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13 aprilie 1982. în această zi 
a început vizita oficială de 
prietenie întreprinsă în Repu
blica Populară Chineză de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii 
împreună eu 
Ceaușescu, Ia invitația Comite
tului Central al Partidului Co
munist Chinez și a Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze.

Pregnantă expresie a bune
lor relații româno-chineze, vi
zita s-a înscris din primele 
momente ca un eveniment de 
o deosebită importanță în cro
nica prieteniei româno-chineze, 
a raporturilor trainice de sti
mă și prețuire reciprocă, a co
laborării rodnice dintre țările 
și partidele noastre.

O.a 16,00 — ora locală, 
11.00 — ora Bueureștiului.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
sosesc în Piața Ticnanmen.

în fața intrării principale a 
Palatului Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari — 
ANRP. tovarășul Hu Yaobang, 
președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Chinez, salută cu căldură, cu 
prietenie, pc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele 
varășa Elena 
ducătorii de 
două țări se 
string miinile îndelung.

Tovarășul Hu Yaobang 
zintă tovarășului 
Ceaușescu, tovarășei 
Ceaușescu pe tovarășii 
ducerea de partid și 
veniți în întâmpinarea 
oaspeți, pc celelalte 
oficiale chineze prezente.

în continuarea solemnității, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășul Hu Yaobang iau loc 
pe un podium de onoare.

Fanfara militară 
imnurile de stat ale 
țări, iar o gardă de 
vătuită din militari 
tuturor armelor, prezintă ono
rul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu salu
tă drapelul Republicii Populare 
Chineze și împreună cu 
varășul Hu Yaobang trec 
revistă garda de onoare.

Atmosfera sărbătorească 
care s-a desfășurat ceremonia 
primirii este inlregită de cinte- 
cul și dansul copiilor Beijingu
lui. care desfășoară In onoarea 
înaltilor oaspeți un spectacol 
âc o rară frumusețe.

Socialiste România, 
tovarășa Elena

După ceremonia sosirii, in
tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășul Hu 
Yaobang, președintele Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, a avut loe o 

“ la

Marcată de entuziasmul caracteristic tinerei generații
......   _ ____________ __  ________________________________________________________________________________________ ________ ______^ ..... ' . - a

ora

Comunist
României, pe to- 

i Ceaușescu, Con- 
partid ai celor 

- îmbrățișează, iși

pre- 
Nîcolae 

Elena 
din con- 
de stal 
înaltilor 

persoane

intonează 
celor două 
onoare, al- 
apartinind

to- 
in

lD

scurtă intîlnire protocolară 
Palatul Adunării Naționale 
Reprezentanților Populari.

Desfășurată într-o atmosferă 
de cordialitate, stimă și înțe
legere reciprocă, întâlnirea din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Hu Yaobang a pus în evi
dență calda prietenie statorni
cită între popoarele, țările și 
partidele noastre.

★
Marți după-amiază, la Pala

tul Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari, au 
început convorbirile oficiale 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general a! 
Partidului Comunist Român, și 
tovarășul Hu Yaobang, pre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez.

In cadrul primei runde 
convorbiri s-a procedat la 
larg schimb de informații 
legătură cu stadiul relațiilor 
bilaterale, cu posibilitățile în
tăririi în continuare a prieteni
ei și colaborării dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist Chinez, dintre cele 
două țări și popoare.

în continuare s-a trecut la o 
informare reciprocă în lepătură 
cu activitatea pe care o desfă
șoară cele două țări, partide și 
popoare pe calea dezvoltării 
tor economico-soeiale, a edifi
cării 'orinduirii noi, socialiste.

Convorbirile se desfășoară în
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie, deplină înțelegere, stimă 
șî respect reciproc care carac
terizează bunele raporturi din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, din
tre popoarele și țările noastre.

★
în onoarea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, Comitetul 

’ Central al Partidului Comunist 
Chinez și Consiliul de Stat al 
Republicii Populare Chineze au 
oferii, marți seara, un banchet 
la Palatul Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari a 
R. P. Chineze.

In timpul banchetului, to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Hu Yaobang au rostit toasturi, 
urmărite cu larg interes de cei 
prezenți și subliniate cu vii a- 
plauze.

de 
un 
în

„ȘTAFETA PĂCII" - ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE 
PE TOATE CELE CINCI TRASEE

Ieri, „ȘTAFETA PACH“ a intrat în plină des
fășurare pe toate cele 5 trasee care străbat Ju
dețele țării. Grandioasa manifestare a dorinței 
tineretului sportiv al patriei de a contribui cu 
tot elanul său la înfăptuirea politicii de pace ■ 
partidului nostru, elaborată pe baza strălucitelor 
inițiative, unanim apreciate în lumea întreagă.

ale tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al partidului, președintele Români
ei socialiste, cunoaște un tonus crescînd.

Participarea la această manifestare a înalte* 
conștiințe politice a tineretului nostru sportiv — 
muncitori, țărani, intelectuali, elevi și studenți, 
fete și băieți — este puternic marcată de en
tuziasmul caracteristic tinerei generații.

La Galați, ca pretutindeni in țară, atmosferă sărbătorească la 
primirea „ȘTAFETEI PAC 11“ Foto : N. SBURLAN

AMBIANTĂ SĂRBĂTOREASCĂ 
LA BOTOȘANI Șl SUCEAVA

SUCEAVA, 13 (prin teiefonț- 
La Botoșani, pe stadionul „1 
Mai" — locul de unde a pornit 
„Ștafeta Păcii" pe traseul nr. 
4 — a avut loc o emoționanta 
manifestație a sportivilor și ce
lorlalți tineri de pe aceste me
leaguri. Portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din iniția
tiva căruia au avut și conti
nuă să aibă loc în țara noas
tră ample demonstrații în fa
voarea păcii, pentru dezarmare

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag a 4-a)

DACI ADA| „DACIADA“
SPRE UN NOU

Șl IMPETUOS AVINT
& ia zilele de 24 și 25 aprilie: descinderea oiicialâ

a întrecerilor din i
S-a topit, încet, parcă pe 

nesimțite, cojocul de nea pe 
care iama l-a așezat, cu far
mec și blîndețe, peste plaiu
rile noastre dragi. Ici-colo, 
privirile mai întîlnesc cite o 
albă și imaculată năframă, dar 
ghioceii au răsărit de mult, 
mugurii au dat în floare, cal
de raze de soare ne mingile 
fețele și simțim că a venit, 
cu adevărat, PRIM AVARA.

Ne reamintim, desigur, de 
„Daciada albă", de entuzias
tele întreceri de schi, sanie, 
patinaj, hochei pe gheață sau 
bob, de festivalul sporturilor

cadrul etapei de vara
; de iarnă de la Cimpulung Mol- 
: dovenesc, de „Maratonul sănă

tății" de la Miercurea Cluc, de 
,Vasalopetul“ pe schiuri de la 

sau de „Chemarea 
de la Cîmpeni. Du- 
n-am uitat acea 

salbă de competiții 
dedicate celei de a

Astăzi, la Ruse, de la ora 17,30

ECHIPA DE FOTBAL A ROMÂNIEI iNTlLNEȘTE
REPREZENTATIVA
• încercări de integrare în 
formația noastră ți a altor ju
cători • Iordache ți Turcu, ne- 
refăcuți pe deplin • Antre
norul Atanas Prjelov a făcut 
modificări în „11 “-le bulgar O 
Jocul va fi transmis in intregi- 

me la radio

BULGARIEI INTR-UN MECI AMICAL
BulgariaI 8

ILCEV BALEVSKI 
SADKOV 

KOSTADINOV

DONEV
D. DIMITROV 

LAHKIEV 
VILCEV

BLANGHEV 
IOFCEV 

TINGOV

în 
au

RUSE, 13 (prin telefon), 
cursul dimineții de marți 
sosit în localitate, în vederea 
partidei de mîine (n.r. azi), 
ambele reprezentative. Aceea 
a Bulgariei, cu avionul, de la 
Sofia ; lotul României, cu 
autocarul, de la București. Cei 
doi antrenori, Mircea Lucescu 
și Atanas Prjelov, ne-au ofe
rit imediat amănuntele nece
sare despre cea de-a 30-a par
tidă dintre echipele naționale 
ale României și Bulgariei.

Din lotul nostru, după 
cum ne-au declarat antrenorii 
M. Lucescu și M. Radulescu, 
nu au mai făcut deplasarea 
Stăncscu (accidentat și nere
cuperabil pînă la ora meciului)

I KLEIN
BOGDAN

Arbitru : P. Tsolakidis (Grecia)

CAMĂTARU 
BĂLĂCI 

STEFANESCU

GABOR 
B0L6NI AUGUSTIN 

“I IORGULESCU 
MORARU

România

REDNiC

La sediul Consiliului Național 
pentru Educație Fizica fl Sport 
a avut loc, marți la amiază, o 
conferința de presa prilejuită de 
declanșarea etapei de vară a 
celei de-a lll-a 
tiției sportive 
dada-.

Analizînd, 
adresat de 
Ceaușescu,

ediții a compe- 
naționale „Da-

in 
tovarășul 

secretar general

și Ralea (trecut la lotul de ti
neret). Pe lingă cei 11 jucători 
titulari (n.r. menționați în che
narul de mal sus) au mai făcut 
deplasarea Iordache, M. Ma
rian, Andone, ȚIcleanu, Balint, 
Turcu. Medicul lotului, N, An- 
dreescu, face eforturi pentru 
recuperarea cît mai grabnică 
a lui Iordache și Turcu, nere- 
făcuțl pe deplin. La sosire, M. 
Lucescu ne-a declarat că întâl
nirea de miercuri va constitui 
un nou prilej de verificare și 
de omogenizare a formației.

ideii de joc, deda stabilizare a _ .
încercare de integrare și a al
tor! jucători în formație, în 
perspectiva meciurilor oficiale 
din preliminariile campionatu
lui european. Se intenționează 
ca fiecare jucător să susțină 
6—8 ........................................
ideea 
gate 
nale.

meciuri internaționale în 
dobîndirii unei mal bo- 
experiențe competițio-

Gheorghe NERTEA

(Continuare in pag. 2-3)

Brașov, 
munților" 
pă cum 
splendidă 
omagiala _______ _____
60-a aniversări a creării Uniu
nii Tineretului Comunist. Stnt 
doar cîteva puncte de referință 
ale unui bilanț care a demon
strat — așa cum se sublinia și la 
ședința Comisiei centrale de 
organizare a „Daciadei"' — că 
in iama de care ne-am des
părțit s-a muncit mai bine, va- 
lorificîndu-se superior condi
țiile existente, potențialul de 
care dispune mișcarea noastră 
sportivă. Spunem mai bine, 
dar nu foarte bine I Pentru că 
sînt încă destule unități spor
tive în care se face prea pu-

Dan GARLEȘTEANU

lumina Mesajului 
Nicolae 

al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, Conferinței pe țară a 
mișcării sportive, sarcinile care 
stau în fața educației fizice fi 
sportului, membri ai conducerii 
C.N.E.F.S. au prezentat, in spirit 
critic fi autocritic, o informare 
cu privire la preocupările Comi
siei centrale de organizare a 
„Daciadei- pe linia îmbunătățirii 
in general a activității de edu
cație fizică fi sport, in vederea 
lichidării lipsurilor existente fi a 
cuprinderii, in ampla competiție 
naționala, a întregului tineret al 
țării, a oamenilor muncii.

Etapa de vară a celei de-a 
lll-a ediții a „Daciadei- urmea
ză să înceapă in zilele de 24 fi 
25 aprilie, cind vor fi organizate 
in toate asociațiile sportive, toi 
localitățile din întreaga țară 
manifestări sportive de masă.

In încheierea conferinței de 
presă, reprezentanții conducerii 
C.N.E.F.S., precum fi al Comi
siei centrale de organizare a 
„Daciadei- au răspuns la între
bările ziariștilor.

(Continuare in pag. 1-3)

0 tentantă invitație adresată iubitorilor de sport din Rîmnicu Vllcea

TREI ZILE DE GIMNASTICA INIIRNAȚIIJNALA
CADE PROMIT SPECTACOLE

multezi, tot mai 
specialitate din

Cu fiecare 
federații 
întreaga 
ticiparea 
ediție a 
naționale 
României, întrecere ce urmea
ză să se desfășoare. în sala 
de sport din Rîmnicu Vllcea, 
în zilele de 30 aprilie — 2 
mai. Au fost adresate invita
ții federațiilor de gimnastică 
din 20 de țări și există per
spectiva ca un mare număr 
de sportivi valoroși să fie pre- 
zenți la concursul de la Rîm
nicu Vîlcea. Dealtfel, federa
ția noastră a și desemnat pri
mii participanți. component! ai 
loturilor reprezentative și o~

de
lume confirmă par
ia cea de a XXV-a 
Campionatelor inter- 

de gimnastică ale

Nu vor lipsi din e-limpice.
chipele noastre nume binecu
noscute ca Lavinia Agache, E- 
caterina Szabo, Dorina Ungu- 
reanu. Camelia Renciu. Kurt 
Szilier, Emilian Nicula, Romu
lus Bucuroiu, Valentin Pîntea. 
Dumitru Sîrbu.

In 
nari 
șura 
bătă 
nică 
finalele pe aparate, atît la fete 
cît și la băieți.

Deci o generoasă și ten
tantă invitație adresată iubi
torilor sportului din Rîmnicu 
Vllcea, pentru trei atractive . 
spectacole de gimnastică.

ce privește programul, vi- 
30 aprilie se va desfă- 
concursul masculin, sîm- 
— cel feminin, iar dumi- 
dimineață vor avea loc



la încheierea campionatului de volei (ill) PRIMELE REZULTATE

DE CE ÎMBĂTRÎNESC TINERII 
LA POARTA MARII PERFORMANȚE?

Una dintre dificultățile con
stante cu care se confruntă vo
leiul de performanță este aceea
■ nepromovârii la timp a tine
relor talente. Un fapt constatat 
— șl. fără îndoială, alarmant — 
D constituie creșterea continuă
■ vîrstei sportivilor care ajung 
și joacă efectiv în primul eșa
lon. Cu cîteva excepții, chiar 
talentele autentice își fac loc 
printre titulari foarte tîrziu. 
Paradoxul — din moment ce 
In alte sporturi tendința este 
evident opusă — se explică atît 
prin timpul îndelungat (circa 6 
ani) pe care-1 reclamă însușirea 
integrală a repertoriului motric 
și tehnico-tactic cît mai ales 
prin incompleta instruire și, u- 
neori, formarea greșită a de
prinderilor tinerelor elemente 
selecționate pentru performan
ță. Astfel, puținii juniori coop
tați pe lingă echipele de ,A“, 
la 18—19 ani, petrec alți 2—3 
ani pe tușă pînă Ii se mai 
completează bagajul de cunoș
tințe și Ii se corectează de
prinderile greșite (în puținul 
timp pe care antrenorul divi
zionarei „A“, preocupat în pri
mul rînd de lotul de bază, îl 
poate consacra celor din re
zervă). Abia apoi încep să fie 
folosiți și să-și poată crea și 
experiența de joc, latură care 
cere, de asemenea, timp și 
care tși are importanța sa 
deosebită. Dar cîți. după toate 
inconvenientele mai sus ară
tate ? Foarte puțini. Iar la 
vîrsta selecționării, cîți dintre 
ei nu se află în momente cînd 
nu arată încă ceea ce pot.

ceea ce ar putea fi, scăpînd 
astfel și ochiului celui mai 
expert ? Ce se intîmplă cu a- 
ceastă masă de la baza per
formanței ? Desigur, va ajunge 
in Divizia „B“ de tineret care, 
prin reprofilarea efectuată a- 
cum cițiva ani, ar asigura pe 
de o parte recuperarea valo
rilor scăpate selecției pentru 
primul eșalon, iar pe de altă 
parte ar deveni un cadru su
perior de pregătire. Acest ex
periment instituit la jocurile 
sportive. într-o idee evident 
generoasă, a dat roade ? Răs
punsul ni-1 oferă, fără echivoc, 
realitatea : NU. Eșalonul se
cund de tineret, Ia volei, nu 
constituie un cadru de pregă
tire a sportivilor la înălțimea 
exigențelor performanței. Și 
aceasta rezultă din aportul el. 
care este nul : în acești ani 
nici un jucător, nici o jucă
toare de valoare nu au pătruns 
din acest mediu in eșalonul 
prim ! Divizia „B“ de tineret 
— compusă (din resturile vîrst- 
nice) ale Diviziei „A" și din 
tineri care nu întâlnesc aici 
condiții de pregătire superioa
re diviziei de juniori — rămî- 
ne în continuare o verigă sla
bă în sistemul performanței : 
48 de echipe masculine și fe
minine care aduc mai curînd 
a sport de masă decit de per
formanță. De aceea, s-au și 
făcut unele propuneri de mo
dificare. In ceea ce ne priveș
te, considerăm că propunerile 
sînt justificate. Și o soluție, 
chiar mai puțin costisitoare, ni 
se pare reducerea eșalonului 
secund Ia cite 12 echipe mas

S-a încheiat turneul final masculin de volei pentru locurile 9-12

culine și feminine șl crearea, 
In schimb, a unor grupări de 
tineret pe lingă divizionarele 
„A", care să-și dispute, para
lel eu echipele de seniori, un 
campionat serios (eventual cu 
implicații in ierarhia primului 
eșalon). Avantajele ar fi în 
primul rînd de ordin calitativ: 
1. pregătire de nivel superior 
pentru mai mulți tineri ; 2. 
control riguros al procesului de 
antrenament de către antreno
rii divizionarelor „A“ ; 3. e- 
vitarea rămînerii timp înde
lungat pe tușă a tineretului ; 
4. îmbogățirea bagajului de cu
noștințe in meciuri și grăbirea 
maturizării ca jucători (între 
echipa de tineret și cea de se
niori netrebuind să existe gra
nițe, ferme, adică cei mai buni 
tineri putând fi folosiți oricînd 
în echipa seniorilor) ; 5. posi
bilitatea ce li se oferă tinerilor 
de a învăța de la colegii lor 
mai vîrstnici, de a-și alege 
modele în rindul acestora etc.

Bine gîndit dn punct de ve
dere organizatoric și pus în 
practică, acest sistem ar putea 
servi mai bine cerințele per
formanței în volei. Nu numai 
pe plan intern, ci și în expri
marea sa internațională. De ce 
să nu sperăm că vom avea 
în curînd echipe naționale vi
guroase, cu medii de vîrstă 
optime de 22—24 de ani și nu 
de 27—28 de ani, vîrstă la care 
resursele fizice și nervoase scad 
vertiginos (prin uzare), plusul 
de cunoștințe tehnico-tactice și 
de experiență neputînd fi con
cretizat integral ? Sistemul n-ar 
fi, dealtfel, o noutate, el fiind 
cunoscut din practica altora.

Aurelian BREBEANU

ALE TENISMANILOR 
ÎN „CRITERIUL 

DE PRIMĂVARĂ"
Pe terenurile bucureștene 

Progresul și T.C.B. s-a inau
gurat sezonul de tenis in aer 
liber cu tradiționala competi
ție intitulată simbolic „Crite
riul de primăvară**.

Cele mai harnice au fost' se
nioarele. care au și disputat 
un tur. încheiat cu rezultatele: 
Lucia Romanov (revenită du
pă accidentul de la Timișoara)
— Mariana Hadgiu 6—2, 6—0 ; 
Monica Radu — Dorina Brăștin
6— 2. 6—0 ; Marilena Totoran
— Elisabeta Palie 6—0, 6—1 ; 
Luminița Sălăjan — Dana Be- 
leuță 6—4, 6—2 ; Florența Mi
hai — Alice Dănilă 6—4, 6—2. 
După cum se constată, sînt 
cîteva performanțe incipiente 
ale tinerelor noastre jucătoare

Pe tabloul principal al se
niorilor se disting numele fa
vor! tilor (dintre care lipsesc, 
doar Florin Segărceanu. A- 
drian Marcu, Liviu Mancaș, 
Daurențiu Bucur și Dumitru 
Hărădău, aflați la turnee in 
străinătate) : Andrei Dîrzu,
Traian Marcu, Octavian Vîl- 
cioiu, Andrei Leonte, Bebe Al- 
măjan, Pavel Ovidiu, Cristinel 
Ștefănescu, Constantin Po- 
povici etc.

Juniorii și junioarele Își 
dispută întrecerile in incinta 
Tenis-Clubului București, du
pă pasionante partide de ca
lificare. care au triat pe cei 
mai merituoși. Dintre fete se 
distinge Cristina Ștefănescu, 
iar dintre băieți favoritul nr. 
1, Mihnea Năstase, aureolat de 
o recentă victorie în „Cupa 
Politehnica**, unde a învins în 
finală pe Robert Șoneriu cu
7— 6, 6—4.

...„DEPINDE DE
Cu prilejul unor ediții an

terioare ale turneului de box 
„Centura de aur" am reali
zat cîteva anchete internațio
nale, în cadrul cărora solici
tam diferitelor personalități 
din lumea pugilismului să-și 
spună părerea despre nivelul 
valoric al întrecerilor de la 
București, despre comportarea 
sportivilor români, despre 
șansele lor de a obține per
formanțe la următoarele mari 
competiții. Printre cei inter
vievați cu cîțiva ani în urmă 
s-a aflat și reputatul antrenor 
cubanez Alcides Sagarra. El 
a răspuns cu amabilitate în
trebărilor noastre, apreciind
valoarea boxului ro
mânesc. La ultima în
trebare, după o scur
tă ezitare, Sagarra 
ne-a răspuns : „Este 
greu să apreciez 
șansele pugiliștilor 
la Jocurile Olimpice 
la Moscova. Aveți mulți 
boxeri buni, dar REZULTA
TELE LOR VOR DEPINDE 
DE PREGĂTIRE...".

Și ne aflam cu numai cîte
va luni înaintea marilor în
treceri de la Moscova. Antre
norul cubanez văzuse evolu- 
înd pe cei mai buni boxeri 
români, pe absolut toți, își 
putuse forma, deci, o părere 
asupra pregătirii lor și 
răspundea, ' 1
țațele vor 
tire".

Cu puțin 
încheierea 
mei ediții

C.S.M. DELTA TULCEA
Șl POLITEHNICA TIMIȘOARA

AU RETROGRADAT IN DIVIZIA „B"

DIVIZIA ȘCOLARA Șl DE JUNIORI LA BASCHET

ne 
pu 
au

romani

____  ___ Ti ne 
totuși, că „rezul- 

depinde de pregă-

timp în urmă, la 
întrecerilor ulti- 
a „Centurii de 

aur“, am avut o discuție, pe 
aceeași temă, cu fostul cam
pion mondial și olimpic Jor
ge Hernandez, de data aceas
ta venit la București în ca
litate de antrenor. I-am cerut 
și lui părerea despre valoarea 
sportivilor români și despre 
șansele lor de a obține me
dalii la apropiatele campio
nate mondiale de la Miin- 
chen. Hernandez a pronunțat 
numele cîtorva boxeri care 
l-au produs o impresie foar
te bună (Sandu Petrescu,

CAMPIONATUL DE Și

FOCȘANI, 13 (prin telefon). 
Ultimul act al campionatului 
primei divizii masculine de 
volei — turneul final pen
tru locurile 9—12, care urma 
să stabilească cele două for
mații retrogradate în eșalonul 
secund — s-a încheiat în sala 
de sport „Vrancea** din loca
litate. Înaintea partidelor din 
etapa finală a turneului, doar 
o singură echipă — C.S.U. ~ 
țelul Galați — era scutită 
emoții, întrucît elevii prof. 
Fortu 
zero în 
chiar o 
scor în 
periclita 
schimb, 
salvării _____  ____
laltele 3 participante : C.S.M. 
Suceava, Politehnica Timișoara 
și C.S.M. Delta Tulcea.

Numai că cele două forma
ții care încercau să rămînă 
în Divizia „A“ — C.S.M. Su
ceava și Politehnica Timișoara 
— urmau să-și dispute acest 
drept nu într-o întâlnire direc
tă, care ar fi fost elocventă, 
ci în meciuri indirecte cu ce
lelalte două combatante. Mai 
avantajată de sorți a fost 
C.S.M. Suceava care, în primul 
meci al zilei a întîlnit pe 
C.S.U. Oțelul Galați forma
ție care a părut (cu totul nes
portiv !) dezinteresată să mai 
lupte pentru victorie, așa că : 
C.S.M. Suceava — C.S.U. O- 
felul Galați 3—0 (14. 11. 10). 
De la învingători s-a eviden
țiat din nou Bosînceanu. Au 
arbitrat foarte bine I. Nicu- 
lescu și Gh. Ionescu (ambii 
din București).

în ultimul meci al zilei — 
fără miză pentru ambele for
mații — s-au întîlnit C.S.M. 
Delta Tulcea și Politehnica Ti-

mișoara. Echipa dobrogeană a 
cîștigat cu 3—1 (—14, 14, 8, 7). 
Au arbitrat foarte bine C. Mu- 
șat (Constanta) și V. Ranghel 
(București).

Clasament final :

O- 
de 
V. 
la 
Și 

(la orice 
mai 

„A". In

9. C.S.U. Oț. Gl.
10. C.S.M. Suceava
11. C.S.M. Dl.
12. Poli. Tim.

TI.

3
3
3
3

2
2
1
1

1
1
2
2

6:3
7:4
4:7
4:7

5
5
4
4

realizaseră victorii 
zilele precedente 
înfrîngere 

ultima zi) nu le
rămînerea în
la încă un loc al. .. 
concurau toate cele-

campionatuil vii-
și

Și C.S.M.

Deci și în
tor C.S.U. Oțelul Galați
C.S.M. Suceava vor activa în 
Divizia „A“, în timp ce Po
litehnica Timișoara și C.S.M. 
Delta Tulcea au retrogradat în 
Divizia „B“.

• Modesto FERRARINI

După desfășurarea a trei tu
ruri, clasamentele Diviziei șco
lare și de juniori la baschet se 
prezintă astfel : MASCULIN, SE
RIA I: 1. C.S.Ș. Brașovia 40 p, 2. 
C.S.Ș. Mediaș 39 p, 3. Lie. „Bo
lyai" Tg. Mureș 32 p, 4. C.S.Ș. 
Rm. Vilcea 31 p, 5. Lie. „Petru 
Maior" Gherla 30 p, 6. C.S.U. 
Brașov 28 p, 7. Viitorul Pitești 
27 p, 8. C.S.Ș. Tg. Jiu 24 p : 
SERIA A Il-a : 1. C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca 34 p, 2. C.S.Ș. Arad 
30 p, 3. C.S.Ș. 1 Oradea 30 p, 4. 
C.S.Ș. Universitatea Timișoara 
26 p, 5. C.S Ș. Deva 25 p, 6. 
C.S.Ș. Satu Mare 25 p, 7. C.S.Ș. 
3 Oradea 20 p; SERIA A tU-a:
1. C.S.Ș. Steaua București 35 p,
2. Clubul școlar de baschet Bucu
rești 31 p, 3. C.S.Ș. Ploiești 29 p, 
4. C.S.Ș. 1 București 29 p, 5. 
C.S.Ș. Constanța 24 p, 6. C.S.Ș. 
Piatra Neamț 21 p, 7. Frigero 
Găeștl 19 p; SERIA A TV-a: 1. 
Dinamo București 40 p, 2. C.S.Ș. 
2 Politehnica București 39 p, “ 
C.S.Ș. Tirgovlște 35 p, 4. Lie. nr. 
1 Matematică-fizică Constanța 33 
p, 5. C.S.Ș. Iași 30 p,_6. Olim
pia Botoșani 25 p, 
lăți 25 p, 8. C.S.Ș. 
FEMININ SERIA I: 
diaș 24
Napoca 
ghe 18 
12 P, 5.

7.

3.

7. C.S.Ș. Ga- 
Brăila 25 p:

1. C.S.Ș. Me- 
Viitorul Cluj-
Ș. Sf. Gheor-

p, 2. C.S.Ș.
20 p, 3. C.S.I
p, 4. C.S.Ș. Gheorghenl 
C.S.Ș. Sibiu 12 p, 6. Lie.

CARNET DE VACANȚA
• 0 inimoasă reușită - „Primăvara rughuului" • „cupa 
văilor" pentru devii din Sălaj 9 „Cupa vacantei" in 
atenția școlarilor din Teleorman • Elevii vasluieni 
îndrăgesc deopotrivă atletismul si handbalul

PRIMUL CONCURS

»I CULIIiRlSM LA SAU MARE
Frlmul concurs de culturism 

la Satu Mare, cu 30 de concu
rent! din 9 secții, desfășurat In 
fața a 500 de spectatori, s-a bu
curat de un frumos succes. Iată 
câștigătorii : la juniori — T. Es
toni (UNIO), Gh. Timiș (Minerul 
Bocșa) ; pe echipe — UNIO ț la 
seniori — St. Nagy (UNIO). V. 
Belbo (UNIO). N. Gturgi (Meta- 
lotehniea Tg. Mureș) șl M. Tuțn 
(Rapid Buc): pe echipe — Ra
pid București.

Pentru elevii Capitalei, unul 
din cele mai atractive mo
mente ale, celei de a 
„recreații" a anului școlar l-a 
constituit competiția rezervată 
celor mai tineri practicanți ai 
sportului cu balonul oval, inti
tulat sugestiv „Primăvara rug
byului".

Acum, 
trecerea 
neretului 
ție larg înțelegătoare a pus la 
dispoziția inițiatorilor și orga
nizatorilor toate terenurile !), 
au reunit ]a start nu mai pu
țin de 34 de formații. Cele 
mai multe le-a aliniat Clubul 
sportiv școlar Steaua (6), care 
a și fost Drezent in toate fi
nalele — fiindcă s-a jucat 
rugby in 8, in 12 și in 15 — 
demonstrind încă o dată o preo
cupare deosebită și constantă 
pentru încurajarea și dezvol
tarea acestui sport In rindul 
tineretului. Este de evidențiat, 
de asemenea, faptul că și 
alte unităti sportive au pre
zentat mai multe echipe : Lo
comotiva ți Olimpia cite 3, 
H. C. Sportul studențesc și

doua

la a treia ediție. în
de pe Stadionul ti
ja cărui administra-

Triumf, toate din București, și 
Viitorul Cluj-Napoca cite două. 
Sînt. totodată, 
participări 
învățămînt 
rii, acolo 
rește noi 
neraiă Jijila 
pul școlar auto Măcin, C.S.Ș. 
Viitorul Năvodari, 
Iar PTTR Bacău 
chipă s-a și aflat 
finale, cea în 15). 
ția și faptul că 
nori cunoscut! (Al.
I. Danciu, C. Vasile, 
Lucescu, N. Vizitiu, H. Făgără- 
șanu) apar mulți alții foarte ti
neri, N. Haralambie — Brașov, 
I. Tătucu — Timișoara, V. Pascal 
— Bacău, Ioana Bodea — Baia 
Mare, FI. Gligor — Cluj-Na
poca și care promit mult... O 
competiție care s-a înscris în 
tradiția rugbyului nostru de 
perspectivă și pentru cane ini
țiatorii (prof. Victor Vardella 
împreună cu 
de rugby a 
rești) merită

Si în țară 
o prezență

de semnalat 
ale unor unități de 
de pe cuprinsul ță- 

unde rugbyul cuce- 
adepți : Școala ge- 

Tulcea, Gru-

Grupul șco- 
(a cărui e- 
într-una din 
Reține aten- 
lîngă antre- 

Carnabel.
Mariana

Tg. Mureș 4 p ; SERIA
: 1. Voința Tg. Mureș 38 

C.S.Ș. Universitatea Ttmi- 
34 p, 3. C.S.Ș. Satu Mare 
4. C.S.Ș. Deva 18 p, 5. 
Dej 16 P, 6. C.S.Ș. 1 O- 
16 p, 6. C.S.Ș. 2 Oradea 

C.S.Ș. Salonta 8 p; SE-

„ Bolyai* 
A 11-a 
p, 2. 
șoara 
24 p, 
C.S.Ș. 
radea 
14 p, 8. C.S.Ș. Salonta 8 p; SE
RIA A Ill-a : 1. C.S.Ș. 2 Politeh
nica București 38 p, 2. C.S.Ș. Km. 
Vilcea 36 p, 3. Olimpia Bucu
rești 30 p, 4. C.S.Ș. Constanța 20 
p, 5. C.S.Ș. Ploiești 18 p, 6. 
C.S.Ș. Craiova 10 p, 7. Lie. 1 
Medgidia 8 p, 8. C.S.Ș. Focșani 
8 p ; SERIA A IV-a : l. C.S.Ș. 
Unirea Iași 34 p, 2.
I.E.F.S. București 32 p, 3. 
Brașovia “ ~
20 p. 5.
Progresul 
Bacău 14 
10 p.

Primele 
re serie 
turneele finale care vor avea loc 
în Capitală (sala Rapid), între 

28 apTilie și 2 mal. Amintim că 
la turneele finale vor putea par
ticipa numai formațiile care au 
in componență trei jucători cu 
talia de minimum 1,95 m, res
pectiv trei jucătoare cu talia de 
minimum 1,78 m, pe care să-i 
(să le) folosească efectiv pe du
rata intregiii prime reprize și 
pe care să-i (să le) fi utilizat 
In jocurile din serii.

C.ș.B. —
- C.S.Ș. 

20 p, 4. C.S.Ș. Botoșani 
C.S.Ș, Galați 20 p, 6. 
București 18 p, 7. C.S.Ș. 
p, 8. Voința București

două echipe din fieca- 
s-au calificat pentru

EFOR1E NORD, 13 (prin te
lefon). In sala de festivități a 
hotelului Europa din localitate 
a început finala campionatului 
național de șah 
mixte. După cum 
puse în joc patru 
solut (pe puncte 
masculin, feminin 
junioare (pe puncte de parti
dă). Tragerea la sorți, efec
tuată in cadrul ședinței tehni
ce. a dat următoarea ordine 
pe tabela de turneu : 
dicina Timișoara, 
I.P.G. Ploiești, 3. 
București, 4. I. T. 
A.E.M. Timișoara, 
va București, 7.
București, 8. C.S.M. Cluj-Na- 
poea, 9. Universitatea Iași, 10. 
Politehnica București.

Derbyul primei runde l-a 
constituit intilnirea dintre Cal
culatorul (deținătoarea titlului) 
și I.T.B. A fost o luptă foarte 
echilibrată. La cele 6 mese 
masculine s-a înregistrat rezul
tatul de remiză, în 5 partide 
(Gheorghiu-Urzică, Ciocâltea- 
Vaisman, Pavlov-Nicolaide,
Ștefanov-Iiertesz, Savin-Negu- 
reanu). Juniorul Bărbu- 
lescu a cîștigat la Crișan, iar

pe echipe 
se știe, sînt 
titluri : ab- 
de meci), 

și juniori-

1. Me-
2. Petrolul 

Universitatea 
București, 5. 
6. Locomoti-
Calculatorui

ju 
ru 
tir 
nr 
til 
cu 
tr< 
P< 
(3 
fe 
ni 
P< 
2-

(5 
cc 
1„

//

Moment din competiția 
Capitală

„Primăvara rugbyului" organizată in 
Foto : Dragoș NEAGU

membrii Comisiei 
C.M.E.F.S. Bucu- 
toată aprecierea, 
elevii au marcat 

largă în diferite

concursuri și competiții orga
nizate sub însemnele „Dacia- 
dei“, in această vacanță de 
primăvară. Astfel, din Zalău 
aflăm că aproape 30 000 de co
pii și elevi sînt prezenți Ia 
prima etapă a „Cupei văilor", 
întrecere tradițională, organi
zată în așezări situate pe fi
rul unor nuri sălăjene — A- 
grij, Zalău, Crasna. Almaș și 
Someș. O repetiție binevenită 
în vederea Festivalului spor
tului sălăjan, programat aproa
pe de finele anului școlar.

In județul Teleorman sînt 
de semnalat reușite întreceri 
In cadrul „Cupei vacanței'1 ia

fotbal, handbal și tenis de ma
să și în campionatele rezer
vate copiilor și juniorilor sau 
in campionatele sătești. In 
ceea ce-i privește pe elevii 
vasluieni, ei au luat parte la 
întreceri .de handbal (in mu
nicipiul de reședință și in o- 
rașele Biriad, Negrești și Huși, 
cele mai bine organizate), pre
cum și Ia concursuri atletice, 
ultimele teste înaintea fazei pe 
județ a Crosului pionierilor și 
Crosului tineretului programa
tă la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni.

Tibeiiu STAMA
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ROMANIA BULGARIA
(Urmare am pag. I)

la
Secvență de la antrenamentul 
lorilor". în prim-plan, printre 
nescu, Țicleanu, Turcu.

Lo-
Se scontează

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Am aflat apoi, cu surprin
dere, că în lotul gazdelor au 
intervenit importante schim
bări. Astfel, antrenorul Prjelov 
a renunțat la toți jucătorii de 
la Ț.S.K.A. Echipa sofiotă a 
jucat duminică în localitatea 
Stanke Dimitrov, cu formația 
locală Marek și cu greu a ter
minat la egalitate. 0—0, deși 
Marek este considerată în cli
pa de față drept una dintre e- 
chipele slabe ale campionatu
lui bulgar. Cei cinci ■ interna
ționali de la Ț.S.K.A. au avut 
o comportare foarte ștearsă, in 
special loncev, ca și inexistent 
în teren. Considerîndu-se că a- 
ceștia sînt foarte obosiți, 
și în perspectiva partidei _re- 
tur, de la Munch en. cu 
yern, din C.C.E.. s-a renunțat 
la toti. In locul lor au fost 
chemați la lot mai mulți ju
cători din echipa olimpică a 
Bulgariei, împreună cu antre
norul acesteia Ianko Dinkov. 
Astfel că pentru meciul de 
miercuri, cu echipa României, 
în lotul lărgit se află 
debutanți : Petrov
Spartak Sofia), Jelev 
motiv Sofia). Bacev 
Plovdiv) și Eranosian 
motiv Plovdiv). Cu 
ceste modificări de lot, antre
norul Prjelov consideră că 
„ll“-le său nu a slăbit ca po
tențial. noii veniti fiind jucători 
de o bună valoare tehnică și 
tactică, aflîndu-se în formă si 
avînd frumoase perspective de 
viitor. Ca rezerve vor mai fi
gura Nikolov și Arghirov

Marți după-amiază, la ora 
17,30, ora meciului, ambele e- 
chipe au făcut cîte un antre
nament de 60 de minute : re
prezentativa României pe sta
dionul municipal Gradski 
(25 000 locuri), pe care se va 
disputa meciul ; lotul Bulga
riei. pe terenul clubului 
komotiv Ruse 
pe un număr record de spec
tatori întrucît meciul de 
miercuri va fi prima întîlnire 
între reprezentativele naționale 
A disputată la Ruse.

Partida va fi transmisă 
radio, pe programul I.

a MIINE SE DISPUTA în se- 
ria a V-a („bucureșteuna*') a 
campionatului Diviziei „Cu eta
pei a 23-a, intermediară, Progra
mul etapei : Dinamo Victoria — 
r.M.B., Aversa — Constructorul 
Călărași, Amonil Slobozia — E- 
lectronica, F.C.M. Giurgiu — Da
nubiana, Ș.N. Oltenița — I.C.S.I.M., 
FEROM Vrziceni — Luceafărul, 
Petrolul Roata de Jos — Tehno- 
metal. Flacăra roșie — Viitorul 
Chirnogi. Abatorul nu joacă. Me
ciurile încep la ora 17.30.

dar

Ba-

i cîțiva 
(Levski 
(Loko- 
(Trakia 
(Loko- 

toate a-

Astăzi, la Buzău, 
in meci amical

MECIUL NR 332
• Partida de azi, de la Ruse, este,. Intr-un fel. jubiliară: 

de a 30-a dintre reprezentativele României ți Bulgariei. Pină c 
18 au revenit „tricolorilor", 4 s-au încheiat Io egalitate, iar 
învins fotbaliștii bulgari. Golaverajul: 66—42 In favoarea 
României.
• Cele mai mari scoruri: 7—0 (în 1933, la Balcaniada de ____

rețti) ți 6-1 (1926, in meci amical), ambele în favoarea echipei
României, șl 4—0 (1935, la Sofia), * '
• Primul meci s-o disputat cu 

1925, la Sofia. Fotbaliștii români
golurile marcate de Rudy Wetzer ți 
meci — anul trecut, la București, 
a revenit oaspeților cu 2-1. Ei au marcat prin loncev (min. 58), ți 
Kostadinov (min. 71), după ce Bălăci deschisese scorul în min. 45, 
din penalty.

V Lotul reprezentativ este alcătuit din jucători de la 7 echipe. 
Cei mai mulți sînt de la Corvinul (5). Urmează: Universitatea Cra- 

studențesc (cîte 2), A.S.A.

cea 
acum, 

în 7 au 
echipei

la Bucu-

în favoa.rea selecționatei Bulgariei. 
57 de ani în urmă, la 31 mai 
au ciștigat atunci cu 4—2 prin 

Semler, fiecare cite doua. Ultimul 
la 9 septembrie, în care victoria

Cei moi mulți sînt de la Corvinul (5).
Iova (4), Dinamo, Steaua și Sportul 
șl F.C. Argeș (cite 1).
• lată vlrsta șl numărul de selecții la jucătorii noștri: Moraru 

(25 ani, 10 selecții), lordache (31, 18) - portari: M. Marian (25, 1), 
Bogdan (25, debutant) — fundași : Țicleanu (24, 15), Augustin (27, 10). 
Bâloni (30, 44), Klein (24, 3), Balint (20, debutant) — mijlocași : Ga
bor (20, 2), Cămătaru (26, 13), Turcu (21, 1), Bălăci (26, 46) — ata- 
canți.
• Din cele 331 de partide susținute pînă acum, selecționata României 

a ciștigat 132, a pierdut 118 și a terminat la egalitate 81. Golave* 
rajul ii este favorabil : 561—530.

ROMANIA-BULGARIA (tineret)
dis- 
fot-

Astăzi, Ia Buzău, se va 
pută partida amicală de 
bal dintre reprezentativele de 
tineret ale României și Bul
gariei. Partida — care 
cepe la ora 16,30 (și nu 
cum se 
prezintă 
rificare pentru cele două

va în-
17, 
re- 
ve- 

______  r____  ___ e- 
chipe angajate In grupe dife
rite ale campionatului euro
pean rezervat formațiilor de 
tineret.

Pentru antrenorul Cornel 
Drăgușin și elevii săi acest 
meci Înseamnă chiar ultima 
testare Înaintea întîlnirii oficia
le cu selecționata similară a

stabilise initial) 
un bun prilej de

Ciprului, de la Limasol, unde 
se va disputa partida la 1 Mai, 
întiiul joc din grupa care mai 
cuprinde pe 
slovacia.

în vederea 
tăzi. jucătorii 
hiat,
ment 

căruia 
După 
matia 
tida în următoarea alcătuire : 
Gîrjoabă — Eduard, Zare, Cîr- 
eiumaru, Matei — Minea, Fîșic,
C. Ilie — D. Zamfir, Sertov, 
Suciu. Rezerve vor fi : Lovaș,

Italia si Ceho-

partidei de as- 
noștri au efec- 
ultim antrena-ieri. un 

tehnico-tactic, la finalul 
s-au exersat fazele fixe, 
toate probabilitățile for- 
noastră va începe par-

’RE UN NOU SI IMPETUOS AVINT5 '
Scriem aceste rînduri și cu 

gîndul la faptul că, pe 
programului stabilit de Comi
sia centrală de organizare a 
„Daciadei", în zilele de 24 șă 
25 aprilie, în întreaga țară, 
este prevăzut să se treacă la 
desfășurarea acțiunilor și În
trecerilor din cadrul etapei de 
vară a celei de a IlI-a ediții 
a marii competiții sportive na
ționale. Trebuie să facem totul 
șa printr-o calitate nouă a ac
tivității de educație fizică, 
sport și turism, toți copiii pa
triei. întregul tineret, masele 
largi de oameni ai muncii de 
la orașe și sate să participe 
sistematic la întrecerile din ca
drul „Daciadei", să-și întăreas
că astfel sănătatea, să-și spo
rească necontenit 
de muncă

Trebuie, 
îmbogățită 
pină acum 
frumoasele 
mîndresc 
multe județe ;. 
extinse inițiativele care și-au 
dovedit cu prisosință eficiența. 
Dar mai sînt și alte lucruri 
care trebuie transpuse din pia
nul de măsuri în realitatea 
sportivă cotidiană.

Iată, de pildă, realizarea a- 
celei ore (cel puțin) zilnice de 
activități și jocuri de mișcare 
in cadrul grădinițelor pentru 
ca educația fizică să înceapă 
bine, de aici, de la preșcolari. 
Și tot pentru preșcolari : ser
bări cultural-sportive, 
bluri de gimnastică, întreceri 
pe trotinete, triciclete, 
pe rotile, învățarea înotului și 
cit mai multe... daruri sportive 
de „Ziua copilului". Pentru 
pionieri. elevi și studenți, 
„Daciada" va trebui să ducă 
la îmbunătățirea întregii acti
vități prin organizarea 
minală a unor acțiuni 
de masă, practicarea 
ticii de înviorare din . 
im școlară. în internate și că
mine, organizarea de drumeții, 
excursii și acțiuni cicloturis
tice... Se cere să se facă mai

baza

capacitatea 
și învățătură, 
desigur, păstrată și 
experiența cîștigată 
; trebuie dezvoltate 
tradiții cu care se 
în ultima vreme 

trebuie larg

mult (și, desigur, mai bine) și 
în cadrul întreprinderilor, in
stituțiilor și cooperației mește
șugărești, in mediul rural, pen
tru dezvoltarea educației fizi
ce, sportului și turismului de 
masă în rîndul întregii popu
lații feminine. ,

„Daciada" este, să nu uităm, 
in același timp, un minunat 
cadru de depistare a elemen
telor talentate, capabile să ri
dice pe noi trepte de afirmare 
internațională sportul româ
nesc. Sînt, în acest domeniu, 
numeroase obiective. Să amin
tim doar că în cadrul acestei 
etape de vară a „Daciadei" 
este necesar să se treacă, pre
tutindeni, la organizarea și 
desfășurarea cît mai _ multor 
acțiuni de dezvoltare a atle
tismului,1 gimnasticii, handbalu
lui, canotajului tenisului și a 
altor discipline.

Așadar chiar din aceste zile 
să asigurăm peste tot un suc
ces real, durabil, fiecărei în
treceri din cadnil „Daciadei" 
și prin aceasta nu nou avînt al 
sportului de masă și de per
formanță din țara noastră.

ansam-

patine

săptă- 
sportive 
gimnas- 
progra-

de marți după-amiaz trico-
alții : Gabor, Augus Ștefă-

Foto : V. BAGEAC

• RAPID, DOUA MECIURI 
CONSECUTIVE PE STADIONUL 
REPUBLICII. Divizionara 
Rapid București va susține ur
mătoarele două meciuri din 
drul seriei a Il-a a 
secund pe Stadionul 
după următorul program: joi, de 
la ora 17,30. cu Automatica, iar 
duminică, de la ora 11, cu Du
nărea Călărași.

.,B

ca- 
eșalonulul 
Republicii,

CLASAMENTUL RETURULUI
După desfășurarea a 8 etape, 

clasamentul returului este domi
nat de Corvinul, steaua și F.C. 
Olt, un trio lansat puternic în 
urmărirea celor două pretendente 
la titlu, Dinamo și Universitatea 
Craiova. Din punct de vedere al 
acumulărilor, în acest clasament 
înregistrăm
proape egale : 5 echipe au punc
taje peste cota lui 50 la sută, 6 
au realizări medii. Iar 7 
cota menționată, cel mai 
prezentîndu-se „lanterna", 
doar 25 la sută din punctaj.

trei ,,secțiuni" a-

sub 
slab 

cu

1. Corvinul 8 5 2 1 18- 6 12
2. Steaua 8 5 2 1 15- 5 12
3. F.C. Olt 8 5 1 2 13- 6 ft
4. Dinamo 8 4 1 3 13- 8 9
5. F.C. Argeș 8 3 3 2 9- 6 9
6. Univ. Craiova 8 3 2 3 17- 7 8
7. Jiul 8 3 2 3 8- 8 8
8. Sportul stud. 8 2 4 2 6- 7 8
9. C.S. Tîrgoviște 8 4 0 4 7- 9 8

10. Chimia 8 3 2 3 5- 9 8
11. F.C. Constanța 8 3 2 3 8-14 8
12. ,,U“ Cluj-Napoca 8 3 1 4 8-11 7
13. „Poli" Timișoara 8 2 3 3 6-11 7
14. A.S.A. Tg. Mureș 8 3 1 4 7-17 7
15. U.T.A. 8 2 2 4 5- 7 6

F.C.M. Brașov 8 2 2 4 6- 9 6
17. S.C. Bacău 8 1 4 3 10-14 6
18. Progresul Vulcan 8 1 2 5 5-10 4

Roman, Hanghiuc, Lasconi 
Tîrnoveanu.

Reprezentativa Bulgariei

Si

a 
sosit luni seară la București. 
E." a efectuat, ieri, un antre
nament în Capitală, de unde, 
în această dimineață, va pleca 
cu autocarul spre Buzău. An
trenorul Danko Roev își ve
rifică și el echipa pentru cam
pionatul european, unde sortii 
1-au desemnat ca adversare in 
grupă echipele Iugoslaviei, Nor
vegiei și Țării Galilor.

Pentru întîlnirea de la Bu
zău, antrenorul bulgar ne-a co
municat următoarea formație 
probabilă : B. Mihailov — N. 
Mladenov, Mustafov, A. Mihai
lov, D. Mladenov — Iancev. 
Bogdanov, Iordanov — Sirakov. 
Dragolov, Rafiev. Rezervele e- 
chipei oaspete sînt : Vîlov, Ar- 
sov. Băcergiev. Bakalov și Se
rafimov.

Partida va fi arbitrată de o 
brigadă bucureșteană. 
la centru pe Dan 
care va fi ajutat la 
Mircea Stoenescu 
Grama.

riIJTAȚII SPECTACULOASE ÎN
Nici

„A" 
cele 
pele 
torie 
tate_ _________ ,
modificări în configurația .. 
samentului adevărului". Cele mai 
spectaculoase slnt, fără discuție, 
cobortrea campioanei pe locul 3 
(treapta a 2-a fiind ocupată a- 
cuna de Corvinul) șl evadarea 
Chimiei de pe pozițiile retrogra- 
dante, oare a făcut 
Politehnica Timișoara.

Dar lată situația la 
samentul adevărului" 
ranteze — diferența de

etapa a 25-a a Diviziei 
nu s-a lăsat mai prejos, 
6 puncte obținute de echi- 
aflate în deplasare (o vic- 
— Chimia și patru rezul- 
de egalitate) aducînd alte 

„da

rocadă cu

zi în „cla- 
(între pa- 

golaveraj):

»» CLASAMENTUL ADETĂRELEr*
1. DINAMO +10 (+23)
2. Corvinul + 8 (+25)
3. Univ. Craiova + 7 (+34)
4. F.C. Olt + 6 (+12)
5. Steaua + 5 (+ 8)
6. Sportul stud. 0 (- 3)
7. S.C. Bacău 0 (- 7)

1- 9. F.C. Constanța — 1 (- 8)
„U" Cluj-Napoca - 1 (- 8)

10. U.T.A. - 2 (- 5)
11. Jiul - 2 (- 6)
12. F.C.M. Brașov - 2 (— 7)
13. C.S. Tîrgoviște - 2 (- 9)
14. F.C. Argeș - 3 (- 2)
15. Chimia Rm. Vilcea — 3 (—15)
16. „Poli" Timișoara - 4 (- 6)
17. A.S.A. Tg. Mureș - 6 (- 7)
18. Progresul-Vulcan —10 (—19)

RAPID BUCUREȘTI ÎNVINSĂ
LA DOUĂ FAZE FIXE

avîndu-1 
Petrescu, 
linie de 

și Jean

De ce a pierdut Rapid la A- 
lexandria T Iată o întrebare pu
să de simpatizanții echipei fero
viare (care n-au fost la meci !) 
la aflarea rezultatului acestuia 
(1—2). Am putea explica eșecul 
datorită jocului de ansamblu 
slab și, mai ales, al liniei me
dieri e. Trio-ul Ion Ion-Șt. Popa- 
Paraschiv, altădată punctul for
țele, a fost în zi slabă, nelegînd 
jocul și lăsînd echipa ruptă în 
două. Nu putem omite nici „a- 
portul" apărării, care nu știe să 
se „așeze" la fazele fixe. Dar să 
derulăm filmul golurilor: Rapid 
începe furtunos meciul și în min. 
3 COJOCARU deschide scorul la 
o fază lucrată de Șt. Popa. Dar 
inimoasa galerie giuleșteană care 
a însoțit echipa n-^a putut să ju
bileze decît zece minute pentru

S.C. BACĂU A REDEVENIT LIDER LA
Etapa a 25-a a 

lui echipelor de 
asemănat foarte mult cu runda 
similară a Diviziei „A“. Afir
mație valabilă mai ales pentru 
situația din fruntea clasamen
tului. unde s-a înregistrat din 
nou schimbarea liderului. Ne- 
putînd să se impună pe teren 
propriu în fața echipei Steaua, 
realizînd doar un rezultat de 
egalitate (1—1), după ce a fost 
condusă cu 1—0. la fel ca și 
prima formație a clubului cla- 
iovean, Universitatea a cedat 
șefia echipei S. C. Bacău, care 
a ciștigat cu 2—1 la Timișoara 
meciul cu Politehnica.

campionatu- 
speranțe s-a

ADMINISIRARA 01 S1A1 1010 PRONOSPORI lĂirOO'ltAZA
AU JUCAT, AU CIȘTIGAT...
La seriile de Loz In plic aflate 

In vlnzare se atribuie zilnic clș- 
tigurl în AUTOTURISME și 
MARI SUME DE BANI. Iată nu
mai dțiva dintre cei mal recenți 
posesori de autoturisme .Dacia 
1300“ obținute la acest joc sim

plu și avantajos : Marcu loan 
(com. Mlcăsasa, satul Tapu, jud. 
Sibiu), Andrițol Nicolae (Reșița), 
Stanca Laurcnțiu (com. Dobrești, 
Jud. Dolj), TSkbandl Bela (com. 
Slncrai, jud. Covasna), Mbtdru 
Gh. Vasile (corn. Războienl. satul 
Valea Albă, jud. Neamț), Gheor- 
ghe Gcorgeta (com. Lipăneștl, 
jud. Prahova), Firtat Vergii (corn4. 
Măciuca, jud. Vilcea), Căpățină 
Marian (corn. Viziru, satul La
nuri, jud. Brăila), Sirbtt Gheor- 
gbe (Dirăbanl, jud. Botoșani), 
Popesc,i Teodora (București), 
Păun eseu Gheorgbe (com. Iepu
rești, jud. Giurgiu) ș.a. Agențiile

Loto-Pronosport, vlnzătorii vo
lant!. unitățile din comerț șl co
operația de consum, precum și 
oficiile poștale din Întreaga tară 
vă oferă In permanență posibili
tatea de a avea și dv. success 
asemănătoare I

Tragerea Pronoexpres de astăzi, 
14 aprilie 1982, se televizează In 
direct începînd de la ora 17.40.
CÂȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
DIN 11 APRILIE

Cat. 1 (13 rezultate) : 1 vari
antă 100% a 23.176 lei și 54 va
riante 25% a 5.794 lei.

Cat. 2 (12 rezultate) : 127 
riante 100% a 445 lei și 
variante 25% a 111 Ici.

Cat. 3 (11 rezultate) 
variante 100% a 72 lei 
variante 25% a 13 lei.

1982

va-
1495

SPERANȚE^
1. S.C. BACĂU 25 17 6 2 69-18 40
2. Univ. Craiova 25 17 5 3 88-19 39
3. Corvinul 25 16 3 6 69-29 35
4. Dinamo 24 14 5 5 58-25 33
5. F.C. Constanța 25 14 2 9 62-28 30
6. F.C.M. Brașov 25 13 3 9 42-32 29
7. C.S. Tîrgoviște 25 13 3 9 42-39 29
8. „Poli" Tim. 25 12 3 10 45-34 27
9. F.C. Argeș 25 12 2 11 35-35 26

10. „U“ Cj.Nap. 24 11 1 12 42-40 23
11. Steaua 25 8 7 10 35-49 23
12. Chimia 25 9 4 12 37-59 22
13. A.S.A. Tg. M. 25 9 2..14 30-42 20
14. Sportul stud. 25 8 4 13 35-60 20
15. Prog. Vulcan 25 7 4 14 37-74 18
16. F.C. Olt 25 6 3 16 32-62 15
17. U.T.A. 25 5 0 20 21-72 10
18. Jiul 25 4 1 20 17-69 9

că, treptat-treptat, Rapid înceti
nește ritmul, ajungînd la mers 
de... personal. Gazdele profită de 
aceasta, preiau inițiativa și in 
min. 13 egalează la o fază fixă: 
Voicilă execută puternic o lo
vitură liberă de Ia 25 m, zidul 
se despică în două, portarul I. 
Gabriel nu poate reține și GH. 
RADU, venit ta un bolid în vi
teză, reia imparabil în plasă. 
Desprinderea in cîștigătoare a 
gazdelor se va face tot dintr-o 
fază fixă: același Voicilă execu
tă — de data aceasta peste zid 
— o lovitură liberă de la 16 m, 
vîrful GH RADU țîșnește și în
scrie pe lingă I. Gabriel, ieșit 
din poartă (min. 49). După în
scrierea celui de-al doilea gol, 
Unirea Alexandria — care a 
muncit enorm și a dorit cu ar
doare victoria, dar oare, din pă
cate, a practicat și jocul la in
timidare, . fapt pentru care Tiuș 
și Floricel au fost sancționați cu 
cartonaș galben, ca și Voicilă, 
pentru proteste — a mizat pe 
trecerea timpului. Și astfel, Ra
pid București a pierdut un meci 
foarte important în disputa sa 
cu Petrolul Ploiești pentru pro
movare. Arbitrul M. Abramiuc 
(Suceava) a condus foarte bine 
echipele: UNIREA: Bunea - 
nat, Tiuș, Stancu, Ifrim — 
șoianu, Popescu, Voicilă — 
hai (min. 13 Barbu; min. 15. 
Radu), Gh. Radu, Floricel. “ 
PID: I. Gabriel — Ispas, Pîrvu, 
Belu, Ad. Dumitru — Ion Ion, 
Șt. Popa, Paraschiv (min. 73 
Trifu) — Cojocaru, Tiță, D-amas- 
chin (min. 46 Tancu).

Aurel PĂPĂDIE

Ig- 
Ple- 
Mi- 

I. 
RA-

și
1262 

13183

18 APRILIE 1982 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA

PRONOEXPRES
SUCCESE 

DE SEZON,
LA ÎNDEMiNA 

TUTUROR!
In cadrul o 8 extrageri cu 
un total de 44 numere, ori
cine joacă poate obține : 
• AUTOTURISME ..Dacia 
1300“ și Skoda 120 L" O 
MARI CIȘTIGURI IN BANI, 
sume variabile și fixe @ 
EXCURSII în R. D. Germa
nă sau R. P. Bu'qaria. 

BILETELE DE 15 LEI VARIANTA PARTICIPA LA TOATE EX
TRAGERILE
Nu pierdeți prilejul de o vă număra printre morii câștigă
tori I
ULTIMA ZI DE PROCURARE A BILETELOR - sîmbăfă 17 a- 
prilie 1982.



Ieri, In campionatul de hochei

DINAMO- S.C. MIERCUREA C1UC 55 înaintea C. E. de tenis de masă

Și etapa de ieri, cea _ de a 
treia a acestui ultim turneu al 
campionatului de hochei, a 
avut punctul ei de mare a- 
tracție : meciul dintre Dinamo 
București (acum luptînd pentru 
treapta a doua a podiumului) 
și S. C. Miercurea Ciuc (cu 
posibilitatea — după înfrînge- 
rea dinamoviștilor din ziua 
precedentă — de a termina pe 
locul secund). La capătul unei 
dispute acerbe, care a stat în 
majoritatea timpului sub sem
nul unei depline egalități — și 
pe tabela de marcaj, dar și în 
raportul de forțe — jocul s-a 
încheiat nedecis : 5—5 (1—1, 
2—1, 2—3). In acest fel. Dina
mo. care avea un avans de 
trei puncte fată de S. C. 
Miercurea Ciuc, și-a păstrat a- 
vantajul într-un final de cam
pionat foarte aprins, fiind în 
mod cert echipa care va ter
mina pe locul al doilea cam
pionatul nostru național de 
hochei.

Cum spuneam, partida a 
fost foarte aprig disputată, 
fără însă să aibă deosebite ca
lități de ordin tehnic sau tac
tic. S-a luptat mult, adeseori, 
la limita regulamentului, sco
rul avînd o evoluție de-a drep
tul palpitantă. Dinamo a ajuns 
să conducă la jumătatea întil- 
nirii cu 3—1 (min. 32) și lăsa 
impresia că în cele din urmă 
se va impune, obținînd victo
ria. Dar gravele erori ale a- 
părătorilor săi au făcut ca 
hocheiștii din Miercurea Ciuc 
să reducă din handicap și apoi 
să egaleze spectaculos, chiar la 
începutul ultimei reprize (3—3, 
min. 43). In continuare, am 
asistat la un final dramatic, 
care — din păcate — în ulti
mele 30 de secunde (!) a dege
nerat într-o busculadă, în care 
s-au schimbat lovituri (și cu 
piciorul — Sandor Gal !). Dar 
să revenim la evoluția scoru
lui. A condus Dinamo cu 4—3 
(min. 54), apoi într-o zvîcnire 
finală S. C. Miercurea Ciuc a 

„ȘTAFETA PĂCII"
(Urmare din pag I)

generală, era flancat de nu
meroase pancarte ne care scria: 
„CEAUȘESCU — PACE", „Parti
dul, România — pacea și prie
tenia", „Nu înarmărilor ! DA 
vieții și păcii precum și de 
zeci de steaguri roșii și trico
lore. în această ambianță săr
bătorească au avut loc întreceri 
de cros, fotbal și handbal. Com
ponentul lotului olimpic de lupte 
greco-romane Cornel Gherman 
a dat citire mesajului tineretu
lui sportivilor botoșeneni.

In centrul vechii cetăți de 
scaun, în prezența unui mare 
număr de localnici, a avut loc 
pe platoul din fața Casei de 
cultură a sindicatelor o fru
moasă manifestare dedicată pă
cii. Tineri de la cluburi tehni- 
co-aplicative au trimis în văz
duh, purtate de minirachete, e-

SPORTIVII MEHEDINȚENI
DROBETA-TR. SEVERIN, 13 

(prin telefon). — „Ștafeta Pă
cii" a reprezentat și pentru ti
neretul mehedințean o adevă
rată sărbătoare și un nou pri
lej de angajare plenară în ac-

CEI 500 DE PORUMBEI
DE LA ALBA IULIA

AI.BA IULIA, 13 (prin telefon). 
Pregătit sărbătorește, municipiul 
Alba Iulia a primit după-amiază 
„Ștafeta Păcii", adusă de solii 
tineretului sportiv din județul 
Hunedoara. Primirea ștafetei a 
avut loc pe stadionul din Cetate, 
în cadrul unui bogat program de 
activități sportive de masă, orga
nizate cu acest prilej și care au 
cuprins întreceri de atletism, fot
bal, un marș feminin ș.a. Intra
rea pe stadion a tinerilor spor
tivi hunedoreni a fost tntîmpina- 
tă cu aplauze entuziaste de nu
merosul public prezent în tribu
ne. Din piepturile tinere au ră
sunat cuvintele „Ceaușescu — 
Pace !“. „Europa să veghezo 
ca-narmarea sâ-nceteze !“, „Pen
tru pace noi luptăm, munca noas
tră apărăm" Mesajul sportivilor 
din județul Hunedoara a fost ci
tit de eleva Lavlnia Agache, bi
necunoscuta gimnastă fruntașă de 
la C.S. Cetate Deva.

500 de porumbel au fost lan
sați apoi, simbol al dorinței de 
pace a tineretului sportiv din oeie 
două județe vecine.

loan FILIPESCU — coresp. 

egalat (4—4, min. 57) și a reu
șit chiar să preia conducerea 
(4—5, min. 59), dinamoviștii 
obținînd o ultimă egalare cînd 
mai rămăseseră doar 52 de se
cunde de joc ! Punctele au 
fost marcate de Tureanu 2, 
Pisăru, Teodoriu, Solyom — Di
namo, Prakab, Bartalis I, Bar- 
talis II. B, Nagy, Sandor — 
S. C. Miercurea Ciuc. Bun ar
bitrajul lui J. Becze, ajutat 
competent de Gh. Mureșeanu și 
M. Presncanu. Pentru actele 
de indisciplină din finalul jo
cului, Sandor Gal (S. C. 
Miercurea Ciuc) și Toke (Di
namo) au primit „pedeapsă de 
meci".

în deschidere la acest meci, 
o altă confruntare atractivă, de 
interes major în lupta din a- 
cest campionat. Avîntul Gheor- 
gheni, echipă aflată în lupta 
pențru evitarea retrogradării, 
a înregistrat a doua victorie 
consecutivă, întrecînd de a- 
ceastă dată pe Dunărea Galați 
cu 9—5 (2—2, 3—1, 4—2). De 
subliniat că, după ce a condus 
cu 5—3 (min. 39), Avîntul a 
fost egalată la începutul repri
zei a Ilî-a (5—5, min. 43), după 
care, în ultimele 10 minute, 
s-a detașat, înscriind patru go
luri frumoase. Au marcat : 
Suket 2, Barabas 2, Gregory, 
Gyorgy, Danei, Z. Antal, Be- 
nedek — Avîntul, Bineață 2, 
Mocanu 2, Bujoreanu — Du
nărea.

In jocul de dimineață : 
Steaua — Progresul Miercurea 
Ciuc 8—1 (2—0, 3—1, 3—0),
prin punctele înscrise de : Bă
lăucă 2, Cazacu 2, Chirifă 2, 
Ungureanu, Oliniei — Steaua, 
Kemcnessy — Progresul.

Astăzi este zi de odihnă, 
turneul continuînd joi cu me
ciurile : S. C. Miercurea Ciuc 
t— Progresul Miercurea Ciuc 
(ora 10), Avîntul Gheorghcni 
— Steaua (ora 14,30), Dunărea 
Galați — Dinamo (ora 17).

Călin ANTONESCU

------------------------ AGENDA „ȘTAFETEI PĂCII" ---------------------------
Astăzi purtătorii „Ștafetei Păcii* străbat următoarele 

etape :
Traseul nr. 1 : DROBETA-TURNU SEVERIN — TÎRGU 

JÎU, prin Motru.
Traseul nr. 2 : ALBA IULIA — SIBIU, prin Sebeș Alba.
Traseul nr. 3 : TÎRGU MUREȘ — MIERCUREA CIUC, 

prin Sovata, Odorheiu Secuiesc.
Traseul nr. 4 : SUCEAVA — PIATRA NEAMȚ, prin 

Fălticeni, Tirgu Neamț.
Traseul nr. 5 : TULCEA — CONSTANȚA, prin Babadag.

șarfe pe care se putea citi : 
„Ceaușescu — România — Pa
ce", „Pace !“, „Nu — războiu
lui !“. Concomitent, pe platou 
se desfășurau întreceri de ci
clism, de karturi și concursuri 
de cros. După ce reprezentan
tul județului Botoșani a citit 
mesajul, l-a predat colegului 
său sucevean, atletul Gheorghe 
Țăranu.

AU PRELUAT SCHIMBUL
țiunea de apărare a bunului 
cel mai de preț al omenirii. 
Pe o vreme de primăvară s-a 
desfășurat etapa Reșița — 
Drobeta-Tr. Severin. Reprezen
tanții sportivilor orșoveni au 
urat colegilor din județul Ca- 
raș-Severin un călduros bun 
sosit și au continuat alături 
de ei drumul pînă la sta
dionul „1 Mai" din munici
piul de reședință al județului 
Mehedinți. Pe stadionul pavoa
zat sărbătorește, „Ștafeta Pă
cii" a fost călduros primită.

Mesajul sportivilor din ju
dețul Caraș-Severin a fost ci
tit de Tiberiu Ciurcia, secretar 
al C.J.E.F.S.

Victor MANAFU — coresp.

CĂLDUROASĂ MANIFESTAȚIE LA TiRGU MUREȘ
TG. MUREȘ 13 (prin tele

fon). Intr-o atmosferă caldă, 
entuziastă, marți după-amiază, 
pe un timp frumos, in parcul 
sportiv „23 August", îmbrăcat 
sărbătorește, sportivii județu
lui Bistrița-Năsăud au pre
dat „Ștafeta Păcii" reprezen
tanților sportului din Tg. Mu
reș. pentru a duce mai de
parte mesajul de pace în ju
dețul Harghita. Sportiva Ilea
na Morar, componentă a echi
pei de handbal Gloria Bis
trița, a dat citire mesajului

SCHIMBĂRI DE FUND SAU DE FORMĂ ÎN IERÂRHIIIE CONTINENTALE?
Noua listă a „topului" euro

pean la tenis de masă a fost al
cătuită șl dată publicității cu pu
țin timp in urmă. Pentru toți 
cel interesați de evoluția acestui 
sport, cea din urmă „Rangliste" 
reprezintă, acum, cu cîteva zile 
înaintea debutului in cea de a 
13-a ediție a campionatelor eu
ropene, o posibilitate de evalua
re a forțelor care se vor afla, 
începînd de la 17 aprilie, in con
fruntare pentru cele 7 titluri con
tinentale. Ce indică aceste cla
samente alcătuite în urma ulti
melor concursuri internaționale, 
care au avut ea punct central 
„Top 12“ disputat ta februarie la 
Nantes ? că ta ambele ierarhii 
— feminină șl masculină — s-au 
produs o serie de mutații, unele 
suficient de importante pentru a 
nu fi trecute cu vederea. Să pre
cizăm că aceste clasamente stat 
realizate pe baza rezultatelor În
registrate, dar raportate șl la 
numărul șl la valoarea con
cursurilor la care au luat parte 
sportivii.

Să aruncăm o scurtă privire 
asupra „topului" feminin, pentru 
că, prin prezența jucătoarelor 
noastre ta această listă șl ta dis
puta de la Budapesta, statem dl- 
recțl interesați. Ciștiglnd compe
tiția de la Nantes, olandeza Bet- 
tine Vriesekoop este „nr. 1“ la 
ora actuală (acest loc H ocupă 
și ta ordinea favoritelor la C.E.), 
depășiiidu-le pe sovietica Valen
tina Popova (campioana euro
peană en-tltre, locul 2) și pe en
glezoaica JIU Ilammersley (3), 
două dintre „piesele" de bază 

’ale echipelor lor șl pretendente 
îndreptățite la un loc pe po
dium. Este, de asemenea, de re
ținut faptul că printre primele 
6, alături de Ilona Uhlikova (lo
cul 5), un spectaculos salt (de 
pe U pe 8) a făcut colega sa

„INTERNAȚIONALELE"
La recentele oampionate inter

naționale de tir ale Bulgariei, la 
care, precum se știe, CorneUu 
Ion a cîștigat cu 596 p proba de 
pistol viteză, au mal concurat șl 
alțl țlntașl români, care au ob-

PE MELEAGURILE TULCENE
TULCEA, 13 (prin telefon). 

Coloane de motocicliști, cicliști 
și atleți i-au întîmpinat pe 
meleagurile nord-dobrogene, la 
Măcin, pe purtătorii „Ștafetei 
Păcii", prilej cu care s-au 
scandat lozinci antirăzboinice, 
în favoarea dezarmării gene
rale, securității, colaborării și 
păcii. Numeroși locuitori ai o- 
rașului Isaccea și ai comune
lor Niculițel și Somova au a- 
plaudat cu căldură „Ștafeta 
Păcii" pe traseul ei prin județ. 
Momente festive, cu vibrante 
semnificații patriotice, au avut 
loc la Tulcea, în fața Sălii 
sporturilor, unde mii de tineri 
au participat la primirea ofi
cială a „Ștafetei Păcii". Mesa
jul tineretului sportiv brăilean 
a fost citit de boxerul Cornel 
Bălan, care a dat glas senti
mentelor de pace ale tinerilor 
de pe aceste meleaguri. Ștafe
ta a fost preluată de campionul 
de canoe Gheorghe Lungu.

Cu. prilejul sosirii „Ștafetei 
Păcii, la Tulcea au fost orga
nizate atractive întreceri de 
lupte, box, judo, cros, auto
mobilism.

Pompiliu COMȘA — coresp.

tinerilor din județul Bistrița- 
Năsăud.

La această călduroasă ma
nifestație închinată păcii au 
luat parte peste 800 de tineri 
din asociațiile și cluburile 
sportive din Tîrgu Mureș, îm
preună cu participanții la 
Festivalul de minivolei, între
cere cu caracter național, la 
care sînt prezente 31 de 
echipe din toată țara. Cu 
acest prilej au avut loc atrac
tive competiții sportive.

loan PAUȘ — coresp, 

Marie Hrachova — o posibilă ad
versară a Olgăi Nemeș ta... op
timile de finală ale C.E. — astfel, 
că echipa Cehoslovaciei, care se 
află in aceeași grupă cu repre
zentativa noastră, anunță b gar
nitură redutabilă. Chiar dacă, ta 
schimb. Blank» SUhanova a 
coborlt 7 locuri (13—20). Un semn 
de întrebare ridică, prta prisma 
„topului", jucătoarele gazde care, 
cu excepția Zsuzsei Olah (7, de 
pe 12), au marcat o serioasă 
coborlre. Cunoscutele Judlt Ma- 
gos și Beatrix Kishazl (adversa
ra din prima rundă, la simplu, 
a reprezentantei țării noastre 
Eva Ferenczi) au ajuns pe pozi
țiile ia (6), respectiv 13 (8). Dar, 
să nu uităm că ele vor evolua 
pe teren propriu... Referitor la 
celelalte competitoare, notăm 
constanța performanțelor șl a 
pozițiilor celor două sportive din 
R.F. Germania (Ursula Kamizuru
— 9, Kristen Krilger — 14), care, 
la dublu, vor intllnl ta primul 
joc cuplul nostru Eva Ferenczi
— Olga Nemeș. Au coborlt în 
clasament șl alte jucătoare cu
noscute: Branka Batinid (Iugo
slavia), Claude Bergeret (Fran
ța), Fllura Bulatova (U.R.S.S.) 
ș.a.

In ceea ce le privește, sporti
vele noastre nu au marcat schim
bări deosebite, olga Nemeș (cea 
mai tînără jucătoare inclusă ta 
această Ierarhie) șl-a păstrat lo
cul (30), ta timp ce Eva Ferenczi 
a făcut doi pași înapoi (16—18), 
dar este greu de spus, ca șl 
în cazul celorlalte, ta oe măsu
ră modificările consemnate stat 
de fond sau numai o ilustrare 
numerică a participărilor la con
cursuri. O vom afla la sfîrșltul 
campionatelor europene.

Cîteva cuvinte despre echipe. 
Dacă luăm în considerare pal
maresul, atunci U.R.S.S. (4 ti-

DE TIR ALE BULGARIEI
ținut următoarele rezultate: Ma
ria Macovei — locul 3 la pistol 
standard cu 583 p — record per
sonal, la un punct de cîștigătoa- 
rea probei (tot la această probă, 
Ana Ciobanu — locul 12 cu 574 
p și Elena Gheoroaie — locul 20 
cu 568 p); Ilie Petru a ocupat 
locui 5 la pistol liber 60 f cu 
559 p (proba a revenit campio
nului olimpic, sovieticului A. Me- 
lentiev — 577 p); Romulus Ni- 
colescu, la pușcă liberă 60 f, s^a 
clasat al 9-lea cu 595 p (s-a cîș
tigat cu 599 ,p), iar la 3X40 f 
el s-a situat pe poziția a 18-a cu 
1143 p, insă la poziția genunchi 
a reușit cel mai bun rezultat al 
concursului — 392 p (396 p la 
culcat și 355 p în picioare).

PAOLO ROSSI REINTRĂ...

După o suspendare de doi ani, 
Internaționalul italian Paolo 
Rossi va reintra in echipa Juven
tus Torino, la 26 aprilie, în me
ciul de campionat. Considerat un 
mare talent, Rossi va fi testat 
și in reprezentativa țării, în 
partida cu Elveția, programată 
La 24 mai. la Geneva.

TURNEE DE JUNIORI
• Turneul de juniori de la 

Cannes a fost cîștigat de Franța, 
care a tatreout ta finală, cu 1—0 
(după prelungiri), formația An
gliei, prta golul înscris de Tho
mas ta min. 104 I Pentru locurile 
3—4: olanda — Italia 4—2 (2—2).
• Finala de la St. Malo a 

revenit juniorilor suedezi, care 
au dispus cu 4—1 (după prelun
giri șl executarea loviturilor de 
la 11 m) de selecționata secundă 
a Franței.

CAMPIONATE
în POLONIA, pe primele locuri, 

după 24 de etape: Slask wro-

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
ATLETISM • Crosul desfășurat 

la Vigevano, In Italia pe 7,5 km, 
a fost cîștigat de australianul 
Robert de Castella în 21:19,4, ur
mat de italianul Cova 21:47,7 și 
brazilianul da Silva 20:00,5.

BOX • Campionul mondial 
profesionist la cat. semigrea 
(WBA), americanul Michael 
Spinks, și-a apărat centura la 
Atlantic, dispunînd prin k.o. în 
rep. 8, de englezul Murray Sut
herland.

GIMNASTICA • La Campiona
tele internaționale ale Ungariei, 
desfășurate la Budapesta, în sa
la care va găzdui anul viitor 
campionatele mondiale, Valentin 
Pîntea a realizat o performanță 
meritorie, situîndu-se pe locul 2 
în finala de la sol, după Japo
nezul Kajitaml. De asemenea, 
Pîntea a fost- finalist la cal.

HOCHEI $ Selecționata Cana
dei, participantă la campionatul 
mondial, care va începe joi în 
Finlanda, a susținut un meci de 
verificare, la Stockholm, cu re
prezentativa Suediei. Canadienii 
au învins cu 4—3 (1—1, 2—1, 1—1)

ÎNOT • Meciul S.U.A. — R.F. 
Germania, desfășurat la Gainsvil- 
le (Florida), in bazin de 25 m, 

tluri la ultimele 6 ediții) și Un
garia (2 din 6; acum și cu a- 
vantajul terenului) sînt favorite, 
rolul de outsidere revenind (al
fabetic, deocamdată) Angliei, 
Cehoslovaciei, Iugoslaviei, Olan
dei, României (medaliată cu 
bronz in urmă cu 2 ani, la Ber
na), dar în mai toate garnitu
rile au apărut elemente noi, 
care pot produce mari surprize. 
Se anticipează o dispută deosebit 
de echilibrată, în care și un joc 
poate fi cîntărlt în... aur !

La băieți, se păstrează în frun
te Tibor Klampar (Ungaria), cîș- 
tigător al „Topului 12“, promo
vări matcînd iugoslavul Zoran 
Kalinici (pe 7, de pe 23), polo
nezul Andrzej Grubba (6—11), 
francezul Jacques Secretin (4—6), 
suedezul Mikael Appelgren 
(10—15), în timp ce au coborlt 
suedezul Stellan Bengtsson (pe S 
de pe 2), cehoslovacii Milan Or
lowski (9—5) și Josef Dvoracek 
(14—7), ungurul Gabor Gergely 
(11—8) etc. La echipe va fi o 
luptă strinsă, în care sînt anga
jate, cu deosebire. Suedia, un
garia, Cehoslovacia, Anglia, Po
lonia, Iugoslavia ș.a.

Peste cîteva zile, în noua sală 
a complexului sportiv „NSpsta- 
dion“ va începe cea de a 13-a 
ediție a campionatelor europene. 
Dacă nu se anunță lucruri noi 
pe plan tehnic, în schimb elita 
continentală a tenisului de masă 
(în cea feminină aflîndu-se șl 
jucătoarele din România) do
rește să demonstreze că hotărî- 
rea C.I.O. de a introduce acest 
sport în programul J.O. consti
tuie o măsură fericită, el avV’d 
toate atuurile pentru a oferi un 
spectacol sportiv de înaltă cali
tate.

Emanuel FĂNTANEANU

TURUL CICLIST 
„NIEDERSACHSEN“ 
MUNCHEN, 13 (Agerpres). 

Disputată pe traseul Cloppen- 
Burg-Nienburg, etapa a treia 
a turului ciclist „Niedersach- 
sen" a fost cîștigată la sprint 
de sovieticul Serghei Nikitenko 
(127,700 km în 2.44:02,0). In a- 
celași timp a fost înregistrat 
și un grup de peste 30 de 
alergători, printre care și ci
cliștii, români Romașcanu, Sîr-, 
bu. Gancea și Cărutașu. în 
clasamentul individual condu
ce olandezul Van Weers. iar 
pe echipe Olanda (România 
este a 5-a).

claw 33 p, Widzew Lodz 30 p, 
Lcgia Varșovia 30 p; in GRECIA 
(după 23 de etape): Panathinal- 
kos 41 p, Olympiakos 40 p, 
PAOK Salonic 39 pp ta TURCIA 
(după 24 de etape): Trabzonspor 
31 p, Beșiktaș 30 p, Zonguldak 
36 p; ta BELGIA (după 30 de 
etape): Anderlecht 41 p, stan
dard Liige 40 p (un joc mai pu
țin), La Gantolse 38 p.

„EL MUNDIAL- PE SCURT
• Argentina susține azi un 

nou meci de verificare: c*ti 
U.R.S.S.; r.f. Germania întîlne<- 
te Cehoslovacia, iar Italia joacă 
la Leipzig, cu R.D. Germană.
• Brazilienii se pregătesc deo

camdată în echipele de club, în 
meciuri oficiale. In semifinalele 
campionatului brazilian (tur): 
Flamengo — Guarani Sao Paulo 
2—1, Corinthians Sao Paulo — 
Gremio Porto Alegre 1—2.
• Antrenorul echipei Camerun 

este acum fostul internațional 
francez Vincent.

a fost cîștigat de gazde cu 78—43 
p la femei și 77—44 p la bărbați. 
Cîteva rezultate: bărbați: 100 m 
liber — 50,24 Gaines, 100 m spate
— 57,48 Bottom, 200 m fluture — 
1:59,30 Beardsley; femei: 100 m 
spate — 1:04,34 Theresa Andrews, 
200 m spate — 2:19,46 Debbie 
Risen, 100 m liber — 56,98 Jill 
Sterkell, 100 m fluture — 1:00,80 
Mary Meagher.

SĂRITURI • - „Cupa Europei" 
la sărituri în apă, desfășurată la 
Londra, s-a încheiat cu victoria 
echipei U.R..S.S. cu 378 p. urma
tă de R.D. Germană 337 p șl 
Italiei 314 p. La trambulină băr
bați a cîștigat Smode (Anglia) 
cu 674,28, iar la platformă femei
— Lobakina (U.R.S.S.) cu 
449,78 p.

SCRIMA • Titlul de campion 
mondial de tineret la spadă a 
revenit, la Bien os Aires, polone
zului Robert Felisiak, urmat de 
francezul Jean-Michel Henry șl 
italianul Sandro Cuomo.

TENIS Situația la zi în cla
samentul „Marelui premiu FrLT“: 
Connors 1030 p. Vilas 975 n, 
Lendl 635 p, McEnroe 525 p, Kriek 
460 p.
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