
Șf DINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV Al C.C. Al P.C.H.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, marți, 22 martie, a 
avut loo ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
F.C.R.

In cadrul ședinței a fost exa
minat Raportul privind situația 
economico-financiară pe an
samblul economiei naționale in 
anul 1982, rezultată pe baza 
analizei de bilanț.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat că anul 1982 s-a în
cheiat cu rezultate bune in con
solidarea realizărilor obținute 
in dezvoltarea economică a țării. 
In creșterea cu prioritate a 
unor sectoare de activitate, In 
progresul mai rapid al bazei 
proprii energetice și de materii 
prime, reducerea consumurilor 
de materii prime, combustibil 
și energie, valorificarea supe
rioară a resurselor materiale și 
de muncă. O atenție deosebită 
a fost acordată întăririi auto- 
conducerii muncitorești și auto- 
gestiunii, aplicării noului me
canism economico-financiar, 
ceea ce s-a reflectat pozitiv 
în creșterea rentabilității, îm
bunătățirea rezultatelor finan
ciare, asigurarea echilibrului 
financiar și desfășurarea cir
culației bănești in limitele pla
nificate.

Activitatea desfășurată pen
tru îndeplinirea sarcinilor pe 
1982, succesele obținute eviden
țiază realismul prevederilor 
planului, Justețea politicii parti
dului, a indicațiilor și 
orientărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind trecerea la 
dezvoltarea intensivă a tuturor 
ramurilor de activitate, ridica
rea calității producției și creș
terea eficienței in întreaga 
viață economico-socială.

Comitetul Politie Executiv a 
apreciat că rezultatele obținute 
in anul 1982, în condițiile grele 
determinate de criza mondială, 
puteau fi și mai bune dacă în 
toate sectoarele de activitate 
s-ar fi acționat cu mal multă 
răspundere pentru mobilizarea 
tuturor forțelor materiale și 
umane de care dispune econo
mia noastră socialistă. In le
gătură cu aceasta, Comitetul 
Politic Executiv a criticat lip
surile care au condus la nerea- 
lizarea unor indicatori de plan 
și a adoptat un program de 
măsuri pentru îmbunătățirea 
conținuă * activității econo- 
mico-financiare, care va fi su
pus spre dezbatere și aprobare 
Plenarei Comitetului Central al 
Partidului.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat, în con
tinuare, Raportul privind evo
luția prețurilor și tarifelor in 
anul 1982.

Subliniind că evoluția prețu
rilor in anul 1982 se situează 
practie la nivelul prevăzut In 
plan, Comitetul Politie Execu
tiv a apreciat că prin măsurile 
luate s-au asigurat fundamen
tarea acestora pe baza costu
rilor de producție, corelarea pe 
principii economice a tuturor 
categoriilor do preturi, aplica
rea in condiții mai bune a nou
lui mecanism economic In toate 
unitățile socialiste.

Comitetul Politic Executiv a 
trasat ca sarcină ministerelor 
și celorlalte organe centrale și 
locale să ia măsuri pentru creș
terea mai susținută a produc
ției și reducerea costurilor, rea
lizarea intrărilor de produse 
agricole la fondul de stat și a 
desfacerilor de mărfuri către 
populație, la nivelul și in struc
tura prevăzute in plan.

Criticînd unele lipsuri exis
tente. Comitetul Politic Execu
tiv a cerut să se acționeze 
ferm pentru legarea întregii ac
tivități de producție — atit can
titativ, cit și calitativ — de 
cerințele de consum, precum și 
pentru Îndeplinirea integrală a 
prevederilor de plan la prestă
rile de servieil către populație. 
S-a indicat, totodată, tuturor 
ministerelor, unităților econo
mice, Comitetului de Stat pen
tru Prețuri, consiliilor populare 
să ia măsuri pentru respecta
rea cu strictețe a prețurilor, să 
nu se mai admită sub nici un 
motiv majorarea — peste apro
bări — a acestora, urmind să 
fie sancționate cu severitate 
orice abateri de la prețurile 
legal stabilite, inclusiv a celor 
de mercurial.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat, apoî, Raportul privind 
stadiul aplicării măsurilor 
adoptate de conducerea parti
dului pentru trecerea la nepl 
program de lucru in unitățile 
miniere.

S-a apreciat că, pe baza pro
gramului aprobat de Comitetul 
Politie Executiv al C.C. al 
F.C.R. și a indicațiilor date de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Ia Consfătuirea cu cadrele de 
conducere, specialiști și munci
tori din industria minieră și 
geologie, organele și organiza
țiile de partid, consiliile oame
nilor muncii din unitățile mi
niere și de cercetare geologică 
au acționat, Împreună eu mi
nisterele minelor și geologiei 
pentru organizarea activității 
personalului muncitor in trei 
schimburi a cite opt ore și 
asigurarea condițiilor politico- 
organizatorice și tehnice în ve
derea trecerii la programul de 
lucru continuu in toate între
prinderile miniere.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat și aprobat, de aseme
nea, Raportul cu privire la 
efectivul, compoziția și struc
tura organizatorică a partidu
lui la 31 decembrie 1982 ; Ra
portul cu privire la activitatea 
desfășurată in anul 1982 de că
tre organele de partid, de stat 
și organizațiile de masă pentru 
înfăptuirea politicii de cadre a 
partidului ; Raportul privind 
activitatea de rezolvare a pro
punerilor, sesizărilor, reclama- 
țlilor și cererilor oamenilor 
muncii In 1982 ; Raportul pri
vind activitatea internațională a 
partidului și statului in 1982 și 
principalele orientări in politica 
externă in anul 1983 și a ho- 
tărît să le supună dezbaterii 
Plenarei C.C. al P.C.R.

★
Comitetul Politic Executiv a 

rezolvat, de asemenea, proble
me curente ale activității de 
partid și de stat.
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Turneul international de box „Centura de aur“

C. TIȚOIU - ÎNVINGĂTOR, D. CIPERE - ÎNVINS !

Paul dintre cele mai frumoase meciuri de ieri l-au oferit „pe
nele* Anatolie Mikulin — U.R.S.S. (in stingă) și Felix Benites 
— Venezuela. Foto : Dragoș NEAGU

• Aproape 6000 de specta
tori la gala de aseară • Cos- 
tin Stancu - Omar Catari (Ve
nezuela), un meci memorabil • 
Boxerii cubanezi confirmă • 
Azi, maratonul continuă, cu 36 
de meciuri în două reuniuni.

Astăzi, etapa a 21-a a Diviziei „

Maratonul pugilistic al ..Cen
turii de aur“ a continuat 
marți la Palatul sporturilor și 
culturii cu două gale de „pre
liminarii”. Partidele au început 
furtunos, vijelia fiind lansată 
de „jocheii ringului”, boxerii 
de categorie semimuscă. Unul 
dintre favoriții categoriei era 
campionul balcanic Mustafa 
Gene (Turcia). El l-a avut ca 
adversar pe Ion Bălan. com
ponent al lotului național. Gene 
a încercat să-și surprindă par

tenerul de întrecere cu lovi
turi decisive. Unele dintre a- 
cestea au fost evitate de Bă
lan, altele și-au atins ținta, 
fără a reuși însă k.o.-ul ur
mărit de Gene. Bălan, avan
tajat de alonjă, punctează dm 
ce La ce mai frecvent cu di
recte, se deplasează tot mai a- 
ML astfel că Gene ratează mult 
și recepționează__ mult. Par
tida a fost fierbinte, mai ales 
!n finahM ei echilibrat. învin
gător la puncte Ion Bălan Meci

DIN PROGRAMUL DE AZI :

Gaia t ora 15 : panâ : N.
Talpoș — R. Oktombaiiar (R. P. 
Mongolă), Q Stancu — J. So’,îet 

• (Cubal), E. Preda — P. Kaimborov 
(Bulgaria), P. Cercel — A. Mi- 
kulta (U.R.S.S.) ; semiușoarâ : 
Șt. Ștefana — A. Espinosa (Cuba), 
I. Stan — G. Ramon (Vene
zuela) • mijlocie z M. Sîrba - 
A. Laâae (Cuba).

Gala a H-a, ora 18,30, cat. 
cocoș : G. Oprișof — A. Raymond 
(Fncwvțo) ; cat ușoară : D. INe — 
H. Th ier (R.D. Germana) ; cat. 
semimijlocie z G Hojna! - O. 
Deg’rmenci (Tarckr) ; cat mijlo
cie mică z M. Oixrtu — N. Cio- 
banu • cat semigrea : P. Bor- 
neecu — H. Chintona (Cuba), G. 
Oona'd — F. Pamffl.

de mare risipa de eoiergie în
tre campionul Dumitru Șchio- 
pu și japonezul Seiki Segara. 
Doi amatori de luptă corp la 
corp, cu mare viteză de exe-

Petm RENT 
Mircea COSTEA

(Continuare tn nag a 4-a)

■SpGrtitâlsâtfâimnii
MAGDALENA PALL,

BASCHETBALIST A NR. 1A ȚĂRII, 
0 JUCĂTOARE MODEL

MAGDALENA PALL : născută la 13 fanuari. 1963, la Sin- 
crăwni Croc, județul Harghita î practică baschetul din 
amk 1970 ; p. locul I, cu echipa C.S.Ș. Brațovia, la Festl- 
valiâ național pionieresc de mmibaechet dtn anul 1976, de 
trei ort campioană națională da junioare K. de două ort 
campioană fa junioare I (tot eu Brațovta), o dată cam
pioană de senioare (cu Universitatea Ctaj-Napoca) ; a de
butat tn echipa națională de senioare In anul 1978 ; cea 
mal bună performanță : medalia do brom cucerită fa 
Universiada de fa BucurejtL

S-ar putea ca unii să fie 
surprinși de faptul că astăzi 
rubrica nu prezintă pe au
toarea unei performante intr-o

A“ de fotbal

întrecere internațională, ci pe 
componenta unei echipe frun
tașe in campionatul national 
de baschet feminin : Magda
lena Pall, de la Universitatea 
Cluj-Napoca. Să recunoaștem, 
însă, că tînăra sportivă a de
venit o performeră autentică : 
Magdalena Pall este conside
rată cea mal bună baschet-

balistă a țării, a cucerit, en 
prilejul unor turnee interna
ționale, titlul de cea mai teh
nică jucătoare, iar prin cela 
1077 de puncte înscrise în cam
pionatul recent încheiat s-a

Dumitru STANCULESCU

(Continuare In pag 2-3)

MECIURILE ZILEI, LA SCORNEȘTI, ORADEA, TG. MUREȘ Șl BACĂU
• Și la Oradea, liderul are șanse reale să rămină neinvins • F.C. Olt vizează prima victorie 
pe teren propriu din acest sezon • „Colocviu” studențesc, cu gazdele favorite, la lași • La 
Bacău, Steaua a jucat mai mereu bine șl a luat puncte • Pe stadionul din Trivale, Argeșul 
nu are un meci atit de ușor cum arată clasamentul • Din nou două puncte pentru Jiul ? • Un 
singur joc și o mare favorită la București : echipa din Regie • C.S. Tîrgoviște, din nou pe teren 

propriu, are șanse să mai urce in clasament 9 Partidă de mare miză la Tg. Mureș

CLASAMENTUL
1. Dinamo 20 10 10 0 40-15 30
2. Sportul stud. 20 11 5 4 30-14 27
3. Univ. Craiova 19 11 3 5 34-13 25
4. Corvinul 20 9 7 4 30-14 25
5. F.C. Argeș 20 10 4 4 32-23 24
4. Steaua 20 9 5 4 31-25 23
7. S.C. Bacău 20 9 3 8 28-29 21
8. Jiul 20 7 4 7 19-28 20
9. F.C. Olt 20 8 3 9 25-20 19

10. C.S. Tîrgoviște 20 6 7 7 21-22 19
11. F.C. Bihor 20 8 3 9 34-39 19
12. PollL lași 20 5 8 7 20-24 18
13. A.S.A. Tg. M. 20 S 4 9 17-24 14
14. Chimia Rm. V. 20 4 4 10 18-28 14
ÎS. F.C.M. Brașov 20 7 2 11 23-34 14
14. Petrolul 20 7 2 11 22-39 14
17. „FOII- Tim. 20 4 2 12 24-35 14
18. F.Q Constanta 1» 3 4 12 17-39 10

^\\\\\\\\\\\^^

I
II

Scornicești : 
Oradea : 
lași : 
Bacău : 
f*itești : 
Petroșani : 
București :

PROGRAMUL JOCURILOR
OLT 
BIHOR

- CORVINUL
- DINAMO
- „POLI* TIMIȘOARA
- STEAUA
- CHIMIA RM. VELCEA
- F.C. CONSTANȚA

$

5

F.C.
F.C.
POLITEHNICA
SPORT CLUB
F. C. ARGEȘ 
JIUL
SPORTUL STUDENȚESC- PETROLUL PLOIEȘTI
(stadionul Politehnica)
CLUBUL SPORTIV - F.C.M. BRAȘOV
A.S.A. - UNIV. CRAIOVA

Tîrgoviște :
Tg. Mureș :

Toate partidele vor începe la ora 16.

I
I ------------
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

PREGĂTIRILE RUGBYȘTILOR TRICOLORI 

PENTRU PARTIDA CU R. F. GERMANIA

r? *®^e.roa ®*cătuHî echipei care va întîln' duminică reprezentativa R.F. 
Germania, In cadrul C.E. de rugby, ieri după-amiază a avut loc In Parcul 
Copilului un joc de trial. lată-l (cu balonul) pe Marian Aldea In plină 

cursă spre eseu... (Foto ; D. NEAGU)
Amănunte despre acest joc în pag. 2—3.



20 DE RUGBYȘTI TRICOLORI VOR PLECA LA HEIDELBERG 
PENTRU A CONTINUA CURSA SPRE UN NOU TITLU CONTINENTAL

Cursa rugbyștilor tricolori 
pentru un nou titlu continen
tal continuă. După cele două 
victorii de oină acum. în par
tidele cu Franța și Maroc, e- 
china reprezentativă tintește o 
a treia — absolut realizabilă 
— duminică la Heidelberg, 
cu echipa R.F G. Pentru defi
nitivarea lotului care se de
plasează simbătă cu acest gînd. 
al victoriei iucătorii noștri 
fruntași s-au prezentat ieri 
duDă-amiază Ia Parcul copilu
lui. A avut loc un meci de 
verificare. în care replica a 
fost dată de R.C. Grivita Ro
șie. întărită cu internaționalii

ACTUALITĂȚI 
DIN BASCHET

Primele două meciuri 
cadrul etapei a 32-a a

din 
cam

pionatului national de baschet 
masculin s-au desfășurat ieri, 
în Capitală, ele încheindu-se 
cu următoarele rezultate : 
Steaua - I.C.E.D. 95—73 (49—32), 
Dinamo București — Farul 
Constanța 93—86 (53—34). Ce
lălalt ioc al grupei 1—6 se 
dispută joi, la Sibiu, intre 
formatiS locală C.S.U. Balanța 
și Rapid București.

Partidele din cadrul grupei 
7—12 vor 
după care 
noaște o

. pînă la 6 
aprilie se 
turnee pe 
Capitală pentru grupa 1—6. la 
Oradea pentru grupa 7—12. 
Următoarele turnee se vor 
desfășura. în ordine, la Con
stanța Și București (grupa 1—6), 
la București și Cluj-Napoca 
(grupa 7—12).

Subliniem că derbyul Steaua 
— Dinamo va avea 
de 7 aprilie la ora 
Floreasca.
• Tradiționala 

„Cupa speranțelor", 
juniorilor III. își va

avea loc simbătă, 
campionatul va cu- 

scurtă întrerupere, 
aprilie. Intre 6 și 10 
vor disputa primele 
grupe valorice : în

loc în ziua
18. în sala

competiție 
rezervată 

disputa 
finalele la Focșani. între 1 și 
5 septembrie. Pînă atunci vor 
avea loc ..zonele". în următoa
rele localități : băieți — Arad. 
Mediaș. Craiova. Botoșani. 
Brăila ; fete — Rîmnicu Vîl- 
cea Oradea. Sf. Gheorghe. 
Bacău și Tulcea.

NOI MAEȘTRI 
Al SPORTULUI

LA AUTOMOBILISM 
Șl KARTING

Un număr de 10 sportivi 
au primit recent titlul de 

C.
M.

maestru al sportului : 
Zărnescu, I. Mălăuț, 
Panaite, I. Matei, T. Bucă
tarii, I. Santa (la automo
bilism), P. Niculcscu, 
Petrescu, M. Lungu, 
Constantin (la karting).

E. 
I.

Dumitru. Murariu și Alexan
dru (în afara celor doi selec- 
ționabili.. proprii C. Dinu și 
Anton) Și am consemnat o 
replică la tnăltime. viguroasă, 
fazele purtate în viteză 
numeroase, de o parte și 
alta. Firește tricolorii 
impus, cîștigînd cu scorul 
36—14. prin 7 eseuri, semnate 
de Podărescu 2. L. Constantin. 
Munteanu. Paraschiv, Abutoaie. 
Vărzaru. primul jucător trans
formând trei. L Constantin 
unul. Pentru griviteni au în
scris Stroe. Ilca, 
eseuri. Alexandru 
mare.

Determinați de 
ușoare ale lui V. 
can — doctorul Eugeniu Cra- 
ioveanu ne asigură că ambii 
sînt recuperabili pînă la ora 
meciului de duminică —, pre
cum și de amintita trecere a 
cîtorva iucători în 
Griviței Roșii 
meriți 
Theodor Radulescu au 
buințat o formulă inedită, cel 
puțin la nivelul grămezii : 1
Constantin — fuicu. Lungu, 
Vărzaru. Aldea (Abntoaie) — 
Podărescu. Paraschiv — Gură- 
mare. Borș L. Constantin — 
Caragea. Dărăban z— Csoma, 
Munteanu. Tunaru. Și nu au 
operat schimbări, excepția (în
locuirea Iui Aldea cu Abu
toaie) datorîndu-se accidentă
rii — să sperăm fără urmări 
— a valorosului atacant. A fost 
limpede, prin urmare, că teh-

fiind 
de 

s-au 
de

Benedek —
— transfor-

accidentările
Ion și Bu

alcătuirea 
antrenorii e- 

Valeriu Irimescu și 
între-

nicienii au urmărit, pe lingă 
verificarea formei titularilor, 
și testarea intr-un meci întreg 
și defel ușor a mai noilot' ve
niți la lot. mai cu seamă a 
pilierilor. Idee bună, toti cei 
prezent! puțind să aprecieze 
astfel că tineri precum L. 
Constantin sau Tunaru mai au 
de făcut unele acumulări spre 
a deveni, cu 
tori de nădejde.

După joc. Colegiul central 
’ de antrenori a luat în discu

ție alcătuirea lotului atit pen
tru întîlnirea de duminică, cit 
și in perspectiva partidelor cu 
Italia (10 aprilie) și U.R.S.S, 
(15 mai). Astfel, echipa care 
va juca in R.F.G. va fi for
mată din următorii 20 de jucă
tori : Vasile Ion (Farul). So
rin Fuicu (Steaua). Marian 
Aldea (Dinamo). Adrian Lun
gu (Farul). Gheorghe Vărzaru 
(Steaua). Ion 
namo), Sielian 
namo) Victor 
Grivita Roșie) 
chiv (Dinamo) 
mare (R.C. Sportul studențesc). 
Florică Murariu {Steaua). Pom- 
pilie Borș (Dinamo), Gheor
ghe Dumitru (Farul). Gheorghe 
Dărăban (Dinamo). Gheorghe 
Caragea (Dinamo). Mircea 
Munteanu (Steaua) Marin Moț 
(Steaua). . Constantin Dinu 
(R.C. Grivița Roșie), loan Bu- 
can (Stiinta Petroșani), Ale
xandru Csoma (Știința CEMIN 
Baia Mare).

Geo RAEȚCHI

PRIMĂVARA A VENIT. 
SE APROPIE „MONDIALELE

TINERILOR SCRIMERI
Performerii anilor ce vin

adevărat, jucă-

Constantin (Di- 
Podărescu (Di- 

Anton (R. C. 
Mircea Paras- 
Marian Gură-

Primăvara a venit — chiar 
și calendaristic — și apropie
rea campionatelor mondiale de 
tineret — prin tradiție pro
gramate 
vară — 
simțită 
noștri, 
pină la 
34-a 
dedicate 
pină la 20 
noștri la 
planșele 
(Budapesta. 31 martie — 4 a- 
prilie), fac ultimele pregătiri.

Fief-ul clasic al scrimei, 
sala bqcureșteană Floreasca, 
era ieri dimineață suprapopu
lată. Planșele erau asaltate de 
sabrerii veniți din toate cen
trele din tară pentru un con
curs de selecție, iar competiția 
era despărțită de antrena
mentele lotului reprezentativ 
feminin de floretă doar prin- 
tr-o... perdea, 
tre floretiste — un 
inedit : floretistul
Steaua. Livius Buzan, 
ționat pentru 
și antrenorul 
Ne amintim 
campionatelor

— prin tradiție
la început de primă- 
se face tot mai mult 
în tabăra scrimerilor 
Mai sint puține zile 
debutul celei de a 

ediții a „mondialelor" 
cadetilor (sportivi 
de ani) șl candidații 
gloria juvenilă pe 
acestor campionate

Strecurat prin- 
tandem 

clubului 
selec- 

tirreret,C.M. de 
său. Iosif Zilahi. 
că în preajma 

de
în

mondiale

MAGDALENA PALL, BASCHETBALIST A NE. 1 A ȚARII
(Urmare din pag. 1)

dovedit, din nou. cea mai efi
cientă jucătoare a tării (per
formanta a realizat-o și anul 
trecut), cîștigînd astfel 
feul eficacității" oferit 
ziarul SPORTUL. La fel 
adevărat este că 
Pali reprezintă un 
de disciplină la 
și la 
intră 
sală, 
prize, 
minute pentru a arunca 
coș. „Este o plăcere să al

,Tro- 
de 
de 

Magdalena 
exemplu 

antrenamente 
jocuri, fiind sportiva care 
prima și iese ultima din 
cea care între două re- 

mai ..ciupește" dteva 
la 
In 

pregătire o astfel de sportivă", 
ne declara, nu de mult, an
trenorul (al clubului universi
tar clujean și al reprezentati
vei țării) Nicolae Martin ; „Nn 
fin minte ca Magdalena Pall să 
fi protestat la vreo decizie a 
arbitrilor", mărturisea arbitrul 
International Augur Atanases- 
cu. Să-i dăm însă cuvîntul și 
Magdalenei Pali, pe care am 
întrebat-o dacă a existat un 
element hotăritor pentru fru
moasa ei evoluție în lumea 
baschetului :

— Dacă m-ati fi întrebat pe 
care dintre antrenori il apre
ciez cel mai mult, ați fi avut 
răspunsul direct : pe profe
sorul Gheorghe Roșu din Bra
șov. Capacitatea lui profesio-

nală, pasiunea cu care s-a o- 
cupat (și se ocupă) de depis
tarea și instruirea copiilor și 
a junioarelor, grija cu care a 

noastră, a 
devenite 
și ca 
pe mi- 
pe alte 
treptele

urmărit creșterea 
minibaschetbalistelor 
senioare, ca sportive 
OAMENI, m-au ajutat 
ne (sint convinsă că și 
brașovence) să urcăm 
măiestriei sportive.

— Ne bucură faptul 
cuvinte atit de frumoase des
pre fostul dumitale antrenor, 
pe care — dealtfel — și noi 11 
prețuim mult. Să ne ocupăm 
puțin de 
simți în 
a Diviziei

— Am 
pentru i 
eficacității" și nu pot să nn 
profit de prilej pentru a mul
țumi colegelor pentru spriji
nul primit în realizarea per
formanței. Pentru că nimeni 
nu poate crede că poți deveni 
coșgeter de unul singur.

— Referitor la campionatul 
încheiat duminică : consideri
locul secund al echipei „U“ 
ca o reușită sau ca un eșec 7

— înaintea începerii campio
natului ținteam doar locul 3, 
deoarece din lotul nostru nu 
mai făceau parte trei jucătoare 
cu mare experiență competi- 
tională. Pe parcurs, cind ne 
aflam în fruntea clasamentu
lui (cu cinci puncte avans), ne

că ai

actualitate: cum te 
calitate de

i .A" 7 
o mare 

cucerirea

coșgeteră

satisfacție 
„Trofeului

vedeam cu titlul „în buzunar". 
Pînă la urmă ne-am clasat 
„la mijloc", pe locul 2. Cine 
ar putea fi mulțumit de pier
derea locului I pe care l-am 
detinut timp de 43 de etape 7

— Presupun că acest insuc
ces te-a afectat

— Bineînțeles, 
lași timp, m-a 
Am încredere în 
incredere in antrenorul Nicolae 
Martin, am încredere în mine 
și sînt convinsă că dirigui
torii secției de baschet a clu
bului Universitatea ne vor 
sprijini pentru completarea 
efectivului. Deci, de ce să nu 
fiu optimistă 7

— Optimismul se referă 
la viitoarele performante 
echipei Universitatea 7

— La ele, desigur, dar 
cele pe care sper să le 
nem anul acesta in 
campionatului european 
Ungaria, precum și Ia 
fapt in priipul rind) rezulta
tele bune pe care doresc să 
Ie realizăm in vară, la Uni
versiada de Ia Edmonton.

— Telurile în domeniul spor
tului sint clare șl... onorante. 
Ne poți saune ceva despre 
preocupările extra-sportive 7

— Nu precupețesc nimic pen
tru a deveni studentă a Fa
cultății de chimie industrială.

— Iți dorim mult succes !

Dar, in ace- 
și ambiționat, 
echipiere, am

doar 
ale

și la 
obti- 

cadrul 
din 
(de

ECONOMII ÎN BUGETUL DV. OPTÎND
PENTRU PETRECEREA IN EXTRASEZON
A VACANTELOR SAU CUREI BALNEARE

STAȚIUNEA
Martie, 
aprilie, 
mai

Iunie, 
iulie, 
august 
■ept

ECONOMIE NR. ZILt

Căciulata, hotel 1.663 lei 2.249 lei 536 lei 18
Ef. Nord, hotel 1.607 lei 2.627 lei 1.020 lei 18
Mangalia, hotel 1.607 lei 2.627 lei 1.020 lei 18
Felix, hotel 1.777 lei 2.616 lei 869 lei 18
Sovata, hotel" 1.814 lei 2.646 lei 832 lei 18
Herculane, hotel 1.847 lei 2.646 lei 832 lei 18
Covasna, hotel 2.142 lei 2.940 lei 798 lei 20
Buziaș, hotel 2.121 lei 2.646 lei 525 lei 20
Tușnad 2.016 lei 2.667 iei 651 lei 20
Vatra Dornei, hotel 2.146 lei 2.667 lei 525 lei 20

Odihnă
Poiana Bv„ hotel 1.197 lei 1.701 lei 504 lei 12
Sinaia, hotel 1.804 lei 1.638 lei 554 lei/ 12
Predeal, hotel *1.159 lei 1.61* lei 459 lei - 12

45,2 lei — 6 zile la vile în stațiunile: Predeal, Sinaia, Tușnad. 
444 lei — 6 zile la vile în șfațiunile: Bușteni, Breaza, Lacu 
Roșu, Borșa, Borsec.
1.323 lei — 18 zile în vile în stațiunile : Vatra Dornel, 
Govora, Herculane, Olănești, Călimăneștl, Căciulata. 
Informații și Înscrieri la Agențiile de turism ale I.T.H.R. 
București din : Str. Toriitza nr. 13 (telefon 14.95.94), Str. 
Mendeleev nr. 14 (telefon 59.37.60), Bd. 1848 nr. 4 (telefon 
14 98.81), Bd. Republicii nr. 39 (telefon 14.03.00), Calea Mo
șilor — Bloc 55 (telefon 11.08.48), Calea Griviței nr. 139, 
Str. Luterană nr. 4 (telefon 14.21,77/29c7).

Dragoș NEAGU

și speranțele lor

Speranțele f lore da
telor In această pri
măvară pentru
„mondialele" de ti
neret : Ellsabeta
Guzganu, Csila Ru- 
parcsics și Rozalia 
Oros (de la stingă 

la dreapta).
Foto :

de 
a 

că

seniori de la Clermont-Fe
rrand 1981 același antrenor l-a 
pregătit pe Petru Kuki, cel 
care avea să devină In acel an 
vicecampion mondial și me
daliat cu argint la Universia
dă. Să sperăm într-o similitu
dine 1

Fetele nu sînt deranjate 
vecinătatea zgomotoasă 
concursului de sabie pentru
au intrat în sală (lucru speci
fic, inclusiv lecții) după o to
nifiantă pregătire în aer li
ber. pe dreptunghiul străjuit 
de coșurile de baschet din 
vecinătatea sălii. Mobilitatea 
floretistelor Elisabeta Guz
ganu, Rozalia Oros și Csila 
Ruparcsics — reprezentantele 
noastre pe planșele „mondiale
lor0 1983 — s-a dovedit 
remarcabilă. Ele zburdau 
cum niște iezi pe o iarbă 
mijită sub razele soarelui 
măvăratic, uitînd că se 
pe bitumul dur, trebuind 
fel să fie temperate de antre
norul Ștefan Haulker. „Prono
stic pentru Budapesta 7 în 
mod normal, toate trei au va
loare de finaliste. Au acum și 
mai multă experiență decit la 
ediția din 1981, cind același 
trio a fost prezent la Lau
sanne, Ruparcsics și Guzganu 
ajungind atunci printre prime
le 16. Și dacă toate vor intra 
în finala de 8, vom lua cel 
pu(io o medalie", opinează an-
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NICI UN PUNCT MARCAT 
DE ȘAH EUGENIA GHINDĂ
La Mediaș, cele două șahls- 

te angrenate In barajul pen
tru desemnarea campioanei

LA BUCUREȘTI, CAMPIONATUL 
UNIVERSITAR DE BADMINTON

Simbătă șl duminică, ta sala 
Institutului Politehnic București, 
peste ioc de sprtlvl studențl iți 
vor disputa finalele campionatu
lui republican universitar de 
badminton. Acțiunea este organi
zată de Mi-.ietogțH Educației șl 
Invâțămir.tuiui, U.A.S.C.R. și 
C -N -E F.S.

naționa 
Eugeni 
depăși 
tide, 
ieri pl 
mărul I 
tablă | 
cum sl 
tei păi 
este fd 
apreciJ 
girea I 
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mai pl 
a răml 
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PUNCT FINAL IN CAMPIONATUL FEMININ DE VOLEI, DIVIZIA „B"
Duminică «-a desfășurat ultima 

etapă din cadrul campionatului 
feminin al diviziei secunde de 
volei. Iată rezultatele înregistrate 
și clasamentele finale :

Seria I : Universitatea IEFS
Buc. — Confecția Buc 3—1, Pra
hova IPG Ploiești — Penicilina 
n Iași 3—0. LT.B. — Voința Buc. 
I—2, Ceahlăul 
brul Suceava 
prinzătoare a 
s-au... salvat 
dare !) : seria « • viumia ir.
Măgurele — Bralconf Brăila 3—0. 
Flacăra roșie H Buc. — Spartac 
Buc. 3—1. Dacia Pitești — Uni
versitatea Craiova 1—3, Chimia 
Rm. Vîlcea — Chimpex n Con
stanța 3—0 : seria a in-a : Ar
mătura Zalău — Universitatea 
Timișoara 3—1. Explormln Ca
ransebeș — Metalotbhnlca Tg. 
Mures 3—0. A.S.S.U. Craiova — 
Textila Cisnădie 3—0. G.I.G.C.L. 
Brașov — Olimpia Oradea 3—0.

P. Neamț — Zim- 
2—3 (victorie sur- 
sucevencelor care 

astfel de retrogra- 
a 11-a : Chimia Tr.

ISeria
L U. IEFS Buc. 14 13 1 38112 U
2. Voința Buc. 14 U 3 37:15 25
3. I.T. București 14 1 5 33:24 23
4 Confecția Buc. 14 8 8 29 ^4 22
i. Ceahâlul P.N. 14 7 7 28:23 21
8. Penicilina n 14 3 11 15:33 17
7. Zimbrul Sv. 14 3 11 14 J4 17
8. Prahova PL 14 2 12 15:38 1B

Seria a n-a
L Univ. Craiova 14 13 1 48 : 8 27
2. Chimia Rnt V. 14 12 2 38 : 9 M
3. Dacia Pitești 18 8 8 20
L Bralconf Br. 14 8 8 22:31 2fi
5. FL roșie n 14 i 8 23:31 it
8. Chimpex n 14 8 • 21:33 18
7. Spartac Buc. 14 8 1 22 34 19
A Chimia Tg. Mâg 14 4 10 20 -J0 18

(Corespondenți : N. Mateeseu, Gh. 
Lazâr. O. Gutu. O. Bălteanu. C. 
Busu. L Frtcanu. p. Berbecu-u, 
I. Domuta, 
C. Gruia).

N. Magda, Șt Gurgui,

Seria a m-a
1 . GIGCL Bv. 14 B C 29:21 22

L ASSU Craiova 14 B 6 80 A3 22
X- Explormln 14 8 B 25:23 22
L Armătura Zalău 14 7 7 27:24 21
L Olimpia Or. 14 7 7 23:26 21
L Univ. Tim. 14 4 8 23:29 20
7. Metalotehiilca 14 6 8 22:29 20
L Textila Cisnădie 14 < 8 23:31 20

Echipele Universitatea IEFS 
Bue„ Voința Buc, Universitatea 
Craiova. Chimia Rm. Vllcea, 
G LG.CX. Brașov si A.S.S.U. Cra
iova vor lua parte la turneul 
pentru promovare In prima divi
de (programat la Rm. Vllcea In
tre 3 și 7 aprilie, primele 4 cla
sate urmînd să nai dispute un 
turneu pentru cele două locuri in 
WA". Intre 5 si 7 mal). Au re
trogradat.: Prabcva LP.G. Plo
iești. Chimia Tr. Măgurele și 
Textila Cisnădie.

ADMINISTRAȚIA DI STAT LOTO PR0N0SP0R1 INFORMEAZĂ
AȚI JUCAT NUMERELE PRE

FERATE 7

• De ta agențiile Loto-Proco- 
•port »e mal pot procura numai 
astăzi șl rutine bilete eu nume
rele alese de dv. pentru trage
rea obișnuită Loto de vineri tS 
martie 1983. Se reamintește că o 
formă avantajoasă de joc, utili
zată cu succes de to* mal nu
meroși parti cipanțl, o oonstitule 
variantele combinate, achitate 
100% sau 25%, pe care se pot 
obține sulte de dștiguri la mal 
multe categorii. • In aceste zile 
continuă vtnzarea biletelor pen-

tru tragerea Loto 2 de duminică 
27 martie 1983. La tragerea si
milară precedentă, desfășurată 
ta 13 martie a.c., au fost atri
buite, Intre altele : 3 dștiguri a 
dte 58.000 lei la categoria I. ob
țin ute pe bilete achitate 25%, de 
partlclpanțil Marian Neculai Că
tălin (Brăila), Nicolae Tlcu 
(lași) șl Marin Teodoreseu (Bucu
rești), 7* de dștiguri de valori 
cuprinse intre 28.000 șl 1.600 lei 
ta categoriile 2 șl 3 etc. încer
cați să obțineți șl dv. succese 
asemănătoare sau chiar mal mart 
ta tragerea de la sflrșltul acestei 
săptăminl !

• Tragerea obișnuită Pronoex- 
pres de astăzi, 23 martie 1933, se 
desfășoară lnceptr.d de la ora 15,45 
ta sala clubului sportiv Progre
sul din București, str. dr. Stal- 
oovid nr. 42 ;
gătoare se 
cursul serii la 
dio.

numerele dștl- 
vor transmite ta 

televiziune și ra-

CIȘTIGURILE
PRONOSPORT
1983. Cat. 1 (13________ _  .
riante 25% a 34.178 lei : cat. a 2-a 
(12 rezultate) : 8 variante " 
8.397 Iei și 135 variante 
1.349 lei : cat. a 3-a ai 
tate) : 92 variante 100% a
ti 2.321 variante 25%

CONCURSULUI 
DIN 20 MARTIE 
rezultate) : 7 va-

100% a 
25% a 
rezul-

629 lei 
a 157 lei.
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Poloiștii noștri I

juniori in regres : I
I

DE LA 14 LA 6, I
LA 14-17 I

IN MECIURILE I
CU TURCIA!... I

In

VEȘTI DE ULTIMA ORA DE LA DIVIZIONARELE
„ ACCIDENTAJU", SĂNĂTOȘI-TUN!
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'Notam, cu o săptămină 
urm'ă, că poloiștii din lotul 
nostru reprezentativ de juniori 
au învins categoric (14—6) 
formația similară a Turciei 
dar nu au convins întru totul. 
De data aceasta, după întîlni- 
rea revanșă dintre cele două 
formații — disputată la finele 
săptăminii trecute 
dem 
de-a 
luția 
să-i 
țelor 
ne surprinde mai mult (acest 
14—17 avînd o explicație in e- 
liminarea, in. ultima parte a 
meciului, fără drept de inlo- 
cuire, a lui Zaharia, pentru 
rănirea serioasă a unui adver
sar — fără intenție, ne place 
să credem), cit mai ales ma
niera în care a jucat echipa 
noastră. Ea a intrat în apă 
parcă fără tragere de inimă 
înotînd cu... încetinitorul. Tn 
atac s-au comis greșeli copilă
rești, aruncările la poartă 
fiind, multe dintre ele, ane
mice, iar in apărare s-au creat 
destule fisuri, de care oaspeții 
au profitat prompt Antrenori' 
lotului au avut unele lucruri 
de reproșat arbitrului Gh. 
Nistor (acesta a condus me
ciul împreună cu antrenorul 
Paul Niculescu), insă repro
șurile trebuie făcute, fără doar 
și poate, propriilor elevi !

Poloul nostru a depus 
eforturi pentru a cuceri, 
mai departe decît anul trecut, 
prima medalie din istoria sa 
la un campionat european — 
de juniori. Nu putem accepta, 
deci, în nici un feb evoluții 
de genul aceleia de sîmbătă ! 
Actuala generație de juniori 
trebuie să muncească spre a 
se impune la rîndul ei. nici
decum să trăiască din aminti
rile... altora. Tragem acest 
semnal de alarmă acum, cînd 
pînă la „europene" mai e des
tul <- timp. Și 
considerăm 
ta din ultima 
cia drept un 
voluțiile viitoare 
de juniori vor fi într-adevăr 
convingătoare, 
de reabilitare 
doua jumătate 
tămîni, cînd 
iau parte la un tuyieu 
național în Turcia.

ne ve- 
nevoițj să ne arătăm 
dreptul alarmați de evo- 
ce’.or pe care ne place 

numim purtătorii speran- 
noastre. Și nu insuccesul

mari 
nu

vom putea să 
contraperforman- 
partidă cu Tur- 

accident dacă e- 
ale lotului

I
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Primul prilej ' 
— chiar in a 
a acestei săp- 
tinerii poloiști 

inter-

G. R.
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pregătirea și progresul tine
relor elemente. Eficiența a- 
cestor genuri de Întreceri este 
unanim recunoscută, In toa
tă lumea, organizindu-se nu
meroase concursuri, culmi- 
nînd cu campionatele europe
ne șl mondiale, la care parti
cipă alergâtOri consâcrați în
arena internațională. Nu în
țeleg, a concliis interlocutorul, 
de ce nu se inițiază astfel de 
competiții la nivel republican, 
—mai ales penru co- 
v pil și juniori4*.

într-adevăr, de ce 
sînt neglijate con
cursurile pe piste

I
I
I

F.C. OLT va prezenta formația 
standard. CORVINUL HUNE
DOARA a ajuns aseară, la Sla
tina. cu un singur semn de în
trebare, în privința lui Dubin- 
ci(ic — accidentat. F.C. BIHOR 
nu-1 va putea folosi pe Kun II 
eliminat In meciul de la Tîrgo
viște și ssupendat Ieri de Comi
sia de disciplină pe două» etape. 
DINAMO va prezenta ace
iași „unsprezece- care a ob
ținut victoria ou A.S.A. Tg. 
Mureș. S.C. BACĂU îl are 
în continuare accidentați pe 
Lunca și Adolf. STEAUA nu-i 
poate foiosi pe T. Stoica, Ma- 
jaru, FI. Marin și Ducadam, toți 
indisponibili. L. F.C. ARGEȘ sînt 
incerp Badea șl Iovănescu. JIUL 
anunță reintraiea lui Stana; La

A“
F.C. CONSTANȚA, Sameș este 
indisponibil în continuare. C.S. 
TÎRGOVIȘTE nu-1 va putea fo
losi pe Dumitrescu, încă nerefă
cut. Constantin și O. Popescu, 
care au Jucat cu temperatură în 
meciul cu F.C. Bihor, sînt com
plet refăcuți La A.S.A. TG. MU
REȘ, participarea Iul Fanici este 
incertă. UNIVERSITATEA CRA
IOVA a sosit la Tg. Mureș cu 
efectivul complet, mai puțin Cri- 
șan, care urmează un tratament 
intensiv de acupunctură sub con
trolul medicului bucureștean 
Florin Brătilă. SPORTUL STU
DENȚESC are o' singură proble
mă și anume dacă Iorgulescu va 
putea fi apt de 1oc. PETROLUL 
anunță posibila reintrare a lui 
Cojocaru

ARDIIRII VIIIOARELOR
La sfirșitul acestei luni (30 

trai tie). lotul -A- si olimpic sus
țin intilniri cu selecționatele si
milare ale Iugoslaviei. Astfel, 
meciul amical de acasă (orașul 
încă nu a fost desemnat), 
dintre primele reprezentati
ve ale celor două țări, 
va fi arbitrat de Matevos Mkrtc- 
han, din Uniunea Sovietică, iar 
meciul de la Belgrad, dintre se
lecționatele olimpice ale Iugosla
viei si României, din prelimina-

PARTIDf INTLIINAJIONAIE
riile J.O.. va fi condus de o bri
gadă din Portugalia, avîndu-1 la 
centru pe Margues Pires. în 
sfîrșit. dubla întîlnire din semi
finalele «Cupei U.E.F.A.** dintre 
Benfica Lisabona și Universita
tea Craiova va avea următorii 
arbitri : Erik Frederikson (Sue
dia) la meciul tur. de la 6 apri
lie. de la Lisabona. și Robert 
Bonar Valentine (Scoția), la jo
cul retur, de la 20 aprilie, de la 
Craiova.

Nu este pentru prima dată 
cînd scriem despre o situa
ție aparent minoră, dar care, 
din păcate, ‘ 
multe ori o evidentă abatere 
de la etică a 
conducătorii echipelor 
tre de fotbal Este vorba des
pre acele știri publicate, de 
regulă, in a tunul etapelor Di
viziei „A", sub titlul ” “ 
din cele 18 tabere**, 
țin știri, 
iubitorii . .
care le dorim cît mal exacte 
pentru reala informare a ci
titorilor. Din pă- — 
eate însă, unii con
ducători de clu
buri cred că in- 
formînd greșit — 
de fapt dezlnformînd 
publică — încercînd, 
să-si inducă în eroare parte
nerii de 1oc, își ușurează 
sarcina proprie în meciul cu 
pricina.

în etapa de sîmbătă au fost 
mai multe cazuri de acest fel 
(Steaua, Corvinul, Politehni
ca Timișoara, Politehnica Iași, 
C S. Tîrgoviște). pe care, de
sigur. cititorii le-nu sesizat si 
au tras 
care se 
rioziatea 
duc** 
Dar 
mal ___
tate profesională. în cele din 
urmă de lipsă de sportivita
te. este acela al lui Romeo

demonstrează de
unora dintre 

noas-

„Vești 
Ele con- 

interesante pentru 
fotbalului, știri pe

Pașcu, de la F.C Bihor. La 
solicitarea noastră telefonică, 
ne-a comunicat. (informație 
publicată în ziarul de sîmbă
tă). printre anele, că în orice 
caz Grosu s* Zare, „rupți în 
meciul «olimncCcr», de la 
Pecs**, nu voi *uca si chiar 
nu vor face deplasarea. Drept 
pentru care știrea a apărut 
astfel redactată : „Este incert 
Nedelcu II. iar Grosu si Zare, 
accidentați în 
Pecs al 
că nici 
rear

Un minut 
de ETICA
opinia 
deci.

concluziile 
despre se

care „pro- 
lnformații. 
de cea

singuri 
impun 
celor 

aceste 
exemplul 

crasă lipsă de probi-

... meciul de la 
««olimpicilor*», probabil 
nu vor face deplasa- 

Tîrgcvîste. _2" ’
noi. De aceea, 
ne-a 
?înd Grosu.
Zare 
sîmbătă. înainte 

în
Bihor, iar 
Kun It

i-a r___
,ll**-le de bază, 

minute.

la adăugăm 
mare 

fost surpriza 
și pe 

i-am văzut 
de 

vestiarul lui 
antrenorul- 

cînd a anun- 
inclus pe

meci. 
F. C.

jucător 
tat formația, 
amîndoi în 
Si au 1ucat 90 . de ____
fiind și printre cei mai buni 
din echipa bihoreană ! între- 
bîndu-1 ne Ror.i^o Pășea, unul 
din conducătorii delegației 
orădene. despre starea de să
nătate a oeljr doi, a bombănit 
ceva neinteligibil si a ridicat 
din umeri. trrcînd — degajat 
— peste „moment**...

Ce putem spune despre ast
fel de conducători lipsiți de 
un elementar spirit de sporti
vitate 7

Mircea TUDORAN

pol,
alte 
Pă- 
eni, 

de 
brs, 
In
ia 

Lne- 
kult 
en- 
de 

le-a 
Ul- 
pe 

atît 
nor 
mal 
bea,

reduse ? Cînd te 
gîndești că patinatorii de 
viteză au fost la discreția 
vremii, iar în sezonul 
de iarnă aproape toa
te concursurile lor au fost a-
mînate din cauza timpului ne
favorabil, „nu poți înțelege 
de ce nu sint folosite arenele
de gheață artificială din Bucu
rești, Galați, M. Ciue, Gheor- 
gheni, Timișoara, Cluj-Napo- 
ca, Tg. Mureș, Ploiești 
și alte orașe care pot 
găzdui, mai cu seamă în ier
nile blinde, o bogată activi
tate competițională rezervată 
elementelor talentate**.

La ora actuală există în 
țara noastra 16 patinoare ar
tificiale. Deci o suficientă ba
ză materială. Inițiativa lip
sește.

Tr. IOANIȚESCU
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I 
I 
I 
I
I
I
I
I
I 
I
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I
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a Spectatorii' brașo
veni s-au aflat sîmbă
tă din nou în... ofsaid, 
ei confirmînd poziția 
de .Lanternă“ în clasa
mentul .Trofetllui Pet- 
schovschi-. competiția 
sporii vi tătiL .Ținta" 
fluierăturilor ri apos
trofărilor a fost briga
da de arbitri si jucă
torii vTceni. considerați 
a fi vinovat! de fap
tul că F.C.M. Brașov 
nu a ieșit de oe teren 
învingătoare. Așa se 
întlmplâ cînd nu se 
.\ede btrna- din jocul 
echipei favorite a Ar
bitrul orădean Mircea 
Neșu a a.ut de condus 
un med greu, .pe 
viață și pe moarte-, 
fiind la un pas de a 
primi calificativul ma
xim. A tinut jocul In 
mină, a fost mereu pe 
fază, a dictat decizii 
conforme cu realitatea, 
dar a tatirzîat să ara
te cartonașul galben 
în unele situații care 
impuneau o asemenea 
decizie. In primul rînd. 
fundașului V. Stefan, 
mereu cu intervenții 
.la intimidare-. a A- 
p lăuze puternice, cel 
puțin la fel de puter
nice ca șl ÎQ momentul 
marcă iii golului de că
tre Kallo. au răsunat 
pe stadionul din Tîr- 
govlște în momentul în 
care crainicul adresa 
felicitări Universității 
Craiova oentru frumoa
sa calificare în semi
finalele Cupel UEFA 
a O impresie frumoa
să a lăsat sîmbătă. la 
Tîrgoviște, în echipa 
F.C. Bihor, debutantul 
Szucs (21 ani), fost în 
Divizia „C*. la Unirea 
Valea lui Mihai. înalt, 
bine făcut, cu o tehni
că individuală destul de

bună, aie toate posi
bilitățile să progreseze, 
în schimb, consacratul 
Doru Nicolae nu s-a 
văzut pe teren decît în 
min. 17, cînd a primit 
cartonașul galben... a 
Excelentă comportarea 
fundașului bihorean 
Dianu, fostă extremă, 
care nu și-a uitat spe
cialitatea dinții. Atent 
în defensivă, el aduce 
un important apbrt 
propriului atac, ser- 
vindu-i centrări ca la 
carte. Păcat că atacin- 
ții orăceni le-au risi
pit- a A mai existat 
un debutant în partida

care să asigure poziția 
perfectă a tibiei și pe
roneului. • Cu totul 
remarcabil aspectul ci
vilizat al încăperilor si 
Instalațiilor de sub tri
buna stadionului din 
Bacău. Am spune chiar 
că din acest punct de 
vedere Sport Clubul e 
pe primul loc în Divi
zia „A**. „Asta se da
torează hărniciei pre
ședintelui Costinescu — 
susțin suporterii. Ce 
păcat că jucătorii nu 
se gindesc la o Cupa 
UEFA... Vizitatorii s-ar 
simți tare bine**. a Ie
șeanul Grigore Ilisei.

dida calificare în 
semifinalele Cuptei
U.ElF.A.*». a Alexan
dru Mustațea, arbitrul 
jocului dintre Univer
sitatea Craiova si 
Sportul studențesc, a 
primit calificativul sa
tisfăcător. Și aceasta 
pentru faptul că nu a 
acordat o lovitură libe
ră din imediata apro
piere a careului de 16 
m craiovean. la un 
fault comis de Ștefă- 
nescu asupra lui M. 
Sandu, ca și pentru 
unele neconcordanțe 
dintre el și tuslerul 
Ludoșan. a Puțini

bui o extremă, un mij
locaș, un portar și ce 
să mai zic ? ; N-ați 
văzut cu cite mîini... 
moarte am jucat ? Și 
acum mergem la Spor
tul studențesc...** Grea 
este viata de antrenor! 
Mai ales atunci cînd și 
acei jucători în care 
Mateiănu crede cel mai 
mult îl cam dede de la

ÎNTRE VESTIAR Șl OAÎON...

un meci, la altul. • 
Bozeșan revine în 
„prim-planul** fotbalu
lui. Se știe cît a stat 
el în umbră după ple
carea de la Tg. Mureș 
(din vina sa și a al
tora). Timpul a trecut 
și Bozeșan.
a „prins' 
semnele
El s-a 
fiecare 
ales în 
trolul.

de U Tîrgoviște : arbi
trul de linie Mihai 
Pencca din Roșiori. 
Prestația lui. fără gre
șeală ! a La intrarea 
echipelor oe tera. Va- 
sile lanul, văzindu-1 
pe Ciuta ru. a excla
mat : „Ne-a bătut în
totdeauna-. A fost O 
constatare-intuitie. de
oarece la capăt «ii me
dului victoria băcă
uanilor a fost corrma- 
semr.ată în primul rind 
de Chitara, actor a 
două goluri si ,conu- 
tor- al celui de-al 
treilea. a Valorosul 
fundaș băcăuan. Lun
ea, grav accidentat în 
meciul cu F.C. OIL a 
fost . transoortnt la 
București. El se află 
sub îngrijirea doctoru
lui Dcrischl. Dubla lui 
fractură nu e dintre 
cele simple. Bandajul 
ghipsat nu a fost apli- 
caL deoarece nu s-a 
realizat tacă, extensia

prezent la meciul de la 
Bacău, dar nu în cali
tate de comentator, re
greta. după primirea 
celui de-al doilea gol 
în poarta ieșeană, ab
senta portarului Dohot. 
care se afța. la ora 
aceea, în India, cu se
lecționata de tineret. 
La care, un alt ieșean, 
a adăugat : „Barem
Dohot e In India, Dar 
nu înțelegem de ce 
Iordacbe. unul dintre 
cei mal buni portari 
din tară, dacă nu cel 
mai ban, face tușă la 
.Steaua-. a înaintea și 
în pauza meciului U- 
niversitatca Craiova — 
Sportul studențesc,
crainicul stadionului
-Central- a citit zeci 
de telegrame adresate 
clubului și jucătorilor 
craioveni. din toate 
colturile tării. Toate 
aceste telegrame con
țineau același text : 
.Felicitări pentru splen-

spectatori, duminică, în 
tnbuneie .Centralului** 
craiovean, doar vreo 
15 000. Din acest motiv, 
stadionul părea aproa
pe gol comparativ cu 
...furnicarul de miercu
rea trecută, la meciul 
cu F.C. Kaiserslautern. 
• Cotneliu Stroe, vice
președintele Clubului 
Universitatea Craiova, 
spunea duminică: „Da
că am putea construi 
un stadion de 300 000 
de locuii pînă la 20 
aprilie, data returului 
cu Bcnfica Lisabona, 
cred că tot n-am reuși 
să facem fată cereri
lor de bilete !• • Du
pă meci, ta drum spre 
vestiarele timișorene 
l-am surprins pe an
trenorul ploiestenilor. 
Vidrei Matcianu ; era 
tare abătut, mult mai 
trist decît elevii săi. 
Ne-a privit si a dat 
din umeri. Apoi s-a 
destăinuit : .Ne-ar tre

care, iată, 
echipa, dă 

revirimentul ui. 
remarcat în 

etapă și mai 
meciul cu Pe- 

____ _ cînd a înscris 
șl un spectaculos gol, 
cu capul, 
forță, a 
„scoată“ " 
la mijlocul 
vine mereu la gol. E 
clar, lui Bozeșan 1 s-a 
redeclansat orgoliul de 
pe vremea cînd CorneJ 
Drăgușin îl chema la 
reprezentativa de tine
ret. Si zice că vrea 
să-1 prindă din urmă 

Geolgău. Să fie 
într-un ceas bun ! •
Stupidă accidentarea 
masivului fundaș cen
tral timișorean,- Pălti- 
nișan, la un antrena
ment. Un coechipier a 
încercat să trimită cu 
capul, ce spate, o pasă, 
Păltinisan a 
degaieze șl 
ciocnire s-a 
o... fisură 
Cind se

Bozeșan are 
început să 

multe mingi 
terenului.

pe...

sărit să 
din acea 

ales cu 
maxilară. 

dovedea în
mare formă. Păltinișan 
este obligat acum să 
privească iocul de pe 
tușă...

PRHENȚII JUSTIFICATE
Frumos, chiar foarte frumos 

acest meci F.C. Baia Mare — 
Cluj-Nap o ca (soor ; 3—1). con
siderat, pe deplin meritat, der
by- ui etapei seriei a m-a a eșa
lonului secund. Confruntarea 
dintre cele două foste divizionare 
„A-, cu veleități șl aspirații în
dreptățite de promovare (de fapt, 
de revenire) pe prima scenă fot
balistică a țării, a oferit
un joc de o bună valoare teh
nică și spectaculară, cu patru
goluri înscrise și alte dteva... 
ratate. F.C. Bala Mare a avut o 
prestație foarte bună, etalind un 
fotbal frumos, cursiv, în conti
nuă mișcare, cu dese schimbări 
și ruperi de ritm care au supus 
unei permanente presiuni defen
siva „șepcilor roșii**. Băimărenii 
au beneficiat de aportul hotărî- 
tor al mijlocașului Bălan, în 
vervă de joc. cu un mare trava
liu, care a fost cei mai bun 
jucător de pe teren. La rîndul 
lor, studenții din orașul de pe 
Someș s-au apărat calm și or
ganizat și au inițiat contraatacuri 
iuți, tăioase, care au creat multe 
probleme gazdelor. Iată fazele 
din care s-au Înscris golurile : 
în min. 28, Roznai a deschis sco
rul, reluînd cu capul, în plasă, 
o excelentă centrare a lui Sepi, 
în min. 67, Koller a transformat 
impecabil un penalty la un fault 
comis în careu de Ciocan asu
pra lui Tulba ; în min. 76, Roz
nai, tot cu capul, a înscris al 
treilea gol al F.C.M.-ului. Iar în 
min. 84 clujeanul Fîșic a redus 
din handicap, speculînd o greșeală 
copilărească a Iui Sepi (pas direct 
la adversar). A condus foarte 
bine Mircea Stoenescu (București) 
formațiile : F.C. BATA MARE : 
Perneș — Sepi, Tătăran, Raț. 
Koller — Bălan, Sabău, Tulba — 
Rus, Roznai (min. 88 D. Moldo
van). Bonte (min. 72 Dragomi- 
rescu). ..U“ : Gh. Vasile — Feș- 
nic, Ciocan, Neamțu. Bagiu — 
Porațchi, Bucur (min. TI Cațaroș), 
Stoica, FI. Pop — Fîșic, Suclu.

Aurel PĂPĂDIE

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
us mpio... itm

Rapid a „demonstrat- multă in
dolență în medul susținut la 
Roșiorii de Vede, în compania 
unei echipe modeste, dar ambiți
oase. Am avut chiar impresia că 
feroviarii bucureșteni nu au prea 
luat jocul în serios. Doar așa se 
explică pasele greșite — nenu
mărate — și ușurința cu care 
bucureștenii lăsau deposedați 
de ambițioșii lor adversari. în 
minutul 6. avea să cadă și golul 
gazdelor, Bucaru mardnd cu 
concursul larg a) unui portar 
neinspîrat (Mânu), cane a pără
sit poarta la o învălmășeală. 
După gol, gazdele au alergat 
foarte mult. în aplauzele celor 
patru mii de spectatori, dintre 
care nu mai puțin de 800 supor
teri raptdiști, decepționați de 
calitatea jocului prestat de echipa 
pe care o însoțesc cu o mare 
dragoste în toate ’orașele.

După pauză, jocul nu și-a 
schimbat înfățișarea, pe prim- 
plan situîndu-se rîvna gazdelor 
și resemnarea oaspeților. Jn mi
nutul 89, Tinț a marcat al doi
lea gol — după ce Manea ega
lase în min. 33. în aplauzele en
tuziaste ale publicului.

Așa s-a încheiat aoest meci în 
care Rapid a lăsat impresia că 
nu vrea nimic, deși poziția sa 
de lider de-asat îl obligă să de
pășească nrin efort nivelul divi
ziei secunde, în perspectiva unei 
promovări așteptate.

Din echipa liderului putem re
marca doar pe Niță. Ion Ion și 
Manea — mai mult pentru gol. 
Surnrinzătoi de slab deseori 
lăudatul Paraschiv. Un meci în 
care am admirat ambiția gazde-, 
lor, sportivitatea spectatorilor și 
calitatea arbitrajului, la centru 
con du cînd ieșeanul V. Antohi.

DitriH’-’i MORARU-SLIVNA

SCORUL PUTEA 11 MAI MARE
Duminică dimineață, pe stadio

nul din Pantelimon, Metalul 
București ne-a amintit de acea 
echipă care în urmă cu doi-trei 
ani lupta pentru șefia seriei a 
doua. Bucureștenli au realizat, 
în compania formației I.P. Alu
miniu Slatina, up joc plăcut, de 
bună valoare tehnică, cîștigînd 
pe merit întîlnirea (2—0). Ei au 
controlat în permanență jocul, 
au dominat uneori cu autoritate, 
dar bara (în min. 33, la un 
„cap- al lui Baciu) sau portarul 
Ciurea s-au opus în dteva rîn- 
duri șl au făcut ca scorul să 
nu la proportii. Golurile s-au 
realizat din raze fixe. Primul 
poartă semnătura mijlocașului 
Glugi umică (mn. 55), care a 
executat impecabil o lovitură li
beră de la 20 m, pe jos, în col
țul porții lui Ciurea ; al doilea 
gol a fost înscris după un cor
ner. cînd balonul a ajuns la C. 
Ni ca (min 83), scăpat de sub 
supravegherea fundașilor, și a- 
cesta l-a trimis în plasă.

I. P Aluminiu a încercat să 
aplice lecția contraatacului, dar 
n-a izbutit. Apărarea a evoluat 
b’ne în general, fiecare compo
nent interpretînd o partitură 
bine cunoscută, remardndu-se 
dintre ei Stanciu. Dar acțiunile 
de contraatac au fost firave, 
doar frații Lețea (Marian șl 
ștefan) încercînd să străpungă 
d^*Qnsiva adversă

Bun arb’traiul lui A. Stoker 
fpe+^n«son’> METALUL : Iordan
— Anzhelina, Marinescu, Sebe, 
Gan° Emin. 52» Dumitrașcu) — 
niiwițr^’î^u C. »Nica, Giugiumlcă
— Tănase, Nită (min. 60 
v<c<nn<u) Î T.p. ALUMINIU :

_ Cotoșman, Vlad (min. 
’•> r’n-oM Stanciu, Asaftei — 

T-e+ca (min. 81 Terci), 
r’?r»doapă. Pă’itn — I. Petre, Ma- 
-:'r) T r^nino^cil.

Pompiliu VINTILA

SPFCTACOIUI A FOST RATAT
Indiscutabil, partida de la 

Gura Humorului, dintre formația 
locală Minerul și Dunărea C.S.U. 
Galați (scor : 1—1), cu obiective 
diferite șl implicații importante 
în clasament, s-a înscris ea un 
derby al seriei I a Diviziei „B**. 
Gazdele au început meciul ta 
forță, s-au impus în special în 
primele 30 de ^minute, dnd au 
prestat un joc clar, bine organi
zat, calm și precis, un joc prin 
care au reușit să se detașeze de 
adversari, înscriind, dealtfel, prin 
Stanciu (min 26 — șut centrare 
de pe partea stîngă, înșelător, 
care l-a depășit pe Oană, ieșit 
inoportun din poartă). Bucuria 
gazdelor a fost de scurtă durată; 
în min. 35, Bejenai a profitat 
de o gafă a apărării minerilor 
și a restabilit egalitatea pe tabela 
de marcaj. Asprimea cu care am
bele echipe și-au jucat șansa și-a 
pus amprenta asupra calității jo- 

' cuiul, degenerînd uneori sub 
privirile îngăduitoare ale arbitru
lui M. Niculescu. Cîteva decirfi 
eronate au incitat șl mal mult 
spiritele, lăsînd loc nervilor, mal 
mult, în min. 60 jocul s-a între
rupt cîteva momente pentru une
le altercații între jucători (scene 
penibile, care au lăsat un gust 
amar !). au apărut și cîteva car
tonașe galbene (Florea șl Hoțea,' 
de la gazde, și Hanghîuc, de la 
oaspeți). Gazdele au dominat, ta 
.continuare, dar n-au mai marcat, 
trebuind să se mulțumească cu 
un rezultat de egalitate, sub 
privirile nemulțumite ale unul 
stadion arhiplin. Arbitrul M. Ni
culescu (București) a condus 
slab următoarele formații : MI
NERUL : Andrei — Florea. Ta
ci uc, Ivan. Armeanca — Stanciu, 
Grosaru (min. 75 Hodlnă), Iosep 
(min. 67 Lui că) — Pozar, Hoțea, 
Dascălu. DUNAREA C.S.U. «8 
Oană — Pisău, Borali, Ichim, 
Moțoc — An gh elinei, Balaban, 
Tararache — Bejenaru, Chivu 
(min. 65 Grosu ; min. 67 Stroe), 
Hanghîuc.

Florin SANDU



CAMPIONATUL MONDIAL
TOKIO, 22 (prin telefon) La 

patinoarul National Stadium 
din capitala Japoniei au con
tinuat meciurile contînd pentru 
campionatul mondial de hochei 
seniori (grupa B). Echipa Ro
mâniei a avut zi liberă înain
tea dificilei partide de miercuri 
cu reprezentativa Statelor Uni
te. într-o partidă cu incredibi
le răsturnări de scor (2—5, în 
min. 30, 5—5 în min. 39. 5—7 
în min. 48 și, în fine, 8—7 cu 
5 minute înaintea finalului I), 
Elveția a terminat la egalitate: 
8—8 (2—3, 3—2. 3—3). cu Aus
tria. Polonia a învins ușor 
Norvegia, la un scor clar: 
7—1 (4—1, 1—0, 2—0), în timp 
ce calificatele din oficiu la 
Jocurile Olimpice din 1984, 
S.U.A. (campioană olimpică la 
Lake Placid) și Iugoslavia (țară 
organizatoare) și-au încheiat

JUNIORUL ILIE MIUȚI, ÎNVINGĂTOR LA TURNEUL
DE LUPTE GRECO-ROMANE DE LA VARȘOVIA
VARȘOVIA, 22 (Agerpres). 

— In cadrul concursului inter
național de lupte greco-roma- 
ne pentru juniori de la Var
șovia sportivul român Ilie 
Miuți a terminat învingător

„CENTURA DE
(Urmare din pag M 

cuție, au schimbat lovituri cît 
pentru trei meciuri bune. Mai 
clar de-a lungul întregii par
tide. Șchiopu obține decizia 
la puncte.

Una dintre cele mai specta
culoase partide, poate cea mai 
frumoasă de pînă aoum, ne-au 
bferit-o „penele** Costin Stan- 
cu și Omar Catari (Venezuela). 
A fost un adevărat recital pu
gilistic* pe care spectatorii

REZULTATE TEHNICE :
Oala I, cat semimuscA : E. 

Geafar b. neprez M. Gîndac, I. 
Bălan b.p. M. Gene (Turcia), 
O. Agrigoroaie b.p. R. Giolfan, 
O. Șchiopu b.p. 5. Segawa (Ja
ponia) : cat pana : C. Stoncu 
b.p. O Cotari (Venezuela), E. 
Preda b.ab.2 4. Lutz (R.D. Ger
mană), P Kamburov (Bulgaria) 
b.p. A. McKjhenk» (Franța). A. 
Mftirffo (U.R.S.S.) b.p. F. Benitez 
(Venezuela), T. Cercel b.p. S. H1- 
gukl (Japonia) ; cat semiuțoarâ: 
, Stan b. p. F. Eva, O. 

Roman (Venezuela) b. cb. 3 
G. Didrță, V. Ioana b.p.
M. Demir (Turcia), A. Schink 
(R.D. Germană) b.p. FI. Zam

fir, A. Nergui (R.P. Mongolă) 
b. neprez. J Gusman (Vene
zuela), H. Sultan b.p. A. Yukito 
(Japonia).

Gala a ll-a, cat. muscă : I. 
Boboc b.p. L. Popescu, P. Jesue 
(Venezuela) b.p. A. Șchiopu, P. 
Reyei (Cuba) b.ko.1 N. Naran- 
tuia (R.P. Mongola), G Tițolu 
b.p. A. Kazuhiko (Japonia) ; 
cat cocoș s M. Vilches (Vene
zuela) b.p. D. AgavrHoate, R. 
Cardenas (Cuba) b.p. D. Cipere; 
cnt. ușoară : J. Magallanes (Ve
nezuela) b.p. V. Mihâilă, U. 
Ramos (Cuba) b.p. L. Sandu ; 
cat. set .imijloeie : D. Candelaria 
(Cuba) b.ab.3 N. lordache, M. 
Gubotaru b.p. C. Espana (Ve
nezuela) ; cat. mijlocie mică : J. 
Aguilar (Cuba) b.p Gh. Siirion.
N. Motrogan b.ab.2 J. Stevens 
N. Modrogan b.ab.2 J. Stevens 
(Venezuela) ; cat grea : S. Rt>- 
simov (Bulgaria-) b.p. P. Golum- 
beanu, T. Pîrjol b. neprez. N. 
Anghel, Gh. Preda b. neprez. E. 
Pena (O'ha), A. Luk“bn 
(U.R.S.S.) b.ko.1 I. Comat.

I-au aplaudat cu căldură. Me
ritul a fost al ambilor spor
tivi, care au luptat de la egal 
la egal, întrecîndu-se ca doi 
autentici tehnicieni. După un 
meci curat, frumos și dina
mic. juriul a decis învingăto
rul : Costin Stancu.

Una dintre surprizele zilei: 
francezul Aii Ben Maghenia, 
cu o „Centu-ră** în palmares* 
a fost întrecut la puncte de 
Plamen Kamburov (Bulgaria). 
Este vorba. însă, numai de o a- 
parentă surpriză. deoarece, 
Kamburov are la activ un „ar
gint** la campionatele europe
ne de juniori și „bronz** la 
campionatele euroo e de la 
Halle. Este un sportiv cu o a-

TELEX Oi TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •

BOX • Argentinianul Santos 
Laciar. campion mondial al cate
goriei muscă (versiunea W.B.A.), 
își va pune titlul în joc la 5 mai. 
In Japonia — Intr-un oraș ce va 
fi stabilit — in fata lui Sulchl 
Hozuml.

CICLISM • Prima etapă a 
oompetlțlel cicliste „Săptămlna 
catalană", desfășurată oontracro- 
nometru pe un circuit de 2,3 km 
la Santa Coloma de Gramanet 
(Spania), ■ fost cistigatâ de 
vest-germanul Ralmund Dietzen 

DE HOCHEI (grupa B) 
disputa cu o victorie categorică 
a nord-americanilor : 13—2 
(1—0, 6—0, 6—2).

Programul de miercuri : 
S.U.A. — România și Elveția 
— Japonia.

Călin ANTONESCU

C. E. DE HOCHEI 
JUNIORI [grupa B]
în Olanda au început întrece

rile campionatului mondial de 
hochei pentru juniori (grupa 
B). Iată rezultatele primei zile : 
Danemarca — România 6—2 
(2—0, 2—0, 2—2), Polonia —
Ungaria 16—3 (4—1, 6—1, 6—1), 
Italia — Austria 8—5 (0—2, 
3—2, 5—1), Olanda — Bulgaria 
7—0 (1—0, 3—0. ’—0).

la categoria 48 kg. La catego
ria 52 kg victoria a revenit 
bulgarului Valentin Kume- 
rov, iar la categoria 57 kg pe 
primul loc s-a clasat polonezul 
Waclaw Laskowski.

AUR“ LA BOX
lonjă impresionantă, care va 
avea un cuvînt greu de spus 
printre celelalte „pene". Me
ciurile de calitate s-au succe
dat la intervale scurte. La un 
eventual „Premiu pentru cea 
mai frumoasă partidă" ar pu
tea candida și confruntarea 
dintre Felix Benites (Veneaue- 
la) și Anatol Mikulin (U.R.S.S.). 
Benites — spectaculos, prin 
stilul ofensiv și loviturile foar
te dure, Mikulin — un tehni
cian care și-a extenuat adver
sarul cu directe de stînga pre
cise și... exasperante. A fost 
o luptă echilibrată, care a 
..prins" în vlrtejm ei și tri
bunele. Decizia, justă. acor
dată lui Mikulin, a dat ciștlg 
de cauză eschivei în fața șocu
lui. Titi Cercel a obținut de
cizia la puncte, grație direc
telor de dreapta pe care le-a 
aplicat japonezului Shinji Hi- 
guki, din cea de a doua parte 
a rundului doi. Viorel Ioana, 
cel mai bun semiușor european 
în 1982 (în clasamentul Aso
ciației Internaționale a Pre
sei Sportive) a fost la un pas 
să rateze calificarea In turul 
următor al „Centurii*. Net su
perior tehnic lui Mehmet De- 
mir (Turcia). Ioana s-a dove
dit deficitar la capitolul tacti
că. acceptfnd schimburile cu 
puglllstul turc. Acesta din ur
mă, deosebit de puternic, a 
profitat de ocaziile oferite și, 
într-un schimb cotT> la corp, 
a plasat un croșeu de dreapta 
și. .. Ioana a fost numărat. 
Abia după acest „incident". 
Ioana și-a pus W valoare lo- 
viUirile directe. acumulînd 
puncte prețioase. El a obținut 
decizia la puncte, cu prețul 
unor eforturi deosebite și. din 
păcate, al unei accidentări 1» 
arcadă.

Ne-a ținut campionul nostru 
Constantin Tițoiu, cum se 
spune, cu sufletul la gură 
timp de două reprize, în meciul 
său cu Abe Kazuhiko (Japonia), 
în care a avut destule momente 
dificile, printre care și un k.d. 
în primul rund. Echilibrată în 
prima parte, lupta s-a desfă
șurat spre final în avantajul 
boxerului român, care și-a fo
losit excelent avantajul alon- 
jei, cîștigînd cu o decizie de 
5—0.

Dumitru Cipere — Rafael 
Cardenas, ..capul de afiș" al 
galei de seară, a fost un meci 
de mare tensiune. în care doi 
buni tehnicieni s-au pîndit, 
căutind să profite de greșeala 
adversarului. „Uap-cap“ pînă 
spre final. Cardenas forțează 
și reușește să... smulgă deci
zia. Cipere nu a boxat rău, 
dar nu a mai susținut un 
meci... de la campionatele na
ționale de anul trecut !

in 2:10,#. A doua semletapă, 
Santa Coloma de Gramanet — 
Garons (US km), a fost dștlgată 
la sprint de belgianul Fons de 
Wolf. In clasamentul general 
oonduce Dietzen.

RUGBY • A fost alcătuit lo
tul selecționatei ..Leilor britanici* 
pentru turneul tn Noua Zeelandă 
din vara viitoare. Căpitan a fost 
numit irlandezul Ciaran Fitzge
rald. între ori 30 de selecționați, 
figurează cîte # jucători din Ir-

START BUN AL ȘAHIȘTILOR ROMÂNI 
ÎN NOUL SEZON INTERNAȚIONAL

FLORIN GHEORGHIU (la Roma și Lugano), MIHAI ȘUBA (la 
Tallin), MARINA POGOREVICI (la Belgrad) - printre fruntașii 

unor mari competiții

„Flori de primăvară" au a- 
dus in peisajul sportului nos
tru și reprezentanții celei mai 
(aparent) statice discipline, 
șahul. Iată, din trei puncte 
diferite ale globului, ne-au so
sit veștile unor performanțe 
remarcabile obținute de șahiș
tii români. Toți, in întreceri 
ale elitei mondiale și toți si- 
tuîndu-se la o cotă valorică 
foarte înaltă. Vorbim, desigur, 
despre marii noștri maeștri 
Florin Gheorghiu și Mihai 
Șubă, ca și despre tinăra 
mare maestră Marina Pogore
vici. . Fiindcă departajări între 
ei sînt greu de făcut, vom în
șirui consemnările acestor 
succese, in ordinea cronologi
că a inregistrării lor în con
cursuri.

Așadar, începem cu Florin 
Gheorghiu. Dealtfel, primul 
revenit în tară, după două 
mari turnee la care a luat 
parte, in Italia și Elveția. In 
amindouă situat pe podium 
(locul III—IV la Roma și lo
cul II—V la Lugano), in a- 
mîndouă fără să fi suferit 
vreo lnfringere. Prima escală, 
in capitala italiană, la tradi
ționalul turneu „Banco di 
Roma*, a însemnat și reintra
rea sa după o pauză compe- 
tițională de aproape două luni. 
Un start de sezon bun. cu sco
rul de 5,5 puncte din 9 par
tide. într-o companie selectă 
de mari maeștri' și maeștri in

„ 164 FI UN MECI GREU, DIRZ..."
Interviu cu MARGARETA MUREȘAN înaintea 

plecării la Bad Kissingen
Ieri la prinz, în holul hote

lului Dorobanți, gazetarii de 
șah au făcut roată in jurul 
Margaretei Mureșan. Marea 
noastră maestră internațională 
era doar în escală bucureștea- 
nă, venită de la Timișoara, 
pentru a pleca, azi. spre Bad 
Kissingen. in R. F. Germania, 
acolo unde simbătă începe me
dul ei, poate „meciul vieții”, 
din cadrul turneului candida
telor la titlul mondial.

— Cum te simți Margareta 
Mureșan, înainte de meci 7

— Foarte hotăriiă. foarte... 
rea, dacă vreți, Adică exact 
in dispoziția care cred că tre
buie ai pentru a aborda • 
asemenea confruntare. in 
care miza e imensă, adică e 
totul, pentru • jucătoare de 
șah.

— Deci, se anunță o luptă 
mare. Amintește-ne, de dte 
ori ai jucat pină acum cu Li
dia Semenova, marea maestră 
sovietică, ce-ți este adversa
ră ?

— Numai de trei ori și sco
rul Intre noi este egal t 
1,5—1JL Prima oară ne-am în- 
tilnit in 1977 ia Sinaia, in 
turneul nostru internațional și 
am fost invinsă intr-o parti
dă pe care am eonsiderat-o a- 
proape tot timpul ea mal bună 
pentru mine, sau cel puțin e- 
gală. Pînă cind mi-a căzut 
stegulețui eeasului de control... 
Gindisem prea mult ! A doua 
partidă a fost o revanșă, • 
foarte frumoasă revanșă pen
tru mine. Era la Băile Hercu- 
lane, in . 1980 și am ciștigat 
net, fără probleme, tn fine, a 
treia noastră intilnire a fost o 
remiză, tn 1981. la Budapesta.

— Deci, egalitate pină acum. 
O egalitate care va trebui să 
fie ruptă în meciul de 10 par
tide din acest turneu al candi
datelor. Totuși, cum o consi
deri ca adversară 7

— Greu de spus. De fapt, nu 
mi-e frică de ea. Sînt convin
să eă pot s-o inving, dar o !n-

TELEX > TELEX • TELEX

landa. Scoția șl Tara Galilor și 
# din Anglia

TENIS • Clasamentul stabilit 
de ordinatorul Asociației jucăto
rilor profesioniști îl are tn frun
te pe Ivan Lendl, urmat de 
Jimmy Connors, John McEnroe, 
Guillermo Vilas, Gene Mayer, 
Jose Luis Cierc etc. • Turneul 
fostelor glorii, desfășurat la Na
ples (Florida), s-a Încheiat cu 
victoria australianului Rod La
ver. care l-a învins in finală cu 
5—2, 1—#, 7—5 pe Ken Rosewall. 

ternaționali. A ciștigat, oare
cum, surprinzător, Josef Pin
ter (Ungaria), urmat in ordi
ne de B. Toth (Italia), Florin 
Gheorghia, S. Tatai (Italia), 
E. Lobron (R.F.G.) De remar
cat că fostul candidat la titlul 
mondial, P. Benko, s-a clasat 
abia penultimul...

A urmat Lugano, cu un 
mare turneu „open" avlnd la 
start 15 mari maeștri și 40 
maeștri internaționali, dintr-un 
total de aproape 200 de parti- 
tipanți. „Important este faptul 
— ne-a declarat Florin Gheor
ghiu — că în acest an centrul 
de greutate al turneelor open 
s-a mutat, de dincolo de 
Ocean, în Europa. Iar Lugano 
a fost un adevărat festival 
mondial al acestui gen de în
treceri, in sistem elvețian. 
Personal, am avut satisfacția 
de a mă situa, încă din pri
mele runde, printre lideri, îm
preună eu americanul Seira- 
wan, cehoslovacul Hort, brita
nicul Nunn, toți mari specia
liști ai open-urilor...“ Seira- 
wan avea să finiseze primul, 
cu o singură jumătate de 
punct avans, iar Florin Gheor
ghiu, Nunn, Timman și Fara- 
go l-au urmat (7 p din 9). 
Alte nume, în continuare, de 
citat : Hort, Țvetkovici, Niko- 
Iicl (6,5 p), Adorjan, Giigorici, 
Bukal, Ekstroem (6 p). Și un 
ultim element de apreciere, în 
evaluarea prestației lut Florin 

tilnire de șah, pe o distantă 
atlt de lungă, iți poate rezer
va oricind surprize. Sper că 
nu le voi avea... Pe cele ne
plăcute, bineînțeles. Este greu 
să mă pronunț asupra Lidiei 
Semenova și pentru eă am jb- 
servat, in ultimele ei partide, 
cele de la al 49-lea campio
nat al UAS^., pe care l-a 
ciștigat, ea șl la interzonal, că 
ea se află lntr-o schimbare de 
stiL Era, la inceput o jucă
toare ofensivă, cu joc deschis. 
Acum are tendința spre stilul 
pozițional, cel care te ajută 
mai mult la o confruntare de 
uzură. Va ’fi, probabil, un 
meet foarte dirz, care ne va 
solleita mult pe amindouă. Șl 
să nu uităm este vorba de o 
reprezentantă a șahului so
vietic feminin, neegalat pină 
acum.

— Dar, ne permitem să spu
nem, de cealaltă parte este 
vorba do Margareta Mureșan, 
ctștigătoarea turneului inter
zonal de In Tbilisi, de anul 
trecut. In plin fief al școlii 
șahlste sovietice...

— In acest caz, conchide cu 
umor interlocutoarea noas
tră, tot așa este cum am spus 
de la Început. Un meci greu, 
dirz, de mare miză.

★
Am lăsat-o pe Margareta 

Mureșan, reprezentanta țării 
noastre tn suprema competiție 
șahistă feminină, intr-o foar
te bună dispoziție sufletească. 
Și gata, Împreună cu sfătuito
rul ei constant, antrenorul 
emerit Șerban Nesmțu, că mai 
facă ultimele analize ale unor 
deschideri de partidă din re
pertoriul ei de concurs- Pînă 
la plecare mal erau 24 de ore. 
Pină la startul In meci, patru 
zile...

Rd. V.

LOTUL OLIMPIC DE
ROMA, 23 (Agerpres). — In 

vederea meciurilor pe care ur
mează să le susțină In cadrul 
grupei D a preliminariilor tur
neului olimpic de fotbal, grupă 
din oare mal fac parte echipele 
Iugoslaviei, României șl Elveției, 
a fost format lotul italian. Fede
rația de specialitate din această 
țară anunțfnd următorii jucători : 
portari : Giovanni Galli (Floren
tina) ; Franco Tancradi (Roma) ; 
fundași : Franco Barest (A.C. Mi
lan), Renzo Contralto (Floren
tina), Moreno Ferrario (Napoli), 
Sebastlano Nela (Roma), Mauro 
Tassottt (A.C. Milan), Roberto 
Trlcella (Verona), Pietro Vler- 
chowood (Roma) ; mijlocași : 

Gheorghiu : el primește „pre
miul de frumusețe" acordat 
tradițional celei mai bune 
partide jucate în concurs, cea 
susținută în compania maes
trului iugoslav Favlovici st, 
bineînțeles, cîștigată. O nouă 
și prețioasă mențiune pe car
tea de vizită a jucătorului 
român.

Foarte bună, excelentă chiar, 
performanta celuilalt mare 
maestru al nostru, Mihal 
Șubă, aflat în întrecere, de la 
începutul acestei luni, peste 
hotare. Anume, în „Memoria
lul Keres", la Tallin. Paul 
Keres n-a fost campion mon
dial de șah, dar în anii din 
preajma războiului și după a- 
ceea era considerat de mulțf 
ca atare. In amintirea celui 
mai mare șahist estonian s-a 
organizat, în orașul său de 
baștină, un excepțional de pu
ternic turneu. Suficient să 
spunem că au fost prezenți doi 
foști campioni ai lumif, Tal 
și Petrosian, alături de cițiva 
reputați mari maeștri din 
U.R.S.S, și din alte țări. In 
acest context, rezultatul Iul 
Șubă apare la dimensiunile 
sale reale și impresionante : 9 
puncte din 15 partide, la un 
singur punct distanță de lau- 
reați, sovieticii Tal și Vaga- 
nian, locul III—V în clasa
mentul final, cu victorii, 
printre alții, la fostul campion 
unional Psahis, cehoslovacul 
Jansa și actualul campion 
mondial de juniori Elvest (pe ”* 
care l-a învins în ultima run
dă într-un final de part.dă 
excepțional). Felicitări, Mi
hai Șubă !

Pentru la urmă, dar nu mal 
puțin aureolată de prestigiu, 
performanța Marinei Pogore- 
vicl. La a 25-a ediție a tradi
ționalului turneu internațio
nal feminin „8 Martie", orga
nizat anual in Iugoslavia, ta
lentata șahistă româncă ob
ține argintul competiției, îm
părțit cu campioana mondială 
Maia Ciburdanidze (U.R.S.S.), 
ambele cu 8 puncte din 11. Cu 
o jumătate de punct mai mult 
a avut Suzana Verocl (Unga
ria), învingătoare. Pe locul 
VII, cu 5 puncte. Dana Nuțu- 
Terescenco. O scurtă caracte
rizare a rezultatelor ne-a ofe
rit-o antrenorul emerit Mircea 
Pavlov, care a însoțit pe ju
cătoarele noastre la Belgrad 1 
„O reintrare strălucită pentru 
Marina Pogorevici iu acest in
ceput de sezon, cu care revi
ne în prim-planul șahului fe
minin mondial, după afirmări
le ei de anul trecut la zonal, 
interzonal și Olimpiadă. Și 
Marina, și Dana au remizat 
cu Ciburdanidze, fapt și aces- 
ta remarcabil". Și de bun au
gur pentru viitoarele starturi 
ale fruntașelor șahului nostru 
feminin in marile întreceri.

Radu VOIA

MECIURILE CANDIDATELOR LA ȘAH
In localitatea austriacă Vel- 

den a inceput meciul dintre 
Nana Ioseliani (U.R.S.S.) șl 
Liu Shilan (R. P. Chineză), 
contînd pentru sferturile de 
finală ale turneului candida
telor la titlul mondial feminin 
de șah. Prima partidă, în care 
Nana Ioseliani a jucat cu pie
sele albe, s-a Încheiat remiză 
după efectuarea a 40 de mu
tări.

★
Cea de-a 5-a partidă a me

ciului dintre șahistele sovie
tice Nona Gaprindașvili și 
Irina Levitina, care se desfă
șoară la Lvov, s-a Întrerupt 
la mutarea a 41-a. Scorul este 
favorabil Irinel Levitina cu 
3—1 puncte.

FOTBAL AL ITALIEI
Salvatori Bagnl (Internazionale); 
Alberto Marchetti (Cagliari), An
tonio Sabato (Internazionale), 
Luigi Sachetti (Verona) : Înain
tași : Odoacre Cherlco (Roma), 
Pietro Fanna (Verona), Mauri
zio Iorio (Roma), Daniele Massa
ro (Florentina).

Din Iotul olimpie Italian face 
parte. de asemenea, șl Claudio 
Pellegrini, de la Napoli. care 
însă este tn prezent accidentat.

După cum se observă, federa
ția Italiană a selecționat jucă
tori foarte buni, unii dintre a- 
oeștia făclnd parte, cu diferite 
ocazii, șl din prima reprezenta
tivă a tâ'll.
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