— tn finala pentru locurile 1—2, 
tn care s-au intllnit echipele 
S.U.A. și U.R.S.S., victoria a re
venit tinerei echipe a gazdelor cu 
6—4. Cu același scor s-a încheiat 
și meciul pentru locurile “ ' 
dintre Canada șl Coreea de

— A fost hotărltor atuul 
reții ?

— In contextul aplicării ___
reguli a „luptei totale", pregătirea 
fizică, arma de bază a luptăto
rilor tineri, are un deosebit rol, 
poate chiar hotărltor, în menți
nerea ritmului de concurs atit 
de rapid. Doar două exemple.

3-4, 
Sud. 
tine-

noii

categoria 50 kg, sovieticul 
Batnia ti conducea cu 

americanul Grey Gibson, 
ultimele 30 de secunde 

avut suficiente resurse 
a fost învins prin tuș. 

::l olimpic la 52 kg,

La
Vladimir 
14—4 pe 
dar tn 
n-a mai 
fizice și . .... .___ .....
Campionul olimpic la 52 kg, 
Viktor Alekseev, s-a detașat tn 
prima repriză de americanul Geo 
Gonzalez cu 7—1, pentru ca, in 
final, si fie întrecut : 7—10.

— Alte noutăți 7
— Una singură dar, cu sigu

ranță, foarte importantă. Au În
ceput si fie folosite tot mai des 
procedee tehnice specifice lupte
lor greco-romane. tn ultima vre
me multe puncte sau chiar vic
torii au fost obținute cu turul 
de cap sau de braț și cu salturile. 
Acum, chiar și in lupta la „par
ter", multe succese au fost de
terminate de centurări laterale. 
Deci antrenorii noștri de la „li
bere" trebuie să introducă neapă
rat tn pregătire și unele ele
mente de „greco-romane".

Costin CH1R1AC

• In optimile de finală ale 
turneului Internațional le tenis 
de la Monte Carlo, campionul 
cehoslovac Ivan Lendl l-a elimi
nat pe tenismanui elvețian Heinz 
Gunthardt cu 6—4, 8—1. iar sue
dezul Bjorn Borg a dispus de 
italianul Adriano Panatta cu
8-2.
Neah 
natta 
Clerc 
(Spania) 7—5, 7—5, Arrays (Peru) 
— Elter (R.F. Germania) 6—4,

Adriano Panatta
6—4. Alte rezultate s

Pa-
7—5,

3-8,
(Franța) — Claudio 
(Italia) 3—8, 8—1, 

(Argentina) — Illguerăl

7— 5, Orantes (Spania) — Smld 
(Cehoslovacie) 6—4, 6—3.
• Rezultate din turneul femi

nin de la Hilton Head (Carolina 
de Sud) : Chris Evert Lloyd — 
Wendy Whltte 6—2, 6—2. Andrea 
Jaeger — Catherine Tanvier 6—3.
8— 0. Hana Mandllkova — Candy 
Reynolds 6—2, 8—1, Pam Shriver 
— Lisa Bonder 8—4, 6—2, Kaht- 
leen Horvath — Bettine Bunge 
7—8, 6—4, Andrea Leand — Sabi
na Simmonds 6—1, 6—4, Betsy 
Nagelsen — Lisa Doherty 7—6, 
6—1.

BASCHET • Echipa iugoslavă 
Slovan din Liubliana, aflată In 
turneu în Franța, a evoluat la 
Nisa In compania B.C. Nisa, re
cent promovată în prima ligă a 
campionatului național. Gazdele 
au repurtat victoria cu 110—109.

CICLISM ® Tradițională cursă 
de la Gând la Wevelgem, iri 
Belgia, măsurind 254 km, a fosl 
cîștigată de rutierul belgian Frank 
Hoste cronometrat în 5.15:00,0. 
După 12 secunde au sosit alți doi 
cicliști belgieni Eddy van Hae- 
rens șl De Wolf • Prima etapă 
a competiției „Mldi-Pyrenees* 
disputată pe 224 km, de la AIM 
la Valence d’Agen, a revenit 
belgianului Daniel Willems cu 
timpul de 5.49:22,0. El i-a între
cut la sprintul final pe Manto- 
vani (Italia) și Sanders (Franța).

HANDBAL © In semifinalele 
„Cupei cupelor", meci tur, echipa 
masculină Throttur din Reykja
vik a fost întrecută, pe teren 
propriu, de formația cehoslova
că Dukla Praga cu 21—17 (10—11).’

HOCHEI • Tradiționalul tur
neu internațional desfășurat la 
Leningrad, cu participarea unor 
reprezentative secunde s-a în
cheiat cu succesul selecționatei 
Uniunii Sovietice, urmată de for
mațiile Finlandei, Cehoslovaciei 
șl Suediei. In ultimul meci al 
competiției hocheiștii sovietici au 
întrecut cu 9—4 (4—0. 3—1, 2—3) 
pe jucătorii cehoslovaci © Con- 
tinuîndu-șl pregătirile in vederea 
apropiatului campionat mondial 
grupa „A", care va începe la 15 
aprilie Ia Helsinki șl Tampere, 
echipa Italiei a evoluat 
Stockholm în compania 
zentatlvei de tineret a 
cu care a terminat la 
2—2 (1—0, 0—0, 1—2).

ÎNOT • La Cainsville, In pri
ma zi a 
(bazin de 
a realizat 
liber cea 
mondială, 
cu ' .
iar la 200
Caulkins ( . ... . _.
36-lea titlu de campioană națio
nală.

VOLEI • In cadrul competi
ției internaționale feminine d« 
volei „Cupa primăverii" care 
are loc la Bruxelles au fost în
registrate rezultatele : Israel — 
Grecia 3—0, Finlanda — Belgia 
3—2, Anglia — Luxemburg 3—0. 
Austria — Norvegia 3—0 © In 
ziua a patra a competiției simi
lare masculine, la Atena au 
fost consemnate rezultatele : 
Grecia — R.F. Germania 3—0, 
Israel — Suedia S—1, Spania — 
Danemarca 3—1.

la 
repre- 

Suediel 
egalitate

campionatelor S.U.A.» 
25 yarzl), Jeff Kostoff 
cu 8:49,97 pe 1000 yarzl 
mal bună performanță 

.... ca șl Craig Beardsley 
1:43,81 pe 208 yarzl fluture, 

“7 yarzl spate Tnacy
(1:57,77) a cîștigat al

Turneul pentru locurile 5-8 la volei (m)

BAIA MARE, 8 (prin tele
fon). în a doua zi tj turneu
lui de volei masculin C.S.U. 
Alumina Oradea a obținut încă 
o victorie, de astă dată in dauna 
Universității Craiova cu 3—2 
(13, —11, —8, 13, 8). A fost un 
meci de mare luptă, spectacu-' 
los, condus de V. Chioreanu 
(Cluj-Napoca) și D. Delcea (Ga
lați). Apoi, echipa locală Explo-

rări Baia Mare a trecut destul 
de ușor de Calculatorul Bucu
rești: 3—0 (9, 11, 13), realizînd 
și ea cel de-al doilea succes. Au 
arbitrat : D. Negroiu și C. Pa
duraru (ambii Timișoara). Vi
neri, ultima zi (ora 16,30) : Cal
culatorul — Universitatea, C.S.U. 
Alumina — Explorări.

Ovidiu NEMEȘ, coresp.

® IVAN SLAVKOV, maestru al sportu
lui, este noul președinte . al Comitetului 
Olimpic din Bulgaria. El ii succede gene
ralului Vladimir Stoicev. Acesta din urmă 
este membru al C.I.O. și a fost președin
tele Comitetului Olimpic din Bulgaria timp 
de peste 30 de ani. Generalul Stoicev a 
fost ales acum președinte de onoare pe 
viață. © CU CELE 65 DE GOLURI marca
te la ediția din acest an a C.M. de hand
bal, în R.F. Germania, jucătorul “român 
Vasile Stingă a devenit recordmanul de 
eficacitate al „mondialelor". La ediția tre
cută, in Danemarca, golgeter a fost polo
nezul Jerzy Klempel, cu 47 de goluri, iar 
în 1974, în R.D. Germană, primul „tunar" 
al competiției a fost tot un român, ștefan 
BîHalan, cu 43 de goluri • ALPINISTUL 
ENGLEZ Norman Croucher, care poartă... 
proteze ortopedice, a realizat recent o per
formanță cu totul deosebită. împreună cu 
alți 8 alpiniști englezi și americani, a es
caladat cei 6 696 m ai vîrfulul Aconcagua 
din Anzi, după ce în 1980 a urcat pe Cer- 
ro Amechino (6 000 m). Acum obiectivul 
său este o ascensiune pe Must'agh Ata 
(7 000 m), în masivul himalaian ! ® O CA
RIERA SPORTIVA strălucită are înotăto
rul lenlngrădean Vladimir Salnikov. Cea 
mai bună demonstrație o face evoluția a- 
nuală a rezultatelor sale. Iată-i performan
țele la 400 m și 1 500 m : 1977 —. 4:01,51 șl 
15:16,45 — rec. european, 1978 — 3:51,94 — 

15:03,99 — rec. european, 
rec. european și 15:07.89, 
tec. european șl 14:58.27 

1381 — 3:51,57 și 15:09,17,

15:16,4â
rec. european și
1979 — 3:51,40 —
1980 — 3:51.20 — 
— rec. mondial,

Fotbal
I-meridiane
Meci extraordinar la Sofia ! 

Cine și-ar fi Închipuit, dintre cei 
peste 60 000 de spectatori pre- 
zenți in tribune și sutele de mii 
dintre telespectatori, că Bayern 

’va fi condusă de Ț.S.K.A. în 
numai 16 minute cu * 3—0 7 Și 
totuși așa s-a întâmplat in urma 
golurilor marcate de Gh. Dimi
trov in min. 7, loncev, min. 11 
din lovitură liberă șl Zdravkov 
min. 16 din penalty, acordat just 
de francezul Lambert. Totuși, la 
acest scor incredibil, Bayern 
nu-șl „pierde capul", reia par
tida cu toată seriozitatea, schim
barea lui Slgurvlnson cu 
ter Honess se dovedește a 
foarte inspirată șl înscrie 
două ori pină la pauză 
Durnberger (min. 26) și Honess 
(min. 32). După reluare jocul se 
încinge din nou și se joacă in
tr-un ritm susținut. Gazdele a- 
tacă în valuri șl loncev — acest 
excelent jucător de demaraj —11 
scoate din poartă pe MilUer șl 
marchează : 4—2 (min. 50). Pen
tru a simplifica problema cali
ficării, gazdelor le mai trebuia 
un gol, care însă nu mai... vine! 
Echipa lui Rummenigge (refăcut, 
insă, destul de prudent în due
lurile directe, dar coautor la 
două goluri) se organizează a- 
tent în apărare, mizoazâ totul

Dle- 
fi 

de 
prin

MECIURI DE MARE ATRACȚIE
IN SEMIFINALELE CUPELOR EUROPENE
pe contraatac șl, astfel, in min. 
83, Breitner pecetluiește scorul 
la 4—3 pentru Ț.S.K.A. Indiscu
tabil o victorie prețioasă, dar se 
pare că insuficientă pentru ca 
Ț.S.K.A. să se califice In finală. 
Deoarece lui Bayern tn jocul 
retur de la 21 aprilie, îi ajunge 
doar o victorie la limită (1—0, 
2—1, 3—2).

Care va fi cealaltă finalistă a 
Cupei campionilor 7 Aston Villa 
sau Anderlecht (prima învingă
toare cu 1—0, prin golul lui 
Moorley, tn min. 37) 1 Se anun
ță o revanșă foarte aprigă și 
numai o victorie la două goluri 
asigură formației din Bruxelles 
prezența în meciul decisiv, lucru 
posibil dacă avem in vedere 
valoarea actuală ridicată a fot
balului belgian. Un exemplu in 
această direcție îl oferă și Stan
dard Liege, care a cîștigat cu 
1—0 la Tbilisi In fața deținătoa
rei trofeului în Cupa cupelor, 
Dinamo. O victorie care poate 
anunța viitoarea finalistă a cîș- 
tigătoarelor de cupe ! Tot în a- 
ceastă competiție, C.F. Barcelona 
a făcut un joc de înaltă ținută 
— după cum relatează agențiile 
de presă — la Londra, unde a 
terminat la egalitate (1—1) cu 
Tottenham, după ce condusese 
pînă în min. 85 ! Olmo a in-

scris pentru oaspeți în min. 60, 
iar Roberts a egalat. Cu acest 

echipa care poartă • numele 
inaugura 
„Mundla- 
șansă de 

chiar... 
cu atit

1—1, 
orașului unde se va 
cea de a 12-a ediție a 
lului" păstrează prima 
a deveni finalistă sau 
cîștigătoare a trofeului, ... .
mal mult cu cit meciul decisiv 
are loc la Barcelona !

Am mai scris despre valoarea 
suedezilor de la I.F.K. Giiteborg, 
care au eliminat pe Dlnamo 
București, tn Cupa U.E.F.A. E- 
chipa scandinavă și-a confir
mat acum din noua clasa — ră- 
mînd neînvinsă — prin neaștep
tatul 1—1 realizat în deplasare cu 
Kaiserslautern. Gazdele au în
scris prin Hofeditz (min. 10), dar 
Goteborg a egalat prin Corne- 
liusson (min. 29). Un scor alb 
sau o victorie la limită în re
tur le aduce nordicilor promo
varea în finală !

In fine, la Nls, Kadnicki a 
dispus cu 2—1 (se pare prea pu
țin) de Hamburger S " 
golurile lui Beganovici (min. 47) 
Obradovici (min. 75), __ r
Von Heesen (min. 55). Partidei? 
revanșă au loc la 21

V., prin

respectiv

1982 — 3:19,57 — rec. mondial și 14:56,35 — 
rec. mondial. Și nu sîntem, în acest an, 
decît la început de sezon competlțional 
• CALIFORNTANUL Scott Tintley (25 de 
ani) a cîștigat recent ediția din 1982 a 
concursului denumit „triatlonul sportivului 
complet". La întrecerea desfășurată la

m\\W\W

Kaila Kona, în insula Hawai, Tintley a 
obținut nu numai victoria, ci cu cele 
9.19:41,0 el a înregistrat șl un nou record 
mondial, astfel: înot — 3,6 km 1.10:45,0, 
ciclism — 180 km 5.05:11,0 șl atletism-mara- 
ton 3.03:45,0. Vechiul „record" era deținut 
tot de un american, James Majory, cu 
9.27:38,0 • FEDERAȚIA VEST-GERM ANA 
de hochei pe gheață a decis ca meciurile 
ediției de anul viitor a campionatului mon
dial, grupa „A“, să se desfășoare la Miin- 
chen și Dortmund. Turneul final al com-

petiției la care, după cum se știe, vor lua 
parte primele 4 clasate, cite 2 din grupele 
preliminarii, va avea loc la Miinchen • 
ASOCIAȚIA ZIARIȘTILOR SPORTIVI din 
Irak l-a desemnat pe alergătorul marocan 
Said Aouita drept cel mal bun sportiv a- 
rab al anului 1981. Anul trecut Aouita a 
cîștigat proba de 1 500 m (3138.4) la Uni
versiada de la București © UN SPORTIV 
cu o activitate extrem de. prodigioasă este 
biatlonistul Frank Ullrich dm R.D. > Ger
mană. Acest tinăr (născut la 24.1.1958, înalt 
de 185 cm și greu de 75 kg) are Înscrise 
în palmares, între altele : J.O. I960 : 10
km — aur, 20 km șl ștafetă — argint, C.M. 
1977 : ștafetă — bronz, 1978 : 10 km — aur, 
20 km — argint, ștafetă — aur, 1979 ; 10 
km — aur, 20 km — argint, ștafetă — aur, 
1981: 10 km — aur, 20 km — argint, ștafe
tă — aur, 1982 : 10 km — argint, 20 km — 
aur, ștafetă — aur ! • NOUA STEA a ho
cheiului nord-amerlcan este Wayne Gretz- 
ki, jucător la Edmonton Oilers, în „Na
țional hockey league". El a înscris recent 
cel de al 78-lea gol în acest sezon, depășind 
vechiul record sezonal al Ligii, deținut din 
1972 de celebrul Phil Esposito ® A FOST 
PERFECTAT concertul formației de muzică 
rock „Rolling Stones" cu prilejul manifes
tărilor care vor avea loc în Spania în timpul 
turneului final al C.M. de fotbal. Renumi
tul grup condus de Mick Jagger va con
certa la 7 Iulie pe stadionul Manzanares 
(BO 600 locuri) din Madrid.

Romeo V1LARA

revanșă au loc la 21 aprilie, 
cînd vom cunoaște finalistele. 
Prin prisma rezultatelor de 
miercuri, oricare ar fi ele nu va 
constitui o surpriză, deoarece — 
ca să reproducem cuvintele de
venite obișnuite pentru iubitorii 
acestui sport — în fotbal totul 
este posibil...

Ion OCHSENFELD

ALTE REZULTATE
• Echipa Angliei s-a calificat 

In semifinalele C.E. de tineret, 
terminînd ' la egalitate (2—2) în 
jocul reutr cu Polonia, după ce 
in prima partidă englezii ciștiga- 
seră cu 2—1. In semifinale sa 
întîlnesc : U.R.S.S. — R.F. Ger
mania și Scoția — Anglia.
• Tn preliminariile C.E. de ju

niori : Iugoslavia — Turcia 2—4 
(in tur : 0—0); Spania — Malta 
5—0 (4—0). Turcia și Spania s-au 
calificat pentru turneul final din 
Finlanda.
• Turneul de juniori de la 

Cannes : Franța — Belgia 1—0 ; 
Italia — Mexic 1—1 ; Anglia — 
Portugalia 3—0 ; Olanda — Ceho
slovacia 2—p.
• La Florența, reprezentativa 

Perului, care se pregătește pentru 
turneul final al C.M., a dispus 
de Fiorentina cu 1—0, prin golul 
marcat de Leguia în min. 65.
• După trei 

natul U.R.S.S. 
Kiev, Pahtakor 
5 p. Rezultate

etape în campio- 
conduc Dinamo 
și Kuban cu cite 
mai importante : 

Dinamo Kiev — Cernomoreț Ode- 
sa 0—0, Spartak — Torpedo 2—0, 
Ț.S.K.A. — Dinamo Moscova 1—0, 
Kairat Alma Ata — Krasnodar 
Kuban 2—2.
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