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ȘT DINȚA CIIMIi f TUI III POLITIC
EXECUTIV Al C.C. Al P.C.R
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușcscu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, vineri, 9 aprilie, a a- 
vut Ioc ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

în cadrul ședinței au fost e- 
xaminate modul de îndeplinire 
a planului pe trimestrul I 1982 
și măsurile necesare pentru 
realizarea integrală a sarcinilor 
de plan pe trimestrul II și re
cuperarea restanțelor. Comite
tul Politic Executiv a consta
tat că, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de par
tid, oamenii muncii din toate 
sectoarele economico-sociale au 
desfășurat o intensă activitate 
pentru înfăptuirea obiective
lor înscrise în planul pe anul 
1982. Ca urmare, s-au înregis
trat o serie de succese impor
tante in industrie, construcții, 
agricultură, in celelalte ramuri 
ale economiei naționale.

Subliniind succesele obținute, 
Comitetul Politic Executiv a 
criticat, totodată, faptul că 
rezultatele obținute nu sint pe 
măsura posibilităților, intr-o 
serie de unități inregistrindu-se 
neiealizări Ia producția fizică 
și netă.

Examinind sarcinile de plan 
pe trimestrul II al acestui an, 
Comitetul Politic Executiv a a- 
preciat că sint create condițiile 
necesare pentru asigurarea în
deplinirii ritmice a 
dicaiorilor stabiliți, 
hotăririlor recentei 
C.C. al P.C.R., al 
și orientărilor 
Nicolae Ceaușescu, 
Politic Executiv a cerut minis
terelor, centralelor și între
prinderilor, organelor și orga
nizațiilor de 
lor, tuturor 
să acționeze 
îndeplinirea 
cinilor pe semestrul intii, 
toate sectoarele economiei na
ționale, pentru recuperarea ră- 
minerilor in urmă din anul tre
cut și din primul trimestru, 
care, așa cum s-a hotărit, fac 
parte integrantă din pianul pe 
anul 1982.

In spiritul hotăririlor recen
tei plenare a C.C. al _ 
cuvintării rostite de 
Nicolae 
Politic 
raportul 
reducere 
materii prime, materiale, com
bustibili și energie pe perioada 
1982—1985.

în continuare. Comitetul Po
litic Executiv a examinat Ra
portul privind sarcinile de creș
tere a gradului de valorificare

tuturor in- 
In spiritul 
pienare a 
indicațiilor 
tovarășului 

Comitetul

partid, comunișli- 
oamenilor muncii, 
cu holărirc pentru 
exemplară a sar

in

Ccaușescu, 
Executiv a 
privind măsurile 
a consumurilor

P.C.K., al 
tovarășul 
Comitetul 
examinat 

de 
de

a materiilor prime, materiale
lor, combustibilului și energiei 
in industrie pe perioada 1982— 
1985

Comitetul Politic Executiv • 
analizat apoi modul de înfăp
tuire a Programului energetic 
și a stabilit să se ia măsuri 
ferme pentru realizarea inte
grală a hotăririlor adoptate de 
recenta plenară a Comitetului 
Central al partidului pentru a- 

corespunzătoare a 
în vede- 
a lucră- 
centrale-

ortu
sigurarea 
îndeplinirii acestora, 
rea finalizării la timp 
rilor de construcție a 
lor nuclearo-electrice.

Ținind seama de 
mare al dobinzilor 
pe piața mondială, care duc la 
reducerea eficienței investiți
ilor, Comitetul Politic Execu
tiv a hotărit ca România să 
nu mai apeleze in viitor la noi 
credite pentru investiții, ur- 
mînd ca întregul program de 
dezvoltare economico-socială a 
tării să fie realizat 
proprii.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat 
o informare cu privire Ia vi
zita de stal efectuată in țara 
noastră, în perioada 5—8 apri
lie, de generalul Kenan Evren, 
șef de stat al Republicii Tur
cia.

Comitetul Politic Executiv 
și-a exjprimat deplina satisfac
ție față de rezultatele convor
birilor purtate de președintele 
Nicolae Ceaușescu și generalul 
Kenan Evren, intr-o atmosferă 
de cordialitate și prietenie, de 
înțelegere și stimă reciprocă.

Aprobînd documentele și în
țelegerile convenite, concluziile 
la care au ajuns cei doi șefi 
de stat, Comitetul Politic Exe
cutiv a stabilit măsuri pentru 
realizarea, în cele mai bune 
condiții, a obiectivelor de co
laborare și cooperare prevăzu
te. pentru dezvoltarea tot mai 
puternică a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre Româ
nia și Turcia, dintre popoarele 
român și turc.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărit convocarea plenarei 
C.C. al P.C.R. Ia sfîrșitul lunii 
mai a.c.

Comitelui Politic Executiv a 
hotărit convocarea Congresului 
educației politice și culturii so
cialiste în cea de-a doua de
cadă a lunii iunie a.c.

★
Politic Executiv a 
asemenea, probleme 
activității de par-

Comitetul 
rezolvat, de 
curente ale 
tid și de stat.
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Impresionantă manifestare a tineretului sportiv din fara noastră

nivelul 
practicate

cu forte

„ȘTAFETA PĂCII" A PORNIT LA DRUM
• De la Satu Mare la Baia Mare, momente pline de vibrație la trecerea
Ștafetei • Azi și mîine, etape pe noi trasee care vor cuprinde
orașele Zalău, Cluj-Napoca, Arad, Timișoara,

BAIA MARE, 9 (prin tele
fon). Momente festive cu vi
brante semnificații patriotice, 
de înaltă răspundere civică, au 
avut loc la Satu Mare, pe sta
dionul Olimpia, unde mii de 
tineri sportivi de pe' aceste 
străvechi meleaguri românești 
au participat la declanșarea 
impresionantei acțiuni pentru 
pace a mișcării sportive, „Șta
feta Păcii". Pe gazonul învio
rat de o ploaie de primăvară 
erau aliniați purtători ai pa
nourilor pe care scria 
„CEAUȘESCU — PACE !“, 
„SPORTIVII VOR PACE !“, 
stegari, mesageri veniți cu șta
fetele din județ, de la Ne- 
grești-Oaș, Cărei și Tășnad, 
precum și cei 10 sportivi, fete 
și băieți, purtători ai „Ștafetei 
Păcii" spre Baia Mare.

Tinăra Marcela Moldovan, 
maestră a sportului la scrimă,

campioană mondială universi
tară, dînd glas gîndurilor 
și sentimentelor tuturor spor
tivilor — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
din județul Satu Mare, a ex
primat profunda gratitudine 
fată de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al partidului, președintele Româ
niei, cel mai iubit fiu al poporu
lui român, pentru inestimabilele 
și strălucitele initiative dedicate 
cauzei păcii, înțelegerii, cola
borării și prieteniei între po
poare. Din piepturile tinere 
s-a scandat : „CEAUȘESCU — 
PACE !“, „NU HOTĂRIT RĂZ
BOIULUI !“, „NU ARMELOR 
NUCLEARE 1“

în această atmosferă insufle- 
țitoare au început competițiile 
de masă din cadrul etapei de 
vară a „Daciadei". care a fost 
inaugurată cu acest prilej, sub

lași, Vaslui și Galați
— competițialozinca „Daciada 

tinereții". S-au desfășurat între
ceri la atletism, fotbal, 
de masă și lupte, dotate 
„Cupa păcii".

„Ștafeta Păcii" a pornit 
poi spre Baia Mare, fiind 
tîmpinată la Seini de o cara
vană de motocicliști și apoi de 
grupuri mari de tineri mara
mureșeni care au înmînat pur
tătorilor ștafetei simbolico 
flori albe, scandînd lozinci
antirăzboinice, pentru dezar
mare generală, securitate, co
laborare și pace. Numeroși lo
calnici au aplaudat 
„Ștafetei Păcii" pe .. . 
municipiului Baia Mare. într-o 
atmosferă vibrantă a fost pri-

tenis 
cu

a-
în-

trecerea 
arterele

Viorel TONCEANU

(Continuare In pap a <-a)

Astăzi, etapa a 25-a a Diviziei ,,A<< de fotbal

DERDYIJL, LA CRAIOVA: UNIVERSITATEA STEAUA

înaintea campionatelor europene de lupte de la Varna

EA „LIBERE"

® Va reuși, in sfirșit, U.T.A., prima victorie, acasă, în retur ? © 
„Lanterna” se gindește la baremul de 24 de puncte, Chimia Rm. 
Vilcea la „clasamentul adevărului” ® La Pitești, Dobrin știe că 
nu poate să mai piardă un punct, deși și Jiul are nevoie de 
puncte • Dinamo vrea să-și refacă golaverajul, C. S. Tirgoviște 
nu uită că a învins la București, acum doi ani © La Tg. Mureș, 
gazdele luptă pentru evitarea retrogradării, F. C. Olt pentru... 
podium • Timișorenii se tem de încercarea de reabilitare a 
băcăuanilor, care au pierdut două puncte pe terenul lor, în ulti
mele două meciuri 9 Iți va continua Sportul studențesc „seria" 
bună la Brașov, unde gazdele sint în revenire de formă ? • La 

Hunedoara, Corvinul are, indis
cutabil, prima șansă, însă „lovi
tura” constănțenilor de la Rm. 

Vilcea dă de gindit
^\\\\\\\\\\\\\\^
i

PREGĂTIRI INTENSE 5

CLASAMENTUL

$

1. UNIV. CV. 24 15 2 7 51-17 32
2. Dinamo 24 14 4 6 45-25 32
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 stud. 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° Cj.-Nap. 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.G Argeș 24 7 7 10 20-23 21
14. „Poli* Timiș. 24 8 5 11 26-32 21
15. Chimia Rm. VI. 24 8 5 11 24-40 21
16. U.T. Arad 24 7 6 11 23-30 20
17. A.S.A. Tg. M. 24 9 1 14 31-38 19
18. Progr. Vulcan 24 5 6 13 23-41 18

de

Șl SPERANȚE DE AFIRMARE

și candidați •
echipă a tineretului • Titulari 
pentru împlinirea aspirațiilor

Din nou, în mijlocul luptăto
rilor români care se pregătesc 
pentru apropiatele campionate 
europene de la Varna (17—25 a-

sportiv, apoi 
toate rigorile 
luptelor) și, 
spectatori ai

„încălzirea" (cu 
specifice sportului 
curînd, devenim 

unor meciuri care

Tînărul antrenor Vasile Iorga 
cedee tehnice mai dificile, pe 
dore și Gheorghe Broșteanu

corectează finalizarea unor pro 
care le

Vasile Pușcașu 
lit la acea oră)
Ianko, care se află Ia lotul de... 
greco-romane, în căutarea unui 
partener de forța lui. Cei trei 
„arbitri" — antrenorul princi
pal Vasile Iorga și colaboratorii 
lui. Petre Cuman și Gheorghe 
Urianu (din colectivul de spe
cialiști mai fac parte metodis-

Dan GARLEȘTEANU

(încă nerestabi- 
și a lui Andrei

(Continuare in vag. a 4-a)
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PROGRAMUL Șl ARBITRII JOCURILOR
- „U" CLUJ-NAPOCA

I. Vasile - toți din București)
- CHIMIA RM. VILCEA

Bîrlad ; M. Stănescu și V. Antohi - ambii din lași) 
stadionul Progresul

F. C. ARGEȘ - JIUL PETROȘANI
(R. Petrescu — Brașov ; R. Matei șl D. Manole - ambii din București) 
DINAMO - c. S. TIRGOVIȘTE
(V. Ciocan — Bistrița; N. Dinescu și FI. Tâbîrcâ — ambii din Rm. Vilcea) 

stadionul Dinamo
UNIVERSITATEA CRAIOVA - STEAUA
(M. Sa lom ir — Cluj-Napoca; M. Neșu și I. Medveș — ambii din Oradea) 

meci televizat, de la ora 15,30
A.S.A. TG. MUREȘ - F.C. OLT
(Cr. Teodore seu — Buzău; T. lonescu șî Gh. Manta — ambii din București) 
POLITEHNICA TIMIȘOARA - S.C. BACĂU
(S. Necșulescu ; 1. Tânase — ambii din Tirgoviște și V. Roșu — București)
F.C.M. BRAȘOV - SPORTUL STUDENȚESC
(S. Drâgulici — Drobeta Tr. Severin; A. Mițaru — Rm. Vîicea și A. 
Petroșani)
CORVINUL HUNEDOARA — F.C. CONSTANȚA
(I. Igna; D. Buciuman — ambii din Timișoara și L. Vescan

Toate meciurile vor începe la ora 17,30, cu excepția partidei de Ia 
Craiova.

U.T. ARAD
(O. Petrescu ; N. Bercan șî 

PROGRESUL VULCAN 
(N. Rainea —

Stoker —

- Ai ud)

Mîine, la Rovigo, un meci de rugby așteptat cu mare interes

A.

exersează Gheorghe Fo- 
Foto : C. COSTIN

ITALIA-ROMÂNIA, ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN
telefon), 
fără o 

pe harta 
fost de- 
pentru a 
așteptat

prilie). De data aceasta urmă
rim unul din antrenamentele 
specialiștilor stilului „libere".

Pe tatami din sala de judo a 
complexului „23 August" — un 
frumos și disciplinat raport

încep 
mele
Broșteanu, Fodore cu Rîșnovea- 
nu, Panaile cu Zuz. în seriile 
următoare — ceilalți compo
nent ai lotului, cu excepția lui

să ne pasioneze din pri- 
secunde. Călinaș luptă cu

ROVIGO, 9 (prin 
Un oraș relativ mic, 
deosebita importanță 
industriei italiene, a 
semnat să găzduiască 
doua oară un meci 
cu interes. Această alegere se 
datorează poziției de mare în
semnătate pe care Rovigo o 
are pe o altfel de hartă — a- 
ceea a rugbyului italian. „Aici 
se află chiar capitala sportului 
cu balonul oval de la noi, cu 
un mare stadion (12.000 locuri)

puriind numele unui rugbyst 
celebru în peninsulă, Bataglini". 
—ne spunea confratele Luciano 
Ravagnani, de la „II Gazettino" 
din Veneția. în ceea ce ne pri
vește, de numele acestui oraș 
se leagă plăcuta amintire a 
singurei victorii obținută pînă 
acum pe un teren din pe
ninsulă (14—3. în 1970). Victorie 
care ar trebui repetată. Mai 
întîi, pentru că purtătorii em
blemei cu frunza ■ de stejar — 
sosiți la Rovigo vineri la ora

prînzuiui, după o călătorie cu 
trenul — au datoria să-și a- 
pere prestigiul cucerit în vre
mea din urmă, cînd au jucat 
de la egal cju mari echipe, pre
cum 
Iilor.
1980 
tului 
sibilul

Noua Zeelandă. Țara Ga- 
Irlanda. administrînd în 

o severă infringers cota- 
„15“ francez. Apoi, po- 

succes românesc ar

Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag. a 4-a)



AGENDĂ DE VACANȚĂ
9 ALBA: Ciștigătorîi etapei pe județ a Crosului pionierilor și Crosului 
tineretului se pregătesc pentru finala pe țară • MEHEDINȚI: Vie 
activitate In cluburile de vacantă • TULCEA: „Ziua voinicului" -

In Divizia „A“ la handbal masculin

CONTINUA LUPTA 
PENTRU CEL DE AL 24-lea TITLU

De astăzi, la Timișoara, o nouă finală

cap de afiș In
Pretutindeni în țară, vacan

ța de primăvară este marcată 
de ample acțiuni sportive, care 
angajează mii de elevi și eleve 
în întreceri înscrise sub ge
nericul „Daciadei".

în județul Alba, de pildă, 
elevii sînt prczenți aproape 
zilnic la activitățile cuprinse 
în programele cluburilor de 
vacanță organizate atît la ora
șe (Alba Iulia, Aiud, Blaj, 
Sebeș, Cugir, Zlatna, Cîm- 
peni, Abrud etc.), cît și în 
centrele de comună. Prioritate 
au concursurile atletice, com
petițiile de fotbal, handbal și 
volei. Un interes deosebit e- 
xistă în școli pentru drumeții
le și excursiile inițiate în cele 
mai atractive puncte din mun
ții Apuseni, în special în zo
nele Albac și Scărișoara. în 
fine, ar mai fi de amintit fap
tul că elevii atleți, care s-au 
situat printre fruntași în fazele 
pe județ ale Crosului pionie
rilor și Crosului tineretului, își 
continuă pregătirile acum, în 
aceste frumoase zile de vacan
ță, în vederea finalei pe țară, 1 
în care nădăjduiesc să respec
te tradiția. Adică, să se si
tueze din nou printre cei mai 
buni...

Din județul Mehedinți aflăm 
că cele mai bine organizate 
cluburi de vacanță se află în 
unitățile de învățămînt din 
Drobeta Tr. Severin, Orșova, 
Vînju Mare, Baia de Aramă și 
Strehaia, la Livezile, Cușmir, 
Salcia, Svinița și Dubova, a- 
colo unde zilnic zeci de elevi 
sînt prezenți în întreceri de 
handbal, volei și fotbal, tenis 
de masă și șah. Tot în școli,

întrecerile copiilor
în aceste zile se desfășoară o 
susținută acțiune de reamena- 
jare a uinor spații pentru acti
vități sportive de masă. Unită
țile de învățămînt din așezările 
rurale care au rămas în urmă, 
pînă acum, la acest capitol 
(Bilvăncști. Grozești, Obîrșia 
de cîmp, Izverna) fac eforturi 
vizibile pentru a asigura ele
vilor — cel puțin în trimestrul 
III de școală — condiții mai 
bune de lucru la orele de e- 
ducație fizică, pentru activită
țile sportive educative.

Elevii din județul Tulcca, cu 
precădere iubitorii luptelor, se 
află în alertă. Motivul ? Com
petiția ce le este rezervată la 
sfîrșitul acestei săptămîni și 
intitulată sugestiv „Ziua voi
nicului", Participă peste 350 de 
copii dintr-o serie de centre 
cu tradiție în lupte (Tulcea, 
Casimcca, Topologu, Măcin, 
Babadag, Baia) ; un concurs 
tradițional, un binevenit mij
loc de selecție a unor viitori 
performeri, iată scopul acestei 
inițiative. Atenția deosebită 
care se manifestă față de a- 
ceastă inițiativă o atestă _ și 
faptul că întrecerea va fi găz
duită de Sala sporturilor din 
reședința de județ. Paralei, cu 
concursurile și competițiile or
ganizate în cadrul cluburilor 
de vacanță, elevii tulceni se 
arată foarte interesați să par
ticipe la acțiunea pentru „Cea 
mai frumoasă bază sportivă 
școlară", în plină desfășurare, 
precum și la drumețiile și 
excursiile în pădurile Telița, 
Babadag și Niculițel, tradițio
nale pentru copii și tineret.

După o întrerupere de mai 
bine de șase luni, campiona
tul masculin de handbal, Di
vizia „A“. s-a reluat într-un 
ritm galopant. în 8 zile au fost 
programate 3 etape și în ur
mătoarele două luni se vor 
mai disputa încă 13 !... Deși 
marcate de o oarecare obo
seală — ne referim Ia forma
țiile care au dat mulți jucă
tori lotului — sau de o adap
tare mai greoaie, după atîta 
întrerupere, la ritmul între
cerii, echipele din primul eșa
lon ne oferă, totuși, meciuri 
atractive. Din păcate, arbitra
jele sînt mult sub nivelul e- 
voluțici handbaliștilor.

Acerbă, cu momente de sus
pans, este lupta dintre cele 
„trei mari" ale handbalului 
nostru. Steaua, Dinamo Bucu
rești și H.C. Minaur, care se 
urmăresc deocamdată, pînă la 
confruntările directe. Dintre 
ele, în etapa a IX-a, progra
mată mîine, situație dificilă 
are Steaua, care evoluează la

CLASAMENT

1. STEAUA 8 4 0 0 215—173 24
2. Dinamo Buc. 8 7 0 1 197-161 22
3. H.C. Minaur 8 6 1 1 163—134 21
4. Dinamo Bv 8 5 0 3 195-183 18
5. Politehnica 8 5 0 3 184-183 18
6. Univ. Craiova 8 4 0 4 169-177 16
7. Constr. CSU 8 3 0 5 158-155 14
8. Relon Săv. 8 2 1 5 151-163 13
9. „U“ Cluj-Nap. 8 2 0 6 168-179 12

10. Știința Bc. 8 2 0 6 171-191 12
11. Constr. Arad 8 2 0 6 148-175 12
12. Petrolul 8 1 0 7 158-203 10

fflWWWW

Craiova, celelalte două susți- 
nînd mecijtrile pe teren pro
priu. Dar. poate cineva afirma 
că Minaur, . chiar jucînd aca
să, are meciul cu Politehnica 
dinainte cîștigat ? în „partea 
periculoasă" a clasamentului 
se zbat 6 echipe (de la Con
structorul C.S.U. Oradea — lo
cul 7 pînă la Petrolul Telea
jen — locul 12) să scape cu 
fața curată. Care dintre ele se 
va salva de la retrogradare ?

MIINE, IN ETAPA A IX-A

SÎMBĂTA
FOTBAL. Stadion Progresul, ora 

17,30 : Progresul Vulcan — Chimia 
Rm. Vîlcea (Div. „A"), de la ora 
15,30, meciul speranțelor ; stadion 
Dinamo, ora 17,30 : Dinamo - C.S. 
Tîrgoviște (Div. „A"), de la ora 
15,30, meciul speranțelor.

HANDBAL. Teren Giulești, ora 17: 
Rapid — Spartac București (Div. 
„B- - f).

POPICE. Arena Giulești, ora 14 : 
Rapid — Gloria ; arena Laromet, 
ora 14 : Laromet - Voința (Div. „A" 
feminin).

RUGBY. Teren Tei, ora 16,30 : 
R.C. Sportul studențesc — R.C. Grl- 
rița Roșie („Cupa F.R.R.").

TIR. Poligonul Tunari, ora 9 : 
„Cupa Primăverii" (probe de pușcă 
și pistol viteză) ; baza Herăstrău, 
ora 9 : talere și „Cupa Olimpia" 
la tir cu arcul.

TENIS DE MASA. Sala Republicii, 
ora 17 : Tricodava — Constructorul Tg. 
Mureș („A" masculin) ; sala din str. 
Scorțaru 11, ora 17 : MEFMC — CSM 
Buzău ; sala Aurora, ora 17 : Spar
tac — CSM lași („A* feminin).

căra roșie („C") ; teren TMB, ora 
11 : TMB — Danubiana („C"); te
ren „23 August" IV, ora 11 : Lucea
fărul — Aversa (,,C“) ; teren Dinamo, 
ora 11 : Dinamo Victoria — FEROM 
Urziceni (,,C“) ; teren ICSIM, ora 
11: I.C.S.I.M. — Abatorul („C"); te- 
tern Laromet, ora <11 : Tehnomental 
— F.C.M. Giurgiu („C").

HANDBAL. Sala Floreasca, ora 
11,30 : Dinamo — Petrolul Teleajen 
(„A" m).

MOTO. Poligonul auto ITB Titan, 
ora 9 : campionatul municipal de 
îndemînare.

POPICE. Arena Voința, ora 8 : 
Voința — Constructorul Galați; are
na Laromet, ora 8 : Laromet — 
Chimpex Constanța („A" masculin).

RUGBY. Teren Steaua, ora 10 :
Steaua — Vulcan („Cupa F.R.R.").

TIR. Poligonul Tunari, ora 9 : „Cu
pa Primăverii" (manșa a ll-a).

TENIS DE MASA. Sala Republicii, 
ora 9 : Tricodava — Constructorul 
Tg. Mureș („A" masculin) ; sala din 
str. Scorțaru 11, ora 9 : MEFMC — 
CSM Buzău ; sala Aurora, ora 9 : 
Spartac — CSM lași (,,A“ feminin).

DUMINICA
BOX. Sala ISB (str. Berzei), ora 

10: gală în cadrul campionatului 
național de juniori.

FOTBAL. Stadion Metalul, ora 11 : 
Metalul — Flacărc Moreni („B") ; 
stadion Autobuzul, a 11 : Autobu
zul — Metalul Plopeni („B") ; teren 
Flacăra, ora 11 : Electronica — Fia-

ADMINISTRAȚIA 01 STAT 
LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

ASTAZl — ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE !
• Se reamintește că numai 

astăzi se mai pot procura bilete 
cu numerele dv. preferate pen
tru tragerea Loto 2 de mîine, 11 
aprilie 1932. Cei ce do-resc să 
asiste la desfășurarea - tragerii 
sînt invitați la ora 16 în sala 
clubului sportiv Progresul din 
București, str. dr. Staicovicl nr. 
42. (Numerele cîștigătoare vor 
fi transmise la televiziune între 
orele 17 și 13 și la radio în 
cursul serii) o De asemenge, 
astăzi este ultima zi de primire 
a buletinelor pentru atractivul 
concurs PTOnos^ori de mîine, 
care cuprinde meciuri deosebit 
de echilibrate din cele trei se
rii ale campionatului divizionar 
B al țării noastre. NU PIERDEȚI 
PRILEJUL DE A VA NUMĂRĂ 
mîine .printre marii cIști- 
GATORI LA SISTEMUL DE JOC 
PREFERAT I

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO 

DIN 9 APRILIE 1982

EXTRAGEREA I : 85 73 66 
35 43 63 50 88 28
’ EXTRAGEREA a II-a : 83 67 
75 4537 51 47 13 5

FOND TOTAL DE C1ȘTI- 
GURI : 1.372.412 Iei din care 
500.000 lei REPORT LA CA
TEGORIA 1.

Arad : *
Craiova : 
Baia Mare :
Piatra Neamț 
Cluj-Napoca : 
București :

CONSTRUCTORUL 
UNIVERSITATEA 
H. C. MINAUR 
RELON Săvinești 
UNIVERSITATEA 
DINAMO

(Sala Floreasca, de la

- DINAMO Brașov
- STEAUA
— POLITEHNICA Timișoara
- CONSTR. C.S.U Oradea
- ȘTIINȚA Bacău
- PETROLUL Teleajen

ora 11,30)

TROFEUL EFICACITĂȚII
In întrecerea dotată de zia

rul „Sportul" cu „Trofeul e- 
ficacității“ conduce timișorea
nul Alexandru Folker. El este 
un veritabil „solist“ al Politeh
nicii, întrucît în primele 15 
locuri ale ierarhiei nu se mai 
află nici unul dintre colegii săi 
de echipă. Clasamentul efica
cității, după 8 etape ale cam
pionatului masculin de hand
bal, Divizia „A“, arată astfel:

1. ALEXANDRU FOLKER 
(„Poli“ Timișoara) 70 de go
luri ; 2. Vasile Stingă (Steaua) 
66 ; 3. Marian Dumitru (Stea
ua) 58 ; 4. Mihai Mironiuc 
(H.C. Minaur Baia Mare) 57 ; 

Benone Nicolescu (Dinamo

Brașov) 51 ; 6. Dan Petru (li
ni verși tatea Cluj-Napoca) 49 ; 
7. Mihai Zaharia (Relon Săvi
nești) 47 ; 8. Gh. Puia (Pe
trolul Teleajen) 44 ; 9. Cornel 
Durau (Dinamo București) 40; 
10. Mircea Grabovschi (Dina
mo București) 39 ; 11—12. Gh. 
Stroe (Petrolul Teleajen) 
Dumitru Samson (Relon 
vinești) 38 ; 13—14. Cezar Dră- 
găniță (Steaua) și Tudor Roșea 
(Dinamo Brașov) 34 ; 15. Gri- 
gore Berbecaru (Știința Ba
cău) 33.

și
Să-

5.

LA ZI...
• Returul campionatului femi

nin de handbal, Divizia „A", edi
ția a 24-a, va începe la 25 apri
lie cu meciurile etapei a 12-a. 
Prima dintre restanțele campioa
nei țării din turul întrecerii, me
ciul Rulmentul Brașov — Con
structorul Baia Marc, se va dis
puta la 22 aprilie.
• Abaterile săvirșite cu ocazia 

finalei .Cupei României" la bă
ieți au fost dezbătute în comi
siile de specialitate și în Birou) 
federal. Sancțiunile dictate vor 
fi publicate în numărul de marți 
al ziarului nostru.

CAMPIONATE - COMPEȚITII
CAMPIONATELE DE CANOTAJ FOND

TIMIȘOARA, 9 (prin telefon). 
Vineri, pe o vreme ploioasă și 
friguroasă, au continuat — pe 
Bega — întrecerile din cadrul 
campionatelor republicane de 
marc fond. In prima cursă — 
4-f-l rame bărbați — canotorii 
de la Steaua au dominat între
cerea, cîștigînd detașat disputa pe 
cei 8 500 m. Clasament : 1. Stea
ua (Ionel Minca, Grigore Cutaș, 
Constantin Airoaic, Toma Con
stantin 4- Gh. Anghel) 34:38,08: 2. 
Dinamo 37:08,0; 3. ASIM Constan
ța 37:40,6. O întrecere deosebit de 
disputată a fost proba de schit 
simplu. Trei vîslașe porneau 
m iri favorite în această cursă : 
Valeria Roșca-Răcilă^ Maria Ma- 
coviciuc și Marioara Ciobanu. E- 
voluînd excepțional, tînăra Mari
oara Ciobanu (19 ani) și-a adjude
cat victoria, debutînd promițător în 
ațest sezon. Clașajnent : 1. Ma
rioara Ciobanu (Diema Orșova) 
26:21,9; 2. Maria Macoviciuc (Vo
ința Timișoara) 27:14,1 ; 3. Va

leria Roșca-Răcilă (U.T.A.) 27:19,8. 
27:19,8.

Alte rezultate : fete — 4-1-1 ra
me, 1. Dinamo (Florica Bucur, 
Mariana Zaharia, Luminița Fur- 
cilă, Georgeta Milca 4- Ecaterina 
Oancia) 24:48,0 ; 2. Metalul Bucu
rești 25:59,3 ; băieți — 2 rame, 
1. Dinamo București (Vasile To- 
moioagă. Constantin Postoiu) 
37:51,0 ; 2. Steaua 38:32,2 ; 3. Ma
rina Orșova 41:32,6 ; 8-4-1 : 1.
Dinamo (Sîncu, Iosub, Al. Va
sile, Chirteș, Caiman, Șchiopu, 
Toma, Lefter 4- Lowrenschi) 
29:54,5, 2. Steaua 30:03,6, 3. Ma
rina Mangalia 32:12,5 ; 4 rame : 
1, Dinamo (Voiculescu, Ilieș, FI. 
Marian, Chiriac) 33:32,3, 2. Stea
ua 35:08,8, 3. „Poli" Tim. 36:45,5; 
4 visle: 1. Steaua (Halalcu, Ghi- 
ban, Ghinea, K. Vereș) 31:56,4, 2. 
„Poli" Tim. 33:38,0, 1 C.S.Ș. II 
Constanța 33:54,5; 2 visle ; 1.
Steaua (I. Gheorghe, O. Griiber) 
33:39,8, 2. Marina Mangalia 34:48,7, 
3. Dinamo 35*00,4.

Vasile TOFAN
TURNEUL PENTRU LOCURILE 5-8 LA VOLEI (M)

BAIA MARE, 9 (prin telefon). 
In primul meci al zilei din ca
drul turneului pentru locurile 
5—8 al campionatului republi
can masculin de volei, desfășu
rat în sala „Dacia" din localitate, 
s-au întîlnit formațiile Universi
tatea Craiova și Calculatorul 
București. După ce au cîștigat 
primul set la 7 și au condus în 
cel de-al doilea cu 6—3, bucu- 
reștenii — din rîndul cărora 
au lipsit pe tot turneul Schio- 
pescu și Alexandru — au cedat 
studenților craioveni, de la care 
au plăcut Braun, Hrinco și Po
pescu. Scor final : Universi
tatea — Calculatorul 3—1 (—%
6, 9, 7). Au arbitrat : D. Ne- 
groiu (Timișoara), D. Delcea 
(Galați). De un deosebit inte

res a fost cel de-al doilea meci 
în care s-au întîlnit formații
le neînvinse în acest turneu, fie
care cu cîte două victorii : 
Explorări B. Mare și C.S.U. Alu
mina Oradea. Experiența gaz
delor și-a spus cuvîntul în fața 
promovatei din acest an C.S.U. 
Alumina Oradea (care ocupă un 
loc onorabil în acest campio
nat), avînd cei mai buni ju
cători, azi, în Tutelea și Cova- 
ciu. Deci Explorări B. Mare — 
C.S.U. Alumina Oradea 3—0 
(10, 13, 7). Arbitri: C. Păduraru 
(Timișoara), V. Chioreanu (Cluj- 
Napoca).

Așadar, in finalul acestui tur
neu, iată cum arată clasa
mentul pe locurile 5—8 ale ac
tualului campionat : 5, Explorări

FESTIVALUL ANSAMBLUR 
DE GIMNASTICĂ RITMI
• Amplă competifie de

cv „Cupa a 60-a anivei
Orașul Timișoara găzduiește, 

astăzi și mîine, în sala Olim
pia, una din cele mai fru
moase întreceri ale „Dacia- 
dei“ : finala pe țară a Festi
valului ansamblurilor școlare 
de gimnastică ritmică moder
nă. Concursul — aflat la cea 
de a X-a ediție — reunește 
cele mai bune ansambluri de 
gimnastică ritmică modernă, 
cîștigătoare ale fazelor pe aso
ciație, comună, centru de co
mună, oraș, municipiu și județ,

fiind 
aniver 

Prin 
to a re 
tegcrii 
ză da 
te tel 
iubitoi 
vor p’ 
sambh 
cițiiloi 
zile d< 
ținut 
sambh 
că rit)

Mîine, la patinoarul ,,23 Au;

ÎNCEPE ULTIMUi 
AL DIVIZIEI „A“ I

Cele mai bune șase echipe de 
hochei din țara noastră, compo
nentele primei serii valorice a 
Diviziei „A", nc oferă, începînd 
de mîine, la București, pe pati
noarul ,,23 August", un ultim și 
foarte atractiv turneu al compe
tiției, la sfîrșitul căruia (16 apri
lie) vom cunoaște noua campi
oană a țării. Deocamdată, Stea
ua are un avans de trei puncte 
față de principala sa contracan
didată și deținătoare a titlului, 
Dinamo București. Ambele for
mații se vor întîlni în meci di
rect luni după-amiază (ora 17), 
în etapa a doua a acestui ultim 
turneu. In ce privește retrogra
darea, Avîntul Gheorgheni este, 
se pare, condamnată, deși, teo
retic cel puțin, șanse să se sal
veze ar mai avea.

Joi și vineri au avut loc tot în 
Capitală cele două meciuri res
tanță dintre Steaua și Avîntul 
Gheorgheni. Prima partidă s-a 
încheiat cu scorul de 14—0 (5—0, 
5—0, 4—0), prin punctele înscrise 
de Cazacu 3, V. Huțanu 2, Ju
mătate 2, Bălăucă 2, Olinici, Jus
tinian, Nistor, Gerczuly, Chirită, 
iar cea de a doua cu 15—0 (5—0, 
2—0, 8—0) ; autorii golurilor :
Cazacu 4, Ioniță 3, Justinian,

Chiriță 
Gerczt 
urman 
clasam
1. Stea
2. Din;
3. S.C.
4. Dun.
5. Proj
6. Av.

Prog 
ORA J 
Ciuc ; 
nărea 
Miere i 
gheni.

Rezu 
câmpii 
cători 
trolul 
— c.ș 
c.ș.s. 
nr. 2 G 
Trium 
Avînti 
2 Gal? 
aceast; 
Gheor 
Scolii 
mani) 
C.Ș.S. 
14—0.

ACTIVITATE INTERNĂ Șl INTERNAȚIONALI
• Tradiționalul turneu inter

național „Tiofeul Iugoslavia", 
care s-a desfășurat pe insula 
Rab, a fost cîștigat de repre
zentanții țării gazdă : Biserca 
Perman 901 p d și Miroslav 
Boîjat 1890 p d. Cei doi spor
tivi români care au participat 
la întreceri. Nineta Badea și 
Vasia Donos, au ocupat locul 7 
la perechi cu 1317 p d, iar la 
individual s-au clasat pe pozi
ția a 6-a (Badea, cu 838 p d) și 
a 8-a (Donos, cu 1784 n d).

• în campionatul Diviziei 
„A", azi și mîine se dispută e-

tapa a XV-a, care are in pro
gram numeroase jocuri atracti
ve, cum sînt ; partidele femini
ne din București Rapid — Glo
ria și laromet — Voința, der- 
byul seriei Nord, Voința Timi
șoara — Voința Tg. Mureș și 
C.S.M. Reșița — Electromureș 
Tg. Mureș. La bărbați rețin a- 
tenția meciurile : Petrolul
Băicoi-Cimpina — Gloria Bucu
rești, Carpați Sinaia — Olim
pia București și Voința tg. Mu
reș — Progresul Oradea.

• F.R.P. a devansat meciuri
le echipelor care dau jucători

loturil 
ința, : 
ința C 
— la t 
Olimp 
Chimp 
Orade; 
reș și 
bărbaț 
respec 
a XVI 
progra 
aprilie 
aprilie 
mai).

B. Mare, 6. C.S.U. Alumina O- 
radea, 7. Universitatea Craiova, 
8. Calculatorul București.

Ovidiu NEMEȘ — coresp.
★

Duminică, la Focșani, în Sala 
sporturilor „Vrancea" — ultima 
fază a campionatului republican 
masculin do volei : turneul pen
tru locurile 9—12. Un turneu al 
speranțelor (răminerea in Divi
zia A). Participă patru echipe și 
anume : C.S.M. Delta Tulcea, Po
litehnica Timișoara. C.S.U. Oțe
lul Galafi și C.S.M. Suceava — 
ultimele două clasate în turne
ele grupelor „A“ și „B“. Intîl- 
nirile (care se vor desfășura du
minică, luni șl marți) încep la 
ora 16.

ÎNCEPE SEZONUL DE 
MOTOCROS

• După intense pregătiri de 
atelier și pe traseele secțiilor, 
motocrosiștii de toate categoriile 
se vor alinia milne la startul 
primului concurs al sezonului 
dotat cu „Cupa F.R.M.". între
cerile inaugurale vor avea loc 
în comuna Cîndeștl, situată la 
circa 15 km de municipiul Bu
zău, în organizarea asociației 
sportive I.T.A. din Buzău. • 
Campionatul republican de dirt- 
traek, rezervat juniorilor, conti
nuă mîine la Sibiu cu etapa a 
II-a, pe pista stadionului Voința 
din localitate • învingătorii etapei 
a 3-a a campionatului de îndemi- 
nare organizat de comisia dc 
specialitate a municipiului Bucu
rești : ștefania Bojucescu (t.T.B.) 
șl Cristian Vasilcscu (I.M.G.B.) 
Ia juniori, Emilia Dinu (I.M.G.B.) 
la senioare, Tiberiu Troia 
(I.M.G.B.) la seniori și 175 cmc, 
iulian Ciobotaru (I.T.B.) La clasa 
peste 175 cmc. Mîine, cu începere 
de la ora 9, se va desfășura e- 
lapa a 4-a pe poligonul I.T.B.- 
Tltan. (O. Guțu — coresp.).

„CUPA PRIMĂVERII
Ieri au început pe poligonul 

Tunari din Capitală întrecerile 
tradiționalei competiții „Cupa 
primăverii", La care participă a- 
proape 200 de trăgători din toa
te secțiile de performanță. In 
prima zi țintașii clubului Steaua 
au dominat categoric, cîștigînd 
toate cele patru probe. Lucian 
Țîrloiu — la pistol liber juniori 
șl Elisabeta Bădiceanu — la pis
tol standard au obținut rezultate 
bune, impunîndu-se de □ manie
ră categorică. Victoria Elisabetei 
Bădiceanu a fost facilitată însă 
de absența multiplei campioane 
a probei, Ana Ciobanu, aflată în 
aceste zile la campionatele in
ternaționale ale Bulgariei, la 
Sofia.

REZ 
toi lil 
Trușc, 
3. V. 
Steau. 
552 p 
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di ce ar 
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cat 3! 
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(Dinai 
(Steai 
tinuă.'

CAMPIONATUL DIVIZIEI „Au C
Campionatul Diviziei „A" de 

tenis de masă programează sîm- 
bătă și duminică prima etapă de 
meciuri tur-retur. Vor avea loc 
4 partide din competiția femini
nă și 3 din cea masculină, dato
rită pregătirilor pentru campio
natele europene și pentru turneul 
internațional de la Lvov. Iubi
torii tenisului de masă vor pu
tea urmări sîmbătă, de la ora 
17, și duminică, de la ora 9, ur-

mătoa
Brașo 
C.S.M 
Buc., 
struct 
și Cc 
Metal 
Buc.
Buc.
— Tnf 
minin

VALENTIN RUSU (STIROM) LA A 
ETAPĂ IN „CUPA

CIMPULUNG MUSCEL, 9 (prin 
telefon). Intercalată între două 
curse de fond (etapele I și a 
III-a), vineri dimineață și în 
continuare după-amiază s-a des
fășurat în localitate proba de 
contratimp individual (etapa a 
n-a) a „Cupei F.R.C.", între
cere cu caracter republican re
zervată cadeților ciclismului ro
mânesc. Ambelor categorii de ju
niori 11 s-a dat startul festiv și

tehnic 
al ur 
,,Mus< 
mici 
tracro 
km p 
pe pa 
f ocult 
soldat 
gători 
rului 
STIRC
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Fîșic, 
Hanghiuc, Minea 

D. Zamfir, Tîrno-

Stănescu (fundași) ;
Augustin. Klein,

T.
(mijlocași) : Turcu,

și Halea (înaintași);

LOTURILE „A" Șl DE TINERET 
SE REUNESC MÎINE ÎN CAPITALĂ

In vederea partidelor ami
cale din ziua de 14 aprilie, pe 
care reprezentativele ..A“ si de 
tineret urmează a le susține în 
compania selecționatelor simi
lare ale Bulgariei, au 
po-nvocati pentru mii ne. la 
11. în Capitală, următorii 
«•ători :

LOTUL ..A" — Moraru, 
dache (portari) : Rednic. Mihai 
Marian, Ștefănescu Iorgulescu, 
Andone, 
Ticleanu, 
Bal aci, Boloni, lordăncscu. 
Stoica
Gabor

LOTUL DE TINERET : Gir- 
joabă, Lovaș (portari) ; Eduard, 
Zare, Circiumaru, Roman. Ma
tei (fundași) : Balint, 
Iile Costel, 
(mijlocași) ;
veanu, Scrtov, Suciu și Lasconi 
(înaintași).

Lotul „A“ urmează a pleca 
in cursul zilei de mart, 13 a- 
prilie spre Ruse. localitate 
unde este programată întîlni- 
rea cu prima reprezentativă a 
Bulgariei. Partida de tineret 
este programată 'tot în ziua de 
14 aprilie, cu începere de la 
ora 17. pe stadionul Gloria din 
Buzău

3
7
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S. C. BACAU INTRE FRUMOASELE PROMISIUNI
Șl UNELE „ACCIDENTE" NEPREVĂZUTE

Stat ani buni de cînd Bacăul 
se numără printre orașele cu 
echipă ta Divizia „A". In acest 
răstimp, un singur an a jucat în 
eșalonul secund, dar la reveni
re, și mai ales după aceea, S.C. 
Bacău a aliniat o garnitură tî- 
nără. de mari speranțe. La un 
moment dat, acestor jucători li se 
spunea „copiii teribili ai Bacău
lui". Și ta bună măsură el con
firmau. Dar anii au trecut și 
saltul promis întirzie. Angajarea 
mai fermă ta lupta pentru pri
mele locuri, pentru calificarea 
tatr-o cupă europeană, în care 
echipa lui Ghiță, Velicu, Mar- 
gasoiu, Duțan, Rugiubei și Bă- 
luță evoluase cîndva cu rezultate 
foarte bune, nu s-a împlinit. 
După startul din vară (victorie la 
Constanța, în prima etapă) și 
mai apoi cînd echipa avea +3 
puncte ta „clasamentul adevăru
lui" se spunea că „iată. Bacăul 
va ieși din rtadul echipelor de 
mijlocul clasamentului", că fra
ții Solomon, Lunca, Șoiman, Va- 
manu, Cărpuci și Antohi vor 
încurca socotelile favoritelor la 
titlu. Dar, din nou a intervenit 
un... DAR șl cele mai recente 
semieșecuri, egalurile de la Ba
cău cu Progresul-Vulcan șl Cor-

vinul, au coborît mult cota lui 
Sport club. Deci Intrarea în plu
tonul fruntaș se amînă. De ce ? 
Iată motivul pentru care S.C. 
Bacău apare azi la dialogurile 
de actualitate. Și după ce am 
expus toate aceste puncte de 
vedere, președintele clubului, 
prof. Corneliu Costinescu, a răs
puns fără ezitare :

— Clubul nostru și Liceul de 
fotbal, este un lucru cunoscut, 
s-au preocupat permanent de 
creșterea de jucători. De 10 ani 
încoace, echipa si-a împrospătat 
efectivul cu cadre proprii. „Pro
ducția" a mers continuu, dacă 
se poate spune așa, dar nu în
totdeauna calitatea ne-a mulțu
mit. Iată, de ani de zile, aștep-

Dialoguri de actualitate

60 DE ANI DE LA PRIMUL MECI 
I INTERNAȚIONAL LA BUCUREȘTI
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Relatări ale octogenarului TASE PROTOPOPESCU, international în anul 1922
...9 aprilie 1922. Pe terenul 

de la Șosea, pe „Federației" 
(azi, Stadionul Tineretului), pe 
un timp admirabil, in fața a 
7 G00 de spectatori, s-a disputat 
întilnirea internaționala de fot
bal dintre selecționatele Bucu- 
reștiului și Belgradului. Alcă
tuită în grabă, pe „scheletul" 
Tricolorului, chiar in ziua me
ciului, la teren, in urma refu
zului de ultim moment al jucă
torilor de la „Venus" de a lua 
parte la joc, echipa Capitalei a 
avut următoarea alcătuire: 
Stroiescu — Panaitescu, Tase 
Protopopescu — 
Ferrero, Delcanu 
Ionescu — Oaje. 
Kohler... „Eroii 
(n.r. încheiat 
tul de 2—2) 
Protopopescu, 
leanu, primul făcind 
pentru nu știm a cita oară, că 
este un jucător de prima clasă. 
A fost un joc interesant și plin 
de emoții", încheia ziarul „E- 
coul sportiv", din 1G aprilie 
1922, din care am reprodus a- 
ceste citeva fragmente de cro
nică a celei mai vechi confrun
tări internaționale din fotbalul 
nostru, cea dinții după reîntre
girea patriei, după primul răz
boi mondial.

...9 aprilie 1982. Au trecut 60 
de ani de la acest memorabil 
eveniment sportiv. Cu unul 
dintre eroii și chiar supravie
țuitorii „ll,(-lui bucureștean de 
acum șase decenii am avut, de

Panaitescu,
Bădiceanu, 

— E. Hillard, 
Bedo. Ch. 

acestui meci 
cu rezulta- 

au fost Tase 
Ferrero și De- 

dovada,

curind, prilejul să stau de vor
bă, în urmă cu citeva zile, Io 
locuința sa din strada Rosma- 
rin nr. 11. Este vorba de Ata- 
nasie Protopopescu sau Tase 
Protopopescu, cum era cunoscut 
ca jucător, azi la respectabila 
virstă de 82 de ani, împlinită, 
interesantă coincidentă, in aju
nul aniversării de la 9 aprilie. 
Fostul fundaș stingă al selec
ționatei Capitalei și al echipei 
naționale, posesor al carnetului 
de international cu nr. 1 și, du
pă toate probabilitățile, deca
nul de virstă al jucătorilor de 
fotbal in viață, s-a dovedit o 
gazdă deosebit ăe amabilă, un 
interlocutor bine documentat și 
plin de vervă, un excelent 
vestitor.

— Cum 
mă cu 60

— Meci

po-

ur-a fost atunci, în 
de ani ?
foarte 

condus cu 2—1 la 
marcat, pentru noi, 
Kohler, primul cu 
lalt cu un șut de Ia 30 m. Iu
goslavii ne-au egalat în min. 80, 
dar rezultatul de egalitate re
flectă exact situația din teren.

— Ce a însemnat fotbalul 
pentru dumneavoastră 2

mijloc de întărire a 
M-a ajutat să fiu 

mai ordonat,

Am 
Au 
Ch.

frumos. 
pauză. 
Bedo și 
capul, celă-

— Un 
sănătății, 
mai disciplinat, 
mai curajos. în plus, fotbalul 
a fost pentru mine și o poartă 
larg deschisă spre o cit mai cu
prinzătoare cunoaștere a vieții, 
a lumii, a oamenilor de la noi 
și de pretutindeni.

— Cum vi se pare fotbalul de 
azi ?

— Sincer să fiu, îmi place și 
nu-mi place. Mai întîi nu-mi 
place pentru că a dispărut 
bucuria de a-1 juca. Nu mai 
este pasiunea de altădată, dă
ruirea cum i se spune foarte 
frumos astăzi. îmi place, in 
schimb, fotbalul din zilele 
noastre pentru că este mai iute, 
mai organizat și mai tehnic. 
Dacă jucătorii ar pune ceva 
mai mult suflet, măcar jumă
tate cit se punea pe vremea 
noastră...

...La despărțire, în poarta ca
sei sale, „octogenarul" Tase 
Protopopescu, fundașul stingă 
al „Tricolorului" din anii din
tre cele două războaie, mi-a 
spus, de astă dată, pe un ton 
parcă și mai convingător : „Să 
știi că acum 60 de ani, la 9 a- 
prilie, a fost intr-adevăr un 
meci foarte frumos".

Mihai IONESCU

tăm o extremă stingă, dar nu 
apare și atunci ajungi la con
cluzia că degeaba ai format 10 
fundași. Nu avem un vîrf, post 
pe care nu-1 pot acoperi nici... 
o sută de mijlocași. De cîtva 
timp asta cerem Ia antrenorii dc 
la juniori : formarea de jucători 
pe posturile deficitare.

— Apropo de virf : 1-ațl avut 
pe Botez, apoi pe Antohi. De ce 
au regresat ei ?

— Stat multe de spus. Botez 
era valoros ta „B“, a plecat la 
Steaua, nu s-a împlinit, mal mult, 
a revenit mal plin de el și a 
urmat coborîșul. Antohi juca 
bine la lotul de tineret, dar a- 
casă marca tot mai puțin. Să 
vă mai spun un lucru : nu nu
mai vîrful sau extrema stingă 
stat cauza. Ghiță a însemnat, ani 
la rtad, cam o jumătate de e- 
chipă. Coman sau Mircea Con- 
stantincscu, la fel. Acum nu 
mai avem un portar de valoarea 
celor amintiți. Popa o o mare 
speranță, dar nu confirmă încă. 
Mai avem un junior, Uiuță, tnsă 
el trebuie să crească. De ce ba
tem pasul pe loc 7 Prin grija 
organelor locale, clubul nostru 
este azi mai puternic, avem o 
bază sportivă excelentă, de joc 
și de pregătire, unde, an de an, 
au crescut jucători. Dar, cum

spunea și antrenorul P. Gavri- 
lescu, dintr-un oraș e imposibil 
să scoți 11 valori pentru marea 
performanță, chiar dacă echipa 
de speranțe este pe un loc frun
taș. Mai mult, am și pierdut ju
cători. Fîșic a plecat lr. Steaua, 
L. Moldovan la Dinamo, ambii, 
pentru satisfacerea stagiului mi
litar, de curind l-am pierdut și 
pe lancu și în locul lor n-am 
primit nimic. Prea sîntem lăsați 
să ne descurcăm singuri. Nu a- 
vem mingi și ghete de calitate 
și măcar în acest sens să pri
mim un sprijin mai eficient din 
partea federației.

— Sînt lucruri de care, sigur, 
trebuie să se țină seama. Dar 
de ce capotează echipa in me
ciuri cu adversari mai slab co
tați, cum c. fost cu Progresul ? 
Asemenea „poticneli" pun, une
ori, sub semnul întrebării chiar 
spiritul de sportivitate.

Acest aspect l-am discutat cu 
antrenorul Nicolae Vătafu, care 
ne-a spus : „Am început campio
natul foarte bine, dar egalurile cu 
F.C. Constanța și Progresul ne-au 
dat înapoi. Jucătorii noștri nu 
știu să se descurce pe spații a- 
glomerate, cu marcaj sever. Nu 
avem conducători de joc, nici 
măcar unul. Echipa se mobili
zează mai mult cu adversari mai 
valoroși. Apoi, momentele de ab
sență din joc ne costă mereu. 
Să sperăm că vom depăși... as
tenia de primăvară".

— Care-i atmosfera din echipă, 
din lot ? (Răspunsul este de fapt 
o sinteză din discuția cu cei doi 
interlocutori).

— Atmosfera e bună. Nu ne îm
păcăm cu indisciplina, fapt pen
tru care Chitaru joacă la spe
ranțe. Avem destule probleme, 
dar S.C. Bacău are condiții să 
dețină o poziție mai bună, nu 
un loc călduț, la mijlocul clasa
mentului. Acesta este, de fapt, 
obiectivul clubului, la care ju
cătorii (n.n. Șoșu, Vamanu, C. 
Solomon, Chitaru, Botez, în spe
cial) trebuie să adere. Au posi
bilități, au condiții să declare 
război mediocrității.

Da, „copiii teribili ai Bacăului" 
nu mai sînt copii și a venit vre
mea ca ei să confirme.

Constantin ALEXE

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR 
ETAPEI DE MÎINE A DIVIZIEI „B“

ȘTIRI
• TRAGEREA LA SORȚI A 

SFERTURILOR DE FINALA ALE 
„CUPEI ROMÂNIEI", anunțată 
Inițial pentru luni 12 aprilie, se 
amină pentru luni 19 aprilie.

• „CUPA SILVIU PLOIEȘTEA- 
NU“, disputată la Brașov, a fost 
cîștigată de Tractorul Brașov. în 
ultimul meci al ediției a X-a Trac
torul a întrecut pe Precizia Să- 
cele cu scorul de 1—0. Iată pri
mele 3 clasate : 1. Tractorul — 
10 p, 2. I.C.I.M. Brașov — 9 p, 
3. Precizia Săcele — 3 p. (C. 
Gruia, coresp.).

SERIA I : Politehnica Iași — 
F.C.M. Siderurgistul Galați : O. 
Streng (Oradea), F.C.M. Pro
gresul Brăila — Constructorul 
Iași : V. Constantinescu (Bucu
rești), Unirea Dinamo Focșani— 
Victoria Tecuci : V. Alexandru 
(Bucureșt*, I.M.U. Medgidia — 
C.S. Botoșani : N. Voinea (Bucu
rești), Relonul Săvinești — Vii
torul Gheorgheni : P. Scceleanu 
(București), C.S.U. Galați — Glo
ria Bistrița : J. Grama (Bucu
rești), Viitorul Mecanica Vaslui— 
Ceahlăul P. Neamț : D. Rădu- 
lescu (București), Delta Tulcea— 
Gloria Buzău : M. Niculescu
(București), C.S.M. Suceava — 
C.S.M. Sf. Gheorghe : P. Balaș 
(București).

SERIA A II-a î I.C.I.M. Bra
șov — Tractorul Brașov : M.
Axente (Arad), Unirea Alexan’- 
dria — Rapid București : M.
Abramiuc (Suceava), Petrolul 
Ploiești — Chimica Tîrnăveni : 
A. Gheorghe (P. Neamț), Gaz 
metan Mediaș — Automatica 
București : M. Man (Cluj-Napo

ca), Dunărea Călărași — Șoimii 
IPA Sibiu : Gh. Arhire (Sucea
va), Carpați Mîrșa — Mecanică 
fină București : C. Pădurăriței 
(Oradea), Autobuzul București — 
Metalul Plopeni : V. Naumcef 
(Iași), Pandurii Tg. Jiu — Lu
ceafărul București — amînat, 
Metalul București — Flacăra Mo- 
reni : T. Cruceanu (Tecuci).

SERIA A IlI-a : Aurul Brad — 
F.C. Baia Mare : FI. Popescu 
(Ploiești), Olimpia Satu Mare — 
Someșul Satu Mare : A. Bădu- 
lescu (Ploiești). F.C. Bihor Ora
dea — înfrățirea Oradea : T.
Chelu (Giurgiu), Minerul Cavnic— 
Dacia Orăștie : I. Dima (Sighi
șoara), C.I.L. Sighet — Minerul 
Uba Seini : M. Ludoșan (Sibiu), 
Rapid Arad — Strungul Arad : 
I. Velea (Craiova), Minerul Lu- 
peni — C.F.R. Cluj-Napoca : Cr. 
Maghiar (București), C.F.R. Ti
mișoara — U.M. Timișoara : R. 
Rotaru (București), C.S.M. Dro- 
beta Tr. Severin — F.C.M. Re
șița : L. Măerean (Brașov).

su, cronometrat cu timpul de 
12:04,1 — medie orară 40 km. Cla
sament : 1. V. Rusu 12:04,1 ; 2. 
S. Cotigă (CS Brăila) 12:18,4 ; 3. 
E. Moldovan (CS Muscelul) 
12:32,0 ; 4. C. Popa (CSS 1 Bucu
rești) 12:38,9 ; 5. A. Florea (Vo
ința Ploiești) 12:42,2 ; 6. L. Co- 
vacs (Voința Arad) 12:44,6.

Cursa de după-amiază, a juni
orilor mari, a avut loc în gene
ral pe același traseu — marcînd 
satul musceiean- de vacanță Le- 
rești — prelungit însă, astfel că 
el a fost de 18 km. După-amiază 
s-a rulat pe timp răcoros și 
ploaie, deci în condiții grele, fapt 
ce ne face să apreciem drept 
bună media orară obținută (37,120 
km) de învingătorul etapei Z.

ÎNTRECERI ȘCOLARE DE GIMNASTICA
FOCȘANI, 9 (prin lelelon). In 

sala sporturilor din localitate, 
într-o organizare excelentă, asi
gurată de Ministerul Educației 
și Invățămîntului cu sprijinul or
ganelor de resort locale, s-au 
desfășurat timp de două zile fi
nalele Campionatelor republicane 
de gimnastică ale cluburilor spor
tive școlare, prilej excelent de 
trecere în revistă a nivelului de 
măiestrie atins de cele mai bune 
gimnaste din rețeaua învăță- 
mîntului, dintre care multe fac 
parte din diferite loturi repre
zentative ale țării. întrecerea s-a 
bucurat de o ambianță deosebită, 
publicul spectator, care a um
plut pină la refuz tribunele să
lii, încurajînd prin aplauze fre
netice numeroasele execuții va
loroase ale finalistelor. Rezulta
te remarcabile au repurtat repre
zentantele unităților de speciali
tate din Deva, Focșani, Onești, 
București (Clubul sportiv școlar 
Dinamo și CI. sp. șc. nr. 2). Re
zultate tehnice : cat. a IV-a, e- 
chipe : C.S.S. Deva 131,100 p, 
C.S.S. Focșani 177,25 p, C.S.S.

Lorincz (Torpedo Zărnești). Cîș- 
tigătorul a împlinit 15 ani abia 
săptămîna trecută fiind, deci, ju
nior mic. S-a acceptat însă ca 
el să concureze cu colegii săi 
mai mari, tocmai datorită calită
ților sale deosebite, probate din 
nou cu succes și azi. O remarcă 
specială și pentru reprezentanții 
Voinței București din rîndul că
rora 3 s-au clasat în primele 5 
locuri ale clasamentului care are 
următoarea înfățișare : 1. Z. L6- 
rinez 29:32,9 ; 2. V. Mitrache
(CSS 1) 29:57,7 ; 3. A. Ganea
30:13,3 ; 4. O. Mitran 30:14,7 ; 5. 
I. Alexandru 30:15,4 (toți de la 
Voința București) ; 6. E. Simion 
(CS Brăila) 30:16,0.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

Galați 172,775 p ; individual com
pus : Ella Gelegram (Deva) 
36,750 p, Ecaterina Tudor (Foc
șani) 36,600 p, Oana Gîrleanu 
(C.S.S. nr. 2 Buc.) 36,550 ; cat. a 
IlI-a, echipe : C.S.Ș. Deva 181,15 
p, C.S.ȘC. 2 BUC. 179,10 p, C.S.Șc. 
3 Galați 178,65 p ; individual 
compus : Dana Silvaș (Deva) 
37,45 p, Mădălina Tănase (Galați) 
36,95 p, Eugenia Colea (Buc.) 
36,75 p ; cat. a II-a, indivi
dual compus î Șimona Bortoloti 
(Onești) 37,00 p, Laura Mighiu 
(Galați) 36,85 p, Marinela Mază
re (Onești) 36,10 p; cat. I, indi
vidual compus : Corina Saiu
(C.S.Ș. Dinamo) 37,40 p, Simona 
Păucă (C.S.Ș. Dinamo) 36,750 p, 
Corina Mânu (Focșani) 36,450 p, 
Irina Gheorghiu (Focșani) 35,350, 
Mirela Călianu (Focșani) 35,750 p, 
Mîhaela Stefan (C.S.Ș. Dinamo) 
35,70 ; cat< maestre : Mariana Si- 
lișteanu (C.S.Ș. Dinamo) 36,850 p, 
Mihaela Kîciu (Onești) 36,725 p, 
Mariana Radu (Onești) 35,975; p, 
Mirela Barbălată (Onești) 35,650 
p, Mihaela Popa (Onești) 35,575 
p, Daniela Maloș (Onești) 35,525 p.

PRESTIGIUL ECHIPEI, 0 FOSTĂ DIVIZIONARĂ „A“, 
SE CERE APĂRAT CU TOATĂ DĂRUIREA

La început am crezut, mal cu 
seamă noi, cei ce priveam lucru
rile de la distanță, că-i vorba 
doar de un accident. - C.F.R. 
Cluj-Napoca — solida echipă di
vizionară „B", formație care a 
evoluat mulți ani și în prima 
divizie — rămînea în „bloc-star
turile" campionatului, plasîndu-se, 
de la începutul ediției actuale, 
în coada plutonului. Am tot aș
teptat, pe toată durata turului, 
revirimentul fotbaliștilor clujeni, 
singurii reprezentanți ai mare
lui oraș în eșalonul secund, dar 
el nu a venit. A venit în schimb 
returul și C.F.R. Cluj-Napoca 
n-a reușit, nici în sezonul de 
primăvară, să mai refacă ceva 
din marele teren pierdut în 
toamnă. Gluira s-a îngroșat... 
Era normal să încercăm să a- 
flăm deci ce se întîmplă cu 
C.F.R. Cluj-Napoca ? Iată ce am 
dorit să știm într-o deplasare în 
orașul de pe Someș cînd am 
poposit și pe cochetul stadion al 
feroviarilor. Nu avem de fel pre
tenția că am descoperit întreaga 
explicație a comportării surprin
zător de slabe a C.F.R.-ului. Am 
notat însă o serie de fapte și de 
factori care au dus, în bună 
măsură, la precara situație din 
clasament. Le prezentăm în c'-c 
ce urmează cu d"*rir»*a de a r' 
ta cit de cît și cît se mai poate 
la redresarea unei vechi f rma- 
ții a fotbalului nostru, reprezen
tantă a feroviarilor din impor
tantul centru transilvan.

Remaniere în detrimentul va
lorii. La începutul campionatului 
— vrînd-nevrînd, mai din do
rință, mai din situații obiective — 
la C.F.R. s-a produs o radicală 
schimbare a lotului. Au plecat 
Albu, Vidican, A. Mureș an la 
echipa lor de origine („U"), Ba
niță a plecat și el să-și satis

facă stagiul militar, ca și Radu 
și Olteanu, Bukossy a trecut la 
formația județeană Metalul Roșu. 
Cine a venit în locul lor 7 Rus 
(C.F.R. Turda), Csudom (Vlădea- 
sa Huedin), Bereteanu (Construc
torul Cluj-Napoca), cedat ulte
rior în schimbul lui Feșnic de 
la aceeași asociație. Prin urma
re, în locul unor jucători ruti- 
nați, unii ex-divizionari „A", au 
sosit fotbaliști tineri, unii cu 
mult talent, dar cu toții fără 
experiența unui campionat de 
„B“.

S-a întîmplat ca și programarea 
să nu fie deloc... amabilă cu 
formația clujeană. Apreciați și 
dvs. In primele etape, adversa
rii ei s-au numit : F.C.M. Reșița 
(acasă) 0—0, F.C. Bihor (d) 1—6 
și F.C. Baia Mare (d) 1—2. Un 
punct din șase posibile obținut 
în jocurile de debut ! Era aproa
pe inevitabil ca, mai cu seamă 
tinerii și n^xperi men tații ju
cători, să suporte din plin șocul 
nereușitelor. Antrenorii — în a- 
cea perioadă, alături de Emil 
' :r'Iă și Marius Bretan, lucra 
9i mezatul tehnician Con
stantin Rădulcscu — au încercat 

să oprească începutul alunecării 
in adincurile clasamentului, dar 
fără efect.

«.Și, peste toate acestea, acci
dentările. ! Un necaz nu vine 
niciodată singur, glăsuiește un 
proverb. Adeverit, în cazul e- 
chipei clujene, el a însemnat 
accidentările în serie ale unor 
jucători de bază : H. Popa (n-a 
jucat nici o etapă în retur), Be- 
rindei, Năsălean, Rus au fost in
disponibili pe destul de lungi pe
rioade de timp, răpind posibili
tatea antrenorilor de a alcătui 
formații cît de cît mai puter
nice.

Prezentîndu-vă acest șir al cal
varului C.F.R.-ului n-am vrea ca 
asupra lui să cadă întreaga ex
plicație a coborîrii inadmisibile 
a unei echipe cu bune condiții 
de pregătire, permanent ajutată 
de conducerea Direcției regionale 
C.FJR., dispunind de o bază de 
antrenamente și jocuri cu totul 
remarcabilă. Există un însemnat 
procentaj de explicații care ține 

de o prea ușoară demobilizare 
n jocuri și între jocuri. Aici, un 

ajutor mai consistent se așteap
tă din partea unor fotbaliști ru
tin ați precum Țegean, Năsălean, 
M. Pop. Prestigiul culorilor e- 
chipei se cere apărat cu toată 
fermitatea, cu ambiție, încercîn- 
du-se să se salveze ce se mai 
poate salva, luptîndu-se pină în 
final cu aceeași seriozitate și 
încredere.

Eftimie IONESCU



Azi și mîine, în Sala sporturilor din Tîrgoviște ITALIA — ROMÂNIA
CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE JUDO ALE ROMÂNIEI
€» Se anunță întreceri deosebit de echilibrate la categoriile de greutate mici

TÎRGOVIȘTE, 9 (prin tele
fon). încă de la primele ore 
ale dimineții de vineri, pe cele, 
două aspectuoase saltele (tatami) 
care acoperă aproape în între
gime parchetul Sălii sporturilor 
din localitate, concurenții' în
scriși la Campionatele interna
ționale de judo ale României 
au efectuat intense antrena
mente înaintea startului. Pe 
rînd. sportivii din Austria, Bul
garia, R. D. Germană, R. F. 
Germania și reprezentanții țării 

„ȘTAFETA PĂCII" A PORNIT LA DRUM
f Urmare "im duo 1)

mită Ștafeta pe stadionul „23 
August”, unde mii de tineri au 
scandat „CEAUȘESCU — PA
CE !“, au ovaționat îndelung 
pentru mult stimatul și iubitul 
nostru conducător.

Ștafeta a fost preluată de 
tinerii sportivi maramureșeni, 
care o vor purta mîine spre 
județul Sălaj.

„Ștafeta Păcii" continuă azi 
drumul început ieri pe traseul 
3, cu etapa Baia Mare — Za
lău, și ia startul pe traseul 3, 
cu plecarea din Iași și sosirea 
la Vaslui. Mîine și traseul 1 
intră in acțiune, cu prima sa 
etapă, Arad — Vinga — Timi
șoara în aceeași zi, Zalău — 
Cluj-îlapoca, prin Zimbor — 
Aghireș și Vaslui — Galați, 
prin Bîrlad — Tecuci.

Informațiile sosite la redac
ție în cursul zilei de ieri con
firmă marele interes pe care 
l-a stirnit pretutindeni aceas
tă acțiune de mare responsabi
litate patriotică și pr litică, 
prin care tineretul sportiv își 
afirmă prezența activă, ase
menea întregului popor, în 
lupta pentru dezarmare gene
rală, pentru securitate, înțele
gere și colaborare între po
poare, susținînd cu entuziasm 
noua inițiativă de pace a 
României, a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Astăzi, în jurul orei 14, Șta
feta județului Maramureș va 

CAMPIONATELE EUROPENE OE LUPTE DE LA VARNA
'Ln maie din pag 1)

tul Mihai Burlan și dr. Nico- 
lac Lazar) — acordă puncte și- 
avertismente, corectează calita
tea execuției diferitelor proce
dee tehnice. Durata : două re
prize a... 4 minute pentru că, 
desigur, e nevoie de multă re
zistență. Apoi, cîteva ture de a- 
lcrgarc, din nou luptă — de di
namizare —, serii „la frînghii" 
și, în final, baschet !

Se muncește mult și la lotul 
de „libere". Reporterul se con
vinge repede de acest lucru 
privind chipurile și trupurile 
luptătorilor și se bucură că a- 
cești tineri (in majoritate) au 
început să prețuiască cum se 
cuvine importanța efortului în 
realizarea speranțelor lor de a- 
firmare, sperăm împlinite odată 
cu întrecerile continentale de la 
Varna.

Ce repede au trecut mai bine 
de două ceasuri ! Stînd de vor
bă cu antrenorul principal Va- 
sile Iorga, acesta ne spune : 
„Sînt, in general, mulțum.l de 
modul în care sportivii au în
ceput să muncească pentru ca 
și noi, cei de la «libere»-, să no 
aliniem Ia nivelul valoric al 
luptelor grcco-romane. Cu fie
care îniilnire internațională, cu 
fiecare antrenament comportă
rile au fost mai bune. Acum 
este etapa decisivă pentru fini
sarea procedeelor tehnieo-tafftî- 
ce, pentru acumularea de rezis
tență specifică și — foarte im
portant — pentru o pregătire 
psihologică corespunzătoare". 
Cum s-ar spune, acum e 
acum !... Este și părerea între
gului colectiv de tehnicieni cu 
care continuăm discuția. înțele- 
gînd că — la fel ca la lotul de 
greco-romane — toată lumea se 
gîndește Ia .europenele" de la 
Vama, cu speranța că — în 
perspectiva unor noi creșteri 
ale nivelului general de pregă
tire — „liberele" vor fi repre
zentate. pe măsura cerințelor, 
si la Jocurile Olimpice de la 
Los Angeles. Nu este ușor, dar 

noastre au pus la punct „sche
me" tactice, au insistat în fi
nalizarea unor procedee teh
nice din cele mai diferite po
ziții >au au încercat să evite 
periculoasele prize de fixare. 
După-amiază. pînă seara, a ur
mat a doua rundă a preparati- 
velor pentru competiția care 
începe sîmbătă și se încheie 
duminică.

Printre oaspeți se numără 
— cum era de așteptat — și 
multi sportivi bine cotați în 

pleca din Baia Mare (terenul 
MINAUR), pe străzile 23 Au
gust și 17 Octombrie, bd. Bucu
rești, spre Zalău, unde va a- 
junge la ora 16, pe stadionul 
„23 August". Ștafeta va trece 
în Zalău pe la Autogara, apoi 
pe bd. Mihai Viteazul. Mîine, 
la ora 9, Ștafeta județului Să
laj va porni din centrul orașu
lui spre Cluj-Napoca, sosind 
pe Stadionul Municipal, la ora 
11,45.

Tot astăzi, la ora 9, în Piața 
Palatului culturii din Iași va 
avea loc festivitatea plecării 
Ștafetei județului Iași spre 
Vaslui. Ștafeta va străbate 
străzile Palatului, Podul Roș, 
Socola, pe la motelul Bucium. 
La Vaslui se va ajunge în ju
rul orei 11, pe străzile Ștefan 
cel Mare și Ana Ipâtescu, pînă 
la Sala Sporturilor. Mîine, la 
ora 8, Ștafeta județului Vaslui 
va porni spre Galați, din fața 
Sălii Sporturilor, pe străzile 
Sportului, Ștefan cel Mare, 
Ana Ipătescu.

Mîine, Ștafeta județului Arad 
pleacă din fața Sălii Sporturi
lor, la ora 10, pe bd. Republicii, 
calea Romanilor și șos. Timi
șoara, spre Timișoara, unde va 
ajunge în jurul orei 11,45, la 
stadionul C.F.R., pe calea A- 
radului și strada Circumvala- 
țiunii.

Mari serbări polisportive, cu 
mii de participanți de toate 
virstcle, vor avea loc pretu
tindeni în cinstea „Ștafetei 
Păcii".

este posibil 1 Primul .xamen — 
îndeplinirea obiectivelor stabi
lite pentru întrecerile continen
tale. Cu optimismul său dintot- 
deauna. Aurel Neagu, liderul 
categoriei 57 kg, ne spune : „La 
Varna... mă așteaptă o meda
lie !“. Cine s-ar mai putea „în
scrie la cuvînt" ? Se pare că 
Traian Marinescu (cat. 62 kg), 
Gheorghe Fodore (cat. 82 kg), 
Gheorghe Broșleanu (cat. 90 
kg), Andrei Ianko (cat. +100 
kg). Dar, să vedem, mai întîi, 
ce surprize ne vor rezerva tra
gerile la sorți, „adversarul" cel 
mai greu de cînd s-au aplicat 
noile modificări ale regulamen
tului tehnic al F.I.L.A.

La celelalte categorii de gre
utate : Nicu Ilincu (48 kg), 
Costin Dănăilă (68 kg), Clau- 
diu Tămăduianu (74 kg), Vasi- 
le Pușcașu sau Aurel Cătinaș 
(100 kg). Pe o listă a posibili
lor titulari s-ar mai înscrie Au
rel Șuteu (62 kg) și Dragoș Zuz 
(90 kg). în schimb, Ia cat. 52 
kg, nici o certitudine...

Poate n-ar fi trebuit să fa
cem aceste pronosticuri, pentru 
a nu fi nevoiți să operăm mai 
tîrziu... rectificări, dar credem 
cu toată convingerea că și la 
acest stil pot fi obținute perfor
manțe superioare. Și că, pentru 
realizarea lor. pe lingă o te
meinică și complexă pregătire, 
acești tineri, poate și antrenorii 
lor, au nevoie și de un cuvînt 
de încurajare în plus, de toată 
încrederea și căldura celor care 
practică sau iubesc cu pasiune 
sportul luptelor.

NOAH L-A ÎNVINS PE BORG !
Turneul international de te

nis de la Monte Carlo a con
tinuat cu partidele din sfertu
rile de finală. în mare formă, 
francezul Yannick Noah l-a în
vins cu 6—1, 6—2 pe suedezul 
Bjorn Borg, iar cehoslovacul 
Ivan f.cnd! l-a eliminat cu 6—0, 
6—1 pe ungurul Taroczy. 

arena internațională. Pe unii 
dintre ei i-am prezentat în zia
rul de vineri. La ora relatării 
noastre, încă nu se încheiase 
tragerea la sorți. Cu toate a- 
cestea putem aprecia că între
cerile cele mai echilibrate vor 
fi la categoriile de greutate 
mici. Deci cu atît mai util 
pentru superușorul Arpad Sza
bo. semiusorul Constantin Ni- 
culae și ceilalți judoka din lo
tul tării noastre care vor avea 
astfel prilejul unei bune ve
rificări pentru apropiatele cam
pionate europene.

Ne-a făcut plăcere să con
semnăm și primele impresii 
ale unui oaspete de onoare. La 
Tîrgoviște, a sosit încă de joi 
prim-vicepreședintele Federa
ției Europene de Judo, Kurt 
Kucera (Austria). „Am venii 
aici — ne-a declarat domnia 
sa — pentru a înțelege mai 
bine surprinzătoarea apariție 
printre fruntașii judo-ului eu
ropean a sportivilor români. 
I-am văzut concurînd impresio
nant de bine la ultimele ediții 
ale competiției continentale. In 
puținul timp de la sosire, am 
putut, lotuși, să constat că 
sportivii dumneavoastră au con
diții bune de pregătire și se 
pare că muncesc foarte mult 
la antrenamente. După încheie
rea întrecerilor sînt sigur că 
vă voi putea spune mai multe".

Costin CHIR1AC

TINERI ÎNOTĂTORI DIN
Astăzi șl mîine, în piscina o- 

limpică din Brașov se vor des
fășura întrecerile unui tradițio
nal concurs patrulater care reu
nește selecționatele Cehoslova
ciei, R.D. Germane, Poloniei și 
României. Fiecare echipă va ali
nia cite doi concurențl în pro
bele individuale (24) și cite o 
ștafetă. Concursul este progra
mat sîmbătă de la ora 17, iar

Pentru jocul amical, de la Ruse, cu echipa României

REPREZENTATIVA BULGARIEI - UN UNSPREîFcE 
CU 0 BOGATĂ EXPERIENȚĂ INTERNAȚIONALA
SOFIA, 9 (prin telefon). 

Miercuri, la Samokov, în tri
bunele stadionului „Peter 
Esov“. la jocul echipelor na
ționale bulgare și române de 
juniori, a fost prezent și an
trenorul Atanas Krîjelov, cel 
care, de doi ani, se ocupă de 
prima reprezentativă a Bulga
riei și cu care am discutat 
despre apropiatul meci amical 
Bulgaria — România, progra
mat. miercuri, la Ruse.

— Pe ce Iot contați în vede
rea partidei de miercuri ?

— în linii mari știm ce ju
cători vom convoca. Sperăm 
ca etapa de campionat de du
minică să nu ne aducă sur
prize neplăcute. în sensul ac
cidentării unora dintre selec- 
tionabili. Iată lotul lărgit : Va- 
linov (Ț.S.K.A.). Donev (Lo
komotiv Sofia) — portari ; 
Nikolov (Levski Spartak),
Blangbev (Trakia Plovdiv),
Besinski (Ț.S.K.A.). Grigorov 
(Levski Spartak). Balevski
(Levski Spartak), Iliev (Sla
via). G. Dimitrov (Ț.S.K.A.) — 
fundași ; Zdravkov (Ț.S.K.A.), 
Sadkov (Lokomotiv Plovdiv). 
Rafiev (Cerno More Vama). 
Slavkov (Trakia) — mijlocași; 
Mladenov (T.S.K.A.). loncev 
(T.S.K.A.). Kostadinov (Tra
kia). Vilcev (Levski Spartak) si 
Tingov (Etar Tirnovo) — ata- 
canti.

— Aveți debulanți în acest 
lot lărgit ?

— Da. am chemat doi jucă
tori care s-au impus în ultima 
vreme în campionat. Este 
vorba de Besinski, un fundaș

Rezultate din turneul feminin 
de la Hilton Head (Carolina 
de Sud) : Chris Evert — 
Paula Smith 6—1, 6—0, Mima 
Jausovec — Pam Casale 6—3, 
6—4, Hana Mandlikova — Bet
sy Nagelsen 6—2, 6—2, Zina 
Garrison — Hee Lee 6—4, 6—0.
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echilibra situația din pal
maresul întîlnirilor directe, 
confirmînd, in fond, categori
cele victorii înregistrate în anii 
din urmă la București sau 
Brăila.

Meciul acesta se constituie 
într-un veritabil „moment al 
adevărului1' pentru înnoita 
noastră echipă : să nu uităm 
că acum șase zile au debutat 
în națională trei jucători, iar 
alții s-au aflat abia la a doua 
evoluție sau au revenit după 
destulă vreme (cazul lui Be- 
cheș). De notat că acum, la 
Rovigo, în locul lui Borș — 
accidentat în meciul cu R.F.G. 
— va evolua Marian Gurăma- 
re, iar la talonaj un cvasidebu- 
tant, băimăreanul Moț, care a 
mai prins naționala acum 
2 ani, cu Marocul. Să spe
răm că marea experiență a 
unui Ion Constantin (44 de se
lecții), Gheorghe Dumitru (42), 
Enciu Stoica (40), Mircea Pa- 
raschiv (31), talentul și ambiția 
celorlalți, dragostea tuturor 
față de culorile patriei vor 
face ca la fluierul final al ar
bitrului galez Corris Thomas 
tricolorii noștri să înalțe bra
țele în sus, în semn de victorie !

TURNEUL TINERILOR
în continuarea turneului în

treprins în țara noastră, for
mațiile de rugby ale lui 
Wycliffe College au întîlnit, în 
Capitală, echipa de juniori mici 
a Liceului nr. 8 auto, de care 
au dispus cu scorul de 20—4, 
și pe cea de juniori mari ai 
Clubului sportiv școlar Steaua 
pe care au întrecut-o cu 20—16,

4 ȚĂRI LA BRAȘOV
duminică de la ora 10 și ora 
16,30. Printre tinerii înotători ro
mâni (14 ani șl mai tineri) care 
vor participa în" concurs se află 
Noemi Lung, Monica Groza, Ro- 
dica Fie, Maricica Culică, Ro
bert Pinter, Jfirgen Barth și Ce
zar Ciornea. La ediția de anul 
trecut, tinerii înotători din 
România au ocupat locul secund, 
după selecționata R.D. Germane.

de 21 de ani. foarte bine do
tat tehnic și fizic, și de ex
trema stingă Tingov. fotbalist 
cu un dribling derutant și cu 
o foarte bună viteză de reac
ție.

— Dintre ceilalți, care soco
tiți că sint cei mai valoroși ?

— Marea majoritate au o 
bogată experiență internațio
nală. Cele mal multe selec
ții le deține G. Dimitrov, 
dealtfel și căpitanul echipei, 
iar printre favoriții mei — 
Velinov, Balevski, Slavkov s> 
Mladenov, de la care aștept 
lucruri frumoase în meciul de 
la Ruse.

—• Cum apreciați această par
tidă cu fotbaliștii români T

— Pentru noi este primul 
meci al anului, pentru că da 
la 16 decembrie 1981. eînd arn

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
BOX • La Osaka, japonezul 

Jiro Watanabe a devenit cam
pion mondial profesionist la 
semimuscă (WBA) lnvingîndu-1 
la puncte, în 15 reprize, pe Ra
fael Pedroza (Panama) • Tur
neul de la Bangkok a fost ciști- 
gat de pugillștii sovietici cu 31 
p. La semigrea Senriev (U.R.S.S.) 
b. k.o. 3 Pike (Australia), la 
ușoară Koselski (U.R.S.S.) b. k.o. 
1 Mongson (Thailanda).

CICLISM • După 2 etape, în 
turul Midi-Pyrcnees conduce 
Francesco Moser (Italia) urmat 
la 4 s de Bernadeau (Franța) și 
la 5 s de Laurent (Franța). Semi- 
etapa Agen-Auch (68 km) a fost 
cîștigată de belgianul Willems cu 
1.52:44,0 Iar cea de la Auch la 
Tarbes (99 km) a revenit Italia
nului Mantovanl cu 2.46:05,0 •
Prima etapă a „Circuitului Arde- 
nllor", competiție pentru amatori, 
Charlevllle-Meziers (165 km) a 
fost cîștigată de cehoslovacul 
Jurko în 4.03:34,0.

FOTBAL • Turneul de juniori 
de la Cannes : Franța — Mexic 
2—0, Italia — Belgia 2—0 • Cam
pionatul european (juniori): la 
Nicosia, Cipru — Albania 2—0 (to 
tur, la Tirana, 0—4). Albania s-a 
calificat pentru turneul final 
din Finlanda • In zilele de 14 
și 16 aprilie, reprezentativa 
U.R.S.S. urmează să susțină

DIN PALMARESUL
întîlnirilor directe

• S-au jucat 20 de partide. 
In nouă dintre ele victoria a 
revenit italienilor, în opt ju
cătorilor noștri, trei tochein- 
du-se la egalitate O Dacă bi
lanțul este defavorabil echi
pei României, punctaverajul 
general îi este, in schimb, ca
tegorie favorabil : 303—142 '.
• Singura victorie a tricolo
rilor noștri pe pămtot italian: 
In 1970, la Rovigo (!) : 14—3
• Cea mai netă diferență de 
scor a fosr înregistrată to ur
mă cu 5 ani, la București : 
România — Italia 69—0 • In 
ultima întîlnlre disputată, na
ționala noastră a cîștigat cu 
35—9, la Brăila.

Formații probabile : ITALIA: 
Gaetaniello — Azzali, Colusso, 
Mascioletti, Ghizzoni — Betta- 
rello, Ghini — Tinarî, Ianuone, 
Innocenti — Artuso (Nicolosi). 
Trippitelli (Annibal) — Pive- 
tta, Morelli, De Bernardo.

ROMANIA : Gh. Florea — L 
Constantin, Lungu, Becheș, Al- 
dea — Podărcscu, Paraschiv — 
Stoica, Gurămare, Rădu- 
lescu — Caragea, Dumitru — 
Gheorghe, Moț, Bucan.

RUGBYȘTI ENGLEZI
după o partidă de toată frumu
sețea. scor realizat în principal 
prin eseuri (Vaux și Rogers — 
cite două, de la învingători, Gh. 
Pavel —3 de la învinși).

Solicitat să-și exprime opi
nia în legătură cu acest tur
neu, Keith Richardson, antre
norul lui Wycliffe College, a 
apreciat „impetuoasa dezvoltare 
pe care o cunoaște rugbyul in 
România, competența tehnicie
nilor și puternicul izvor de ta
lente existent in rindul copiilor 
și tineretului”.

• în „Cupa F.R. Rugby : 
Știința CEMIN Baia Mare — 
C.S.M. Sibiu 35—3, Gloria PTT 
Arad — Știința Petroșani 16—12, 
Politehnica Iași — Rulmentul 
Bîrlad 22—7, Dinamo — R.C. 
Sp. studențesc 26—10, C.S.M. 
Suceava — Farul Constanța 
34—13 !

învins, la Sofia. Portugalia, cu 
5—2 nu am mai susținut nici 
o altă întilnire. E firesc deci 
ea jocul cu România să ne a- 
rate pe cine putem conta în 
viitoarele confruntări. în care 
vom avea ca adversare echipe
le Belgiei (28 aprilie, la Sofia) 
Si Franței (28 mai. la Lyon). 
Prima confruntare oficială in 
preliminariile C.E. va avea loc 
la toamnă, la mijlocul lui 
noiembrie, cînd vom primi vi
zita puternicei formații P luge- 
slaviei. Sper ca întîlnirea cu 
echipa României să ne folo
sească reciproc, să prilejuiască 
un joc despre care să putem 
spune că a avut toate atribu
tele unui fotbal modern.

Gheorghe NERTEA

două meciuri de verificare în 
Argentina, primul în compania 
reprezentativei țării gazdă • Se
lecționata statului Chile a susți
nut pe teren propriu un joc de 
verificare în compania formației 
Defensor, campioana Uruguayu- 
lui. Fotbaliștii chilieni au cîști
gat cu 1—0 (0—0), prin golul îns
cris de Hector Diaz (mln. 82).

POLO PE APA • în cel mal 
important meci al zilei inaugura
le a turneului internațional de la 
Trieste s-au întîlnit echipele Iu
goslaviei și R.F. Germania (cam
pioană europeană în 1981). Me
ciul s-a încheiat la egalitate :
14— 14 (4—3, 1—4, 4—4, 5—3). In
celelalte partide.: U.R.S.S. — Ita
lia 10—9, Spânii — Australia
15- 10.

RUGBy • In ziua a doua a 
turneului internațional rezervat 
unor echipe de juniori, care ars 
loc la Geneva, au fost înregistra
te rezultatele : U.R.S.S. — Ma
roc 17—7, Spania — Italia 14—3, 
Suedia — Tunisia 11—9, Belgia — 
Elveția 26—0.

VOLEI * Au continuat meciu
rile turneului masculin de ca
lificare pentru campionatul eu
ropean de juniori, la Las Palmas: 
Spania — Israel 3—0, Olanda — 
Anglia 3—0. In clasament, după 2 
etape, pe primele locuri se află 
Spania cu 4 p și Olanda 3 p.
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