
PLENARA COMITETULUI CENTRAL

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, în zilele de 23 și 24 
martie, a avut loc plenara Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român,

La plenară au participat, ca 
invitat!, cadre de conducere din 
ministere, instituții centrale, 
organizații de masă și obștești, 
redactori șefi ai presei centrale, 
care nu sint membri al C.C. 
al P.C.R.

Pe marginea problemelor în
scrise pe ordinea de zi, au luat 
cuvintul tovarășii : Marin
Enache, Ion Catrinescu, Ion 
Băluță, Pavel Aron, Ștefan Rab, 
Leonard Constantin, George 
Vaida, Gheorghe Pană, Maria 
Ghițulică, Dan Șurulescu, Tran
dafir Cocârlă, Carolică Vasile, 
Gheorghe Fulea, Cornel Pacoste, 
Gheorghe Petrescu, Nicolae 
Bușui, Nicolae Hurbean, Ion 
Radu, Iosif Szasz, Virgil Mar- 
cosanu. Ion M. Nicplae.

1. — In cadrul plenarei a fost 
examinat și aprobat în unani
mitate Raportul privind situa
ția cconomico-Iinanciară 
ansamblul economiei 
în anul 1982, rezultat 
analizei de bilanț.

Comitetul Central al 
lui Comunist Român 
niat că in anul 1982 au fost ob
ținute rezultate bune in dez
voltarea economică a țării, in 
modernizarea forțelor de pro
ducție, in aplicarea noului me
canism 
ceea ce s-a reflectat 
creșterea eficienței 
și perfecționarea 
economico-sociale.

Balanța comercială s-a 
cheiat cu un excedent de 
miliarde dolari, ca urmare 
diversificării activității de 
merț exterior și a dezvoltării 
relațiilor de cooperare econo
mică. tehnică si științifică in
ternațională.

Veniturile bănești ale popula
ției. obținute de la unitățile 
socialiste, au fost mai mari cu 
9.5 la sută față de anul prece
dent, iar in cadrul acestora 
veniturile 
muncii au 
sută.

Fondurile 
gelul de stat 
rea acțiunilor 
au fost cu 8,2 
mari decit in 
în medie, pe locuitor. 3 672 lei 
anual, față de 3 326 Iei, in 
anul 1981.

Comitetul Central al parti
dului a subliniat că 
înregistrate in anul 1982 pun 
în evidentă elanul cu 
menii muncii din țara noastră 
— fără deosebire de naționali
tate — au acționat, strins uniți 
în jurul partidului, al secre
tarului său general, tovarășul
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Nicolae Ceaușescu, pentru rea
lizarea sarcinilor actualului 
plan cincinal, a obiectivelor 
stabilite de Congresul al 
XII-lea și Conferința Națio
nală ale partidului, a progra
mului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României 
spre comunism.

Plenara a apreciat, de ase
menea, ca pozitiv faptul că 
în anul 1982 personalul mun
citor din sectorul socialist a 
sporit cu 120 000 oameni, in 
condițiile în care, în unele țări, 
inclusiv socialiste, se constată 
o restrîngere a forței de mun
că, iar în țările capitaliste o 
creștere masivă a șomajului.

Plenara Comitetului Central a 
criticat, de asemenea, în mod 
sever, lipsurile manifestate în 
domeniul asigurării și valori
ficării materiilor prime, ma
terialelor, combustibililor și 
energiei, tendințele de a -se a- 
pela, încă, la 
tificate.

Plenara a 
în anul 1982 
producții agricole bune, Minis
terul Agriculturii și Indus
triei Alimentare nu a luat mă
surile necesare pentru ca toa
te unitățile să lucreze în con
diții de rentabilitate. S-a cerut 
c_a în activitatea de conducere 
și organizare a agriculturii să 
se ia toate măsurile pentru re
alizarea în întregime a sarcini
lor la producția vegetală și 
animală, astfel îneît fiecare u- 
nitate să-șî acopere' cheltuieli
le din venituri proprii.

Apreciind rezultatele obți
nute in domeniul comerțului 
exterior în anul 1982, ca și în 
primele luni ale anului curent, 

a cerut tuturor minis-
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Turneul international de box „Centura de aur“

I. STAN L-A ÎNVINS SPECTACULOS PE A. ESPINOSA (Cuba)

importuri nejus-

relevat că. deși 
s-au realizat

primele 
plenara _ ______ ______
terelor, tuturor Județelor să ia 
măsuri energice pentru 
lizarea integrală și în 
mai bune condiții de i 
a producției destinată 
tului.

Pornind de la faptul că în 
prezent este în curs de pre
gătire întîlnirea la nivel înalt 
a țărilor membre ale C.A.E.R., 
plenara C.C. al P.C.R. a a- 
preciat rolul important pe ca
re această organizație l-a 
avut pînă în prezent, și a sub
liniat necesitatea de a se trage 
concluziile necesare din lipsuri
le manifestate, astfel incit 
să se adopte măsuri care să 
creeze condițiile necesare so
luționării in cadrul C.A.E.R. a 
problemelor dezvoltării econo
mico-sociale a țărilor membre.

Pornind de la Raportul pri
vind situația economico-finan- 
ciară pe ansamblul economiei 
naționale, in anul 1982, rezul
tată pe baza analizei de bilanț, 
Comitetul Central al partidu
lui și-a exprimat convingerea

i rea- 
cele 

calitate 
expor-
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9 Cardenas 
de • Azi, de 
finală, 6 boxeri

La ora semifina
lelor, care au în
ceput joi, la Pala
tul sporturilor și 
culturii din Capi
tală, doar 5 dintre 
deținătorii „Cen
turii de aur" de 
anul trecut mai 
rămăseseră in con
curs : C. 
I. Stan, U. 
(Cuba), G. 
și T. Pirjol. 
te dintre 
au urcat ț 
în prima reuniune 
semifinală, desfă
șurată aseară.

Prima gală 
medaliaților 
acest moment 
„Centurii de aur 
toți sportivii ră 
mași în competiție 
vor urca pe po
dium) a început 
cu întrecerea „se- 
mimuștelor". Ten
tativa de a lăsa 
adversarului „bronzul" și de a 
obține un ..argint" și dreptul 
de a lupta în finală pentru 
„Centură" a prilejuit partide 
deosebit de disputate. Hipolito 
Ramos (Cuba) și-a onorat încă 
o dată medalia de argint olim
pică, impunîndu-se în fata lui 
Virgil lordache. Sportivul ro
mân a început curajos partida. 
El a încercat să fructifice a- 
vantajul alonjei. punctînd cu 
directe de stînga. care în pri
mul rund și-au atins de multe 
ori ținta. Ramos, acest boxer 
de excepție, imprimă luptei un 
ritm rapid. în ciuda celor 26 de 
ani al săi. Și. din rundul doi, 
cubanezul punctează mult, ra
pid. precis, jocul său de pi
cioare făcîndu-1 de... neatins 
de către tînărul Iordache. Ramos 
primește 
si, odată 
mirative 
aproape

Tițoiu,
Ramos 

. Donici 

. O par- 
aceștia 

pe ring

(Cuba) — Vilchez (Venezuela), pe lista celor mai frumoase parti- 
la ora 18, cea de a doua semifinalâ # După prima gală 'semi- 
români candidează ta „centură" • Preda a ratat o mare victorie I

Aspect din meciul lui Ion Stan (dreapta) cu 
Angel Espinosa (Cuba) Foto : Ion MIHĂICA

Tot la ,.semimuscă“ Ion Bălan 
și Dumitru Schiopu ne-au ofe
rit un meci anost încîlcit. care . 
cu greu poate fi 
antrenament la 
doi... avansați, 
puncte Schiopu 
va face o partidă mai bună în 
finala cu Ramos.

în disputele „cocoșilor" nu au 
figurat decit sportivii oaspeți- 
Asta nu a scăzut cu nimic in-

considerat un 
mănuși între- 

A învins la 
care, sperăm,

decizia tn unanimitate 
cu ea. aplauzele ad- 
ale publicului. care 
a umplut tribunele.

Simbătă și duminică in Capitală
COMPETIȚIE

INTERNAȚIONALĂ
DE JUDO

Simbătă (de la ora 14) și 
duminică (de la ora 10) va a- 
vea loc. în sala Dinamo din 
Capitală, un interesant turneu 
internațional de 
tîmpinarea celei 
aniversări a 
șos. Ștefan cel 
anunțat participarea 
Gwardia Varșovia, ______
Dozsa Budapesta, lotul repre
zentativ al Marocului, lotul de 
tineret al țării noastre și Di
namo București.

judo în în
de a XXXV-a 
clubului din 
Mare. Și-au 

echipele 
Ujpesti

Cupa Dinamo“

in Constantin Niculae (dreapta) 
speranfe de succes

dinamoviștii bucureșteni i?i pun 
Foto : Ion MIHAICA

EUGENIA GHINDĂ (Universitatea București)
ESTE NOUA CAMPIOANĂ
NAȚIONALĂ LA SAH
A fost desemnată noua cam

pioană de șah a țării. Ieri, la 
Mediaș, ultima partidă a în- 
tîlnirii de baraj dintre maes- 
trele Eugenia Ghindă si Ligia 
Jicman, clasate la ‘galitate 
în ultima finală a campiona
tului republican, s-a încheiat 
remiză. Astfel. scorul ge
neral al întîlnirii a rămas, de 
asemenea, egal : 2—2. Conform 
regulamentului competiției,

(Continuare In pag 2-3)

PE URMELE 
NADIEI...

Zaid o secvență sugestivă 
dintr-o zi obișnuită ta Palatul 
sporturilor șl culturii din Ca
pitală. Clteva din cele 200 de 
fetițe, împărțite pe grupe de 
vîrstă între 6 și 10 ani (de la 
clubul sportiv Pionierul al 
Casei centrale a Pionierilor), 
visînd să pășească pe urmele 
Nadlei, efectuează exerciții 
sub îndrumarea competentă a 
profesorilor Lucia Sasu, Elena 
Dragomir, Gheorghe Grigore 
și Gheorghe Ecovici.

Foto : Dragoș NEAGU

REZULTATE TEHNICE :
Cat semimuscă : H. Ramos 

(Cuba) b p. V. lordache, D. 
Șchtopu b.p. I. Bălan ; cat. co
coș : A. Raymond (Franța) b.p. 
D. Slovcev (Bulgaria), R. Car
denas (Cuba) b.p M. Vilchez 
(Venezuela) ; cat, eemiușoarâ : I.

A. Espinosa (Cuba), 
(R.P. Mongolă) b.

Ioana ; cat. semimij- 
Duvergel (Cuba) b p. 
M. Ciubotaru b.p. M.

Sîrba 
(U.R.S.S.). D. 
Senciuc ; cat.

Pirjol b.p. S.

Stan b.p 
E. Nergin 
naprez. V. 
locie : C.
C. Ha.inal .. _ .
Miklos ; cat. mijlocie : M. 
b.p. A. Jigaiov - ■ - 
MaTÎcescu b.p. D.
grea : T. Pirjol b.p. S. Rusinov 
(Bulgario). A. Lukstin (U.R.S.S.) 
b.k.o.3 Gh. Preda

PROGRAMUL GALEI SEMIFINALE 
DE AZI, ORA ÎS

Mască : I. Boboc - J. Pol 
(Venezuela). C Tițoiu — P. Re
yes (Cuba). Pană : N. Talpo; - 
J. Sol let (Cuba), T. Cercel — “ 
Kamburov - 
M. Fulger 
lie — 
Mijlocie

G 
Ba la ban 
Semigrea 
tana (Cuba), M. Pascal 
Donici.

P. 
(Bulgaria). Ușoară : 
- M. Gruescu, D. I- 

U Ramos (Cuba), 
mică : N. Ciobanu 
Dele (Franța, N.

J. Aguilar (Cuba), 
s I. Cîrlan — J.. Quin-

G.

teresul spectatorilor, care au a- 
plaudat două meciuri de foarte 
bună calitate. Francezul Ray
mond Armand a trecut de bul-

Petre HEN1 
Mircea COSTEA

(Continuare in pag a 4-a)

După patru etape din returul Diviziei „A" de fotbal

ÎNTRECEREA ECHIPELOR DIN EȘALONUL FRUNTAȘ
NU St RIDICA INCA 1Â INAlTIMfA ASTtPlAIIHOR

Incercind o 
samblu asupra 
etape disputate 
concluzia este 
întrecerea echipelor din eșalo
nul fruntaș nu se ridică încă 
la înălțimea așteptărilor. Cu 
alte cuvinte, jucătorii și antre
norii lor rămin in continuare 
datori publicului, aștepărilor 
acestuia de a vedea 
interesante, palpitante, 
culoase-

Titlurile unor cronici 
in ziarul nostru sint 
toare : „Două puncte și... cam 
atît“ (Dinamo — A.Ș.A.). „Suc
ces dificil, dar meritat" (C.S. 
Tîrgoviște —" F.C. Bihor). „La 
fel de greu ca și cu.-. F. C. 
Kaiserslautern” (Universitatea 
Craiova — Sportul studențesc), 
„Egalitate echitabilă, după un 
joc modest" (F. C. Argeș — 
Chimia Rm. Vilcea), „Craiove- 
nii — nici un șut pe poartă" 
(A.S.A. — Universitatea Craio
va), „Final nedorit la Oradea" 
(F.C. Bihor — Dinamo). Și, du
pă cum se vede, tocmai echi-

privire de an- 
ultimelor două 
in Divizia „A“, 
una singură :

meciuri 
specta-

apărute 
edifiea-

pele care oferă cei mai mulțl 
jucători „ll“-lui reprezentativ 
(Universitatea Craiova, Corvi- 
nul. Sportul studențesc, Dina
mo) ori sint angrenate in im
portante competiții internațio
nale (cazul studenților craio- 
veni), traversează o perioadă 
„incoloră". Dacă participanta 
noastră in Cupa U-E.F.A. are 
și... nu are argumente pentru 
a motiva această scădere de 
formă (pe care o dorim cit 
mai... scurtă), ce motive pot 
invoca jucătorii 4e la Corvinul 
(învinși la scor in etapa trecu
tă), ' ‘ ~
mai 
sare 
lui, 
dentesc (ploieștenii, partenerii 
de joc din ultima etapă, au 
trecut de trei ori 
egalare) ?

Dar nivelul scăzut al 
mai multe dintre jocuri

de la Dinamo (care n-a 
ciștigat un meci în îepla- 
din prima etapă a turu- 
la Brașov), Sportul stu-

De lingă

celor 
reiese

Mirceo TUDORAN

(Continuare in pag 2-3)



PLENARA COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CÂRE SA FIE CAUZA

(Urmare din pag. 1)

ci oamenii muncii din patria 
noastră. în frunte cu comuniș
tii, nu vor precupeți nici un 
efort pentru realizarea în ter
men a prevederilor planului pe 
acest an și pe întregul cincinal, 
asigurind astfel, o bază tot mai 
temeinică pentru dezvoltarea 
continuă, neîntreruptă, a eco
nomiei noastre nafionale.

2. — Plenara a analizat și apro
bat. în unanimitate, Programul 
de aplicare a hotăririlor Con
ferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român din 16—18 de
cembrie 1982 în domeniul re
tribuirii muncii și repartiției 
veniturilor oamenilor muncii. 
A fost subliniat faptul că per
fecționările aduse sistemului de 
retribuire și repartiție a veni
turilor oamenilor muncii se în
cadrează în programele spe
ciale de ridieare a nivelului de 
trai și de creștere a calității 
vieții, elaborate din inițiativa 
și cu parti cip.fr ea directă a 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și sînt menite să ducă la întă
rirea răspunderii oamenilor 
muncii, în calitatea lor de pro
ducători, proprietari și bene
ficiari, față de apărarea și spo
rirea continuă a proprietății so
cialiste, temelia bunăstării și 
fericirii întregului popor.

Plenara a apreciat că măsu
rile de trecere, in anul 1983, 
la o nouă majorare a retribu
țiilor medii nominale consti
tuie încă o dovadă elocventă a 
politicii consecvente a partidu
lui nostru de ridicare a nive
lului de trai al oamenilor 
muncii.

3.— Plenara a analizat și apro
bat, în unanimitate, Raportul cu 
privire la efectivul, compoziția 
și structura organizatorică a 
partidului Ia 31 decembrie 1982.

Poli ivit Holărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din martie 1982, 
indicațiilor secretarului general 
al paitidului, activitatea de în
tărire a rindurilor partidului a 
fost concentrată în direcția spo
ririi continue a exigentei față 
de calitățile moral-politice și 
profesionale ale celor primiți 
In partid, astfel ca înaltul ti
tlu dc comunist să fie atribuit 
numai acelor oameni ai muncii, 
care, in viață și societate, au 
dovedit spirit revoluționar, o 
atitudine înaintată, responsabi
litate in îndeplinirea sarcinilor, 
o înaltă conștiință politică și 
cetățenească. în cursul anului 
trecut au fost primiți în par
tid 143 748 oameni ai muncii, 
cu 2 288 mai mult decît în 
1981, acordindu-se prioritate 
muncitorilor cu înaltă califica
re. țăranilor cooperatori si cu 
gospodărie individuală, precum 
si celor mai înaintați intelec
tuali. Semnificativ este faptul 
că ponderea membrilor de par
tid în totalul populației majore 
a ajuns Ia aproape 21 la sută 
si în ansamblul populației ocu
pate deține 31 Ia sută, ceea ce 
demonstrează capacitatea orga
nizatorică a paitiduhiî nostru, 
adeziunea poporului la politica 
sa internă și externă, unita
tea întregii națiuni în jurul 
partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Peste 75 Ia sută din 
membrii de partid lucrează în 
sfera producției materiale.

Structura socială a partidului 
reflectă fidel structura socie
tății noastre socialiste, element 
fundamental în procesul întă
ririi forței sale, corespunzător 
misiunii istorice a partidului de 
a conduce întregul popor pe 
drumul socialismului și comu
nismului.

4. — Plenara a aprobat, în 
unanimitate, Raportai cu pri
vire la activitatea desfășurată 
în anul 1982 de către organele 
de partid, de stat și organiza
țiile de masă pentru înfăptuirea 
politicii de cadre a partidului. 
C.C. al P.C.R. a subliniat că 
elaborarea și înfăptuirea poli
ticii de cadre a partidului nos
tru au beneficiat și beneficiază 
în permanență de sprijinul 
direct și consecvent al to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Comitetul Central al partidu
lui a relevat însemnătatea 
elaborării unui program de mă
suri menit să contribuie la tra
ducerea exemplară în viață a 
hotăririlor conducerii partidului 
și a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu referitoare 
la asigurarea tuturor sectoare
lor cu cadre competente, te
meinic pregătite profesional și 
politico-ideologic, capabile să-și

îndeplinească in cele mai bune 
condiții sarcinile incredințate.

5. — Plenara a analizat și 
aprobat în unanimitate Rapor
tul privind activitatea de re
zolvare a propunerilor, sesiză
rilor, reclamațiilor și cererilor 
oamenilor muncii in 1982.

Plenara a stabilit măsuri 
care să asigure îmbunătățirea 
in continuare a activității in 
domeniul scrisorilor și audien
țelor în spiritul prevederilor 
din hotăririie Congresului al 
XII-lca si ale Conferinței Na
ționale a partidului pentru 
dezvoltarea democrației socia
liste, stimularea continuă a 
spiritului de răspundere civi
că, sporirea participării nemij
locite a oamenilor muncii la 
conducerea treburilor de stat și 
obștești.

6. — Plenara a analizat și apro
bat in unanimitate Raportul pri
vind activitatea internațională 
a partidului și statului in 1982 
și principalele orientări in po
litica externă in anul 1983.

Comitetul Central a dat o 
înaltă apreciere activității in
ternaționale'a partidului si sta
tului și a subliniat că aceasta 
s-a desfășurat în deplină con
cordanță cu hotăririie Congre
sului al XII-lca și ale plenare
lor C.C. al P.C.R... cu orientă
rile și indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Plenara a relevat în mod 
deosebit contribuția determi
nantă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea si în
făptuirea politicii externe . a 
României socialiste, subliniind 
cu profundă satisfacție largul 
ecou și puternica înrîurîre pe 
care le-au avut — și în anul 
1982, pe plan internațional — 
prodigioasa activitate si iniția
tivele conducătorului partidu
lui si statului nostru, pildă i- 
nestimabilă de răspundere e- 
xempiară față de interesele 
naționale, progresul si fericirea 
poporului român, față de des
tinele lumii contemporane. în
treaga evoluție a evenimente
lor a confirmat pe deplin rea
lismul obiectivelor și justețea 
orientărilor stabilite de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, ceea ce 
a ridicat tot mai mult presti
giul și autoritatea sa pe arena 
mondială, a consolidat poziția 
României socialiste în lume.

Plenara reliefează preocupa
rea statornică a Partidului Co
munist Român de a amplifica 
raporturile sale internaționale, 
el avînd. in prezent, relații de 
colaborare cu circa 200 partide 
comuniste și muncitorești, par
tide socialiste și social-demo- 
crate, cu alte forțe democratice 
și partide de guvernămint, or
ganizații politice și mișcări de 
eliberare națională.

Plenara a stabilit ca politica 
externă a partidului și statului 
nostru în anul 1983 să se rea
lizeze in continuare in confor
mitate cu hotăririie Conferinței 
Naționale a P.C.R., cu orientă
rile și indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. dînd expre
sie voinței nestrămutate a 
poporului român de a acționa 
cu toată consecvența pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre 
state, pentru determinarea u- 
nui curs nou în viața interna
țională. pentru triumful cauzei 
destinderii, dezarmării, securită
ții și păcii, pentru socialism.

7. — Plenara a adoptat. în 
unanimitate, următoarele mă
suri organizatorice :

— Mărirea numărului mem
brilor Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. de la 
21 la 23 ; plenara a hotărît a- 
legerea in această funcție a 
tovarășului Manea Mănescu și 
trecerea tovarășului Constantin 
Olteanu din rîndul membrilor 
supleanți in rindul membrilor 
Comitetului Politic Executiv ;

— Eliberarea din rîndul mem
brilor supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. a tovarășilor Eva Feder, 
Cornel Onescu și Emilian Do- 
brescu, care nu mai îndeplinesc 
funcțiile pentru care au fost a- 
leși in Comitetul Politic Exe
cutiv ;

— Alegerea ca membri su
pleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. a 
tovarășilor Ștefan Birlea, loan 
Totu. Cornel Pacoste și Ion 
Radu.

In încheierea lucrărilor ple
narei, întimpinat cu vii și pu
ternice aplauze, a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român.

în ultimii 
„Dacia 1300*, 
te, în cadrul 
de autoturisme Pitești, au ob
ținut o serie de succese re
marcabile în diferite compe
tiții Internationale de auto
mobilism la care au partici
pat. Este destul să amintim 
în sprijinul acestei afirmații 
de cupele și medaliile ' 
cucerite în presti
giosul „Tur al Eu
ropei*. Mașinile re
marcate atunci a fi
,în bună formă* — 

adică foarte bine 
puse la punct — erau 
tite în „compartimentul de 
încercări și competiții* al în
treprinderii. Dar 'motivul pen
tru care scriem aceste rînduri 
nu este acela de a aduce 
elogii (am făcut-o la timpul 
potrivit). ci pentru a sesiza o 
situație deloc plăcută și a ne 
manifesta nedumerirea în le
gătură cu unele abandonuri 
ale mașinilor ..Dacia 1300“ în 
competiții importante. Se în- 
tîmplă, se poate spune. Și^to- 
tuSi, cinci abandonuri în ra
liuri internaționale ...este prea 
mult.

ani, mașinile 
oregătlte, fires- 

Iritreprinderil

de aur

Cu atit mai mult cu cit 
cauzele acestor abandonuri ni 
se par de neînțeles. Cauciucuri 
uzate, piese neverificate care 
se ruț capace nestrînse, șu
ruburi In „plus" ș.a.tn.d. 
Deci, defecțiuni ce puteau fi 
— dacă ar fi existat grija cu
venită -

MatW
Sibiu.

c

„internaționalele1* d

NIVELUL BĂIEȚILOR, DEPA7 ~ "
Recent disputata ‘ ediție a 

Campionatelor internaționale 
de tenis de masă ale Româ
niei a oferit posibilitatea esti
mării valorii jucătorilor . noș
tri într-o companie capabilă 
în mare parte, să ofere repe
re edificatoare în acest sens. 
La București au evoluat spor
tivi. bine cotați în Europa, ca 
Zoran Kalinici (iugoslavia). 
Andrej Grubba (Polonia), 
Bela Molnar (Ungaria), frații 
Broda (Cehoslovacia), precum 
și componenții echipei Japo
niei — Sakamoto, Watanabe 
— care i-au supus pe ceilalți 
concurenți unui examen exi
gent.

Cum au răspuns sportivii 
noștri la acest examen ? După, 
opinia noastră, ei nu au obți
nut note de trecere, nici în 
proba pe echipe și n’ci la in
dividual, fiind eliminați încă

din fazele 
petiției.
Haldan 
nescu, care 
garnitură, a 
tul unor 
te pe plan 
fiind domi 
mai ales, 
tului. Prim 
sibilitatea 
nei mai ve 
tinde să 
ceea a trec 
Ia seniorat, 
formanțe d 
mici — c 
succese la 
pene de j 
la o preze 
sistența t 
cursurile d 
cauzele tre 
de toate, 
tirii, în m 
nii ii urmă 
această per 
necesitatea 
loare mai 
grele, dar 
nerală P 
pregătirii, 
vîrstele ir 
Vasile FI 
Cristian T 
renezi.
care 
multă aj 
pentru a ' 
trecerea la 
oară de v 
ne-au dot 
frații M. 
liați la C. 
care conc 
ces în dis 
cum au f 

.rești.
Scăderii 

sportivii 
plan tehr 
problema 
mai la el 
serviciul, 
mingea a 
le scade 
țial, lăsîn 
tiva. De 
tactic, ei 
mai feri 
în funcți 
lui. Se o 
pe măsu 
lor noșt 
tatea, de 
denți și,

preîntîmpinate. 
pregătite la I.P.A. 

pildă, rezistă în în
treceri ; de aseme
nea cele pregătite 
la A.S. Unirea Tri
color București. Nu 
merg9 însă și aban
donează cele ale... 

întreprinderii de autoturisme 
Dacia Pitești. Unde, de reți
nut, există un „compartiment 
special de încercări și com
petiții* înființat cu multă 
trudă, secție în care acum se 
lucrează superficial. Ceea ce 
trebuie să dea de gîndit ce
lor din Pitești asupra com
petenței și răspunderii cu 
care își fac treaba unii dintre 
cei cu care este încadrat acest 
compartiment, care — să nu 
se uite — este si de COM
PETIȚII...

Modesto FERRARINI

de

pregâ-

in Divizia „A" de handbal

STEAUA CONTINUĂ ȘIRUL
A

In campionatele naționale de handbal, Divizia „A“, s-a disputat ieri 
etapa a XlII-a (a doua a returului). Iată scurte relatări de la cele 12 
meciuri ale rundei.

FEMININ
RULMENTUL BRAȘOV — CON

FECȚIA BUCUREȘTI 20—18 
(8—5). Meci de slabă calitate, în 
care Rulmentul a reușit să se 
detașeze în învingătoare doar în 
ultimul sfert de oră. Golurile 
partidei au fost înscrise de Ta- 
che 5, Marian 5, Călin 4, Pătruț 
4, Furtună 1 și Demeter 1 —
pentru Wulmentul Braș-ov, Gri- 
goraș 6, Nuțu 4, Moise 3, G. Con- 
stantinescu 2, Covaci 1, Simion 1 
și Mălureanu 1 — 
fecția București. Au 
Iamandi și Tr. Ene 
GV.)

ȘTIINȚA BACAU 
TEHNICA CONSTANȚA 
(16—8). Victorie netă a gazdelor, 
într-o partidă dominată din pri
mul și pînă in ultimul minut de 
joc. Au Înscris : Voinea 9, Hriș- 
cu 6, Leonte 5, Mozei 4. Lunca 
4, Danilof 1, Cătineanu 1 și Găi
tan 1 — pentru Știința. Dimofte 
4, Sanda 3, Frîncu 2, Vasilache 
2. Carapetru 1, Grosu 1 și Bocă-

pentru Con- 
arbitrat : R. 
(Buzău). (I.

HIDRO-
31—14

CÎND S-A SPUS
ADEVĂRUL ?

de dirt-
Ionel

Alergătorul nr. 1 _
track al țăiii noastre, ____
Pavel, s-a legitimat la secția 
moto a asociației Voința Si
biu în 1S76, la vîrsta de 17 
ani. înzestrat cu deosebite 
calități, s-a- afirmat încă de 
pe vremea cînd era junior, 
îmbogățind an de an vitrina 
cu trofee a secției sale. „Bă
iat bun, dar uneori nu res
pectă cu strictîte programul 
de instruire indicat*, ii re
proșau antrenorii lotului re
prezentativ atunci cînd se re
fereau la pregătirea din sec
ție, însă, de fiecare dată, 
conducerea asociației Voința 
îi lua apărarea, elogiindil-1.

Progresind de la un sezon 
la altul. în prlmuT an de se
niorat Ionel Pavel a devenit 
campion republican. Toate ar 
fi fost bune si la locul lor,

neală 1 — pentru Hidrotehnica. 
(E. TEIRAU — coresp.).
PROGRESUL BUCUREȘTI 

C.S.M. SIBIU 19—18 (9—8).
marcat : Cămui 8, Preoțescu 
Pîslaru 2, Oltean 2, Sotiriu 1, 
prea 1 și Biro 1 — pentru Pro
gresul, " ",
Barzu 4, Rău 1, Oțelea 1, Klein 
1, Dinu 1 și Finea 1 — pentru 
C.S.M. Sibiu.

A.E.M. TIMIȘOARA — C.S.M, 
SF. GHEORGHE 24—21 (13—7).
Joc cu multe greșeli. Au înscris: 
Luțaș 9, Ștefanovici 7, Cojocaru,
5, Simion 2, Neuhror 1 — pentru 
A.E.M. Timișoara, 
șan 4, Florea 4, 
Laszlo 1, Andor 1 și Marian 
pentru C.S.M. Sf. 
CRETU — coresp.).

TEROM IAȘI — MUREȘUL 
MUREȘ 26—17 (13—7). Meci 
mos, victorie meritată. Au mar
cat : Avădanei 11, Turbatu 6, Co- 
valiuc 4, Dîscă 3 și Sumănaru 2 
— pentru TEROM Iași, Pereș 5, 
Dorgo 3, Stroia 3, Laszlo 2, Ki- 
bedi 1, Sărac 1, Kiss 1 și Bărbat 
1 — pentru Mureșul Tg. Mureș. 
(ALEX. NOUR — coresp.).

CHIMISTUL RM. VlLCEA — 
TEXTILA BUHUȘI 35—20 (16—7). 
Au înscris : Verlgeanu 11, Po
pescu 9, Pestrea 5, Andronache 
4, Murariu 2, M. Petre 2, Baza- 
rincă 1 și N. Petre 1 — pentru 
Chimistul, Ciubotaru 8, Popovici
6. Leonte 2, Crețu 2, Apostol 1 
șl Buftea 1 — pentru Textila. (P. 
GEORNOHT — coresp.).

MASCULIN
H.C. MINAUR BAIA MARE— 

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA

Au
4, 

O-

Oncu 5, Coșulțchi 4,

Torok 9, 
Andreica

Gheorghe

Vi-
1. 

1 — 
(C.

TG. 
fru-

Atitudini

dacă el nu s-ar fi decis ca 
in acest an să apară în con
cursuri sub culorile clubului 
sportiv Steaua, respectînd, bi
neînțeles, clauzele regulamen
tului de transferări. Auzind 
de această intenție, conduce
rea asociației Voința și-a 
schimbat, subit, părerea des
pre propriul său motociclist 
și negăsind alt chip să-1 de
termine să nu plece l-a sus
pendat pe timp de doi ani 
pentru „repetate absențe de 
la locul de muncă și de la 
antrenamente*. Se mai arată, 
printre altele. în adresa tri
misă federației de sp îcialita- 
te : „S-a luat această hotărî- 
re de suspendare întrucît 
sportivul Ionel Pavel nu es
te la prima abatere de acest 
gen, el avînd <i o atitudine 
necolegială față de ceilalți 
sportivi din secție*.

Citind aceste caracterizări 
am rămas pe gînduri, știind 
că pînă nu de mult relațiile 
campionului țării cu tovarășii 
din conducerea asociației sale 
erau bune. Nu vrem să pu
nem în discuție aici opțiunea 
tînărului motociclist, ci un alt 
aspect : cînd s-a spus despre 
el adevărul, mai ieri cînd era 
lăudat sau acum ? Și dacă, 
într-adevăr, Ionel Pavel a a- 
vut la activ atîtea abateri, 
care să justifice îndepărtarea 
sa pe timp de doi ani din 
arena întrecerilor, de ce nu 
au fost curmate din stadiile 
inițiale, luîndu-se imediat mă
surile de rigoare ?

Traian IOANIȚESCU

VICTORIILOR
‘31—19 (16—11). Au marcat : Co- 
vaciu 9, M. Voinea 8, Mironiuc 
4, Flangea 3, Haberpursch 3, 
Boroș 2 și Oros 2 — pentru
H.C. Minaur, Jurcă 5, Pop 3, A- 
vram 3, Căldare 2, Petru 2, Re
pede 2, Pal 1 și Bădosu 1 —
pentru Universitatea. (A. CRI- 
ȘAN — coresp.).

CONSTRUCTORUL ORADEA — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 20— 
19 (10—9). Marcatori : Kapornay
6, Cristache 5, Croitoru 3, Po
rumb 3, Halamagyi 2 și Popa 1 
pentru Constructorul. Folker 10, 
Iancovici 2, Manolache 2, Janto 
2, Feher 1, Bucățea 1 și Voicu 
1 — pentru Politehnica. (I.
GHIȘA — coresp.),

INDEPENDENTA 
MÎRȘA — STEAUA 
13). Golurile au fost 
Matei 8, Paraschiv 6,

CARPAȚI 
22—24 (11—
înscrise de 

Cornea 4, 
Tîlvîc 2, Jurja 1 și Reger 1 — 
pentru Independența, Dumitru 9, 
Drăgăniță 6, Berbece 4, Chirică 

pentru
— co-

Berbece 4,
2, Ghimșe 2, Daniel 1 — 
Steaua. (M VERZESCU 
resp.).

CONSTRUCTORUL ARAD 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
19 (11—7). 
11, Koleth 
Hoțoiu 1,
— pentru 
5, Lucian 
Dobeanu 2, Iakobi 2, Barcan 1 și 
Prică 1 — pentru Universitatea. 
(I. IOANA — coresp.).

RELON SAVINEȘTI — DINA
MO BRAȘOV 17—17 (8—10). Au 
înscris : Cozma 9, Zăbavă 3, Za- 
haria 2. Zamfir 2 și Condur 1 — 
pentru Relon, Nlcolescu 9, Nica
3, Andreescu 3. Chicomban 1, 
Bota 1 — pentru Dinamo Bra
șov. (C. LUCA — coresp.).

Etapa a XlV-a se desfășoară 
duminică.

28— 
Au marcat : Vasilache 
5, Vojtilă 5. Deacu 4, 
Jenea 1 și Ionescu 1 
Constructorul, Dumitru 
4, Oltean 2, Nicola 2,

MA

EUGENIA GHINDĂ, CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ DE ȘAH
(Urmare din pag 1)

Eugenia Ghindă, care deținea 
o victorie în partida directă 
cu adversara ei în finală, ciș- 
tigă întrecerea și devine cam
pioana ediției 1982.

Rezultatul confirmă as
censiunea marcantă a maestrei 
bucureștence Eugenia Ghindă, 
clasată constant printre frun
tașele șahului nostru feminin 
la ultimele competiții. Ea a

fost, dealtfel, pe podium și in 
precedenta ediție a campiona
tului României, cind a termi
nat pe locul al treilea. Maes- 
tră a sportului din anul 1977, 
membră a secției de șah Uni
versitatea 
campioană 
soțul ei. maestrul internațional 
Mihai Ghindă.

Arbitrul meciului de baraj 
de la Mediaș a fost marele 
maestru Victor Ciocâltea.

București, noua 
este antrenată de

Timp de o lună, programul 
halterofililor fruntași 
deosebit de intens. La 
tul acestei săptămîni, 
loturi de sportivi 
nate în activități 
nale peste hotare. în orașul 
Trencin (Cehoslovacia) are loc 
„Cupa Dunării" pentru juniori. 
In vederea acestui concurs au 
făcut deplasarea, in 
categoriilor, Petre 
(C. S. Onești), Dorc!
(C. S. Onești), Liviu 

nu (Unirea Alba Iulia), 
Socaci 
Sorin 
rești), 
limpia 
pid Buc.), 
trolul Ploiești).
(Rapid Buc.), Gh. Rafa (Rapid 
Arad).

Tot la 
Dragomir 
Tuli și Vasile Groapă vor par
ticipa la competiția „Săbiile 
Albastre", programată 
Meissen (R. D. Germană).

între 7 și 10 aprilie vor 
vea loc la Galați campionatele 
naționale individuale de co-

va fi 
sfîrși- 

două 
sînt angre- 
competițio- 
In

ordinea 
Axente 
Mateeș 
Muntea-
Andrei 
Iulia), 
Bucu-

(Unirea Alba 
Anghel (Energia

Constantin Urdaș (O- 
Buc.). Nicu Vlad (Ra- 

Gh. Fetrișor (Pe- 
Ațlrian Brana

sfîrșitul săptămînii, 
Cioroslan, Mircea

la

a-

pii, juniori I și juniori II.
Orașul Tuicea va găzdui, în

tre 22 și 24 aprilie, una din
tre cele mai mari competiții 
ale anului : „Cupa Dunării" 
pentru seniori, la care vor 
participa cîțiva dintre cei mai 
valoroși halterofili ai 
nentului, printre care 
tivi bulgari, unguri, 
slovaci, vest-germani, 
slavi, austrieci precum 
mația completă a țârii

conti- 
spor- 
ceho* 
iugo- 

și for- 
nnastre.

cat. 1,
100%,
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ADMINISTRAȚIA DI STAI LOTO PRO
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO

DIN 18 MARTIE 1983
Cat. 1 : 1 variantă 100% — au

toturism Dacia 1300 și 3 variante 
25% i 17.500 lei ; cat. a 2-a : 4 
variante 100% a 11.783 lei și 21 
variante 25% a 2.946 lei ; cat. 
a 3-a : 17 variante 100% a 3.182 
lei și 69 variante 25% a 796 lei ; 
cat. a 4-a : 69,50 variante a 1.568 
lei : cat. a 5-a : 251.50 variante a 
433 lei ; cat. a 6-a : 350,Z5 va
riante a 311 lei ; cab X- : 
2.476 variante a 100 lei. REPORT 
LA CATEGORIA 1 : 191.743 let 
Autoturismul „Dacia 1?GC- de la

Print 
autotu 
te la 
număr 
com. 
rin,
p-ectiv 
bruari 
pent 
aceste

I. A

cip.fr


așa

lan

ru-

a

la 
pe 

ora

te 
ce

com-
Paul 

Rorna- 
prima 
capă-

ru- 
că,

de masă ale României OLIMPICII IUGOSLAVI iNAINTEA

EXIGENȚELE ACTUALE
Or. și aceste „internaționale" 
au oferit sportivilor noștri 
ocazia să vadă ce înseamnă să 
nu consideri un set pierdut 
pînă la ultima minge, 
numeroasele 
aminti aici doar 
dintre Kalinici și 
în care victoria a 
în fiecare set, pe 
cuțit, ambii jucători 
la fel de dîrz. pentru fiecare 

evoluția

I ÎNTRECEREA echipelor
I (Urmare din pag. 1)

Dintre 
vom

I

care 
a- 

niorat 
per- 

vîrste 
antele 
turo-

con- 
c<m- 

rește> 
ainte 
regă- 
nicie- 
i în 

în 
va- 
mai 
ge- 

ursul 
la

oma,

exemple, 
confruntarea 

M. Broda, 
fost decisă, 

muchie de 
luptînd

I
minge, indiferent de 
scorului.

Principala cauză a 
nesatisfăcătoare a 
trebuie căutată în 
necorespunzătoare 
buri, probată curent de jocu
rile. din cadrul campionatului 
divizionar, ca și din cele 
dividuale. Unii antrenori 
chiar jucători se plîng că 
participă Ia campionate 
ropene și mondiale de 
dar uită că pentru 
este nevoie nu numai 
vățarea „a.b.c.“-ului I 
de masă, ci și de atingerea u- 
nei valori care să justifice 
prezența la asemenea con
cursuri Importante. Ceea ce 
sportivii noștri nu au doved't. 
cel puțin deocamdată.

Este limpede că trebuie 
considerată 
din secțiile 
ciațiilor, 
că nu este suficient să se dis
cute o dată pe an, la convo
cările federației, metodica an
trenamentului, ci este nevoie 
ca ea să fie și aplicată, cu un 
control sisterpatic și calificat 
din partea colegiului de antre
nori. Acest lucru este valabil 
nu numai pentru destul de 
numeroasele secții, ci și pen
tru cluburile-etalon. de la 
Cluj-Napoca, Craiova, Bu
zău și Tg. Mureș, de la care 
se așteaptă în, ț 
rezultate pe măsura corpului 
de tehnicieni și a 
de care dispun.

„Internaționalele" 
monstrat că tenisul 
masă masculin are 
greu de parcurs pentru a atin
ge nivelul valoric dorit. dar 
că el dispune de elementele 
talentate necesare, ca si de an
trenori capabili să asigure 
progresul cerut.

Mirceo COSTEA 
Emanuel FANTANEANU
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baschet oferit de ziarul Sportul

ALL A CiȘTIGAT,

S-A DETAȘAT
578 p, 5. M. Caraion (Rapid) 
573 p, 6. I. Copăcian (C.S.U. Si
biu) 544 p, 7. D. Moisescu (Poli
tehnica Iași) 536 p, 8. D. Dăian 
(Sportul studențesc) 508 p, 9. I. 
Carpen (I.C.E.D.) 486 p, 10. FI. 
Ermurache (Steaua) 484 p.
• Tot după etapa a 30-a, clasa

mentul indisciplinei : 1. Dinamo 
Oradea 16 g.t. (L. Nagy). 2. Ra
pid 14 g.t., 3—4. Farul Constanța 
(V. Băioeanu) și ,,U“ Cluj-Na
poca (M. Rotaru) câte 13 g.t., 5. 
C.S.U. Sibiu 12 g.t., 6. Steaua 
11 g.t., 7. I.C.E.D. (S. Ardelean și 
P. Grădișteanu) 18 g.t., 8—9.
IMUAS Baia Mare și. Sportul 
studențesc cîte 9 g.t., 1-0—11. Di
namo București și Politehnica 
Iași cîte 8 g.t., 12. C.S.U. Brașov 
4 g.t.

<5 La Sibiu, in cadrul etapei a 
32-a a Diviziei masculine ,.A“, 
grupa 1—6, C.S.U. Balanța — Ra
pid București 83—88 (42—41). Lo
calnicii au condus permanent în 
repriza I, apoi bucureștenii, ex
celent conduși în teren de Cr.. . a-Fluturaș, au egalat, au luat 
vans de două puncte (49—47 în 
min. 22) și nu au mal cedat 
conducerea. Au înscris : Mihuțâ 
23, Caraion 22 Fluturaș 17, Dăes- 
cu 6, Suciu 11, Bulancea 7, Plă
madă 2 pentru învingători, res
pectiv Chirilă 13, Apostu 12. Co- 
păcian 14, Dăian 20, Bretz 7. Ta
kacs ’8, Tonca 5, Cosma 4. Arbi
tri : D. Oprea (Timișoara) șl I.
Georgiu (Cluj-Napoca). (Ilie IO- 
NESCU — coresp.).

lino — S-ampdoria 1, 2 ; III. Cag
liari — Verona X, 2 ; IV. Catan
zaro — Pisa 1 ; V. Fiorentina — 
Roma 1, X. 2 ; VI. Genoa — In-, 
ter 1, 2 ; VII. Torino — Juven
tus 2 ; VIII. Udinese — Cesena 
1 ; IX. Catania — Cavese 1 ; X. 
Pistoiese — Bologna X, 2 ; XI. 
Reggiana — Perugia 1 ; xn. Ra
pid Buc. — Unirea Alex. 1 ; XIII. 
Min. Cavnic — F.C. Baia M. 1.
• Tragerea obișnuită LotO de 

astăzi, 25 martie 1983, se desfă
șoară începând de la ora 15,45 în 
sala clubului sportiv Progresul 
din București, str. dr. Staicovicl 
nr. 42 ; numerele câștigătoare vor 
fi transmise la televiziune și ra
dio în cursul serii.

A

și din casetele tehnice. Din 
cele publicate la etapa nr. 21, 
se poate constata că Universi
tatea Craiova, la Tg. Mureș, și 
Corvinul, la Scornicești, nu au 
tras nici un șut PE poartă ! 
Adică două linii ofensive in 
care acționează Geolgău, Cîrțu, 
Cămătaru, Gabor, Dumitrache, 
iar în liniile din spate se află 
Bălăci, Iriinescu, Andone, Klein, 
Petcu, cu toții recunoscuti șu- 
teri ! Tuturor acestora, junio
rul constănțean Hagi (și cole
gul său 
le dă o 
tire, de 
meci de 
aportul adus Ln cadrul echipei 
sale.

Trecind la un alt capitol, 
putem face remarca pozitivă că 
arbitrajele au fost in general 
mai bune. Astfel, in cele 18

de națională Mateuț) 
lecție de bună pregă- 

comEfativitate, fiind 
meci remarcat pentru

ARBIIRII [TAPEI
DE MUMA DIVIZIEI „A"

PETROLUL PLOIEȘTI — A.S.A. 
TG. MUREȘ : AL Mustățe» — A. 
Nicolescu șl M. Ionescu (toți din 
Pitești).

„POLI" TIMIȘOARA — SPOR
TUL STUDENȚESC : M. Neșu
(Oradea) — M. Man și L. Iakab 
(ambii din Cluj-Napoca).

CORVINUL — JIUL : FL Po
pescu (Ploiești) — M. Mițaru și 
FI. Tăbîrcă (ambii din Rm. VII- 
oea).

F.C. AP.GES — POLITEHNICA 
IAȘI : O. Ștreng — C. Pădurărl- 
ței (ambii din Oradea) și N. Bi- 
țln (Salonta).

STEAUA — C.S. TÎRGOVIȘTE : 
V. An to hi — m. Stănescu (am
bii din Iași) și C. Gheorghe (Su
ceava). -

CHIMIA RM 
VERSTTATEA ____
Gheorghe (P. Neamț) 
rumboiu ‘ '
(Brasov).

F.C.M. 
CAU : 
cea) — I. Veneș (Sf. Gheorghe) 
și L. Pan tea (București).

DINAMO — F.C. OLT : S. Nec- 
șulescu (Tlrgoviște) — V. Curt 
(Medgidia) și N. Georgescu (Con
stanta).

F.C. CONSTANȚA — F.C. BI
HOR : R. Matei (București) — 
V. Titorov (Drobeta Tr. Severin) 
și Al. Ganea (Slobozia).

VÎLCEA — UNI- 
CRAIOVA : A.

A. Po- 
(Vaslui) șl L. Măerean

I.
BRASOV — S.C. BA- 
Crăciunescu (Rm. Vfi-

ȘTIRI
• ARBITRII MECIURILOR

OFICIALE ALE ECHIPELOR 
NOASTRE REPREZENTATI
VE. Au fost stabilite 
de arbitri care vor 
jocurile oficiale ale echipelor 
reprezentative „A" și 
ret din 
Astfel, partida 
Italia, care se va disputa la 
16 aprilie, la București, va fi 
condusă de o brigadă din 
Frânte, avîndu-1 la centru pe 
Michel Vautrot. Meciul Româ
nia — Cehoslovacia, de la 15 
mai, va fi arbitrat de o bri
gadă din Belgia, cu Alexis 
Ponnet la centru. în sfîrșit, jo
cul Suedia — România, de la 
9 iunie, jva fi condus de un 
trio —
du-1 
kop. 
pele 
și 
mai, va fi arbitrată de elve
țianul Klaus Renggli.
• ARBITRI ROMAN! PES

TE HOTARE. Două brigăzi de 
arbitri din țara 
conduce partide 
naționale, 
na, jocul 
de tineret 
ciei, din 
va fi condus de Cristian Teo- 
dorescu, iar o zi mai tîrziu, la 
15 mai, partida dintre prime
le reprezentative ale celor 
două târî din preliminariile 
C.E., care va avea loc tot la 
Tirana, va fi 
Mircea Salomir. 
linie urmează să 
în ' aceste zile de 
de specialitate.

O F. C. BAIA 
SPARTAKUS NYIREGYHA- 
ZA (UNGARIA) 5—2 (3—0).
în ciuda timpului rece (în 
cursul meciului a și nins), 
cele două echipe au reușit un 
joc disputat, de bun nivel 
tehnic. Dovedindu-se supe
rioară, F. C. Baia Mare a cîș- 
tigat pe merit 
marcate de 
(min. 6 și 14). Tulba (min. 30 
și 47) și Bălan (min. 67). Pen-

■ tru oaspeți au înscris Ratz 
(min. 53) șl Tătăran (min. 78), 

| ambele... autogoluri. (Andrei 
CRIȘAN, coresp.).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

brigăzile 
conduce

de tine- 
preliminanile C. E. 

România —

din R. D. Germană, avîn- 
la centru pe Adolf Pro- 
tntîlnirea dintre echi- 

de tineret ale României 
Cehoslovaciei, de la 14

noastră vor 
oficiale inter- 
mai, la Tira- 
selecționatele

La 11
dintre 
ale Albaniei și Tur- 
preliminariile C.E.,

de 
de'

arbitrată
Arbitrii 
fie stabiliți 

forul nostru

C. MARE

prin golurile
Dragomirescu

DIN EȘALONUL FRUNTAȘ » J
partide disputate nu s-au mai 
intîmplat greșeli grave de in
terpretare. iar cavalerii fluie
rului au primt din partea tri
mișilor noștri de opt ori cali
ficativul .foarte bine“. de șap
te ori — .bine" și doar de trei 
ori „satisfăcător". Să recu
noaștem. este un progres. (De 
remarcat că in ultimele două 
etape .veteranul" arbitrilor noș
tri. Nicolae Rainea a primit 
de fiecare dată nota maximă).

Revenind la meciurile dispu
tate miercuri, trebuie să facem 
si remarca, subliniată dealtfel 
si ieri, că etapa a fost liniș
tită. Intr-adevăr, s-au înscris 
25 de goluri, aibitrii au acor
dat 21 de cartonașe (dintre ca
re două roșii, lui Nica — F.C. 
Argeș și Eduard — Steaua), 
s-a risipit atita energie cu pri
lejul celor două partide, pen
tru ca in clasament să apară 
o singură (prea puțin semnifi
cativă) schimbare : rocada din
tre Politehnica Iași și F. C. 
Bihor !...

MECIULUI CU ROMANIA

IN PRELIMINARIILE J. 0.
vederea meciurilor cu 

se-
In

reprezentativele României, 
lectionerul iugoslav Vcse-
Iinovici a organizat, la 16
martie, un joc între lotul „A“ 
și cel olimpic.

In cele două echipe, care 
jucat la Zagreb, au apărut 
de jucători, 
care ii are 
ceastă oră

Au învins 
din lotul „A", 
fiind înscrise 
Halilovici

Tinerii 
olimpică 
dintre ei 
calități tehnice ca : Elzner (O- 
limpia 
(Dinamo 
(O.F.K. 
(Steaua 
viei (Dinamo Zagreb).

au
33 
pe 
a-

cei mai buni 
la dispoziție la 
fotbalul iugoslav.
cu 2—0 fotbaliștii 

ambele goluri 
de debutantul 

(Dinamo Vinkovti). 
jucători din echipa 
au jucat bine, 
demonstrînd

unii 
înalte

Ljubljana), Krancear 
Zagreb). Mrkela 

Beograd), Giurovschi 
Roșie), frații Țveteo-

ETAPA S-A ÎNCHEIAT, 
COMENTARIILE CONTINUĂ j

NUMAI DE N-AR
Meciul de la Tg. Mureș a fost 

urmărit de doi observatori Ita
lieni — un cronicar și un antre
nor federal — veniți, evident, 
pentru a se edifica asupra for
mei de moment a internaționa
lilor craiovenl ln perspectiva 
meciului cu Italia. (După cum 
se vede, italienii nu se mulțu
mesc cu vizionarea meciului Ro
mânia — Iugoslavia, pentru care 
au și făcut rezervări de locuri 
ln avion, ci folosesc orice alt 
Prilej). La terminarea meciului, 
ei erau foarte derutați, ceea ce 
nu e chiar atit de rău în enoca 
neîntreruptelor „spionaje" din 
lumea fotbalului.

NU
SĂ

RACI FURNALUL"

MAI ȘTIE CORVIAUL

F.C. Bihor — Corvinul 1—C ; 
F.C. Olt — Corvinul 3—0. Acestea 
sânt rezultatele realizate de echi
pa hunedoreană în cele două 
deplasări pe care le-a efectuat 
în returul campionatului. Desi
gur, nu este nimic senzațional. 
De regulă. în campionatul nos
tru. gazdele nu prea cedează 
puncte. Surprinzătoare este Insă 
comportarea Corvinului In aceste 
două partide, jocul pe care l-a 
practicat. Anul trecut, prin ma
niera curajoasă de abordare a 
partidelor din deplasare, prin jo
cul său avîntat, deschis, pe atac, 
Corvinul lăsa o impresie frumoa
să și nu de puține ori se întor
cea acasă cu puncte prețioase. 
Acum prestația sa e cu totul 
alta, adică NESATISFACÂTOA- 
RE. în cele două partide (de la 
Oradea și Scornicești), adică în 
180 de minute de joc, hunedore- 
nii au șutat doar de 10 ori la 
poartă — de câte 5 ori" în fiecare 
meci — și au stabilit un nedorit 
record DE A ?TU ȘUTA NICIO
DATĂ PE SPAȚIUL PORȚII !

Andone, Rednic. Klein, Gabor 
— oomponenți ai echipei națio
nale — sânt acum jucători cu ex
periență și randamentul lor în 
deplasare n-ar trebui să se si
tueze la un nivel așa de scăzut. 
Dar, cu excepția lui Klein (și el 
depășit, miercuri, în duelul 
direct cu Bărbulescu), ceilalți, ca 
și Petcu, B-ogdan, Dumitrache, au 
jucat slab. în schimb, juniorul 
Mateuț a fost cel mai bun ju
cător în teren de la Corvinul. 
Fără comentarii.

Constantin ALEXE

La Tg. Mureș, cralovenii au 
jucat, practic, un meci de antre
nament, care sperăm să nu dău
neze tonusului general al echi
pei, știut fiind faptul că o tem
peratură ideală, odată obținută, 

■ poate fi redobindită mai greu 
după „răcirea furnalului". In 
meciul de la Tg. Mureș rămîne 
pozitivă doar testarea lui Donose 
ca libero. Probabil că in jocurile 
următoare antrenorul Oțet va în
cerca și alte soluții ; nu pentru 
că Donose ar fi lipsit de calită
țile necesare, ci pentru că neas- 
tlmpărul lui de mijlocaș „pe tot 
terenul" e o necesitate mai 
stringentă dedt soluționarea unui 
alt post.

In cadrul aceluiași meci, am 
remarcat forma extraordinară a 
portarului Silvia Lung, poate 
singurul care nu se Împăca de
loc cu evoluția jocului. Și puțin 
a lipsit ea Silviu să reziste pin 4 
la capăt nenumăratelor atacuri 
ale echipei mureșene.

Trecind in tabăra gazdelor, să 
subliniem creșterea lui Cioreeri 
(eu un sprint derutant) și re
venirea Ia valoare a vechii pro
misiuni Biro " 
tate tehnică 
indiferent de 
altă speranță 
rul Jenei, nu 
lucru, 
permis o „zi de odihnă" in 
șui care II primise cu atla 
dură, la meciul cu Tufcia.

I, a cărui subtili- 
poate fi reperată 
condiții. Despre o 
mureșeană, stope- 

’putem spune mare 
deoarece Cămătaru și-a 

oră
căi

loan CHIRILA

de presă or- 
după 

iugoslav 
declarat : 
jocul celor 
majoritatea

La conferința 
ganizată imediat 
selecționerul 
linovici a 
mulțumit de 
selecționate, 
cei 33 de jucători (End 
facție. Pentru meciul de ca
lificare cu olimpicii români 
voi trece probabil din lotul 
„A* la cel olimpic vreo 4—5 
jucători care au satisfăcut exi
gențele mele. Mă gîndese în 
primul rînd la Halilovici. care 
a marcat două goFuri, Mlina- 
rici (Dinamo Zagreb). Jania- 
nin (Steaua Roșie). Sarailici 
(Partizan). Privim 
rios 
români 
Ia 30 
J.N.A.

meciul
și sper 
martie, 

din Belgrad, 
redutabilă".

cu 
să 
pe

meci, 
Vese- 
.,S:nt 
două 

din 
satis-

foarte se- 
olimpicii 

prezentăm 
stadionul 
o echipă

Gheorghe GLISIC!

Fără îndoială, C. S. Tîrgo- 
viște rămîne marea performe
ră 
Cu
pra 
ția

-și I. Buzoianu

de pînă acum a returului, 
victoria de miercuri asu
lui F.C.M. Brașov, forma- 

antrenată de C. Rădulescu 
a încheiat o 

serie de șapte jocuri în care 
nu a cunoscut infrîngerea. 
Pentru că tîrgoviștenii n-au 
mai gustat din cupa amară a 
înfrîngerii din toamnă, din e- 
țapa a 14-a, cînd au pierdut 
în fata lui Dinamo, la Bucu
rești. 
Cărui fapt se datorează o 
semenea „metamorfoză", 
ceastă schimbare radicală 
bine a formației pe care, după 
primele etape de campionat, 
toată lumea o si vedea cu un... 
picior în „B“ ? 
rind, unei 
colective, pe 
ceea ce a 
mentul unui 
tori de marcă. Ăpoi, datorită 
schimbării din mers a ideii 
de joc in cadrul căreia Acle- 
nei are capacitatea de expri
mare a unui veritabil coordo
nator de =joc. Dealtfel, intr-un 
clasament al evidențiaților e- 
chipei. Aelenei se situează pe 
primul loc, urmat, în ordine, de 
O. Popescu, Agiu, Kallo, Pi- 
taru, Constantin. Șl miercuri,' 
în meciul cu F. C. Bihor. Ae
lenei a fost, omul numărul 1 
al formației, el dind pase de 
gol, contribuind din plin la 
victoria lui C. S. Tfrgoviște.

Gheorghe NERTEA

a-
a- 
în

în primul 
susținute munci 

toate planurile, 
însemnat reviri- 
.,H“, fără jucă-

CINE BAREAZA CALEA HULIGANILOR ?

a

Meciul de la Oradea a fost așa 
cum a fost, fără valențe specta
culare, sărac in- faze care să În
călzească șl să mulțumească pu
blicul spectator, ceea ce nu 
onorat deloc nici pe gazde
despre a căror capacitate ofen
sivă s-au spus multe lucruri fru
moase în turul campionatului —, 
și nici pe campioni, care s-au 
mulțumit cu puțin. Prea multă 
prudență a fost fa acest joc, prea 
puține riscuri și-au asumat ju
cătorii în elaborarea acțiunilor 
de atac, prea multă frică de re
zultat au dovedit echipele, mai 
ales atunci ctad tabela de mar
caj arăta egalitate. Sigur că fie
care echipă vine cu argumentele 
sale. F.C. Bihor acuză că n-a 
avut ta teren pe adevăratul ei 
organizator de joc. Este vorba

PE MARGINEA LINEI APARENTE SURPRIZE
Aparent, rezultatul meciului de 

la Pitești ar putea fi considerat 
ca surprinzător. într-adevăr, du
pă cum evoluase F.C. Argeș în 
primele etape ale returului (a- 
casă sau în deplasare) era greu 
de crezut că nu va reuși să se 
impună pe teren propriu asupra 
Chimiei Rm. Vîlcea, chiar dacă 
aceasta lăsase- de asemenea, 
bune impresii în debutul actua
lului sezon (nu mai departe de
cât cu patru zile în urmă obținu
se un punct prețios la Brașov). 
Dar, așa cum sincer mărtursea. 
după meci antrenorul Dohrin, 
echipa piteșteană a făcut 
miercuri unul dintre cele mai 
slabe jocuri de cînd a nreluat 
el conducerea tehnică. Fă-ă în
doială că la stabilirea rezultatu
lui final de 1—1 a cont-!u>-rt ci 
ebminareâ de pe teren a 
Nica, într-un^ moment cînd 
Argeș conducea cu 1—0. 
tor la ne^-^r+ivul act "
jucătorul său a ce1 ° șl P - 
spunea : „Văzînd ce pățim și noi

]■ 
tr '

prin alte locuri, le-am indicat 
băieților mei să joace și ei mai 
băr bă teste, să intre mai decis în 
duelurile cu adversarii, dar — fi
rește — în limitele admise de 
regulament și intr-un spirit spor
tiv, de respect față de partene
rul de joc. Nu pot fi, deci, în 
nici un fel de acord cu ceea ce 
probabil a înțeles și apoi a fă
cut Nica, justa sa eliminare adu- 
cînd prejudicii întregii echipe. 
Va trebui să mai discut cu ju
cătorii mei, să punem aceste lu
cruri la punct".

Indiferent de conjunctura favo
rabilă de care a beneficiat, tre
buie să subliniem, totuși, meri
tele echipei vîlcene, care a im
presionat realmente prin capaci
tatea sa de efort și dîrzenia re
plicii oferite piteștenilor, atât sub 
aspect defensiv (în prima repri
ză), cit și ofensiv (după pauză). 
Se vede că echipa este bine pre
gătită fizic și aptă de lîn mare 
travaliu în joc.

Constantin FIRANESCU

de Kun II (antrenor, totodată), 
suspendat, cum se știe, pe timp 
de doua etape după cele întâm
plate la Tîrgoviște ; de aici, zbu
ciumul fără efect al lud Dianu, 
D. Nicolae, al lui Pușcaș și al 
celorlalți, de aici, marile gafe și 
superficialități comise în fazele 
de contraatac declanșate de di- 
namoviști (de fapt, gafe mai vechi 
ale orădenilor, sesizate încă 
din turul campionatului). Dinamo 
se justifică și ea ou... gripa care 
i-a scos din circuit pe Mulțescu 
— deci, tot un coordonator —, 
Dinu și Ion Marin. Chiar și Al. 
Nicolae nu era refăcut total, 
după aceeași maladie, fapt pen
tru care a șl fost înlocuit în 
min. 46 cu L. Moldovan.

Ei bine, cu toate acestea, am
bele formații puteau — și aveau 
obligația — să ofere mai mult 
fotbal spectatorilor, care în par
tea a doua a jocului, în finalul 
lui, și-au manifestat vehement 
nemulțumirea, eu deosebire față 
de evoluția echipei locâle. Con
damnabil este că unii dintre 
spectatori, iresponsabili, înfier- 
bîntați, au aruncat cu sticle în 
terenul de joc, cele mai multe 
aterizând pe gazon după ce echi
pele * 
nele 
pede 
fiind 
Plica 
vigoare.

Astfel de manifestări n-au 
căuta pe terenurile de sport, 
aducând prejudicii fotbalului ! 
Conducerea clubului F.C. Bihor, 
organele locale au datoria să 
prevină prin toate mijloacele in
disciplina unor spectatori; mer
gând pînă acolo încât să insti
tuie controale severe la porțile 
de intrare, asfel ca turbulenților 
să le fie barată calea de acces 
spre stadion. Ceea ce miercuri, 
din păcate nu s-a făcut la sta
dionul orădean. Acum trebuie 
sărși spună cuvântul forul de 
specialitate.

plecaseră la vestiare. Orga- 
locale au restabilit însă, re- 

ordinea, mulți huligani 
reținuți pentru a li se 
corecții, conform legilor în

ce 
ele

Stelion TRANDAFIRESCU



Campionatul mondial de hochei seniori (grupa B)
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ECHIPA NOASTRĂ A PIERDUT (2-6)
MECIUL CU JAPONIA

TOKIO, 24 (prin telefon) — 
Tn cea de a patra zi a campio
natului mondial de hochei se
niori, grupa B, hocheiștii noș
tri au avut încă o misiune 
grea : au întîlnit reprezenta
tiva țării gazdă, in fața că
reia, au pierdut cu 2—6 (1—2, 
0—1, 1—3). Echipa română a 
început bine partida. reușind 
să marcheze chiar de la început 
(min. 3). printr-un șut puter
nic, de la distanță, al lui Ca- 
zacu. In continuare însă, ju
cătorii . japonezi au pus stăpî- 
nire pe joc. reușind să înscrie, 
pînă cu 10 minute înainte de 
final, 5 goluri. Elod Antal a 
redus din handicap (min. 50), 
dar Misawa a stabilit scorul 
final., cu 7 minute înaintea 
sfîrșitului partidei. Au. înscris: 
Kazumi, Koji, Hori, L'njo, Sa- 
daki și Misawa pentru învin
gători, respectiv Cazacu și E. 
Antal. A arbitrat Antti Koski
nen (Finlanda), ajutat la cele 
două linii de Igor Prusov 
(U.R.S.S.) și Naiyang Zhou 
(R. P. Chineză).

Intr-un meci foarte echili
brat. Austria a reușit să în
vingă Norvegia cu un scor mi
nim : 3—2 U—1. 2—0. 0—1). nu 
fără a trece. în finalul partidei, 
prin mari emoții. Intîlnire fă
ră istoric tntre Pelonia și Iu

„CENTURA DE
(O mart dtn vag D

gatul Dimitar Slavcev, intr-o 
partidă relativ liniștită tați de 
cea care a urmat : Rafael Car
denas (Cuba) — Manuel Felix 
Vilcbez (Venezuela). Meci de 
maeștri, cu lovituri și eschive 
rapide, cu dezlănțuiri fulgeră
toare de atacuri și contra
atacuri, cu momente de box au
tentic. subliniate cu aplauze. 
Decizie favorabilă in final, lui 
Cardenas.

Partidă urmărită „in picioa
re* la „semiușoară". intre Ion 
Stan și Angel Espinosa (Cuba). 
Stan abordează hotărit - să ciș- 
tige confruntarea cu Espinosa, 
încă din primul minut asistăm 
la citeva directe s-rprinzăloare. 
recepționate in plin de Espi
nosa. Eforturile acestuia de a 
scăpa de loviturile izolate dar 
foarte puternice ale românului 
reușesc numai in rundul doi, 
cînd cu directe de intimpinare 
reușește să echilibreze lupta. 
A urmat, insă, rundul trei, 
cind atacurile lui Stan nu au 
mai putut B stăvilite. Espinosa 
terminînd greu In dificultate. 
In a'-eactă situa tie juriul nu a 
avut nici un fel de problemă 
acord:nd victoria lui Stan, cu
5—0. Din păcate, asa cuan nu 
era greu de prevăzut Viorel 
Ioana nu a maj primit avizul 
medicului pentru a boxa în 
semifinală. S-a calificat deci. 
In finale. fără luptă. Encbat 
Nergui (R.P. Mongolă). 

• FOSTUL CAPITAN AL REPREZEN
TATIVEI de volei a Bulgariei, Gheorghi 
Komatov (locul IU la campionatul mondial 
din 1949) și antrenor al echipei naționale 
în perioada anilor 19>»—60 funcționează. In 
prezent ca antrenor al reprezentativei 
Franței, funcție pe care a deținut-o. cu 
ani In urmă, c. bune rezultate șl antre
norul român Nicolae Sotir • AFLAT PE 
UN YACHT pe Mediteranâ. faimosul fot
balist argentinian Diego Maradona a văzut 
doi cetățeni abia inotind. la un pas de a 
se Îneca. Intervenția sa promptă s-a dove
dit salutară pentru viețile celor doi... • 
TOM DEOCEY este primul arbitru din Noua 
Zeelandă care a fost chemat să conducă 
in Turneul de rugby al celor 5 națiuni. El 
a arbitrat, la centru. Anglia — Scoția la 
6 martie și meciul decisiv Franța — Țara 
Galilor, sîmbăta trecută. Ia Paris. In afara 
acestor partide, el a condus meciuri In 
Franța și Anglia • DAR APROPO DE 
RUGBY, XV-le Franței va Întreprinde anul 
viitor, tn lunile iunie-iulie, un turneu de 
s meciuri în Noua Zeelandâ (două partide 
test), iar în septembrie un alt turneu In 
Japonia • A ÎNCETAT DIN VIAȚA belgia
nul Romain Maes (n. la 10 august 1913). 
El a fost ceî mai tinăr cîștigător al Turu
lui ciclist al Franței. Avea numai 22 de 
ani in 1935. cînd a purtat tricoul galben de 
la sfirșitul primei etape și pînă la înche
ierea cursei ! • OFICIALITĂȚILE SPOR
TIVE din localitatea Aspen, din statul Co
lorado (S.U.A). au sjltettat Federației in
ternaționale de schi dreptul de a organiza 
campionatele mondiale la probele alpine, 
intr-unui din ani! 1935 86 sau 87 (în func
ție de cum va stabili F.T.S. data ..mondia
lelor* 1). Aspen ul ? mai fost gazda C.M

goslavia : 12—2 (4—1, 3—0, 5—1). 
In fruntea clasamentului se 
află Japonia 5 p. urmată de 
S.LJ.A. și Polonia 4 p (ambele 
cu un meci mai puțin).

Programul de vineri : Poloni» 
— Austria și S.U.A. — Elveția. 
Echipa României stă.

Călin ANTONESCU

Cupa „F. R. Ciclism14

P. SCHEI8NIR (R.D.G.) CÎȘTIGĂ fTÂPĂ A V-a
CONSTANTA, 24 (prin tele

fon). — Joi. după amiază, pe o 
vreme nefavorabilă (cer înnou
rat, temperatură scăzută, vint 
puternic) s-a dat startul in cea 
mai grea etapă a competiției 
internaționale „Cupa F.R. Ci
clism- — etapa a V-a. proba 
contracronometrului indivi
dual. De astă dată startul s-a 
dat de la kilometrul 7. de pe 
șoseaua Constanța — Basarabi, 
concurența (1001» număr) ple- 
cind din minut în minut In 
asemenea condiții, rutierii au 
avut de parcurs 20 km (10 dus, 
10 întors, pe o șosea văiurită). 
Vîntul a fost un adversar ne-

AUR“ LA BOX
Carol Hajnal nu a avut prea 

multe de făcut în meciul cu 
.semi mijlociul* cubanez Can
delaria Duverget un boxer 
care ne-a amintit de eleganța șl 
eficacitatea fostului campion 
sovietic Vladimir Lemeșev. 
DuvergeL cu avantajul alonjel 
și cu o excepțională viteză de 
execuție, ciștigă la puncte.

Mihai Ciubotaru și Mihai 
Mîkioș. doi „puncheuri* cu lo
vituri de to., s-au „.bombardat 
reciproc. Ciubotaru fiind, insă, 
mai dar și mai puternic. In 
rundul trei Miklos este numă
rat de două ori. fapt care a 
ușurat sarcina juriului in de
semnarea învingătorului : Mihai 
Ciubotaru. Vom avea. deci, la 
această categorie, o finală In
tre un puncheur (Ciubotaru) și 
un stilist (Duvergel).

Gheorghe Preda a ratat o 
mare victorie în fața sovieticu
lui Alexandr Lukstin. După ce 
a condus detașat lupta, punc- 
tind dur cu directe de stingă 
și „contre* de dreapta și a reu
șit chiar să-și expedieze ad
versarul Ia podea, in rundul al 
doilea, aducîndu-1 la un pas de 
k.o., cu 25 de secunde înainte 
de gongul final Preda recepțio
nează o stingă la ficat, cade, e 
numărat șL.. nu mai găsește 
resurse să ia poziția în gardă, 
pentru a termina meciul în pi
cioare, ceea ce i-ar fi adus vic
toria la puncte. ...8 ...9 ...10... 
și e declarat k.o. !

de schi în urmă cu... 33 de ani. De la in
stituirea lor, în 1931, campionatele mon
diale la schi alpin au avut loc numai în 
Europa, cu excepția, deci, a ediției din 
1950 de ’a Aspen șl a celei din 1966 de la 
Portillo, din Chile • FEDERAȚIA AMERI
CANA DE ATLETISM a publicat st an clar
ei urile de participare Ia J.O. ’84 de la Los 
Angeles. In general, valoarea acestor per
formanțe este destul de modestă în raport

de nivelul general al atletismului din a- 
ceastă țară (18,44 s — IOT m, 1:47,08 —
809 m. 2.22 m — înălțime etc.). Deși mo
deste aceste performanțe apar totuși ca 
extraordinar» in raport eu perforfnanțele, 
să zicem, ale campionilor olimpici la Jocu
rile din 1932 desfășurate tot la Los Ange
les. El bine dintre campionii de acum 5 
decenii doar Bill Carr, cîștigător la 400 m 
— 46,2 s ar fi fost admis acum să ia parte 
la J.O I • PRIMUL CAMPIONAT NAȚIO
NAL DE FOTBAL (profesionist) al Canadei 
va fi inaugurat anul acesta la 21 mai și 
se va încheia la toamnă în luna septem
brie. tau pa.-te la întrecere 6 echipe din 
următoarele orașe î Calgary, Edmonton. 
Hamilton, Mississauga. Montreal și Toronto. 
Fiecare echipă va susține 38 de locuri și

va utiliza, în mod obligatoriu, eel puțin 
șase Jucători de naționalitate canadiană • 
ETIOPIANUL MIRUTS YIFTER, dublu cam
pion olimpic ta Jocurile de la Moscova, la 
5 000 m și 10 000 m a -evenit asupra ho- 
tărîril sale de a abandona activitatea atle
tică competițională. El se pregătește acum 
cu asiduitate în vederea participării la 
prima ediție a .Mondialelor* de atletism de 
la Helsinki. „Parcurg zilnic cite ?5 km in
tr-un tempo susținut declara Yifter. La 
Helsinki voi încerca să clștig 10 000 m și 
maratonul, deoarece la 5 000 m nu voi con
cura. Această probă a devenit prea rapidă 
pentru posibilitățile mele actuale* • ÎN 
ANGLIA, la Leeds, a fost Înființată „Fun
dația națională pentru antrenori*, pe lîngă 
faimosul „Carnegie College*, cu intenția 
de a-1 ajuta pe antrenorii britanici să do
bândească o ma’ mare competență • „LA 
MAGIA DEL CALCIO* (Magia fotbalului) 
este titlul cărții lui Salvador Aulestia pen
tru care autorul a primit premiul „Chia- 
vari 1982* al lit-raturli sportive Italiene • 
FOSTA STEA A GIMNASTICII MONDIALE, 
sovieticul Nikolai Andrianov, multiplu cam
pion olimpia european și mondial, a a- 
bandonat acti’»ltatea competițională.. Boga
tul său bagaj de cunoștințe îl pune acum 
la dispoziția tinerilor gimnaștt component! 
al lotului unional de luniori Ferice de 
acești învățăcel eu un asemenea maestru I 
• CĂLARTA devine, de la un an la altul, 
tot mai prețuită in R.F. Germania, țară în 
care anul trecut au fost organizate cu 400 
de concursuri mai mult decît tn 1981 șl în 
care numărul iegitimaților crește necon
tenit. Tn eooca de înflorire' a automobilului 
calul rămîne tniusl.. cal •

Romeo VILARA

SUCCESE ALE SPORTIVILOR ROMANI 
ÎN ÎNTRECERI INTERNATIONALE

• Un remarcabil succes au 
repurtat sportivii români la 
turneul internațional de lup
te greco-romane. de la Atena : 
Ștefan Marian (cat. 52 kg), 
Ștefan Rusu (74 kg) și Ion 
Draica (82 kg) au cucerit pri
mul loc. iar Nicolae Zamfir 
(57 kg) și Vasile Andrei (100 
kg) s-au situat pe locul se
cund. Așadar, toți cei 5 lup
tători români prezenți la a- 
cest turneu de amploare (12 
țâri participante) au urcat pe 
podiumul de premiere.
• La turneul de lupte libere

cruțitor pentru flecare dintre 
competitori. Dar chiar și în a- 
ceste condiții, reprezentanții 
R. D. Germane au fost la 
înălțime, învingătorul etapei a- 
4-a — P. Scheibner — reușind 
din nou să-și adjudece victo
ria. Scheibner a rulat cu o 
mare constanță de la primul 
și pînă la ultimul metru par
curs și aceasta i-a și adus, de
altfel, victoria. Timpul reali
zat de el, 28:25, reprezintă o 
medie orară de 42.220 km, ceea 
ce este o performanță bună, 
ținînd seamă de vîntul care a 
bătut în tot timpul desfășu
rării cursei. Dealtfel, bine au 
mers și ceilalți concurenți din 
reprezentativa R.D. Germane, 
aceștia reușind în proba de 
contratimp să ocupe primele 
5 locuri în clasamentul etapei. 
Dintre reprezentanții noștri cel 
mai bun rezultat a fost rea
lizat de Ionel Gancea (Dina
mo) clasat pe locul 6. Dar, 
iată primii 10 clasați în etapa 
a V-a: L P. Scheibner 28:25; 
2. M. Kittel (R.D.G ) 28:32 ; 3. 
D. Ernst (R.D.G.) 28:51 ; 4.
M. Munnîch (S.C. Cottbus) 29:03; 
5. R. Perka (R.D.G.) 29:12; 6. 
L C-incea 29:20 ; 7. K. Lipovski 
(Cehoslovacia) 29222; 8. M.
Romascanu (Dinamo) 29:23 : 9. 
V. Mitrache (Dinamo) 29:26; 
10. C. Paraschiv (Dinamo) 29:32.

Vineri are loc etapa a Vl-a, 
pe ruta: Constanța — Corbu — 
Sâcele — Istria — Tariverde — 
Constanța (90 km).

Gheorghe ȘTEFANESCU

MECIURI OFICIALE 
$1 AMICALE

• La Paris. In meci amical, pri
mele reprezentative ale Franței șl 
U.R.S.S. au terminat la egalitate: 
1—1 (1—1). Oaspeții au deschis 
soorul prin Cerenkov (min. 29), In 
urma unei centrări a lui Blohln, 
Iar Fernandez (min, 42) a egalat. 
Au jucat echipele : FRANȚA : 
Tempet — Battlston, Mahut (Tus- 
seau), Bossls, Amoros — Ferreri. 
Giresse. Fernandes, Platini (Ți
gana) — Stopyra, Amlsse (Roche- 
teau). U.R.S.S. : Dasaev — Beso- 
nor, Borovski, Baltacia, Demia
nenko — Cerenkov, Baf (Gasaev), 
Lorionov, Buriak (Ohanesian) — 
Rodionov, Blohin (Evtușenko).

de la Istanbul, la care âu 
concurat sportivi din 9 țări, 
doi dintre reprezentanții țării 
noastre, după cum ne-a spus 
la înapoiere arbitrul inter
național Vasile Toth, au fost 
adesea aplaudați pentru evo
luțiile lor și, firește, pentru 
rezultatele obținute : Aurel
Neagu a ieșit învingător la 
categoria 57 kg, iar Traian 
Marinescu s-a clasat pe locul 
2 la cat. 62 kg.
• Proba de pistol viteză din 

cadrul concursului de tir de 
la Sofia a fost ciștigată de e- 
chipa României, care a totali
zat 1772 p. Pe locurile urmă
toare s-au clasat : U.R.S.S. 
1765 p, R. D. Germană 1759 p, 
Ungaria 1756 p, Bulgaria 1741 
p. La individual, Corneliu Ion 
s-a clasat al doilea cu 594 p, 
victoria revenind lui Viaceslav 
Tokarev (U.R.S.S.) cu 595 p.
• La Budapesta, Intr-un con

curs de înot, sportivul român 
Eugen Nan a sosit al 3-lea la 
1500 m cu 16:28,61. Victoria a 
aparținut lui Sandor Nagy (Un
garia) 16:03,96.

PE GHEATĂ
ȘI PE ZĂPADĂ
• Pe patinoarul de altitudi

ne „Medeo" din Alma Ata, în 
cadrul unui concurs de viteză, 
Iuri Sulga (17 ani) a fost cro
nometrat pe 3000 m în 4:11,11. 
Acest rezultat reprezintă cea 
mai bună performanță mondia
lă a unui junior pe această 
distanță.
• Schiorul sovietic Alek

sandr Jirov a ciștigat miercuri 
cursa de slalom uriaș care a 
avut loc la Pamporovo, în 
Bulgaria, în cadrul „Cupei Eu
ropei*. Clasamentul: 1. Jirov 
(U-R.S.S.) 2:36,32, 2. Gunther
Mader (Austria) 2:36,82, X Mar
eo Tonazzi (Italia) 2:36,87, 4. 
Efrem Merelli (Italia) 2:36,88,5. 
Aleksandr Kostroma (U.R.S.S.) 
2:37,33, 6- Martin Corradin (Ita
lia) 2:37,35, etc. In urma aces
tei curse primele locuri ale 
clasamentului „Cupei Europei" 
sînt ocupate de : L Bill John
son (S.U.A.) 115 p, 2. Frank 
Piccard (Franța) 113 p, 3. Paul 
Arn Skajem (Norvegia) 90 p, 
4. Gunnar Neurisser (Suedia) 
E9 p, 6. Jonas Nilsson (Sue
dia) 88 p.

• In preliminariile olimpice: la 
Tirnovo, Bulgaria — Ungaria 1—1; 
la Murcia : Spania — Franța 6— 1.
• C.E. de tineret (gr. 8) : Lu

xemburg — Franța 0—5. In clasa
ment, după trei Jocuri, oonduce 
Franța ou 4 p, urmată de Suedia 
2 p. Luxemburg 0 p.
• Preliminariile C.E. Juniori 

mari : Palma de Mallorca, Spania 
— Olanda 2—0 (în tur 0—1). Spa
nia s-a calificat pentru turneul fi
nal. La juniori mici (pînă la 18 
ani) ; la Malines : Portugalia — 
Belgia 6—0. La Agen, Franța — 
Spania 1—0.
• Alte jocuri amicale. Selecțio

natele de seniori ale Poloniei șl 
Bulgariei s-au lntllnit la Lodz. 
Gazdele au ciștigat ou 3—1 (1—1), 
prin golurile marcate de Ma-

©TELEX o
BOX G Mexicanul Jose Luis 

Ramirez și portoricanul Edwin 
Rosario se vor întilni la 1 mai, 
la San Juan (Porto Rico), pen
tru titlul mondial profesionist al 
categoriei* ușoară (versiunea 
W.B.C.), lăsat vacant de Alexis 
Argello din Nicaragua. • Astăzi, 
la Paris, francezul Louis Acariăs 
își pune în joc titlul european al 
categoriei mijlocie în fața com
patriotului său Frank Wissem- 
bach. • Duminică, la Scranton 
(S.U.A.) Larry Holmes, campio
nul mondial al greilor, îl va în- 
tilni pe campionul european Lu
cien Rodriguez (Franța).

CICLISM • Prima semietapă a 
celei de a treia etape a competi
ției „Săptămîna catalană*. Or- 
ganya — Borges Blanques - (137 
km), a revenit la sprint belgia
nului Jacques Hanegraaf în 
3h 85:20. Cea de-a doua semieta- 
Pă, Torregrosa — Lerida, contra- 
cronometru individual (22 km) a 
fost ciștigată de Julian Gorospe 
(Spania) în 31:34, urmat de Al
berto Fernandez 32:01. în clasa
mentul general oonduce Fernan
dez. urmat la 19 secunde de Go
rospe șl Ia 52 de secunde de Rai- 
mund Dietzen (R.F. Germania). 
• Cursa disputată la Lorient 
(Franța) a fost ciștigată de Jean- 
Fțancols Chaurin (Franța), urmat 
de Vincent Barteau (Franța). 
Bernard Hinault a abandonat cu 
40 km înainte de sosire.

ȘAH • A doua partidă dintre 
Nana Ioseliani și Liu Shilan. din 
sferturile de finală ale C.M.. a 
fost ciștigată de Ioseliani, la mu
tarea a 34-a. Scorul 11 este favo
rabil cu 1.5—0,5 p.

TENIS • în turul doi al tur
neului feminin de la New York, 
Tracy Austin a lnvins-o cu 5—7,
6—1, 7—6 pe Virginia Ruzici. Alte 
rezultate : Chris Evert-Lloyd
— Zina Garrison 6—3, 6—0, Sylvia
Hanika — Kathy Rinaldi 6—0, 
6—2, Bettina Bunge — Bonnie 
Gadosek 6—3, 6—2. Clasamentul
(pe puncte) la zi al W.C.T., sta
bilit miercuri la Dallas : John 
McEnroe 62,41 p, Ivan Lendl
47.63 p. Guillermo Villas 44,81, 
Jimmy Connors 40.76 p. Gene Ma
yer 35.40 p. Vital Gerulaitla
28.64 p eta. • In turul doi al 
turneului de la Milano : Sandy 
Mayer — Hank Pfister 3—6, 6—3,
6— 2, Chip Hooper — Russel
Simpson 7—5, 6—2, Tomas Smld
— Shlpmo Glickstein 6—2, 6—1, 
Ivan Lendl — Tim Mayotte 6—2,
7— 6. • tn turul doi ia Nisa : 
Martinez — Moretton 4—6. 7—6, 
6—1, Luna — Tidemann 7—6, 4—6, 
6—1, Brown — Arraya 7—6, 6—2, 
Casa — Arias 5—7. 7—5, 4—2 
(Întrerupt)

jewski (min. 2), Dziekanowsld 
(min. 67) și Okonsk'l (min. 76), 
respectiv Naidenov (mln. 23). 
Meci între selecționatele olimpice, 
Ia Olomouc : Cehoslovacia — 
U.R.S.S. 3—1 (1—1). Au înscria
Danekt (2) și Kramolis, respec
tiv Jeoludkov.
• La Sousse (Tunisia) repre

zentativa țârii gazdă a întrecut. 
In cadrul unul meci de verifi
care, selecționata Marocului, cu
1— 0 (1—0), prin golul Înscris de 
Hedl Bayari (min. 10).

DUMINICA in prelimina
riile C.E.

In grupa a 5-a a preliminarii
lor C.E. (din care face parte șl 
echipa României), reprezentativa 
Cehoslovaciei întîlnește duminică 
în deplasare la Larnaca, selecțio
nata Ciprului. Pentru acomodare, 
antrenorul Havranek cu întreg 
lotul au făcut deplasarea de 
miercuri ! Șase jucători care au 
evoluat cu Italia (2—2 la Milano) 
lipsesc din diferi* e motive. Ast
fel în lot au fost chemați alți. 8 
jucători, aflați în formă bună, 
dintre care amintim pe por
tarul Hruska (Bohemians), pe 
Jakubec (Bohemians), Fiala 
(Dukla), Jurkemik (Inter) — 
fundași. Chaloupka (Bohe
mians), Bicovskl (Bohemians) — 
mijlocași. Vizek (Dukla), Cer- 
mak (Bohemians) — înaintași.
• Tot duminică, în grupa a 

3-a : Luxemburg — Ungaria.

ȘTIRI, REZULTATE
• Meciuri restanțe în campio

nate. Anglia ; Tottenham — As
ton Villa 2—0, Arsenal — Ipswich
2— 2, Brighton — Liverpool 2—2, 
Norwich — Coventry 1—1, Man
chester Utd. — West Ham 2—1, 
Watford — Birmingham 2—1. 
R.F. Germania ; KSln — Nurn- 
berg 5—2, Schalke — Braun
schweig 3—3, Bremen — Stut- 
gart 3—2. Scoția : Celtic — Ran
gers 0—0. Țara Galilor s în finala 
..Cupel se vor întîlnl Wrexham 
— Swansea.
• Antrenorii Bearzot și Menottl 

se vor deplasa în Algeria pentru 
a da unele indicații privind mo
dul de pregătire a echipei națio
nale algeriene.
• în ,,Cupa Libertadores" (gr.

B) : Gremio Porto Alegre — B’o- 
omlng 2—0 tn alte meciuri ale 
aceleiași competiții : T-olima
(Columbia) — Alianza Lima 1—0; 
Colo Colo (Chile) — Cobreioa 
(Chile) 2—1
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