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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
■ecretar general al Partidului 
Comunist Român, președintei» 
Republicii Socialiste România, 
șl tovarășa Elena Ceaușescu au 
adus un omagiu luptei revolu
ționare 
pentru 
țională, 
pentru 
lism.

La Monumentul Eroilor Ro
potului s-a desfășurat, vineri 
dimineață, ceremonia depunerii 
unei coroane de flori. In pre
zența unui mare număr de ce
tățeni in cadrul impresionant 
af imensei Piețe Tienanmen, 

în timp ce răsună un imn de 
slavă eroilor poporului, se de
pune o coroană de flori, împo
dobită cu panglici roșii și tri
colore ; pe panglica tricoloră 
erau înscrise cuvintele : „Din 
partea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu".

In continuarea solemnității 
s-a mers la Mausoleul ridicat 
in Piața Tienanmen, in memo
ria președintelui Mao Zed'-ng.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
păstrat un moment de recule
gere in fața impunătoarei sta
tui de marmură a lui 
dong.

a poporului chinez, 
eliberare socială $1 na- 
pentru apărarea patriei, 
Independență și socla-

jun in onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu.

★
în onoarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu, to
varășul Li Xlannian, vicepre
ședinta al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 
a oferit un dineu.

★
Vineri după-amiază, tovarășa 

academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim- 
ministru al guvernului, preșe
dintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, a 
primit la reședința oficială re
zervată Ia Beijing, o delegație 
a Asociației pentru Știință și 
Tehnologie din Republica Popu
lară Chineză, a Academiei de 
Științe și a Universității din 
Beijing.

„ȘTAFETA PĂCII" ESTE INTIMPINATA CU BUCURIE 
SI DEPLINĂ ADEZIUNE

PE TOATE CELE 5 TRASEE CARE STRĂBAT TARA

Mao Ze-

★ 
dimineață, 
Ceaușescu, 

al Partidului 
președintele 

România,

tovarășul 
secretar

Comunist 
Republicii 
s-a

Vineri 
Nicolae 
general 
Român, 
Socialiste 
nit cu tovarășul Deng Xiao
ping, vicepreședinte al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Chinez.

în timpul întrevederii au fost 
discutate probleme privitoare 
la raporturile dintre partidele, 
țările și popoarele noastre 
care au vechi și bogate tradi
ții. în acest cadru s-a apreciat 
că actuala vizită oficială de 
prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceausescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu o 

. efectuează in Republica Popu
lară Chineză va da un nou și 
puternic impuls relațiilor bila
terale și colaborării pe plan 
internațional, deschizind o nouă 
pagină in cronica relațiilor de 
prietenie româno-chineze.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească, de stimă și înțelegere 
reciprocă.

★
După întrevedere, tovarășul 

Deng Xiaoping a oferit un de-

întîl-

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general ' al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a intilnit, vineri după-amia
ză, cu reprezentanți ai princi
palelor ziare, agenției . de pre
să și Radioteleviziunii din 
R. P. Chineză, precum și cu 
corespondenți ai presei străine 
acreditați la Beijing.

Răspunzind interesului ma
nifestat de ziariști, președintele 
Nicolae Ceaușescu a făcut o 
declarație de presă în legătură 
cu convorbirile avute și rezul
tatele vizitei, după care a răs
puns la o serie de întrebări.

★
în conformitate cu înțelege

rile convenite in cursul con
vorbirilor la nivel inalt care 
au avut loc cu prilejul vizitei 
oficiale dc prietenie a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist 
Republicii 
împreună 
Ceaușescu, 
Chineză, __ _______
tului Central a! Partidului Co
munist Chinez și Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Chineze, au fost încheiate, vi
neri după-amiază, importante 

-documente privind dezvoltarea 
colaborării economice, tehnico- 
științifice și in alte domenii, 
precum și a relațiilor comer
ciale dintre cele două țări.

Român, președintele 
Socialiste România, 
cu tovarășa Elena 
efectuată în R. P. 

Ia invitația Comite-

„Ștafeta Păcii", această amplă fi convingă
toare manifestare a dorinței de pace a tinere
tului sportiv din țara noastră, se apropie de Ca
pitala patriei, București, după ce va fi stră
bătut toate județele. Astăzi solii tineretului 
sportiv vor sosi la Alexandria, Tîrgoviște, Plo
iești, Buzău $i Giurgiu, pentru ca miine dimi
neață ultimele schimburi ale Ștafetei, duclnd

PESTE COLINELE DE LEGENDA VlLCENE Șl
PITEȘTI, 

însoțită de 
ța fierbinte 
nie nutrite 
ros de tineretul vîlcean. 
feta Păcii" de pe traseul nr. 2 
și-a continuat vineri cursa spre 
Capitală, trecind peste frumoa
sele coline vîlcene și argeșene, 
meleaguri de legendă și poezie 
din istoria mai îndepărtată sau 
mai recentă a neamului nos
tru. Purtători ai Ștafetei și 
mesajului sportivilor vîlceni au 
fost 13 atleți, luptători, volei
baliști. caiaciști și canoiști de 
Ia Chimia, Clubul sportiv șco
lar și A. S. Chimistul Rm. 
Vîlcea. în întimpinarea solilor 
păcii vîlceni au venit la Mo-

16 (prin telefon), 
gîndurile și dorfn- 
de pace și priete- 

și exprimate vigu- 
,Șta-

— _
mesajul die pace al sportivilor din județele fi de 
pe traseele respective, si se îndrepte spre Ca
pitală.

Ca In fiecare zi a acestei emoționante măr
turii a hotiririi tinerilor sportivi de a 
pentru pace, pentru viață, redactorii și 
pondenții noștri ne relatează de pe cele 
see ale „ȘTAFETEI PĂCII".

lupta 
corei- 
5 tra-

ARGEȘENE in fa-

rărești reprezentanți ai tinere
tului sportiv argeșean, care 
și-au condus oaspeții pînă . in 
inima județului, la Pitești, In 
arhiplina Sală a sporturilor. 
Aici a avut loc o vibrantă ma
nifestație, într-o atmosferă de 
mare sărbătoare, reliefînd pu
ternic și convingător sentimen
tele de profundă adeziune la 
ideile nobile ale salvgardării 
păcii, ale încetării cursei înar
mărilor și reducerii arsenalelor 
militare — real pericol pentru 
omenire, pentru destinele ci
vilizației umane — adeziune 
fierbinte la strălucitele și una
nim elogiatele inițiative și de
mersuri ale președintelui Româ
niei socialiste, tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU, 
voarea asigurării dreptului tu
turor popoarelor la dezvoltare 
liberă, fără amenințarea arme? 
lor, in favoarea eforturilor pen
tru slăbirea încordării Interna
tionale. a eliminării războiului 
ca modalitate de rezolvare a 
diferendelor dintre state.

în mesajul sportivilor vîlceni, 
citit de atletul Ionel Tomcscu, 
se arată intre altele : „...Pacea 
nu vine de la sine, așa cum 
nici piinea nu vine de la sine. 
Noi. sportivii vîlceni, sintem 
hotăriți să fim nu numai me
sageri ai păcii și dezarmării, 
ci și luptători activi pentru a

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag 2-3)

Astăxi, etapa a 26-a a Diviziei „A11 de fotbal

d In cuplajul interbucureștean (pe stadionul 
diție și de clasament d Halagian și Lucescu, 
© Campionii deciși să iasă din 
vizată la Arad, unde

CLASAMENT
„Poli" va

1. DINAMO 25 15 4 6 48-25 34
2. Univ. Craiova 25 15 3 7 52-18 33
3. Corvinul 25 13 6 6 54-29 32
4. F.C. Olt 25 13 4 8 35-23 30
5. Steaua 25 11 7 7 30-22 29
6'. Sportul stud. 25 8 10 7 25-28 26
7. F.C.M. Brașov 25 9 6 10 20-27 24
8. S.C. Bacâu 25 8 8 9 30-37 24
9. C.S. Tîrgoviște 25 10 4 11 24-33 24

10. F.C. Argeș 25 8 7 10 23-25 23
11. „U* Cluj-Nap. 25 9 5 11 25-33 23
12. F.C. Constanța 25 7 9 9 27-35 23
13. Chimia Rm. V. 25 9 5 11 25-40 23
14. U.T. Arad 25 8 6 11 25-30 22
15. „Poli* Tim. 25 8 6 11 26-32 22
16. Jiul 25 7 8 10 26-32 22
17. A.S.A. Tg. M. 25 9 2 14 32-39 20
18. Prog. Vulcan 25 5 6 14 23-42 16

„23 August"), Dinamo - Steaua, un derby de tra- 
intr-un duel al ambițiilor susținute prin fapte 

Dobrin are și el... - planurile lui d Uvertură tele- 
punctul pierdut in tur d Tirgoviștenii se tem de 
deplasări ale Chimiei d S- C. Bacău s-a mai 

Brașov - nu I 0 jiul vrea să incerce... marea cu 
Cluj-Napoca, A.S.A. Tg. Mureș joacă o carte mare

„eclipsă", insă 
căuta să-și ia 
ultimele două 
liniștit, F.C.M. 
degetul © La
9 In deschiderea bucureșteană, „lanterna* in luptă, cu... bare

mul, iar studenții, cu „clasamentul adevărului".

PROGRAMUL
- STEAUA

Petrescu șl J. Grama — ambii din București)

g

STEAUA, PENTRU A 20-a OARĂ, 
CAMPIOANĂ A ȚĂRII LA HOCHEI

-V

3

DINAMO
(I. Igna — Timișoara; D.
— stadionul ,,23 August"
U. T. ARAD
(R. Petrescu; L. Mâierân
15,30, meci televizat
C. S. TÎRGOVIȘTE
(M. Stoenescu; ~ '
S. C. BACĂU
(O. Ștreng; I. Caraman șl C. Pădurâriței — toți din Oradea)-------- - -------- _ j(UL pETROșAN|

din București și T. Chelu — Giurgiu)
- F. C. ARGEȘ
— Sighișoara și A. Gheorghe —

- CORVINUL HUNEDOARA 
Popescu — Ploiești și M. Abramiuc

- POLITEHNICA TIMIȘOARA
Orzațâ - toți din Brașov) - de la

- CHIMIA RM. VÎLCEA
D. Rădulescu și P. Balaș - toți din București)

- F.C.M. BRAȘOV

n I- ora

i
I

act al ediției cu nu- 
a campionatului re

de hochei pe gheață 
ieri după amiază, la

Ultimul 
mărul 54 
publican 
s-a jucat 
patinoarul „23 August" din Ca
pitală, intrecerea fiind cîști- 
gată de echipa STEAUA (an
trenori Ion Ganga și N. Zo- 
grafi). în felul acesta formația 
bucureșteană își trece în pal
mares cel de al 20-lea titlu de 
campioană a țării la hochei, 
ceea ce reprezintă recordul tn 
materie.

în mod firesc, cel mai aș
teptat meci al acestei etape 
finale a fost cel In care Steaua 
a Intilnit pe S.C. Miercurea 
Ciuc și care — din păcate — 
s-a încheiat mai repede decit 
era normal, formația din Mier
curea Ciuc părăsind gheața 
după numai 16 minute și 48 
de secunde, cind scorul era de 
3—0 in favoarea echipei Stea
ua, care a clștigat, conform 
regulamentului cu scorul de 
5—0. Dar, ce s-a întîmplat T 
La scorul de 3—0 pentru Stea
ua, care domina copios, un 
contraatac al Sport Clubului 
s-A terminat cu un gol frumos, 
înscris de Elod Antal. Arbitrul 
de poartă (M. Hușan) a sem
nalizat golul, aprinzînd becul 
roșu, dar arbitrul de centru (O. 
Barbu) nu a observat (!) și la 
protestele jucătorilor de la 
Miercurea Ciuc s-a dus să în
trebe arbitrul de poartă dacă a

In rtndul de sus (de la sttnga la dreapta): Ion Ganga antrenor 
principal, Udrea, Jumătate, V. Huțanu, Chlrlță, Ionlțâ, Nlstor, Ole- 
nlct, Popescu, Gerczuly, Mlkloș, Pogăceanu, N. Zografl, antrenor se
cund; (in rtndul d« fot) Cazacu, Gheorghiu, căpitanul echipei, Ne- 
tedu. Szlgettl, Justinian. Ungureanu. Foto : V. BAGEAC

fost sau nu gol. Spre surprin
derea generală, arbitrul de 
poartă a infirmat golul, reve
nind fată de poziția sa anteri
oară. în acest moment, hocheiș- 
tii din Miercurea Ciuc au pără
sit gheața și n-au mai vrut să 
teintre în ciuda eforturilor de
puse de organele competente 
ale federației.

Chiar dacă se pot prevala de 
o greșeală de arbitraj, hoche- 
iștii și conducătorii echipei din 
Miercurea Ciuc au procedat 
nesportiv, umbrind finalul u-

nul campionat. Sperăm ca bi
roul F. R. Hochei să ia măsu
rile cuvenite.

în celelalte partide ale ulti
mei etape, dimineață. Progre
sul Miercurea Ciue a obținut 
o victorie la limită, însă ex
trem de prețioasă, in jocul cu 
Dunărea Galați : 
1—3, 4—1). Cu 
puncte echipa

Călin

5—4 
aceste 
Progresul

(0—0, 
două 

se

ANTONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

F. C. CONSTANȚA
(P. Secaleanu; I. Vasile — ambii
UNIVERSITATEA CRAIOVA
(V. Ciocan — Bistrița; I. Dima
Neamț)
F. C. OLT
(M. Salomir — Ciuj-Napoca;
Suceava)
„U" CLUJ-NAPOCA
(S. Drăgulici — Drobeta Tr.
— Craiova)
PROGRESUL-VULCAN
(Al. Mustățea — Pitești; M. Niculescu ți N. Voinea 
București) — stadionul „23 August", de la ora 15,30

Meciurile vâr începe la ora 17,30, cu excepția celor de la Arad șl 
din deschiderea cuplajului bucureștean.

FI.

p.

- A.S.A. TG. MUREȘ
Severin; M. Axente — Arad șl I. Velea

- SPORTUL STUDENȚESC 
ambii dUl

I
I

astăzi, Ia Vama, CI. de lupte îțrccoromanc

ELITA LUPTĂTORILOR EUROPENI IN CURSA 
PENTRU 10 TITLURI Șl 30 DE MEDALII 1

(prin 
stațiune de

telefon), 
pe 
să

VARNA, 16 
în cunoscuta 
litoralul bulgar continuă 
sosească oaspeții întrecerilor 
continentale de lupte care În
cep simbătă, in sala mare (cu 
o capacitate de circa 5 000 de 
locuri) a Palatului sporturilor 
și culturii, 
europene de 
ne (ediția a 
diția a 24-a)
Uciparea peste 220 de luptă
tori din Austria, Belgia, Bul
garia, Danemarca, Finlanda. 
Franța, R. D. Germană, R.F. 
Germania, Iugoslavia, Polonia, 
România. Suedia. Turcia, Un
garia și U.R S.S., dar, se pare, 
acest număr va fi depășit.

La Varna întîlnim un mare 
interes pentru aceste campio

Cn 
lupte 
29-a) 
și-au

campionatele 
greco-roma- 
și libere (e- 
anunțat par-

și pentru Întrecerile 
de sambo. Acum inși 

iubitorilor de 
îndreptată 
greco-r»- 

mal firesc pentru 
ei vor fi decer- 
medalii, dar 
să nu uităm —

nate, ca 
europene 
toată atenția 
sport de-aicl este 
spre competiția de 
mane. Nimic 
că la finalul 
nate 30 de 
pentru că — 
de multă vreme valoarea cam
pionatului european la acest 
stil este aproape egală cu aceea 
a campionatului mondial 1

Specialiștii, ca și ziariștii so
siți la Varna, cer 
despre laureații de 
borg (ediția 1981), 
du-se cu insistență asupra șan-

Dan GARLEȘTEANU

amănunte 
la G6te- 
interesin-

(Continuare in pag. 2-3)



„ȘIMIIA PĂCII" VA SOSI DUMINICA PI STADIONUL TINLDLTULUI 
IN CADRUL UNUI BOGAT Șl ATRACTIV PROGRAM SPORTIV

Mîine, duminică, pe Stadionul tineretului 
din Capitală va avea loc sosirea „Ștafetei 
Păcii", care a străbătut toate județele țării 
și sectoarele Capitalei.

Cu acest prilej va avea loc, incepînd de 
la ora 9 un deosebit de atractiv program 
de manifestări sportive, cu participarea

sportivilor fruntași din secțiile de perfor
manță din București : volei (Steaua — Di
namo — m — Ș.a.), rugby (Grivița Roșie II 
— Dunărea ș.a.), handbal, baschet, fotbal, 
demonstrații de box, lupte, gimnastică, atle
tism, modelism etc.

CARAVANA TINEREȚII Șl PĂCII A AJUNS LA CĂLĂRAȘI
CALARAȘI, 16 (prin telefon). 

Plecată de pe țărmul mării, 
„Ștafeta Păcii", purtată de as- 
tădată de reprezentanții spor
tivilor din Constanța, a ajuns 
— într-o atmosferă caldă, en
tuziastă — in orașul Slobozia. 
De aici din cîmpia roditoare 
a Bărăganului, solii sportivilor, 
ai păcii — o adevărată cara
vană a tinereții — au fost sa
lutați pe traseu de sute și sute 
de ialomițeni și a poposit în 
municipiul Călărași. - Orașul în 
care se înalță cel mai tînăr 
combinat siderurgic al țării 
și-a primit oaspeții pe frumo
sul complex sportiv „23 Au
gust" sportivii județului Că
lărași oreluînd solemn mesajul 
de pace de dezarmare, de via
ță fără umbra amenințătoare a 
războiului.

Importantul eveniment a fost 
marcat de o suită de atrăgă
toare manifestări sportive. în

treceri din programul ediției 
de vară a „Daciadei". Intre 
acestea, ambițioase dispute la 
fotbal, atletism, handbal, șah, 
tenis de masă, minifotbal, vo
lei. întrecerile au reunit pe 
terenuri și in cocheta sală a 
sporturilor numeroși tineri și 
tinere.

Prin sulițașa Anica Cecănău, 
atleta „numărul 1” a județului 
Călărași, reprezentanții sporti
vilor de aici vor transmite sîm- 
bătă mesajul lor sportivilor din 
județul Giurgiu.

„Ștafeta Păcii" de pe traseul 
numărul 5, a străbătut 
sute de kilometri, purtînd prin 
sate și orașe un nobil apel fe 
rațiune, la destindere, la opri
rea aberantei curse a înarmă
rilor, pentru pace în întreaga 
lume

Vasile TOFAN

AGENDA ȘTAFETEI
Au mol rămas două «tape 

din „ȘTAFETA PĂCII'. pa 
car* tinerii participant! le 
ror străbate dopa cans ur- 
meozâ î

S1MBĂTA
Traseul nr. 1: SLATINA — 

ALEXANDRIA, prin Drăgânești 
Olt și Roșiorii de Vede

Traseul nj. 2: PITEȘTI —
T1RGOVIȘTE, prin Gâești

Traseul nr. 3: BRAȘOV - 
PLOIEȘTI, prin Predeal, Sina
ia, Cîmpina

Traseul nr. 4: FOCȘANI - 
BUZĂU, prin Rm. Sârat

Traseul nr. 5: CĂLĂRAȘI - 
GIURGIU

DUMINICA
Traseul nr. 1: ALEXANDRIA

- BUCUREȘTI, prin Drâgâ- 
«ești Vlașca

Traseul nr. 2: TIRGOVIȘTE
- BUCUREȘTI, prin Titu

Traseul nr. 3: PLOIEȘTI - 
BUCUREȘTI

Traseul nr. 4: BUZĂU —
BUCUREȘTI, prin Urziceni

Traseul nr. 5: GIURGIU - 
BUCUREȘTI

TINERETUL SPORTIV DIN JUDEȚUL OLT A INTIMPINAT
CU ENTUZIASM PE MESAGERII PĂCII

PESTE COLINELE VILCENE 
Șl ARGEȘENE

In campionatul masculin de handbal. Divizia „A"

0 [IAPĂ, A X-A, DOMINATA DE DtHBÎUl
STEAUA — H.C. MINAlfD

Ajuna in „faza derbyurllor", 
campionatul masculin de hand
bal. Divizia „A", ne oferă in e- 
tapa a X-a, programată mîine, o 
serie de partide de mare atracție. 
Este, in primul rtod, acel med 
de vlrf pe care-1 va găzdui — 
din păcate, la • oră nepotrivită, 
12,30 I sala Floreasca din Capi
tală, dintre STEAUA — locul I 
clasament (27 p) — șl H.C. MI-

Mal ales că „roș-albii' lui 
Ghiță Li cu vor avea de Înfrun
tat. tot mîine, cerbicia lui Ale
xandru Fdlker et comp. „Vio- 
lețil- de pe Bega, lipsiți tempo
rar de aportul portarului Ale
xandru Buligan, par să ti cedat 
in ultima vreme ceva din ambi
ția de a lupta pentru podium. 
Dar, ambițiile lor șl ale antre
norului Constantin Jude se vor

■— PROGRAMUL ETAPEI ----------------
• Bacău : ȘTIINȚA - CONSTRUCTORUL ARAD
• Oradea: CONSTRUCTORUL C.S.U. - UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA
• Ploiești: PETROLUL TELEAJEN - REtON SAVINEȘTI
• Timișoara: POLITEHNICA - DINAMO BUCUREȘTI
• Brajo»: DINAMO - UNIVERSITATEA CRAIOVA
• București: STEAUA - H.C MINAUR BAIA MARE (sala Floreasca, 

de la ora 12,30)
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SJLATINA, 16 (prin telefon). 
După-amiază, la Casa de cultură 
a sindicatelor, în prezența a su
te de tineri și oameni ai mun
cii, reprezentanți al celor ce tră
iesc și muncesc pe aceste melea
guri, a sosit „Ștafeta Păcii*, ve
nind de la Dolj, purtînd mesa
jele de pace ale sportivilor din 
județele Arad Timiș, Caraș-Se- 
verin. Mehedinți; Gorj și Dolj, 
de pe traseul numărul 1 al am
plei acțiuni naționale de pace.

în aplauzele celor prezențl, 
sportiva Virginica Zamfir, cam
pioană balcanică la atletism, a 
dat glas gîndurilor șl năzuințe
lor de pace ale celor peste 19 000 
de sportivi, ale tinerilor de pe 
meleagurile Doljului. S-au scan
dat cu entuziasm lozinci ca: 
„Ceausescu-Pace !*, „Ceaușescu 
și poporul !* Pretutindeni pe 
parcurs „Ștafeta" a- fost salutată 
de grupuri de elevi, de tineri șl 
vîrstnld După festivitățile de la

Casa de cultură a sindicatelor, 
s-a desfășurat un bogat program 
de întreceri sportive prilejuite de 
acest important eveniment. Ast
fel, pe arterele municipiului s-a 
organizat „C-osul Păcii4^ de că
tre asociația sportivă Dinam o- 
Victoria, întreceri de tenis de 
masă, șah, popice și volei.
Constantin GHIȚESCU,

(Urmare dtn pag. lj

coresp.

face din sport o punte de le
gătură între tinerii din întrea
ga lume".

Ștafeta a fost preluată de a- 
tletul piteștean Liodor Pescaru, 
medaliat cu bronz la Univer
siadă. maestru al sportului.

PORNITĂ DE
ȘTAFETA A

PE MELEAGURILE SĂTMĂRENE,
FOST

telefon). 
în urmă

BRAȘOV, 16 (prin
Pornită cu o săptămînă 
de pe frumoasele plaiuri sătmă
rene, „Ștafeta Păcii44, pe traseul 
numărul 3. a ajuns La Brașov, 
venind din orașul Sf. Gheorghe 
cu mesajul de „pace transmis de 
solii județului Covasna. Ca pe 
întreg cuprinsul tării, șl la Bra-

CU TOATĂ PLOAIA RECE, ASISTENTĂ NUMEROASĂ LA FOCȘANI
FOCȘANI, 16 (prin telefon). Ca 

pretutindeni pe unde a trecut, 
purtînd mesajul de pace al spor
tivilor noștri „Ștafeta Păcii44 a 
fost întîmpinată sărbătorește și 
tn Județul Vrancea. In pofida 
ploii reci și dese, a vîntului tă
ios mesagerii sportivilor băcăuani 
au fost așteptați la Intrarea în 
Județul nostru — în orașul Ad- 
jud — de către in mare număr 
de sportivi și alți cetățeni, care 
au salutat cu bucurie șl deplină 
aprobare „Ștafeta Păcii4*, în dru
mul ei spre inima țării. De la 
Adjud și pînă la Focșani, la Sa
la sporturilor „Vrancea*4, spor

tivii din județul Bacău au fost 
însoțiți de colegii, lor vrînceni.

Ih Sala sporturilor, în tribune
le pline pînă la refuz, tinerii 
sportivi purtau portrete ale tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
conducătorul Iubit al partidului 
șl statului șl lozincile „Ceaușescu 
?1 poporul44, „Ceaușescu și spor
tivii*, „Nu rachete to Europa !• 
9.a.

Mesajul sportivilor băcăuani a 
fost citit de maestra sportului 
Laurica Lupșor, handbalistă ta 
echipa campioană Știința Bacău.

Florian MANOLIU, coresp.

PRIMITĂ LA BRAȘOV
jov primirea „Ștafetei Păcii* a 
constituit un nou prilej pentru 
tineretul sportiv prezent în Sala 
•porturilor, care a îmbrăcat 
haină sărbătorească, de a-și ma
nifesta adeziunea lui fierbinte 
la tot ceea ce partidul nostru 
drag și conducătorul său iubit, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
întreprind pentru evitarea peri
colului unei conflagrații nu- 

Lozinci înflăcărate, 
„Trăiască 

forțelor 
aflau în 

brașovea- 
de stea-

NAUR BAIA MARE — locul HI 
(24 p) și, apoi, altul, nu mai 
puțin interesant,, nu mai puțin 
deschis oricărui rezultat. în care 
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
locul V (19 p) — dă replică, în 
calitate de gazdă — lui DINAMO 
BUCUREȘTI — locul II (25 p). 
La Bacău și la Oradea se vor 
consuma alte secvențe palpitante.

Firește, în acest sprint inter
mediar, atenția se îndreaptă spre 
plutonul fruntaș. Steaua, deși 
trece prin momente dificile, își 
unește eforturile pentru a face 
față acestui finiș, pentru a-și 
păstra blazonul (făurit în aproa
pe două decenii de performanțe 
de reală valoare) intact, ba mal 
mult de a-i conferi noi strălu
ciri. Exemplara coeziune sufle
tească a acestei ’echipe, la care 
ae adaugă șl ambiția de a în
trece realizările generațiilor ante
rioare, formează suportul cu aju
torul căruia echipa pregătită de 
Radu Voina șl Otto Telman a- 
bordează finalul primei părți a 
acestui al 24-lea campionat al 
țării. De cealaltă parte, H.C. Mi- 
naur Baia Mare și antrenorul el 
Lascăr Pană, simt că din „răz
boiul celor două roze* (a se 
dtl Steaua — Dinamo) ar putea 
avea cîștig de cauză... Maramu
reșul. Deși resimte aportul insu
ficient al lui Mironiuc (departe 
de ceea ce a fost odată...), Mi- 
naur are alte atuuri (cel al fra
ților Vo-inea este doar o mos
tră) cu care avea să profite de 
disputa dintre Steaua și Dinamo.

mări acum, cînd primesc Vizita 
cîștigătoarei „Cupei României", 
meciul de la Timișoara trans- 
tormîndu-se șl ed Intr-un derby.

In „zona fierbinte" a subso
lului, acolo unde disputa este 
poate chiar mal aspră, hotărlnd 
rămlnerea pe prima scenă sau 
căderea în liga secundă două 
echipe au șansa de a juca acasă 
meciuri chiar cu formațiile cu 
care se află în luptă pentru 
evitarea locurilor 11 șl 12 : 
Știința Bacău (locul 10) primeș
te vizita Constructorului Arad 
(11), Iar Constructorul C.S.U. O- 
radea (8) pe cea a Universității 
Cluj-Napoca (9).

Hristache NAUM
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Campionatele de c^ia

IVAN PATZAICHIN, MERI

STEAUA - CAMPIOANA
LA HOCHEI

(Urmare drn Paa- 1)

SIMBÂTA
FOTBAL.’ Stadionul „23 

August", ora 15,30 : Pro
gresul Vulcan — Sportul 
•tudențesc (Div. ,,A“), 
or* 17,30 : Dinamo — Stea
ua (Div ,A“) ; stadionul 
Progresul ora 11: Progre
sul Vulcan — Sportul stu
dențesc (speranțe) ; stadio
nul Dinamo ora 11: Dina
mo — Steaua (speranțe) : 
teren Metalul, ora 15: 
Luceafărul — Șoimii Sibiu 
(Div. ,B“)

RUGBY. Stadionul tine
retului. teren n, ora 11: 
Vulcan — R.C. Grivița 
Roșie (Div. „A").

TENIS Terenurile Pro
gresul și T.C.B. : „Crite
riul d<° Drimăvară*.

DUMINICA
FOTBAL. Stadionul Re

publicii, ora 11: Rapid — 
Dunărea Călărași (Div. 
,B“> ; teren Mecanică fină, 

ora 11 : Mecanica fină — 
Tractorul Brașov (Div. 
,B“) ; teren Automatica, 

ora 11 : Automatica — 
Chimica Tîrtnăveni (Div. 
,B“) ; teren Abatorul, ora 
ll : Abatorul — F.C.M. 
Giurgiu (Div ,,C“) ; teren 
Laromet ora 11 : Tehno- 
metaJ — Aversa București 
(Div ,C“) ; teren Danu
biana, ora 11 : Danubiana 
- Dinamo Victoria Bucu
rești (Div „C").

RUGBY. Teren Steaua, 
ora 10 : Steaua — Știința 
Petroșani (Div. „A") ; 
teren Olimpia, ora 10.30 : 
Dinamo — C.S.M. Sibiu 
(Div „A").

cleare. _______
„Ceaușescu — Pace 
lupta unită a tuturor 
iubitoare de pace4* se 
eleganta bază sportivă 
nă, încadrate de șiruri_ _____
guri roșii șl tricolore. în aceas
tă atmsoferă Insuflețitoare a so
sit caravana Județului Covasna, 
aplaudată cu entuziasm de cei 
prezențl.

Mesajul de pace al 
județului Covasna' a 
de E cater In a Marian, 
sportului la handbal, 
un bogat program de 
sportive.

Carol GRUIA — coresp.

sportivilor 
fost citit 

maestră a 
A urmat 
competiții

—1 1 ...... .............. ..... .

PARTIDE ECHILIBRATE ÎN TURNEUL
DE BASCHET [f] DE LA CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA, 16 (prin tele

fon). Turneu) pentru locurile 
1—6 în Divizia „A* la baschet 
feminin a continpat vineri.

OLIMPIA BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 62—60 
(44—31). Un nou meci încheiat 
cu o victorie „la un coș". Spor
tivele de la Olimpia, după ce au 
condus în majoritatea timpului, 
»-au văzut egalate ta ultima 
parte a partidei și puțin a lipsit 
ca tlmișorenc°le să nu producă 
surpriza zilei Olimpia încheind 
jocul cu un avans minim. Prin
cipalele realizatoare : Bradu 9, 

-JBâră 14, Froiter 11, Ciubăncan 
17, de la învingătoare, respectiv 
Armion 20. Hoszu 10, Czmor 10, 
Bodea 11.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
COMERȚUL TG. MUREȘ 67—42 
(42—20). Joc la discreția forma
ției bucureștene care a întrecut 
comod o echipă tînăr ă, în for
mare. Cele mal bune Jucătoare t 
Pîrșu 16, Netolițchi 2, To cală 8 
de m Politehnica, Kiss 8, Opriciu 
10 de la Comerțul.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — VOINȚA BUCUREȘTI 
71—67 (38—28). o întrecere fru
moasă, echilibrată. în prima 
parte, gazdele au dominat clor, 
Voința a reveriit (16—18 în mln. 
10), cînd antrenorul N. Martin a 
operat cîteva schimbări inspirate 
(Klrr șl Bolovan). La pauză clu- 
Jencele conduceau cu 10 puncte. 
După reluare însă, Voința a reu
șit să egalez^ șl chiar să la con
ducerea (56—55 în mln. 30). ieși
rea pentru 5 greșeli personale a 
Ștefanlel Borș șl Jocul excepțio
nal aJ Magdalen ei Pall în final 
au adus pînă la urmă Universi
tății o victorie foarte prețioasă. 
Realizatoare : Jur că 8, Anca 4, 
Mangu 6, Mathe 10, Bolovan 9, 
Pali 22, Popa 8, Klrr 4 de la în
vingătoare, respectiv Slăvei 15, 
Hegeduș 3, Tomescu 8, Strugaru 
6, Borș 21, Grecu 4, T. Popescu 
12.

Pau! 1OVAN 
Mircea RADU

menține In prima serie valo
rică a campionatului nostru, 
salvîndu-se, cum se spune, „In 
extremis". Neobișnuit este fap
tul că la un moment dat, la 
începutul reprizei a treia. Du
nărea Galați conducea cu 4—1! 
Au marcat : Kedveș, Gali, 
Szenteș. Kocsis, Kemenessy — 
Progresul, Raica 2, Brandabur, 
Banda? — Dunărea. în primul 
meci al după amiezii Dinamo 
a Învins pe Avîntul Gheor- 
gheni cu 11—6 (6—1, 1—2, 
4—3), punctele fiind Înscrise 
de Pisăru 3, Dumitrache 2, 
Tureanu 2, Șolyom 2, Lămpi, 
Dumitru — Dinamo. Gergely 2, 
Dieș, Antal. Biro, Daniel — 
Avîntul.

Pe primul loc în clasamentul 
definitiv al campionatului, 
STEAUA (61 puncte). urmată 
de Dinamo București (55 p), 
S. C. Miercurea Ciuc (52 p.). 
Dunărea Galați (19 p), Progre
sul Miercurea Ciuc (12 p) jd 
Avintul Gheorglieni (11 p).

Snagovul nu a fost prea prie
tenos ieri cu iubitorii sporturi
lor nautice. Și nici cu maeștrii 
padelelor șl pagador. La prima 
lor ieșire oficială pe lac, prile
juită de întrecerile campionatelor 
naționale de fond, caiaciștli 
și canoiștil au avut de în
fruntat ploaia (în rafale)și 
vlntul (am văzut valuri ca la 
mare), fiind nevoiți să facă a- 
desea acrobații pentru a-și con
duce ambarcațiunile.

întrecerile — șapte la număr 
— au fost dominate de sportivii 
dinamoviști care au obținut cinci 
victorii și locul I în clasamentul 
pe echipe. Remarcabilă a fost 
cursa lui Ivan Patzaichin pe 
distanța de 10 000 m Acest spor
tiv de excepție al țării ne-a 
demonstrat la 33 de ani (după 
mai bine de 15 an de activi
tate) o vigoare care i-a dezar
mat pur și simplu pe adversa
rii săi sosiți cu multe lungimi 
în urmă. Fostul campion, Gh. 
Lungu s-a clasat abia al 6-lea !

La canoea de dublu, Fiodor 
Gurel și Dumitru Bețiu au în
trecut un echipaj mai bine co
tat — Toma Simionov — Dobre 
Nenciu. Frații Ion și Constantin 
Birlădeanu nu au avut adversari, 
pe măsură, 1a caiac dublu, iar 
Ion Geantă (penultimul plecat 
ta cursă) a cîștigat net în fața 
Iul I. Milașcu și A. Coman în
trecerea caiaciștilor. La fete, 
Steaua (Agafia Buhaev — Anfl- 
•ia Avram) șl Dinamo (Maria 
Ștefan) și-au împărțit victoriile. 
Cta alt succes scontat — Dinamo 
(cu Ciobanu, Dîba, Țicu șl Mo- 
eanu) la caiac 4.

Rezultate tehnice. ' K 2 5 000 m 
(f) : 1. AGAFIA BUHAEV -
ANFISIA AVRAM (Steaua) 21:47,5; 
2. Culina Popov — Nastasia Buri 
(Dinamo) 22:13,5; 3. Margareta 
Volcan — Ioana Dinescu (St.) 
22:23,7 ; 4. Marioara Volcu — Te- 
cla Drăgan (Din.) 22:39,2 ; 5. Va- 
sillca Ignat — Anișoara Sidor 
(St.) 23:17,5 ; 8. Fina Silal —
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SE REIA CAMPIONATUL DE RUGBY (etapa a 17-a)
Astăzi, reîntîtalre cu campiona

tul național, după pauza de două 
săptămîni datorată celor două 
partide pe care rugbyștll trico
lori le-au susținut tn cadrul 
campionatului european. Este 
vorba de meciurile etapei a 17-a, 
In care favoritele — Dlnamo, 
Steaua, Grivița Roșie — ar tre
bui să se impună fără a tntîm- 
ptaa vreo opoziție deosebită, 
ta timp ce Farul (care va juca 
la Iași) și Știința Baia Mare (se 
▼a deplasa la Timișoara) — alte 
protagoniste — se vor confrunta 
eu situații mal dificile, cunoscu
tă fiind ambiția gazdelor.

CLASAMENTUL
1. DINAMO 16 15 0 1 353- 76 46
2. Farul* 16 13 0 3 366-105 41
3. Steaua 16 12 1 3 385-124 41
4. Gr. Roșie 16 10 1 5 199- 92 37
5. Șt. B. Mare 16 8 0 8 159-105 32
6. Șt Petroșani 16 7 1 8 114-150 31
7. P.T.T. Arad 16 7 0 9 1'17-307 30
8. Polit. lași 16 6 1 9 132-177 29
9. C.S.M Sibiu 16 6 1 9 98-157 29

10. Rulm, Bîrîad 16 5 2 9 67-250 28
11. C.S.M.. Se. 16 5 1 10 90-250 27
12. Univ Tim. 16 4 3 9 121-194 27
13. Sp stud 16 3 3 10 133-211 25
M. Vulcan 16 4 0 12 85-221 24

') Farul, penalizată cu un punct

tTAPA A III a IN CAMPIONATUL DE DIRT
10,30: 1. N. Puraveț (I.P.A. Si-

TRACK

C.I

Aflat Ja prima ediție, campio
natul republican de dlrt-track, 
rezervat tinerilor motoclcllștl pt- 
nă la 21 de ani, ne-a prilejuit, 
pînă în prezent, constatări Îm
bucurătoare. Dintre cei 10 concu- 
rențl, care ișl dispută întlletatea 
tn formula clasică de 20 de man
se, jumătate luptă de la egal la 
egal pentru un loc pe podium. 
De asemenea, o serie de debu- 
tanțl ca Sorin Ghibu, Dan Gaș- 
par, Eduard Rădulescu, Dieter 
Reinhard ș.a. progresează evident, 
obțlntnd la fiecare etapă puncte 
prețioase, lată cum arată. In 
partea superioară, clasamentul 
general înaintea etapei a ITI-a, 
programată mîine pe stadionul 
Metalul din Capitală, de la ora

blu) 24 p, 2. M. Șoaită (I.P.A.) 
24 p, 3. S. Postolache (C.S. Brăi
la) 22 p, 4. S. Hal agi an (Met. 
Buc.) 22 p, 5. A. Hack (I.P.A.) 
20 p, 6. Gh. Șofran (C.S. Brăila) 
18 p, 7. D. Stoica (I.P.A.) U p, 
8. M. Gheorghe (Met. Buc.) 13 p.
• învingătorii etapei a IV-a a 

campionatului de îndemînare, or
ganizat de comisia municipiului 
București: Rodica Stoian (C.S.T.A.) 
șl Dumitru Constantin (I.T.B.) la 
50 cmc juniori, Emilia Dinu și 
Stelian Sandu (ambii de la 
I.M.G.B.) la 50 cmc seniori, Ti- 
beriu Trola (I.M.G.B.) la 175 cmc 
șl Iulian Ciobotaru (I.T.B.) Ja 
clasa peste 175 cmc. (O. GUȚU 
— coresp.).

----------------- PROGRAMUL ETAPEI -------------------
București: VULCAN — R.C. GRIVIȚA ROȘIE (în tur 6—24) 

(Stadionul tineretului, ora 11, arbitru D. Grlgorescu, Buc.)
București: STEAUA — ȘTIINȚA PETROȘANI (12—12) 

(teren Steaua, ora 10, Gh. Căldăraru, Iași)
București: DINAMO — C.S.M. SIBIU (19—«)

(teren Olimpia, ora 10,30, Th. Witting, Buc.)
Birlad: RULMENTUL — C.S.M. SUCEAVA (0—3), FI. Tudora- 

ebe, Buc.
Iași: POLITEHNICA — FARUL CONSTANTA (12—9), Șt. Cră

ciun eseu, Buc.
Timișoara: UNIVERSITATEA — ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE 

(3—26), Șt. Rădulescu, Buc.
Arad: GLORIA P.T.T. — R.C. SPORTUL STUDENȚESC 

(13—18), C. Stanca, Constanța.
• Cu excepția primului meci, care se va disputa astăzi, toate 

celelalte partide vor avea Ioc mîine.

• Iată șl primii clasați ta 
„Trofeul eficacității", oferit de 
ziarul „Sportul"! 1. Fuicu (Stea

ua) — 14 eseuri, 2. Aldea (Dina
mo) — 12, 3. Holban (Farul) —
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î patinaj artistic

JMANIEI
CINE CIȘTIGĂ TITLUL?

junioare I : 1. Simona D’Albon 
(Tractorul Brașov) 3,0 p, 2. Bri
gitte Zsigmond (C.S.M. Cluj-Na
poca) 4,0 p. 3. Dana Eleîterescu 
(Triumf București) 5,0 p ; junioa
re II : 1. Laura Glăvan (Triumf 
București) 4,2 p, 2. Kinga Sza- 
llassy (C.S.M. Cluj-Napoca) 4,4 p, 
1. Carmen Ionescu (Triumf Bucu
rești) ; juniori n : 1. B. Gabora 
(C.S.Ș. Galați) 2,0 p, 1.
(C.S.M. Cluj-Napoca) 4,6 p, 
R. Vlad (Tractorul
p. Clasament pe
Tractorul Brașov 27 p, 2. Triumf 
București 22 p, 
Napoca îl p, 4.

C.S.Ș.
Miercurea

B.
I. Lang 

.. »• 
Brașov) 12,0 
cluburi : 1.

5.

3.
C.S.U. 

Galați
Cluc

I
I
I
I

Campionatul trebuie să sprijine reprezentarea Internațională

SĂ NU I TĂIEM „LIBERO" ULUI
„ARIPILE OFENSIVE"

CINE RETROGRADEAZĂ?
Cti 9 etape înainte de fi

nal, multe, foarte multe cal
cule, la 
mentalul 
socotește 
ales, cu 
care au 
putat sînt puse la microscop, 
câutlndu-se variantele directe 
șl... indirecte. Dincolo de 
orice anticipație, să privim

ambii poli ai clasa - 
primei divizii. Se 

cu sufletul, dar, mai 
rațiunea. Rundele 
mal rămas de dis-

fiecare echipă cu 
de puncte realizat 
(prima coloană). 
In „clasamentul 
(a doua coloană) 
gamul jocurilor, 
pentru facilitarea __________
în meciurile de acasă și din 
deplasare. Așadar cine cu 
cine și unde mai are de 
jucat î

C.S.M. Cluj-
I.E.F.S. 

» P. <• 
S P, 7.

1» p.
c.s.ș.
C.S.Ș. 2 București 2 p. (Valeriu 
PAȘCANU — coresp.).

51-AU OCSIMNAT
III FIHl 01 JUNIORI

care unul, Stere Măr-oni, dintre 
gean, a ciștlgat toate meciurile Înainte .. ... - .. .
lipsesc boxerii de la Steaua și 
Voința, ... ..
dițle.

Iată cîștigătorll, in ordinea ca
tegoriilor: JUNIORI MICI: Nlco- 
lae Iancu (F.E.A.), Alexandru 
Pavel (Metalul), Vasile Dincă 
(Viitorul), Liviu Teodorescu (Vi
itorul), Rudei Obreja (Dinamo), 
Stere Mărgean (F.E.A.), Aurei 
Crăciun (Energia), George Bărăi- 
taru (I.M.G.B.), Cristian Dumitru 
(Olimpia), Nelu Domilolu (Vul
can), Gabriel Dodu (Olimpia), 
Costel Vlzireanu (Dinamo); JU- 
N’DRI MARI: Marin Rotaru (Ra
pid), Florian Nicolae (Energia), 
Costică Turcu (Energia), Valerlu 
Dumltriu (Metalul), Tudor Brașo- 
veanu (Rapid), Grigore Barbu 
(Metalul), Petre Crăciunescu (O- 
limpia), Tudor Panait (Dinamo), 
Mihai Vasilache (I.M.G.B.), Rog- 
nar țol (Metalul).

de limită. In schimb,

secții pugilistice cu tra-

CAMPIONATUL NATIONAL
DE ȘAH PE ECHIPE
EFORIE NORD (prin telefon), 

tnttlnlrea dintre formațiile Medi
cina Timișoara și I.T.B. a con
stituit derby-ul rundei a patra 
a campionatului național de șah 
pe echipe mixte. Infirmînd pro
nosticurile, timișorenii atf obți
nut victoria cu scorul de 5,5— 
4,5 (2—4. la masculin, 1,5—0,5, la 
feminin, 2—0 la juniori — juni
oare), 
pentru primele locuri. La prima 
masă,

'gureanu, dar la masa a doua 
^.ocâltea a pierdut la Ilijin. 
Continuă seria victoriilor proas
păta promovată to prima divizie 
A.E.M. Timișoara. Ea a obținut 
a patra victorie consecutivă to- 
trectod la limită cu 5,5—1,5 pe 
Universitatea Iași (4—2, 1—1,
0,5—1,5). Cu același scor, Poli
tehnica București a Învins pe 
Calculatorul, victoria studenților 
fiind decisă la mesele feminine 
și de juniori-junioare, unde au 
ciștlgat cu 2—0 ; la cele mascu
line, Calculatorul a obținut un 
scor de 4,5—1,5. Universitatea 
București a realizat scoul eta
pei (6,5—3,5) cu Petrolul Plo
iești (5—1, 1—1, 0,5—1,5). Surpri
za meciului : marea maestră Ma
rina Pogorevici a Înregistrat 
prima tofrtogere to fața tinerei 
Daniela Doboș. A rămas neter- 
rninatâ întâlnirea C.S.M. Cluj-Na- 
poca — Locomotiva București, 
to oare primii conduc cu 5—4, o 
partidă fiind Întreruptă. în cla
sament ‘ ’
București șl A.E.M. 
cu 12 p. urmate de Politehnica 
și I.T.B. cu cite 9 p.

juni- 
reintrînd astfel in cursa

Gheorghiu a cîștigat la

conduc Universitatea 
Timișoara

GRECO-ROMANE

numărul 
?>înă acum 
cu poziția 

adevărului* 
ș» cu pro- 

împărțit. 
calculelor.

DINAMO
Acasă: Steaua, F.C. Argeș, Univ. Craiova, 

34 (-f-10) Progresul-Vulcan, Corvinul.
Deplasare: Chimia, S.C. Bacău, U.T.A.,
F.C.M. Brașov.

UNIV. CRAIOVA
A: F.G Argeș, F.C.M. Brașov, F.C. Constan- 

33 (+ 7) ța, Progresul-Vulcan.
D: F.C Olt S.C. Bacău, Dinamo, Corvinul, 
Jiul.

CORVINUL
A: F.C.M. Brașov, „U* Cluj-Napoca, Spor-

32 (+ 8) tul studențesc. Univ. Craiova, C.S. Tîrgoviște.
D: F.C. Olt, Chimia, „Poli", Timișoara, Di
namo.

F.C. OLT
A: Corvinul, Univ. Craiova, Chimia, Jiul, ,,U" 

30 (4" $) Cluj-Napoca.
D: „Poli", F.C. Argeș, F.C.M. Brașov. Pro
gresul-Vulcan.

STEAUA »
A: „Poli", ,,U“ Clui-Napoca, Sportul studen- 

29 (-{- 5) țese, F.C.M. Brașov, F.C Constanța.
D: Dinamo, C.S. Tîrgcviște, Jiul, F.C. Argeș.

SPORTUL STUD.

F.C.M. BRAȘOV

A: S.C Bacău, Jiul, Chimia, A.S.A. Tg. Mu- 
26 ( 0) reș.

D: Progresul-Vulcan, F.C. Constanța, Corvi
nul, Steaua, C.S. Tîrgoviște.
A: Chimia. A.S.A Tq Mureș. F.C. Olt, Di- 

24 (— 2) namo.
D: S.C. Bacău, Corvinul, Univ. Craiova,
Steaua, F.C. Constanța.

S.C. BACAU
A: F.C.M. Btașov, Uriv. Craiova. Dinamo. 

24 ( 0) C.S. Tîrgoviște, Jiul.
D: Sportul studențesc. U.T.A.. Chimia, „U" 
Cluj-Napoca.

C.S. TÎRGOV.
A: Chimia. Steaua. A.S.A., Sportul studen- 

24 (— 2) țese.
D: F.C. Argeș, U.T.A.. Progresul-Vulcan, S.C 
Bacău, Corvinul.

F.C. ARGEȘ
A: C.S. Tîrgoviște, F.C. Olt, U.T.A. Steaua.

23 (— 3) D: Univ. Craiova, Dinamo, „U“ Cluj-Napoca. 
F.C. Constanța, „Poli"

„U" Cj.-N.
A: A.S.A., F.C. Constanta, F.C. Argeș, Pro-

23 (— 1) gresul-Vulcan, S.C. Bacău.
D: Corvinul, Steaua, Jiul, F.C. Olt.

F.C. C-TA
A: Jiul, -Sportul studențesc, „Poli", F.C. Ar- 

23 (— 1) geș, F.C.M. Brașov.
D: „U“ Cluj-Napoca, A.S.A., Univ. Craiova. 
Steaua.

CHIMIA
A: Dinamo, Corvinul, S.C. Bacău, „Poli".

23 (— 3) D: C.S. Tîrgoviște, F.C.M. Brașov F.C. Olt, 
Sportul studențesc, U.T.A.

U.T.A.
A: „Poli", C.S. Tîrgoviște, S.C. Bacău, Di- 

22 2) namo, Chimia.
D: Jiul, Progresul-Vulcan, F.C. Argeș, A.S.A.

„POLI" TIM.
A: F.C Olt Progresul-Vulcan. Corvinul, F.C. 

22 (— 4) Argeș.
D: U.T.A., Steaua, F.C Constanța. A.S.A., 
Chimia.

JIUL
A: U.T.A., A.S.A., Steaua, ,.U" Cluj-Napoca, 

22 (— 2) . Univ. Craiova.
D: F.C. Constanța, Sportul studențesc. F.C. 
Olt, S.C. Bacău.

A.S.A. TG. M.
A; Progresul-Vulcan, F.C Constanța, ,,Poli“,

20 (— 6) U.T.A.
D: „U" Cluj-Napoca: Jiul, F.C.M. Brașov, 
C.S. Tîrgoviște, Sportul studențesc.

PROG.-VULCAN
A: Sportul studențesc. U.T.A., C.S. Tîrgoviște, 

16 (—10) F.C Olt.
D: A.S.A., „Poli". Dinamo, „U" Cluj-Napo
ca, Univ. Craiova.

torul* numit Beldeanu a făcut 
ca în jocul „impulsivilor* (Bă
lăci. Donose, Țicleanu) să existe 
o rațiune. Odată cu dispariția 
temporară a lui Beldeanu, acce
lerările au devenit tot mai hao
tice, iar tactica „berbecelui* • 
produs doar în fața echipelor 
incapabile să facă față, în ge
neral, iureșului.

în jocul echipelor noastre sînt 
foarte rari jucătorii care merită 
calificativul de libero, în sensul 
superior al cuvîntului. La Dina
mo. Dinu are . intercalări combi
native cu unele „mutări înainte’*. 
Ștef&nescu cultivă mai mult 
sprintul ; el participă mai puțin 
la combinații, obligat, poate, de 
teama numeroaselor mingi pier
dute „în față*. Dubinciuc parti
cipă la unele momente* de supe
rioritate numerică, după un plan 
gîndit, dar și aici se simte tea
ma „mingilor pierdute*' ' 
locașii pronunțat ofensivi 
Si Nicșa.

Libero-ul 
mult mai 
tructor. In 
pul numit Beckenbauer, 
xecuta „un-doi“-uri cu... 
Muller, 
un model peste care timpul nu 
a reușit să treacă.

Cu decenii în urmă, mintea 
creatoare pe terenul de fotbal 
era centrul half — ne referim 
la perioada dinaintea WM-uluL 
în cadrul WM-ului, odată 
trecerea mijlocașului centru în
tre fundașii laterali ' * _ 
jandarm), un întreg „careu ma
gic* a trecut la construcție. As
tăzi, mai mult ca oricînd, odată 
cu înăsprirea marcajului, nevo
ia de „materie cenușie** pe ga
zon e în creștere. lată de ce li
bero-ul, omul care CUPRINDE 
terenul, trebuie să fie MULT MAI 
MULT decît unul din cei doi ju
cători care 11 păzesc pe centrul 
Înaintaș advers, chiar atunci cînd 
mingea e departe, In terenul ad
vers.

Beckenbauer a fost un senior 
al gazonului, gîndind deseori 
pentru o echipă întreagă. Suc
cesorii lui se mulțumesc doar - 
să țină „mătura* în mină. E 
momentul ca libero-ul să-și jus
tifice înalta calificare...

Potențialul ofensiv, creator, al 
echipelor noastre rămîne mereu 
un semn de întrebare. De cele 
mai multe ori, însă, sînt acu
zați — pe nedrept — doar ju
cătorii „investiți* cu finalizarea, 
deci cu momentul care ar înco
rona efortul ofensiv al echipei.

In aceste rînduri vom renunța 
la cercetarea insuficientei parti
cipări la atac a 
rali, care sînt, 
multe ori, doar 
în linie dreaptă, 
mic procentaj de 
și cu un și mai mic număr de 
finalizări directe, pentru înche
ierea atacului. Vom renunța dea- 
semenea și la confuzia care per
sistă între jocul cu trei sau cu 
două vîrfuri, o confuzie alimen
tată și de faptul că la noi ex
trema rămîne, indiferent de for
mulă, un jucător „cu mănuși**, 
care nu consideră de demnitatea 
sa să facă față sarcinilor de 
marcaj, ca să nu mai vorbim de 
pressing, procedeu care, în men
talitatea multor jucători e doar 
un mijloc de a-ți irosi forțele, 

în aceste rînduri ne vom re
feri la o altă piesă, o piesă che
le în fotbalul modern — libero- 
ul — care nu se integrează în 
ritmul de astăzi al jocului.

Adevărul e că, în fotbalul nos
tru, libero-ul — în majoritatea 
cazurilor — nu e jucătorul li
ber, cu mintea degajată, apt să 
gîndească, să construiască, de pe 
poziția sa de „șef de stat ma
jor*, ci un jucător care acceptă 
cu seninătate rolul comod de 
„măturător*, doar de „mătură
tor**, aproape întotdeauna pasiv 
la zbaterile celorlalți, care abia 
așteaptă o idee.

A accepta ca libero-ul să fie 
• un simplu „măturător** înseam
nă a reduce, în primul rind« 
potențialul ofensiv al echipei.

Se va putea opune obiecția că 
Picchi a fost doar un „mătură
tor* și că, în pofida acestei si
tuații. Internazionale a fost o 
eqhipă de eficacitate maximă. Da 
acord. Picchi a fost un „mătu
rător*, dar Picchi a dispus „în 
fată* de doi gînditori (Corso și 
Suarez) care asigurau din plin 

„materie cenușie" 
ce îi permitea 
asigurarea spa-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Rusu, mal ales că, de data 
această, multiplul nostru cam
pion participă la o categorie 
superioară de greutate (74 kg). 
Dorim, desigur, ca Ștefan 
Rusu să egaleze recordul lui 
Constantin Alexandru, cuce
rind cel de al 5-lea titlu con
tinental. dar sîntem convinși 
că în cursa pentru medalii Iși 
pot spune cuvîntul și alțî spor
tivi români : Ion Draica, Va
cile Andrei, Ștefan Marian...

Așadar, sîmbătă dimineață — 
prima reuniune a întrecerilor 
preliminare la categoriile' 48 
kg, 57 kg, 68 kg 82 kg și 100 
kg, care vor fi reluate după- 
amiază, după festivitatea de 
deschidere a campionatelor. 
Duminică — întreceri prelimi
narii la toate cele 10 categorii 
de greutate, urmînd ca 
după o nouă triere 
după amiază, să se 
primele 5 finale (la categoriile 
amintite). • '

In așteptarea acestei noi e- 
diții a campionatelor europene 
de lupte greco-romane, să le 
dorim reprezentanților 
îndeplinirea obiectivelor 
mate și cît mai multe 
pe podium !

luni, 
valorică, 

dispute

noștri 
asu- 

locuri

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

fundașilor late- 
de cele mal 
niște alergători 

cu un foarte 
centrări corecte

de mij-
Petcu

asumt» 
cons-

trebuie să-și 
mult rolul de 

acest serts, prototi- 
care e- 

„un-doi“-uri cu... Gerd 
rămîne, în continuare.

cu

(stoperul-

necesarul de 
al echiDei. ceea 
să se limiteze la 
telul frontului.

Foarte Dutine 
noastre au astăzi, în cîmp, co
respondenți de tipul Corso si 
Suarez. Ajungînd aici, am putea 
spune că pînă și Universitatea 
Craiova, liderul ultimilor ani. 
înregistrează un minus la acest 
capitol. Intr-o vreme. ..calcula

dintre echipele
loan CHIRILA

In divizia C“

MUSAFIRI NEPOFTIȚI
IN INCINTA TERENULUI

Șl LA VESTIARE
Regulamentul de organl- 
activității fotbalistice a-

Deși 
zare a 
rată precis care persoane au ac
ces în incinta terenului de joc 
șl la vestiare, continuă totuși să 
se înregistreze cazuri cînd anu
mite persoane, invocând funcțiile 
de mai mare sau mai mică răs
pundere pe care le au la locurile 
lor de muncă, pot fi întîlnite pe 
stadioane în locuri unde NU AU 
ACCES.

Așa s-a întîmplat și la meciul 
dintre divizionarele B Unirea 
Alexandria și Rapid București 
unde, la vestiare, și-au făcut 
apariția persoane care n-aveau 
ce căuta acolo, prezența lor ne- 
făcînd altceva decît să creeze 
tensiune, să încingă spiritele.

Cu o săptămînă înainte, tot la 
Alexandria, la meciul Unirea — 
Petrolul, un spectator turbulent, 
Iacob Niculae, a încercat să 
vească pe unul din arbitrii 
linie. Reținut de drganele 
ordine, el a fost amendat 
500 de lei.

Pentru aceste lipsuri organiza
torice, Unirea Alexandria a pri
mit un avertisment scris <Hn 
partea Comisiei de disciplină, 
fiind totodată amendată cu 3.000 
de lei. (J. B.)

în campionatul Diviziei „C“ 
s-a disputat joi etapa interme
diară a seriei a V-a, ,,bucu- 
reștteană*. Iată rezultatele :

Dinamo Victoria București — 
T.M. București 3—2 (1—1), Aversa 
București — Constructorul Călă
rași 4—0 (3—0), Flacăra roșie 
București — Viitorul Chirnogi 
1—0 (1—0), Petrolul Roata de Jos 
— Tehnometal București 1—0 
(1—0), Amonil Slobozia — Elec
tronica București 3—0 (3—0),
F.C.M. Giurgiu — Danubiana 
București 0—0, S.N. Oltenița — 
I.C.S.I.M. București 0—1 (0—1),
FEROM Urziceni — Luceafărul 
București 0—4 (0—2).

în clasamentul seriei continuă 
să conducă Dinamo Victoria 
București cu 36 p, urmată 
I.C.S.I.M. 24 p șl T.M.B. 24 
Pe ultimele locuri se află :
Constructorii Călărași 15 p, 16. 
Electronica 14 p.

de 
P- 
ÎS.

Așa se prezintă, defalcat, 
programul ultimelor 9 etape. 
Sigur, se pot 
ipoteze.
pentu titlu,
Dinamo va susține, 
duelurile cu _. ’ 
la locul I, în timp ce pro
gramul din deplasare îi poa
te permite un plus în „da- 
•amentul adevărului*. Numai 
că un meci cu Steaua, nu
mai „acasă* nu poate fi nu
mit, cum nici întîlnirile cu 
Universitatea Craiova șl Cor- 
vinul nu sînt dinainte cîști- 
gate. Campionii, în schimb, 
au trei deplasări foarte, grele, 
la F.C. Olt Dinamo și Cor
vinul. Deplasări dificile și pen
tru 
cu, 
CTt
F.C.

, _ _ emite 
în privința

să reținem că 
acasă, 

toate candidatele

multe 
luptei

ȘTIRI

Olt șl Dinamo, 
ascensiunea lui 
depinde de re- 
două examene 

de acasă, cu 
Universitatea

lo- 
de 
de 
cu

• MECIUL RAPID BUCUREȘTI
— dunărea călărași, din 
cadrul seriei a n-a a Diviziei 
„B“ se dispută mîlne, pe Sta
dionul Republicii, de La ora 11.

e MIERCURI 21 APRILIE — 
CUPLAJ PE STADIONUL. REPU
BLICII DIN CAPITALA. Vor 
evolua selecționatele celor 
trei serii ale Diviziei „B“. De la 
ora 16, se vor disputa următoa
rele partide : selecționata seriei I
— selecționata seriei a n-a ; se
lecționata seriei a IlI-a — Rapid 
București.

echipa lui Mircea Luces- 
la F.C.
privește 
Olt, ea

zultatul celor 
consecutive 
Corvinul șl 
Craiova. Pe „turnantă*, Steaua
pare avantajată de program, 
ea avînd 5 jocuri acasă, din
tre care numai cei cu Spor
tul studențesc pare mai difi-

!
cil, și 4 deplasări, de unde 
se poate întoarce cu puncte.

In privința retrogradării, 
exceptând pe Progesul-Vulcan 
(care mai pvjate realiza doar 
baremul de 24 de puncte, nu
mai dacă va cîștiga toate în
tâlnirile de acasă, printre care 
cu Sportul studențesc și F.C. 
Olt) pentru celelalte două 
locuri, mare „densitate"! Par
tide foarte grele acasă, mal 
ales pentru „Poli* (cu F.C. 
Olt și Corvinul) Chimia (cu 
Dinamo și Corvinul), F.C 
Argeș (cu F.C. Olt și Steaua), 
Jiul (cu Steaua și Universi
tatea Craiova), U.T.A. (cu 
Dinamo), C.S. Tîrgoviște (cu 
Steaua). Sigur,, rămîn depla
sările de speranță pentru A.S. 
Krmata și „Poli" (serios a- 
menințate), pentru F.C. Argeș, 
Jiul, C.S. Tîrgoviște și U.T.A. 
(care se află pe „nisipurile 
mișcătoare"), ca și pentru 
toate celelalte formații aflate 
fie în lupta pentru podium, 
fie pentru evitarea retrogra
dării. Rezultatele „tabelului 
ultimelor 9 etape", anunță un 
final foarte strîns, pasio
nant...

Mircea M. IONESCC

WniNISTRARA Dt STAT LOTO-PRONOSPORT hTOH'lLWâ
ZI DE
Agențiile

ASTAZ1 — ULTIMA 
PARTICIPARE ! > .
Loto-Pronosport mai pot elibera 
doar astăzi bilete cu numereje 
dv. preferate pentru tragerea 
excepțională Pronoexpres de mii- 
ne, 18 aprilie 1982. Cei ce doresc 
să asiste la deșfășurarea tragerii 
sînt invitați la ora 16,00 în sala 
Clubului sportiv Progresul din 
București, str. dr. Staicovici nr. 
42 ; numerele cîștigătoare vor fi 
anunțate la televiziune între o- 
rele 17—18 și la radio în cursul 
serii • Astăzi este, de asemenea, 
ultima zi de participare la atrac
tivul concurs Pronosport de mîi- 
ne, care cuprinde partide deose
bit de interesante din campio
natul italian al diviziei A și din 
campionatul diviziei B al țării

noastre. ÎNCERCAȚI SA VA NU
MĂRAT! ȘI DV. PRINTRE MA
RII CÎȘTIGĂTORI LA SISTE
MUL DE JOC PREFERAT I

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 16 APRI
LIE 1982. Exțragerea I: 44 5 12 50 
13 20 31 26 10; extragerea a II-a: 
16 22 90 75 43 89 29 7 42. Fond 
total de cîștiguri: 1.397.376 lei din 
care 500.000 lei. Report la cate
goria 1.

.• CIȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 11 APRILIE 1982. Cat. 
1: 4 variante 25% a 24.423 lei; cat. 
2: 13 variante 25% a 7.515 lei; 
cat. 3: 31,25 a 3.126 lei; cat. ' 
92,00 a 1.062 lei; cat. 5: 342,50 a 
200 lei; cat. 6: 2.653,50 a 100 lei.

4:

PROGRAMUL Șl 
DE MÎINE A

SERIA I : Viitorul Gheorghenl
— Unirea Dinamo Focșani : M.
Bercan (București), Gloria Bis
trița — C.S.M. Suceava : M. Lu- 
doșan (Sibiu), F.C.M. Slderur- 
gistul Galați — Delta Tulcea : 
R. Matei (București), Gloria Bu
zău — Politehnica lași : S. Nec- 
șulescu (Tîrgoviște), F.C.M. Pro
gresul Brăila — Viitorul Meca
nica Vaslui : V. Alexandru
(București), Constructorul Iași
— C.S. Botoșani : M. Lică (Bucu- 
reșl), C.S.M. Si. Gheorghe — 
Relonul Săvlneștl : I. Medveș 
(Oradea), Victoria Tecuci — 
I.M.U. Medgidia : V. Roșu (Bucu
rești), Ceahlăul P. Neamț — 
C.S.U Galați : M. Gheorghiu 
(Giurgiu).

SERIA A II-a : I.C.I.M. Brașov
— Metalul București : M. Neșu 
(Oradea), Rapid București — Du
nărea Călărași : A. Mițaru (Hm, 
Vîlcea), Gaz metan Mediaș — 
Pandurii Tg. Jiu : L. Vescan 
(Alud), Flacăra Moreni — Auto
buzul București : D. Buciuman 
(Timișoara), Mecanică fină Bucu
rești — Tractorul Brașov : Gh. 
Arhire (Suceava), Metalul Plo-

ARBITRII ETAPEI 
DIVIZIEI „R“
peni — Petrolul Ploiești : M.
Georgescu (Constanța), Automa
tica București — Chimica Tîr- 
năvenî : FL Tăbircă (Rm Vîl
cea) Unirea Alexandria — E- 
nergia* Slatina : M. Dumca (Ro
man), Luceafărul București — 
Șoimii IPA Sibiu : Al. Bădules- 
cu (Ploiești) — se dispută azi, 
de la ora 15, pe terenul Metalul.

SERIA A IlI-a : F.C.M Reșița
— Olimpia Satu Mare : V Con- 
stantinescu (București). Minerul 
Lupeni — Minerul Cavnic : D. 
Manole (București) Minerul Ilba 
Seini — C.S.M Drobeta Tr. Se
verin : Gh. Constantin (Rm. Vîl
cea) — are loc la Jibou, de ia 
ora 13, Someșul Satu Mare — 
F.C. Bihor Oradea : N Rainea 
(Bîrlad), înfrățirea Oradea — 
Strungul Arad : V. Antohi (Iași), 
U.M. Timișoara — Aurul Brad: 
Cr. Maghiar (București). Dacia 
Orăștie — C.F.R. Timișoara : I. 
Tărcan (Reghin), F.C. Baia Mare
— C.I.L. Sighet : S. Pantelimo- 
nescu (Ploiești), Rapid Arad — 
C.F.R. Cluj-Napoca : Gh. Manta 
(București).



„Cupa Europei14 la Heidenheim

ECH^pTdTsPÂDĂ STEAUA, MEDALIILE DE BRONZ
La ediția 1982 a „Cupei Eu

ropei" la spadâ de la Heiden
heim. campioană României, e- 
chipa Steaua (Ion Popa. Nico- 
lae Bodoczi, Octavian Zidaru, 
Rudolf Szabo. Costică Bărăgan) 
a reușit să se mențină printre 
cele mai bune formații conti
nentale. cucerind medaliile de 
bronz. După ce s-au calificat 
din grupele preliminare, spada
sinii de la Steaua au întrecut 
în sferturi de finală pe cam
pioana Italiei. Giardino Milano, 
califi cîndu-se în semifinale. îm
preună cu Ț.S.K.A. Moscova, 
Honved Budapesta și F.C. Tau-

berbischofsheim. Intîlnind în 
partida care avea să desemne
ze prima finalistă, formația 
campioană a R.F.G. (totodată 
deținătoare a trofeului. dobîn- 
dit la ediția precedentă în fi
nala cu Steaua), formația mili
tară a fost întrecută cu 8—2. 
în cealaltă semifinală. Honved 
Budapesta a învins la tușaveraj 
(scor 6—6 !), două duble Infrin
ger! pe Ț.S.K.A. Moscova.

EVOLUJH BUNE ALE 
POLOIȘTfLOR JUNIORI
SOFIA, 16 (Agerpres). La Sofia 

aii continuat meciurile competi
ției internaționale de polo pe apă 
(juniori) contînd pentru „Cupa 
Diana". Echipa României a sus
ținut două noi partide. A în
trecut, mai întîi, selecționata se
cundă a Bulgariei (9—6) și apoi 
a terminat la egalitate (10—10) 
cu formația R.F. Germania. Alte 
rezultate : U.R.S.S. — Grecia
17—2, Spania — Cehoslovacia 
10—7, Cehoslovacia — Bulgaria 
II 11-6; U.R.S.S. — Spania 8—5.

Start în cea tfc a XIII a edific a C.E. dc tenis dc masa

150 DE SPORTIV! DIN 26 DE ȚĂRI
ÎȘI DISPUTĂ 7 TITLURI

Azi și mîine R.D. GERMANĂ-ROMÂNIA, LA POPICE

DUMITRU HĂRĂDĂU 
VICTORIOS LA OPATIJA

BELGRAD, 16 (Agerpres). 
Turneul internațional de tenis 
de la Opatija a fost cîștigat de 
sportivul român Dumitru Hără- 
d&u. In finală, Hărădău l-a în
vins cu 6—3, 7—6 pe tînărul te- 
nlsman iugoslav Damir BulievicL

CICLIȘTII RONÂNI PE LOCUL 2

Reprezentativele naționale de 
popice, care se pregătesc pen
tru apropiatele campionate mon
diale din Cehoslovacia, susțin, 
simbătă șl duminică, noi parti
de internaționale de verificare. 
De data aceasta, echipele - Ro
mâniei vor ]uca, în deplasare, 
la Dessau cu puternicele selec
ționate ale R.D. Germane. Ul
tima înttlnlre amicală dintre for
mațiile celor două țări a avut 
loc în decembrie trecut, la Bucu
rești. ambele partide revenind 
sportivilor români. Cele două 
loturi, care au plecat lei spre 
R.D.G. sînt formate, în prin
cipal, din sportivii care. în

urmă cu doi ani, la ediția ’80 
a C.M., au cîștigat medaliile de 
aur pe echipe : Margareta Căti- 
neanu — campioană mondială la 
individual. Elena Andreescu, E- 
lena Pană, Ana Petrescu, Vasi- 
lica Pintea, Silvia Berinde, res
pectiv Iosif Tismănar — vice- 
campion mondial la Individual, 
Iile Băiaș, Gheorghe Silvestru, A- 
lexandru Cătineanu, Iuliu Bice 
și Iile Hosu. Au mai fost intro
duși în loturi tinerii jucători 
Nine ta Badea, Marla Zslzslk și 
Stelian Boariu. Antrenori sînt 
Constantin Neguțolu (f) și Ro
ger Cernat (m).

1N TURUI NIEDERSAUDSEN
MUNCHEN, ÎG (Agerpres). Des

fășurată pe un traseu cu multe 
urcușuri, între localitățile Gos
lar și Andreasberg, cea de a 
«-a etapă a competiției cicliste 
„Turul Niedersachsen" a fost 
cîștigată de rutierul polonez Lech 
Piasecki. Acesta a fost crono
metrat pe distanța de 154 km în 
3.54:57,0. Dintre cicliștii români, 
primul a sosit Constantin Căru
țaș u, pe locul cinci, la 42 s de 
învingător iar Mircea Komașca- 
nu a fost al 7-lea, la 47 s.

în clasamentul general indivi
dual conduce olandezul Van 
Steen. Pe echipe.- în frunte O- 
landa, urmată de România la 
6:08,0, Cehoslovacia la 6:56,0, Po
lonia la 7:09,0, U.R.SS. la 9:13,0, 
Elveția la 11:24,0 etc.

ROMÂNIA - UNGARIA 62-68 LA BASCHET-JUNIOARE
ALEXANDRIA, 16 (prin telefon). 

In Sala sporturilor din localita
te, s-a desfășurat întâlnirea a- 
micală de baschet dintre se
lecționatele de junioare ale Ro
mâniei și Ungariei.

Meciul a oferit un joc viu dis
putat, desfășurat într-un ritm 
alert, cu numeroase acțiuni 
purtate în mare viteză și cu 
multe aruncări la coș. Victo
ria a revenit formației oaspete 
cu 68—62 (46—36). evident cu
mai multă coeziune datorată u- 
nei activități colective mai În
delungate. Baschetbalistele noas
tre și-au făcut, cu acest prilej, 
debutul ca junioare I, fapt care

SPORTIVI ROMÂNI IN
La 25 aprilie, la Phenian, se 

va desfășura un mare concurs 
de maraton, ja care au fost in- 
'vitați sportivi din mai multe 
țări din lume. Din România vor 
lua parte la „Maratonul Phe
nian44 alergătorii Dumitru Nicolae 
și Cătălin Andreica.

★
Duminică va avea loc la Rusa 

o tradițională competiție inter
națională de marș. La întreceri 
vor fi prezenți și 3 mărșăluitori 
bucureșteni : Constantin Staicu, 
Constantin Stan și tinărul Gheor
ghe Frecățeanu.

*
Trăgătorii noștri fruntași 

participă, zilele acestea, la

ÎNTRECERI INTERNATIONALE
două mari competiții interna
ționale. Este vorba de campio
natele internaționale ale Iugo
slaviei și de Balcaniadă (21—25 
aprilie, la Atena).

La „internaționalele" Iugo
slaviei, care se desfășoară în 
zilele de 20—21 aprilie, la Ti
tograd — pe poligonul care a 
găzduit toamna trecută Cam
pionatele europene — partici
pă FI. Minișan, M. Oncică, Da
niela Toader (la probele de 
pușcă), T. Tașcă, L. Stan și 
V. Suciu (pistol). Antrenor — 
M. Horneț.

s-a resimțit, în special, ta pri
ma repriză, ctad jpcul s-a legat 
cu greutate. Apoi, pe fondul u- 
nel apărări agresive și cu ceva 
mal multă coeziune ta atac, 
echipa României (din rîndul că
reia s-au remarcat Daniela Or- 
dea șl Adina Horea) a făcut 
un joc mai bun. Au marcat : 
Ordea 24. MAtâsaru 10. Bede 3, 
Horea 7ț Mușat 6, Bodnar 6 — 
pentru România, respectiv Ta- 
ner 26, Kozma 10, Halmy 8, Rod- 
vay 8, Toth 4, Besenydl 4, Stoj- 
kovics 4, Mesko 2 și Kranyecz 2. 
Au arbitrat, foarte bine, A. A- 
tanasescu (România) șl K. Pali 
(Ungaria).

Dumitru STANCULESCU
Activitatea tin erei generații a 

baschetului continuă prin tur
neul internațional de juniori oare 
se va desfășura, de mîine pînă 
marți, în sala Floreasca din Ca
pitală, cu participarea repre
zentativelor Bulgariei, R.D. Ger
mane, Ungariei și a selecționa
telor de juniori și cădeți ale 
țării noastre.

Mîine, în ziua inaugurală, pro
gramul se va desfășura astfel : 
de la ora 9 ; România (cădeți) 
— Ungaria, România (juniori) — 
R.D. Germană ; de la ora 17 : 
România (j) — România (c),
Bulgaria — R.D. Germană.

INTILNIRI INTERNAȚIONALE
DE VOLEI

BUDAPESTA, 16 (prin tele
fon). Pregătirile penlru startul 
in cea de a XIU-a ediție a 
campionatelor europene de 
tenis de masă s-au încheiat. 
La actuala ediție, candidați la 
titlurile continentale sint jucă
tori și jucătoare (peste 150 de 
sportivi din 26 de țări) cu un 
palmares bogat in succese la 
numeroase concursuri interna
ționale. Printre aspirantele la 
un loc fruntaș în ierarhia C.E. 
se află și reprezentantele noas
tre care, alături de ceilalți 
participant!, efectuează, la ora 
cînd transmitem, ultimele an
trenamente de acomodare îna
intea startului oficial. Eva 
Ferenczi, Olga Nemeș și Ma
ria Alboiu, conduse de antre
norul Emil Prokopecz. sint în
crezătoare in forțele lor și 
speră într-o comportare care 
să le mențină în prim-planul 
clasamentului european. Ele 
nu uită că în urmă cu 2 ani, 
la Berna, formația noastră a 
fost medaliată cu bronz. O 
poziție, deci, care obligă și a- 
cum la o evoluție bună, chiar 
dacă în componența echipei au 
intervenit importante modifi
cări. Alături de Eva Ferenczi 
au apărut două jucătoare ti
nere, dar talentate, Olga Ne
meș — urmărită cu multă a- 
tenție de toți specialiștii pre
zenți, fiind cea mai mică din
tre competitoare (131/-, ani) — 
și Maria Alboiu. In această al
cătuire, fetele noastre au do
vedit și în urmă cu un an, la 
C.M. de îa Novi Sad, ca și la 
Campionatele balcanice, că pot 
juca Ia un înalt nivel. Să 
sperăm că se vor comporta pe 
măsura așteptărilor.

Conform tradiției, întrecerile 
vor începe cu competiția pe 
echipe, cele 48 de reprezenta
tive (24 feminine șl tot atîtea 
masculine) fiind împărțite in 
două grupe valorice, echipa 
României făcînd parte din gru
pa de elită (12 formații). în 
urma tragerii la sorți au fost

stabilite seriile fiecărei grupe, 
fetele noastre urmînd să joace 
cu Ungaria (Magos, Kishazi, 
Olah). Franța (Bergeret, Thie- 
ret, Daviaud). Cehoslovacia 
(Hrachova, Silhanova, Uh- 
likova). Bulgaria (Stale- 
va, Gherghelceva) și Fin
landa (Malmberg, Grefberg), 
echipe — după cum se poate 
lesne observa — cu jucătoare 
reputate, bine cotate in „topul" 
european și mondial, dar in 
fața cărora sportivele noastre 
s-au impus deseori (C.M.. Bal
caniadă, C.C.E., ș.a.). Desigur, 
fiecare partidă trebuie aborda
tă cu maximă concentrare, de
oarece acestor întreceri fie
care sportiv le-a acordat in 
planul de pregătire o atenție 
specială. Din cealaltă serie 
(„A") face parte Suedia, U.R.S.S. 
(campioana en-titre). Anglia, 
Iugoslavia, R. F. Germania, 
Olanda, de forțe sensibil egale, 
ceea ce va face ca disputa să 
fie strinsă și plină de impre
vizibil.

în sfîrșit, să notăm compo
nența seriilor primei grupe 
valorice șl la băieți : ..A" — 
Suedia, Anglia, Cehoslovacia. 
Polonia, Danemarca, Austria ; 
„B“ — R. F. Germania, Unga
ria, Franța, U.R.S.S., Iugosla
via, Bulgaria. Candidați la un 
loc pe podium, cu deosebire 
sportivii suedezi (deținătorii 
titlului), cehoșlovaci, polonezi, 
unguri și iugoslavi, lideri de 
echipe fiind Bengtsson, Or
lowski, Grubba, Klampar, Sur- 
bek, dar toți componenții e- 
chipelor citate se bucură de 
un binemeritat prestigiu inter- . 
național.

Așadar, întrecerile vor de
buta simbătă. echipa feminl- 
nănă a României urmînd să 
întîlnească în primul meci for
mația Cehoslovaciei. Duminică, 
adversare ne vor fi, pe rind, 
sportivele Bulgariei și Ungariei.

Emanuel FANTANEANU
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C.E. DE TENIS DE MASĂ

BORG, LA A

„Veteran" la 25 de ani, 
Bjorn Borg începe o nouă ca
rieră. determinată de ciclonul 
cu vîrtejuri în care a intrat 
lumea tenisului pe bani. După 
ce a dominat ani de zile 
courts-urile. îăcind aproape 
inutilă orice adversitate prin 
monotonia victoriilor sale in
dubitabile, tenismanul suedez

TOKIO, 16 (Agerpres). 
In cadrul unei conferințe 
de presă care a avut loc 
la Tokio, campionul 
suedez de tenis Bjorn 
Borg a declarat că nu va 
participa, în acest an, la 
turneul de la Wimbledon. 
Borg va susține, în zilele 
următoare, cîteva meciuri 
demonstrative la Tokio.

se vede, dintr-odată, tratat ca 
un începător, victimă a tribu
lațiilor de ordin financiar din 
jurul turneelor internaționale.

Dar. să ne explicăm. Pentru 
3 satisface exigențele organiza
torilor de asemenea turnee, ca 
și ale sponsorilor (care doresc 
să-și vadă răsplătite, publici
tar, eforturile bănești), Asocia-

DOUA CARIERĂ
ția jucătorilor profesioniști im- 
-pune membrilor ei obligația de 
a participa anual la 10 mari 
turnee. Cum Borg a anunțat 
că nu va fi prezent anul aces
ta decit la 6 mari turnee (din 
motive personale, de sănătate, 
de suprasolicitare nervoasă și 
poate Chiar din dorul de elibe
rare din istovitoarele rigori ale 
anilor în care juca 52 de tur
nee în 52 de săptămîni !), aso
ciația (ATP) a aplicat prompt 
regulamentul — poate chiar cu 
gîndul unui exemplu !. — de- 
cretînd că la turneele cu pre
mii blondul suedez va trebui să 
joace... meciuri preliminară de 
calificare. întocmai tenismani- 
lor fără cărți de vizită, proas
peți aspiranți la „tablourile 
principale".

Această dispoziție (pentru el 
aproape o umilință), Borg a 
acceptat-o într-un singur caz : 
la recentul turneu de la Monte 
■Carlo, unde a fost silit să joa
ce cu tenlsmani de duzină, îna
inte de a ajunge acolo unde-i 
era locul, printre favoritl. Se 
spune că el a făcut concesia 
din respect pentru Monaco, 
unde-și are, de ani de zile, re
ședința, dar că va refuza să 
joace calificări pentru turneele 
incluse in „marele șlem*.

Borg — de pe acum „fostă 
vedetă" a tenisului mondial — 
Începe o nouă carieră, a cărei 
evoluție nimeni n-o poate pre
vedea... (vib)

In primul joc al cuplajului vo- 
leibalistic internațional desfășurat 
vineri după-amlază In sala Olim
pia din Capitală, Calculatorul 
București a Întrecut cu 3—o (14, 
12, 10) selecționata de junioare 
a Franței. A fost un joc plăcut, 
victoria revenind pe merit ele
velor antrenorului Humă, care 
au reușit s-o anihileze pe prin
cipala realizatoare a formației 
vizitatoare — Brigitte Lesage. Ju
nioarele franceze au practicat un 
joc în mișcare, modern, dar în 
cele din urmă experiența mai 
mare a gazdelor șl-a spus cuvln- 
tul. S-au remarcat : Mirela Popa, 
Nicoleta Stanciu, Severina Tudo- 
rache, Monica Șușman (C), res
pectiv Agnes Quistorff, Brigitte 
Lesage și Karine Mortreux (F). 
Partida a fost arbitrată bine de
M. Nicolau și N. Grtgorescu.

In meciul revanșă dintre re
prezentativa masculilnă a R. D. 
Germane șl combinata bucureș- 
teană Calculatorul-Dinamo vic
toria a revenit cu 3—1 (—10, 3, 
6, 8) jucătorilor germani. Jocului 
In forță al oaspeților le-au fost 
opuse combinații frumoase ale 
gazdelor. Superiori la blocaje, 
oaspeții s-au impus ta final, du
pă o partidă antrenantă. Evl- 
dențiațl : Sernov, Kiihner, Hânsch 
șl Llecht, respectiv Ioniță, Nico
lae, Șteflea șl Steriade. Arbitraj 
bun al cuplului D. Bădulescu —
N. Mugur.

Mihail VESA

Oi țu 
țoii.
©

Campionatele europene de tenis de masâ au debutat în 1958, ele 
desfășurîndu-se din 2 în 2 ani (Budapesta, Zagreb, Berlinul Occiden
tal, Malmo, Londra, Lyon, Moscova, Rotterdam. Novi Sad, Praga, 
Duisburg, Berna), ediția cu nr. 13 fiind programată acum la Buda
pesta (17—25 aprilie). Printre fruntașii întrecerilor s-au aflat șl sporti
vele noastre Ella Constantinesțu, Maria Alexandru, Licna Mihuț șl 
Dorin Giurgiucâ.

latâ cîștigătorii ultimelor ediții, în ordinea probelor (echipe, simplu, 
dublu, dublu mixt):
© 1962 masculin: Iugoslavia; M. Alser (Suedia)’; V. Markovicî, J. Ieran 
(Iugoslavia); feminin — R.F. Germania; A. Simon (R.F.G.); M. Shan
non, D. Rowe (Anglia); dublu mixt — H. Alser (Suedia), I. Harst 
(R.F.G.)
© 1964 masculin - Suedia; K. Johansson (Suedia); J. Stanele, V. 
Miko (Cehoslovacia); feminin — Anglia; E. Fold!. (Ungaria); M. Shan
non, D. Rowe (Anglia); 2. M. ALEXANDRU, E. CONSTANTINESCU; 
dublu mixt — P. Rosas, S.~Lukacs (Ungaria)
© 1966 masculin — Suedia; K. Johansson (Suedia); H. Alser, K. Johans
son (Suedia); feminin - Ungaria; M. ALEXANDRU; E. Koczian, E. 
Jurik (Ungaria); dublu mixt — V. Miko, M. Luzova (Cehoslovacia)
© 1968 masculin — Suedia; D. Surbek (Iugoslavia); A. Stipancici, 
E. Vecko (Iugoslavia); feminin — R.F. Germania; I. Vostova (U.R.S.S.); 
M. Luzova, J. Karlikova (Cehoslovacia); dublu mixt — S. Gomozokov, 
Z. Rudnova (U.R.S.S.), 2. D. GIURGIUCÂ, M. ALEXANDRU
© -1970 masculin — Suedia; H. Alser (Suedia); D.. Surbek, A. Stipan
cici (Iugoslavia); feminin' — U.R.S.S.; Z. Rudnova (U.R.S.S.); Z. Rud
nova, S. Grimberg (U.R.S.S.); dublu mixt — S. Gomozokov, Z. Rud
nova (U.R.S.S.)
© 1972 masculin - Suedia; S. Bengtsson (Suedia); I. Jonyer, P. Ro
sas (Ungaria); feminin — Ungaria; Z. Rudnova (U.R.S.S.); J. Magos, 
H. Lotaller (Ungaria); dublu mixt — S. Gomozokov, Z. Rudnova 
(U.R.S.S.)
© 1974 masculin — Suedia; M. Orlowski (Cehoslovacia); I. Jonyer, T. 
Klampar (Ungaria); feminin — U.R.S.S.; J. Magos (Ungaria); J. 
Magos, H. Lotaller (Ungaria), 2. M. ALEXANDRU, A. GROFOVA 
(U.R.S.S.); dublu mixt — S. Gomozokov, Z. Rudnova (U.R.S.S.)
© 1976 masculin 
Johcnsson (Suedia); feminin — U.R.S.S.; J. 
M. ALEXANDRU; J. Hammersley, L. Howard 
A. Stipancici, E. Palatinus (Iugoslavia) 
© 1978 masculin — Ungaria; G. Gergely ~ 
(Cehoslovacia), G. Gergely (Ungaria); feminin — Ungaria; J. Magos 
(Ungaria); M. ALEXANDRU, L MIHUȚ; dublu mixt - W. Hendriksen, 
W. Lieck (R.F.G.)
© 1980 masculin — Suedia; J.‘ Hilton (Anglia); J. Secretin, P. Biro- 
cheau (Franța); feminin — U.R.S.S.; ...3. ROMÂNIA; V. Popova
(U.R.S.S.); V. Popova, M. Antonian (U.R.S.S.), 2. M. ALEXANDRU, 
L MIHUȚ; dublu mixt - M. Orlowski, I. Uhlikova (U.R.S.S.)
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CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI
In meciurile de joi seară, din 

campionatul mondial .de hochei 
pe gheață, au fost înregistrate 
următoarele rezultate : la Tam
pere — Suedia a Întrecut Statele 
Unite cu 4—2 (1—1, S—1. 1—0), la 
Helsinki — Canada a Învins, cu 
un scor net. Finlanda : 9—2 (6—0, 
0—1, 3—1).

Vineri, Italia a cîștigat cu 
T—5 (1—1, 4—1, 2—3), ta fața
selecționatei S.U.A. Aceasta este 
a doua surpriză, după victo
ria echipei R.F. Germania ta par
tida cu Cehoslovacia. In alt 
meci, Cehoslovacia a Întrecut cu 
6—2 (1—1, 2—1, 3—0) Canada.

Box • Pugilistul Italian Pa- 
trlzlo Oliva, campion național la 
categoria ușoară, și-a apărat pu 
succes centura dlspunind, la 
puncte, de șalangerul său Glusse- 
pe Martlneze, tatr-o gală la Is
chia. Oliva va candida la titlul 
continental profesionist deținut 
de englezul Clinton McKenzie.

baschet • cu prilejul tur
neului feminin (tineret) care are 
loc ta orașul francez Laval, e- 
chlpa Angliei a învins cu #4—IT 
formația Luxemburgului, Iar Iu
goslavia a Întrecut cu severul 
scor de 145—35 reprezentativa 
Scoției.

CICLISM • A 46-a ediție a com
petiției „Fleche Wallone”, Charle- 
roi-Spa (251 km) â fost cîștigată 
de Italianul Mario Beccia In 
6.42:13,0. După o secundă a so
sit Josteln Willman (Norvegia) 
și la 13.0 s belgianul Paul Ha- 
ghedooren. Unul dintre favoriți,

Ungaria: J. Secretin (Franța); S. Bengtsson,
Hammersley (Anglia), 
(Anglia); dublu mixt

K.
2.

(Ungaria); M. Orlovski
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francezul Bernard Hinault a o- 
cupat locul 15, la 27,0 s de În
vingător • în competiția „Turul 
Țării bascilor-, în Spania, lideri 
ai clasamentului genetal sînt 
spaniolul Juan Bemandez și
Italianul Francesco Moser.

TELEX • TELEX
FOTBAl © Antrenorul brazi

lian Tele Santana va lipsi citeva 
săptămîni de la conducerea pre
gătirii echipei naționale pentru 
El Mundial. Santana a fost ‘spi
talizat în urma unei infecții pul
monare complicată cu tulburări 
cardiace.

GIMNASTICA © Selecționatele 
U.R.S.S. își încep astăzi turneul 
în Statele Unite. Ele urmează 
să evolueze la Baton Rouge,

Houston, Albuquerque, Chicago, 
Hartford etc. Din lot fac parte 
Olga Blcerova, Alla Mîșnik, Ta
tiana Kim, Olga Mostepanova. 
Radik Gabitov, Vladimir Arte- 
mov, Eduard Kevofkian etc.

ȘAH • Turneul de la Reims 
(Franța) a fost cîștigat de olan
dezul Wan der Wiel, care a to
talizat 6 p, urmat de Theodor 
Ghlțescu — 5,5 p. Turneul desfă
șurat în „sistem elvețian- (7 
runde) a reunit Jucători din 11 
țări • în prima rundă a turneului 
de la Londra, campionul mon
dial Anatoli Karpov (U.R.S.S.) a 
remizat cu englezul Nigel Short, 
rezultat cons mnat șl în partida 
Mestel — Miles. Celelalte partide 
s-au întrerupt.

TENIS © Houston : Jose Luis 
Clerc — Wojtek Fibak 6—2, 6—3, 
Eliot Teltscher — Steve Denton 
6—3, 6—3, Andreas Gomez — Rod 
Frawley 6—2, 6—3.
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