
Vizita tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
împreună cu tovarășa 

ELENA CEAUȘESCU, ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

in Republica Populară Chineză
In cursul dimineții _ do 

miercuri, 14 aprilie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu 
tovarășul Jiu Yaobang, pre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, au 
părăsit Beijingul, plecind pe 
calea aerului xspre Shenyang.

Municipiul Shenyang, capita
la provinciei Liaoning din 
China de nord-est, a făcut o 
vibrantă, sărbătorească primire 
solilor poporului român, zeci de 
mii de locuitori ai orașului sa- 
lutînd cu entuziasm pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ca pe 

• un prieten vechi, care se bucu
ră de stima profundă a po
porului chinez — așa cum sub
linia in . prima zi a vizitei 
președintele C.C. al P. C. Chi
nez, dînd astfei expresie sen
timentelor de prețuire și res
pect pe care oamenii muncii 
din China populară le nutresc 
fa|ă de conducătorul partidu- 

/lui. șl statului nostru.
★

In aceeași atmosferă sărbăto
rească s-a desfășurat și intil- 
nirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu cu muncitorii și ca
drele de conducere ale Uzinei 
de mașini-unelte nr. 3 din She
nyang.

★
Miercuri după-amiază, peste 

10 000 de oameni ai muncii din 
Shenyang — muncitori, ingi
neri și tehnicieni ai marilor u- 
zine constructoare de mașini, 
de aparatură și linii electroni
ce, de transformatoare și apa
rate electrice, cercetători din 
institutele de inginerie, chi- 
miști, fizicieni, matematicieni, 
studenti și elevi, militari — au 
salutat cu căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tova
rășa Elena Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășul Hu Yaobang, 
președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Chinez, la mitingul organizat 
in marele Palat al sporturilor 
din capitala provinciei Liao
ning.

Impresionant prin căldura 
manifestărilor de stimă și 
profund respect Ia adresa iluș
trilor reprezentanți ai poporului 
român, acest mare miting s-a 
constituit intr-un moment me
morabil al trainicelor legături

SABRERII ROMÂNI
< ÎȘI SUSIIN CU

SUCCES CANDIDATURA 
IA PODIUMUL

MARILOR COMPETIȚII
• După un promițător început 
de sezon, la Moscova, Buda
pesta ți Brașov, urmează con
cursurile de la Varșovia și Pa
lermo • Problema celui de-al 
patrulea titular al echipei re

prezentative
Succesul sabrerilor români 

la cea de a Xl-a ediție a «Tro
feului Carpați*  — atît in pro
ba individuală, încheiată cu o 
finală Marin Mustață — Cor
nel Marin, cit și in cea pe 
echipe. în care prima repre
zentativă a României a între
cut net formația Cubei — se 
înscrie în consecuția firească 
a actualului sezon. început 
sub favorabile auspicii, în iar
nă, la marele concurs inter
național de la Moscova, con
tinuat cu „Cupa Europei*  
(Steaua — campioană conti
nentală), „Trofeul Hungaria*  
și, recent, cu campionatele in
ternaționale ale Budapestei 
(învingător Ioan Pop), presa 
lumii conscmind prezențe ro
mânești pe podium, iar spe
cialiștii forma remarcabilă a 
sabrerilor noștri fruntași, iată 
că acum. Ia Brașov, aceștia au

româno-chineze, intr-o sărbă
toare a prieteniei, solidarității 
și colaborării, in virtutea căro
ra, acționind Împreună, Româ
nia și China slujesc interesele 
progresului, propășirii și dez
voltării lor, cauza socialismu
lui și păcii in lume.

In timpul cuvinlărilor rostite 
la miting de tovarășii NICOLAE 
CEAUȘESCU și HU YAOBANG, 
cuvintări urmărite cu deosebit 
interes, întreaga asistență a 
salutat cu aplauze îndelungi 
gîndurile de profundă prietenie 
ți colaborare exprimate reci
proc, asociindu-se deplin ți en
tuziast satisfacției comune a 
conducătorilor celor două parti
de pentru rezultatele dialogu
lui pe care il poartă.

In încheierea mitingului s-a 
intonat „Internaționala**,

★
După marele miting al prie

teniei româno-chineze, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretat 
general al Partidului Comunisl 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tova
rășa Elena Ceaușescu, însoțiți 
de reprezentanții organelor de 
partid și de stat ale provinciei 
Liaoning și capitalei sale, au 
făcut o scurtă vizită prin mu
nicipiul Shenyang, străbătind 
principalele artere și cartiere 
ale orașului.

★

In încheierea vizitei la 
Shenyang, Comitetul Provincial 
Liaoning al Partidului Comu- 
nist Chinez și Guvernul popu
lar al provinciei au oferit, 
miercuri, un dineu oficial în 
onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

A participat tovarășul Hu 
Yaobang, președintele Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Chinez.

Dineul a decurs într-o. at
mosferă de caldă prietenie.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună cu tovarășul Hu 
Yaobang, s-au reîntors miercuri 
seara la Beijing.

Finala „Trofeului Carpați", intre sabrerii români M. Mustață 
(in dreapta), ciștigătorul competiției, și Cornel Marin 

Foto : M. HISTA (Brașov)

confirmai și acasă ceea ce a- 
flasem din flash-urlle marilor 
agenții de presă.

„Trofeul Carpați*  a consti
tuit. totuși, un moment de 
respiro (concurența a fost mai 
mică decît la celelalte con
fruntări de pină acum), pe sa
brerii lotului reprezentativ aș- 
teptîndu-i în această lună alte 
două mari tradiționale compe
tiții : Ia sfîrșitul acestei săp- 
tămini la Varșovia, iar la fi
nele săptămînii viitoare patru
laterul Franța — Italia — 
România — Ungaria — Ia Pa
lermo, unde se vor întîlni din 
nou cu principalii lor adver
sari in cursa pentru medaliile
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„ȘTAFETA PĂCII'-O EXPRESIE GRĂITOARE 
A CONȘTIINȚEI TINERETULUI SPORTIV AL PATRIEI

start, pe trasee și la locurile de sosire dovedesc 
atașamentul tineretului nostru sportiv la poli
tica de pace a partidului nostru, dorința sa ar
zătoare de a se simți, umăr la umăr, alături de 
întregul popor, în frunte cu comuniștii, in larga 
mișcare națională declanșată de noua inițiativă 
de pace a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, președintele 
României.

„ȘTAFETA PĂCII" se afirmi, cu fiecare eta
pă străbătută, drept una dintre cele mai puter
nice manifestări ale înaltei conștiințe a tinere
tului nostru sportiv, ale responsabilității sale 
pentru viitorul patriei și al său însuși, ale soli
darității sale internaționaliste cu tineretul spor
tiv din întreaga lume, in marea sa dorință de a 
apăra pacea, viața pe planeta noastră. însufle
țite și entuziaste manifestații la locurile de

PE PLAIURILE
TÎRGU JIU, 14 (prin telefon). 

Miercuri, la ora 13, reprezen
tanții tinerilor sportivi ai jude
țului Mehedinți, purtători ai 
„Ștafetei Păcii", au pornit spre 
municipiul Tg. Jiu, printre ul
timii purtători ai mesajului de 
pace al tineretului sportiv din 
județ numărîndu-se Maria 
Preoțescu, Rodica Flămindu, 
Ion Haralambie și Florin Ba
dea, componenți ai unor secții 
de performanță din Orșova și 
Drobeta-Tr. Severin. în locali
tate Ștafeta a sosit în jurul 
orei 16. fiind întîmpinată în 
Sala sporturilor de un nu
meros public, format din tineri, 
pionieri, oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții lo
cale.

Primirea mesajului a prile
juit o entuziastă manifestare a

Ieri, la Ruse, 
in meci amical 

de fotbal
RUSE, 14 (prin telefon). Cea 

de-a 30-a partidă — jubiliară 
— dintre reprezentativele Româ
niei și Bulgariei s-a încheiat 
cu un succes pe deplin meritat 
al fotbaliștilor noștri. După un 
început ceva mai timid, cînd 
în primele 25 de minute spor
tivii noștri au făcut mai mult 
joc de așteptare, în a doua 
parte a primei reprize parti
da s-a echilibrat și pînă la 
pauză au jucat de la egal la 
egal cu adversarul. O excelentă 

campionatelor mondiale '82.
Din nou trio-ul Pop — Mus

tață — Marin, cel care con
stituie forța de șoc a echipei 
reprezentative, și-a făcut da
toria, observînd, însă, la ei, 
o ușoară oboseală- Ceea ce re
clamă, după părerea noastră, 
din partea colectivului de an
trenori, evitarea uzurii prema
ture și a unui vîrf de formă 
mult prea timpuriu in raport 
cu obiectivul major — C.M. 
din iulie. Prețioasele acumu
lări ale Începutului de sezon,

Paul 5LAVESCU

(Continuare In pag a i-a)

60RJULUI
adeziunii gorjenilor la noua 
inițiativă de pace a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, la po
litica externă a partidului și 
statului nostru. în Sala sportu
rilor au avut loc apoi între
ceri de baschet, handbal și vo
lei dotate cu .Cupa Păcii*.  Joi,

LA CASA DE CULTURA A
SIBIU, 14 (prin telefon). 

Miercuri după-amiază „Ștafeta 
Păcii*  a fost Întîmpinată de 
reprezentanții tineretului spor
tiv sibian încă de la intrarea 
pe teritoriul județului lor, în 
localitatea Miercurea Sibiului, 
iar pe întregul traseu pe unde 
a trecut — Apoldu de Sus, Si
liște, Cristian — salutată de 
numeroși cetățeifl, români, ger
mani și maghiari, în marea lor 
majoritate tineri, care purtau 

ECHIPA ROMÂNIEI A ÎNVINS
REPREZENTATIVA BULGARIEI CU 2-1 (1-1)

repriză secundă a- 
veau să reușească 
jucătorii pregătiți 
de antrenorii Mir
cea Lucescu și Mir
cea Rădulescu. în 
partea a doua a 
meciului ei s-au 
aflat mai tot tim
pul la cîrma jocu
lui. Acțiunile de 
atac, bine conduse 
de linia de mijloc, 
neobosită în a a- 
proviziona atacul 
cu mingi excelen
te, și-au dovedit 
eficienta. Această 
insistentă în ofen
sivă avea să ne a
ducă victoria in min. 79 prin 
golul Iul BolSni, cel mai bun 
jucător — de departe — din 
teren.

Desigur, la cîteva minute du
pă încheierea partidei este di
ficil să tragi cîteva concluzii 
după cele 90 de minute de joc, 
dar acestea sînt, în general, po
zitive. „ll“-le nostru a evoluat 
destul de omogen, a demons
trat o forță ofensivă reală, în 
timp ce apărarea, cu deosebire 
cei doi fundași centrali, a re
ușit să stăvilească avalanșa 
atacurilor gazdelor din prima 
repriză și să trimită atacului 
mingi utilizabile în cea de a 
doua, ba chiar să participe — 
îndeosebi prin Iorgulescu — la 
fazele de finalizare.

In aplauzele unui public en
tuziast cele două formații își

PROFILURI TELEORMÂNENE
• .. .Ema Piei a sosit la Alexandria • 23-2 pentru „astăzi4
• „Rulmentul*  - decis să ajungă in paranteza campionilor

Stăm de vorbă. în șoaptă, în 
biblioteca elegantei Case de 
Cultură din Alexandria. (Raf
turi pline, dominate de portre
tele în ulei ale lui Nicolae 
Iorga și Lucian Blaga, oferite 
sălii de autorul însuși, un ta
lentat pictor din localitate, ju
decind după mirabila privire a 
poetului). Un cititor cufundat 
doar aparent tn lectură prinde 
șirul vorbelor noastre. A 
„prins*  că sîntem veniți pen
tru „profiluri*  de Stadion și 
zîmbește ușor ironic, sugerîn- 

1

în jurul orei 14, ștafeta va ple
ca din municipiul Tg. Jiu spre 
Craiova. Ea va fi purtată de 
către atleți de la Clubul spor
tiv școlar Forestierul din Tg. 
Jiu, de luptători de la Forestie
rul șl Minerul Motru, de hand- 
baliști de la asociațiile sporti
ve Sticla șl Energia din Rovi- 
nari.

Manole BĂLOIU-coresp.

SINDICATELOR DIN SIBIU
mari pancarte pe care scria I 
„CEAUȘESCU — PACE!», „NU 
— războiului !*,  „DA — păcii !*  
în municipiul reședință de ju
deț, în cinstea acestui eveni
ment deosebit în viața mișcării 
sportive au fost organizate 
numeroase întreceri sportive de 
masă din cadriii marii competl-

Ille IONESCU-coresp.

(Continuare In pag. 2-3)

CAMĂTARU BOLONl

fac apariția pe teren. Dornici 
să fructifice cit mai repede a- 
vantajul terenului, fotbaliștii 
bulgari se aruncă în atac din 
primele minute. Astfel, chiar 
în min. 2, la o centrare a fun
dașului dreapta, Ucev, Morar» 
îndepărtează pericolul printr-un 
plonjon de tocită frumusețea. 
Trei minute mai tîrziu, același 
Ucev șutează puternic, dar pes
te poartă. în general, fotbaliștii 
echipei gazdă atacă mai mult, 
dar fotbaliștii români răspund 
prin cîteva contraatacuri fru
mos construite, în min, 17 Bă
lăci expediind, de la 20 m, un 
șut puternic, care se duce puțin 
lateral în dreapta porții lui Do- 
nev. în min. 19 și 22, notăm

Gheorghe NERTEA

(Continuare In pag 2-3)

du-ne din priviri că am gre
șit, desigur, destinația. Apoi 
lasă cartea din mină și ne vor
bește tot în șoaptă : „Eu ci
tesc arareori Sportul, pentru că 
nu-1 găsesc. Dar am citit na 
de mult niște „profiluri brăi- 
Ienc“.„ Era vorba de direc
torul de liceu de Ia „Bălces- 
cu“, și mi-a părut rău că o 
revistă literară nu încearcă un 
serial cu profiluri de cultură.

loan CHIRILA

(Continuare in pag. 2-3)



„ȘTAFETA PACII“
(Urmare din pag. 1)

ții sportive naționale „Dacia- 
da“. la atletism, șah, handbal, 
Volei și alte discipline.

T.a ora 16, pe platoul din 
fața Casei de cultură a sindi
catelor, frumos pavoazat, în 
prezența a peste 1000 de tineri 
sportivi, au fost primiți .solii 
tineretului sportiv din județul 
Alba Mesajul lor de pace a 
fost citit de atletul fruntaș 
Hie Cioca, multiplu campion 
național și campion balcanic, 
care a înminat apoi Ștafeta 
reprezentanților tineretului 
sportiv din județul Sibiu, gim
nasta Carmen Șavu și voleiba
listul Marius Ciocănel.

ENTUZIASTĂ PRIMIRE IN EAȚA „PALATULUI DE GHEAJĂ"
MIERCUREA CIUC, 14 (prin 

telefon). In jurul orei 13, în 
fața „Palatului- de gheață" — 
arenă modernă a hocheiului și 
patinajului artistic, împodobită 
sărbătorește — sute de tineri 
sportivi români și maghiari 
din localitate, precum și un 
mare număr de practicanți ai 
patinajului artistic din secțiile 
cu profil din țară, participant 
la „Cupa României", au în- 
tîmpinat cu multă căldură pe 
purtătorii „Ștafetei Păcii" din 
județul Mureș. „Ștafeta Păcii" 
a făcut primul popas la intra
rea în județ, la Praid, unde 
primarul . comunei, Gavril Va- 
kar, membri ai consiliului co
munal pentru educație fizică 
și sport, pionieri și școlari au 
oferit frumoase buchete de 
flori purtătorilor Ștafetei ju
dețului Mureș.

Continuîndu-și drumul spre 
Miercurea Ciuc, în Odorheiu

SĂRBĂTOARE PE STADIONUL „CEAHLĂUL"
PIATRA NEAMȚ, 14 (prin 

telefon). „Ștafeta Păcii" de pe 
traseul nr. 4 a ajuns în loca
litate, venind de la Suceava. 
Reprezentanții tineretului spor
tiv sucevean au fost salutați 
cu entuziasm pe întreg traseul 
pe care au trecut, prin Fălti
ceni, Boroaia, Tg. Neamț și 
Băltățești, iar în municipiul de 
reședință al județului de pe 
Valea Bistriței o numeroasă 
asistență i-a făcut o caldă și 
emoționantă primire pe stadio
nul' „Ceahlăul”. Mesajul de pa
ce al reprezentanților tineretu
lui sportiv din județul Sucea
va a fost citit de Gheorghe Ță- 
ranu, atlet la C.S.M. Suceava. 
Vii aplauze aprobatoare au 
subliniat nobilele ginduri șl

ȘTAFETA A AJUNS
CONSTANȚA, 14 (prin tele

fon). „Ștafeta Păcii" de pe tra
seul nr. 5, după ce a străbătut 
frumoasele sate dobrogene pe 
itinerarul Tulcea — Constanța, 
a poposit, în jurul prinzului, 
In înfloritorul Tomis. înainte 
de intrarea în județul Con
stanța. lingă comuna Mihai Vi- 
teazu. ștafeta a fost întîmpi- 
nată de un grup de sportivi și de 
activiști în domeniul sportului, 
cu care prilej a avut loc o vi
brantă manifestare pentru 
pace. Apoi Ștafeta și-a conti
nuat drumul spre litoral, ajun- 
gînd In cursul după-amiezii 
în municipiul de reședință al 
județului, orașul Constanța. Pe 
bulevardul Tomis, „Ștafeta Pă
cii" a fost salutată cu entu-

DIVIZIA ,,B" 
DE RUGBY

Duminică s-au disputat partide 
In toate cele șase serii ale Divi- 
xiei secunde de rugby. Iată re
zultatele: Seria I: R.C. Grivița 
Roșie n — Rulmentul Alexandria 
22—15, Rapid Buc. — C.F.R. Cra
iova 86—3, Dunărea Giurgiu — 
Dacii IPA Sibiu 33—3, Știința 
Buc. — Ș.N. Oltenița 13—10. Cla
sament: 1. Dunărea 31 p (11 
jocuri), 2. Rapid 30 p (10 jocuri). 
Seria a Il-a: Aeronautica Buc. 
—• R.C. Sportul studențesc II 
18—24, Chimia Tr. Măgurele — 
Petrochimistul Pitești 9—46, Elec- 
troputere Craiova — Gloria Buc. 
4—32. Clasament: 1. Gloria 27 p, 
2. I.O.B. Balș 21 p. Seria a IlI-a: 
Carpați Mîrșa — Metalurgistul 
Cugir 6—3, Minerul Lupeni — E- 
lectrotimiș 0—4, Politehnica Cluj- 
Napoca — C.S.U. Oradea 30—13. 
Clasament: 1. Metalurgistul 24 p 
(9 jocuri), 2. Politehnica Cluj- 
Napoca 21 p (8). Seria a IV-a: 
Farul II Constanța — I.T. Con
stanța 10—16. Clasament: 1. Con
structorul C-ța 30 p (10 meciuri), 
2. T.C. Ind. Midia 28 (10). Scria 
a V-a: C.F.R. Constanța — Auto
mobilul Măcin 36—3. Clasament: 
1. C.F.R. C-ța 23 p, 2. Olimpia 
Buc. 29 p. Seria a Vl-a: C.F.R. 
Brașov — T.U.C. Milcov Focșani 
0—3. Clasament: 1 Rapid Buzău 
27 p, 2. T.U.C. Milcov 23 p, 3.
C.F.R.  Brașov 21 p.

AGENDA 
„ȘTAFETEI PĂCII"

Astăzi purtătorii ,,Ștafetei 
Păcii*  vor străbate urmă
toarele etape:

Traseul nr. 1: TIRGU JIU
- CRAIOVA, prin Filiași.

Traseul nr. 2 : .SIBIU — 
RIMNICU VÎLCEA, prin Căli- 
mănești.

Traseul nr. 3: MIERCUREA 
CIUC - SFINTU GHEORGHE.

Traseul nr. 4: PIATRA 
NEAMȚ - BACĂU, prin Bu- 
huși.

Traseul nr. 5: CONSTANȚA
- SLOBOZIA, prin Hîrșova -
Giurgeni.

Secuiesc delegația tinerilor 
sportivi din județul Mureș a 
fost salutată de reprezentanți 
ai organelor locale cu atribuții 
în domeniul sportului, de nu
meroși locuitori aflați pe arte
rele - municipiului. La Miercu
rea Ciuc, în cadrul unei deose
bit de călduroase manifestații 
de pace, maestrul emerit al 
sportului Ladislau Simon, cam
pion mondial de lupte libere, 
a dat citire mesajului prin 
care s-a dat glas celor mai 
alese sentimente de stimă și 
dragoste ale sportivilor și ac
tiviștilor sportivi din județul 
Mureș față de cel mai iubit 
fiu al poporului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cu prilejul primirii Ștafetei, 
s-au organizat atractive între
ceri de patinaj artistic, crosuri, 
meciuri de hochei, fotbal ș.a.

Valeriu PAȘCANU-coresp.

sentimente de pace ca și an
gajamentele privind dezvolta
rea continuă a activității de 
educație fizică și sport, potri
vit cerințelor și indicațiilor 
conducerii partidului, personal 
ale tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

„Ștafeta Păcii" a prilejuit și 
la Piatra Neamț ample și in
teresante întreceri sportive de 
masă din cadrul etapei de vară 
a „Daciadei" la aero și racheto- 
modelism, gimnastică, atletism, 
ciclism etc. De asemenea, au 
fost organizate ștafete de elevi 
în cadrul județului, cu pleca
rea din Roman, Bicaz, Tg. 
Neamț și sosirea pe atelași sta
dion.

Costel RUSU-coresp.

IN INIMA DODROGEI
ziasm de numeroși localnici 
care și-au manifestat, și cu a- 
ceastă ocazie, adeziunea față 
de politica de pace promovată 
de statul și partidul nostru, al 
cărei promotor înflăcărat este to
varășul NICOLAE CEA.UȘESCU, 
secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii So
cialiste România.

în fața Sălii sporturilor, în 
prezența unui mare număr 
de tineri sportivi ai clubului 
Farul și ai asociațiilor spor
tive constănțene, a avut loc un 
nou moment emoționant. Me
sajul de pace al tinerilor spor
tivi tulceni a fost citit de atle
tul Florin Nichitov.

Mugur POPA — coresp.

ÎNVINGĂTORII FAZEI DE
La Călărași, Hunedoara, Iași și 

Reșița au avut loc întrecerile fa
zei de zonă a campionatelor in
dividuale de box — juniori, în
vingătorii la ambele categorii de 
vîrstă urmînd să evolueze în fi
nale (17—25 mai, la Medgidia).

O CAlARAȘI. Juniori mici, în 
ordinea categoriilor: O. Plugaru 
(Constanța), C. Roman (Galați), 
I. Dumitru (Tlrgoviște), M. Calu 
(Medgidia), V. Vasile (Călărași), 
G. Ciupercă (Constanța), T. Plo- 
toagă (Medgidia), V. Damian 
(Constanța), V. Dumbravă (Foc
șani), V. Alistar (Slobozia), M. 
A-gavriloaie (Medgidia); juniori 
mari: I. Alim (Constanța), Gh. 
Bimileac (Bușteni), Gh. Mocanu 
(Galați), Al. Gavrllă (Galați), G. 
Cîrjan (Călărași), A. Prică (Med
gidia), P. Minea (Constanța), C. 
Tudor (Medgidia), I. Ion (Călă
rași), A. Plăieșu (Ploiești), Gh. 
Ciobanu (Ploiești).

© HUNEDOARA. Juniori mici, 
în ordinea categoriilor: S. Tima- 
ru (Sibiu), D. Nicolae (Hune
doara), G. Toaso (Tg. Mureș), V. 
Airenei (Brașov), D. Decan (Ora
dea), Gh. Chivari (Oradea), Al. 
Chețea (Hunedoara), R. Călin 
(Brașov), Al. Luparu (Brașov),
L. Caia (Toplița), I. Pop (Satu 
Mare), D. Solomon (Rm, Vîlcea); 
juniori mari, în ordinea catego
riilor: M. Fînățan (Rm. Vîlcea), 
f. Dolan a (Sibiu), L. Bogoși (Sa- 
lonta), M. Tătnase (Rm. Vîlcea), 
T. Dragomir (Hunedoara), I. Mi- 
hăiță (Brașov), N. Bracon (Si
biu), L Micaș (Oradea), M. To-

La începutul sezonului sportiv aeronautic

CU „MOTORUL IN PLIN
SPRE C.M. DE PILOTAJ ACROBATIC

1932, cu campionatul mondial 
de acrobație aeViană (2—16 au
gust în Austria), constituie un 
an de vîrf pentru zborul cu 
motor. Reveniți în întrecerile 
de anvergură după un 
ludiu prelungit, piloții 
au avut o comportare 
dentă în ultimii ani.

egal cu elita 
Ultima mare 
ne-a adus sa- 
abstracție de

inter- 
noștri 

ascen- 
Astfel, 

dacă la campionatele mondiale 
din 1976 (prima participare 
după o lungă absență) cei trei 
reprezentanți ocupaseră locuri 
din subsolul clasamentului (55, 
59, 60) la următoarele, în 1978, 
au avansat, ajungînd la jumă
tatea ierarhiei (27, 29. 32). încă 
un pas a făcut în cadrul con
cursurilor de acrobație aeria
nă ale țărilor socialiste, com
petiții cu un nivel ridicat, da
torat participării campionilor 
și vicecampionilor mondiali 
(sportivii sovietici și ceho
slovaci). Locurile 2 la fete și 
3 la băieți la edițiile din 1979 
și 1981 au demonstrat eloc
vent că zburătorii noștri pot 
concura de la 
performerilor, 
competiție, care 
tisfacție (făcînd 
cele patru Balcaniade pe care 
zburătorii noștri le-au domi
nat), a fost campionatul eu
ropean din 1981: locurile 4, 6, 
7 la individual și locul 2 pe 
echipe in întrecerea feminină, 
locurile 11, 15, 17 la indivi
dual și 5 pe echipe în cea 
masculină ilustrează grăitor 
progresul realizat pe parcursul 
ultimilor ani. Acesta este con
textul în care trebuie situată 
participarea la campionatele 
mondiale din acest an, examen 
pe care școala românească de 
pilotaj îl poate trece cu suc
ces.

Urmași ai unei pleiade de 
mari piloți. Octavian Ocuiea- 
nu, Alex. Papana. Romeo Po
pescu, Mihail Pantazi, Con
stantin Cantacuzino, Bănică 
Enciulescu, Constantin Mano- 
lache, Ștefan Calotă, cei din 
actuala generație, Mihai Albu, 
Nina Ioniță, Marcel Mitu, Ma
ria Șulean, Mielu Fețeanu, pot 
șl trebuie să se înscrie din 
nou printre fruntașii acroba
ției aeriene.

Saltul valoric, vizibil de la 
an la an, este consecința fi
rească a seriozității cu care 
s-a lucrat în aria zborului cu 
motor. Buna selecție a valori
ficat din plin rezervorul de ta
lente existent, Ion Diaconii, 
Aurel A. Răican. Dumitru O- 
prișiu. Aurel Iana, Nicolae

Vineri la Snagov

CAMPIONATELE NAȚIO
NALE DE CAIAC-CANOE 

FOND
Vineri sint programate la Sna

gov Întrecerile campionatelor na
ționale de fund rezervate senio
rilor. Vor fi prezențl In concurs 
cei mal buni caiaciștl șl cano- 
lștl din întreaga țară. Primul 
start este programat la ora 9. 
In continuare, plecările se vor 
da din minut In minut, in ordi
ne, la cele 7 probe din program: 
K2 (f) KI (f), C2, CI, K4, K2 
Șl Kl.

ZONĂ EA 001 JUNIORI
ma (Brașov), I. Szepp (Baia Ma
re), Gh. Jolța (Rm. Vîlcea).
• IAȘI, juniori mici, de la 45 

kg la +81 kgI. Gogolgean (Iași),
D. Smalberghen (Bacău), M. Bu- 
teseacă (Brăila), Șt. Birzoi (Bră
ila), I. Pali (Bacău), M. Posma- 
giu (Brăila), p. Miron (Bacău), 
F. Bracă (Bacău), F. Robu (Bră
ila), I. Comorașu (Brăila), S. Bo- 
toroc (Bacău); juniori mari, în 
ordinea categoriilor: A. Aronea- 
nu (Iași), S. Leca (Brăila), L. 
Vîrnă (Ieși), M. Giugiuc (Brăi
la), T. Fîșie (Brăila), I. Grlgore 
(Măcin), V. Clțea (Iași), D. Bîzu 
(Brăila), C. Maxim (Iași), A. Ni- 
ță (Brăila), M. Cioltan (Suceava). 
(M. MACOVEI — coresp.).
• REȘIȚA. Juniori mici, în or

dinea categoriilor: Gh. Geană
(Slatina), P. Ziga (Cluj-Napoca), 
V. Enceanu (Bocșa), I. Feverstein 
(Timișoara), M. Drascovici (Reși
ța), M. Roman (Timișoara), M. 
Voichiță (Timișoara), G. Buna 
(Caransebeș), E. Glavă (Craiova), 
I. Olaru (Caracal), M. Benea (Ti
mișoara), M. Palzs (Cluj-Napo
ca) ; juniori mari: C. Bicu (Pi- 
tești), A. Ioniță (Balș), D. Jia- 
nu (Cluj-Napoca), FI. Voicu (Pi
tești), L. Cojocaru (Reșița), 
Rugigan (Cluj-Napoca), FI. 
sile (Cluj-Napoca), 
(Cluj-Napoca), C. Gulie (Slatina),
E. Ștefl (Craiova), P. Mierțolu 
(Timișoara).
• Aflăm cu regret de dispa

riția prematură a fostului cam
pion național șl reputat arbitru
A.I.B.A.,  ing. Ion BOAMFĂ,

D.
Va-

PetrescuI.

H

eforturile conducerii 
materializate prin 
cu material volant 
„echipa" veterani- 
Ionescu, Dumitru 
Gheorghe Neagu,

Anlobi, Ludmila Avramcscu, 
Emilia Nimigean nutînd aspi
ra, alături de cei cinci mai 
înainte amintiți, la un loc în 
echipele naționale. în această 
ordine de idei, trebuie subli
niat că ne numărăm printre 
puținele țări care pot alinia 
formații complete de cite 3 
piloți, formații omogene, ai că
ror componenți sînt capabili să 
execute programele de acro
bație la nivelul unei compe
tiții mondiale. Este o realizare 
care reflectă atit activitatea pe 
termen lung, de perspectivă, cit 
?i calitatea muncii depuse de 
colectivul de tehnicieni. Com
plet! nd 
federației,
înzestrarea 
de calitate, 
lor Mihaj 
Pîrvulescu, 
Constantin Onciu, toți foști pi- 
loți de performanță, formează 
sub conducerea vicepreședinte
lui federației Constantin • Ma- 
nolache un activ voluntar cu 
un elan care le dezminte vîrsta 
și cu rezultate deosebit de fru
moase. Se poate afirma fără 
nici o exagerare că aportul lor 
a avut o pondere importantă 
în progresul realizat. .ar noul 
sezon va solicita și mai mult 
priceperea și experiența acu
mulată de-a lungul unei vieți 
de zburător.

Timpul fiind măsurat, antre
namentele au început, lunile 
februarie și martie consemnînd 
primele două stagii de pregătire. 
Această perioadă este, normal, 
rezervată .omogenizării. Vor 
urma apoi programele de acro
bație propriu-zisă. Aici ar tre
bui reamintit că între progra
mul impus și cele de exerci
ții libere și exerciții necunos
cute a existat un decalaj va
loric la . campionatele europe
ne, iar o evoluție mai bună la 
primul s-ar fi soldat cu cîteva 
trepte cîștigate in clasament. 
Așa cum după fiecare din tre
cutele întreceri concluziile de 
rigoare au fost trase, este de 
așteptat ca și acum colectivul 
de tehnicieni să insiste asupra 
slăbiciunilor, pentru ca, fijrește, 
rezultatele să fie pe măsură. 
Cele mai puțin de patru luni 
care au rămas pînă la campio
natele mondiale trebuie să fie 
luni de muncă susținută, pen
tru ca examenul din august să 
aducă răsplata acestor eforturi.

Dinu COSTESCU

JUNIORII LA STARTUL

CAMPIONATELOR
DE CANOTAJ FOND

Cei mai tineri schifiștl din 
țară, mulți dintre ei aflați in 
tabără pe Bega Încă de la în
ceputul vacanței școlare, vor 
lua astăzi startul în campiona
tele republicane de canotaj fond 
rezervate juniorilor. Întrecerea, 
care se încheie sîmbătă, progra
mează curse — contracronometru 
— pe distanțe de 3 000 m (!) și 
5 000 m (b), cu plecări din două 
in două minute. Iată cele 10 
probe ale concursului : fete — 
simplu, 2 vîsle, 4+1 vîsle, 2 rame, 
4+1 rame ; băieți — simplu, 2 
vîsle, 2+1, 2 rame, 4+1 rame.

AZI SE REIAU JOCURILE
Astăzi, Ia patinoarul artificial 

„23 August" din Capitală, se vor 
relua jocurile din cadrul ultimu
lui turneu al campionatului pri
mei serii valotice din Divizia 
„A“ la hochei. Este vorba de 
partidele etapei a IV-a a tur
neului, înaintea cărora ------ 
mentul este următorul:

dasa-

1. Steaua 33 27 3 3 268- 71 57
X Dinamo 33 24 3 66 280-142 51
3. S.C. M. Ciuc 33 24 2 7 244- 99 50
4. Dunărea Ga. 33 9 1 23 118-244 19
5. Avîntul Gh. 33 5 1 27 106-295 1.1
6. Prog. M. Ciuc 33 4 2 27 96-261 10

Iată șl programul partidelor de
Ciuc — Pro-azi: S.C. Miercurea 

greșul Miercurea Ciuc (ora 10); 
Avîntul Gheorgheni 
(ora 14,30); Dunărea 
Dinamo (ora 17).

C.S.Ș. NR.

— Steaua 
Galați —

2 GALAȚI, CAMPIOANA A UNITĂȚILOR
ȘCOLARE ---------------

telefon). Pe
din locallta-

GALAȚI, 14 (prin 
patinoarul artificial 
te s-au desfășurat timp de 3 zile 
întrecerile ultimului turneu al 
campionatului național de hochei 
al unităților sportive școlare de 
profil. Competiția s-a desfășurat 
la un nivel mulțumitor, dâr a 
surprins absența echipelor Stea
ua București și C.S.Ș. Gheor
gheni.

Avlnd o comportare remarca-

Turneul pentru locurile 1

FAVORITELE AU OBJINUI
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Joi, derbyul „U“ Cluj-Nap,
CLUJ-*NAPOCA,  14 (prin tele

fon). Miercuri după amiază au 
fost reluate, în Sala sporturilor 
de pe Someș, meciurile turului 5 
din cadrul campionatului feminin 
de baschet, locurile 1—6. Aflate 
la egalitate de puncte (66), Uni
versitatea din localitate șl Poli
tehnica București vor căuta ca 
in partida directă ce se va dis
puta joi seara de la ora 18 să se 
desprindă, fiecare spre primul 
loc al clasamentului, tranșînd — 
pe cit este posibil — frumoasa 
rivalitate care va lua sfîrșit, 
însă, doar după ultimele două 
turnee de la București și Tg. 
Mureș. Dar, iată amănunte de la 
meciurile primei zile :

POLITEHNICA — UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA 102—54 (53— 
17). Partidă fără Istoric dominată 
copios de bucureștence. Surprin
zător de slabă replica baschetba
listelor de pe Bega. Au marcat : 
Ionescu 6, Keresteszi 9, Roșianu 
16, Zidaru 9, Pârșu 14, Bădinici 
16, Radu-Netolitschl 15, Tocală 4, 
Chvatal 10, Ilic 3 pentru învingă
toare, respectiv Armion 7, Neu- 
zatz 9, Hoszu 13, Cibu 2, Czmor 
11, Bodea 10, Chepețan 2.

VOINȚA — OLIMPIA 70—65 
(29—30, 63—63). Partida centrală a 
zilei dintre cele două formații 
bucureștene, care-și dispută pozi
ția a treia a clasamentului, a 
avut mal puține virtuți tehnice,.
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Duminică, in sala Olimpia, iu 
țoara au aplaudat' la scenă dei 
reprezentativei județului Iași, p, 
Festivalului ansamblurilor școlai 
modernă..

In imagine, ansamblul ieșean 
de construcfii nr. 7 din municip 
Constantin Radu) in timpul exi 
patul căruia va ocupa locul I i 
toare competiție.

CAMPIONATUL DE
EFORIE NORD (prin telefon). 

Turneul final al campionatului 
național de șah pe echipe mixte 
a continuat în sala de festivi
tăți a hotelului Europa din lo
calitate ■ cu desfășurarea întilni- 
rllor rundei a H-a. S-au înre
gistrat, m general, rezultatele 
scontate, singura surpriză puțind 
fi considerată victoria formației 
AEM. Timișoara in fața Calcu
latorului București cu scorul de 
5’/2—1’/2. Politehnica București a 
întrecut lejer pe Locomotiva 
București cu 7’/2—2*/ a. Și celelalte 
aspirante la titlu au dșligat : 
I.T.B. a Învins cu 6’/2—3*/ 2 pe 
C.S.M. Cluj-Napoca (la 
masă Gheorghiu a remizat cu 
Buză), Universitatea 
pe Universitatea Iași cu 
surpriza constituind-o doar vic
toria repurtată de tinărul maes
tru F.I.D.E. ieșean Ovidiiu Fol’ 
șor în fața marelui maestru 
Mihai Șubă, iar Medicina Timi
șoara pe Petrolul I.P.G. Ploiești 
cu 6’A—3*/ 2 (Cornel Butnaru a.
cîștigat la maestrul internațional 
Neboisa IHJln, victorie care n-a 
putut decît să limiteze dimen
siunile scorului). In partida in-
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prima

București
6—4,

CAMPIONATULUI DE HOCHEI
SANCȚIUNI DICTATE DE F.R.H.

Luînd, ieri, in discuție gravele 
abateri de la disciplină, petrecu
te recent in ultimul turneu al 
campionatului primei serii valo
rice a Diviziei „A" la hochei, 
forul de specialitate a dictat ur
mătoarele măsuri:

Jucătorii Sandor Gall (S.C. 
Miercurea Ciuc) și Lorincz Tobe 
(Dinamo București) au fost sus
pendați pe timp de 5 (cinci) eta
pe pentru schimbul de lovituri 
care le-a atras sancționarea cu 
„pedeapsă de meci";

Jucătorul Viorel Liga (Dună
rea Galați) a fost suspendat pe 
timp de 3 (trei) etape, pentru 
atitudine ireverențioasă față de 
arbitru.

DE PROFIL
bilă echipa C.S.Ș. nr. 2 din Ga
lați a intrat în posesia titlului 
de campioană. Pe locurile urmă
toare s-au clasat: 2. Liceul 
Miercurea Ciuc, 3. C.S.Ș. Sucea
va și 4. C.S.Ș. Si. Gheorghe. In 
meciul cel mai important C.S.Ș. 
nr. 2 Galați a învins cu 4—2 e- 
chipa „Liceului", la capătul unei 
partide excelente. (T. SIKIOPOL, 
corespondent).
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„CUPA C.S.Ș."
LA TENIS DE MASĂ

cat.
Păduraru 
(Od. Se-

ani: Ana 
(Rm. 
Tu- 
cat.

în Sala sporturilor din Rm. 
Vîicea s-a desfășurat „Cupa 
Cluburilor sportive școlare" la 
tenis de masă, competiție la 
care au luat parte tineri jucă
tori și jucătoare de la secțiile 
cu profil ale tuturor unităților 
sportive școlare. Participant!! 
au oferit întreceri atractive, 
viu disputate. remareîndu-se 
reprezentanții C.S.Ș. din Bucu
rești, Rm. Vîlcca, Constanța, 
Od. Secuiesc. Petroșani și 
Craiova. Iată rezultatele înre
gistrate :

SIMPLU, cat. 10—12 ani : 
Ana Gîrbina (Rm. Vîicea) și 
C. Creangă (Bistrița) ; cat. 
12—14 ani : Gabriela Stan
(C.S.Ș. 2 Buc.) și R. Dragomir 
(C.S.Ș. 2 Constanța) ; 
15—18 ani : Daniela 
(Petroșani) și Z. Kiss 
cuiesc).

DUBLU, cat. 10—12 
Gîrbina, Camelia Oțelea 
Vîicea) și R. Redisz, V. 
dorache (C.S.Ș. 2 Buc.) ; 
12—14 ani : Floriana Popescu, 
Elena Anescu (Rm. Vîicea) și
B. Dumitru, V. Dobai (Rovine 
Craiova) ; cat. 15—18 ani : Ana 
Mărcttș, Camelia Păduraru 
(Petroșani) și C. Stoica, D. Ra
dulescu (C.S.Ș. 1 Buc.).

DUBLU MIXT, cat. 10—12 
ani : E. Simion, Carmen An- 
cuța (C.S.Ș. 2 Constanța) ; cat. 
12—14 ani : R. Dragomir, Isa
bela Chirea (C.SȘ. 2 Constanța); 
cat. 15—18 ani: C. Stoica, Ca
melia Ghihea (C.S.Ș. 1 Buc.).

ECHIPE, cat. 10—12 ani :
C. S.Ș. 2 București (m) și C.S.Ș. 
Rm. Vîicea (f): cat. 12—14 ani: 
C.S.Ș. Pionierul Craiova (m) și 
C.S.Ș. 2 București (f) ; cat. 
15—18 ani : C.S.Ș. 1 București 
(m) și C.S.Ș. Petroșani (f).

P. GIORNOIU — coresp.

TURNEUL ECHIPEI DE VOLEI 
(M) A R.D. GERMANE

Echipa reprezentativă masculi
nă de volei a R.D. Germane șl-a 
început un turneu amical in. ța
ra noastră. Primele întîlniri sus
ținute de voleibaliștii oaspeți au 
avut loc In Sala sporturilor din 
Brașov, in compania diviziona
rei „A" locale, Tractorul. în pri
ma partidă, oaspeții au cîștigat 
cu 3—0 (4, 3, 11). tn cea de a 
doua, brașovenii au evoluat ex
celent șl au obținut victoria, 
după două ore de joc, cu 3—1 
(5, 14, —15, 11). Joi, de la ora 
17, echipa R.D. Germane va ju
ca în Capitală (sala Olimpia) cu 
Calculatorul București. (C. GRU
IA, coresp.).

PROFILURI TELEORMĂNENE
(Urmare din pag. 1)

Tot așa, județ cu județ. Nu 
știu ce-ar putea oferi Teleor
manul sportului, dar aș fi 
foarte fericit dacă cititorii cei 
mulți, nu mă gindesc la spe
cialiști, ar ști că de aici, de la 
noi, din Teleorman, au pornit 
și Gala Galaction, și Zaharia 
Stancu, și Miron Radu Paras- 
chivescu, și Marin Preda...* * 
După care amicul nostru din 
bibliotecă a început o lungă 

"'teorie pe marginea clasamen
telor, care sînt foarte relative, 
„dar poate că veți face în așa 
fel incit din „topul Teleorma
nului" să nu lipsească echipa 
de oină „Viață nouă" din Ol
teni, vicecampioană națională, 
cu trei cupe UNCAP în vi
trina ei, și care l-a dat pe Ni- 
colac Păsărică, un fel de Do- 
brin al oinci, astăzi la Di
namo". I-am promis cititorului 
necunoscut că n-o să-i uităm 
pe oiniștii din Olteni și am 
pornit la drum, spre Poliva
lentă, vizavi de stadionul pe 
care urma să se joace — peste 
cîteva zile — „meciul secolu
lui", Rulmentul — Rapid, pen
tru care giuleștenii ar fi cerut, 
prin telex, 5 000 de bilete. La 
Polivalentă, „electorii" erau In 
plen. Le-am povestit scena din 
bibliotecă și mi-au pus imediat 
o listă pe masă. „O fi trăind 
Teleormanul în umbra Capita
lei, dar..."

două faze fierbinți la poarta 
lui Moraru : la prima, Ștefă- 
nescu respinge cu piciorul un 
șut al lui Iofcev, pentru ca la 
cea de a doua Țingov să șu- 
teze puternic, de la 4 m, peste 
bară. Primul gol cade în min. 
35 și este opera lui LOFCIEV. 
EI a executat o lovitură liberă 
de la 17 m, perpendicular pe 
poarta noastră. Mingea a oco
lit „zidul" și s-a oprit în poar
ta lui Moraru : 1—0. Egalarea 

' survine în min. 44, după un 
frumos atac al fotbaliștilor noș
tri : Bălăci execută o lovitură 

foc de paie... In ’35, „Victoria" 
construiește primul stadion, 
„Modern", lingă podul de pe 
Vedea. Iu cadrul. „Victoriei", 
după un an, ia ființă „Sportul 
muncitoresc", la care pun u- 
mărul croitorii Florea Vasile 
și Gheorghe Zamfirescu, dar 
se sună desființarea, peste nu
mai trei ani"...

CE ESTE 
XANDRIA 
înscrie la 
tul Voicilă. 
voie, aș zice că s-ar pu
tea da două cifre. (Numele 
contează mai puțin.) In ’68, în 
Alexandria era o singură sală, 
Ia Liceul Agricol. In tot ju
dețul erau două săli. Cea de 
aici și cea de la Turnu. Astăzi 
sint 23... Iar pofta de sport a 
crescut atit de mult, Incit me
ciurile de baschet trebuie pro
gramate în așa fel incit mia 
de spectatori de la Polivalentă, 
cînd e baschet, să apuce să 
traverseze spre noi, spre fot
bal. Stadionul se vede, e a- 
colo..." Voicilă mai cere îngă
duința de a spune că Gigi 
Mulțescu nu e singurul teleor- 
mănean dintre fotbaliștii 
noscuți . ~
Fusulan și Costică 
care e din Videle. Și 
care e din Toporu. E 
Toporu a trecut acum 
giu, dar asta n-are 
tanță"...

• PRONOSTICURI... Pentru 
concursul Pronosport deosebit 
de atractiv de la sfirșitul acestei 
săptămlni, cunoscutul antrenor 
Nicolae Gorgorin a făcut urmă
toarele pronosticuri: I. Avellino
— Torino 1; II. Cesena
gliarl 1; IH. Fiorentina 
logna 1, X; IV. Genoa - 
1; V. Inter ..................... .
Juventus -
— Catanzaro 
Como 1; IX.
Iași X, 2; X. Met. Plopeni — Pe
trolul 2; XI. ~ ~
limpia 1, X; XC. Someșul — 
Bihor 1, 2; XIII. Rapid Arad — 
C.F.R. Cj.-N. 1.

® NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
14 APRILIE. Extragerea I : 24
40 17 41 36 45 ; extragerea a

1. I. ȚĂRANU (lupte) 
’ M. STAN (tir)

D. PLOCON (volei) 
FI. CRĂCIUNESCU 
(atletism) 
Toma PETRESCU 
(atletism) 
M. FERECATU (tir) 
G. MULTESCU (fotbal) 
Vali IONESCU (atletism) 
Erica STOENESCU 
(atletism)

■M. CIOC (judo)
Horia Cioabă, președintele 

C.J.E.F.S., sirr.tc nevoia să ex-

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

I
I în meciul reprezentativelor de tineret

I
I
I do- 

a
dar 

ales 
s-au 

un 
te-

I
I
I
I
I
I
I
I

BUZĂU, 14 (prin telefon). — 
Aproximativ 10 000 de spectatori, 
un timp bun de joc, excelentă or
ganizarea gazdelor, un med 
foarte disputat, dar, din pă
cate, încheiat cu lnfrîngerea 
echipei noastre. Aceasta a 
minat în marea majoritate 
timpului, a șutat mult, 
nepcriculos la poartă, mal 
în prima repriză. Oaspeții 
apărat aglomerat, au făcut 
marcaj necruțător pe tot 
renul șl au acționat simplu, 
îndeosebi pe contraatac.

In primele 45 de minute, ju
cătorii noștri au avut trei mari 
situații de gel irosite în ordi
ne de Sertov (min. 3), Suclu 
(min. 21) și C. Die (min. 40). 
Fotbaliștii bulgari au avut și d 
două ocazii de a înscrie, ambele 
fructificate prin același jucător, 
RAFIEV. Prima, în min. 3, cînd 
atacantul oaspeților a șutat pu
ternic, la colț, din afara careu
lui mare, surprinzlndu-1 pe Gîr- 
joabă ; a doua, în min. 37, cînd 
tot el a șutat pe jos, la .^colț, 
după o l:"~- ■ •—
care Eduard a fost... 
tator.

In repriza secundă, 
goluri la pasiv și eu 
în față, dar cu dteva 
cărl inspirate în echipă, 
îl asigură un plus de indsivita-

T___  ___ i colț,
acțiune Individuală tn 

‘ ' spec-

cu două 
vinitul 

modifi
care

I AZI, ETAPA INTERMEDIARĂ
I
I
I
I
I
I
I
I

In seria a n-a a Diviziei „B° 
are loc astăzi o etapă interme
diară. Iată programul și arbi
trii meciurilor: O Chimica Tîr- 
năveni — Flacăra Moroni: V.
Ciocan (Bistrița) • Mecanică fi
nă București — Autobuzul Bucu
rești: P. Seceleanu (București) 
— terenul Mecanică fină ® Car- 
pați Mîrșa — Metalul Plopeni:
M. Axente (Arad) • Dunărea 
Călărași — Unirea Alexandria: 
M. Stănescu (Iași) • Energia 
Slatina — I.C.I.M. Brașov: D.
Bucium an (Timișoara) • Rapid 
București — Automatica Bucu
rești: J. Grama (București) — 
stadionul Giulești și nu Republi
cii, cum ne-a informat Înainte 
clubul giuleștean • Șoimii IPA 
Sibiu — Pandurii Tg. Jiu: Șt. 
Moldovan (Sighet) • Tractorul 
Brașov — Gaz metan Mediaș: V. 
Naumcef (Iași) • întîlnlrea Pe
trolul Ploiești — Luceafărul 
București a fost amînată.

Toate partidele vor începe la 
«ra 17,30.

60 de 
Vali 
Cuș- 
mai 

atle- 
de 
a 

Moscova, 
fie 
că

plice topul : „Țăranu e vice 
la europene in 67’ șl are bronz 
la J.O. de la Roma... Stan e 
campion european Ia echipe... 
Plocon e Plocon... Florența e 
mindria noastră ,de acum... To
ma Petrescți a avut 10,2 pe 
sută... Marin Ferecatu a fost 
campion mondial de juniori... 
„Gigi" Mulțescu, copilul din 
Botoroaga dacă s-ar fi oprit la 
București ar fi jucat de 
ori în echipa națională.- 
Ionescu se ține scai de 
mir... Erica a fost cel 
mare talent al nostru la 
tism, cu 1,83 și rezerve 
17... In sfirșit, Mihai Cioc 
fost Ia J.O. de la 
Povestea lui ar trebui să 
scrisă mai pe larg, pentru 
nu e un lucru obișnuit să fii 
un munte de om și să înveți 
judo de la o fătucă, acolo, e 
adevărat, fătuca e profesoară 
de fizică. Ar fi bine să faceți 
un drum Ia T. Măgurele, pen
tru că Florica Enciu-Rotaru e 
acolo... un fel de Emma Piei. 
A și fost o intimplare cu trei 
zdrahoni culcați dintr-o miș
care. Dar marca performanță 
a Floricăi, se spune, nu e 
Mihai Cioc, nici triplul 
el faptul că a reușit să 
din bărbatu-su, anti-sport 
prima mină, ce credeți ? — ar
bitru de judo, șl încă unul din
tre cei mai pasionați".

„o să Mergem și la mă
gurele !“ Dar pînă 
să vedem care ar fi 
mare al Alexandriei, 
tul se pierde cu vreo 
ani în urmă — își 
hronicul Iulian Stancu

nici 
k.o., 
facă 

de

atunci, 
profilul 
„Trecu- 
85 de 

răsfoiește 
________ ___ __________ i — dar 
e puțintel in fapte. In 1897 a 
luat ființă o secție a societății 
de scrimă și gimnastică și dare 
ta semn, într-o sală a prăvă
liei Iui Ilie Eliad, pe strada 
Tîrguiui, astăzi Libertății... A 
mers greu și s-a sfirșit în 
1911... A urmat „Vigoarea", 
însuflețită de maestrul de gim- 

. nastică N. Radulescu. „Teleor
manul" a apărut în 1915... Du
pă război au încercat ceva „fe
ciorii lui Capră", dar a fost un

z,

partidei 
noștri 

pro- 
. ‘ " cu 

șl reușind să-șl apere

te ofensivă, fotbaliștii noștri par 
deciși să lupte cel puțin pentru 
egalare. Ratează, însă, Ralea
în min 57, o mare ocazie, pen
tru ca, un minut mai " '
Lovaș să evite un 0—3, 
temerar la picioarele lui 
Continuăm să dominăm, 
steril. Șl minutele trec fără să 
se întîmple ceva, deși șutează 
periculos Minea (min. 68) șl, a- 
poi, Lasconl (min. 69) ; deși a- 
vem, în min. 73, șansa unei lo
vituri de pedeapsă (acordată la 
un henț în careu) pe care Mi
nea o ratează ; deși, în min. 77, 
Suclu trage în bară șl, apoi, 
Hanighiuc, la cițlva metri, afară. 
In min. 80 cade totuși, golul 
nostru. Autor RALEA, cu un șut 
frumos, Ia firul ierbii, fără pre
luare. Două minute mai tîrzlu, 
Suclu e la un pas de egalare, 
dar ratează și finalul 
îl găsește pe Jucătorii 
masîndu-și adversarul în 
priul careu, acesta luptînd 
disperare 
victoria.

Arbitrul 
trescu a 
mătoarele _____ ,__

ROMANIA : Girjoabă (min. 46 
LOVAȘ) — Eduard, ZARE, Cîr- 
clumaru, Matei — MINEA, Fișlc 
(min. 46 Hanghiuc), C. Hie — D. 

-Zamfir (min. 46 Lasconi), Ser
tov (min. 46 RALEA), Suclu.

BULGARIA : - ----------------
N. Mladenov, 
MIHAILOV, D. Mladenov — IAN- 
CEV, Bogdanov (min. 63 Arsov), 
lordanov ' ' ~ ‘
Simakov 
RAFIEV, 
kalov).

târziu, 
blocînd 
Rafiev. 

Insă

bucureștenn Dan Pe
can dus satisfăcător ur- 
formații :

B. MIHAILOV 
MUSTAFOV, A.

(min. 87 Băcergiev) — 
(min. 76 Serafimov), 

Dragoiov (min. 88 Ba-

Mihai IONESCU

La Ruse ROMÂNIA BULGARIA 2-1
(Urmare din pap 1}

ASTĂZI ALE- 
SPORTIVĂ ? Se 
cuvînt tfotbalis- 

„Dacă-mi dați 
că

cu-
„De la noi au pornit 

Zamfir, 
Speriatu, 
adevărat, 
la Giur- 

împor-

- Ca-
- Bo- 
Milan

— Napoli 1, X, 2; VI. 
■ Ascoli 1; VII. Roma 

1; VIH. Udlnese — 
Gloria Bz. — ,,Poli“

F.C.M. Reșița — O- 
---- ---- ' F.C.

NEMULȚUMIRI
LA „POLI“

Echipei de fotbal a Politehnicii 
Timișoara „nu-i înfloresc tran
dafirii" și locul pe care-1 ocupă 
în momentul de față în clasa
ment (cu —4 puncte la „adevăr") 
nu-1 satisface, firește, pe bănă
țeni. Am stat de vorbă cu noua 
conducere a clubului, cu condu
cerea secției de fotbal. Lectorul 
Nlcolae Godeanu, noul președin
te al clubului, conferențiarul 
Ioan Pugna, noul președinte al 
secției de fotbal, prof. Turcu, 
revenit vicepreședinte al secției 
de fotbal, precum șl alțl mem
bri al actualei secții, cu care am 
stat de vorbă, sînt îngrijorați de 
poziția echipei timișorene în 
clasamentul Diviziei „A".

Care sînt factorii care au con
tribuit la starea actuală de lu
cruri 7 Ce se întreprinde de noua 
conducere pentru remedierea si
tuației, pentru depășirea acestui 
moment greu din viața echipei, 
oare ar trebui să fie port-drapel 
al fotbalului bănățean 7

Toți cei cu care am vorbit au 
fost de părere că principala cau
ză a acestei stări de fapt se da- 
torește slabei pregătiri a echipei, 
a jucătorilor, deficiențelor con
statate în procesul de instruire 
din turul campionatului, preocu
părilor străine de fotbal ale unor 
jucători nou venlțl sau cu state 
mai vechi Nemulțumirea față 
de fostul antrenor M. Pigulea 
este generală. Deși pregătit pro
fesional, metodele sale de lucru, 
aplicate la „Poli", atmosfera, re
lațiile ce șl ie-a creat cu unii 
jucători, cu unii foști membri ai 
secției, au dăunat — se spune — 
procesului de pregătire a echi
pei. Acestea au fost și motivele 

----- • ■ jul 
la

schimbării sale șl aducerii 
C. Manolache, fost jucător 
„Poli", la cirma echipei.

De Dumitru, adus Ia Timișoa
ra cu mari speranțe, majoritatea 
celor cu care am stat de vor
bă sînt nemulțumiți. Slaba preo
cupare pentru pregătirea sa, in
diferența ce o manifestă față de

liberă, balonul ajunge Ia Gabor 
care prelungește mingea cu 
capul spre CÂMĂTARU și a- 
cesta, cu toată opoziția lui Ba- 
levski, trimite in poartă, din 
apropiere ; 1—1.

Gazdele reiau partida cu a- 
ceeași tentă ofensivă, dar nu
mai pentru cîteva minute, de
oarece echipa noastră arată a- 
cum o altă față a jocului : este 
mai exactă la serviciu, mai si
gură pe ea în faza de apărare 
și — ceea ce este mai impor
tant — dovedește agresivitate 
în acțiunile de atac, pe care le 
declanșează foarte rapid. Ur
marea : „trei momente de foc“

fe-

se 
cil 

încrustate cu sidef.
TE- 

Să

„PENTRU TOP AM FĂCUT 
O ADEVĂRATĂ CURSĂ DE 
ELIMINARE" — spune, „teh
nic", Iulian Stancu... Lista ce
lor „eliminați" e lungă. E des
tul să ne gîndim la Ștefan 
Biolan, care e triplu campion 
balcanic la pistol, la Cleopatra 
Alexandru („altă profesoară de 
fizică"), maestră a sportului la 
tir, locul I în Cupa țărilor 
latine, la Marian Dobrică, re
cordman național la pistol, 
cior de cioban din Măgura, 
juns „gentleman", că așa 
spune despre cei care trag 
pistoale

CE PLANURI ARE 
LEORMANUL SPORTIV ? 
facă din piramida în sport nu 
o vorbă frumoasă, ci o reali
tate. Deocamdată, una din no
tele decisive la examenul de 
definitivat pentru profesorii de 
educație fizică este norma de 
sportivi furnizați performan
ței. Teleormanul .e hotărît să 
nu mai fie doar furnizor de 
materie primă care să strălu
cească în vitrinele altora. 
„Cind ai ajuns să ai 23 de 
săli și cind pe strada eea 
mare soarele se vede doar o 
oră, la amiază, din pricina 
blocurilor cu multe etaje, e 
momentul ca in dreptul unui 
campion european să scrie, în 
paranteză, „Rulmentul".

Să sperăm că acest deziderat 
nu e doar un vis...

ADMINISTRAȚIA DI SHI 1010-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
n-a : 23 44 5 11 9 28. Fond total 
de ciștiguri : 1,186.884 lei, din
care 181.157 lei report la cat. 1.
• CIȘT1GURILE TRAGERII 

EXCEPȚIONALE „LOTO" DIN 4 
APRILIE. Cat. 1 : 1 variantă 
100%, autoturism „Dacia 1300“ 
și 4 variante 25% a 17.500 lei; 
cat. 2 : 1 variantă 100% a 30.861 
lei din care la alegere o excursie 
de 2 locuri in R.S. Cehoslovacă 
sau R.D. Germană și diferența 
în numerar șl 11 variante 25% 
a 7.715 lei; * " ’ '
100% ----
25% 
1.350 
Iei ; 
cat.

__ , cat. 3 : 11 variante 
a 4.822' lei și 52 variante 

a 1.205 lei ; cat. 4 : “— 
lei ; cat. 5 : 
cat. 6 : 309,25 

7 : 440,25 a 200

85,75 a
238,75 a 400 
a 300 lei ; 
lei ; cat. 8:

SI SPERANȚE 
TIMISOARA5
clubul care l-a adus șl primii 
cu brațele deschise, preocupările 
sale extrafotbalistlce, mai ales, 
au nemulțumit profund. Noua 
conducere a clubului și a secției,' 
nu șl-a pierdut însă speranța în 
Dumitru, care, cum s-a precizat 
des în discuții, poate da mal 
mult echipei, poate fi mult mal 
folositor, cu condiția să manifes
te mult mai multă preocupare 
pentru fotbal, pentru pregătire, 
să-i abandoneze pe acei chibiți 
care nu-1 ajută 
potrivă.

Secția noastră 
tervenit , “ 
impună, dar se 
reușit. Profesorul Covaci,

cu nimic, dim-

des,
de fotbal a in- 
încercat să se 
vede că nu a 

___ ,_  ________ ZL~;1, fostul 
președinte al secției, ți adus mari 
servicii secției, dar, preocupat 
foarte mult de probleme profe
sionale, nu putea Interveni in 
toate problemele", spunea N. 
Godeanu. „Sperăm, spunea pre
ședintele secției de fotbal, conf. 
loan Pugna — ca în viitorul 
foarte apropiat să beneficiem de 
o serie de fotbaliști din pepi
niera noastră sau selecționați din 
județul nostru, fotbaliști talen- 
tați, de pregătirea cărora pe li
nie de învățămînt se ocupă un 
colectiv de profesori cu mare 
dragoste pentru fotbal. Dintre 
aceștia, nădăjduim, să reușească 
șl la admiterea tn învățămîntul 
superior, cîteva speranțe: Volț, 
Vldescu, Neamțu, Somoghi, Bor- 
deianu, Pascu, Crăciun".

.....In ceea ce privește activita
tea la centrul de juniori, a a- 
dăugat I. Pugna, antrenorii Flo- 
rescu, Mițaru și Codrcanu depun 
o muncă care ne satisface. Am 
luat și vom lua măsuri hotărite 
pe linia disciplinei, a respectă
rii procesului de instruire, a an
trenamentelor și a preocupărilor 
zilnice. Cine nu va răspunde ce
rințelor noastre, se va elimina 
singur, oricare ar fi ei. Depu
nem eforturi pentru îmbunătăți
rea bazei materiale, a echipa
mentului".

Gheorghe GLISÎCI

la poarta lui Donev : min. 51 
— la o acțiune a lui KIein 
(foarte activ acest jucător), Ba- 
levski acordă corner, execută 
Bălăci, scurt, la același Klein,' 
centrare și Iorgulescu — infil
trat în careu — trimite, cu 
capul, de puțin, peste „trans
versală" ; min. 52 — „un-dol“ 
Klein — Boloni, ultimul trimite 
în careu și Cămătaru, cu capul, 

■ expediază balonul peste poar
tă ; min. 53 — mingea circulă 
pe traseul Bălăci — Gabor — 
Augustin, urmează o centrare 
ideală de gol, dar nici Cămăta- 
ru și nici Rednic nu reușesc 
să o concretizeze. Echipa Bul
gariei acuză revirimentul for
mației noastre, face cu greu 
față tempoului impus de „tri
colori", și scapă cu fața curată, 
din nou, în min. 69 — Cămă
taru încearcă să lobeze o minge 
peste Donev, dar prea slab și 
portarul bulgar se înalță, res- 
pingînd pericolul. Ceea ce nu 
se va mai întimpla in min. 79 : 
Bălăci îl deschide Pe Turcu, 
sprint pe stingă ; la intervenția 
de deposedare Eranosian comite 
henț la 25 m ; execută BO- 
LONI, năpraznic, și mingea se 
duce la vinclu : 1—2, gol su
perb, fără drept de apel pentru 
portarul Nikolov. Reprezentati
va țării gazdă nu mai realizea
ză nimic, jucătorii ei sînt pre
cipitați și, astfel, fluierul final 
al arbitrului găsește reprezen
tativa noastră în ofensivă. Pu
tea fi 3—1 pentru România în 
min. 88, însă Iorgulescu a re
luat imprecis mingea centrată 
de Balint.

poarto s

7® Niko-

Stadion Gradski ; teren ușor deni
velat • timp frumos, excelent pentru 
fotbal ; spectatori aproximativ 25 000. 
Au marcat : LOFCIEV (min. 34), CĂ
MĂTĂRII (min. 44), BOLONI (min. 
79). Raport de cornere : 4—3. Șu
turi la poarta : 7-9 (pe
2—4).

BULGARIA : Donev (min.
Iov) — llcev, BALEVSKI, D. Dimitrov, 
Blanghev — Sadîkov (min. 71 Pakev), 
Lofciev, IOFCEV — Kostadinov (min. 
71 Petrov), Vîlcev, Țingov (min. 71 
Eranosian).

ROMANIA : Moraru — Rednic, 1OR- 
GULESCU, ȘTEFĂNESCU, BOGDAN - 
Augustin (min. 85 Balint), BOLONI, 
BĂLĂCI, KLEIN (min. 89 Țicleanu) - 
Gabor (min. 65 Turcu), Câmâtaru.

Arbitrul Panaiotis Tsolakidis (Gre
cia) a condus bine.

2.979.50 a 100 lei. Cat. A: I Va-, 
riantă 25% autoturism „Dacia- 
1300“ : cat. B : 1 variantă 100%'i 
a 50.000 lei și 7 variante 25% & 
12.500 lei, din care la alegere o 
excursie de un loc în R.S. Ceho
slovacă sau R.D. Germană șl dlj 
ferența în numerar ; eat. C.s
15.50 variante a 8.988 lei ; cat, 
D : 107,75 a 1.073 lei ; cat. E O 
1.120,75 variante a 100 lei. Auto
turismele „Dacia 1300“ au fost 
cîștlgate de NICUȘOR NICA din 
Constanța la cat. 1 și respectiv 
de DUMITRU CIMPOCA din co
muna Munteni, satul Ungureni)' 
Județul Galați, Iar eîștigul de 
50.000 lei de COSTEL IANCU 
din Eforie-Nord — Constanța.



ECHIPA DE SPADĂ 
STEAUA ÎN 

„CUPA EUROPEI* 1
După competiția sabrerllor, cu 

ocazia căreia echipa campioană 
națională. Steaua, a dobîndit la 
Budapesta titlul continental, este 
acum rîndul spadasinilor să-și 
dispute „Cupa Europei". La edi
ția 1982 a acestei prestigioase 
competiții, care reunește forma
țiile campioane naționale de pe 
bătrinul continent și tn rîndul 
cărora se află cei mai buni spa
dasini din lume, scrima româ
nească va fi reprezentată de for
mația Steaua, campioana en ti
tre.

Competiția se va disputa Joi și 
vineri, la Heidenheim, în R.F. 
Germania, și va fi urmată, la 
sfîrșitul acestei săptămîni, de un 
mare concurs internațional indi
vidual. tn vederea participării la 
această întrecere de vîrf a se
zonului, edificatoare pentru șan
sele concurențllor la medaliile 
campionatelor mondiale de scri
mă, din iulie 1982, din Italia, au 
făcut deplasarea următorii spa
dasini militari: Ion Popa, Nico- 
lae Bodoczi, Octavian Zidaru, 
Rudolf Szabo și Costică Bărăgan, 
însoțiți de antrenorul Constantin 
Stelian. Formația noastră cam
pioană de spadă, Steaua, a do- 
bîndit „Cupa Europei" în anul 
1980. la ediția din anul trecut 
obțin în d medalia de argint.

CINCI SELECȚIONATE DE BASCHET ALE ȚARII Bilanțul sezonului dc salâ o dovedește

VALOAREA ATLETILOR LUMII 
ÎN CONTINUĂ CREȘTERE!

ANGRENATE iN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
2,61 m (C.S.ș. Gherla); antrenori: 
Mihai Bolcu (C.S.Ș. Timișoara) 
și Liviu Căita (C.Ș.B. București); 
CĂDEȚI (1965 și mal mici): Vio
rel Constantin — 1,98 m și A- 
lexandru Panaitescu — 1,97 m
(C.Ș.B. București), Cătălin Chio- 
reanu — 1,94 m, (C.S.Ș. Arad), 
Attila Szabo — 1,97 m (C.S.Ș.
Cluj-Napoca), Marius Dolhan — 
1,94 m și Vasile Moga — 1,94 m 
(C.S.Ș. 1 Oradea), Cătălin Plutea
— 1,91 m, Gherasim Tzacbla —
l, 81 m și Aurelian Mihai — 1,93 
m (Dinamo Buc.), Vasile Pascu
— 1,83 m șl Alexandru Takacs
— 1,86 m (C.S.Ș.--- ---------
Valentin Stăncscu 
Valentin Oană — 
Tirgoviște), Mlhal 
(C.S.Ș. Constanța),
— 1,92 m (C.S.Ș. Gherla); antre
nori: Ion Valerian (C.S.Ș. Tirgo
viște) șl Horațiu Giurgiu (C.P. 
3 Dinamo Buc.); JUNIOARE : 
Florica Anghel — 1,87 m și Cris
tina Pândele — 1,74 m (Progre
sul Buc.), Daniela Ordea — 1,78
m, Costcla Mușat — 1,71 m și
Ileana Bodnar — 1,84 m (C.S.Ș. 
2 Politehnica Buc.), Rodica Ju- 
gănaru — 1,78 m (C.S.Ș. Constan
ța), Melania Maria — 1,83 
(C.S.Ș. Cluj-Napoca), Dorina 
tăsaru — 1,78 m (C.S.Ș. Rm. 
cea), Monica Tașcă — 1,88 
(C.S.Ș. Ploiești), Ana Bede 
1,76 m (C.S.Ș. f — - 
Itamona Stănuleț __
(C.S.Ș. Sibiu), Adina Horea 
1,72 m (C.Ș.B. Buc.), ------
Kiss

Nu mal puțin de cinci repre
zentative de baschet ale țării 
sint angrenate, în aceste zile, în 
întreceri internaționale. Selecțio
nata de seniori, de pildă (ta 
continuarea testelor pe care le 
susține ta vederea participării Ia 
grupa „B“ a campionatului eu
ropean — 22—30 mal, ta Portu
galia), va lua parte, de vineri 
ptaă duminică, la un turneu In
ternațional La Graz (Austria). Alte 
acțiuni sint ale selecționatelor desint ale selecționatelor de
juniori șl cădeți (vor susține un 
turneu internațional, In sala Flo- 
reasca, " ' “
alături
R.D.

duminică, luni șl marți, 
_ de formațiile Bulgariei. 

___  Germane șl Ungariei), ju
nioare șl cadete (vor juca vineri 
și sîmbătă, la Alexandria, cu 
reprezentativa de junioare a Un
gariei). Tată loturile:

JUNIORI .................. ■
mal mici): Gabriel șarlă — 2,03 
m, Bogdan Bărbulescu — 1,95 m 
șl Nelu Lefter — 2,04 m (toți de 
la C.S.ș. Steaua), Levente Fo- 
dor — 1,91 m și Marian Constan
tin — 1,98 m (C.S.Ș. Brașovla), 
Florică Zgirle — 1,95 m (C.S.Ș. 
1 Buc.), Victor Scalețchl — 1,98 
m (C.S.Ș. Timișoara), Andrei Po
povic! — 1,94 --------*------- -
tehnica Buc.), 
1,91 m (C.S.Ș. 
rel lacob — 
Buc.), Marius , „ 
(C.S.Ș. 2 Oradea), Ion Săvan

(născuți în 1963 șl

m (C.S.ș. 2 Poll- 
Mihal Pulbere — 

Cluj-Napoca), Vio- 
1.99 m (Dinamo 
Țigan — 1.95 m

SABRERII ÎȘI SUSȚIN CANDIDATURA
(Urmare din pag. 1)

mult mai evidente ca in anii 
trecuti, ca urmare a unui pro
ces de pregătire bazat in ex
clusivitate pe muncă și disci
plină, trebuie bine dozate in 
continuare. Nu aceeași situa
ție este insă și cu ceilalți com- 
ponenți ai lotului reprezenta
tiv : ion Pantelimonescu, Ale
xandru Chiculită, Florin Pău- 
nescu, sau cu cei din lotul de 
perspectivă. In proba indivi
duală a competiției de la Bra
șov. toti aceștia (exceptîndu-1 
pe Chiculită. care a participat 
numai la proba pe echipe) au 
avut o evoluție care a început 
să convingă forul de speciali
tate că PROBLEMA NR. 1 A 
SĂBIEI O CONSTITUIE ACUM 
.OMUL 4" AL ECHIPEI REPRE
ZENTATIVE. Astfel. I. Pante
limonescu a cedat pasul în tu
rul IV. neînregistrind nici o 
victorie și fiind întrecut net 
(5—2) de foarte tînărul bra
șovean V. Szabo, iar FI. Pău- 
nescu. calificat printre primii 
16. n-a înregistrat decît o vic
torie. în recalificări la E. Oan- 
cea. insuficientă ncntru a avea 
acces în finala de 8.

Mai bine decît ei s-a com
portat Mihai Frunză (Dinamo),

care se pregătește la club (a 
cîștigat în fata lui Pop), dar 
și „soluția" Frunză a fost în
cercată. fără succes, în ulti
mii ani. Așa încît supunem 
atenției forului de resort reve
lația competiției, Vilmoș Szabo, 
aflat în marcată evoluție (ca
lificat în eliminări, el a pier
dut cu 10—7 la M. Mustață, 
cîștigătorul trofeului) și a că
rui încadrare în lotul repre
zentativ ar contribui atit la 
maturizarea competitională a 
acestei speranțe în vederea 
„mondialelor" de tineret din 
anul următor, cit și la invi- 
gorarea echipei cu un sportiv 
dotat și dornic de afirmare.

în final, o mențiune specia
lă pentru organizarea de ți
nută a forurilor sportive bra
șovene (cu deosebire clubul 
Tractorul). „Trofeul Carpați" 
devenind o prestigioasă com
petiție internațională, o nouă 
dovadă fiind și trofeul cha
llenge U.T.B., pus în joc la 
ediția anterioară în proba in
dividuală. șl care urmează să 
reunească în 1985 pe învingă
torii din actualul ciclu olim
pic. Pină acum, pe lista în
vingătorilor „Trofeului Carpați"; 
Tadeusz Pigula (Polonia) și 
Marin Mustață (România).

MHMMMWMRMBMHMBteMMMMMaMMaRMMMBMMiaaMMMaaia*

KtlII KVCtIU Uuslrla):

IA TÎIICOVIȘTE POT FI ORGANIZATE 
CONCURSURI OF JUDO DE ORICE AMPl0ARE

Personalitate marcantă a judo-uîui Internațional, dl. Kurt Kucera, 
prim-vlcepreședinte al Federației europene și președinte al tede-' 
rației austriece de specialitate, a venit în țara noastră cu prilejul 
campionatelor internaționale de la Tîrgovlște. După Încheierea în
trecerilor. l-am rugat să ne răspundă la cîteva întrebări.

— Ce impresie v-a făcut tur
neul din România 1

— Competiția a fost puternicii, 
deși au participat concurenți din 
numai 5 țări. Sportivii români, 
care m-au surprins deosebit de 
plăcut prin comportarea lor la 
ultimele campionate europene șl 
mondiale, au obținut acum doar 
o singură victorie finală, dar, este 
drent, ei au fost uneori dezavan
taja fi și de g-cșelile unor arbi
tri. Organizarea a fost minuna
tă. La Tîrgovlște sint posibilități 
de a fi organizate concursuri de 
judo de orice amploare.

— Ca specialist reputat, ce

le-ați recomanda sportivilor ra- 
mânl ?

— Este dificil să dai sfaturi u- 
nor sportivi care au rezultate 
foarte bune in Europa și sint 
pregătiți de antrenori atit de 
capabili. Totuși, fiindcă mi-ați 
cerut părerea, apreciez că stilul 
aruncărilor, tehnica tn general, 
pot fi îmbunătățite. Din punct 
de sdere tactic și fizic ei sini 
insă bine pregătiți.

— Ce șanse le acordați pentru 
apropiatele campionate europe
ne I

— Cred ci Niculae, Frăției și 
Szabo au bune șanse.

Costin CHIRIAC

Tg. Mureș), 
— 1,94 m șl 

1,88 m (C.S.Ș. 
Chirie — 1,99 
Gabriel Bădin

m 
Mă- 
Vfi-

m

Sf. Gheorghe), 
— 1,75 m

Gabriela 
1,83 m (C.S.Ș. Mediaș); 

antrenori: Gheorghe Lăzărescu și 
Gheorghe Roșu; CADETE: Roxa
na Ștefan — 1,80 m (C.S.Ș. 2 
Politehnica Buc.), Anne-Marie 
Ghera — 1,83 m (Voința Buc.), 
Ildiko Lepeduș — 1,78 m (C.S.Ș. 
Satu Mare), Erzsebet Bernad — 
1,70 m șl Edith Kovacs (C.S.Ș. 
Sf. Gheorghe), Edith Mathe — 
1,77 m (Voința Tg. Mureș), Pau
la Mihăilă — 1,70 m (C.S.Ș. Rm. 
Vilcea), Aurora Cîrstoiu — 1,80
m și Daniela Postelnicu — 1,86 
m (C.Ș.B. Buc.), Anca Miron — 
1,75 m (Progresul Buc.), Cristina 
Iuga — 1,78 m și Gabriela Măr- 
gineanu — 1,72 m (C.S.Ș. Sibiu), 
■Gabriela Naghi — 1,80 m (C.S.Ș. 
3 Oradea); antrenori: Mihai Fle- 
șeriu (C.S.Ș. Sibiu) și Bogdana 
Diaconescu (CS.Ș. Timișoara).

Nu cu multă vreme ta urmă a 
căzut cortina peste sezonul de 
concursuri pe teren acoperit, a- 
tențla atlețllor fiind îndreptată 
acum către întrecerile ta aer li
ber, care, oricum, stat altceva 
decît cele indoor. Sezonul ta sa
lă 19817*82  a marcat creșterea con
stantă a nivelului performanțe
lor atlețllor din întreaga lume. 
Noile, recorduri mondiale stabi
lite ta această Iarnă, ca șl bilan
țul cifric al diferitelor probe 
stat cea mal bună dovadă.

Iată, ta continuare, listele cu 
cel mal bun performeri mondiali 
din sezonul recent Încheiat al 
concursurilor din sală. După cum 
veți vedea, clteva dintre atletele 
noastre dețin poziții fruntașe.

BĂRBAȚI: 60 m: 6,60 Lattany 
(S.U.A.), 6,61 Woronta (Polonia), 
6,62 Atanasov (Bulgaria), 6,63 Pe- 
titbols (Franța), 6,64 Haas 
(R.F.G.); 200 m: 20,99 Skamrahl 
(R.F.G.) — record mondial, 21,13 
Kovacs (Ungaria), 21,15 Williams 
(Canada), 21,17 Muraviev 
(U.R.S.S.), 21,18 Weisenseel (R.F.G); 
400 m; 46.19» Young (S.U.A.), 46,26 
Meylor (Jamaica), 46,51 Cameron 
(Jamaica), 46,68» White (S.U.A.), 

46,72 Beck (R.D.G.); 800 m; 1:46,79 
Bereczki (Ungaria), 1:46,84 Mo- 
galle (R.D.G.), 1:47,27“ Wilson
(S.U.A.), 1:47,51 Robinson (S.U.A.), 
1:47,84 Marshall (S.U.A.); 1500 m: 
3:38,1 Walker (N. Zeelandă), 
3:38,28 Williamson (M. Britanie), 
3:38,3 Byers (S.U.A.), 3:38,3 Scott 
(S.U.A.), 3:38,5 Flynn (Irlanda); 
3000m: 7:45,22 Abramov (U.R.S.S.), 
7:46,2 Padilla (S.U.A.), 7:46,5
Schildhauer (B.D.G.), 7:48,1 Fell 
(M. Britanie), 7:49,5 Cummings 
(S.U.A.); 60 mg: 7,61 Prokofiev 
(U.R.S.S.), 7,68 Krastev (Bulga
ria), 7,68 PucikOV (U.R.S.S.), 7,70 
Casanas ' ' ' ~ ...-
(R.F.G.);
(S.U.A.) 
m Myricks (S.U.A.), 8,19 m Artis 
(S.U.A.), 8,13 m Grimes (S.U.A.), 
8,10 m Evangelisti (Italia); tri
plu: 17,41 m Banks (S.U.A.) — 
record mondial, 17,16 m Musien- 
ko (U.R.S.S.), 17,13 m Bakossl 
(Ungaria). 17,05 m Vallukevlcl 
(U.R.S.S.), 17,04 m Connor (M.

(Cuba), 7,71 DSnges 
lungime: 8,58 Lewis 
- record mondial, 8,28

ÎNCEPE AL 47-lea CAMPIONAT MONDIAL DE HOCHEI
Astăzi vor fi inaugurate în

trecerile celei de a 47-a edi
ții a campionatului mondial 
de hochei, grupa „A“. Compe
tiția. care se va desfășura la 
Helsinki și Tampere, reunește 
următoarele 8 echipe : U.R.S.S., 
Suedia, Cehoslovacia, Canada, 
S.U.A., Finlanda, R. F. Germa
nia (in ordinea clasării lor la 
ediția trecută a C.M.. de la 
Goteborg) și Italia (promovată 
din grupa „8“ în urma cîști- 
găriieila Val Gardena). Din 
cele 46 de ediții de oină a- 
cum, doar 3 au avut ca gazdă 
localități din afara Europei : 
1932 — Lake Placid. 1960 —

Co-Squaw Valley și 1962 
lorado. Cele mai multe orga
nizări 
Praga
— de
3 ori. _ 
avut loc o dată. în 1974 ca și 
la Tampere în 1965.

Iată echipele aflate pe po
dium la ultimele 20 de ediții 
ale competiției : 1961 (Geneva): 
Canada. Cehoslovacia. U.R.S.S.;

au fost asigurate de 
— de 6 ori, Stockholm 
5 ori și Moscova — de 
La Helsinki C.M. a mai

UN STADION DE

100000 DE LOCURI

1962 (Colorado) : Suedia. Ca
nada. S.U.A.; 1963 (Stockholm): 
U.R.S.S., Suedia, Cehoslovacia; 
1964 (Innsbruck) : U.R.S.S.,
Suedia. Cehoslovacia ; 1965
(Tampere) : U.R.S.S.. Ceho
slovacia, Suedia ; 1966 (Lju
bljana)) : U.R.S.S.. Cehoslova
cia, Canada ; 1967 (Viena) :
U.R.S.S., Suedia, Canada ; 1968 
(Grenoble) : U.R.S.S., Ceho
slovacia. Canada ; 1969 (Stock
holm) : U.R.S.S.. - - ~ ’
slovacia ; 1970 •
U.R.S.S.. Suedia. Cehoslovacia;
1971 (Berna
U.R.S.S., Cehoslovacia. Suedia ;
1972 (Praga) : Cehoslovacia,
U.R.S.S., Suedia ; 1973 (Mosco
va) : U.R.S.S., Suedia. Ceho
slovacia ; 1974 (Helsinki) :
U.R.S.S.. Cehoslovacia, Suedia;
1975 (Munchen și Dusseldorf) : 
U.R.S.S., Cehoslovacia. Suedia;
1976 (Kalowîee) : Cehoslovacia. 
U.R.S.S,, Suedia ; 1977 (Viena): 
Cehoslovacia. Suedia. U.R.S.S.; 
1978 (Praga) : U.R.S.S.. Ceho
slovacia, Canada ; 1979 (Mos
cova) s U.R.S.S..
Suedia ; 1981
U.R.S.S.. Suedia, Cehoslovacia.

Cele 46 de titluri mondiale 
acordate pînă acum au fost cu
cerite de Canada 18, U.R.S.S. 
17. Cehoslovacia 5. Suedia 3, 
S.U.A. 2 și Anglia 1.

A
Britanie); Înălțime: 2,34 m MO- 
genburg (R.F.G.), 2,32 m TreplzuS 
(Polonia), 2,32 m Dalhătiser (El
veția), 2,31 m Goode (S.U.A.), 
2,31 m
5.74 m Olsson (S.U.A.) 
mondial, 5,70 m spasov 
5,65 m Bell (S.U.A.), 
Krupskl (U.R.SJ5.), 5,65 
(U.R.S.S.); greutate: 
Akins (S.U.A.), 20.64 m 
(Iugoslavia), 20,62 m 1 
(S.U.A.), 20,43 m Machura (Ce
hoslovacia), 20,26 m Ivandd (Iu
goslavia) .

Notă: • — rezultat pe 440 yarzt, 
minus 0,28 s; “ — rezultat pe 880 
yarzl, minus 0,7 s.

FEMEI: 60 m: 7,11 Gbhr (R.D.G.), 
7,18 Popova (Bulgaria), 7,21 Hoyta 
(M. Britanie), 7,24 Walther 
(R.D.G.), 7,24 Schdlzel (R.D.G.),
7.24 Kondratieva (U.R.S.S.); 200
m: 22,64 Walther — record mon
dial, 22,79 Ottey (Jamaica), 23,00 
Kratochvilova (Cehoslovacia), 
23,13» Cheeseborough (S.U.A.), 
23,17 Gaugel (R.F.G.); 400 m t
49,59 Kratochvilova — record mon
dial, 51,08 Kocembova (Cehoslo
vacia), 51,18 Rtibsam (R.D.G.),
51.24 Walther, 51,57 Bussmann
(R.F.G.); 800 m: 1:58,40 Steufc 
(R.D.G.) — record mondial, 1:59,76 
Lleblch (R.D.G.), 2:00,39 Melinte 
(România), 2:00,74 Lovin (Româ
nia), 2:00,85 Dorlo (Italia); 1500 
m: 4:03,0 Decker (S.U.A.), 4:04,01 
Dorie, 4:04,22 Krauss (R.F.G.), 
4:06,70 Liebich, 4:06,92 Lovta, 
4:06,»2 Jastaska (Bulgaria); 3000 
m: 8:47,3 Decker — record mon
dial, 8:53,77 Possamal (Italia), 
8:54,19 Ulmasova (U.R.S.S.), 8:54,28 
Puică (România), 8:55,04 Sitceva 
(U.R.S.S.); 60 mg: 7,97 Knabe 
(R.D.G.), 7,99 Gărtz (R.D.G.), 8,02 
Donceva (Bulgaria), 8,03 G. 
Rabsztyn (Polonia), 8,04 Higbf»- 
wer (S.U.A.); lungime: 8,83 tn 
Vaniușina (U.R.S.S.) — record 
mondial, 6,81 Cușmir (România), 
6,77 m Butkiene (U.R.S.S.), 6,71 
m Medvedieva (U.R.S.S.), 6,71 m 
V. Ionescu (România), 8,70 m 
Bell (S.U.A.), 6,70 m Everts
(R.F.G.); Înălțime: 2,00 m Rlenstra 
(S.U.A.) — record mondial, 1,99 
m Brill (Canada), 1,99 m Mey- 
farth (R.F.G.), 1,99 m Bieniaa 
(R.D.G.), 1,99 m Sterk (Ungaria); 
greutate: 20,74 m Veselinova
(Bulgaria), 20.70 m Schmuhl 
(R.D.G.), 20,35 m Schulze (R.D.G.), 
19,95 m Slupianek (R.D.G.), 19,88 
m Moghlleva (U.R.S.S.), ...10.
18,94 m Loghta (România).

Romeo VILARA
Notă: ♦ — rezultat pe 220 yarzl. 

minus 0,12 s.

s.si m troooe (h.u.a^. 
Stones (S.U.A.); prăjină 

' — - ■ — record 
(U.R.S.S.).

5,88 m 
m Volkov 
21,38 m 

1 Mlltd 
Lehmann

TURUL CICLIST

Suetlia. Ceho-
(Stockholm) :

Geneva)

Cehoslovacia, 
(Goteborg) :

NIEDERSACHSEN
MtlNCHEN, 11 (Agerpres).

Etapa a 4-a Nienburg — Bo- 
kenburg (152 km) a competi
ției cicliste „Turul Nieder- 
sachsen", . printre animatorii 
căreia s-a aflat și rutierul ro
mân Constantin Căruțașu, a fost 
dominată de evadarea reușită a 
unui grup de 8 alergători. în
registrați 
vans de 
de grosul 
a fost
Trîcka, în 3.39:03,0, urmat da 
Miller (Luxemburg) la 1,0 s, 
Van Steen (Olanda) la 6,0 a 
și Căruțașu la 16,0 s.

Noul lider al clasamentului 
individual este Trîcka, secun
dat de Van Steen la 11,0 s. 
Iată și clasamentul pe echi
pe : 1. Olanda 39.17:34,0, l
Cehoslovacia la 5:38,0. 3. Româ
nia la 6:25,0. 4. U.R.S.S. la 
9:07,0, 5. Polonia la 9:16,0, «. • 
Elveția la 12:04,0 etc.

la sosire cu un a- 
peste 3 minute față 
plutonului. Cîștigător 
cehoslovacul Aloia

LA PHENIAN
PHENIAN (Agerpres). ta ca

pitala R.P.D. Coreene a avut loc 
inaugurarea unul stadion de 
100 000 locuri, informează agen
ția ACTC. Stadionul, care dis
pune de o serie de amenajări, 
poate găzdui întreceri sportive de 
mare amploare. Construit tatr-un 
stil modern și funcțional, stadio
nul reprezintă o mare arenă a 
sportului și culturii din „Țara 
dimineților liniștite".

ÎNTRECERI internaționale de handbal
In Sala sporturilor din Brașov 

au avut loc interesante meciuri 
de handbal masculin Intre echi
pe dta looalltate și formații din 
Frankfurt pe Mata (R.F. Germa
nia). Rezultate: seniori: Tracto
rul — T.U.S. Nieder-Eschbach

22—17 (10—9), Steagul roșu — 
T.U.S. 21—22 (12—11); juniori It
C.S.Ș. Dinamo — T.V. Petterwell 
22—28 (10—11) și 22—30 (10—18)5
juniori II: C.S.Ș. Dinamo — T.V. 
Petterwell 34—21 (17—12) șl 17—31 
(11—15). (Carol GRUIA — coresp.).

69 p, urmată de Ipswich — 64 p 
șl Swansea — 63 p.ATLETISM • Maratonul de la 

Maassluis (Olanda) a fost cîști
gat de olandezul Cor Vriend 
2.13:28,0 urmat de danezul Sven 
Erik Kristiansen 2.15:15,0 și de 
englezul Andy Robertson 2.17:05,0.

AUTOMOBILISM • Fostul cam
pion mondia1 de motoclcllsm, ve- 
nezueleanul Johnny Cecotto (de
venit pilot de formula a Il-a) 
la volanul unei „March-BMW“, 
a cîștigat o cursă la Thruxton 
(Anglia) cu o medie orară de 
121,820 km.

BASCHET • Campionatul fe
minin al rugoslaviel a fost dș- 
tigat de Monting Zagreb, care, 
In ultima etapă, a învins Ze- 
lezniclar Sarajevo cu 95—59. 
• Antrenorul Aleksandr Gomel- 
Skl a convocat 16 jucători ta lo
tul U.R.S.S., care se pregătește 
pentru C.M. din Columbia, între 
care Tkacenko, Belostenll. Sa
binas, Valters, Lopatov, Gușev.

TELEX • TELEX
BOX • Japonezul Tadashi To- 

mori a devenit campion al lumii 
la semlmuscă (WBC) tavtagîn- 
du-1, la Tokio, ta 15 reprize pe 
mexicanul Mado Ursus.

CICLISM • A 43-a ediție a 
cursei Paris — Camembert (237 
km) a revenit francezului Chris
tian Jourdan ta 5.44:08,0 (medie 
orară 41,321 km).

JUDO 0 Competiția de Ia Du
brovnik a fost cîștigată de echi
pa Iugoslaviei — 27 p. urmată 
de Franța — 16 p șl R.D. Ger
mană — 8 p.

MOTOCICLISM • La Castellet 
(Franța) a avut loc etapa a doua 
a C.E. de viteză. Au cîștigat : 
125 cmc — Stefano Caracchi (Ita
lia), 250 cmc — Patrick Chatelet

(Franța), 500 cmc — Philippe 
Bouzanne (Franța).

ȘAH • Turneul de la San 
Sebastian, desfășurat tn „sistem 
elvețian", cu 52 de jucători, a 
prilejuit victoria suedezului Jan 
Eslon — 6,5 p, urmat de spanio
lul Juan Fernandez — 6,5 p 
• După 4 runde ta turneul de 
la Vrnajacka Banja conduce 
bulgarul Velikov cu 3,5 p • La 
Vtakovld, după 4 runde, lider 
este iugoslavul țfatulovici cu 3 p. 
Campioana mondială Mala Cl- 
burdanldze ocupă locul 12 cu 
0,5 p.

TENIS • Houston (Texas) : 
Wojtek Fibak (Polonia) — Brad 
Drewett (Australia) 6—2, 6—2, 
Gianni Ocleppo (Italia) — Jimmy 
Arias (S.U.A.) 6—0, 7—6 93 Los 
Angeles : Scanlon (S.U.A.) —
Lutz (S.U.A.) 6—2. 6—3, Ramirez 
(Mexic) — Hightower (S.U.A.) 
6—2, 6—2, Bourne (S.U.A.) —
Smith (S.U.A.) 6—4, 3—6, 7—6.

CUPE • CAMPIONATE
• Cupa Spaniei a fost dștl- 

gată de Real Madrid, oare, ta 
finala disputată la Valladolid, a 
învins cu 2—1 (1—1) formația 
Sporting Gijon. Este pentru a 
15-a oară ctad clubul madrilen 
cucerește trofeuL
• Finala Cupei Portugaliei se 

va disputa la 29 mal între Spor
ting Lisabona și F.C. Braga. In 
semifinale, Sporting Lisabona a 
tavtas cu 2—1 (1—0) echipa Al- 
cobaha (dta divizia secundă), Iar 
F.C. Braga a eliminat, ta mod 
surprinzător, cu 2—1 (1—1), cu
noscuta formație Benfica Lisa
bona.
• tn campionatul englez s-au 

disputat ctad partide restanță, 
încheiate cu următoarele rezul
tate : Coventry — Everton 1—0; 
Ipswich — West Ham 3—2 ; Leeds
— Middlesbrough 1—1 ; Liverpool
— Stoke City 2—0 ; Swansea — 
Southampton 1—0. tn clasament 
conduce echipa Liverpool —

PREGĂTIRI PENTRU C.M.
Aseară s-au desfășurat două 

meciuri ale unor echipe ce s« 
pregătesc pentru turneul final. 
Echipa Italiei a jucat la Leipzig 
cu reprezentativa R.D. Germa
ne. întîlnirea s-a încheiat cu 
rezultatul de i—4 (1—0) In favoa
rea gazdelor.

La K(51n, R.F. Germania — 
Cehoslovacia 2—1 (0—0).

CARTONAȘUL ROȘU... I
Un caz rar Inttmplat Ia un 

meci de fotbal tn Portugalia, 
la un joc dintre două formații 
din liga inferioară, arbitrul d« 
centru a arătat cartonașul roșu 
unuia dintre... tușteri. care l-a 
nemulțumit cu o serie de sem
nalizări greșite. Totuși, la insis
tențele jucătorilor ambelor echi
pe. tușierul a rămas pe postul 
său I...
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