
Ieri dimineață, tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU 
împreună cu tovarășa 

ELENA CEAUȘEȘCU 
au plecat în vizite oficiale 

de prietenie în R. P. Chineză
și R.P.D.

| Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. 
Împreună eu tovarășa Elena 
Ceaușescu au plecat, luni di
mineață, in vizite oficiale de 
prietenie in Republica Popu
lară Chineză — la invitația Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez și a Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Chineze — și în Re
publica Populară Democrată 
Coreeană — Ia invitația tova
rășului Kim Ir Sen, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit in aceste vizite de 
tovarășii Ion Dincă, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-ministru al guvernului. 
Ștefan Andrei, membru su
pleant ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, loan 
Ursu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, 
loan Avram, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul industriei 
construcțiilor de mașini. Con
stantin Mitea, membru al C.C. 
al P.C.R., consilier al secreta
rului general al P.C.R. și pre
ședintelui Republicii, Ionel Ce- 
lățeanu, adjunct al ministrului

Coreeană
aprovizionării tchnico-matcrialc 
și controlului gospodăririi fon
durilor fixe.

Ceremonia plecării a avut loc 
pe aeroportul Otopeni. Pe fron
tispiciul aerogării erau arbora
te drapelele partidului și sta
tului, care încadrau portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

La scara avionului, pionieri 
au oferit buchete de flori to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Pe aeroport se aflau nu
meroși oameni al muncii bucu- 
reșteni, care au aclamat cu în
suflețire pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. Ei au dat expresie 
sentimentelor de nețărmurită 
dragoste și stimă pe care în
treaga noastră națiune le nu
trește față de conducătorul iu
bii al partidului și statului nos
tru, pentru activitatea neobosi
tă consacrată înfloririi continue 
a patriei, bunăstării și fericirii 
poporului, creșterii prestigiului 
și rolului României pe arena 
mondială, cauzei socialismului 
și păcii în lume, adresind, tot
odată, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Ceaușescu, un călduros 
bun.

Aeronava prezidențială 
colat Ia ora 10.

★
In drum spre Beijing, 

varășul Nicolae Ceaușescu, 
varășa Elena Ceaușescu, 
preună cu persoanele oficiale 
române care îi însoțesc, au fă
cut o escală Ia Novosibirsk.

Elena 
drum

a de-

Handbalul masculin

în plină actualitate

Reluarea campionatului de 
handbal masculin a pus pe 
tapet problema celui de al 24- 
lea titlu. Răpindu-i Stelei 
„Cupa României", Dinamo 
București se ambiționează să-i 
smulgă și titlul de campioană 
a țării. Eforturile dinamoviști- 
lor, pînă acum încununate de 
succes, sînt susținute de o 
pregătire excelentă, realizată 
în lunga perioadă de întreru
pere a campionatului, de o o- 
mogenitate superioară anilor 
trecuți și de o evidentă revi
gorare a ambiției de a trece 
Ia cîrma handbalului româ
nesc. Tînărul și, uneori, prea 
exuberantul antrenor Ghiță 
făcu, la fel de harnic și am
bițios ca și în vremea cînd 
era jucător la Dinamo și în 
echipa națională, are și meritul 
de a dovedi curaj în promo
varea unor elemente tinere. 
Exemplul dat duminică, cu 
Marin Cristian, este elocvent. 
(Dealtfel, asistăm la o spec
taculoasă înnoire în handbal : 
Roșea la Dinamo Brașov,

Divizia „A" de hochei

CÎȘTIGÎND NET (5-1) 
MECIUL CU DINAMO, 

STEAUA S-A DETAȘAT 
ÎN CLASAMENT, FIIND 
VIRTUALĂ CAMPIOANĂ

Cea de a doua etapă a acestui 
ultim turneu al campionatului re
publican de hochei a fost marcată 
de programarea meclulul-derb, 
dintre fruntașele clasamentului. 
Steaua (lideră) șl Dinamo Bucu
rești (deținătoarea titlului). Peste 
4000 de spectatori au fost prezenți 
la patinoarul „23 August" din Ca
pitală. unde la capătul unei 
dispute pe care a dominat-o co
pios în două din cele trei reprize 
ale sale, Steaua a ciștigat mal net 
declt era <le așteptat : 5—1 (1—1. 
1—0, 3—0). Cu această victorie, 
echipa Steaua, care avea un a-
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„ȘTAFETA PĂCII GRANDIOASĂ MANIFESTARE
A PATRIOTISMULUI A ÎNALTEI RĂSPUNDERI 
CIVICE A TINERETULUI SPORTIV

44

Pe patru din cele cinci trasee ale „Ștafetei Păcii" care duc 
spre Capitali mesajul de pace al tineretului sportiv al patriei 
a fost străbătută ieri o nouă etapă. Ștafeta a ajuns la Reșița, 
cetate a siderurgiei românești, la Deva — venind de la Oradea, 
unde »-a pornit ieri pe traseul nr. 2 —, la Bistrița și la Brăila.

Atît în localitățile de plecare sau cap de etapă, cit și pe tra
seu, purtătorii „Ștafetei Păcii" și, împreună cu ei, asistența nu
meroasă care a venit să-i petreacă sau să-i întîmpine au~ dat 
glas celor mai alese sentimente de dragoste și recunoștință față 
de partid, față de cel mai iubit fiu al poporului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, pentru grija ce o poartă viitorului ti
neretului, pentru lupta neobosită și consecventă în slujba apă
rării păcii și vieții pe pămînt. „Ștafeta Păcii" se constituie pre
tutindeni intr-o grandioasă manifestare a spiritului patriotic, de 
înaltă răspundere civică a tineretului nostru sportiv, crescut și 
educat de partid.

IERI AU LUAT STARTUL Șl REPREZENTANȚII 
TINERETULUI SPORTIV BIHOREAN

DEVA, 12 (prin telefon). 
Luni, la ora 10, în centrul mu
nicipiului Oradea sportul a fost 
în prim-plan. In fața frumosu
lui Teatru de Stat, uin impre
sionant număr de tineri și ti
nere au participat la un mo
ment emoționant — startul 
„Ștafetei Păcii", care avea să 
străbată aproape 200 de kilo
metri, pînă in orașul de sub 
Cetate, Deva. In aplauzele a- 
sistenței, delegația sportivilor 
bihoreni s-a așternut la drum, 
Ștafeta fiind încredințată tine-

rei muncitoare ceferiste Doina 
Pop, campioană națională de 
maraton. Alături de ea se a- 
flau trei colege din secția de 
atletism a ceferiștilor orădeni 
și trei jucători fruntași de 
baschet.

Am străbătut împreună cu 
ei drumul pînă la Deva, tre- 
cînd prin Beiuș, Orașul dr. 
Petru Groza, Vașcău, 
pe Dealul Mare, am 
în frumosul centru 
Brad. Pretutindeni, 
Păcii*  a fost primită 
ziasm de tineret, 
cetățeni aflați 
care se opreau 
ticipe și ei la 
deosebit din 
sportive.

La Deva, în 
Groza, în prezența 
meroase asistențe, în care se 
aflau peste 1 000 de sportivi. 
Doina Pop a înmînat, în cadrul 
unei solemnități, Ștafeta pur- 
tind mesajul tineretului spor
tiv bihorean reprezentantei ju
dețului Hunedoara, cunoscuta 
gimnastă Rodica Dunca, lau
reată a atîtor mari competiții 
internaționale. Și la Deva, ca 
și la Oradea, și în celelalte 
localități de pe traseul nr. 2 
al „Ștafetei Păcii", au avut loc 
ample manifestații sportive de

Orașul 
am urcat 

coborlt 
minier 

„Ștafeta 
cu enti*-  

de ceilalți 
pe traseu șl 

doritori să par- 
acest 
viața

eveniment 
mișcării

Piața dr. Petru 
unei nu-

(Continuare in vag 2-3)

to- 
to- 

im-

Stingă 
a lui Du

Porumb Ia H.C. Minaur Baia 
Mare, Ghimeș, Marc, Simion 
— la Steaua ș.a. au pătruns în 
formații cu prestigioase „cărți 
de vizită"). Pentru roș-albl, 
problema se va rezolva dumi
nică, 25 aprilie, cînd va avea 
loc meciul direct cu campioa
na „en titre".

Steaua, lidera autoritară a 
handbalului nostru de mai bi
ne de un deceniu, trece evi
dent printr-o perioadă grea. 
Schimbarea conducerii tehnice, 
dificultățile inerente de adap
tare întîmpinate de tinerii pă
trunși în echipă și o oarecare 
oboseală manifestă în ultimele 
partide își pun amprenta pe 
evoluția steliștilor. Deși, în 
general, echilibrată, formația 
din Calea Plevnei apare 
ultimele evoluții cu o 
diferență de valoare și 
ciență în partea dreaptă. Este 
urmarea unei scăderi de formă 
a lui Cezar Drăgăniță și a 
unei exprimări încă aflată de
parte de realele resurse la Ma
rian Dumitru. In acest fel, în

în 
mare 

efi-

timp ce pe partea lui 
se marchează, pe cea 
mitru se ratează...

H. C. Minaur Baia 
stă nici ea pe roze, 
deși 
rință 
țialul 
șește
30—35 la sută în atac, punînd 
prea multe mingi la dispozi
ția adversarului. Conștient de 
aceste minusuri, precum și de 
pretențiile justificate ale su
porterilor, antrenorul Lascăr 
Pană face eforturi să readucă 
echipa maramureșeană la ni
velul luptei pentru podium. 
Examenul vine însă duminică 
18 aprilie, cînd H.C. Minaur va 
întîlni — în sala 
pe Steaua.

După succesul 
Dinamo Brașov 
candidatura la un loc printre

Mare nu 
Mironiuc, 

animat de o mare do- 
de revenire la poten- 
afirmat cîndva, nu reu- 

o proporție mai mare de

Floreasca

de la Arad, 
își depune

(Continuare in pag. 2-3)

Hristache NAUM

Nici de această dată, pucul n-a poposit în plasa porții excelentu
lui Gh. Huțan, pe care-l vedem parînd, din nou, cu măiestrie. 
Fată din derbyul Steaua — Dinamo. Foto : Ion M1HĂICĂ

Steaua a insistat mal mult, a 
mal ratat o dată prin Chiriță și 
a egalat prin lonlță (min. 11, de 
fapt pucul a fost deviat de pati
na unul apărător dinamovist). In 
general, o repriză de joc lent, în 
care ambele echipe au acționat 
timid, r'eținut. In repriza secun-

Câlin ANTONESCU

vans de 3 puncte fată de Dina
mo, s-a detașat clar tu fruntea 
clasamentului, avind acum 5 
puncte distantă față de Dinamo 
și fiind virtuală campioană a 
țării.

Meciul a fost ceva mai echili
brat doar în prima sa parte, cînd 
— după ce Dinamo a deschis 
scorul (Axinte mln. 3 — mai 
înainte cu clteva secunde ste- 
llstul Cazacu ratase singur cu 
portarul Gh. Huțan în față I) — (Continuare în pag. a 4-a)

Antrenorul Mircea Lucescu începe antrenamentul tactic, de ieri 
după-amiază, al lotului reprezentativ de fotbal, cu o scurti expu
nere. (Citiți în pag. 2—3 prezentarea pregătirii fotbaliștilor 
noștri pentru meciul cu Bulgaria). Foto : V. BAGEAO

După campionatele internaționale de Judo ale României

0 LECȚIE SEVERA, DAR UTILA, 
Înaintea campionatelor europene
Aproape de necrezut cum au 

fost DOMINAȚI sportivii noș
tri din lotul reprezentativ 
Campionatele 
judo de la 
mulți ani nu 
pe cunoscuții 
tin Niculae, Arpad Szabo 
Mircea Frățică, medaliați 
campionatele europene 
lae — aur și bronz, Szabo — 
de două ori argint și bronz, 
Frățică — bronz) zbătîndu-se 
între neputință și nereușită, ca 
la întrecerile de la sfirșitul 
săptămînil trecute. Cu atît mai 
mult nu pot fi justificate ase
menea evoluții — corect spus 
ar fi involuții — cu cît la a- 
ceastă ediție. spre deosebire 
de multe altele anterioare, au 
participat de peste hotare doar 
concurenți din Austria, Bulga
ria. R.D. Germană și R.F. Ger
mania, absentînd sportivii so
vietici, francezi, iugoslavi, po
lonezi, unguri și alții, 
deseori pe foile 
..internaționalele" 
Să subliniem și 
care ne pune și 
gînduri acum, în 
piatelor campionate

la 
internaționale de 
Tîrgoviște ! De 
i-am mai văzut 
judoka Constan- 

Și 
la 

(Nicu-

aflați 
de concurs la 
țării noastre, 

un alt aspect 
mai mult pe 
preajma apro- 

„______ ____ ii continen
tale (13—17 mai). In toate e- 
chipele oaspete — cu cîteva 
excepții — au apărut rezervele 
titularilor. Nu-i mai puțin ade
vărat însă că in țări ca Aus
tria. R.D. Germană și R.F. Ger
mania — țări cu veche tradiție 
în judo — sînt mai mulți spor-

tivi valoroși la fiecare catego
rie de greutate.

Dincolo de rezultate, impor
tante și ele — fără îndoială — 
pentru palmares, pentru presti
giul pe care si l-au apropriat 
meritat sportivii noștri, iar a- 
cum la Tîrgoviște căzute în 
umbră, se pune sub semnul în
trebării comportarea pe care o 
dorim onorantă la competiția 
continentală — cea mai impor
tantă în acest an, deoarece 
campionatele mondiale au loc 
în 1983. Antrenorii lotului re
prezentativ, Iacob Codrea $1 
Dorin Gavra, împreună cu ele
vii lor au primit la Tîrgoviște 
o LECȚIE SEVERA — apre
ciem- noi — dar utilă. 
După succesele categorice ob
ținute la campionatele balcani
ce din luna martie, se pare că 
sportivii noștri s-au împăunat 
nejustificat. Ei au 
permisă ușurință 
turneele de peste 
care au participat 
— Tbilisi, Paris, 
dapesta, Potsdam 
nu s-a numărat printre frun
tași ! Iată bă și la ultimul test 
înaintea „europenelor" — cam
pionatele internaționale ale 
României — titularii categori
ilor prezentați în concurs au 
luptat sub toate așteptările. A. 
Szabo, deși a cuc'erit primul

Costin CHIRIAC

uitat cu ne- 
că la toate 
hotare la 

în acest an 
Loveci, Bu- 
— nici unul

(Continuare In pag. a 4-a)



„ȘTAFETA PĂCII“
(Urmare din pag- I)

masă din cadrul competiției po
lisportive naționale „Daciada".

Marți, la ora 17, o altă cu
noscută gimnastă, componentă 
a C.S.Ș. Cetate Deva, Lavinia 
Agache, va preda sportivilor 
din județul Alba „Ștafeta 
Păcii».

Constantin ALEXE

IN „CETATEA DE
TIMIȘOARA, 12 (prin telefon). 

Poposită pentru o zi In locali
tate, „Ștafeta Păcii" a constituit 
un puternic stimulent pentru în
treg tineretul sportiv al Timi
șoarei și județului Timiș, care a 
organizat în cinstea ei numeroase 
competiții de masă din cadrul 
„Daciadei". Luni, „Ștafeta Păcii" 
a plecat din Timișoara, din fața 
sediului Consiliului județean pen
tru educație fizică și sport, în 
prezența unui mare număr de 
tineri și tinere sportive. Purtător 
al Ștafetei a fost ales cel mai 
proaspăt maestru al sportului 
din județul Timiș, fotbalistul Ro
mulus Petrescu. El a fost însoțit 
de un grup de motocidiști ai 
asociației Progresul Timișoara, 
purtînd pe piept eșarfe tricolore, 
fi de tineri reprezentînd toate a-

DE LA GALAȚI LA BRĂILA •
BRAILA, 12 (prin telefon). — 

Ștafeta de pe traseul 5 a po
posit luni după-amiază în Brăi
la. fiind întîmpinată la intra
rea in județ, pe podul de pe 
Biret, de un grup de tineri spor
tivi și activiști sportivi, de un
de șl-a continuat drumul pînă 
la Sala polivalentă din Brăila, 
In care un numeros public for
mat din tineri din Întreprin
deri, instituții și școli a pri
mit-o cu puternice aplauze și
cu pancarte pe care stătea scris: 
^CEAUȘESCU — PACE",
^CEAUȘESCU — TINERII",
^CEAUȘESCU ȘI POPORUL".

Cu acest pMflej, în sală
s-a desfășurat partida amicală

DE PE MALUL SOMEȘULUI PE CEL AL BISTRIȚEI
BISTRIȚA, 12 (prin telefon). 

^Ștafeta Păcii" a străbătut luni, 
pe traseul nr. 3, etapa Cluj-Na
poca — Bistrița. Plecată din 
municipiul de pe malul Someșu
lui, Ștafeta tineretului sportiv 
clujean a străbătut locuri grăind 
despre frumusețea meleagurilor 
noastre & hărnicia oamenilor. In 
comuna Ciceu-Mihăești solii tine
rilor sportivi clujeni au fost în- 
tîmpinați de prietenii lor din ju
dețul Bistrița-Năsăud, cu care 
au continuat drumul, prin Be- 
clean și Năsăud, pînă în muni
cipiul dc reședință al județului. 
Pe străzile Bistriței, purtătorii 
^Ștafetei Păcii" au fost salutați 
de numeroși localnici, care l-au 
petrecut pînă la stadionul Pro
gresul, unde a avut loc ceremo
nia schimbului Ștafetei. Sportiva

In comuna cindești (Județul Bazau) PESTE 5000 DE SPECTATORI LA MOTOCROS!
Sezonul de motocros s-a 

inaugurat duminică în comuna 
Ondești (situată la circa 15 
km de municipiul Buzău) cu 
Întrecerile primei etape a tra
diționalei competiții dotată cu 
„Cupa F.R.M.". Ea startul ce
lor patru clase s-au aliniat a- 
proape 60 de motodcliști din 
11 cluburi și asociații sportive 
care au furnizat curse mult 
gustate de cei peste 5 000 de 
■pectatori. Cea mai importantă 
alergare, cea a seniorilor, a

ADMINISTRAȚIA DE STAI 
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

• UN SUCCES DE SEZON LA 
INDEMINA TUTUROR ! Ca dc 
obicei, fa aceste zile de Început 
■1 celui mal frumos anotimp, 
Administrația de Stat Loto-Pro- 
nosport oferă participanțllor la 
oel mal simplu și avantajos sis
tem de joc tradiționala emisiu
ne specială LOZUL PRIMĂVERII 
cu câștiguri suplimentare acor
date din fond special. Oricine 
joacă poate obține autoturisme 
„Dada 1300“ „Trabant 601”, 
sume de bani de 50.000, 1S.000, 
5.000 lei etc.
• ASTĂZI este ultima zi de 

vtazare a biletelor cu numerele 
dv. preferate pentru tragerea 
Pronoexpres de miercuri 14 a- 
prilie 1982. Se reamintește acest 
lucru nu numai pentru cei ce 
au și-au procurat tocă biletele, 
d și pentru cel ce doresc să 
albă mai multe posibilități de a 
se număra miine printre tot mal 
numeroșii posesori- de autoturis
me „Dacia 1300" șl mari sume 
de bani obținute ia acest atrac
tiv sistem de joc
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 7 APRILIE 
1982. Cat. 1: 1 variantă 25% •• 
autoturism „Dacia 1300“; cat. 2: 
1 variantă 100% a 31.196 lei și 5 
variante 25% a 7.799 lei; cat. 3: 
17 variante a 4.129 lei; cat. 4: 73 
a 962 lei; cat. 5: 301,50 a 233 lei; 
Cat. 6: 9.165 a 40 lei; cat. 7: 263 
a 200 lei; cat. 8: 4.617 a 40 lei. 
Report la cat. 1: 181.157 lei. Au
toturismul „Dacia 1300" a fost 
cîștigat de EDUARD MATVIEVS- 
CHI din Piatra-Neamț.

AGENDA ȘTAFETEI
Astăzi purtătorii „Ștafetei Pâcli*  vor 

străbate următoarele etape :
Traseul nr. 1 î REȘIȚA - DROBETA- 

TURNU SEVERIN, prin Caransebeș.
Traseul nr 2 : DEVA - ALBA IULIA, 

prin Orâștie.
Traseul nr. 3 • BISTRIȚA - TIRGU 

MUREȘ, prin Reghin.
Traseul nr. 4 : BOTOȘANI - SU

CEAVA.
Traseul nr.' 5 : B RAI LA - TULCEA. 

prin Mâcin — Isaccea.

FOC*  A REȘIȚEI
soclațllle sportive din municipiul 
Timișoara. Intre aceștia, maes
trul sportului Ionel pascotă, mo- 
tociclist, șl canotorul Nicușor 
Jișa, din lotul reprezentativ.

Plecați pe traseul Deta — Bocșa 
— Reșița, purtătorii „Ștafetei Pă
cii- au fost tatîmpinațl în satul 
MăurenI de reprezentanții tinere
tului sportiv al județului Caraș- 
Severin, cu care au continuat 
drumul pină In orașul reședință 
de județ.

Xn Sala sporturilor din locali
tate a avut loc o emoționantă 
demonstrație pentru pace a tine
retului sportiv reșlțean, ta cadrul 
căreia maestrul sportului Romu
lus Petrescu a dat citire mesa
jului tineretului sportiv al jude
țului Timiș,

Constantin CREȚU — coresp.

REVĂRSARE DE TINEREȚE
de handbal dintre Celuloza și 
C.SJȘ. Brăila, demonstrații de 
gimnastică, box și lupte.

.Ștafeta Păcii" a fost primită 
cu o entuziastă manifestare de 
bucurie, iar mesajul tineretului 
sportiv gălățean, citit de maes
trul sportului Gheorghe Zaharia, 
triplu campion național de cros, 
a fost subliniat de Îndelungi a- 

, plauze.
Ștafeta a fost preluată de bo

xerul Cornel Bălan, care marți 
dimineață, împreună cu o de
legație de sportivi brăileni, va 
porni din Sala polivalentă spre 
orașul de reședință al județului 
Tulcea.

Nicolae COSTIN — coresp.

clujeancă Oana Avram a prezen
tat mesajul de pace al tineretului 
sportiv clujean, primit cu vii a- 
plauze aprobatoare de întreaga 
asistență.

Pe stadion s-a dat expresie 
dorinței ferme a tineretului din 
cele două județe — români, ma
ghiari, germani și de alte națio
nalități — de a face totul pentru 
a traduce în viață politica inter
nă și externă a partidului și sta
tului nostru, de a asigura liniș
tea necesară împlinirii mărețelor 
planuri pe care ni le-am făurit, 
de ridicare a țării pe noi culmi 
de progres șl civilizație. S-a spus 
un NU categoric cursei înarmă
rilor și un DA hotărit păcii, des
tinderii, dezarmării generale și 
colaborării între popoarele lumii.

Ion TOMA — coresp.

fost dominată de motocrosiștii 
cimpineni (antrenor — maes
trul sportului Ștefan Chițu) 
care au cîștigat primele locuri 
atît in clasamentul individual, 
cit și pe echipe.

CLASAMENTE : seniori (250 
cmc) — 1. Gh. Oproiu (Poiana 
Cîmpina), 2. Al. Enceanu 
(St r. Bv.), 3 L. Dan (Poia
na), 4. E. Mfilner (Torpedo 
Zărnești), 5. M. Dușan (Poia
na) ; tineret (125 eme) — 1. Al.

HANDBALUL MASCULIN
(Urmare din pag. 1)

formațiile de elită. îmbucu
rător, desigur, pentru handbal, 
mărirea grupului de elită, în
mulțirea meciurilor tari și am
plificarea interesului în cît mai 
multe zone contribuind direct 
la creșterea potențialului hand
balului românesc, la augmen
tarea competitivității sale pe 
plan internațional.

VASILE STINGĂ IN FRUN
TEA „TROFEULUI EFICA
CITĂȚII". După desfășurarea 
celei de a 9-a etape a campio
natului masculin de handbal, 
Divizia „A". ierarhia „Trofeu
lui eficacității", instituit de 
ziarul „Sportul", a suferit mo
dificări. în clasament condu
ce acum VASILE STINGĂ 
(Steaua) cu 76 de goluri în
scrise, urmat de Alexandru 
Folker (Politehnica Timișoara) 
73, Marian Dumitru (Steaua) 
65, Mihai Mironiuc (H.C. Mi- 
naur Baia Mare) 59, Benone Ni- 
colescu (Dinamo Brașov) și 
Dan Petru (Universitatea Cluj- 
Napoca) cu cite 57.

DE LA F.R.H.
Analizînd desfășurarea reuniu

nii finale a celei de a IV-a edi
ții a «Cupei României" ia hand
bal masculin, forul de specialita
te a hotărit sancționarea celor 
ce au săvîrșit abateri. Astfel 
arbitrii Borneo lamandi șl Traian 
Eno (ambii din Buzău)', care au

„CUPA OLÎMPÎA“

LA TIR CU ARCUL
Șl TALERE

Tradiționala Întrecere „Cupa 
Olimpia" (la tir cu arcul și ta
lere), desfășurată zilele trecute 
fa Capitală, a reunit o serie de 
sportivi pe poligoanele din par
cul Herăstrău și de la Tunari.

La Întrecerile arcașilor, pri
mul concurs fa aer liber al a- 
nului, reprezentanții clubului or
ganizator, Olimpia București, au 
avut o comportare remarcabilă, 
ciștigînd patru din cele șase pro
be (simplu FIT A). Iată clasa
mentele — seniori : 1. V. Stă- 
nescu (Petrolul Ploiești) 1204 p,
2. A. Berkl (Voința Tg. Mureș) 
1199 p, 3. V. Tamaș (Minerul A- 
ntaoasa) 1170 p; juniori I — 1. 
R. Tănase (Olimpia) 1199 p; ju
niori II — 1. A. Szabo (Voința 
Salu Mare) 951 p; senioare — 1. 
Daniela Bălescu (Olimpia) 1170 p,
2. Aura Chin (Steaua) 1138 p, 3, 
Terezia Preda (Sănătatea Tg. 
Mureș) 1124 p; Junioare I — 1. 
Florlca Aștileanu 984; junioare 
II — 1. Liana Nenciu 827 (am
bele de la Olimpia).

La talere, ta special la skeet 
(talere lansate din turn) s-au 
obținut rezultate mai bune, in 
frunte eu cel al băimăreanului
A. Csorba 194 t din 200 posibile. 
El a fost urmat In clasament de 
D. Buduru (Olimpia) 192 și I. 
Ionică (Unirea Joița) 192. Dintre 
juniori, pe primul loc s-a si
tuat I. Majornik (Steaua) cu 1431 
(150). Iată și clasamentul la trap 
(talere lansate din șanț): 1. M. 
Ispasiu (Olimpia) 183 (200), 2. S. 
Iorgu (AGVPS) 180, 3. G. Tomo- 
ioagă (C.S.M. Bala Mare) 166 ; 
juniori — E. Somoly (C.S.M. Ba
la Mare) — 133 (150).

în concursul începătorilor (50 
talere) au cîștigat — skeet — 
„speranțe": I. Florea (Unirea
Joița) 42, la trap — ăsperanțe" 
anul 1 — Gh. Cristescu (AGVPS) 
32, „speranțe" juniori — E. Za
haria (Olimpia) 36 și „speranțe" 
anul II — V. Tătarii (AGVPS) 36.

6 ECHIPE CALIFICATE 
ÎN TURNEUL FINAL 

DE VOLEI JUNIORI I
Timp de 5 zile în sala Liceu

lui nr. 1 din Hunedoara s-a des
fășurat turneul semifinal al cam
pionatului național de volei, ju
niori I, la care au participat 15 
echipe. După întreceri „de bun 
nivel tehnic și spectacular" — 
cum afirma V. Dumitrescu, an
trenorul echipei naționale de ju
niori (disputate în trei serii a 
cite 5 echipe), pentru finala ce 
se va desfășura la Buzău între 
19—23 mal s-au calificat echipele: 
Dinamo București, C.S.Ș. Baia 
Mare, Liceul N. Titulescu Craio
va, C.S.Ș. Tulcea, C.S.Ș. Steaua, 
C.S.Ș. Buzău. (Ioan VLAD — co
resp.).

Ilieș (Loc. Ploiești), 2. FI. Pop 
(I.R.A. Tg. Mureș), 3. P. 
Schmidt (Poiana) ; juniori (pi
ni la 80 cmc) — 1. E. Moașa 
(St. r. Bv.), 2. G. Belle (Elec
tro Sf. Gheorghe), 3. B. Ilieș 
(Torpedo) ; juniori (50 cmc) —
1. C. Tompa (Electro), 2. L. 
Penu (Muscelul C. Lung), 3.
B. Drăghici (St. r. Bv.) ; e- 
chipe — 1. Poiana Cîmpina 
102 p, 1 Torpedo Zărnești 80 
p, 3. Steagul roșu Brașov 76 p.

ÎN PUNĂ ACTUALITATE
condus meciul dintre Steaua și 
Dinamo București, au fost sus
pendați S etape din competițiile 
oficiale pentru neapllcarea pre
vederilor regulamentare față de 
abaterile șl atitudinea sportivilor 
șl oficialilor. De asemenea, arbi
trii Alex. Vlrtopeanu șl Mihai 
Stăncilă (ambii din București) 
au fost suspendați 2 etape din 
competițiile oficiale pentru nea
pllcarea prevederilor regulamen
tului ta finalul meciului

heracle, Învingătorul zilei H I P FS M
Capul de afiș al reuniunii de 

duminică a fost „Premiul de a- 
prilie", alergare care a revenit 
cu ușurință lui Heracle, armă
sarul arătînd că traversează o 
perioadă de totală transformare. 
Vom mai menționa triplul suc
ces al formației Gh. Tănase, care 
astfel a totalizat 8 victorii, dar 
lider în clasament rămîne Sandi 
Ionescu cu 9 succese.

In altă ordine de idei, o jus
tificată neîncredere prezintă cro
nometrajele, în special pentru 
caii care nu se află în lupta fi
nală. De exemplu, premiul Ar
temis, disputat pe 4 aprilie, s-a 
redus La un duel între Ogășan 
și Romița, care au condus de
tașat întreaga cursă, terminînd 
la mare distanță de restul concu- 
renților. Surprinzător, după du
rata oficială a alergării, primul 
cal din plutonul al doilea a fost 
declarat ca sosit la numai 6 ze
cimi de secundă de cîștigător,

C.S.Ș. LICEUL MIERCUREA CIUC 
CAMPIOANĂ DE JUNIORI LA HOCHEI

ccul Miercurea Ciuc — S. C. 
Miercurea Ciuc 11—3 ; ETAPA

Ultimul „act" al campionatu
lui republican de hochei rezer
vat echipelor de juniori I (pînă 
la 18 ani) s-a consumat re
cent pe patinoarul artificial a- 
coperit din Miercurea Ciuc. A 
fost vorba, de fapt, de ulti
mele cinci etape, grupate în cel 
de al VI-lea turneu al com
petiției, la capătul căruia, e- 
chipa învingătoare a fost de
clarată C.S.Ș. Liceul Miercurea 
Ciuc (antrenor Emeric Mezei). 
Superiori pe toate planurile, e- 
levii din Miercurea Ciuc au 
cîștigat titlul de o manieră ca
tegorică, cu un avans de 15 
puncte față de cea de a doua 
clasată — Dunărea Galați (48 
puncte față de 33 !).

Turneul de la Miercurea Ciuc 
a fost, în general, echilibrat, 
oferind spectatorilor cîteva 
jocuri frumoase, dinamice, cu 
scoruri strînse (S. C. Miercu
rea Ciuc — Dunărea Galați,
C.S.Ș.  2 Dinamo București — 
Avîntul Gheorgheni, Dunărea 
Galați — Avîntul Gheorgheni).

Iată rezultatele înregistrate 
în cele 5 etape : ETAPA I : 
Dunărea Galați — C.S.Ș. Uni
rea Tg. Secuiesc 13—4, C.S.Ș. 
2 Dinamo București — Avîn
tul Gheorgheni 5—4, C.S.Ș. Li-

TURNEU CLUJEAN 
PENTRU C.N. I

Campionatul național de 
baschet feminin se va relua 
prin meciurile turului 5 al 
grupei valorice 1—6, progra
mate să se desfășoare, de 
miercuri pînă duminică, în 
Sala sporturilor din Cluj-Na- 
poca. finind seama de disputa 
foarte echilibrată dintre prin
cipalele candidate la titlu — 
Universitatea Cluj-Napoca și 
Politehnica București — tur
neul prezintă o importanță de
osebită. Cele două echipe to
talizează acum același număr 
de puncte (66) și sînt depar
tajate doar de coșaverajul di
rect, favorabil clujencelor 
(428—390). Pe celelalte locuri 
ale clasamentului se află : 3.
Voința București 58 p, 4. O- 
limpia București 55 p, 5. Uni
versitatea Timișoara 49 p, 6.

Divizia „A" dc

REZULTATE NORMALE IN
Sîmbătă și duminică s-au des

fășurat partidele primei etape a 
turului campionatului Diviziei 
„A" de tenis de masă. Au avut 
Joc 4 meciuri feminine și 3 
masculine, din grupa a II-a va*  
lorică.

SERIA A
TRACTORUL BRAȘOV — 

VOINȚA SATU MARE (m) 9—3
șl 3. Victorii : Ca dar 2+3, Pa- 
naite 2+2, Bobîrnac 1+1, Badea 
3+2 pentru gazde, respectiv Ho- 
daș 1+1, Mokoldy 1+1, Barta 1 
(C. GRUIA-coresp.).

C.S.M. BUZĂU — MECANICA 
FINA BUCUREȘTI (m) 2—9 șl
2—9. Au punctat Dorcescu 2+3 
de la C.S.M., respectiv Ghiță 
3+3, Călăuz 3+1, Udriște 1+1, 
Pagu 1+3, dublul Ghiță — Pâgu 
(I. STANESCU-coresp.).

CONSTRUCTORUL TG. MUREȘ

H.C.  Minaur Baia Mare — Con
structorul Arad.

Secțiile de handbal din clubu
rile Steaua și Dinamo Bucu
rești au fost sancționate cu a- 
vertisment pentru lipsuri în edu
carea sportivilor și oficialilor 
proprii. Sportivilor Nicolae Mun- 
teanu și Marian Mirică (Steaua), 
Mircea Bedivan, Eugen Andre- 
escu, Virgil Marchidan și Claudiu 
Ionescu (Dinamo București) le-a 
fost dat - un avertisment pentru 
atitudine și comportare nesporti
vă în timpul și — mai ales — în 
finalul meciului din »Cupâ 
României".

ceea ce ar însemna 5—6 metri, 
deși în realitate al doilea plu
ton a terminat la cîteva zeci de 
metri, nici unul dintre cai ne- 
fiind în lupta finală, așa cum 
eronat rezultă din cronometraj, 
care îi acreditează artificial cu 
recorduri superioare. Iată de ce 
solicităm o corectă înregistrare 
a recordurilor, acest element 
fiind determinant in stabilirea 
valorii unul cal.

Profităm de ocazie pentru a 
semnala n ecou cor danța în pro
gramul oficial dintre durata a- 
lergării și recordurile pe kilo
metru cu care au fost acreditați 
unii cai în premiul Adina.

O mai mare atenție se cere 
și în anunțarea rezultatelor, pen
tru a nu se mai întîmpla ca 
în premiul Apahida, alergat tot 
pe 4 aprilie, cursă în care Hu- 
blou a sosit al treilea, fiind ast
fel afișat pe hipodrom ; In 
schimb, în programul oficial —

I 
I

A II-a: Avîntul Gheorgheni g 
— C.S.Ș. Unirea Tg. Secuiesc I 
11—5, C.S.Ș. 2 Dinamo Bucu- ■ 
rești — S. C. Miercurea Ciuc - 
9—4, C.S.Ș. Liceul Miercurea | 
Ciuc — Dunărea Galați 5—2 ; I 
ETAPA A III-A : Dunărea Ga
lati — C.S.Ș. 2 Dinamo Bucu- | 
rești 5—4, C.S.Ș. Liceul Miercu- I 
rea Ciuc — C.S.Ș. Unirea Tg.
Secuiesc 27—2, Avîntul Gheor- g 
gheni — S. C. Miercurea Ciuc I 
7—4 ; ETAPA A IV-A : C.S.Ș. 1 
Liceul Miercurea Ciuc — C.S.Ș. « 
2 Dinamo București 7—3. Du- a 
narea Galați — Avîntul Gheor- I 
gheni 4—3, S. . C. Miercurea
Ciuc — C.S.Ș. Unirea Tg. Se- I 
cuiesc 15—3 ; ETAPA A V-A : | 
C.S.Ș. Liceul Miercurea Ciuc — 
Avîntul Gheorgheni 13—7, I 
C.S.Ș. 2 Dinamo București — I 
C.S.Ș. Unirea Tg. Secuiesc ” 
11—4, S. C. Miercurea Ciuc •— ■ 
Dunărea Galați 5—5.

Clasament final : 1. C.S.Ș. •
Liceul Miercurea Ciuc 48 p, 2.
Dunărea Galați 33 p ; 3. C.S.Ș. I 
2 Dinamo București 26 p ; 4. | 
Avîntul Gheorgheni 20 p ; 5.
5. C. Miercurea Ciuc 17 p ; I
6. C.S.Ș. Unirea Tg. Secuiesc I 
6 p. (V. PAȘCANU, coresp.). ’

I
DE MARE INTERES .
>£ BASCHET (f)

Comerțul Lie. „Bolyai" Tg. |
Mureș 45 p. *

în ziua inaugurală au loc .
(de Ia ora 15) partidele : Poli- I 
tehnica — Universitatea Timi- I 
șoara (în jocurile anterioare :

6— 0), Voința — Olimpia (2—4) și I 
„U“ Cluj-Napoca — Comerțul I 
(6—0). Derbyul „U“ — Politeh
nica (3—3) va avea loc joi, de g 
la ora 18.
• Turul 5 al grupei valorice

7— 12 a Diviziei feminine ,,A“ se | 
va desfășura, ta Sala sporturilor | 
din Ploiești, intre 21 și 23 a- • 
prilie.
• A fost stabilit ocașul-gazdă |

al turului 4 al grupei valorice I
1—6 a campionatului național ■ 
masculin. Este vorba de Brașov, 
care va preceda Capitala, gazda I 
ultimului turneu. Datele turnee- g 
lor : 9—13 iunie (la Brașov) șl ■
23—27 iunie (la București).

tenis dc masă

PRIMA ETAPĂ A TURULUI
— METALURGISTUL CUGIR (f) I
3—5 și 5—3. Victorii : Maria Lo- S 
Eonczl 3+3, Maria Hatoș 2 pen
tru gazde, respectiv Gabriela I 
Dornic 2t1, Tatiana Furtuna I 
2+1, Rodica Urbanovici 1+1. (C- I 
ALBU-coresp.).

MEFMC BUCUREȘTI — C.S.M. I 
BUZĂU (f) 5—1 și 5—2. Au pune 
tat : Carmen Găgeatu 2+2, Otllia • 
Bădescu 2+2, Anca Cheler 1+1 
pentru învingătoare, respectiv I 
Lorena Mihai 1, Dorina Murea 3. I 

SERIA B ■
TRICODAVA BUCUREȘTI — 

CONSTRUCTORUL TG. MUREȘ I 
(ni) 6—9 și 6—9. Victorii : Gheor- I 
glie 4+4, Nicolae 1, Popa 1 pen- ■ 
tru gazde, respectiv Lbrlncz 2+2, 
Corburean 3+1, Sîngeorzan 1+2 I 
Paap 3+3.

SPARTAC BUCUREȘTI — ■ 
C.S.M. IAȘI (I) 3—5 șl 3—5. Au 
punctat : Virginia Popa 1+1. I 
Mariana Neagu 2, Lidia Iile 2 g 
pentru bucureștence, respectiv ■ 
Mariana Gaftea 2+3, Adriana _ 
Palamiuc 3+3. (E. TEODORES- I
Cu-cotesp.).

C.S. ARAD I — ÎNFRĂȚIREA 
TG. MUREȘ (I) 5—1 și 5—1. Au g 
punctat : Judith Borbely 2+1, I 
Irina Marton 2+2, Gabriela Kadar I 
1+2 pentru învingătoare, respec
tiv Kinga Lohr 1+1. (N. STRA- g 
JAN-coresp.).
• Sîmbătă șl duminică stal • 

programate doar două partide : 
Sticla C.S.Ș. Bistrița — C.S.Ș. I 
Od. Secuiesc (m) șl înfrățirea I 
Tg. Mureș — Spartac București ■ 
(f), ambele din grupa a II-a va
lorică. ?

la rezultatele acestei alergări — I 
Hublou apare pe locul 4, iar pe I 
tocul 3 Aldina 1

REZULTATE TEHNICE : Cursa I 
I : 1. Răstimp (G. Soleam) 1:42,3, I
2. Sugiuc. Cursa a n-a : 1. Se- ■
menlc (S. Ionescu) 1:41,0, 2. Cla- _ 
ra, 3. Pruna. Cursa a Hl-a : 1. I 
Sucă (Gh. Tănase) 1:31,4, 2. Sur- I 
duc. Cursa a IV-a : 1. Realista * 
(I. Oană) 1:32,6, 2. Frecvența, 3. -
Rodolfo. Cursa a V-a : 1. Tenor I 
(D. Toduță) 1:29,8, 2. Riverana. I 
Cursa a Vl-a : 1. Heracle (G. 
Popescu) 1:31,1, 2. Somon, 3. ■
Drăgălaș. Cursa a VH-a : 1. I 
Krauss (V. Popa) 1:31,7, 2. A- |
tala. Cursa a VIII-a : 1. Hogar 
(C. Iorga) 1:27,4, 2. Jupan, 3. •
Ienupăr. Cursa a IX-a : 1. Her- I 
lea (D. Arsene) 1:30,5, 2. Copist, |
3. Harnic. Cursa a X-a : 1. Tu
fiș (A. Brallovschi) 1:33,0, 2. Jder, g

Constantin DUMITRIU I
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• Cu Steaua, se În
groașă gluma... După ce 
s-a angajat să urce sus, 
cît mai sus, în campio
natul viitor, echipa mi
litarilor a întors-o scurt 
spre Cupa U.E.F.A. chiar 
în această ediție, pentru
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DE LA PETSCHOVSCHI 
LA DOBRIN

Nenumârații admiratori ai Iul Dobrin se în
treabă: se simte oare mina lui la conducerea 
tehnică a echipei F.C. Argeș ? Și chiar dacă 
întrebarea e prematură, am putea spune ca, 
după primele jocuri, stiiul piteștenilor nu s-a 
modificat. Se încearcă, parcă, o iuțire a tem- 
poulul, o evitare a „cantonărilor" în apărare, 
pentru lărgirea posibilităților de contraatac — 
Dobrin a iubit întotdeauna combinația — dar, 
deocamdată, pe teren e o anufre dezordine, 
pentru că marele dirijor de pe gazon n-a reu
șit, încă, să lepede tricoul de jucător. Dealt
fel, după terminarea meciului cu Jiul, Dobrin 
ne spurea: „Aș mai putea juca, și asta chiar 
de mîine". Era în aceastâ mărturisire nu atît 
dorul de gazon, cit amărăciunea că ceea ce 
te întimpiâ pe teren nu iese ca in gîndurile 
iui.

Am avut cîndva un mare jucător, Petschovschî. 
După încheierea strălucitei lui cariere pe ga
zon, a urmat perîoado de antrenor. L-am găsit 
odată pe „Cialo" la Arad, conducînd antrena
mentul lui C.F.R. Arad, Deși marele interna
țional trecuse de mult de vîrsta primei tinereți, 
se simțea câ el își compătimește — da, acesta*  
este termenul — elevii. Șl asta se simțea in 
privirile tinerilor săi jucători.

ca egalul de la Craiova 
să-i deschidă noi ori
zonturi, și mai promiță
toare. Este vorba de 
perspectiva... titlului (da, 
ați citit bine: a titlului!) 
în Ipoteza că în etapa 
viitoare steliștii ar reu-

• MECIUL ROMA
NIA — CIPRU SE VA 
DISPUTA LA HUNE
DOARA. Echipa noas- 
trS națională va susți
ne prima partidă din 
cadrul grupei a V-a 
a Campionatului euro
pean la Hunedoara, ip 
compania selecționa
tei Ciprului, in ziua 
de 1 Mai. tntîlnirea va 
ti condusă de arbitrul 
Arsen Hoxha — Alba
nia.

Marii jucători trebuie să înțeleagă că munca 
de antrenor începe de ia zero șl, în primul 
rind, cu o mare îngăduință față de pașii de 
început ai elevilor. Nemulțumirea continuă nu e 
un bun ajutor. Treptat, jucătorii își pierd în
crederea în forțele lor.

La Pitești, sîmbăta trecută, Dobrin a aliniat 
un atac ciudat, cu Nica și Jurcâ în dreapta 
și în stingă lui Radu II. Pe tușă au rămas in
ternaționalul Turcu și inimosul „caporal" Băluță. 
Dobrin, s-a văzut, nu mai avea răbdare, repro- 
șîndu-le celor pe care i a lăsat pe bancă ceva 
care ținea mai mult de nostalgiile lui de ju- • 
câtor,.

Vrem să credem că Dobrin va regîndi puțin 
poziția antrenorului față de „trupa" pe care 
o conduce. Pentru că el are nenumărate po
sibilități... Dacă ar fi numai să deschidă, cu 
tact și blîndețe, tolba în care se află taine 
pe care nu le știe, totuși, nimeni...

loan CHIRILA
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ȘTIRI • ȘTIRI e ȘTIRI

șl să învingă pe Dina
mo. Nu este chiar o 
posibilitate nefondată 
dacă avem în vedere că 
la Craiova — fără 
lor dăn eseu 1 — ste-
liștilor le-au lipsit 
doar cîteva zeci de se-

cunde pentru a termina 
învingători Intr-un meci 
cu solist Ar mai
intra desigur în calcule 
șl programul foarte a- 
vantajos, în continuare, 
în campionat, al Stelei, 
ca și o serie de „meciuri

• CUPLAJUL BUCU- 
REȘTEAN VA AVEA 
LOC SIMBATA. Fede
rația a stabilit ea me
ciurile Progresul Vul
can — Sportul studen
țesc pi Dinamo — 
Steaua să se dispute 
Mmbătă 17 aprilie $1 
nu duminică 18 apri
lie cum s-a anunțat 
anterior. Partidele vor 
avea loc pe stadionul 
.23 August" din Capi
tală, de la ora 15,30 

de baraj* * din vîrful pi
ramidei, F.C. Olt — Cor
vin ul, Corvin ul — Uni
versitatea Craiova, F.C. 
Olt — Universitatea Cra
iova etc., meciuri din 
care cine știe care va 
ieși în avantaj. Oricum, 
pentru sprintul final se 
află înscrisă — la ora 
aceasta — și Steaua. . . 
Un fapt de subliniat și 
care merită aprecierea 
cuvenită • Gh. Gli- 
sici, observator la der- 
byul de la Craiova: „Am 
marc încredere în arbitri 
ca Salomir și Neșu“. Și 
noi avem I © Ion Ale- 
xandrescu, șeful secției 
de fotbal la Steaua: „In 
meciuri foarte grele, 
cum a fost cel cu Uni
versitatea Craiova, tre
buie să jucăm în primul 
rînd prudent, pentru 
scoruri strînse. De ce ? 
Pentru că avem o echi
pă foarte tînără, pe care 
o înfrîngere severă ar 
demoraliza-o. Or, încre
derea în tine o dobîn- 
dești In mare măsură 
prin rezultat*.  Simplu și 
adevărat. • In faza care 
a dus la deschiderea 
scorului în meciul de pe 
stadionul Dinamo, fun
dașul central Dumitres
cu, care jucase foarte 
bine pînă atunci, a gre
șit în tentativa de de
gajare a balonului și de 
eroarea apărătorului tîr- 
goviștean a profitat Vă- 
etuș, marcînd. Fotbalis
tul din Tîrgoviște, foarte 
afectat de greșeala co
misă, a manifestat nesi
guranță în continuare, 
revenindu-și însă spre 
finalul partidei. Ce să-i 
fad, ăsta e fotbalul 
greșeala așteaptă 1 • Di
nu și Mulțescu s-au ri
dicat peste coechipieri 
ca luciditate în joc. E- 
fortul lor, de a limpezi 
acțiunile unsprezecelui 
din am ovist, s-a văzut 
răsplătit în a doua par
te a jocului, cînd alb- 
roșii au evoluat la un 
nivel indiscutabil supe
rior „actului întîi“. Cît 
de mult contează o min
te sau două mai lim
pezi în teren s-a văzut 
și acum • Așteptam mai 
mult de la Aelenei și 
Agiu, două reapariții 
bucureștene pe un sta
dion din Capitală. Dar 
cei doi apreciați jucă
tori, cîndva titulari La 
Steaua, au evoluat des
tul de șters. Au însă 
dreptul la revanșă ! O 
Internaționalul lorgules- 
cu, fundașul central al 
Sportului studențesc, n-a 
fost introdus în formația 
Ba în partida de la Bra
șov pe motive discipli
nare • Ocupîndu-se mai 
mult de arbitru decît de 
joc, mijlocașul brașovean 
Șulea a fost chemat la 
pauză La cabina arbitri
lor de către observato
rul federal Tache Macri, 
care l-a atenționat asu
pra actelor sale de ne- 
sportivitate. Șulea și-a 
corectat atitudinea In 
repriza secundă, dar „lo
cul*  1-a fost luat de 
coechipierul său Naghi 
— culmea, căpitan al e- 
chipei F.C.M. Brașov ! — 
care, în cele din urmă, 
a șl primit pentru pro
teste un cartonaș galben. 
Ce-i drept, Naghi a adus

șl un element inedit fa
ță de coechipierul său 
Șulea: protestele sale nu 
se adresau numai arbi
trului, ci șl colegilor de 
echipă, care evoluau 
doar cu... nervi (inclusiv 
căpitanul echipei...). • 
Supărațl pentru faptul' 
că echipa favorită a mai 
pierdut un punct pe te
ren propriu (înfrîngerea 
în fața echipei ară den e 
n-a fost uitată !), mulți 
suporteri și-au manifes
tat în final nemulțumi
rea, din păcate „țap is
pășitor" fiind scos arbi
trul S Drăgulici, care 
n-avea nici o vină pen
tru ineficacitatea forma
ției brașovene. Tar după 
terminarea meciului, 
Gheorghe Polișor (om 
de ordine la stadion !) 
tuna și fulgera împotri
va... federației, fiind ga
ta să ne ia de guler. 
Halal om de fotbal și 
de... ordine. • Constăn- 
țenii erau, evident, abă
tuți după meciul de sîm- 
bătă, de la Hunedoara. 
In ultimele trei etape, 
susținute în 8 zile, ei au 
suferit două înfrîngcrl 
la scor șl au obținut 
doar un egal pe teren 
propriu, cu U.T.A. Deși 
au jucat binișor la 
București, în fața lui 
Dinamo, și bine la Hu
nedoara, el nu au reu
șit să înscrie nici un 
gol, ca dealtfel, și în 
meciul cu echipa din A- 
rad, deși ocazii și-au 
creat. Cu o asemenea i- 
neficacitate, le va fi 
greu reprezentanților Li
toralului să treacă cu 
bine dificilele examene 
care îl așteaptă, chiar 
și cele pe care le vor 
susține acasă • In di
mineața meciului, Luces- 
cu, viad și jucătorii hu- 
nedoreni s-au prezentat 
la ora 10 La stadion ca 
la un antrenament obiș
nuit. Au exersat lovitu
rile libere, corner ele și 
centările într-un careu 
aglomerat de jucători, 
cum se presupunea că 
va fi și . în partida de 
după-amiază. Iar rezul
tatul s-a văzut © îm
preună cu jucătorii hu- 
nedoreni s-a antrenat și 
Vrînceanu, fost echipier 
dinamovist, care așteap
tă avizul federației pen
tru a putea evolua la 
Corvin ul. © Un nou 
component al „grupului 
300“, cuprinzînd ju
cătorii care au trecut 
granița celor 300 de pre
zențe în primul eșalon 
al fotbalului nostru. Este 
vorba de dinamovistul 
Mulțescu, care sîmbătă 
a jucat meciul cu nr. 
300. Liderul clasamentu
lui longevității sportive 
este în continuare Dinu, 
cu 422 de partide la ac
tiv • Sîmbătă și-a făcut 
apariția pe prima scenă 
a actualei ediții de cam
pionat jucătorul cu nr. 
400. El este tîrgovișteanul 
Tur bătu. în cele 25 de 
etape disputate, cei mai 
mulți Jucători au utili
zat Jiul și Progresul- 
Vulcan, cîte 27, Steaua 
și Chimia, cîte 25, iar 
cel mal puțini a rulat 
Universitatea Craiova, 
doar 18.

Pînă acum cîteva luni se 
spunea mereu că Universi
tatea Craiova este prima 
(unii susțineau chiar că este 
singura) echipă românească 
de club, cu reală clasă 
internațională, avind lotul 
cel mai valoros (după unii
— de departe cel mai valo
ros), prestînd jocul cel mai 
modern (la noi), cel mai e- 
ficace, cel mai spectaculos 
etc, etc.

Trei meciuri din ultima 
vreme, cu „U“ (1—3), cu 
Sportul studențesc (0—2) și 
cu Steaua (1—1, acasă !), 
ne-au convins că în curtea 
campionilor (și ai cîștigăto- 
rilor „Cupei României") des
tule lucruri nu merg cum 
trebuie. In primul rînd — 
și acest aspect este esențial
— NU MERGE JOCUL! 
Proba probatissima. cu sute 
de mii de martori, a fost 
chiar ultimul meci (televi
zat), cel cu Steaua, jucat 
ve teren propriu. Obișnuiți 
să-și surclaseze aproape ori
ce adversar acasă, fotbaliș
tii olteni au foSt sîmbătă 
de NERECUNOSCUT. Con
secință a infatuării, a „fu
murilor" unora dintre jucă
tori ? Nu numai... Simplă 
întîmplare nefericită ? Nu.

Este adevărat că Steaua, 
cu un efectiv valoric indi
vidual evident inferior cam
pionilor, a jucat FOARTE 
INTELIGENT singura carte 
pe care o avea la înde- 
mină : apărarea cu orice 
preț (mai cu seamă în lipsa 
lui Iordănescu), apărare în 
fața celui mai puternic, a- 
părare în fata mare
lui favorit. apărare ce
nușie adeseori. apăra
re lipsită do orice virtu
te spectaculară, dar apăra
re sănătoasă și practică. Și 
I-A IEȘIT JOCUL ! Mai 
mult, a fost la numai cîteva 
zeci de secunde de o vic
torie de nimeni așteptată.

Este de asemenea adevă
rat că Universitatea a jucat 
cu totul neindicat, NEINTE- 
LIGENT, un meci cu o e- 
chipă-arici. A zburdat des
tul, a făcut fițe, a asaltat 
orbește (mai ales unde era 
aglomerarea mai mare) 
poarta adversă, dar nu a 
gindit și nu a găsit nici un 
moment o soluție potrivită 
in meciul de simbătă. Rea
list judecind însă lucrurile, 
în actuala ei alcătuire, cu 
orientarea jocului său actu
al, era și greu de găsit. Să 
ne explicăm. Ani de zile. 
Universitatea a fost echipa 
purtată de două extreme 
foarte valoroase (Țarălun- 
gă — Mareu, Crișan — 
Marcu), care spărgeau apă
rările și ofereau culoar și 
mingi ideale unor foarte 
percutante virfuri centrale 
care s-au numit fie Oblc- 
menco, fie Bălan, fie Că- 
mătaru. Ce se întîmplă as
tăzi ? Cele două extreme au 
rămas... una, Crișan, aripă 
.cu dinamită", irezistibil de

cele mai multe ori in cam
pionatul intern, iar în ulti
ma vreme a dispărut și 
Crișan („e și bătrîn”, zic 
unii ; are numai 26 de ani, 
cum o să fie bătrîn ? — sus
ținem noi). Adevărul, după 
opinia noastră, este că ab
senta iui Crișan nu înseam
nă numai un titular in mi
nus Ia Craiova, ci inseamnă 
— practic — ALT JOC. alt
fel orientat, dar și mai slă
bit în atac. „Căruța a ră
mas fără o roată" — spuneau 
unii suporteri craioveni 
sîmbătă și cam au drepta
te. S-a vorbit adeseori fru
mos de Geolgău, de Cîrțu 
sau Irimescu. Jucători ta- 
lentați fără discuție, dar 
nici unul dintre ei nu a 
făcui și — susținem noi — 
nici nu poate face treaba 
pe care o făcea în teren 
Crișan. Au ait stil, alte 
mijloace și au mult mai pu
tină forță de pătrundere. 
Am auzit însă că fostul in
ternational Crișan a avut în 
ultima vreme abateri de la 
conduită, clubul fiind supă
rat pe el. Așa o fi. Noi nu 
o să apărăm niciodată in
disciplina. Dimpotrivă. O 
judecăm cu măsura nece
sară. Dacă a greșit. Crișan 
merită sancțiunile cuvenite. 
Constatăm însă că jocul 
campionilor fără Crișan este 
alt joc, mult mai puțin 
competitiv ca înainte. Pe de 
altă parte, susținem ideea, 
ușor verificabilă, că la e- 
chipa campionilor noștri 
s-au tratat diferit (ca să nu 
spunem că uneori nu ș-au 
tratat deloc) abateri ale ju
cătorilor și ulciorul s-a tot 
dus la apă... Și efectele se 
simt. Unitatea de azi a e- 
chipei nu mai este unita
tea dinainte, problemele din 
jurul echipei unele se rezol
vă, altele nu prea, și toate 
acestea SE VĂD ÎN JOC.

Am scris rjndurile de fa
ță în momentul cînd se 
mai poate face ceva, cînd 
se ma> pot — de fapt — fa
ce multe. Lucruri care TRE
BUIE FĂCUTE pentru că 
nu este vorba de o echipă 
oarecare, ci de prima echi- 
pă-fanion a țării, echipa 
cea mai îndrăgită, probabil, 
în România, care merită a- 
tentia tuturor și în primul 
rînd a... craiovenilor. Uni
versitatea de azi are nevoie 
nu numai de aplauze (e 
ușor să bați din palme...), 
ci DE SPRIJIN. Am aflat 
că unii jucători craioveni se 
gîndesc la transferuri la 
sfîrșitul campionatului. A- 
ceeași poveste ca și anul 
trecut. Nu e bine. Și nu e 
nici normal. Această echi- 
pă-fanion, cu fotbaliști foar
te valoroși și cu băieți buni, 
trebuie ajutată să rămînă ea 
însăși (cea care a fost), să 
rămînă aceeași mare dra
goste — motivată — a fot
balului nostru.

Marius POPESCU
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SERIA I
C.F.R. Pașcani — Minerul Gu

ra Humorului 0—0, Metalul Bo
toșani — A.S.A. Cîmpulung Mol
dovenesc 1—1 (1—0), Avîntul 
TCMM Frasin — TEPRO Iași
1—0 (1—0), Nicolina Iași — Șire
tul Bucecea 1—0 (0—0), Cimentul 
Bicaz — Integrata Pașcani 2—0 
(0—0), Cristalul Dorohoi — Me
talul Rădăuți 2—2 (1—2), Foresta 
Fălticeni — Cetatea Tg. Neamț
3— 0 (1—0), Minerul Vatra Dor-
nei — Celuloza Piatra Neamț
4— 1 (2—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 20-a : 1. MINERUL 
GURA HUMORULUI 27 p (39—17),
2. C.F.R. Pașcani 27 p (34—15),
3. TEPRO Iași 26 f) (36—22)... pe 
ultimele : 14. Cimentul Bicaz 16 
p (18—31), 15. Cristalul Dorohoi 
16 p (26—44), 16. Integrata Paș
cani 9 p (19—45).

SERIA A II-a
Letea Bacău — Petrolul Mol- 

nești 2—1 (1—1), Gloria Focșani
— C.S.M. Borzești 0—1 (0—0), Rul
mentul Bîrlad — Partizanul Ba
cău 1—0 (1—0), Textila Buhușl
— Laminorul Roman 0—1 (0—1),
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — 
Luceafărul Adj ud 2—0 (1—0), Fo
resta Gugești — Victoria Bacău 
0—1 (0—1), DEMAR Mărășești — 
Viticultorul Panciu 2—0 (0—0).
Metalul Huși — Minerul Comă- 
nești 0—3 — Metalul s-a retras 
din campionat.

Pe primele locuri : 1. LAMI
NORUL ROMAN 29 p (39—15), 2. 
Victoria Bacău 28 p (28—11). 3. 
Petrolul Moinești 27 p (44—17)... 
pe ultimele : 14. Viticultorul
Panciu 14 p (31—55), 15. Rulmen
tul Bîrlad 14 p (15—35).

SERIA A III-a
Prahova Ploiești — Minerul Fi- 

lipeștii de Pădure 1—0 (0—0),
SN 1TA Brăila — Carpați Sinaia
1—0, (0—0), Chimia Buzău — Chi
mia Brăila 1—0 (0—0), Chimia 
Brazi — Autobuzul Făurei 1—0 
(0—0), Metalul Mija — I.C.I.M. 
Ploiești 0—0, Carpați Nehoiu — 
Ferodoul Rm. Sărat 2—1 (2—0),
Petrolul Berea — Caraimanul

DIVIZIA
Bușteni 2—0 (2—0), Poiana Cîm- 
plna — Petrolul Băicoi 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. PRAHO
VA PLOIEȘTI 35 p (41—0), 2.
I.C.I.M.  Ploiești 26 p (31—21), 3. 
Chimia Brazi 25 p (42—20)... pe 
ultimele : 14. Caraimanul Buș
teni 16 p (21—29), 15. Petrolul 
Berea 16 p (28—41), 16. Autobu
zul Făurei 12 p (10—52).

SERIA A rv-a
Portul Constanța — Granitul 

Babadag 3—0 (2—0), Ancora Ga
lați — Chimpex Constanța 3—0 
(1—0), Arrublum Măcln — Ș.N. 
Tulcea 3—2 (1—0), Voința Con
stanta — Metalosport Galați 1—0 
(0—0), Progresul Isaccea — Ma
rina Mangalia 2—0 (2—0), Șoimii 
Cernavodă — Victoria Tăndărel 
0—0, Avîntul Matca — Cimentul 
Medgidia 2—2 (1—1), Metalul 
Mangalia — Rapid Fetești 0—1 
(0-1).

Pe primele locuri : L PORTUL 
CONSTANȚA 28 p (47—16), 2. Ra
pid Fetești 26 p (32—22), 3. Me
talosport Galați 24 p (42—19)... pe 
ultimele : 14. Chimpex Constanța 
16 p (20—30), 15. Granitul Bab'a- 
dag 16 p (17—37), 16. Marina 
Mangalia 13 p (17—31).

SERIA A V-a
Dinamo Victoria București — 

FEROM Urziceni 1—1 (1—0). Elec
tronica București — Flacăra ro
șie București 0—1 (0—0), T.M.
București — Danubiana Bucu
rești 1—0 (1—0), Viitorul Chir- 
nogi — Petrolul Roata de Jos
1—2 (1—2), Ș.N. Oltenița — A-
monil Slobozia 0—0, I.C.S.I.M. 
București — Abatorul București
1—0 (0—0), Tehnometal București 
— F.C.M. Giurgiu 2—0 (1—0),
Constructorul Călărași n-a jucat.
• Joi, 15 aprilie are loc etapa 

a 23-a, intermediară, în seria a 
V-a.

Pe primele locuri : 1. DINA
MO VICTORIA BUCUREȘTI 34 p 
(46—12), 2. T.M. București 24 p

A 20-a
SERIA A VUI-a

Textila Cisnădie — Metalurgis
tul Cugir 2—0 (2—0), Minerul 
Paroșeni — Minerul Vulcan 2—3 
(1—1), Minerul Ghelar — Șuria- 
nul Sebeș 3—0 (1—0), Victoria 
Călan — Lotru Brezoi 1—0 (1—0), 
Minerul Aninoasa — C.F.R. Si- 
meria 1—0 (0—0), IMIX Agnita
— Explormin Deva 3—0 (1—0), 
Automecanica Mediaș — Meca
nica Alba Iulia 2—0 (2—0), Mi
nerul Certej — Vitrometan Me
diaș 7—2 (4—0).

Pe' primele locuri : 1. META
LURGISTUL CUGIR 28 p (47—15),
2. Explormin Deva 25 p (36—16),
3. Textila Cisnădie 24 p (24—30)... 
pe ultimele: 14. IM1X Agnita 16 
p (20—23), 15. Automecanica Me
diaș 16 p (21—38), 16. Vitrome- 
tan Mediaș 14 p. (14—36),

SERIA A IX-a
Metalul Bocșa — C.F.R. Arad

1— 1 (0—1), Șoimii Lipova — Vic
toria Ineu 2—0 (2—0), oțelul Or. 
dr. Petru Groza — Electromotor 
Timișoara 0—0, Recolta Salonta
— Unirea Tomnatic 2—o (1—0), 
Gloria Reșița — Vulturii textila 
Lugoj 4—0 (1—0). Unirea Slnni- 
colau — Bihorul Beiuș 3—0 
(0—0), Chimia Arad — C.F.R. Ca
ransebeș 0—0 — s-a jucat la 
Ineu. Minerul Anina — Voința 
Oradea 4—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. GLORIA 
REȘIȚA 26 p (39—22), 2. C.F.R. 
Arad 26 p (35—25), 3. Șoimii Li- 
pova 25 p (36—23)... pe ultimele:
15. Recolta Salonta 14 p (25—38),
16. Chimia Arad 13 p (26—42).

SERIA A X-a
Victoria Cărei — Armătura Za

lău 3—0 (2—0), C.S.U. Tricolorul 
Oradea — Silvania Cehu Silva- 
niel 1—0 (0—0), Chimia Tășnad
— Minerul Băița 1—0 (1—0), Ra
pid Jibou — Minerul Baia Sprie
2— 1 (2—0), Minerul Băiuț — Oa
șul Negrești 2—1 (1—0), Slmared 
Baia Mare — Bihoreana Mar- 
ghita 2—1 (0—0), Unirea Valea 
lui Mihal — Minerul Baia Borșa

„C“ - ETAPA
(27—22), 3. Danubiana Bucu
rești 21 p (25—22)... pe ultimele: 
14. Constructorul Călărași 15 p 
(22—29), 15, Electronica Bucu
rești 14 p (23—31), 16. Petrolul 
Roata de Jos 14 p (25—45).

SERIA A Vl-a
ROVA Roșiori — Recolta Stoi- 

«•ănești 3—1 (1—0), Progresul Pu
cioasa — Dunărea Zimnlcea 4—0 
(3—0), Chimia Găeștl — Cimen
tul Fieni 2—1 (0—1), Dacia Pi
tești — Constructorul Pitești 3—1 
(1—0), Petrolul Videle — Progre
sul Corabia 2—1 (1—0), Cetatea 
Tr. Măgurele — Chimia Tr. Mă
gurele 1—3 (0—2), Unirea Răcari
— Electronistul Curtea de Argeș
1— 0 (0—0), Sportul muncitoresc
Caracal — Muscelul Cîmpulung
2— 1 (2—1).

Pe primele locuri : 1. ROVĂ 
ROȘIORI 30 p (39—16), 2. Chimia 
Tr. Măgurele 24 p (31—17), 3.
Muscelul Cîmpulung 24 p (32—
19)...  pe ultimele : 15. Unirea 
Răcari 16 p (23—29), 16. Progre
sul Pucioasa 14 p (21—32).

SERIA A Vil-a
Minerul Motru — Constructo

rul Craiova 1—0 (1—0), Dlerna 
Orșova — Minerul Horezu 2—1 
(2—1), Dunărea Calafat — C.F.R. 
Craiova 1—0 (0—0), Jiul Rovinarl
— Unirea Drobeta Tr. Sev. 1—0
(0—0), Parîngul Novaci — Me
talurgistul Sadu 1—0 (1—0),
I.O.B. Balș — Minerul Moldova 
Nouă 0—0 — s-a jucat la Dră- 
gășani. Viitorul Drăgășanl — 
Mecanizatorul Simian 1—0 (1—0), 
Electroputere Craiova — Minerul 
Ora vița 1—0 (1—0).
• In meci restanță (etapa a 

18-a) I.O.B. Balș — Jiul Rovl- 
nari o—l.

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL MOTRU 30 p (41—14), 2. 
Dierna Orșova 29 p (29—19), 3.
Electroputere Craiova 26 p (34— 
10)... pe ultimele : 14. Minerul
Horezu 15 p (22—32), 15. I.O.B. 
Balș 15 p (18—30), 16. Parîngul 
Novaei 12 d (17—49).

3—0 (1—0), Bradul Vișeu — 
CUPROM Baia Mare 3—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. ARMĂ
TURA ZALAU 31 p (53—17), 2. 
Victoria Cărei 26 p (38—21), 3. 
Unirea Valea lui Mihal 25 p (46—
20) ... pe ultimele : 15. Silvana 
Cehu Silvaniei 13 p (23—42) — 6 
victorii, 16, C.S.U. Tricolorul O- 
radea 13 p (18—37) — 5 victorii

SERIA A Xl-a
Industria sir mei Cimpla Turzil

— Metalul Sighișoara 1—0 (1—0).
Metalotehnlca Tg. Mureș — Tex
tila Năsăud 3-1 (1—1), C.I.L,
Blaj — Minerul Rodna 2—1 (1—1). 
Oțelul Reghin — Sticla-Arieșui 
Turda 1—0 (0—0), Foresta Bistri
ța — Avîntul Reghin 2—1 (0—1), 
C.E.M. Cluj-Napoca — Unirea 
Dej 4—1 (2—0), Unirea Alba lu- 
11a — Metalul Alud 3—0 (2—0). 
Lăpușul Tg. Lăpuș — Mureșul 
Luduș 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. IND. 
RIRMEI C. TURZII 29 p (35—15),
2. Unirea Alba Iulia 26 p (42—
21) , 3. Sticla Turda 23 p (34—22)...
pe ultimele : 14. Textila Nă
săud 16 p (19—34). 15. C.I.L.
Blaj 16 p (11—30), 16. Unirea Dej 
12 p (26—43).

SERIA A XII-a
Progresul Odorhel — Nltramo- 

nia Făgăraș 2—0 (2—0), Torpedo 
Zărnești — Minerul Baraolt 4—0 
(4—0), Tractorul Miercurea Cluc
— Metalul Tg. Secuiesc 2—0 (0—0), 
Carpați Brașov — Măgura-Mobi- 
la Codlea 0—1 (0—0), Metalul St. 
Gheorghe — Chimia Victoria 1—1 
(1—1), Precizia Să cele — Mure
șul Toplița 0—0, Minerul Bălan
— Unirea Cristuru Secuiesc 3—0 
(2—0), Utilajul Făgăraș — Me- 
trom Brașov 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. PRO
GRESUL ODORHEI 26 p (35—15),
2. Precizia Săcele 25 p (23—21),
3. Minerul Bălan 23 p (28—38)... 
pe ultimele : 15. Unirea Cristur 
16 p (25—32), 16. Carpați Brașov 
14 p (27—33).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de către corespondenții 
noștri voluntari ■'in localitățile 
respective.



După meciul de la Rovigo

LIPSA OL COEZIUNE A ECHIPEI - 
EXPLICAȚIA EȘECULUI RUGBYȘTILOR V

ROVIGO, 12 (prin telefon). 
Rugbyștii noștri ne-au deza
măgit mult pe stadionul care 
poartă numele celebrului rug- 
byst italian Baltaglini, nereu
șind să se desprindă nici de 
astă-dată din ceea ce a început 
să se numească „complexul 
italian", deși majoritatea su
porterilor așteptau o victorie 
românească aproape firească. 
Dar echipa noastră de rugby 
se află la ceasul unor impor
tante remanieri. Unele indispo
nibilități, renunțarea pe motiv 
de virstă sau de lipsă de for
mă la unii titulari de ieri au 
făcut ca această primăvară să 
devină un anotimp al căutări
lor. Jucători cu mai puțină ex
periență internațională, Be- 
cheș, Florea, Podărescu, ca să 
nu mai vorbim de Gurămare, 
Moț, T. Toadcr sau C. Gheor- 
ghe, ca și debutanți, au pă
truns pe porțile larg deschise 
ale echipei naționale. într-o 
astfel de formulă nouă, „15“-le 
tricolor a învins — fără a 
convinge însă ! — echipa R. F. 
Germania, pentru a pierde a- 
poi (15—21) In fața „squadrel 
azzurra". înfrîngerea nu se da
torează vreunei evoluții de ex
cepție a italienilor sau arbitra
jului generos cu gazdele, cît 
mai ales propriei lipse de de
cizie și inspirație a rugbyști- 
lor noștri. Multe baloane cule
se în margine (Caragea, Du
mitru, Rădulescu) nu au fost 
folosite judicios. S-au ales so
luții individuale care au șl 
dus, dealtfel, la ratarea a două 
eseuri ca și făcute (Stoica și 
Lungu). De asemenea, jocul cu 
piciorul a fost defectuos. A 
fost pregnantă lipsa de coeziu-

„FORMULA 1“ LA AUTOMOBILISM DUPĂ TREI ETAPE
începută la 23 ianuarie, în

trecerea „bolizilor" de Formula 
1 și-a consumat pînă în pre
zent 3 etape și anume cele de 
la Kyaîami, Rio de Janeiro și 
Long Beach. Victoria în spec
taculoasele dar și periculoase
le concursuri a revenit aler
gătorilor : Alain Prost (Rena
ult) la Kyalami, Nelson Piquet 
(Brabham) la Rio și Niki Lau
da (Mc Laren) la Long Beach.

Referindu-ne la primii 6 cla
sați în fiecare dintre cele 3 
curse (doar aceștia primesc 
puncte în funcție de locul o- 
cupat : 9 locul I respectiv 6, 
4, 3, 2, 1) remarcăm că doar 
unul'dintre ei a obținut punc-

TURNEUL MASCULIN DE VOLEI PENTRU LOCURILE 9-12
FOCȘANI, 12 (prin telefon).— 

In sala „Vrancea" din localita
te a continuat turneul mascu
lin de volei pentru locurile 9—12, 
Ih urma căruia două echipe din 
cele 4 prezente vor retrograda 
In ,,B“. In primul meci s-au 
întllnit echipele care în ziua 
precedentă părăsiseră terenul 
învinse : C.S.M. Suceava șl C.S.M. 
Delta Tulcea. După cum în
cepuse jocul, se părea că ba
lanța se va înclina în fața 
voleibaliștilor tulceni care și-au 
adjudecat setul întîl la o dife
rență confortabilă. Dar suce
venii au dominat și mai net 
partea a doua a întâlnirii. ega- 
lînd situația. Din setul trei am 
asistat la o luptă dîrză (din 
păcate, însă, jocul a fost lipsit 
de virtuți tehnice), sucevenii 
dovedindu-se însă mai „gospo
dari" în flnalurile de set șl, 
astfel, C.S.M. Suceava ctștigă 
întâlnirea cu 3—1 (—9, 2, 11, 13).

DIVIZIA „A“
(Urmare din vag. I) 

ne in sinul echipei. Și cu toa
te acestea, cum ne spunea Roy 
Bish, cunoscutul antrenor ga- 
lez. prezent la meci : „româ
nii puteau ciștiga și faptul nu 
ar fi surprins pe nimeni". Mo
mentul decisiv al meciului s-a 
petrecut atunci cînd Azzali 
(min. 58), în plină dominare 
românească, a Izbutit al doi
lea eseu italian. zdrunănînd 
și mai mult moralul — nu 
știm de ce labil — al echipei 
noastre. La eseuri am fost e- 
gali cu învingătorii : 2—2, dar 
diferența a realizat-o Betta- 
rello, sile cărui lovituri de pi
cior au fost necruțătoare I Și 
acum, cîteva declarații :

V. Irimescu, antrenor fede
ral : „Italienii au părut mal 
lucizi. Ai noștri, în schimb, au 
jucat slab și nu au fost ei în
șiși decît în prea puține mo
mente. Trebuie să muncim în 
viitor cu mai multă răspundere 
pentru a alcătui o nouă forma
ție capabilă de victorii șl pe 
terenurile adverse...".

C. Thomas, arbitrul galez al 
meciului : „I-am văzut altă
dată pe români practicînd un 
rugby excelent. Astăzi — spre 
surprinderea mea — și-au 
pierdut naturalețea, calmul, 
într-o partidă ușoară, pe care 
o puteau controla foarte bine".

în concluzie, un „clasic" 
meci Italia — România, și, din 
păcate, o nouă evoluție slabă 
a „tricolorilor". Vom trece pes
te eventuale merite individua
le, așteptînd să remarcăm din 
nou cît de curînd ECHIPA. O- 
cazia proximă, luna viitoare, 
la București. în partida cu 
U.R.S.S., din cadrul C.E.

Geo RAETCH1

te în toate etapele. Este vorba 
de finlandezul Keke Ros
berg care s-a clasat o dată pe 
locul 5 (în etapa I) și de două 
ori pe locul 2 (etapele a Il-a 
și a III-a), devenind astfel li
der cu 14 p. Un început pro
mițător al acestui pilot, aler
gător cu o mare experiență (el 
este campionul mondial de 
formula 2). acum în vîrstă de 
34 de ani. Cel care au acumu
lat puncte doar în cite două 
etape sînt A. Prost, N. Lauda, 
J. Watson și M. Alboreto. în 
ceea ce privește mărcile, se 
remarcă succesul obținut pînă 
acum de Williams (piloți K. 
Rosberg și C. Reuteman), Re-

Doar doi jucători s-au ridicat 
peste valoarea modestă a ce
lorlalți : Bosînceanu de la în
vingători șl lacoblev de la în
vinși. Au arbitrat bine bucu- 
reștenll V. Ran gliei șl V. Du
mitru.

In cea de a doua partidă s-au 
confruntat Politehnica Timișoara 
șl C.S.U. Oțelul Galați, echipe 
care obținuseră victoria și în 
ziua precedentă. Un med ex
trem de important pentru am
bele formații, învingătoarea 
sporindu-șl considerabil șansele 
de rămînesre în divizie. Gălățe- 
nil au început deciși, cu atacuri 
variate la fileu, adjudeeîndu-și 
net primul set. Se părea că Po
litehnica va egala situația (a 
condus cu 12—6 în setul doi), 
dar studenții gălățeni au avut 
o spectaculoasă revenire clș- 
tigînd șl acest set ! Eforturile 
exemplare făcute de timișoreni 
în setul trei s-au izbit însă dc

DE HOCHEI
Cazacu) șl ambiția lui Chirlță, 
Hălăucă, Justinian, jumătate și 
Oliuici. Din echipa Dinamo, un 
singur și „mare" evidențiat : 
portarul Gh. Huțan. Dar cu o 
singură ...floare nu se poate fiș- 
tiga I Bun arbitrajul iul O. Bar
bu, bine ajutat la cele două li
nii de Fi. Gubernu și M. Pres- 
neanu.

în meciul de dimineață, o sur
priză : Avintui Gheorghcnl — 
Progresul Miercurea Ciuc 5—3 
(0—1, 1—2, 4—0), prin punctele
marcate de Barabas 2, Suket, 
Gyorgy, Benedek, respectiv Ked- 
veș, Szenteș șl Kemenessy. In 
deschidere la medul Steaua — 
Dinamo : S.C. Miercurea Ciuc — 
Dunărea Galați 11—2 (2—1, 3—1, 
6—0) ; au înscris : E. Antal 4, 
Z. Nagy, B. Nagy, Bartalis II. 
Bartalis I, Gall, Gereb, Balogh, 
respectiv T. Marcu și Antohl.

PROGRAMUL DE AZI : ORA 
10 : Steaua — Progresul Miercu
rea Ciuc î ORA 14,30 : Avîntul 
Gheorghenl — Dunărea Galați ; 
ORA 17 : S.C. Miercurea Ciuc — 
Dinamo.

SPORTIVI ROMANI IN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
CORNEL1U ION, ÎNVINGĂTOR 

LA PISTOL VITEZA
IN BULGARIA

Un lot de trăgători români a 
participat, la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute, la campionatele in
ternaționale de tir ale Bulga
riei, care au avut loc la Sofia. 
Cunoscutul țintaș român Cor- 
neliu Ion, campion olimpic și 
european la pistol viteză, s-a 
comportat foarte bine în pro
ba sa preferată, cîștigînd între
cerea, într-o companie valoroa
să, cu 596 p. în urma lui s-au 
clasat : VI. Vohmanen (U.R.S.S.) 
595 p șl VL Vladimirov (Bul
garia) 593 p. Un alt pistolar 
român, Grațian Calotă, a ocu
pat locul 7 cu 591 p.

GYOR : BASCHETBALIȘTI1 
ROMANI, PE LOCUL 2

în turneul de baschet mas
culin dotat cu „Cupa Mezogep", 
desfășurat la Gyor, reprezenta
tiva României a repurtat vic
toria asupra tării gazdă cu sco
rul de 87—78 (45—43). Coșge- 
terii întrecerii au fost : Opși- 

DUPĂ CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE JUDO
(Urmare din pag. 1)

loc la superușoară, n-a obținut 
nici o victorie cu puncte teh
nice — de ippon nici vorbă — 
fiind doar beneficiarul decizi
ilor la hantey acordate de ar
bitri! Nu ne amintim de vreun 
alt judoka strecurat in acest fel 
spre locul I. Campionul conti
nental și vicecampion mondial 
la semiușoară C. Niculae, după 
ce a smuls, cu chiu cu vai, 
două decizii, a fost surclasat 
de un tînăr, T. Darr (R.D. Ger
mană), și determinat să aban
doneze 1 M. Frățică (semimij- 
locie) n-a putut să treacă de 
anonimul V. Fegert (R.F. Ger- 

nault (A. Prost, R. Arnoux), 
Mc Laren (N. Lauda, J. Wat
son), Brabham (N. Piquet — 
campionul de anul trecut, R. 
Patrese), spre deosebire de al
tele, vestite, care pînă acum 
n-au acumulat nici un punct : 
Alfa Romeo, Arrows, March, 
Talbot-Ligier.

Clasament : 1. K. Rosberg 14 
p, 2. A. Prost 13 p, 3. N. Lauda 
12 p, 4. N. Piquet 9 P, 5. C. Reu
teman 6 p, 6—8. R. Arnoux,
J. Watson, G. Villeneuve (Fe
rrari) 4 p, 9—10. M. Alboreto 
(Tyrrell), R. Patrese 3 p, 11. 
N. Manșei (Lotus) 2 p, 12. E. 
de Angelis (Lotus) 1 p.

M. FR.

o ripostă viguroasă. Gălățenil 
au cîștigat meciul cu 3—0 (6,
13, 11) șl au scăpat astfel de- 
orice emoție. Remarcați : Gea
nă, Sirbu, Pustiu (C.S.U.), Mo- 
cuța și S. Grădinaru („Poli"). 
Arbitraj corect : I. Covaci — 
Gh. lonescu (București). In cla
sament 1. C.S.U. Galați 4- p, 2. 
C.S.M. Suceava 3 p (4:4), 3.
„Poli" Timișoara 3 p (3:4), 4.
Delta Tulcea 2 p. Marți (ora 15) 
ultimele jocuri : C.S.U. Oțelul — 
C.S.M. șl Delta — Politehnica.

Modesto FERRARINI

CAMPIONATE, CUPE
IUGOSLAVIA (et. 29) : Zelez-

nlciar Sarajevo — Skoplle 4—2; 
Steaua Roșie — Vojvodia 2—3; 
Buducnost — Rijeka 2—2; Dyna
mo Zagreb — Olimpia Liubliana
2—2; o.F.K. Belgrad — Partizan 
1—0; Hajduk — Zagreb 4—0; Te- 
teks — Radnlcki Niș 2—0; Tuzla
— Sarajevo 0—1; Velez Mostar — 
Osijek 4—1. Clasament: 1. Dyna
mo — 43 p; 2. Steaua Roșie — 
37 ,p; 3. Hajduk — 37 p.

BULGARIA (et. 22): Sliven — 
Levski Spartak 0—1; Vrața — 
Burgas 2—0; Slavia Sofia — 
Spartak 1—0, Trakia — Etîr 2—1; 
Haskovo — Lokomotiv 1—0 ; Be- 
roe — Cerno More 0—0; Akade- 
mik — Petrici 0—0; Marek — 
Ț.S.K.A. 0—0. Clasament: 1. Lev
ski Spartak — 32 p; 2. Ț.S.K.A.
— 29 p; 3. Slavia — 28 p,

R.D. GERMANA (et. 20): Jena — 
Dynamo Dresda 2—1; Cottbus — 
F.C. Magdeburg 1—1; A.U.E. — 
Dynamo Berlin 0—1; Zwickau — 
Halle 0—0; Schkopau — Lokomo
tive Leipzig 1—4; Erfurt — F.C. 
Karl Marx Stadt 2—2; Vorwărts — 
Rostock 3—2. Clasament: Dynamo 
Berlin — 33 p; 2. Jena — 28 p;
3. Dynamo Dresda — 26 p.

CEHOSLOVACIA ,et. 25): Du- 
kla Praga — Presov 1—0, Trnava
— Ostrava 0—0; In clasament
I. Dukla Praga — 37 p. 2. Ostra
va — 31 p, 3. Plastika — 31 p.

ANGLIA: Manchester City — 

taru 24 p, Cernat 20 p din for
mația învingătoare, respectiv 
SzScs 20 și Losonczy 15. în 
cealaltă partidă a reuniunii : 
Bulgaria — R.P.D. Coreeană 
94—74 (52—30).

Clasamentul : 1. Bulgaria 6 p,
2. România 5 p, 3. Ungaria 
4 p, 4. R.P.D. Coreeană 3 p,

MUNCHEN : „TURUL CICLIST 
NIEDERSACHSEN*

dă. Steaua — cu perspectiva cu
ceririi titlului — atacă „tăios", 
organizează atac după atac, exer
cită o presiune lungă șl de nestă
vilit la poarta lui Gh. Huțan. 
care iace însă adevărate minuni, 
scoțind goluri ca șl făcute. In 
min. 35, de pildă, goal-keeperul 
dlnamovist, deși căzut, a parat 
totuși un șut din apropiere al 
lui Nistor. Totuși Steaua își vede 
materializate eforturile printr-un 
gol al lui Chirlță, realizat în ul
timul minut al reprizei. Ultima 
parte a meciului ne-a arătat par
că o echipă Dinamo schimbată 
în bine. A fost însă un „foc de 
paie", pentru că în ultimeFe 10 
minute Steaua a realizat un fru
mos sprint final, mapcînd trei 
goluri, unul mai frumos ca ce
lălalt : Hălăucă (mia. 50). V. Hu- 
țanu (min. 52) și Chirlță (min. 
59). Am remarcat din echipa în
vingătoare eforturile „veterani
lor" Netedu, Ionlță șl Gheor
ghiu. fantezia combinativă a pri
mei linii (Nistor, V. Huțand,

Prima etapă a competiției 
internaționale cicliste „Turul 
Niedersachsen", care se desfă
șoară în R. F. Germania, a 
fost cîștigată de olandezul 
Henk Havik, înregistrat pe dis
tanța de 122,300 km cu timpul 
de 3.00:18,0. Rutierul român 
Ionel Gancea s-a situat pe lo
cul patru cu timpul de 3.01:16,0. 
In clasamentul pe echipe pri
mul loc a fost ocupat de Olan
da, urmată de R. F. Germania 
la 3:16,0, România la 4:52,0, 
U.R.S.S. la 5:33,0, Polonia la 
5:40,0, Cehoslovacia la 7:26,0, 
Elveția la 7:28,0 și Luxemburg 
la 7:33,0.

mania) numai cu un plus de 
combativitate, fără să finalize
ze vreun procedeu tehnic. Este 
drept că Frățică merita deci
zia, dar ea ar fi însemnat pro
babil încă o pană de păun pe 
capul lui... La celelalte cate
gorii de greutate, S. Toplicean 
(ușoară), M. Toma (mijlocie) și 
M. Cioc (grea), fiind acciden
tați, au fost înlocuiți de spor
tivi care n-au putut să facă 
față unul asemenea concurs. 
Oricțjm, așteptam mai mult de 
la unii component! al lotului ca 
A. Faur și L. Marian (ușoară), 
Șt. Toma (mijlocie), C. Năf- 
tică (semigrea), C. IJelcea, L 
Pușcașu și P. Drăgol (grea).
• La Kiev s-au încheiat între

cerile concursului armatelor prie
tene la judo. Dintre sportivi ro
mâni, cele mai bune comportări 
le-au avut A. Fazeșl (cat. semi
ușoară),!. Farkaș (semlmljlocie), 
A. Ballnt (mijlocie) șl V. Burtea 
(semigrea) clasați pe locul 3 la 
categoriile respective.

REPREZENTATIVELE DE POLO ÎNAINTEA 
PRIMELOR CONFRUNTĂRI DIN ACEST AN

Reprezentativa de polo juniori 
a țării se pregătește pentru cam
pionatul european care va avea 
loc la sfîrșitul lunii august, la 
Varna. Tinerii pololștl români 
vor fl supuși unul prim test im
portant chiar în zilele următoa
re. Mal precis. între 14 șl 18 a- 
prille, la Sofia sînt programate 
întrecerile tradiționalului turneu 
internațional de juniori dotat cu 
„Cupa Diana", la care și-au a- 
nunțat participarea selecționatele 
Cehoslovaciei, R.F. Germania, 
Greciei, Poloniei, României, Spa
niei, uniunii Sovietice (actuala 
campioană mondială) șl Bulga
riei, Sportivii români vor juca, 
pe rînd, cu formațiile U.R.S.S. 
(14 aprilie), R.F, Germania șl 
Bulgariei (15 aprilie). Greciei (16 
aprilie), Spaniei șl Poloniei (17 
aprilie) șl Cehoslovaciei (18 a- 
prille).

Pentru acest turneu antrenorii - 
Paul Nlculescu șl Victor ștefă- 
nescu au selecționat următorii 13 
poloiștl: Sorin Dlaconu șl Lau- 
rențiu Zaharia — portari, Florin 
Ardeleanu, Cătălin Moiceanu, 
Vlad Hagiu, Roberto Pantea, Zol-

Liverpool 0—5 ; Brighton — Ar
senal 2—1; Everton — Manches
ter United 3—3; Nottingham — 
Wolverhampton 0—1; Southampton 
— Aston Villa 0—3; stoke — 
Sunderland 0—1; Tottenham — 
Ipswich 1—0; Birmingham — 
Leeds 0—1.

SPANIA (et 32): Gljon — Se
villa 1—0; Las Palmas — Cadiz
2—0 ; Castellon — Real Madrid
1— 2; C.F. Barcelona — Bilbao
2— 2; Santander — Osasuna 0—3; 
Real Socledad —’Espanol 2—1; 
Atletico Madrid — Valencia 2—1; 
SevlUa — Zaragoza 5—0; Alican
te — Valladolid 0—2. Clasament: 
1. C.F. Barcelona — 44 p; I. 
Real Socledad — 44 p; 3. Real 
Madrid — 42 p.

OLANDA (et. 28): Alkmaar — 
Feyenoord 1—0; Utrecht — Zwol
le 3—0; Eindhoven — Graafschap
4—0; Breda — Ajax 0—4; Gro
ningen — Maastricht 3—0; Sparta 
Rotterdam — Den Haag 2—1; 
Go Ahead — Twente 0—0. Cla
sament: 1. Ajax — 45 p; 2. Eind
hoven — 45 p; 3. Alkmaar — 
40 p.

R.F. GERMANIA: Finala „Cu
pei" se va disputa la 1 mal, la 
Frankfurt pe Main, Intre Bayern 
MOnchen și F.C. Ndrnberg. In 
semifinale, Bayern MUnchen a 
învins cu 2—1 pe V.f.L. Bochum, 
(au marcat pentru învingători 
Rummenigge și Breitner) Iar 
F.C. Nilrnberg, situată pe lecui 
13 în clasamentul campionatului.

TELEX • TELEX
ATLETISM • Proba de 10 000 

m din cadrul concursului de la 
Eugene (Oregon) a fost cîștlgatâ 
de recordmanul mondial Henry 
Rono (Kenya) cu 27:29,90 — cea 
de-a patra performanță mondială 
din toate timpurile. Intr-un finiș 
pasionant, Rono l-a întrecut p« 
americanul Alberto Salazar cu 
numai 10 sutimi de secundă.

HANDBAL s In meci tur pen
tru semifinalele „Cupei campio
nilor europeni" echipa masculină 
elvețiană St. Gali a Întrecut cu 
16—15 (8—6), formația vest-ger-
mană Tv. Grosswalstadt.

HOCHEI • Echipa S.U.A. a 
susținut un nou joc amical cu 
selecționata R.F. Germania, Vic
toria revenind din nou hocheiștl- 
lor vest-geramani, de data a- 
ceasta cu scorul de S—1 (0—0.
3—1, 2—0).

POLO • Turneul de la Tries! 
a fost cîștigat de echipa UJt.S.S, 
10 p, urmată de Iugoslavia 7 p, 
R.F. Germania 6 p, Italia 4 P> 
Spania 3 p șl Australia 0 p. Re
zultate înregistrate în ultima 
zl a competiției : U.R.S.S. — Iu
goslavia 14—12 (5—3, 2—3, 4—1,'
3—5) ; Italia — Spania 7—« (2—A
2— 1, 1—0, 2—5) ; R.F. Germani»
— Australia 6—4 (3—0, 0—2, 0—3,
3- 0).

RUGBY • în ultima zl a tur
neului echipelor de Juniori, da 
la Geneva, s-au Înregistrat ur
mătoarele rezultate : Franța • —• 
Italia 33—0 (6—0) ; Maroc — BJ, 
Germania 29—0 (14—0) ; spania
— U.R.S.S. 17—9 (8—3). Clasa
ment final : 1. Franța ; 2. Ita
lia ; 3. Spania ; 4. U.R.S.S. 3.
Maroc ; 6. R.F. Germania.

SCRIMA • Proba feminină da 
floretă din cadrul campionatelor 
mondiale pentru tineret a tos» 
cîștigată de sportiva franceză 
Laurence Modalne. Medaliile da 
argint șl bronz au fost cucerita 
de Glsele Maygret (Franța) ri 
respectiv. Dorina Vaccaronl 5,-x 
11a). *•»

TENIS • în finala turneului 
feminin de la Hilton Head Is
land (Carolina de Sud), Martina 
Navratilova a dispus cu 6—4 6—1 
de Andrea Jaeger. Rezultate în
registrate în semifinale : Andrea 
Jaeger — Chris Evert-Lloyd 6—1,
I— 6, 6—2 ; Martina Navratilova
— Mima Jausovec 6—1, 3—6, 6—3,

VOLEI • „Cupa Primăverii*  
s-a încheiat la Bruxelles cu suc
cesul selecționatei feminine a 
Franței, învingătoare cu 3—1 
(15—7, 14—16, 8—15, 15—12, ÎS—9) 
In meciul cu R.F. Germania. în 
partida pentru locurile 3—4, 
reprezentativa Olandei a dispus 
cu 3—2 (15—11, 15—3, 12—15,
II— 15, 15—11) de echipa Turdei.

tan Illeș, Emil Tătaru, Arlstică 
Mădescu, Petre Malecu, Viorel 
Șerban, Ion Dlngu șl Daniel 
Ghlță.

• Profltînd de pauza dinain
tea ultimei runde a campionatu
lui național, antrenorii luliu Cap- 
șa și Cornel Rusa au convocat 
pe cel mal în formă dintre po- 
lolștll români pentru a pregăti 
echipa națională care va debuta 
In actualul sezon la turneul in
ternațional de la Varșovia. La 
această competiție și-au măi,' a- 
nunțat participarea șl primele 
reprezentative ale Bulgariei, 
Cehoslovaciei, Poloniei șl R.D. 
Germane. Din lotul care va fl 
aliniat la Varșovia vor face par
te Doru Splnu și Mihal Slmion 
— portari, Liviu Răducanu, A- 
drian Schervan, Dorin Costrăș, 
Liviu Garofeanu, Cornel Gordan, 
Ivan Fejer, Doru Ciobăniuc șl 
Horia Niță. Lor 11 se vor mal 
adăuga șl cei trei juniori dina- 
moviștl : Florin Ardeleanu, Cătă
lin Moiceanu și Vlad Hagiii. T«r: 
neul este programat între 21 șl 
25 aprilie în capitala Poloniei.

a eliminat in mod suprinzător, 
cu 2—0, pe Hamburger S.V.

ȘTIRI • REZULTATE
• După cum relatează presa 

londoneză, din cauza enormelor 
dificultăți financiare, celebrul 
club englez Chelsea, în prezent 
în divizia secundă, a fost vîndut 
cu întreg efectivul de jucători 
unui om de afaceri, Kenneth 
Bates, care pînă acum conducea 
o echipă de liga a IV-a, Wigan 
Athletic.
• La 14 aprilie, selecționata 

Cehoslovaciei va susține la 
Kdln un meci amical cu repre
zentativa R.F. Germania. In ve
derea acestei întîlniri, federația 
cehoslovacă de specialitate a al
cătuit un lot de 16 jucători din 
care fac parte, printre alții: 
Hruska, Stromsik, Jakubec, Bar- 
mos, Fiala, Jurkemik, N eh o da, 
Vizek, Danek și Janecka.
• Echipa Italiei va susține la 

14 aprilie la Leipzig un meci a- 
mical cu R.D. Germană. Federația 
italiană a alcătuit un lot din 
care fac parte printre alții por
tarul Zoff, fundașii Gentile, Ba- 
resi, Bergomi. mijlocașii Tardelli, 
Antognoni, Marini, Înaintașii 
Conti, Graziani, Masaro. Nu va 
juca Cabrini care este suferind.
• Finala turneului pentru ju

niori de la Cannes se va dispu
ta Intre selecționatele Franței șl 
Angliei, cîștigătoarele celor două 
grupe preliminare.
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