
ȘHJINTA COMITETULUI POLITIC 
TOW AL C.C. Al P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, marți, 15 martie, a 
avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

In cadrul ședinței, Comite
tul Politic Executiv a examinat 
Raportul privind utilizarea ma
șinilor, utilajelor și instalați
ilor din industrie, construcții și 
transporturi in anul 1982.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat Raportul 
privind îndeplinirea consumuri
lor normate de materii prime, 
materiale, combustibil, energie 
electrică și a normativelor de 
valorificare in anul 1982.

în continuare, Comitetul Po
litic Executiv a dezbătut și a- 
probat un raport in legătură 
cu nivelul stocurilor existente 
la 1 ianuarie 1983, la principa
lele materii prime și materiale.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut, apoi, programul de a- 
plicare a hotăririlor Conferin
ței Naționale a Partidului Co
munist Român din 16—18 de
cembrie 1982 in domeniul retri
buirii muncii și repartiției ve
niturilor oamenilor muncii.

Programul are în vedere pro
movarea mai fermă a princi
piului socialist de repartiție, in 

kT raport cu cantitatea și calitatea 
muncii, retribuția și veniturile 
fiecărui om al muncii trebuind 
să reflecte contribuția adusă la 
realizarea planului de produc
ție. Nimeni nu poate primi re
tribuția, nu poate avea un ve
nit garantat, sau să participe 
la beneficii, dacă nu produce, 
potrivit obligațiilor de la lo
cul de muncă.

Acordul global va constitui 
forma principală de retribuire 
a muncii și va cuprinde întreg 
personalul din cadrul unităților 
economice ; el va fi extins la 
nivel de întreprinderi, fabrici, 
uzine, șantiere. Suma retribu
țiilor cuvenite personalului ca
re lucrează în acord global se 
va stabili in raport direct cu 
cantitatea de produse fizice 
realizate, calitatea acestora și 
a producției pentru export, res
pectarea strictă a consumurilor 
de materiale. Retribuțiile vor 
fi ncplafonate, în cazul depă
șirii sarcinilor de plan, urmind 
să fie diminuate, în mod co
respunzător, in cazul neindepli- 
nirii obligațiilor de producție.

Programul stabilește forme de 
retribuire specifice unor ra
muri sau activități cconomico- 
sociale.

Corespunzător politicii con
secvente a partidului nostru de 
ridicare a nivelului de trai al 
oamenilor muncii. Comitetul 
Politic Executiv a aprobat tre
cerea in anul 1983 la o nouă 
majorare a retribuțiilor medii 
nominale, astfel incit retribuția 
reală la Încheierea acestei ac
țiuni, in anul viitor, să fie cu 
5 la sută mai mare decit in 
1980.

S-a stabilit ca programul de 
aplicare a hotăririlor Conferin
ței Naționale a Partidului Co
munist Român in domeniul re
tribuirii muncii șl repartiției 
veniturilor oamenilor muncii să 
fie supus aprobării Plenarei 
C.C. al P.C.R. și dezbaterii pu
blice.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut o 
Informare cu privire la vizita 
de prietenie pe care a efec
tuat-o in țara noastră, in pe
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partidă care a oferit un frumos spectacol sportiv 
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rioada 17—18 februarie 1983, re
gele Hussein Ibn Talal al Re
gatului Hașemit al Iordaniei.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat cu satisfacție că noua 
intilnire dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și suveranul 
Hussein Ibn Talal a prilejuit 
rodnice convorbiri, atit in le
gătură cu evoluția și perspecti
vele relațiilor dintre cele două 
țări, cit șl asupra unor impor
tante aspecte ale actualității in
ternaționale.

A fost exprimată convinge
rea că, pe baza Înțelegerilor 
convenite de cei doi șefi de 
stat, se vor intensifica și di
versifica raporturile de prie
tenie și cooperare reciproc a- 
vantajoasă dintre România și 
Iordania pe plan politic, eco
nomic, cultural, tebnico-știin- 
țific și in alte domenii de in
teres reciproc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
făcut, de asemenea, o infor
mare cu privire la vizita de 
prietenie pe care a efectuat-o, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Republica Popu
lară Bulgaria, in perioada 31—23 
februarie 1983, la invitația to
varășului Todor Jivkov, secre
tar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere convor
birilor purtate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu cu tovarășul 
Todor Jivkov, prilej care a 
scos in evidență dezvoltarea 
ascendentă a colaborării multi
laterale româno-bulgare, ce se 
lărgește și se adincește conti
nuu, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismulul, ale egalită
ții in drepturi, independenței și 
suveranității naționale, în spi
ritul Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
din 1970.

Totodată, Comitetul Politic 
Executiv a subliniat hotărirea 
României și Bulgariei de a ac
ționa, in continuare, pentru 
dezvoltarea și diversificarea 
formelor de colaborare dintre 
P.C.R. și P.C, Bulgar, dintre 
România și Bulgaria, dintre po
poarele român șl bulgar în do
meniile politic, economic, teh- 
nico-științlfie și cultural, pen
tru aprofundarea colaborării e- 
conomice șl în producție, pentru 
lărgirea specializării, cooperării 
și schimbului de mărfuri, În
deosebi In domeniile construc
țiilor de mașini, energeticii, 
metalurgiei, Industriei chimice, 
electronicii și electrotehnicii, 
precum și al agriculturii.

Apreciind In unanimitate în
țelegerile convenite cu prilejul 
dialogului româno-iordanian și 
dialogului rom&no-bulgar la ni
vel înalt, Comitetul Politic E- 
xecutiv a stabilit măsuri pen
tru înfăptuirea hotăririlor adop
tate, pentrn amplificarea și a- 
profundarea colaborării multi
laterale și prieteniei dintre 
România șl Iordania. dintre 
România șl Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit convocarea Plenarei Co
mitetului Central ai partidului 
pentru data de joi, 21 mar
tie a.c.

Au fost soluționate, de ase
menea, alte probleme ale acti
vității de partid șl de stat.

pa O LET AR I DIN TO ATI ȚĂRILE, UNIȚI-VA J
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Astăzi, in partida retur cd F. C. Kaiserslautern

UNIVERSITATEA CRAIOVA ASALTEAZĂ

SEMIFINALELE „CUPEI U.E.F.A.“
• Ștefănescu și Bălăci vor fi apți de joc la ora meciului • Echipa 
vest-germană a sosit ieri dupâ-amiazâ la Craiova ci» lotul complet

CRAIOVA, 15 (prin telefon). Miercuri, pe stadionul unde a re
purtat atitea frumoase succese, Universitatea Craiova dispută 
meciul retur din sferturile de finală ale „Cupei U.E.F.A." în com
pania formației F.C. Kaiserslautern. Va fl a 38-a partidă a pres
tigioasei noastre echipe in cupele continentale. Orele petrecute 
in Bănie ne-au arătat, dacă mai era nevoie, (rit de intens trăiește 
marele oraș importantul eveniment sportiv. Iubitorii fotbalului au 
urmărit — pe stadionul Central sau pe terenul de antrenament 
al acestuia — ultimele pregătiri ale iubitei lor echipe, astăzi for
mația fanion a fotbalului românesc. Foarte numeroși iubitori ai 
fotbalului erau prezenți și la antrenamentul oaspeților, desfă
șurat imediat după sosirea lor la Craiova.

Antrenorii C. Oțet și N. 
Ivan au condus marți ultima 
ședință de pregătire dinaintea 
jocului de miercuri. La ora 
cind telefonez, jucătorii cra- 

Internaționalul Briegel in mijlocul coechipierilor săi de la 
F.C. Kaiserslautern, la puțin timp după sosirea echipei vest- 
germane. Foto : Ion MIHAICA

ioveni se află în orele de o- 
dihnă de dinaintea marelui 
examen, starea medicală pre
zintă informații asigurătoare 
în privința lui Ștefănescu, 
Bălăci șl Dumitru, care sufe
riseră ușoare accidentări. în 
privința lui Bălăci, el va mai 
fi supus în cursul acestei di
mineți unei verificări de re
zistență la efort, dar există 
toate asigurările că el va fi 
după amiază în „unsprezece- 
le“ craiovean. Formația defi
nitivă nu va fi alcătuită de- 
cît înainte de partidă. De a- 
ceea „ll“-le pe care vi-1 pre
zentăm în avancronică este 
cel probabil.

Meciul cu Kaiserslautern a 
fost pregătit cu toată atenția

S-au încheiat „internaționalele" de tenis de masă

PARTIDE SPECTACULOASE
ÎN „GALA LAUREAȚILOR"

Campionatele internaționale 
de tenis de masă ale României 
-s-au încheiat, după patru zile 
de frumoase întreceri, cu gala 
laureaților, a celor care au ur
cat pe podium în probele in
dividuale. A fost, cu adevărat, 
un spectacol spartiv de gală, nu 
numai prin prezența în fazele 
superioare ale competiției a unor 
jucători și jucătoare cotați prin
tre fruntași în ierarhiile euro
pene și mondiale, ci mai ales, 
prin jocul de înaltă clasă oferit 
de aceștia. Ce să admiri mai în- 
tîi ? „Contrele" Olgăi Nemeș — 
cîștigâtoarea recentă a presti
giosului „Europa Top 12“ și 

și sub toate raporturile. Fi
rește că pentru o partidă așa 
de echilibrată ca cea de a- 
cum, un rol esențial îl are 
factorul tactic. Tocmai de a

ceea, X antrenorii și jucătorii 
craioveni s-au concentrat asu
pra unor repetate analize a 
modului de a acționa al for
mației vest-germane, ei dispu- 
nind acum în plus și de ob
servațiile directe prilejuite de 
partida de Ia 2 martie. Se 
desprinde clar, mai cu seamă 
după modul cum au acționat 
în partida din deplasare cu 
Niirnberg, că oaspeții vor 
pune un accent principal pe 
contraatac, beneficiind de ca
pacitatea de organizare a unor 
asemenea acțiuni pe care a

EI ti mie IONESCU

(Continuare in pag 2-3)

in fața căreia, acum, fiecare 
sportivă se simte obligată la o 
replică pe măsură in vederea 
unei posibile șl răsunătoare 
victorii ; finețea atacurilor fos
tei campioane europene, Va
lentina Popova ; forța atacu
rilor lui Andrej Grubba sau 
Zorai. Kalinici, singurul jucă
tor european care mai foloseș
te „priza toc" sau insistența și 
replica vivace a „noului val”, 
plin de talent și promisiune ? 
Totul a condus marți spre o

Emanuel FANT ANE ANU

fCnfinuVf tn two ■> R-a)

CAMATARU

CRIȘAN

0 NOUĂ RECUNOAȘTERE
A VALORII 

CAMPIOANEI 
CARMEN BUNACIU

Este o obișnuință in lumea 
internațională a natației ca după 
fiecare an competițional cei 
mai buni înotători să primească 
un autentic „Certificat de re
cunoaștere" a valorii perfor
manțelor înregistrate în marile 
competiții. In rîndul acestor 
sportivi de elită se află și mul
tipla noastră campioană Carmen 
Bunaciu. Chiar ieri a sosit la 
Federația Română de Natație 
o frumoasă diplomă oferită 
sportivei românce de către A- 
sociația antrenorilor americani 
de înot, pentru rezultatele ob
ținute în 1982 în probele de 100 
și 200 m spate. Remarcabil este 
faptul că eleva Cristinei Șopte- 
rian primește pentru a șasea 
oară consecutiv o asemenea re
cunoaștere internațională a va
lorii sale. Sportiva care a 
adus înotului românesc cea din
ții medalie la un campionat 
mondial se declară hotărîtă să 
mai obțină încă multe si fru
moase succese. Intr-o lungă și 
pilduitoare carieră.



MII DE TINERI ARĂDENI LA PRIMELE 
COMPETIȚII DE MASĂ ALE PRIMĂVERII

Vremea însorită și primăvă- 
ratică a stimulat, în ultimele 
zile, dorința de întrecere a ti
neretului sportiv arădean, care 
Și-a dat întîlnire, în număr 
mare, pe terenurile și bazele 
sportive de pe întreg cuprinsul 
județului. In prim-plan s-au 
aflat competițiile de cros, dar 
pe agenda competițională au 
figurat, de asemenea, întreceri 
la tir, popice, șah, tenis de masa 
și ciclism.

„Crosul primăverii", astfel s-a 
intitulat competiția organizată 
în reședința de județ, pe malul 
Mureșului, cu participarea a 
peste 2 500 de eleve și elevi 
din liceele și școlile generaie 
ale Aradului. Atît la fete, cit 
și la băieți, întrecerile au fost 
organizate pe clase, băieții aler- 
gînd pe distanța de 1 000, 
1 500 și 2 000 m, în timp ce la 
fete distanța stabilită a fost de 
1 000 m pentru toate clasele. 
O frumoasă impresie au pro
dus, mai ales, concurenții de 
la Școala generali nr. 4, cu cei 
mai mulți reprezentanți „pe po
dium". Crosuri ale primăverii 
au fost organizate, de aseme
nea. și în numeroase alte loca
lități ale județului, între care 
Șiria (300 de participanți), Pe- 
cica (600), Chișineu-Criș (800), 
Hălmăgel (300). Aceste compe
tiții de masă, care s-au bucu
rat de un real succes, au avut

FAZA INTERJUDHEANA A
• în șase localități din țară 

s-au desfășurat turneele fazei 
Interjudețene din cadrul com
petiției naționale „Daciada" la 
volei (performantă, echipe de 
senioare). Iată clasamentele 
finale ale celor 6 grupe : zona
1, la Vaslui — 1. Bacău 8 p,
2. Iași 7p, 3. Suceava 6 p, 4. 
Neamț 5 p, 5. Vaslui 4 p ; 
zona a Il-a, la Brașov : 1. 
Galați 8 p, 2. Brașov 7 p, 3. 
Mureș 5 p, 4. Argeș 5 p, 5. 
Harghita 5 p ; zona a III-a, la 
Focșani : 1. Constanța 8 p. 2. 
Vrancea 7 p, 3. Dîmbovița 6 p, 
4. Brăila 5 p, 5. Buzău 4 p ; 
zona a IV-a, la Tg. Jiu : 1. 
București 6 p. 2. Dolj 5 p. 3. 
Caraș-Severin 4 p, 4. Gorj 3 p; 
zona a V-a. la Km. Vilcca : 1. 
Sibiu 8 p, 2. Vilcea 7 p, 3. Ti
miș 6 p, 4. Hunedoara 5 p, 5. 
Alba 4 p ; zona a Vl-a, la 
Bistrița : 1. Cluj 10 p, 2. Ma
ramureș 9 p, 3. Bihor 8 p, 4. 
Sălaj 7 p. 5. Satu-Mare 6 p, 6. 
Bistrița-Năsăud 5 p.

Cîștigătoarele zonelor — res
pectiv selecționatele județelor

DIVIZIA ,,B“

LA BASCHET Șl VOLEI
BASCHET. Rezultate din etapa 

• 13-a a Diviziei „B“ de tine
ret la baschet masculin: Carpați 
grup I București — Automatica 
Alexandria »3—70 (50—33), Urbis
București — Politehnica Timișoa
ra 74—64 (41—31), C.S.U. Oțelul
Galați — Automatica București 
99—92 (48—51), Academia militară 
Mecanica lină București — Elec
trica Fiesnl 77—69 (39—32). Cores
pondenți: D. Diaconescu, T. Si- 
rlopol, N. Costache, O. Guțu.

VOLEI, In Divizia ,JB“ s-au 
disputat jocurile etapei a 13-a 
(penultima). Iată rezultatele oo- 
m unicate de corespondenții noș
tri :

FEMININ, seria I: Zimbrul Su- 
oeava — Univ. Buc. 1—3,
Voința Buc. — Ceahlăul P. Neamț 
3—1, Penicilina H lași — I.T.B. 
0—3, Confecția Buc. — Prahova 
I.P.G. Ploiești 3—0; seria a Il-a: 
Chlmpex II Constanța — Chimia 
Tr. Măgurele 3—0, Universitatea 
Craiova — Chimia Rm. Vilcea 
3—o, Spartac București — Dacia 
Pitești 1—3, Bralconf Brăila — 
Flacăra roșie H Buc. 0—3; seria 
a III-a: Olimpia Oradea — Ar
mătura Zalău 3—1, Textila Cis- 
nădie — G.I.G.C.L. Brașov 3—0, 
Metalotehnlca Tg. Mureș — 
A.S.S.U. Craiova 3—2, Universi
tatea Timișoara — Explormln Ca
ransebeș 3—1.

MASCULIN, seria I: Tractorul 
II Brașov — Spartacus Brăila 
3—0, Viitorul Bacău — I.O.R. Buc. 
3—2, Relonul Săvineștl — PECO 
Ploiești 3—0, A.s.A. Buzău — 
Prahova I.P.G. Ploiești 3—0; se
ria a Il-a: Delta Tulcea — Elec
tra Buc. 3—1, Vulcan Buc. — 
I.C.M. Caransebeș 3—2, saro 
Tirgoviște — Steaua II Buc. 3—0, 
Rapid Buc. — Metalul Hunedoa
ra 3—0; seria a III-a: Politeh
nica Timișoara — Oțelul Or. dr. 
P. Groza 3—0, Voința Alba lu- 
lia — ,,U“ Cluj-Napoca 3—0, 
A.S.A. Electnomureș Tg. Mureș 
— Voința Beiuș 3—0, Voința Vic
toria Zalău — A.S.A. Sibiu 3—1. 
(Corespondenți: N. Mateescu, Gh. 
Lazăr, O. GutU, D. Macovei. AI. 
Nour, Gh. Drăgan, M. Vlădoia- 
nu, Tr Enache, P. LSrincz, I. 
lonescu, I. Păuș C. Crețu, B. 
A-nrncca, C. Gruia, P. Comsa, 
F. Teirău, M. Avanu, I. Filipes- 
r:i- A. Szabo, I. Domnța). 

ca scop depistarea și selecțio
narea celor mai talentați elevi 
și eleve pentru secțiile de atle
tism din municipiul și județul 
Arad.

La cartodromul din apropie
rea Aradului a fost organizată 
o frumoasă competiție de ci
clism, cu participarea sportivi
lor de la C.S.Ș. Timișoara și 
Voința Arad. Concurenții au 
evoluat pe distanțele de 10 km 
in circuit (juniori II) și 30 km 
circuit (juniori I).

Peste 120 de amatori de 
sport și-au dat întîlnire la a- 
rena C.F.R. intr-un interesant și 
atractiv concurs de popice, iar 
la Casa de cultură a sindica
telor în fața meselor de șah au 
luat loc 50 de concurenți. Te
nisul de masă, cu frumoase 
tradiții pe meleagurile noastre, 
a angrenat în întrecere, la clu
bul Combinatului chimic, peste 
30 de participanți.

Succesul pe care l-au cunos
cut aceste prime întreceri de 
masă organizate în aer liber îi 
determină pe organizatori 
(C.J.E.F.S. Arad, Consiliul ju
dețean al Organizației Pionie
rilor și Consiliului județean al 
sindicatelor) ca în săptămînile 
viitoare să inițieze noi și noi 
acțiuni de agrement, turism și 
sport.

prof. Eugen ROMAN 
activist al C.J.E.F.S. Arad

„DACIADEH U VOLEI
Bacău, Galați, Constar.ța, Si
biu, Cluj și cea a municipiului 
București — s-au calificat 
pentru etapa finală a compe
tiției, programată între 4 și 8 
iunie (localitatea gazdă urmea
ză să fie desemnată).

Corespondenți : N. Mateescu, 
M. Florea, C. Gruia.
• în urma fazei interjude- 

țene pentru echipe de juni
oare și juniori au obținut ca
lificarea pentru turneele finale 
ale „Daciadei" următoarele re
prezentative de județ : Sibiu. 
Neamț. Argeș, Constanța, Dolj. 
Caraș-Severin, Cluj și muni
cipiul București (la feminin), 
Galați, Prahova. Timiș, Neamț. 
Caraș-Severin, Dolj, Cluj și 
municipiul București (la mas
culin). Turneele finale sînt 
programate intre 8 și 12 mai.

• Faza interjudețeană cen
tru echipe de seniori se va 
desfășura între 18 și 22 mar
tie, în următoarele localități : 
Suceava, Galați. Constanța, Hu
nedoara, Zalău și Cluj-Napoca.

AZI, 0 ETAPĂ DE INTERES 
DOMINATĂ DE MECIURILE

iN DIVIZIA „K“ LA RUGBY,
DE LA BUCUREȘTI Șl IAȘI

Cea de a patra etapă a retu
rului Diviziei „A" la rugby 
are un program interesant? Ast
fel, în Capitală au loc două 
partide ce promit o dispută 
atractivă. în prima dintre ele, 
campioana primește vizita echi
pei din Valea Jiului, în fața 
căreia a pierdut în toamnă cu 
15—7, formația antrenată de 
Ion 'fuțuianu țintind, desigur, 
revanșa și, implicit, menținerea 
in cursa pentru titlu. Cealaltă 
întîlnire este una inter-bucu- 
reșteană, universitarii din Ca
pitală — performeri ai celor 
mai recente secvențe competi- 
ționale — dorind, la rîndu-le, 
să se revanșeze în fața Griviței 
Roșii (după un 10—15 in tur, 
în Parcul copilului). Un meci 
de real interes se anunță și 
cel de la Iași, unde tînăra și 
ambițioasă formație Ideală în- 
tîlnește lidera clasamentului, în
vingătoare în septembrie cu 
28—7.

Sub semnul echilibrului par 
a se situa partidele de la Ti
mișoara (10—10 în tur) și Cluj- 
Napoca (21—12 pentru băimă- 
reni în toamnă), în vreme ce 
la Constanța și Sibiu gazdele 
au prima șansă, Farul cîștigînd 
în tur cu 24—3, iar C.S.M. ter- 
mlnînd la egalitate (6—6).

PASIUNEA Șl ENTUZIASMUL NU SINT PE STATUL
DE REMUNERARE, DAR CONDIȚIONEAZĂ 

(Șl ÎN SCRIMĂ) MAREA PERFORMANȚĂ 
Spadasinii. In scădere de nivel la „Trofeul Mihai Savu*:

• PRONOSTICURI... Redăm — 
ca sursă suplimentară de inspi
rație — pentru partlcipanțil la 
concursul Pronosport de la sfîr- 
șitul aoestei săptămini, pronosti
curile făcute de Mircea Ureche 
din Buftea, care a obținut la ca
tegoria I a concursului din 20 fe
bruarie a.c. un autoturism „Da
cia 1300“, pe un buletin achitat 
25%: I. Avellino — Genoa X; II. 
Catanzaro — Cagliari 1, X; III. 
Inter — Cesena 1; IV. Pisa — 
Juventus X; V. Roma — Udinese 
1: VI. Sampdoria — Napoli X; 
VII. Torino — Fiorentina 1, X,

Memorialul „Mihai Savu" 
constituie de fiecare dată un 
nimerit prilej de estimare valo
rică și apreciere a stadiului de 
pregătire a spadasinilor noștri, 
in preajma altor confruntări in
ternaționale (proxima solicitare 
a echipei campioane, Steaua, 
care se confundă cu lotul re
prezentativ, va fi „Cupa Euro
pei", la începutul lunii aprilie). 
Bineînțeles că în balanța apre
cierilor atirnă și tăria compe
tiției, la ediția din 1983 nefigu- 
rind pe listele de înscrieri mulți 
spadasini din primul eșalon in
ternațional, întrucât la concu
rență cu „Trofeul Mihai Savu" 
s-a disputat la sfîrșitul săptă- 
minii trecute „Trofeul Martini", 
la Londra, contind pentru „Cupa 
Mondială", lată de ce pe plan
șele din sala Floreasca au fost 
„cap de afiș" doar vest-germa- 
nul Igor Borrmann (din selec
ționata R.F.G., student la Fa
cultatea bucureșteană de sto
matologie, calificat în finala 
individuală, în care a pierdut, 
la fel ca fratele său Elmer la 
Londra...) și ungurii Pasztor și 
Deneș, componenți ai lotului 
reprezentativ al țării lor. Or, 
ținind cont de datele concrete 
ale confruntării de la Bucu
rești, comportarea pe ansamblu 
a celor mai buni spadasini ro
mâni este nesatisfăcătoare.

Și nu ne referim în primul 
rînd, cînd facem această apre
ciere. la rezultatele în sine, 
chiar dacă succesul final al lui 
Rudclf Szabo n-a reușit să es
tompeze eșecul în bloc al ce
lorlalți selecționabili din prima

„CUPA C.S.Ș. TRIUMF"
LA ATLETISM

în cadrul manifestărilor spor
tive organizate cu prilejul ani
versării a 25 de ani de la în
ființarea Clubului sportiv șco
lar Triumf, sîmbătă (de la ora 
15,30), în sala „23 August", va 
avea loc „Cupa Triumf" la 
atletism pentru juniorii de ca
tegoriile I și IL Duminică di
mineața, de la ora 10, pe sta
dionul Tineretului, se va des
fășura crosul „A 25-a aniver
sare a C.S.Ș. Triumf", rezer
vat copiilor și juniorilor.

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPE!
• București: DINAMO — ȘTIINȚA PETROȘANI (stadion Olim

pia, ora 12, arbitru: Gh. Huștiu, Buc.).
9 București: SPORTUL STUDENȚESC — GRIVIȚA ROȘIE (teren 

Tei, ora 16,30; C. Udrea, Buc.)
• Iași: POLITEHNICA — STEAUA (Stadion tineretului, ora 14; 

I. Vasilică, Buc.)
• Sibiu: C.S.Ip. — RAPID (stadion Dumbrava, ora 10,30; ȘL Cră- 

ciunescu, Buc.)
• Constanța: FARUL — RULMENTUL BÎRLAD (stadion Farul, ora 

11; Gh. Bucur, Buc.)
• Cluj-Napoca: POLITEHNICA CLUJ-NAPOCA — ȘTIINȚA

CEMIN BAIA MARE (stadion V. Babeș, ora 11; Th. Witting, Buc.)
• Timișoara: UNIVERSITATEA — GLORIA P.T.T. ARAD (stadion 

„1 Mai“ II, ora 16; Pi Ionescu, Buc.)

2; VIII. Verona — Asooll 1, X; 
ix. Bologna — Milan 1, X; X. 
Perugia — Laziș X; XI. BOVA 
Roșiori — Rapid Buc. 2; XII. 
Gloria Reșița — U.T. Arad X, 
2; XIII. F.C. Baia Mare — „U“ 
Cluj-N. X.

® CÎȘTIGUR1LE CONCUR
SULUI PRONOSFORT DIN 13 
MAF-TIE 1983. Categoria 1 (13 

echipă a României (Octavian 
Zidaru și Nicoîae Bodoczl — 
calificați în turneele individu
ale în finală, dar eliminați în 
prima sa fază ; Ion și Mibai Po
pa — opriți chiar înainte de 
finală). Eșec care s-a conturat, 
din păcate, mai pregnant în 
proba pe echipe, unde Româ
nia I s-a clasat pe locul 4, după 
înfringeri în fața unor formații 
fără veleități (R.D.G., R.S.S. 
Ucraineană, Ungaria). Mai îngri
jorător decit rezultatele în sine 
ni s-a părut — așa cum subli
nia și antrenorul federal Tăna- 
se Mureșan — conținutul scri
mei practicate de selecționabi- 
lii noștri in cele irei zile de 
concurs : acțiuni puține și ste- 
reotipe, mișcare fără vlagă pe 
planșă, lipsi de decizie, dezori
entare tactică, pe scurt, spus 
un TONUS SCA7CT DE CON
CURS. Din acest Tunet de ve
dere este greu de făcut — din 
păcate — o departajare, Szabo 
(ciștigătorul probei individuale) 
evoluînd mult mai slab în în
trecerea echipelor, In care a 
ieșit învingător în șapte asal
turi din cinci meciuri, iar I. 
Popa, Zidaru și Bodoczi în 9 
(din aproape 20 de asalturi 
disputate !). Totuși, o depar
tajare tot a apărut : Mihai Popa 
a ținut să demonstreze celor 
care l-au mai încercat o dată 
în echipa națională că nu mai

La început de sezon ciclist

BOGATĂ ACTIVITATE COMPETIȚIONALĂ
Cea de a doua reuniune ci- 

clistă a sezonului. „Cupa Voin
ța", s-a bucurat, ca și prede
cesoarea sa, de prezența la star
tul întrecerilor a unui mare nu
măr de competitori : 150. De (Sita 
aceasta, alergările au avut loc 
duminică, pe Șes. București — 
Alexandria, pe un tâmp Însorit, 
dar deosebit de rece. Cursa se
niorilor, desfășurată pe 70 km 
s-a derulat calm de la primul șl 
pînă la ultimul metru parcurs. 
Bătălie pentru victorie (findu-se 
pe linia de sosire, eu nu mai 
puțin de 40 de rutieri. A câș
tigat alergătorul mai dîrz șl cu 
un plasament mat bun : 1. Gh. 
Lăutaru (Dinamo) lh 43:63, ». C. 
Retcu (Olimpia), 3. D. Mazăre, 4. 
M. Mărginean, 6. O. Cetea (lulti- 
mti doi — Steaua), același timp 
ou învingătorul.

UN NOU PRILEJ DE 
MARI SUCCESE I

Șanse multiple de a 
obține:

• AUTOTURISME 
„Dacia 1300“; «MARI 
SUME DE BANI, va
ria b He șl fixe. In 
frunte*  cu cehe de 
50.000 led • EXCURSII 
în U.R.S.S. sau R.P. 
Bulgaria.

VARIANTELE DE 25 
LEI PARTICIPA LA 
TOATE EXTRAGERILE.

CONSULTAȚI PROS
PECTUL TRAGERE Șl 
PROCURAȚI DIN TRMP 
BILETE CU NUMERE
LE PREFERATE I Ulti
ma zi de participare 
- simbâtâ 19 martie.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT
rezultate): 1 variantă 100%
(autoturism Dacia 1300) și 3 
variante 25’,o a 17.500 lei ; ca
tegoria 2 (12 rezultate): 17 va
riante 100% a 6.071 lei și 136 
variante 25% a 1.513 lei ; ca
tegoria 3 (11 rezultate): 156
variante 100% a 798 lei șl 1.703 
variante 25% a 200 lei. Report 
la categoria 1 : 159.425 lei. Au-

• HAGI, 
I vizea;

are ce căuta în prima garnitu
ră, el trebuind să fie schimbat 
pe parcursul meciurilor pentru 
că nu a reușit nici o victorie 
in partidele cu Cehoslovacia, 
R.D. G. 'mană și Ungaria. în 
acest timp, tânărul Felix Nico- 
lae, finalist al probei indivi
duale, făcea parte din echipa 
secundă, într-o grupă valorică 
slabă, alături de... veteranul 
Costică Bărăgan, care nici în 
cvartetul clubului Steaua nu 
mai este titular. Cui folosea o 
asemenea verificare, o aseme
nea alcătuire a echipelor ?

Și mai este un aspect, pe 
care l-am subliniat și după 
„internaționalele" de floretă 
masculin : „sala" este inertă, nu 
participă afectiv Ia ceea ce se 
intimpiă pe planșă. Cei din tri
bună — colegii de club, de e- 
chipă, tehnicienii care nu au 
elevi în asalt chiar atunci, 
spectatorii — privesc cu o de
tașare comună cu indiferența. 
Nici o încurajare, nici un în
demn, nici măcar antrenorii 
scrimerilor care evoluează pe 
planșă nu sparg (în limita re
gulamentului !) liniștea de... pa- 
nopticum. Am avut impresia că 
toți au făcut doar act de pre
zență. Pasiunea și entuziasmul 
antrenorilor, specialiștilor, nu 
sint pe statul de remunerare, 
dar condiționează și ele marea 
performanță. Ce părere are fe
derația ?

Paul SLAVESCU
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Iată, a vi 
prima selec 
țării trebuii 
să... adune 
care a efe 
luni. Echițj 
cel Piguleal 
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Juniorii mari au parcurs 50 
km. intr-o cursă de asemenea 
fără istoric. Clasament : 1. VI. 
Rusu (STIROM) lh 23:08, 2. A. 
Gene, 3. L. Boboc (ambii Voin
ța) același timp cu învingătorul.

întrecerea juniorilor mici (61 de 
concurenți), desfășurată pe 30 
km s-a soldat cu o surpriză. A 
cdștigat I. Păsălan (Olimpia) 57:30, 
concurent aliniat pentru prima 
oară la startul juniorilor mici. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat : 2. D. Toma (C.S.S. 2), 3.
C. Balint (Voința), toți același 
timp.

Următoarea cursă ciciistă va 
avea loc ]ol ctupă-amiază, cu 
începere de la ora 16,30 șl se va 
desfășura pe circuitul din str. 
Maior Coravu.
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ULTIMUL «ăi

AL CAMPIONATULUI 
DE BASCHET [f]
Ediția a 34-a a campionatu

lui național de baschet femi
nin se încheie prin turneele 
care se desfășoară, de azi pînă 
duminică, la Timișoara (pen
tru echipele din grupa valo
rică 1—6) și în sala Floreasca 
din Capitală (grupa 7—12). In 
orașul de pe Bega interesul 
major al turneului este Btîrnit 
de duelul pentru titlul de cam
pioană, dintre Universitatea 
Cluj-Napoca și Voința Bucu
rești. Azi au loc următoarele 
jocuri, de la ora 16,30 : „U“ 
Cluj-Napoca — Crișul, Voința 
— Sportul studențesc, Univer
sitatea Timișoara — Olimpia.

Programul partidelor din sala 
Floreasca este următorul, de la 
ora 16 : C.S.U. Ploiești — Vo
ința Brașov (meci cu caracter 
hotărîtor pentru aceste echipe 
amenințate cu retrogradarea), 
Comerțul Tg. Mureș — I.E.F.S., 
Progresul București — Rapid 
București.
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INEORNEAIĂ
toturismul „Dacia 1300" ți o 
suită de alte cîștlguri la ca
tegoriile 2 și 3 au revenit par
ticipantului PAL BERECZHI 
din Zimana, județul Arad.

® TRAGEREA OBIȘNUITA 
prqnoexpres de astăzi, ld 
m rtie 1983, se televizează hj 
direct în jurul orei 15,56. 1
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UȚ Șl COECH PIERII LOR
FICAREA PENTRU ANGLIA... Z-G

ia în care 
juniori a 
linie și 

■egătirii pe 
i ultimele 
a de Mar- 
f Toma a 

încă din 
ă la în- 
prie 1982, 

un teren 
lipe avîn- 
Icolori" au 
pun, 1—1, 
ța în fa- 
Lrea pen
ii Anglia 
Ităzi, pe 
I Rîmnicu 
Ir. Ținînd 
llului ci
lul de la 
Isînt ten- 
lără pro- 
Ităzi. Ar 
I, pentru 
lirpriză e 
I cu atit 
Bchipe de 
Bsem-iifi- 

sufi-
■ le enu- 
I nici nu
■ o sur

nc-am pregătit cu toată atenția 
pentru a-1 ciștiga și a ne cali
fica. Sper mult ea jucătorii 
noștri de „A", Slîngaciu, Hagi 
și Mateuț, să confirme talentul 
pe care-1 au, să tragă echipa 
după ei spre • victorie care să 
Ie permită să evolueze, in luna 
mai, pentru prima dată in viața 
lor, pe gazonul stadioanelor en
gleze".

Iată acum și echipele proba
bile care se vor alinia la star
tul partidei :

ROMÂNIA : Stingaeiu — Ilo- 
van, Mezaros, C' 
Mateuț, Hagi, 
nay — Țirlea, 1 
Barba, Stredie, 
chim, Bănută, 1

CIPRU: Had
Vasiliou, Ioannou I, Antonia — 
Sarivides, Karas, Sabachlaris, 
Demosthenous — Michael, Ioan
nou n. (Rezerve : EXsdadiou, 
Ziddis, Tavelas, Chrysostonou).

Meciul va începe la ora 16 și 
va fi condus de polonezul An- 
drej Libieh, ajutat la linie de 
Cristian Teodoreseu ți Nienlae 
Din eseu.

laurențiu DUMITRESCU

Cîrstea, Rus — 
Săndoi, Musz- 

Vâsii. (Rezerve: 
Szel, Varga, A- 
Bica, Mărgărit), 
i — Stcphanou,

BUZĂU, 15 (prin telefon). 
Stadionul Cring din localitate 
a fost marți după-amiază gaz
da primei manșe a dublei în- 
intilnin dintre selecționatele de 
juniori ale României și R. D. 
Germane. Anunțată a se pre
zenta cu o selecționată U.E.F.A. 
"85, echipa R. D. Germane a 
venit cu jucători născuți in 
1966. deci cu o "selecționată 
U.E.F.A. *83.  Din start, diferen
ța de , vîrstă, coroborată cu o 
mai mare experiență competi- 
lionalâ și un plus evident de 
angajament și-au spus cuvin- 
uiL oaspeții impunindu-se prin- 
tr-un joc avintat și eficient. 
Juniorii noștri au intrat in te
ren complexați, jucind timid, 
fără a reuși in prima repriză 
să închege vreo acțiune mai 
consistentă. Firesc, jocul a curs 
spre poarta noastră, defensiva 
fiind solicitată din plin, din ca
re cauză 
golurile 
logică : 
a șutat 
30 m,' portarul 
interveni : 
Leichscnring, urcat in

a și greșit deseori, 
fiind o <
în min. 1

cu boltă
Leu

0—1 ; în

consecința 
13 Klotz 

de la 
neputind 
min 23 

atac, !n-
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ECfflPA NOASIDA DE TINERET ÎNVINGĂTOARE W LSDIA
In cadrul turneului interna

țional „Memorialul Nehru*,  
care se desfășoară in orașul 
indian Cochin, selecționata de 
tineret a țării noastre a intre-

scrie plasat pe lingă Zamfir 
rămas spectator : 0—2 ; în min. 
25 Vogel iși încheie o acțiune 
personală cu un șut în colțul 
lung : 0—3 ; in min. 33 o com
binație Leiciisenring — Sammer 
se incheie cu un șut la vinclu 
al ultimului : 0—4.

Repriza secundă a avut alt 
aspect, tinerii noștri jucători 
devenind mai jndiăzneti și în 
consecință au echilibrat jocul. 
Din nefericire, două gafe ale 
portarului Șerban au fost sanc
ționate prompt de Klotz (min. 
45) și de Vogel (min. 61). Junio
rii noștri termină in forță, ei 
reușind să înscrie prin Chivu in 
min. 70 (pătrundere impetuoa
să) și în min. 75, cînd a trans
form., t un 11 m la un fault a- 
supra lui Nuță.

Arbitrul M. 
dus bine.

ROMÂNIA 
Leu (min. 26
Zamfir, Bissinger. Curtean — 
Coston (min. 76 Pălăcean), Proș- 
teanu (min. 41 Pistol), Ciolbo- 
nea (min. 41 Stăueiulesen) — 
Ivanov, Nuță, Chivo.

LD.G. (U.E.F.A. -S3) : Schle- 
gez — Roser, Leichsenring, 
Waldow, Franke (min. 
Kracht) — Abel (min. 62 
lanut), Klotz, rochler — 
lias (min. 41 Sercander), 
mer, VogeL

Joi. la Rm. Sărat, va 
lac partida revanșă.

Nlcuiescu a con-

(U.E.F.A. ’85) :
ȘerLan) — Rentz,

72 
Wei- 
Uwe- 
Sam-

avea

Adrion V ASHES CU

UNIVERSITATEA CRAIOVA ASALTEAZĂ SEMIFINALELE „CUPEI U.E.F.A."»»

(Urmare din pag. 1)

Ca 
unor 
ma- 

Brie-

demonstrat-o Bongaxtz. 
principali executant! ai 
asemenea surprinzătoare 
nevre apar impetuosul 
gel, rapidul Nilsson și rafina
tul T. Allots. Bineînțeles, tu 
sînt uitate nici tentativele pu
ternicelor șuturi de la dis
tanță, în care cel mai pericu
los se arată Brehme. Toate a- 
ceste caracteristici ale fotba
lului practicat de partenerii 
craiovenilor, ca și multe alte
le. au reprezentat subiectele 
discuțiilor și pregătirii jocului 
de miine (n.r. azi). Fotbaliștii 
noștri cunosc bine pe adversa
rii lor, le apreciază 
șl sînt deciși 
punctele forte, obțin ind 
ficarea. „Nu e nevoie 
spună nimeni ce partidă grea 
avem în față — ne-a spus 
cleanu. Sintem siguri că 
data aceasta vom ști să 
cem de toate dificultățile 
să eliminăm pe redutabilii 
prezentanți ai fotbalului vest- 
german". Cămătaru crede că

valoarea 
să anihileze 

cali- 
să oe

Ți- 
de 

tre
at 

re-

Stadion Control, ora 14.
UNIVERSITATEA CRAIOVA : 

— NegrHâ, TiLihoi, Ștefânescu, 
gureenu — Țiclea nu, Donose, Ba loci, 
Geobgâ-u — Cri^an, Cămătaru.

KAISERSLAUTERN : Reichel - Kbta- 
man, Melzer, Dusek, Brehme — Geye, 
Grîegel, Bongartz - Eibenfeld, Ni*f$-  
>on, T. AMofs.

ARBITRU : K. Hacket (Aj^gLio).
Meciul va fi transmis in direct la 

posturile noastre de rodia ți televi
ziune.

Lung 
Un-

„important este să răminem 
calmi, siăpini pe noi. Partide
le de cupă se joacă prin răb
dare și luciditate. Ele nu ur
măresc spectacolul, ci califica
rea. Iată de ce facem apel și 
Ia admirabilii noștri spectatori 
să contribuie și ei la această 
calificare, susținindu-ne minut 
de minut". Să-i dăm acum cu
vântul antrenorului C. Oțet : 
„Joc deosebit de greu. Nu am 
scăpat nici acum dc unele ac
cidentări care vor fi rezolvate, 
credem, cu succes pină la ora 
meciului. Am pregătit cum 
am putut mai bine intîlnirea. 
toți jucătorii vor lupta 
la epuizare spre a 
ma intrare într-o 
de cupă europeană 
chipe românești".

Fotbaliștii vest-germani au

pînă 
obține pri- 
semifinală 
a unei e-

EXAMEN DE
O.N.T. „CAKPAȚI" BRAȘOV 

organ trează In perioada 21—25 
martie, în Poiana Brașov, la 
Hotelul Sporturilor, examenul 
practic de atestare ghid-moni- 
tor-schi alpin.

Condiții de Înscriere : stu-

UNEI „ VICTIME SIGURE"• • •

sosit la Craiova marți dupâ- 
amiază, la bordul unui avion 
special, însoțiți de un grup de 
ziariști, și suporteri. Antreno
rul Rudi Kroner a 
îndată după aterizarea 

mai spus-o. 
face extrem 
noastră in 

nu ne-am

declarat 
avio-

nulu: : „Cum am 
rezultatul din tur 
de grea misiunea 
al doilea Joc. dar 
pierdut speranța in calificare. 
Vom alinia cel
„unsprezece- 
neavînd nici 
tate in lot și 
răsputeri spre 
nostru avantaj ____ ___ ___
2 martie”. Îndată după insta-

mai puternic 
al momentului, 

o indisponibili- 
vom lupta din 
a apăra micul 

din Jocul de la

larea la hotel, fotbaliștii vest- 
germani au făcut un antrena
ment de acomodare.

★

Avem încredere in Universi
tatea Craiova, atit de puter
nic recomandată și de perfor
mantele anterioare din actuala 
ediție a „Cupei U.E.F.A." că 
va obține cea mai importantă 
performanță a nnci echipe de 
club românești intrind in pe
nultima fază a prestigioasei 
competiții continentale. Urările 
calde de succes pentru amba
sadoarea fotbalului românesc 
o Însoțesc in dificila sa mi
siune de miine (n.r. azi).

Rar, extrem de rar s-a în- 
timplat ca in campionatul 
nostru la începerea unei 
noi ediții vreo echipă de 
„A“ să nu ciștige vreme 
de 7 etape nici o partidă. 
Ei bine, această contraper- 
formanțâ a reușit-o, în tur, 
C.S. Tîrgoviște. 
gat nici acasă, 
plasare nimic, 
schimb aproape 
ție ca și disperată. O echi
pă fără „nume", între care 
cîțiva capricioși sporeau 
deruta colectivă... Țapul is
pășitor „din oficiu": antre
norul. în speță, noul antre
nor, Ccstică Rădulescu. El 
era vinovat de toate. Deși 
venise la Tîrgoviș
te abia la începe
rea campionatului. 
Se căutau 
înlocuitori, i 
își ofereau 
serviciile... 
pa a 8-a. 
Constanța, 
Tîrgoviște. 
pe muchie 
după 45 de 
minutul 82, 
țeanul Peniu scapă singur 
spre poarta gazdelor. în
treg stadionul amuțește 
(ce-o fi fost în acele clipe 
in inima antrenorului Ră- 
dulescu), „golul e citit”... 
deci o nouă infringere... dar 
iată că portarul gazdelor 
salvează incredibil... cu pi
ciorul... la marginea 
lui mare... Minune... 
mult, 
viștea 
golul 
după 
fletul _

După acel meci, 
înțelepți răspunzind de fot
balul tirgoviștean au hotă- 
rit să-l 
dulescu 
munca, 
cindva, 
de frunte 
tru a început să _lege' 
Încet și sigur — 
goviștean. Iar rezultatele au 
apărut progresiv... Cu ju
cători tineri (Mia, O. Po-

Nu a cîști- 
nici în de- 
pierzînd în 
totul. Situa-

febril 
iar unii 
singuri 
A venit 
Meciul cu- F. C.
jucat acasă, la 

Meci dramatic, 
! de cuțit. 0—0

minute, 0—0 în 
cînd... constăn-

ATU-URILE

ETAPA S-A ÎNCHEIAT,

pescu, Viorel Radu etc.), cu 
cîțiva consacrați care s-au 
pus serios pe treabă (Aele- 
nei, Greaca, Kallo, Pitaru). 
Tîrgoviștea a început să nu 
mai fie „victimă sigură", cu 
o retrogradare prezisă de 
mulți specialiști...

Iar la începutul 
primăveri a aruncat 
toate pronosticurile! 
meci egal la Craiova 
acolo unde au fost 
nuncheate mari
europene, învingind la Tir- 
goviște pe Sportul studen
țesc (1—0), aspirantă la tit
lul . de campioană, și obți- 
nînd un scor alb la Scorni- 
cești, în

acestei 
în aer 
Făcînd 
(1-1), 
înge-

team-uri

însă eta-

careu-
Mai

Tîrgo- 
Sava,

in minutul 87 
înscrie, prin 
victoriei, o victorie 

care alergase cu su
la gură 717 minute!!! 

oameni

lase pe Costică Ră- 
să-și continue 
cei care a făcut. 
Bacău, o echipă 
în fotbalul nos- 

,« _
,ll*-le  tir-

la

fața uq^i echipe 
dezlănțuite, tîrgo- 
viștenii par, astăzi, 
multora DE NERE
CUNOSCUT! Prin 
rezultate și prin joc. 
Ceea ec-și pro- 
sâ sublinieze aces-pu:i insă 

te rinduri — pentru că tre
buie recunoscut cu obiecti
vitate și cu toată considera
ția — este meritul incon
testabil al antrenorului Cos
tică Rădulescu, tehnician 
care a reușit nu numai să 
dea „altă față" echipei tir- 
goviștene, dar a învățat-o 
să joace mult mai combi- 
nativ, mai constructiv, mai 
sigur, sporindu-i neașteptat 
de mult competitivitatea.

Nu încape nici o îndoială 
că echipa Tirgoviștei mai 
are mult de lucrat și multe 
de îmbunătățit (ea nefiind, 
evident, un solist invincibil), 
dar socotim că este bine să 
privim cu atenție cazul ei 
și mai ales al antrenorului 
Constantin Rădulescu. Teh
nician de certă valoare, 
foarte muncitor și perseve
rent. C. Rădulescu a cîști
gat, se pare, partida, dar 
nu trebuie să uităm că, a- 
deseori, în goana cluburilor 
după rezultate imediate, o 
goană citeodată irațională, 
s-au compromis multe, idei 
prețioase și uneori s-au 
compromis chiar oameni de 
valoare...

Marius POPESCU

COMENTARIILE CONTINUA

f»1ALB-VIOLEJILOR*  DE PE BEGA
Politehnica Timișoara a cîștigat 

cu 1—0 meciul cu A.S.A. Tg. Mu
reș, a cîștigat greu, cu mari e- 
moțil, cu dificultate, în fața unei 
echipe care șl-a apărat cu ar
doare șansa, dar care a trebuit 
până la urmă să se recunoască 
învinsă. Două ni s-au părut a 
fi atu-urile „unsprezeoelul” pre
gătit de Ion V. Ionescu și To
ma Dobîndă în partida cu echipa 
internaționalului Bolonl:1. - ... ..... 
nă 
au 
„1 
ca,

Pregătirea fizică foarte bu- 
a majorității jucătorilor care 
pășit pe gazonul stadionului 
Mal”, armă ce le-a permis 

. taceptad de prin minutul 60, 
să-și maseze adversarii în preaj- ' 
ma careului și să-i OBLIGE SA 
GREȘEASCĂ pentru a reuși să 
pătrundă spre buturile apărate 
de Naște. Această bună pregăti
re fizică s-a observat pregnant, 
cu atît mal mult cu cît în ulti
mele 4S de minute „Poli” a avut 
un adversar în plus — vtatul 
extrem de puternic.

2. Dar echipa timișoreană a 
cîștigat sîmbăta trecută și dato-

rită faptiMul 
EXEMPLAR . _ ___
ales după neșansa de a-i pierde. 
Joi șl vineri, pe PAltinișan (oo- 
moție) și Lehman (entorsă), doi 
dintre titularii ei. ambii afiațl 
lin bună formă sportivă, acum, 
la Început de sezon competițio- 
nal. Aceste absențe parcă au 
ambiționat și mai mult pe ,.a!b- 
violeți*  Și astfel am... regăsit — 
In anumite perioade ale Jocului 
— pe adevărata „Poli”, acea e- 
chipă de elan, tenace, combati
vă, decisă să-și joace 
toate șansele.

tnvingînd cu 1—0 
echipa a mai obținut 
te. Totul e ca și in 
să mizeze pe aceleași atuuri, să 
se dăruiască, să se BATA pen
tru fiecare punct (desigur. In 
mod sportiv), tocmai pentru că 
flecare punct va cintări foarte 
mult Ia ora din urmă a bilan
țului, cel ce se va face in mi
nutul 90 al etapei a 34-a.

Laurențiu DUMITRESCU

că s-A 
pentru

KOB.’LIZAT 
meci, mal

cu ardoare

pe A.S.A., 
două punc- 
oontinuare

JUCĂTORII CORVINULUI AU UITAT ȘUTUL... LA HUNEDOARA
Sub nivelul obișnuit s-a pre

zentat Corvinul în meciul de la 
Oradea cu F.C. Bihor, deși an
tecedentele o recomandau ca o 
echipă redutabilă in Jocurile din 
deplasare. A surprins faptul că 
Jucătorii hunedoreni n-au reușit 
pe ansamblul partidei să-șl cre
eze nici o ocazie clară de gol ți 
nici să expedieze măcar un șut 
pe spațiul porții ! Slabul randa- 
ment^al Întregii formații a fost 
evident. Doar Dublnciuc șl Klein 
au izbutit să depășească pragul

mediocrității generale. Internațio
nalul Andone a avut unele ezi
tări la Începutul partiției, făctnd 
trei grave greșeli de... începător, 
după cane nu a mai avut cura
jul să lasă din dispozitiv (așa 
cum II place Iul). In ldeea creă
rii unei superiorități numerloe In

ARBITRII ETAPEI

ATESTARE

da medii
1—2 limbi 
națională, 
engleză.

Informații 
telefon 42845/153, 
Turism Internațional Brașov.

de 
in

Si cunoașterea a 
circulație inter- 
s pecia! limba

suplimentare la 
“ Filiala de

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
SPORTUL STUDENȚESC: 
Mustățea; A. Nicolescu (ambii 
din Pitești) și M. Ludoșan (Si
biu) ;

POLITEHNICA TEVIIȘOARA — 
PETROLUL PLOIEȘTI: O. Ștreng; 
I. Medveș (ambii din Oradea) și 
N. Bițln (Salonta);

STEAUA — JIUL PETROȘANI: 
S. Necșulescu (Tîrgoviște); I. Coț 
și A. Morolanu (ambii din Plo
iești) ;

Al.

— pe drept — 
aid, dereglarea 
de Joc și im-

el să fie eliminat 
de pe teren. De 
Întregului sistem______  .
plicit izolarea celor trei vîrfuri 
(Nleșa. Gabor, Ghiță), strașnic 
păzite de fundașii orăden:, din 
rtadul cărora o notă ta plus se 
cuvine fostei extreme Dlanu, a- 
cum un jucător de bază ta com
partimentul defensiv.

Gheorghe NERTEA

NU ÎNTOTDEAUNA cifrele spun totul.
Joc foarte 

Brașov, ta 
nice” (14—3 
coroere, ta 
lor), ceea 
Întotdeauna 
Cu toate că 
dominat cea mal mare parte din 
timp, F.C. Constanța, la prima 
el apariție In campionat ta a- 
ceastă primăvară. »-a prezentat 
peste nivelul evoluțiilor el de 
astă-toanmă. Foloeind (ca și 
F.CJL Brașov, dealtfel), apăra
rea „la ofsaid” (ceea ce Înseam
nă că ambii tușieri au avut mult 
de lucru, certadu-ll-se multă a- 
ter.ție șl descurdndu-se, spre 
lauda lor. fără greșeală), cu doi 
fundași centrali taalțl, adevărat 
,-zld” ta calea „baloaneâor”. cu 
o linie de mijloc laborioasă (ta 
special Petcu, remarcabil prin 
raza sa de acțiune, din fața ca
reului propriu ptaă la... poarta 
brașovenilor), dar eu o linie de 
atac ceva mai puțin insistentă 
(să fi fost de vină scenariul de 
deplasare T). F.C. Constanța, ju-

deputat, simbătă, ia 
duda........ casetei teh-
la șuturi șl ÎS—1 la 
favoarea brașovenl- 

ce Înseamnă că nu 
cifrele spun totul. 

F.CJă. Brașov a

decind-o dupâ un singur mec!, 
pare mult schimbată in bine. 
Iar dacă nu intervenea acea gre
șeală de arbitraj, din min. 25, 
etnd MănăEă (La 0—0), scăpat 
singur spre poarta ltjj Clipa, a 
fost fluierat ofsaid, poate că am 
fi'avut un alt rezultat.

F.C.M. Brașov, dornică să cîș- 
tige cit mai repede și să facă, 
dacă se poate, golaveraj, ș-a a- 
runcat de la început spre poar
ta lui Lasou. A dominat însă
haotic, a șutat puțin peric’»,1os, 
singurul oare s-a dovedit â 
limpede in acțiuni și mai pre
cis în loviturile la poartă fiind 
Bența, sprijinit 
și Șulea, ambii 
E drept, după 
antrenorul Șt. 
dintre jucătorii 
avut un explicabil 
scăzut, ceea ce s-a repercutat a- 
supra valorii fotbalului etalat de 
echipa sa. Meciurile viitoare vor 
fi edificatoare în privința ambe
lor echipe

Mircea TUDORAN

uneori de Spirea 
din linia a doua.
oum ne spunea 
Coidum, cîțiva, 
său (gripați) au 

randament

DE SIMBATA A
F.C.M. BRAȘOV — CHIMIA 

RM. VIL CEA: M. Neșu fOradea); 
I. Ghergheli (Bala Mare) și M. 
Man (Cluj-Napoca);

C.S. TÎRGOVIȘTE 
HOR : R. Matei ; P. 
din București) și M. 
șiori);

DINAMO — A.S.A. TG. MU
REȘ: L Crăciimescu; N. Din es
eu și A. Mițaru (toți din Rm. 
Vîlcea);

— F.C. Bl- 
Balaș (ambii 
Pencea (Ro

DIVIZIEI ,,A“
s.c. 

IAȘI: 
Nistor și A. 
din Vaslui);

CORVINUL 
F.C. ARGEȘ:

BACAU — POLITEHNICA 
N. Rainca (Bîrlad) ; C. 

Porumboiu (ambii

HUNEDOARA — 
, C. Teodorescu (Bu

zău) ; D. Buciuman șl I. Ferenczl 
(ambii dl- Timișoara);

F.C. CONSTANȚA — F.C. OI.T: 
A. Gheorghe (P. Neamț); V. An- 
gheloiu șl M. Llcă (ambii din 
București),



ȚTîRNEUt. IMTFRHRȚIONAL DE ȘAH 
A TRECUT LINIA DE SOSIRE...

Pc'cf liihats (ungaria)

Aseară, ultima rundă a tur- 
neu’ui international de șah din 
Capitală, precedată de relua
rea partidelor Întrerupte din 
ziua precedentă, au stabil t 
ordinea primelor două locuri 
p.n podiumul întrecerii. învin
gător este maestrul ungur 
Peter Lukacs, urmat de un 
a't oaspete. maestrul grec 
Giorgios Makropoulos. Primul 
era virtual cîștigătoi chiar 
inaip^ea sprintului final, avînd 
nevoie incă de o singură ju- 
-riate țje punct în ultima 
" -tidă, cu Bischoff, pe care 

> si obținut-o. Cel de al doi- 
’■?<’, combativul Makropoulos. a 
fost beneficiarul unui finiș 
foarte bun (3 puncte din 4 !), 
cîștigînd dimineața întrerupta 
sa cu Ștefanov și remizînd 
duoă-amiază cu Ghindă. Nu 
este încă lămurită problema
------------------- *—----------------------------

KASPAROV - BELIAVSKI 5-3
Meciul de șah dintre marii 

maestri sovietici G. Kasparov și 
A. BeliavskL <~are se dispută la 
Moscova în cadrul turneului can- 
didaților, a continuat cu partida 
a 8-a. Victoria a revenit lui G. 
Kasparov care conduce cu scorul 
de 5—3 și mai are nevoie doar 
de o jumătate de punct pentru 
a se califica în semifinale.

„INTERNAȚIONALELE"
(Urmare din pag. 1)

reconsiderare a simpatiilor fa
tă de acest sport care a dat 
pe meleagurile noastre „palete” 
de primă valoare — Geta Pi
tică, Ella Constant inescu, 
Catrinel Folea, Maria Alexan
dru, F. Paneth șa. — și care 
și astăzi are resurse să arunce 
în „scenă” tineri de real talent. 
Actuala ediție a campionatelor 
internaționale a făcut un real 
serviciu popularizării acestui 
sport care are nevoie, pentru 
a-și recîștiga simpatizanții, de 
concursuri de acest fel, care 
s*  se bucure de prezența unor 
ași ai acestei discipline. Iar 
afluența de public de ieri după- 
amiază, cei aproape 3 000 de 
spectatori, dovedește că primul 
pas a fost făcut

Așadar, gala iaureaților...
întîlnirile feminine din se

mifinale au debutat cu o par
tidă care, prin prezența la ma
să a Olgăi Nemeș și Valenti
nei Topova, putea fi conside
rată adevărata finală. In urmă 
cu o lună, la Stockton-on-Tees, 
la „Europa Top 12“, tînăra 
noastră reprezentantă obținea o 
surprinzătoare victorie în fața 
mult mai experimentatei jucă
toare sovietice. Iată, de ce, 
meciul dintre ele a fost aștep
tat cu un deosebit interes. 
Spectatorii au putut urmări un 
jec tăios, cu schimburi tari, 
încheiate în forță. După un set 
dominat net de Olga Nemeș, 
reprezentanta noastră a slăbit 
ritmul, loviturile sale nu au 
mai avut aceeași claritate, ceea 
ce i-a permis sovieticei să re
vină și să se impună (3—1). A 
fost vizibilă experiența mai bo
gată a Valentinei Popova, cate, 
însă, după acest meci de mare 
solicitare nervoasă, s-a văzut 
depășită în finală (2—3) de 
compatrioata sa, Inna Kova
lenko.

Foarte frumoasă a fost și fi
nala masculină, dintre polone
zul Grubba șl iugoslavul Kali- 
nici. Două stiluri diferite, dar 
cu efecte tehnice și spectacu
lare evidente, care au oferit o 
confruntare îndelung aplauda
tă. Grubba, favoritul nr. 3, a 
reușit după aproape o oră să-1 
întreacă (3—1) pe Kalinici, por
nit cu nr. 1 in competiție.

Nici nu s-au stins bine a- 
plauzele pentru finala mascu
lină, că arbitrii au chemat la 
masă pe Olga Nemeș, Andrej

PREGĂTIRI PENTRU JOCURILE MEDITERANEENE
CASABLANCA. Cea de a 

IX-a ediție a competiției poli
sportive Jocurile Mediteranee
ne „a va desfășura în Maroc, 
la Casablanca (dar și la Ra
bat, El Jadida, Settat șl Mo- 
hamedia), între 10 șl 17 sep
tembrie. în vederea acestui 
important eveniment al vieții 
sportive internaționale, în Ma
roc au fost luate măsurile or
ganizatorice necesare (punerea

termina pc primul Ioc

celui de al treilea clasat, re
prezentantului nostru Constan
tin Ionescu și cehoslovacului 
Eduard Meduna, egali acum 
pe locurile 3—4, puțind să li 
se alăture și Ovidiu Foișor. 
Aceasta, in caz că el va cîștiga 
ultima sa partidă întreruptă, 
cu Parik Ștefanov, în fața că
ruia deține un ușor avantaj, 
după ce ambii au dat o fru
moasă luptă combinativă în 
jocul de mijloc. In rindul re
zultatelor înregistrate ieri fi
gurează și remiza consemnată 
de V. Stoica și G. Kallay, pre
cum și încă o întreruptă, în 
care A. Negulescu are atac 
cîștigător în fața lui Z. Szym- 
czak.

Așadar, clasamentul final 
nu poate fi încă alcătuit și 
deocamdată consemnăm numai 
punctajele obținute pînă acum 
de cei 13 competitori : P. Lu
kacs (Ungaria) 7,5 p, G. Ma
kropoulos (Grecia) 7 p. C. Io
nescu (România) și E. Meduna 
(Cehoslovacia) 6,5 p. M. Ghin
dă, V. Stoica (ambii Româ
nia). G. Kallay (Ungaria) și 
H. Grunberg (R.D.G.) 6 p, O. 
Foișor (România) 5,5 p (1), K. 
Bischoff (R.F.G.) 5,5 p. A. Nc- 
gulescu (România) și Z. Szym- 
czak (Polonia) 5 p (1), P. Ște
fanov (România) 3.5 p (1).

Radu VOIA

Df TIMS Dl MASĂ
Grubba și Erszcbet Palatinus, 
Zorao Kalinici pretendentii la 
lecui întii in proba de dublu 
mixt. Schimburi puternice, 
mingi salvate in extremis, dar 
șansa a suris cuplului iugoslav. 
Partida a debutat net în fa
voarea perechii Nemeș, Grubba, 
care și-a surprins adversarii 
prin lovituri bine plasate, prin 
servicii derutante, lăsind im
presia unei victorii facile. Nu a 
fost așa, deoarece cuplul 
iugoslav a găsit resursele nece
sare să remonteze handicapul 
și să cîștige următoarele două 
seturi și, deci, victoria finală 
cu 2—1.

Pasionantă a fost și între
cerea din cadrul probelor de 
dublu, nota de interes fiind 
oferită nu numai de calitatea 
bună a majorității partidelor 
— au fost disputate peste 40 
de jocuri în cinci ore, cele mai 
multe cu faze deosebit de spec
taculoase —, ci și de asaltul 
out-siderilor asupra favoriților. 
Iar cel dinții au înregistrat, in 
cele din urmă, un... scor favo
rabil. Atît la masculin, cit șl 
la feminin, sportivii cu șansa 
a doua au reușit surprize, e- 
iiminînd din cursa pentru 
locurile întîi cupluri favorite, 
care, prin palmares șl omoge
nitate, lăsau impresia că-și 
vor tranșa întîietatea intre ele. 
Nu a fost însă așa. Cu o sin
gură excepție, sovieticele Po
pova și Daniliavitciute (favo
ritele nr. 1), care au ajuns în 
finală, în rest Batinici — Pala
tinus (Iugoslavia) și Kreisz — 
Kaposztas (Ungaria) au ieșit 
din „sferturi", iar Grubba — 
Jakubowecz (Polonia) din se
mifinale, toți însă după o a- 
prinsă șl echilibrată dispută. 
Dacă la băieți, în ceea ce-i 
privește pe reprezentanții noș
tri, nu ne așteptam la prea 
mult, dovadă că ei au fost 
scoși din competiție incă din 
„sferturi", fetele ofereau ceva 
mai multă siguranță — mai a- 
les Olga Nemeș și Lian3 Urzi
că —. ele avînd reale dispo
nibilități pentru o prezență 
mai activă. Și, in parte, au 
reușit. Nefigurînd pe lista fa
voritelor, Olga Nemeș și Lia
na Urzică au întrecut cu 2—0 
pe Azza, Mayssa (Siria), cu 
2—0 pe Lohr. Z. Ferenczi (Ro
mânia) și cu 2—0 pe Batinici, 
Palatinus (Iugoslavia), favori
tele nr. 2. In semifinală, ele 
au întilnit o altă pereche 

la punct a bazelor sportive, a- 
sigurarea materialelor, rezolva
rea problemelor privind caza
rea și transportul participanțl- 
lor, Înființarea centrului de 
presă etc.)

Din cele 21 de sporturi o- 
limpice, majoritatea figurează 
pe programul întrecerilor 'mai 
puțin canotajul, tirul și caia- 
cul-canoea înlocuite cu rug- 
byul șl golful).

ECHIPA FEMININĂ 
DE GIMNASTICĂ 
A ROMÂNIEI - 

ÎN SPANIA
Ieri dimineață a plecat spre 

Madrid echipa feminină de 
gimnastică a țării noastre, care 
va susține la finele sâptămînii 
un prim examen competițional 
din acest sezon. Este vorba de 
meciul bilateral Spania—Roma
nia, programat simbătă și du
minică la Toledo, cu exerciții 
impuse și liber alese, impor
tant test de verificare pentru 
ambele reprezentative. Antreno
rii Adrian Goreac și Maria 
Cosma au selecționat următoa
rele sportive pentru această 
confruntare : Lavinia Agache, 
Ecaterina Szabo, Mihaela Stă- 
nuleț, Cristina Grigoraș, Si
mona Renciu, Mirela Barbă- 
lată și Laura Cutina, echipa 
definitivă urmind a fi alcătuită 
simbătă dimineața.

DE PE STADIOANE Șl DIN JURUL LOR...
• Agenția „France Presse*  indică favorită pe Universitatea Craiova
• Favorite certe In cupele europene, dar ți unele semne de între
bare * Vineri vom cunoaște programul semifinalelor in C.C.E., Cupa

cupelor ți Cupa U.E.FA

Astăzi, ultimul asalt al echi
pelor pentru a-și câștiga drep
tul calificării In semifinalele 
cupelor europene ! Din punctul 

„surpriză", Zaharian — Kova
lenko (U.R.S.S.), jucătoare ca
re îmbină foarte bine apărarea 
cu atacul incisiv. Fetele noas
tre nu au reușit să găsească 
cele mai bune mijloace pentru 
a le depăși, astfel că, după un 
meci, totuși, frumos și echili
brat, sovieticele (care aveau 
să cîștige și finala) s-au im
pus cu 2—0. Dintre celelalte 
cupluri românești să mai no
tăm prezența in „sferturi" a 
jucătoarelor Kadar — Leszay, 
care au cedat doar in fața 
favoritelor nr. 1.

REZULTATE — feminin, se
mifinale : Popova, Daniliavit
ciute — Thierett, Germain 
(Franța) 2—0 (9, 8), Zaharian,
Kovalenko — Nemeș. Urzică
2— 0 (20, 15) ; finala: Zaharian,
Kovalenko — Popova. Danilia
vitciute 2—1 (16. —26. 14) ;
masculin, semifinale : Sakamo
to, Watanabe (J) — Borsos, 
Rebel (R.F.G.) 2-0 (19, 16), 
Molnar, Kriston (U) — Gru
bba, Jakubowecz (P) 2—0 (16, 
20) ; finala : Molnar,' Kriston 
— Sakamoto, Watanabe 2—0 
(17, 12). simplu — mas
culin. semifinale : Knli-
nici (I) — Molnar (U) 3—0 
(16, 15, 15), Grubba (P) — Ja- 
vzurek (C) 3—0 (16, 21. 16) ; 
finala : Grubba — Kalinici 3—1 
(14, 14, —17, 16) ; feminin, se
mifinale : Valentina Popova
(U.R.S.S.) — Olga Nemeș (R)
3— 1 (—13, 19, 12, 16), Inna Ko
valenko (U.R.S.S.) — Gordana 
Perkucin (I) 3—0 (13, 14, 16) ; 
finala : Kovalenko — Popova 
3—2 (—11, 18, —17, 15, 14) ;
dublu mixt — finala : Erszebet 
Palatinus, Z. Kalinici (I) — 
Olga Nemeș (R), Grubba (P) 
2—1 (—12, 14, 19).

Turneele de consolare au fost 
ciștigate de Daniela Păduraru 
(R) și Sakamoto (J).
• Astăzi, de la ora 17, in 

Sala sporturilor din Ploiești 
are loc Intilnlre3 amicală inter
națională intre reprezentativele 
României și Japoniei.

BOX • Meciul pentru titlul 
mondial (WBA) la cat. muscă, 
dintre argentinianul Santos La- 
clar și japonezul Shuichl Hozumi 
va avea loc la 5 mal, la Shizuo
ka, ta Japonia.

CICLISM • Italianul Moreno 
Ar gen tin a clștlgat etapa a treia 
a cursei ..Tlrreno—Adrlatico" 
(Grottamare—Palieta. 210 km) ta 
3.28:46 (medie orară de 38.206 
km), urmat de spaniolul Juan 
Fernandez șl olandezul Fritz Pi- 
rard. Lider se menține Gerrie 
Knetemann (Olanda) cu 17.14:20, 
urmat la 2 s de Giuseppe Sarro- 
nl șl la 4 s de Roberto Visentini 
(ambii din Italia) a Etapa a 5-a 
a cursei Paris — Nisa (Miramas— 
La Seyne, 183 km) a fost dominată 
de belgianul Ferdl van den Hau
te înregistrat în 4.59:30 (media 
orară 36,661 km) urmat la 5 s 
de englezul John Herety șl la 7 
s de belgianul Josef Lleckens. 
Clasamentul general : 1. Joop
Zoetemelk (Olanda) 22.55:58, 2.
Jean-Mary Grezet (Elveția) 
22.56:05, 3. Michel Laurent (Fran
ța) 22.56 : 07.

FOTBAL • tn cadrul „Cupei
Libert adores", la Lima. meciul
dintre echipele peruane Univer-
sltarlo șl Alianza, din cadrul

tn timp ce schiorii fond iști si 
cei alpini iau parte acum la 
ultimele întreceri pentru 
varea clasamentelor generale și 
pe probe ta „Cupa Mondială-, 
iar patinatorii artistici și cei de 
viteză și-au și încheiat seria 
principalelor confruntări, a von it 
acum rinduil hocheiștitor sâ intre 
in actualitate...

A VENIT RINDUL HOCHEIULUI

în ziua a patra a campiona
tului mondial de hochei, grupa 
„C“, care se desfășoară la 
„Sportcsarnok" din Budapesta, au 
fost înregistrate rezultatele : Un
garia — R.P.D. Coreeană 14—1 
(0—0, 9—0, 5—1), Olanda — Fran
ța 10—0 (3—0. 2—0, 5—0), Bulga
ria — Danemarca 5—4 (3—1,
1—0, 1—3), R.P. Chineză — Spa
nia 5—0 (1—0, 1—0, 3—0). în cla
sament, pe primele locuri. la 
egalitate de puncte (6), se află : 
Ungaria (34—4), Olanda (28—3) șt 
R.P. Chineză (15—3).

La Anglet, in sud-vestul Fran-

nostru de vedere, firește, < ea 
mai importantă competiție este 
Cupa U.E.F.A., din care face 
parte și Universitatea Craiova. 
Prin prisma rezultatelor de 
pînă acum, a comportării for
mațiilor, AGENȚIA „FRANCE 
PRESSE" indică drept favorite 
pentru semifinalele Cupei 
U.E.F.A. pe Anderlecht, Benfi
ca, Dundee și Universitatea 
Craiova.

Și acum iată unele comenta
rii și amănunte privind cele
lalte „sferturi".

în CUPA CAMPIONILOR, 
in mod normal două formații 
nu pot pierde calificarea, cale 
care au cîștigat în tur în de
plasare. Este vorba de Ham
burger S.V. (3—0 cu Dinamo 
Kiev, la Tbilisi) și Juventus 
(2—1 cu Aston Villa, la Bir
mingham). Formația vest-ger- 
mană s-a instalat in fruntea 
clasamentului „Bundes-ligii" 
după cele două victorii obți
nute în ultimele zile. în timp 
ce Dinamo Kiev, probabil încă 
nepusă la punct cu antrena
mentele în pauza de iarnă, a 
fost eliminată din „Cupa 
U.R.S.S." de Zenit Leningrad I 
„Juve" se comportă acum ex
celent și în campionat și pro
babil nu va avea mari difi
cultăți in fața deținătoarei tro
feului continental. Rossi și 
Gentile sînt ușor accidentați, 
dar ei vor face totuși parte din 
echipa torineză. Celelalte do
uă partide se anunță foarte 
pasionante. F.C. Liverpool, ca
re se îndreaptă In pași aler
gători spre cucerirea titlului 
de campioană a Angliei, ara o 
misiune destul de dificilă in 
fata lui Widzew Lodz (învin
gătoare cu 2—0 in tur) șt nu
mai o victorie la trei goluri o 
poate aduce în semifinale. Co
mentatorii afirmă că elevii an
trenorului Paisley joacă acasă 
ca „niște diavoli" și vor ciș- 
tiga meciul la scorul care le 
convine I Să fie chiar așa ? 
Ne mai amintim de un meci 
hotărltor in preliminariile C.M. 
din 1973 între reprezentativele 
Angliei și Poloniei, cind min
gea, in ciuda extraordinarei 
presiuni engleze, „n-a vrut*  
sâ intre in poarta polonezilor!

•TELEX*
grupei a 3-a, s-a Încheiat nede- 
cis : 0—4 a Hertha BSC a jucat 
amical cu reprezentativa Finlan
dei ou care a terminat la ega
litate : 2—2 (1—1). Au marcat 
Mohr (29). GI6de (63), respectiv 
Kousa (38) șl Rantanen (48)

HOCHEI • Partidă amicală la 
Ljubljana între reprezentativele 
Iugoslaviei și Italiei. Oaspeții au 
obținut victoria cu soorul de 
3—1 (1—8, 1—1, 1—0).

MOTOCICLISM • Pentru ■ 
doua oară competiția de la Day
tona Beach (Flordia) a revenit 
americanului Kenny Robert 
(„Yamaha") care, pe un traseu 
de 322 km. a realizat o medie 
orară de 178,250 km.

TENIS • Turneul feminin de 
la Pittsburgh (Pennsylvania) s-a 
încheiat cu surprinzătorul succes 
al unei tinere Jucătoare amatoa
re Ginny Purdy (S.U.A.), ta vîrs- 
tă de 16 ani, care a dispus de 
braziliancă Claudia Monteiro cu 
6—2. 7—5, a Intre 22 șl 27 mar
tie va avea loc la New York, la 
Madison Square Garden, un im
portant turneu feminin, conțin d

tei, a început desfășurarea gru
pei ,.B" a campionatului mon
dial de hochei pentru juniori. 
In prima zi au fost consemnate 
rezultatele : Elveția — Polonia 
6—2 (3—1, 0—1. 3—0), Austria — 
Olanda 8—4 (3—1, 4—0, 1—3). Ja
ponia — Italia 12—2 (2—0, 6—1,
4—1), Franța — Danemarca 11—I 
(4—2. 3—1, 4—0).

ULLRICH CEDEAZĂ LOCUL-

Marele specialist al blatlonulut,' 
Frank Ullrich, de mai multe ori 
campion mondial șl olimpic și 
deținător al „Cupei Mondiale", a 
cedat întâietatea în acest sezon 
lui Peter Angerer (R.F. Germa
nia). Din cele 8 curse ale „Cu
pei", Angerer șl Ullrich au cîș
tigat doar cite una. Iată clasa
mentul general final : 1. Peter 
Angerer (RFG) 143 p, 2. Eirik 
Kvalfoss (Norvegia) 136 p, 3, 
Frank Ullrich (R.D.G.) 134 p, 4. 
Frank-Peter Rotsch (RDG) 128 p, 
5. Odd Llrhus (Norvegia) 126 p.

meridwune.
Intr-adevăr, atunci portarul 
Tomaszewski a apărat magis
tral. Campioana Spaniei, Real 
Sociedad din San Sebastian, 
învinsă in min. 89, în meciul 
tur. de către Sporting Lisabo
na, cu 1—0, poate recupera di
ferența. dar să nu uităm că, 
în ultima vreme, fotbalul por
tughez se află într-o accentua
tă revenire.

In CUPA CUPELOR, trei 
gazde au toate șansele să so 
califice, pentru că in tur ele 
au terminat la egalitate in de
plasare : este vorba de C.F. 
Barcelona (acum cu Maradona 
în formație, revenit după he
patită și cu un nou antrenor, 
Cesar Menotti, la cirnia echi
pei) în dauna F.C. Austriei 
Viena, da F.C. Aberdeen, fna- 
lista „Cupei Scoției" și lideră 
în campionat. în fata lui Ba
yern Milnchen, și de Real 
Madrid în detrimentul lui In- 
ternazionale. Paris St. Ger
main (2—0 cu Waterschei. in 
tur) poate rezista in deplas :irs 
pentru a obține promovarea.

în CUPA U.E.F.A. două for
mații se și pot considera 
„printre primele 4“ : cele c.re 
au ciștigat în tur, in deplasare: 
Benfica (2—1, la Roma si
S.C. Anderlecht (2—1. la Va
lencia), Misiunea lor pe tse» 
propriu este acum. des. rar. 
mai ușoară. Roma se -Va bo
te" insă la Lisabona pestrw a 
demonstra că rezultatul oe 
acasă nu a fost decit un acci
dent. iar Falcao vrea sâ pleca 
cu „fața curată" înapoi în Bra
zilia sau la New York, 41- 
„Cosmos", unde a fost solicitat 
după Încheierea campionatului 
Italiei ! Oricum, este puțin 
probabil ca lidera campionatu
lui italian să învingă pe „co
lega" ei portugheză — pe te
renul acesteia — și incă la o 
diferență de două goluri... în 
fine, Bohemians Praga are o 
misiune dificilă la Dundee pen
tru a-și păstra avantajul mi
nim emerit pe teren propriu 
(1—0). La noapte vom fi în po
sesia tuturor rezultatelor, iar 
vineri vom cunoaște progra
mul semifinalelor (în toate 
cele trei competiții) din 6 și 
20 aprilie.

Ion OCHSENFELD

pentru „Circuitul Virginia Slims", 
la care au fost invitate primele 
15 jucătoare din lume, intre caro 
șl tenlsmana româncă Virginia 
Ruzlcl • Rezultate din turneul 
feminin de la Boston : Katny
Jordan — Virginia Wade 6—3, 
6—4, Bonnie Gadusek — Mary 
Lou Piatek 1—6, 6—4, 6—3, Wendy 
White — Dianne Fromholtz 6—2, 
6—7. 6—2, Claudia Kohde — Sa
bina Simmonds 6—2, 6—7, 6—1 a 
Americanul Brian Gottfried a cîș
tigat turneul de la Bogota, dis
punând In finală de Andres Go
mez (Ecuador) cu 7—6, 1—6, 7—5. 
In semifinale Gottfried n elimi
nase pe Stan Smith (6—4. 6—0)
lar Gomez pe Eddie Smith (6—3, 
6—3) • Rezultate de la Rotter
dam : Amaya — Isharsky 7—5, 
6—3, Wilkison — Purcell 3—6, 
3—4. 6—2 a „Cupa națiunilor" se 
va desfășura intre 2 șl 9 mai 
la DUsseldorf.

YACHTING a In campionatul 
mondial la clasa „505", desfășu
rat la Adelaide {Australia), pri
mele 4 locuri au fost ocupat- de 
sportivi localnici : Terry Kyr- 
wood 28,7 p, Gary Bruniges 32,7 
p, Geoff Krywood 36.4 si Peter 
Hewson 43 p.
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