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Luni, 28 martie, a avut Ioc 
ședința Consiliului de Stat, pre
zidați de tovarășul Nicolae 
Ccaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România.

La lucrările ședinței au par
ticipat ca invitați viceprim-ml- 
nlștri ai guvernului, miniștri, 
alți conducători de organe cen
trale, președinți al unor comi
sii permanente ale Marii Adu
nări Naționale.

Consiliul de Stat a dezbă
tut și adoptat o serie de de
crete care conțin măsuri de 
importanță deosebită pentru 
dezvoltarea agriculturii, stimu
larea creșterii animalelor și în
lăturarea oricăror tendințe de 
speculă cu produse agroali- 
mentare.

In legătură cu aceste decre
te, cuvintul rostit in cadrul șe
dinței de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, se dă publicită
ții separat.

In continuarea lucrărilor în
scrise pe ordinea de zi. Consi
liul de Stat a dezbătut și adop
tat alte citeva decrete, a exami
nat și ratificat unele convenții 
și acorduri intre țara noastră 
și aite țări.

Toate aceste decrete au 
fost, în prealabil, examinate 
și avizate favorabil de comisi
ile permanente ale Marii Adu
nări Naționale, potrivit com
petenței acestora, precum și de 
către Consiliul Legislativ.

In continuare, Consiliul de 
Stat a discutat și aprobat Pro
gramul privind analizele ce 
vor fi efectuate in anul 1983, 
din însărcinarea Consiliului de 
Stat, de comisiile permanente 
ale Marii Aduuări Naționale.

Consiliul de Stat a dezbă
tut Raportul Comisiei pentru 
analiza activității de soluționa
re a propunerilor, sesizărilor, 
reclamațiilor șî cererilor oame
nilor muncii, adresate Consi

liului de Stat in anul 1982, pre
cum și Raportul Consiliului de 
Miniștri privind rezolvarea pro
punerilor, sesizărilor, reclama
țiilor și cererilor oamenilor 
muncii adresate organelor cen
trale ale administrației de stat, 
in anul 1982.

Consiliul de Stat a examinat 
și aprobat Darea de seamă pri
vind activitatea desfășurată de 
Tribunalul Suprem in anul 1982 
și Raportul privind activitatea 
organelor Procuraturii Republi
cii Socialiste România, în anuJ 
1982.

Consiliul de Stat a cerut or
ganelor de justiție, procuratură 
și miliției precum și organelor 
financiare să-și intensifice ac
tivitatea de prevenire a infrac
țiunilor, dar, in același timp, 
să acționeze cu toată fermita
tea împotriva delapidatorilor, a 
celor care fură din avutul ob
ștesc, care trebuie pedepsiți cu 
toată asprimea, intrucit faptele 
lor aduc daune avuției națio
nale, sint acțiuni contrarevolu
ționare ce afectează interesele 
întregului popor.
• In întreaga activitate polltico- 
educativă, a presei, radiotele- 
viziunii și celorlalte mijloace 
de informare in masă trebuie 
să se pună un accent deosebit 
pe cunoașterea legilor, preveni
rea oricăror infracțiuni, expli
carea și sprijinirea măsurilor 
ce le întreprind organele de 
control financiar, de justiție, 
ale procuraturii și miliției.

Consiliul de Stat a botârit, 
de asemenea, ea in cadrul cro
nicilor judiciare ale organelor 
de presă centrale și locale să 
fie aduse la cunoștința opiniei 
publice sancțiunile aplicate 
pentru fapte mai grave, care 
aduc atingerea vieții și integri
tății persoanelor, proprietății 
soeiaiiste și avutului cetățenilor.

In cadrul ședinței, Consiliul 
de Stat a soluționat, de aseme
nea, unele probleme ale acti
vității curente.
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După succesul de la Niș, din semifinala „Cupei cupelor/1 la handbal masculin

OMOGENITATEA SI FORȚA APĂRĂRII, PRINCIPALELE ATUURI 
-ALE VICTORIEI DIMAMOVIȘTILOR BUCUREȘTENI

Victoria han '.oaliștilor 
de la Dinamo București 
în partida cu Zelezni
ciar, de la Niș, reprezin
tă o performanță deose
bită. în primul rtnd. 
pentru că elevii lui Ghi- 
ță Lieu și Valentin Sa- 
tnungi au reușit să în
treacă o reprezentantă a 
handbalului iugoslav, la 
ea acasă, intr-o întrece
re oficială, ceea ce echi
pele noastre n-au mai 
izbutit de multă, foarte 
multă vreme. Și. să nu 
uităm, Zelezniciar este, 
după campioană, a doua 
ca ordine valorică. Apoi, 
Mircea Bedivaa și cole
gii săi și-au amplificat 
— cu această victorie — 
șirul succeselor din ac
tuala ediție a „Cupei 
cupelor”, ajunglnd la un 
veritabil record: 7 me
ciuri (acasă și în depla
sare) — 7 victorii! Iată, 
dealtfel, „itinerarul iz- 
binzilor" dinamcvistilor:
• Cu Maccabi Petaeb Tikva

(Israel) 37—22 și 27—12

CORNEL CURAU

• Cu Bondsspaarbauk de 
Gazellen Doetinchen (Oiandi)

• Cu A.T.S.E. Waagner Biro 
Grai (Austria) 31—27 gi 26—20
• Cu Zelezniciar Niș (Iu

goslavia) 27—26
„Roș-albii“ și-au croit deci o 

mare șansă de a ajunge in fi
nala „Cupei cupelor" probabil 
alături de echipa lui Karsakie- 
vici, S.K.A. Minsk, fără a fi 
cunoscut înfringerea. Ce a asi
gurat această șansă? în primul 
rind, jocul foarte atent în a- 
părare, mobil, mereu in in- 
timpinarea adversarului cu 
mingea, intuitiv — pe traiec
toria posibilă a balonului șl, 
apoi, calmul In atac, conlucra
rea pinâ la finalizare. Antre
norul Constantin Jude, care a 
văzut meciul de la Niș, ne 
mărturisea că „Dinamo a fost 
evident superioară parteneru
lui, omogenitatea și forța a- - 
părării fiind principalele atu- 
uri ale deținătoarei „Cupei 
României". Remarc îndeosebi 
evoluția portarului Marchidan

Hristoche NAUM

27—24 și 25—17. (Continuare In ooo i 4-e)

ROMÂNIA (f) ÎN GRUPA „B“ 
LA C. M. DE TENIS DE MASĂ

TOKIO, 28 (Agerpres). — La 
Tokio a fost efectuată tragerea 
la sorți a grupelor preliminare 
din cadrul competiției pe e- 
chipe a campionatului mondial 
de tenis de masă, ce va fi 
găzduit de capitala Japoniei în 
perioada 28 aprilie — 9 mai. Vor 
participa 60 de echipe masculine 
și 49 feminine, repartizate pe pa
tru niveluri valorice. Din pri

ma serie valorică în turneul 
feminin face parte și echipa 
României, care va evolua în 
grupa B alături de formațiile 
U.R.S.S.. Coreei de Sud. Sue
diei, Japoniei, Angliei, Finlan
dei și Austriei. Grupa A este 
alcătuită din R.P. Chineză, 
R.P.D. Coreeană, R.F. Germania, 
Ungaria, Cehoslovacia, Franța, 
Iugoslavia și Olanda.

Meciul (lc Ia Heidelberg a reconfirmat disponibilitățile riiotujștilor noștri

UN NOU PAS
HEIDELBERG, 28 (prin te

lefon). Două declarații sinte
tizează această a noua partidă 
din actualul campionat euro
pean de rugby, disputată du
minică in celebrul oraș uni
versitar de pe apa Neckar-ului 
și ciștigatâ de tricolorii noștri

SPRE TITLUL EUROPEAN

MÎINE, LA TIMIȘOARA, 0 UTILĂ VERIFICARE A „TRICOLORILOR"

MECIUL AMICAL DE FOTBAL
ROMÂNIA - IUGOSLAVIA
• Echipa Iugoslaviei a sosit aseară

Cămătaru-indisponibil. A lost chemat Cîrțu

• tnzo Dcarzot va li prezent la Joc

Miine, la Timișoara, meciul 
Internațional de fotbal Româ
nia — Iugoslavia. O întîlnire 
așteptată întotdeauna cu mare 
interes, știut fiind faptul că in 
lunga serie a partidelor Bin- 
dea — Tirnanici, Dumitraehe
— Geaici sau Bălăci — Gudeli
spectacolul apare de regulă în 
prim-plan. „Pentru 
noastră — așa cum ______
Mircea Lucescu — aceasta este 
o primă partidă de verificare 
pentru Italia, după jocurile de 
pregătire susținute pină acum. 
Intiinirea se anunță dificilă".

Lotul român s-a întrunit 
duminică la București, în ur
mătoarea componență: Lung, 
Moraru — Rednic, Negrită, 
Iorgulescu, Ștefănescu. Ando- 
ne, Ungureanu, Muutcanu II
— Augustin, Balint, Țicleann, 
Boloni, Klein, Bălăci, Coraș — 
Geolgău, Gabor, Cămătaru, 
Turcii, Cîrțu. Acesta din urmă 
a fost chemat după ce s-a aflat 
că „vîrful" titular Cămătaru este 
indisponibil; incerți sînt, de 
asemenea. Geolgău și Gabor; 
dacă in cursul antrenamentu
lui de astăzi dimineața indis
ponibilitatea lor va fi confir
mată. atunci lotul va fi com
pletat cu M. Sandu și Văetuș.

în cursul zilei de ieri a avut 
loc un antrenament. A urmat

„Tricolorii" la an
trenamentul de ieri

Foto: Ion 
MIHĂICA

echipa 
declară

analiza jocului cu
Intermediul casetei video 
asemenea, în perspectiva jocu
lui cu Italia, a fost analizată 
și partida Juventus — Aston 
Villa.

Acest meci România — lu-

Turcia,

cu 26—12. Să dăm mai întii 
cuvintul președintelui Federa
ției de rugby din R.F.G., Hans 
Baumgartner: „Echipa noastră
a făcut, in fața unei formații 
de o asemenea clasă cum e 
echipa României, un joc care 
cu o zi înainte ne-ar fi părut 
un vis aproape irealizabil". 
Să redăm și spusele antreno
rului federal Valeriu Irimescu: 
„A fost — din punet’il nostru 
de vedere — un bun meci de 
pregătire pentru viitoarele in- 
tilniri cu Italia și mai cu sea
mă cu U.R.S.S.. in care miza 
e reprezentată de titlul conti
nental". Adevăr și de o parte 
și alta, ideea din declarația 
președintelui Baumgartner fi
ind reluată și de ziarul local

„Rhein Neckar Zeitung", care 
titrează pe o întreagă pagini 
dedicată meciului de rugby: 
„Ce a fost ieri un vis astăzi 
a devenit realitate..."

Intr-adevăr. XV-le gazdă 
și-a depășit condica (relativ 
modestă) printr-un joc care, 
dacă va fi repetat, la 3 mal. 
la Hamburg, cu echipa Maro
cului. le va asigura rugbyști- 
lor vest-germani — fără îndo
ială — prezența in continuare 
in grupa de elită a competiției 
FIRA. De remarcat că forma
ția vest-germană a știut să 
dejoace multe din tentativele

Geo RAEȚCH1

(Continua’-, in pag a 4-a)

La competiția internațională ic Judo din Capitală

„CLIPA DINAMO A REVENII
CLUBULUI ORGANIZATOR

„OLIMPICII44

goslavia marchează startul în 
ultima etapă a pregătirilor 
meciului cu Italia. (în paran-

loun CHIRILA

' Printre manifestările sporti
ve organizate in intimpinareJ 
celei de a XXXV-a aniversări 
a clubului Dinamo București 
s-a înscria și competiția inter
națională de judo „Cupa Di
namo". Simbătă și duminică, 
in sala clubului din sos. Ste
fan cel Mare, și-au disputat 
intiietatea sportivi ai echipe
lor Ujpesti Dozsa Budapesta

(campioana Ungariei). Gwar- 
dla Wroclaw (campioana Po
loniei), componenții lotului re
prezentativ al Marocului, spor
tivi din lotul țării noastre de 
tineret, precum și, firește, dl- 
namoviștii bucureșteni.

Costin CH1RIAC

(Continuare in pag. 2-J)

IN AȘTEPTAREA

DEBUTULUI OFICIAL
Bogatul program Internațional 

al fotbaliștilor noștri continuă 
miercuri, la Belgrad, clnd pe 
stadionul J.N.A. al clubului Par
tizan se vor afla față in față 
reprezentativele olimpice ale Iu
goslaviei șl României. Ele vor 
deschide seria de șase partide 
pe care selecționata noastră le 
va disputa în calificările pentru 
turneul flra! al J.O. de la Los 
Angeles, din 1984.

Lotul olimpic a,l României a 
pornit la drum in prima lună a 
acestui an, cînd a susținut un 
meci de verificare cu Petrolul 
Ploiești, după care a partioipat 
Ia turneele din Bulgaria și Gre
cia, a jucat apoi partida de 'la

Ruse, cu selecționata olimpică a 
Bu’garlel. încnelndu-și pregătirile 
cu întîlnirea susținută la Pees, 
în oompania formației locale 
Dozsa, din primul campionat al 
Ungariei. In tot acest timp, an
trenorii Gheorghe Stai cu și Con
stantin Frățilă au încercat o se
rie de jucători, „sita" a cernut 
și iată-1 acum pe cei 18 aleși 
aflați de ieri, de la ora prlnzu- 
lui, la Belgrad, în așteptarea de
butului. Reunirea lotului a- avut 
loc duminică, a Timișoara, unde

Mircea TUDORAN

(Continuare in pag. 2-3)

(Continuare in pag 2-3)

Juniorul Silviu Lazăr (Dinamo) l-a înlocuit cu succes pe Arpad 
Szabo, urcat la o categorie superioară. Iată-l pe tazăr in momentul 

unui atac in meciul cu marocanul Abdelhamid Slimanl 
Foto: N. DRAGO?



IIn campionatele de handbal. Divizia „A" Divizia „A“ de popice •<

ECHIPE CARE URCĂ,
ECHIPE CARE COBOARĂ...

CAMPIOANA MASCULINĂ I

ÎNVINSĂ LA SCOR LA BAIA MARE l

Runda a 14-a a campionate- 
lor de handbal, Divizia „A“ 
a produs — datorită rezultate
lor surpriză — numeroase mo
dificări în ierarhii. Astfel. în 
clasamentul fem'nin au urcat 
Chimistul Rin. Vîlcea (de la 
locul III la II), A.E.M. Timi
șoara (de la V la IV), TEROM 
Iași (de la VII la VI) și au 
cobor:'. Ru’montul Brașov,
Progresul București, Textila 
Buhuși. iar la băieți au înre
gistrat ascensiuni Politehnica 
Timisoara si Dinamo Brașov.

Cea de a XV-a etapă se va 
disputa duminică. 3 aprilie. 
Jocul Dinamo București — 
H.C. Minaur Baia Mare a fost 
amînat (Dinamo evoluează Ia 
3 aprilie în compania lui Ze- 
leznîciar Niș. în semifinalele 
„Cupei cupelor"), el urmînd să 
se desfășoară joi 7 aprilie.

„TROFEUL
După disputarea a 14 etape din 

cea de a 25-a ediție a cam do
natelor naționale de handbal, 
Divizia .,A“, situația în clasa
mentele „Trofeului eficacității", 
conferit de ziarul „SPORTUL*, 
arată astfel :

Masculin • 1 ȘTEFAN BIRTA-
LAN (Independența Carpațl Mîr- 
șa) a înscris 117 goluri ; 2. Ale-

CLASAMENTE 
Masculin

L STEAUA 14 14 0 0 351-770 42
2. H C. Min. 14 10 1 3 395-3G1 35
3. Constr. A. 14 8 0 6 288-282 30
4. „U- Cj.-N. 13 8 0 5 314-323 29
5. Dinamo 13 7 1 5 335-275 23
6. Poli Tim. 14 5 3 6 284-301 27
7. Ind. Car.» 14 6 1 7 213-334 26
8. Din. Bv. 14 5 2 7 290-309 26
9. Constr. Or. .14 5 0 9 271-302 24

10. Relon Săv. 14 4 1 9 275-294 23
11. Univ. Cv.* 14 4 2 8 288-343 23
12. C.S.M. Bor. 14 1 1 12 293-392 17

•) Echipe penalizate cu cîte un
punctr

Feminin
1. ȘTMNȚA 14 11 0 3 353-298 36
2. Chim R.V 14 10 0 4 337-299 34
3. Rul. Bv. 14 9 1 4 283-270 33
4. A.E.M. T. 14 7 1 6 380-271 29
5. Prog. Buc. 14 7 1 6 236-234 29
6. TEROM 14 7 0 7 302-279 28
7. Tex. Buh. 14 6 1 7 262-304 27
8. Conf. Buc. 14 5 2 7 313-303 26
9. Hidroteh. 14 5 2 7 278-298 26

10. Mureșul 14 5 1 8 263-287 25
11. C.S.M Sb. 14 4 1 9 252-286 23

12. CSM Sf.Gh, 14 2 2 10 206-316 20

EFICACITĂȚII*5-
xândru Folker (Politehnica Ti
mișoara) 109 ; 3. Măricel Voinea 
(H.C. Minaur Baia Mare) 102 ;

Feminin : 1. MARIA VERIGEA-
NU (Știința Bacău) a înscris 139 
goluri : 2. Rodi ca Grigoraș (Con
fecția București) 102 ; 3. Iuliana 
Dimofte (Hidrotehnica Constan
ța) 101.

în campionatul Diviziei „A“ de 
popice s-a disputat etapa a 13-a, 
in care s-au înregistrat următoa
rele rezultate :

FEMININ _ .
— Laromet București 
p d (scor individual 5—1) 
mec:-ul-derby al Capitalei, 
Voința a fost la înălțime. Jucă
toarele sale, cu excepția junioa
rei Marilena Burcea (39J p d), 
au obținut rezultate valoroase, 
ca. de pildă. Elena Andreescu. 
Nineta Badea — cu rite 438 și 
Elena Pană — 430 p d. De la 
Laromet s-a remarcat doar Elena 
Trandafir — 422 p d. (N. Costa- 
che-coresp.) • Metrom Brașov
— Voința Galati 2347—2350 (2—4).
Joc extrem de disputat, clștigă- 
t oare a fiind desemnată la ulti
mele... trei bJe. De la Învingă
toare s-au evidențiat Maria Cio- 
botaru — 412. Aristița Dobre — 
499. iar de la Învinse Mariana 
Postolache — 403 p. d. (C. Gruia- 
coresp.). • Voința Tg. Mureș — 
U.T. Arad 2445—2317 (4—2). Per
formera reuniunii a fost Elisabe- 
ta Albert, cu un punctaj mare — 
455 p. d. $1 nici o bilă ratată. 
Bine a jucat și Elisabeta Boar.tă
— 433 p. d. — de la gazde. De 
la arădence. cei mai mare punc
taj a aparținut jucătoare» Aurica 
Bota — 410 p. d. (S. ALBU-eoresp.) 
• C.S.M. Reșița — Voința Ora
dea 2418—2233 (5—1). Jucătoare 
remarcate : Eugenia Lăcătușu (R)
— 433 șl Olga PsUtas (O) — 416 
p. d. (D. Glă van-coresp.) • Pe
trolul Băicci — Rapid București 
2531—2353 (4—2). Cea mal pre
cisă jucătoare de Ia Petrolul a 
fost Aura Pană — 464 p. d-, iar 
de Ia Rapid neana Sandu — 415 
p. d (S. Brânrea-coresp ) • Vo-

• Voința București 
Z538—2373 

In 
doar

MOTOCICLIȘTII DE LA STEAUA Șl METALUL BUCUREȘTI, 
ÎN PRIM-PLANUL CAMPIONATULUI DE DIRT-TRACK PE ECHIPE
• Daniel Stoica — cel mai bun timp al zilei

1:20,7. Liderul metalurgiștilor 
a fost talentatul Gheorghe Ma
rian, care, după o întrerupere 
de aproape un an, cauzată de

Aflat la prima ediție, cam
pionatul republican de dirt- 
track pe echipe a debutat- du
minică cu o reuniune aprecia- _____ „ _ __ __ , __________
tă de numeroșii spectatori ve- un accident suferit la picior, 
niți în . tribunele stadionului 
Metalul din Capitală. Alcătuite 
din cîte patru alergători si o 
rezervă, echipele au aliniat la 
start pe cei mai valoroși aler
gători ai genului. încă din pri
mele manșe s-a observat un 
evident progres general, redu- 
cîndu-se sensibil decalajul va
loric dintre concurenți.

în prim-planul intrecerilor 
s-au situat motocicliștii de la 
Steaua și Metalul București, 
care — de forțe sensibil ega
le — au furnizat curse spec
taculoase și viu disputate. în 
final, duelul dintre steliști și 
metalurgiști (pregătiți de ma
estrul emerit al sportului 
Gheorghe Voiculescn și, res
pectiv, fiul acestuia, fostul 
multiplu campion Cornel Vol- 
eulescu) a fost dștigat de a- 
lergătoril militari, dar la o di
ferență de numai 4 puncte. 
Principalii realizatori al învin
gătorilor au fost Ionel Pavel 
(imbatabil duminică) și tină- 
rul său coechipier Daniel Stoi
ca. Acesta. în luptă directă cu 
experimentatul metalurgist 
Marin Dobre, a reușit să obți
nă cel mai bun timp al zilei :

și-a făcut o reintrare mai mult 
decit promițătoare, aducind e- 
chipei sale 10 puncte. O sub
stanțială contribuție la puncta
jul formației a adus și Sarchis 
Halagian (9 p), in citeva curse 
el reamintindu-ne ' de zilele 
bune de anul trecut. Pe cea 
de a treia treaptă a podiumu
lui premiaților au urcat elevii 
maestrului sportului Ion Bo- 
bîlneanu (I.P.A. Sibiu). în lup
tă directă cu adversarii lor 
din combinata C.S. Brăila — 
Voința Sibiu, ei au alcătuit o 
echipă mai omogenă, 
plus de superioritate

Corpul de oficiali, 
de arbitrul principal 
Cristei, a funcționat cu opera
tivitate și competență.

(M. Șoaitâ — 6 p. S. Ghibu — 
5 p, A. Hack — 4 p. V. Câto- 
iu — 2 p, N. Pura vet — 2 p), 
4. Combinata C.S. Brăila —» 
Voința Sibiu 10 p (E. Botezatu
— 3 p, L. Boris — 3 p. D. 
Reinchard — 3 p, D. Bogdan
— 1 P).

Prima etapă a „Cupei spe
ranțelor44 a revenit jun orului 
T. Bădulcscu (I.P.A. Sibiu).

Traian IOANIȚESCU
________________________

inta Timișoara — Voința Craiova 
2272—2220 (4—2) • Voința Con
stanța — Frigul București 2239— 
2138 (4—2) • Hidromecanica Bra
șov — Bradul Vama 2321—2245 
(3—3) • Voința Ploiești — Gloria 
București 2319—2400 (2—4). O vic
torie deosebit de prețioasă a 
bucureștencelor în deplasare, au
toare principale fiind Ana Pe
trescu— 444 și Stela Bobîmea — 
434 p.d. De la Voința, o singură 
remarcată — Minela Mihădlă — 
439 p.d. (I. Tănăsescu-coresp.) • 
Electr om ureș Tg. Mureș — Voința 
Odorheiu Secuiesc 2417—2255 (5—1).

MASCULIN • Chimpex Con
stanța — Petrolul Cîmpina 5240— 
4983 (4—2). Fruntașa seriei Sud a 
ciștigat și această partidă rela
tiv ușor, avînd în Don os — 918 
p.d. — cel mai eficace popicar. 
De la înynnși s-a evidențiat Oan- 
cea — 
resp.). 
Carp ați 
Echipa 
ne. cu ____
formație pe componentul 
național Al. Cătineanu (bolnav). 
Cele mai multe popice au doborît 
juniorul Andrei — 787, de La 
Gloria, și, respectiv, Iriminescu 
— 823. (O. Guțu-coresp.) • Me
talul Hunedoara — Tehnoutilaj 
Odorheiu Secuiesc 5126—5190 
(3—3). Mare surpriză! Oaspeții 
au Întrecut orice așteptări și au 
meritat victoria, ei avlnd In 
Ștefucz — 938 p.d. — cel rilai
precis jucător. De la gazde, care 
au evoluat sub așteptări, a cores
puns doar Kraitzer — 922 p.d. 
(I. Vlad-coresp.) • Olimpia Bucu
rești — Rafinorul Ploiești 5108— 
4562 (4—2). Principalul realizator
a fost Voicu — 912 p.d. — dfin 
formația învingătoare. De la 
ploieșteni o impresie frumoasă a 
lăsat tînărul Pircălab — 858 p.d. 
(N. Ștefan-coresp.) • Aurul Ba
ia Mare — Electromureș Tg. Mu
reș 5319—5117 (5—1) Derbyul se
riei Nord a fost cîștigat uș^r de 
către băimărenl. care au dispus 
la scor de echipa campioană. 
Principalii realizatori : Boariu — 
923, Bice — 900 și, respectiv. Ho- 
su - 918 p.d. (L. Chira-coresp.)
• Unio Satu Mare —
Oradea 5148—5012 (5—1)
Timișoara 
513<—4995
Mato a stabilit 
al arenei — 941 
mare rezultat de 
avut Degi — 858. 
resp.) 9 Metalul 
struct orul Galați
• Rulmentul Brasov —
București 5205—5015 (4—2).

• Eta-pa a 14-a va avea loc 
sîmbătă 2 aprilie, iar a 15-a la 9 
aprilie, după care campionatul se 
va întrerupe pină la 5 mal.

889 p.d. (P. Enache-co- 
• Gloria București —

Sinaia 5008—1306 (6—0).
bucureșteană a jucat bi- 
toate că nu l-a avut în

Iotului
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MiîNE, LA TiMiȘOA»
(Urmare din pag. 1)

teză fie spus, să facem menți
unea că Italienii sînt la fel de 
grăbiți, dovadă și faptul că în 
cursul zilei de astăzi sosește 
la Timișoara antrenorul Squa- 
drei azzurra, Enzo Bcarzot).

„Tricolorii" români, care au 
intrat de o bucată de timp în 
ritmul internațional al efor
tului, așteaptă cu încredere 
meciul cu Iugoslavia. In cen
trul atenției se _află și al 60-!ea 
tricou 
pornit 
75 de 
lui.

Meciul cu Iugoslavia, așa 
cum subliniază și antrenorul 
Mircea Lucescu, este în pri
mul rînd unul de pregătire. 
Totul este subordonat marelui 
scop — meciul cu Italia. Așa 
se face că in seara meciului 
de la Timișoara selecționabilii 
— după ce vor fi făcut jonc
țiunea cu „olimpicii" reveniți 
de la Belgrad — se vor îmbar
ca intr-un avion special pen
tru a reveni la București, 
după o scurtă escală la Cra
iova, unde vor coborî interna
ționalii craioveni. Se urmăreș
te, evident, o cit mai comple
tă recuperare.

Lotul nostru pleacă în cursul 
zilei de astăzi spre Timișoara, 
pe calea aerului.

Aseară tîrziu a sosit la Ti
mișoara lotul fotbaliștilor iugo
slavi. Antrenorii Todor Veseli- 
novici si Tomislav Kaloperovici

al lui Bălăci, care a 
decis spre vîrful celor 

selecționări ale recordu-

cu un 
tehnică, 
condus 
Rudolf

CLASAMENTUL PRIMEI E- 
TAPE (și contribuția fiecărui 
alergător la echipa 
L Steaua 35 p (I.

— Stoica — 11 
— 5 p, Gh. 
Scarlet — 2
Buc. 31 p (Gh. Marian 
p, S. Halagian — 9 p, 

M. Dobre — 8 p, D. Gașpar 
— 4 p). 3. I.P.A. Sibiu 19 p

P. D. 
lache
P, G. 
talul
— 10

respectivă);
Pavel - 12 
p, S. Posto- 
Șofran — 5 
p.), 2. Me-

„CUPA FEDERAȚIEI" A DESCHIS SEZONUL DE MOTOCROS
Pe um traseu ales în comuna 

Clnclești (situată la circa 15 km 
de Buzăiu) s-a desfășurat dumi
nică prima etapă a „Cupei Fe
derației*, care în flecare an des
chide sezonul de motocros. Re
zultate : 250 cmc seniori — 1.
E.. MGlner (Torpedo Zărneștl), 
X Al. Enceanu (Steagul roșu 
Brașov), 3- Gh. Oprolu (Poiana 
Clmpina) ; 125 cmc tinerel — 1. 
Al. THeș. 2. M. Poenaru, 3. L.

(toți de la clubul 
. . 80 cmc Juniori — 1.

E. Moașa (Steagul roșu Brașov),
2. C. Tompa (Electro Sf. Gheor
ghe), 3. Cătălin Duță (Poiana 
Cîmpina) ; 50 cmc juniori : — 
1. B. Drăghlct (Steagul roșu 
Brașov), 2. Al. Doboșl (TiR-A. 
Tg. Mureș), 3. M. Feraru (Stea
ua). Clasament pe echipe : 1. 
Steaua, 2. Steagul roșu Brașov,
3. LR-A. Tg. Mureș. (M. CHIS- 
L1NG — coresp).

Tomoșvari 
Steaua) ;

(AriPlOWUl NAIIONAI
Turul ni al campionatului na

țional de hochei Divizia B, a 
luat sfteșlt la Poiana Brașov cu 
următoarele rezultate : CSM Su
ceava cu Electromureș 9—7, cu 
Hidromecanica B-așov 1—3, Hi
dromecanica cu Unirea Tg. Se-

di nocnii (Divizia d)
culese S—4, cu Electroniureș 4—3, 
Unirea Tg. Secuiesc cu Electro- 
mureș 11—0. Partida dintre CSM 
Suceava șl Unirea Tg. Secuiesc 
s-a întrerupt după repriza I (1—0 
pentru suceveni) din cauza topirii 
ghețli. (Carol GRUIA — coresp.).

ADMIȘI RAȚIA Dl STAI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MARILE SUCCESE
VA AȘTEAPTA 1

e Agențiile Loto-Pronosport 
mai pot elibera doar astăzi bi
lete cu numerele e se de dv. 
pentru tragerea obișnuită Prono
expres de mîine — prilej de noi 
cîștiguri în autoturisme și im
portante sume de bani, care răs
plătesc perseverența și inspirația 
a tot mai numeroși participant. 
• In aceste zile continuă vînza-

rea biletelor pentru tragerea ex
cepțională Loto de la sftrșltul a- 
cestei săptăminl. Noua formulă 
tehnică (7 extrageri cu un total 
de 66 de numere) oferă posibili
tăți sporite de a obține autotu
risme „Daria 1300“, mari sume de 
baril si excursii In R.P. Bulgaria 
sau R.D. Germană. Biletele de 
25 lei varianta au drept de rfștl- 
guri la toate extragerile. Se poate 
juca pe variante simple, varian
te combinate și combinații «cap

Prosresul 
• C.F.R.

— Chimica Tîrnăveni 
(4—2). Timișoreanul

un nou record 
p.d. Cel mai 
la Chimieia l-a 
(L. Marton-co- 

Roman — Con- 
5044—5271 (2—4) 

Voința

I
I
I
I
I

„CUPA DINAM0“ LA JUDO
(Urmare din pag. 1)

Luptînd cu ardoare în am
bele zile de concurs, gazdele 
au repurtat frumoase succese : 
LOCUL I și „CUPA DINAMO" 
In competiția pe echipe, iar 
la „individuale" Nicolae Ghim
pău (cat. superușoară), Con
stantin Niculae (semiușoară), 
Liviu Cîmpeanu (semimijlocie) 
șl Mihalache Toma (mijlocie) 
au cucerit primul loc. Așadar, 
dinamoviștii bucureșteni și an
trenorii lor, Iacob Codrea și 
Gheorghe Nache, și-au onorat 
„cartea de vizită", meritînd 
felicitări pentru rezultatele 
obținute.

în competiția pe echipe, Di
namo a dispus de Ujpesti 
Dozsa cu 4—3 (cel mai strîns 
rezultat), cu 5—1 de Gwardia, 
cu 7—0 de Maroc și cu 5—2 
de lotul nostru reprezentativ 
de tineret. C. Niculae (semiu- 
șoară) 'și M. Toma (mijlocie) 
au adus cele mai multe punc
te echipei, cîștigînd toate me
ciurile. Au mai luptat meri
tuos S. Lazăr (superușoară) și 
Tr. Codrea (semigrea), cîte 
trei victorii. Iată sl celelalte 
rezultate: Ujpesti Dozsa cu 
Gwardia 3—1, cu Maroc 4—1, 
și cu lotul de tineret 
Gwardia cu Maroc 5—1 și — 
lotul de tineret 4—3; lotul de 
tineret — Maroc

In ziua a doua, duminică, au 
fost programate întrecerile in
dividuale la cele 7 categorii 
de greutate, un adevărat ma
raton început la ora 10 și în
cheiat la ora 18. Rezultatele 
partidelor finale: superușoară: 
Nlcolae Ghimpău (Dinamo) 
b.p. Robert Kaglik (Gwardia); 
semiușoară: Constantin Ni*-
culae b. ippon (min. 2,25) Ar
pad Szabo (ambii Dinamo); 
ușoară: Dan Rad (lot tineret) 
b. yusey-gachi (superioritate 
tehnică) Ahmed M’joun (Ma
roc); semimijlocie: Liviu Cîm- 
peanu b.p. Liviu Mitricică (ambii 
Dinamo); mijlocie: Mihalache 
Toma b.p. Doru Sapta (ambii 
Dinamo); semigrea: Mihaly 
Szabo (Ujpesti Dozsa) b.y.g. 
Traian Codrea (Dinamo); grea: 
Ianos Boda (Ujpesti Dozsa) 
b.ipp. (min. 1,12), Mohamed 
Belattar (Maroc).

5—2.

CLASAMENTUL PE

5—2;
cu

ECHIPE

I
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1.
2.
3.
4.

5.

Dinamo Buc.
Ujpesti Dozsa
Gwardia
Lotul de tineret 
al României 
Maroc

4
4
4

4
3
2

o
1
2

21- 6
15- 9
11-12

4
3
2

4
4

1
0

3
4

12-16
5-21

1
0

la sutăde pod“, achitate sută
sau In cotă de 25 la sută. Procu
rați din timp bilete cu numerele 
preferate !

In atenția participanților 1 în- 
trucît, conform regulamentului, 
tragerile speciale Pronoexpres 
preiau reporturile de la trage
rile obișnuite anterioare și trans- - 
mit eventualele reporturi trage
rilor obișnuite următoare, cîștigu- 
rile tragerii obișnuite Pronoexpres 
din 23 martie se omologhează 
mîine și vor fi publicate în a- 
ceastă rubrică joi 31 martie 1983.
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Competiția internațională d

de aur Jawaharlal

IN FINALĂ, SELECȚIONATELE R.P. CH
• Echipa noasirâ dc linerd 

semifinala cu formația
telefon).

competiției 
dota,tă

COCHIN, 28 (prin 
A doua ediție a 
internaționale — dota,tă cu 
„Cupa de aur Jawaharlal Ne
hru", — care se desfășoară în 
.localitate, a ajuns în faza fi
nală. Sîmbătă s-a disputat pri
ma semifinală, care a opus se
lecționatele Camerunului și 
R.P. Chineze. La capătul unui 
joc spectaculos, formația H.P. 
Chineze a obținut victoria cu 
scorul de 2—1, după prelungiri.

Duminică seara, în a doua 
semifinală s-au întîlnit echipa 
noastră de tineret și reprezen
tativa _______ _
vorita actualei ediții. Jucătorii 
noștri 
ma ..____
printr-uri joc matur, de anga
jament, dominînd net. Contrar 
cursului jocului, in min. 19, 
la o greșeală in lanț Mărgi
nean — Dumitreasa — Cioro- 
ianu, Hegyi a deschis scorul. 
Din păcate, seria marilor 1 a- 
tări, deschisă de Bolba, în min. 
15, a continuat cu cele ale Iul 
Sertov (min. 21 și 42), Despa

secundă a Ungariei, fa-

au evoluat bine In pri- 
repriză, remareîndu-se

HIPISM

llIVIIICĂIOAIE ÎN PHINCIPALElt CWSf ALE ULEI
Robust, excelent condus de R.I. 

Nlcolae, șl-a dominat net adver
sarii. în principala cursă a zilei, 
iar Suditu, arâtind de la rein
trare o formă și o valoare bună, 
Si-a pus candidatura pentru su
premația generației. Bela, cu G. 
Tănase in sulky, a reușit să mal 
păstreze un cap la sosire ghinio
nistului Grăbit. M. Stefăneseu a 
obținut victoria cu Secret, pe 
care l-a condus in stil personal. 
Humor si-a înșirat adversarii pe 
drum, consolidînd prin victoria 
obținută locul de lider al antre
norului său, S. Ionescu. De ase
menea, Salinica a obținut o vic
torie facilă, conducted din start 
pînâ la sosire. Confirmlnd forma 
bună, formația N, Gheorghe a 
obtinut victoria cu Hațeganu. Me- 

modul deosebit 
de

rită remarcai 
cum a fost condus Sicomor 
către tînărul G. Suditu, produ- 
cînd marea surpriză a zilei. Re
petiția, cu M. Dumitru la timo
nă, a reușit să obțină o victorie 
muncită la fotografie, iar Odo- 
reu, condusă fără greșeală de N. 
Simion, nu a mai dat nici o 
speranță adversarilor săi, cîști- 
gînd ultima probă a zilei.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Hațeganu (N. Gheongtie) 
1:30,9, 2. Farandola. Cota : cîșt.

L60, oird. 10. Cursa, a H-ai 1. 
Salinica (S'. Fașcă) 1:35.0, z. 
Oswald, 3. Sufix. Cota : rișt. 1.60, 
ord. 4, ev. 6, ord. triplă 76. Cursa 
a IH-a : L Humor (S. Ioncacu) 
137, 2. Vrednic. Cota : cîșt. 1,20, 
ord. W, ev. 2, triplu lr—2—3 39. 
Cursa a IV-a: 1. Bela (G. Tăna
se) 1:29,3, 1. GrăbLt, 3. Oapăcel- 
Cota : rișt. 3, ord. 11, ev.
ord. triplă 202. Cursa a V-a: 
Sicomor (G. Suditu) 1:30,6, 
Orfana. Cota : efot. 4, ond.
ev. 38, triplu 3—4—5 lao. Cursa a 
Vl-a : 1. Robust (IR.I. Nicolae)
1-JO,4, 2. Toporas, 3. Plocon, Co
ta : cișt. 4, ord. Z4, ev. M, ord. 
triplă 1224. Cursa a VIJ-a : 1. Su
ditu (R.I. Nicolae) 1:30,7, 2.
Kirov. Cota : cîșt. 1,80, ord. 6, ev. 
116, triplu 5—6—7 136. Cursa a 
Vin-a ; 1. Secret (IM. Ștefănescuj) 
1:38,1, 2. Daniela, 3, Dineu. Cota : 
rișt. 1,60, ord. W, ev. 9, ord. tri
plă 53. Cursa a IX-a : 1. Repeti
ția (M. Dumitru) 1:33,5, 2. Imtim, 
3. suaitaș. Cote: cîșt. 1,60, ord. 40, 
ev. 4, ord. triplă 156, triplu 
7—8—9 79. Cursa a X-a : 1. Odo- 
reu (N. Simian) 1:41i,0, 2. Roman. 
Cota : cîșt. 7. ord. 24, ev.

A. MOSCU
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ÂNlA - IUGOSLAVIA
.ători ; (Sarajevo), Betricevici (O.F.K.
1 (Di- Belgrad), Secerbagovici (Slobo-
jrtari ; da Tuzla), Kiinciarski (Partizan
Rado- Belgrad), Măriei (Vojvodina

), Ha- Novi Sad), Ieșici (Partizan
Geko Belgrad) — jucători de cîmp.

rifuno- Meciul va fi condus de arbi- 
Muse- trul Matevos Mrktjan (URSS),

anovici care a și sosit în Capitală.

IN AȘTEPTAREA DEBUTULUI
) viei și Djurovski, mijlocașii Had-
-......... zibeghici și Kranjcar (ultimul,

in a- de 18 ori purtător al tricoului
riament național). Așadar, va fi un meci 
călăto- greu. Dar să nu uităm că cele
îs la ‘trei jocuri disputate pină acum
Motel ui ta compania olimpicilor iugo

slavi au revenit „tricolorilor-: 
mătorii 2—1 la București. în 1963, >— 1 la 
_ por- Belgrad, în 1964 (ambele ami-
, Solo- cale), și 3—0 la Osaka, in tur
ul — neul final al J.O. din W64.
osc, I-

• Ior-

e din 
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LOTUL DE TINERET 
JOACĂ ASTĂZI 
LA TÎRGOVIȘTE

Se apropie startul oficial din 
acest sezon și pentru lotul de 
tineret, care la 14 mai va în- 
tilni, pe teren propriu, fn ca
drul preliminariilor campiona
tului european, formația simi
lară a Cehoslovaciei, fn ve
derea acestei partide, lotul are 
o nouă acțiiune de verificare, 
urmînd ca astăzi, la Tîrgoviș- 
te, de la ora 16, să intîlnească 
divizionara „A“ din localitate, 
revelația acestui retur, neîn
vinsă de 8 etape.

Pentru partida-test de astăzi, 
antrenorii C. Drăgușin și M. 
Pantea au convocat următorii 
jucători : Alexa și Lovaș — por
tari ; Mănăilă, Belodedici, Popi- 
cu, Gheorghiu, Matei, Eduard și 
Tătăran — fundași. Movilă, 
Gafencu, Minea, Văidean, Ef- 
timie și C. Ilie — mijlocași; 
V. Radu, Gingii, Fîșic și Lasco- 
ni — înaintași. Ieri, lotul a 
avut in program două ședințe 
de pregătire: dimineața cu ca
racter fizic și tactic, iar după- 
amiază a susținut un joc-școală 
cu selecționata de juniori 
U.E.F.A. ’84 (scor 5—0). Din 
păcate, In acest meci s-a acci
dentat Lasconi, care a devenit 
indisponibil, avind piciorul in 
ghips.
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REZULTATELE
SERIA I

Zimbrul Șiret — Constructorul 
Iași 1—0 (O—0), Minerul Vatra 
Dome! — Metalul Botoșani 2—0 
(0—0), Celuloza Piatra Neamț — 
Metalul Rădăuți 1—0 (O-O), Chi
mia Fălticeni — Șiretul Bucecea
1— 0 (1—0), Laminorul Roman — 
Șiretul Pașcani 2—0 (1—0). CJFJR. 
Pașcani — Avîntul Frasin 2—0 
(1—0), Cristalul Dorohoi — A.S.A. 
Câmpulung Moldovenesc 2—0 
(0—0), TEPRO Iași — Cetatea Tg. 
Neamț 0—1 (0—0).

Pe primele locuri în cla&ament, 
după etapa a 17-a: 1. ZIMBRUL 
ȘIRET 21 p (30—18), 2. C.FJL 
Pașcani 21 p (26—15) — penaliza
tă cu — 2 p, 3. Chimia Fălticeni 
20 p (29—12)... pe ultimele locuri:
15. Șiretul Pașcani 13 p (05—31),
16. Metalul Botoșani 11 p (W—24).

SERIA A II-a

Gloria Focșani — Partizanul 
Bacău 2—1 (1—1), Energia Gh.
Gheorghiu-Del — ReLonul Săvl- 
nești 2—1 (0-1), Aripile Bacău 
— Metalul Sf. Gheorghe 1—1 
(0—0), Victoria Gogești — Pe
trolul Moinești 2—1 fl—1), Lu
ceafărul Adj ud — Viticultorul. 
Pan du 1—0 (0—0), Constructorul 
Sf. Gheorghe — Minerul Baraolt
2— 1 (1—0), Minerul Comănești —
DEMAR Mărășeștl 1—0 (1—0),
Azot C.M. Săvinești — Letca 
Bacău 2—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. PARTI
ZANUL BACAU 25 p (35—18), 2. 
Aripile Bacău 21 p (35—20), 3. 
Gloria Focșani 21 p (25—14)... pe 
ultimele locuri : 14. Energia
Gh. Gh.-Dej 10 p (19—32), 15. A- 
zot Săvinești 10 p (23—50), 18. 
Relonul Săvinești 9 p (21—17) — 
penalizată cu 10 p.

SERIA A III-a

Chimia Brăila — Victoria Te
cuci 6—0 (4—0), DVA Portul Ga^- 
lați — Rulmentul Birliad 5—0 
(2—0), Olimpia Rm. Sărat — Chi
mia Buzău 3—1 (0—0), Anru.bium 
Mâ-c’n — Ș.N. Turcea 1—0 (0—0),

ARBITRII ETAPEI
VIITOARE

DIVIZIA „A“
JIUL PETROȘANI — F.C. AR

GEȘ : I. Crăciunescu; Gh. Con
stantin și N. Dinescu (toți din 
Rm. Vîlcea);

CHIMIA RM. VÎLCEA — A.S.A. 
TG. MUREȘ : C. Teodorescu ; N. 
Gogoașe (ambii din Buzău) și A. 
Ganea (Slobozia) ;

POLITEHNICA LAȘI — DINA
MO : FI. Popescu, I. Cot și A. 
Moroiami (tx>ți din Plodești) ;

F.C. CONSTANTA — S.C. BA
CAU : I. Dima (Sighișoara); F. 
Keresteș (Tg. Mureș) și L Tăr- 
can (Reghin);

F.C. BIHOR— F.C.M. BRAȘOV: 
V. Antohi ; S. Rotărăscu și M. 
Stănescu (toți din Iași) ;

STEAUA — SPORTUL STU
DENȚESC : D. Petrescu ; P. Ba
laș și V. Alexandru (toți din 
București);

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
„POLI- TIMIȘOARA : R. Pe
trescu ; P. Cadar (ambii din Bra
șov) șl R. Nicoară (Tulcea);

C.S. TÎRGOVIȘTE — COR VI
NUL HUNEDOARA : N. Rai nea 
(Birlad); C. Nlstor șl A. Po- 
rumboiu (ambii din Vaslui);

F.C. OLT — PETROLUL PLO
IEȘTI : M. Stoenescu (București); 
C. Bîtlan șl D. Busuioc (ambii 
din Craiova).

DIVIZIA „B“
SERIA I: Dunărea Călărași — 

Oțelul Galați : C. Corocan (Reși
ța), Dunărea CJS.U. Galați — 
Viitorul Ghecxrgheni : R. Matei 
(București), Gloria Bistrița — 
C.SJM. Borzești : O. Ștreng (O- 
radea), Unirea Dinamo Focșani
— C.S.M. Sf. Gheorghe : L Btră
(Agnita), F.C.M. Progresul Brăi
la — Delta Tulcea : N. Volnea 
(București), Minerul Gura Humo
rului — LM.U. Medgidia: I. Med- 
veș (Oradea), C.S. Botoșani — 
Prahova Plodești : L. Sălăgean 
(Satu Mare), Viitorul Mecanica 
Vaslui — C.S.M. Suoeava : L.
Ciucu (București), .Ceahlăul P. 
Neâmț — Gloria Buzău : A. 
Mustățea (Pitești).

SERIA A U-a : Unirea Alexan
dria — Chimica Tîmăveni : A. 
Mițaru (Rm. Vîlcea), Autobuzul 
București — Dinamo Victoria 
București ; M. M. Ionescu (Bucu
rești), Precizia Săceie — C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin : C. Pădură- 
rițel (Oradea), Carpați Mîrșa —
I.P.  Aluminiu Slatina : M. Neșu 
(Oradea), Rapid București — Me
talul București : S. Necșulescu 
(Tîrgoviște), Rova Roșiori — Pan
durii Tg. Jiu : C. Manda (Reși
ța), Gaz metan Mediaș — Mine
rul Metr u ; Bițin (Salon tia),
Mecanică fină Steaua București
— Automatica București : L. Pan- 
tea (București), Luceafărul Bucu
rești — Șoimii IPA Sibiu: M. 
Rădici (Caracal).

seria A Ili-a : Aurul Brad — 
Strungul Arad: D. Teodorescu
(București), Metalurgistul Cugftr
— Olimpia Satu Mare : L Tă- 
nase (Tirgoviște), Gloria Reșița
— C.F.R. Timișoara : D. Vaalle 
(București), U.T. Arad — Înfră
țirea Oradea : FL Tăbîrcă (Rm. 
Vîlcea), F.C. Baia Mare — tad. 
sîrmei C. Turzii : L Vereș (Sî. 
Gheorghe), U.M. Timișoara — 
„U- Cluj-Napoca : V. Titorov 
(Drobeta Tr. Severin). CJL Sl- 
ghet — Rapid Arad : G. SiHon 
(Lași), Someșul Satu Mare — Mi
nerul Cavnic : C. Volcu (Bucu
rești), Armătura Zalău — C.S.M. 
Reșița : M. Gheorghiu (Giurgiu).

ETAPEI A 17-a A CAMPIONATULUI DIVIZIEI „C
Laminorul Brăila — Progresul 
Isaecea 3—1 (1—0), Metalul Bu
zău — Ancora Galați 0—1 (0—0), 
FEPA 74 Birlad — Petrolul Bră
ila-Lanca 0—2 (0—2), Avtaitul
Matca — Carpați Neholu 1—2 
(0-1).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
BRAILA 24 p (38—14), 2. Carpați 
Nehoiu 23 p (39—20), X Arrubjum 
Măcln 22 p (33—18), 4. Olimpia 
Rm. Sărat 22 p (26—21)... pe ul
timele locuri : 14. Petrolul Brăi- 
la-Ianca 14 p (17—25). 15. A- 
Vîn.tul Matca 14 p (22—30), 16.

■Rulmentul Birlad 5 p (9—42).
SERIA A IV-a

Unirea Slobozia — Portul Con
stanta 2—0 (0—0), 1SCIP Ulmenl
— Metalul Mangalia 0—0, Viitorul
Chlrnogl — Granitul Babadag 
2—0 (2—0), Voința Constanța - — 
Constructorul Călărași 3—0 (1—0), 
Șoimii Cernavodă — Ș.N. Olte
nița 0—0, Chlmpex Constanța — 
Cimentul Medgidia 1—1 (0—1),
Canal Basarabl — Victoria Țăn- 
dărei 1—2 (1—0), Flacăra Urzicenl
— Rapid Fetești 3—2 (1—2).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
SLOBOZIA 2S p (34—8), 2. Por
tul Constanța 24 p (39—11), 3. 
Ș.N. Oltenița 23 p (34—17)... pe 
ultimele locuri: 15. Șoimii Cer
navodă 12 p (13—32), 16. Canal 
Basarabl 4 p (8—34).

SERIA A V-a
Danubiana București — Metalul 

Plopeni 4—0 (3—0), Carpați Sina
ia — Flacăra roșie București
1— 1 (1—1), T.M. București —
A.S.A. Mizil 0—0, Caraimanul 
Bușteni — Abatorul București
2— 1 (1—1), Viscofil București — 
Minerul Filipești 1—0 (0—0) — s-a 
Jucat la Găești, Petrolul Bălcoi
— Chimia Brazi-Plolesti 1—1
(0—1), Poiana Cîmipina . —
I.C.S.I.M.  București 1—0 (1—0),
Tehnometal București — Lucea
fărul București 2—1 (1—1). Aver
sa București nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. META
LUL PLOPENI 22 p (22—11), 2. 
Visaofil București 22 p (15—11), 
3. Poiana Cîmpina 21 p (25—17)...

ETAPA S-A fNCHEIAT, j CONTRAATAC
COMENTARIILE CONTINUĂ \ Ș| JOC POZIȚIONAL

CÎND UNIVERSITATEA CRAIOVA IESE LA JOC...
„Lansată^ psihic de ultimele 

două rezultate de egalitate înre
gistrate în deplasare, impulsio
nată de o Linie de mijloc labo
rioasă (in care Ni cui cea și Ver- 
gu au făcut o partidă excelentă) 
și de un fundaș (Teleșpan) care, 
a fost înaintaș, ae simte mai 
bine în linia L Chimia a atacat

TINEREȚEA 
„BĂTRÎNILOR" 

LUCIZI...
Absența lui Iovănescu și ran

damentul scăzut al lui Badea, 
din cauza nerestabilirii luă com
plete după accidentul suferit in 
partida cu Spcrtul studențesc, au 
făcut ca jocul echipei piteștene 
in partida cu Politehnica Iași să 
sufere, să fie lipsit de lucidi
tatea și inventivitatea necesare 
depășirii unei apărări destul de 
bine organizate, In cadrul căreia, 
se pare, „vioara tatii- vrea să 
devină Gheorghiu, acest atit de 
talentat produs al pepinierei ie
șene. „Rulatul ta gol- al meca
nismului argeșean l-a determinat 
pe Nicolae Dobrin, antrenorul, să 
reintre ta joc și apariția Iul, din 
nou, pe gazonul stadionului cEn 
Trivale a produs ta echipa pi- 
teșteană... efervescența care a 
precipitat lucrurile, care — sur
prinzător — a dus la mărirea 
tempo ului de joc al elevilor șl... 
coechipierilor lui.

Același lucru s-a tatlmplat și 
cu ieșenii după înlocuirea lui 
Romilă și Simionaș, cei doi „bă- 
trtni- conferind... tinerețe jocu
lui, tocmai prin faptul că-i cu
nosc bine de tot tainele. Dato
rită lor, ta primul rînd, PARTI
DA A CĂPĂTAT VALENȚE 
SPECTACULARE, devenind tran
șantă și interesantă de urmării 
pină în ultimul minut al ei. în 
final, ca în. atîtea alte ocazii, Do
brin a fost aplaudat. Dar nu 
numai el. Și fundașul dreapta 
Volcu, cel care de fapt a fost 
jucătorul nr. 1 al meciului. Un 
debutant ! Cine este noul venit ? 
Tot un „copil- al lui Leonte la- 
novschl, al pepinierei clubului 
F. C. Argeș, el fădîhd parte din 
promoția lui Turcu, Ralea, Nițu. 
Transferat pe perioada stagiului 
militar, în 1980, iată-1 revenit a- 
casă, adus de Nicolae Dobrin, a- 
runcat în focul unei- dispute de 
rrA- ; lată-1 jucând dezinvolt, ca 
un vechi titular ; lată-1 „făcîind- 
golul victoriei echipei sale după 
o pătrundere ta viteză și prin 
dribling ; iată-1 Îmbrățișat repede 
de „tribunele- stadionului, cele 
cărora de acum înainte el (năs
cut la 29 septembrie I960 : legiti
mat la F. C. Argeș ta 1C74 : 11,83 
m) NU MAI ARE VOIE SA LE 
înșele Așteptările, ci doar 
si confirme (mereu) ceea ce le-a 
arătat în medul cu Politehnica 
Iași.

Laurențiu DUMITRESCU

pe ultimele locuri : 14. Minerul 
Filipești 12 p (12—19), 15. Carai
manul Bușteni 12 p (10—33), 10. 
Abatorul București 11 p (14—21).

SERIA A Vl-a
Electrica Titu — Ciiiniia Tr. 

Măgurele 3—1 (1—0), Dunărea- 
Venus Zimnices — Flacăra Mo- 
renl 2—1 (1—0). Dacia Pitești — 
F.C.M. Chimia Giurgiu 1—2 (0—1), 
Progresul Topolovenl — Metalul 
Mija 3—1 (1—0), Petrolul Boltatin 
— Constructorul Pittștl 0—0, Ce
tatea Tr. Măgurele — Petrolul 
Videle 2—0 (1—0), Electronistul
Curtea de Argeș — Cimentul 
Fieni 2—1 (0—1), Muscelul Clm- 
pulung — Chimia GăeșU 3—1 
(2-0).

Meciul Petrolul Videle — Ceta
tea Tr, Măgurele, din turul cam
pionatului, a fost omologat de 
către F.R.F. eu 3—0 ta favoarea 
echipei Cetatea.

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
TR. MĂGURELE 22 p (35—19), 2. 
Dunărea Zimnlcea 21 p (23—19), 
3, Dacia Pitești 20 p (3»—21), 4. 
Electrica Titu 20 p (24—20)™ pe 
ultimele locuri : 14. Cetatea Tr. 
Măgurele 14 p (24—25), 15. Pro
gresul Topolovenl 14 p (18—29), 
16. Constructorul Pitești 6 p 
(10—38).

SERIA A VU-a
Progresul Corabia — Electropu- 

tere Craiova 3—0 (2—0), Metalur
gistul Sadu — Sportul muncito
resc Caracal 2—1 (2—1), Dunărea 
Calafat — Minerul Horezu 3—0 
(0—0), I.P.C. Slatina — C.F.R. 
Craiova 3—0 (1—0), Petrolul Ti- 
eleni — Lotru Brezol 1—1 (0—1), 
Vlitoiul Drăgâșanl — Recolta 
Stoicănești 3—1 (2—1), Construc
torul Craiova — Mecanizatorul 
Simian 2—1 (2—0). Armătura
Strehaia — Jiul Rovinari 4—3 
(1-0).

Pc primele locuri : 1. CON
STRUCTORUL CRAIOVA 21 p 
(30—21), 2. Progresul Corabia 21 
p (23—16), 3. Armătura Strehaia 
20 p (24—23)... pe ultii'n"le locuri: 
15. Recolta Stoicănești 14 p (34— 
25). 16. -Minerul Horezu 14 p (18— 
30). 

necontenit poarta apărată cu 
mare siguranță de Lung. Au în
cercat vîloenii mișcări de învă
luire și pe stînga și pe dreap
ta, au șutat necontenit (Laseoni, 
Carabageac), dar fie că mingea 
n-a... vrut să intre în poarta 
craiovenilor, fie că Lung, cu un 
calm imperturbabil și un plasa
ment excepțional, a dominat ca
reul, rezistând și în momentele 
de mare dificultate ale craiove
nilor, ctad Chimia asedia, ta u- 
nele minute ale reprizei secun
de, poarta alb-albaștrilor. Aceș
tia au rezistat însă, făcînd un 
>oc exact ta apârare, ta care 
Irimescu l-a suplinit * cu succes 
pe Ungureanu. Intențiile ofensi
ve ale craiovenilor au fost ca 
și inexistente o foarte mare 
parte a meciului, incit un spec
tator, aflat lingâ noi. ta tri- 
bunâ, aprecia, pe bună drepta
te, că „la Lisabona, Universita
tea Craiova va trebui să joace 
șl faza ofensivă". Da, ștefănescu 
șl colegii lui de echipă au de
monstrat — O DATA ÎN PLUS 
— din min 67, de la „bara" 
lui Dumitru, că ȘTIU SĂ JOA
CE și FAZA OFENSIVA. Expe
riența acumulată in atitea par
tide internaționale disputate in 
ultimii ani, valoarea de ansam
blu a formației, ca și forța el 
de joc l-au dat echipei vizita
toare necesara siguranță de sine. 
Ca o... pisică ce-șl scoate ghia- 
rele din ctad In ctad, dar și a- 
tund ctad le-a scos a zgîrlat 
rău — poate fi asemănată evo
luția craiovenilor ta meciul de 
la Rm. Vîlcea. Pe măsură ce 
timpul se scurgea. Chimia, obo
sită de travaliul depus mai bine 
de o oră, nu mai putea ține 
pasul cu tempoul viu din prima 
repriză. Și-atund au apărut in 
joc oaspeții care au trimis cinci 
extrem de periculoase lovituri 
spre poarta apărată de Pavel. 
Nu mai este nevoie să le amin
tim, am făcut-o ta cronică. Vrem 
să spunem însă acum că, față 
de aspectul general al partidei, 
oei mal firesc rezultat era unul 
de egalitate...

Mircea TUDORAN

$utul Iui Custov n-a iertat ți... 3—1 peitfru Dinamo in meciul, 
ie simbătă, cu F.C, Olt Foto : Dragoș NEAGU

SERIA A Vm-a
Minerul Certe) — C.F.R. Victo

ria Caransebeș 1—0 (0—0), Uni
rea Tomnatic — Celuloza Dro
beta Tr. Sev. 2—0 (1—0), Frontiera 
Curtid — Metalul Bocșa 2—0 
(0—0), Victoria Lneu — C.F.R. 
Arad 2—0 (0—0), Șoimii Lipova — 
Constructorul Timișoara 1—0 
(1—0), Minerul Anina — Unirea 
Slnnlcolau 5—0 (2—0), Minerul 
Moldova Nouă — Minerul Ora- 
vița 3—0 (1—0), Vulturii IURT 
Lugoj — Dlema Orșova 4—0 
(3—0).

Pe primele locuri : 1. C.FJL 
CARANSEBEȘ 22 p (32—17), 2.
Minerul Anina 21 p (44—17), 1. 
Șoimii Lipova îl p (25—23)... pe 
ultimele locuri : 15. C.F.R. Arad 
13 p (17—20), 16. Frontiera Curtid 
10 D (13—34).

SEBLA A IX-a
C.F.R. Simeria — Minerul Lu- 

penl 2—2 (1—2), Explorări Deva 
— Surianul Sebeș 2—1 (1—0) — 
»-a jucat la Simeria, Victoria 
Călan — Metalul Alud 0—0, Tex
tila dsnădle — Dacia Orăștie 
2—2 O—l), Inter Sibiu — Meca
nica Alba lulia 3—1 (0—0), Mi
nerul Paroșenl — Minerul Știin
ța Vulcan 2—2 (2—1), Unirea Al
ba lulia — Minerul Aninoasa 
5—0 O—0), Soda Ocna Mureș — 
Minerul Ghelar 3—0 (2—0).

Pe primele locuri LI. UNIREA 
ALBA IULIA 23 p (30—17), 2.
Explorări Deva 23 p (27—15), 3. 
Minerul Lupeni 22 p (31—13)... 
pe ultimele locuri : 15 Minerul 
Aninoasa 12 p (15—29), 16. Tex
tila Clsnădie 10 p (25—43).

SERIA A X-a

Sticla-Arieșul Turda — Victo
ria Cărei 1—0 (0—0), Bihoreana
Marghita — Unirea Valea lui Mi
hai 1—1 (0—0), C.E.M. Cluj-Napo- 
ca — Rapid Jibou 5—0 (0—0),
Cașul Negrești — Otelul Or. dr. 
Petru Groza 2—0 (2—9). Silvania 
Cehu Silvaniei — Chimici Tășnad 
2—0 (1—0), Olimria Gherla —
Bihorul Beiuș 1—1 (0—1), Minerul

Punctuil cîștigat de S.C. Ba
cău sub Tîmpa ne-a reconfir
mat o mai veche părere (care
nu este, dealtfel, numai a 
noastră), anume câ formația 
moldoveană rămîne o specia
listă a jocurilor iu deplasare 
sau, altfel spus, a fotbalului 
de contraatac. Și simbătă, pre- 
zentînd o omogenă linie de 
mijloc, care a luptat exemplar 
și a reprezentat un prim „ba
raj" pentru atacurile gazdelor, 
S.C. Bacău a reușit să menți
nă echilibrul jocului și, bazîn- 
du-se pe o apărare foarte de
cisă, .să anihileze acțiunile 
adversarului care trecuseră de 
compartimentul de mijloc. Iar 
mingile utilizabile, cu care a 
Ieșit din apărare, băcăuanii 
le-au îndreptat spre cele două 
„săgeți", Șoiman și Antohi, 
care au și ajuns, cu asemenea 
baloane lungi, venite de la 
propria apărare, in situații 
clare de marcare.

Pentru gazde, „tema jocu
lui" s-a arătat diametral opu
să. I s-a cerut „unsprezecelui" 
brașovean să atace mai mult 
pozițional, pe spații mai mici. 
S-a văzut ceea ce se vede cam 
des și cam peste tot în prima 
divizie și anume că F.C.M.-ul 
n-a avut in teren un adevărat 
coordonator de joc, un „dispe
cer", acea „minte limpede" 
care să ordoneze ofensiva, să 
o dirijeze, să elimine întâm
plarea din modul de a acționa 
al coechipierilor săi. Conducă
torii de joc rămîn o mare 
„doleanță" pentru multe din
tre divizionarele „A“ șl, cum 
am văzut, simbătă, și pentru 
F.C.M. Brașov. O problemă a- 
supra căreia ziarul nostru a 
stăruit, dar care rămîne încă 
nerezolvată. Căutările și efor
turile antrenorilor ar trebui 
mai mult concentrate in aceas
tă privință.

Eftimie IONESCU

Or. dr. Petru Groza — Voința 
Oradea 3—0 (1—3), Minerul Săr- 
mășa£ — C.F.R. Cluj-Napoca 
1-2 (0-1). 4 

Pe prunele locuri • 1. VICTO-; 
RIA CĂREI 23 p (32—9), a. C.F.R. i 
Cluj-Napoca 22 p (32—18), 3. Mi- > 
ncrul P. Groza 22 p (27—15)... pe 
ultimele locuri : 14. Bihoreana 
Marghita 12 p (18—28), 15. Mine-» 
rul Sărmășag 12 p (13—02), 16.
Rapid Jibou 11 p (13—36).

SERIA A XI-a
Textila Năși ud — Avîntul Re

gain 2—2 (1—1) Oțelul Reghin
— Minerul Baia Sprie 2—1 (0—0), 
Minerul Băiuț — Lăpușul Tg. Lă- 
puș 1—0 (0—0), CUPROM Baia 
Mare — Foresta Bistrița 3—0 
(3—0), Minerul Baia Borșa — Me-, 
talotehnica Tg. Muieș 1—1 (0—1), 
Minerul Băița — Mureșul Luduș 
2—4 (0—0), Minerul Rodna * —
Bradul Vișeu 3—0 (3—0), Sticla
Bistrița — Unirea Seini 3—0 (U- 
nlrea fiind suspendată).

Pe primele locuri : 1. AVÎNTUL 
REGHIN 24 p (39—18), 2. Mureșul 
Luduș ZI p (33—17), 3. Minerul 
Bala Sprte 20 p (27—15)... pe ul
timele tacuri: 1< CUPROM Bala 
Mare 13 p (22—25). 15. Sticla Bis
trița 13 p (16—27), 16. Unirea
Setai 6 p (9-60).

SERIA A XII-a
Tractorul Miercurea Câne — 

Tractorul Brasov 0—2 (0-4), Nir- 
tramonâa Făgăraș — Metalul Si
ghișoara 2—0 (1—9), Textila Prej- 
mer — TMTX Agnita 0—0, Măgu- 
ra-Mobila Codlea — Mureșul 
Toplița 1—0 (0—0), Progresul O- 
dorhei — LC.I.M. Brașov 1—1 
(1—1), Metrom Brașov — Utilajul 
Făgăraș 3—0 (1—0), Chimia Or- 
Victoria — Torpedo Zărnești 1—1 
(0—0), Minerul Bălan — Unirea 
Cristuru Secuiesc 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. TRACTO
RUL BRAȘOV 26 p (31—6), 2. Ni- 
tramonia Făgăraș 26 p (25—6),- 3. 
IMIX Agnita 20 p (19—14)... pe 
ultimele locuri : 14. Metrocn Bra
șov 13 p (16—19), 15. Textila 
Preimer 13 p (7—22), 16. Tracto
rul M. Ciiuc 8 p (15'—27).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noș
tri voluntari din localitățile res
pective.



campioralul- mondial de hothci seniori (grupa B) MECIURILE PENTRU LA MOSCOVA: GIMNASTA SIMONA RENCIU.
ROMÂNIA ÎNVINGE ELVEȚIA: 4-3!

TOKIO. 28 (prin telefon). în 
cea de a 8-a zi a Campionatu
lui mondial de hochei seniori 
(grupa B), echipa României a 
reușit o frumoasă victorie in 
compania reprezentativei Elve
ției, cu care se află in dispută 
directă în încercarea de evita
re a retrogradării : 4—3 (2—1, 
2—1, 0—1). Hocheiștii noștri 
s-au mobilizat exemplar în ve
derea acestei partide deosebit 
de importante, pe care au do
minat-o în prirpele două repri
ze, ei conducind chiar, în min. 
30, cu 4—1 ! Elvețienii au e- 
chilibrat apoi jocul, înscriind 
de două ori (ultima dată în 
min. 54). Ultimele minute au 
fost dramatice, dar sportivii ro
mâni au reușit să facă față 
atacurilor helvete și și-au creat 
unele ocazii, pe care le-au ra
tat insă. Au marcat : Justinian, 
Tureanu, Pisăru și Solyom, res

IN COMPETIȚIILE EUROPENE
LA HANDBAL

In semifinalele Cupei cam
pionilor europeni la handbal 
masculin, meciuri tur. au fost 
înregistrate rezultatele: Meta- 
loplastica Sabac (Iugoslavia) 
— Ț.S.K.A. Moscova 23—17 
(9—7), l.F.K. Karlskrona (Sue
dia) — B.K. Karis (Finlanda) 
35—19 (17—9). La Szeged (Un
garia) în semifinalele Cupei cu
pelor : Volan — S.K.A. Minsk 
25—24 (16—10).

„CUPÂ CUPELOR" IA
(Urmare titn pag 1)

și a jucătorilor de cimp Durău, 
Oprea, Bedivan și Grabovschi".

Ce înseamnă această șansă? 
Posibilitatea de a juca finala, 
desigur. Nu trebuie uitat însă 
că handbaliștii de la Zelezni- 
ciar, cu Grubici și Mladeno- 
vici in frunte, n-au abando
nat ideea de a obține califi
carea. Ei joacă in deplasare 
ineă și mai ambițioși deeit 
acasă. Este, deci, necesar ca 
Dinamo să-și materializeze a- 
ceastă șansă printr-un joc la 
fel de ordonat, printr-o evolu- 

SPRE TITLUL EUROPEAN
(Urmare din pag I)

rugbyștilor noștri, care în cea 
mai mare parte din timp au 
jucat în jumătatea adversă de 
teren, construind destule faze 
de eseu ca și făcute, dar... 
nerealizate. Echipa României, 
așa cum spuneam, a dominat, 
cîștigind baloanele din grămezi 
(opt pe introducere adversă!), 
s-a impus și la margine (nu 
însă cu siguranța de altădată), 
a încercat o gamă largă de 
scheme tactice — 5 dintre ele 
izbutite pe deplin și concluzio
nate in... eseuri (puteau fi 
însă mai multe!). 5—2 — aces- 
ta-i scorul eseurilor, care re
flectă, am spune, corect situa
ția din terenul de joc. Sporti
vii noștri, care ne-au obișnuit 
să ne ofere mai mult altădată, 
s-au mulțumit acum cu mai 
puțin. Ei nu au avut aici, la 
Heidelberg, angajamentul din 
partida cu Franța, de pildă. 
S-au arătat surprinși de repli
ca unor adversari deciși, s-au 
pripit, au comis inexactități, 
ceea ce a dus. firește, la ra
tarea unor atacuri. Cum re-

TELEX Q TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • „Crosul celor 5 

mori” de la San Vittore Olona 
(Italia) a fost clștigat de aus
tralianul Robert de Castella, 8.5 
km în 31:18 urmat de Hans- 
Jorg Kunze (H.D. Germană) 
31:29 și Pat Porter (S.U.A.) 31:31. 
• Cursa pe șosea Roma—Ostia 
(28 km) a revenit englezului 
Bernie Ford tn lh 24:30, urma- 
de compatriotul său Mike Grat
ton lh 24:42 șl italianul Marco 
Marchei lh 25:07.

AUTOMOBILISM • Marele 
premiu de formula I al S.U.A., 
a doua probă a campionatului 
mondial al piloțiibr. desfășurat 
la Long Beach (S.U.A.), a fost 

pectiv Soguel 2 și Paganini. 
Au arbitrat : Antti Koskinen 
(Finlanda) la centru, ajutat la 
linii de Yasuhiro Abine și Ili- 
deaki Kurukawa (ambii Japo
nia). Cu această victorie, Româ
nia depășește Elveția în cla
samentul general, trecînd pe 
locul 6. dar echipa noastră mai 
are emoții în dificila luptă pen
tru evitarea retrogradării în 
grupa C. în celelalte partide 
ale zilei : Norvegia — Iugo
slavia 6—2 (1—2, 1—0, 4—0) ; 
S.U.A. - Polonia 6—2 (0—1, 
5—0, 0—1) ; Austria — Japonia 
5—5 (1—1, 0—2, 4—2).

Marți este zi de pauză, ur- 
mind ca miercuri să se joace 
următoarele partide : Austria — 
România, Elveția — Iugosla
via, S.U.A. — Norvegia și Po
lonia — Japonia.

Călin ANTONESCU

ECHIPA DE JUNIORI
PE LOCUL III LA C.E. DE
• Au luat sfîrșit Întrecerile din 

cadrul grupei a campionatu
lui european de hochei juniori 
cu victora echipei Olandei. In 
ultima partida. Olanda a între
cut Danemarca cu 7—6 (2—1, 1—1, 
4—4) și s-a calficat, pentru anul 
viitor, în prima grupă valorică 
a competiției. O victorie remar
cabilă a înregistrat șl echipa 
României — învingătoare în ulti
mul meci cu 11—4 (3—0, 4—1,
4—2) asupra Italiei — care a 
ocupat astfel un merituos loc 3.

HANDBAL MASCULIN
ție de ansamblu încă și mai 
bună, prin dîrzenie sporită. 
Slntem convinși că handba
liștii dinamoviști, în frunte cu 
antrenorii lor, vor Înțelege că 
succesul în cupele europene 
se consemnează numai după 
fluierul final al celui de al 
doilea meci și că frumoasele 
performanțe de pini acum se 
cer susținute cu o evoluție la 
cel mai înalt nivel in returul 
de duminică (ora 17), de la 
Palatul sporturilor și culturii 
din Capitală. Asta așteaptă 
întreaga suflare a handbalului 
nostru.

marca după meci și arbitrul 
francez Jean Matheu: „Și du
minică am văzut că rugbyșlii 
români au mari disponibilități, 
dar, cum se intimplă și celor 
mai puternici, nu ic-a „ieșit" 
totul. Relevabil este insă me
ritul lor de a se fi gindit nu
mai la joc. la construcție adi
că".

O judecată de valoare asu
pra fiecărui jucător în parte 
ni se pare superfluă, evoluția 
de la Heidelberg nefiind, du
pă opinia noastră, concluden
tă. Am citit după meci pe chi
purile tuturor (jucători și an
trenori) că absolut toată lumea 
e conștientă de unele neîm- 
pliniri in partida de la Heidel
berg. Ne place să vedem în 
aceasta promisiunea de a 
strînge rîndurile, de a se pre
găti astfel incit titlul european 
să revină rugbyului românesc.

Reamintim că ultimele două 
partide ale echipei noastre în 
actuala ediție a campionatului 
continental vor avea loc după 
următorul program: România 
— Italia (10 aprilie, la Buzău) 
și U.R.S.S. — România (15 
mai. la Kiev).

clștigat de irlandezul John Wat
son („McLaren”) 253,46 km in 
lh 53:34,839, urmat de Nikl Lau
da (Austria) pe McLaren la 
27,993 secunde. In clasamentul 
C.M. conduce Lauda cu 10 puncte.

ÎNOT • La Indianapolis, în 
campionatele universitare ale 
S.U.A., au fost îmbunătățite cele 
mal bune performanțe mondia
le (in bazin de 25 m) tn mai 
multe nrob ■ : Steve Lundquist 
52,48 la 100 yarzl bras. Rick 
Carey 48,25 la 100 y spate și 
1:45,21 la 200 v spate. Tony Cor- 
bisiero 14:48 20 la 1630 y liber.

SCRIMA • Turneul de sabie 
de la Berna a fost riștigat de

CAMPIONATUL MONDIAL
DL ȘAH -

• La Bad Kissingen. in a 
doua partidă a sferturilor de 
finală din cadrul turneului can
didatelor la titlul mondial, care 
opun marele maestre Marga
reta Mureșan (România) și Li
dia Semionova (U.R.S.S.). 
victoria a revenit jucătoarei 
sovietice (la mutarea a 30-a), 
care conduce cu 2—0. Miercuri 
are loc partida a 3-a.
• Fosta campioană mon

dială Nona Gaprindașvili a pier
dut și cea de a șaptea par
tidă, în sferturile de fina
lă de la Lvov, astfel că adver
sara sa, Irina Levitina, conduce 
acum cu scorul de 5—2 și este 
foarte aproape de victorie, a- 
vînd nevoie de o singură remi
ză pentru a-și asigura califica
rea în semifinale.

A ROMÂNIEI
HOCHEI (grupa B)

CLASAMENTUL
1. Olanda 3 3 0 0 23— 9 6
2. Danemarca 3 2 0 1 20—13 4
3. România 3 10 2 15—21 2
4. Italia 3 0 0 3 9—24 0

în turneul pentru locurile 5—8: 
Bulgaria — Ungaria 5—3, Austria 
— Polonia 8—3. Clasamentul : 5. 
Austria 5 p, 8. Polonia 4 p, 7. 
Bulgaria 2 p, 8. Ungaria 0 p. Ul
tima clasată, echipa Ungariei, a 
retrogradat în grupa »C“.

LARRY HOLMES 
ȘI A PĂSTRAT TITLUL
Americanul de culoare Larry 

Holmes, campionul mondial 
profesionist (versiunea WBC) 
de box la categoria grea, și-a 
apărat titlul invingindu-1 la 
puncte în 12 reprize pe fran
cezul Lucien Rodriguez — 
campionul Europei — în gala 
desfășurată la Scranton (Penn
sylvania). Holmes este la a 
42-a victorie din tot atîtea 
meciuri.

AGENDA SĂPTĂMINII
29.111. TENIS : .,Marele premiu" de la Monte Carlo (pînă la 

3.IV) ; CICLISM : Turul Sud-Pirinei (pînă la l.IV) ; 
FOTBAL : Meciuri în cadrul campionatului european de 
speranțe : Albania — R.F. Germania, Anglia — Grecia, 
Scoția — Elveția, R.D. Germană — Belgia

30.111. FOTBAL : Meciuri tn campionatul european de seniori: 
Albania — R.F. Germania, Anglia — Grecia, Irlanda de 
Nord — Turcia. Scoția — Elveția, Malta — Irlanda, 
R.D. Germană — Belgia ; Med în campionatul european 
de juniori : Iugoslavia — Austria ; Med în cadrul pre
liminariilor J.O. : Iugoslavia — România

31.111. AUTOMOBILISM : Raliul Safari, în Kenya (pînă la 
4.IV) ; FOTBAL : Med în campionatul european de 
juniori : R.D. Germană — Cehoslovada ; SCRIMA î 
Campionatele mondiale de tineret, la Budapesta (pînă 
la 4.IV)

l.IV. YACHTING : săptămîna Mediteranei. la Marsilia (pînă 
la 6.IV)

2.IV. FOTBAL s Med în campionatul european de Juniori : 
Polonia — U.R.S.S. ; ÎNOT : Concurs internațional, la 
Berlin ; BOX : Meci pentru titlul mondial la super
ușoară (WBA) între Aaron Prior (S.U.A.) și Sang Hyun 

s Kim (Coreea de Sud), la Atlantic City.
3.IV. CICLISM : Turul Flandrel ; HANDBAL : Meduri în 

cadrul oompetițiilor europene, semifinale (retur) ; MO- 
x TO : Marele premiu de viteză al Franței, la Le Mans, 

în cadrul Campionatului mondial.

CAMPIONATE, CUPE
U.R.S.S. Prima etapă : Zenit

Leningrad — Dinamo Minsk 3—1, 
Dinamo Moscova — Dnepr 1—0. 
Țașkent — Vilnius 0—0, Dinamo 
Tbilisi — Torpedo 0—0, Baku 
— Ț.S.K.A. 0—0, Kutaisi — Har
kov 1—2. Odesa — Nistru Chlși- 
nău 1—1, Spartak Moscova — 
Donețk 1—2, Erevan — Dinamo 
Kiev 2—1.

ANGLIA (et. 33). Brighton — 
Aston villa 0—0, Everton — Ar
senal 2—3, Luton — Sunderland 
1—3, Manchester City — Ipswich 
0—1, Nottingham — Southamp
ton 1—2, Stoke — Watford 4—0, 

sovieticul Aleksandr Mosaiev, 
10—5 In finală cu compatriotul 
său Leonid Dunaev. • Turneul 
feminin de floretă de la Minsk 
a fost ciștigat de Larisa Taga- 
reva (U.R.S.S.). urmată de Flo
ra Iakovleva (U.R.S.S.) și Do
rina Vacaronl (Italia).

TENIS • Turneul feminin de 
la New York a fost ciștigat de 
Martina Navratilova, 6—2, 6—0 in 
finală cu Chris Evert-Lloyd. • 
In finală la Nisa : Henrik Sund- 
stroem — Manuel Orantes 7—5, 
4—6, 6—3. c In semifinale la
Milano : Lendl — Hooper 6—7, 
7—5, 6—2, Curren — Scanlon
6—4, 7—6.

PE LOCUL DOI
MOSCOVA, 28 (Agerpres). — 

La Moscova s-a desfășurat 
competiția internațională de 
gimnastică dotată ou premiuâ 
ziarului „Moscovskie Novosti".

în concursul feminin, pe prl- 
muâ loc la individual compus 
s-a situat gimnasta sovietică 
Natalia Iurcenko — 39,20 punc
te, urmată de coechipierele 
sale Albina Sisova — 38,55
puncte și Olga Mosternova — s 
38,00 puncte. Sportiva român
că Simona Renciu a ocupat lo
cul șase, cu 37,30 puncte.

în finalele pe aparate, Simo-

La marele turneu de Judo de la Potsdam

FRUMOASĂ COMPORTARE 
A SPORTIVULUI ROMÂN GH. DANI
La Potsdam a avut loc, sîm- 

bătă și duminică, un mare tur
neu internațional de judo, la 
care au participat sportivi frun
tași din 16 țări. La fiecare ca
tegorie de greutate s-au aflat 
medaliați ai campionatelor 
mondiale sau europene. Dealt
fel, acest turneu al R. D. Ger
mane a fost cotat printre cele 
mai importante teste de veri
ficare Înaintea campionatelor 
europene de la începutul lunii 
mal.

La acest turneu, sportivul 
român Gbeorghe Dani (catego

A 86-a SESIUNE A C.I.O.
La New Delhi, capitala In-, 

diei, s-au desfășurat lucrările 
celei de a 86-a Sesiuni a Co
mitetului Internațional Olim
pic. între altele, au fost ad
miși cinci noi membri ai 
C.I.O. : Mohamed Abdel Cadir 
—președintele Comitetului q- 
limpic sudanez, Anani Matthia 
(Togo) — președintele Asocia
ției comitetelor naționale _o- 
limpice africane. Napoleon 
Nunoz Pena — președintele 
Comitetului olimpic al Repu
blicii Dominicane, prințul Fai
sal Fahd Andul Azis — pre
ședintele Comitetului olim-

Swansea — West Bromwich 2—L 
In clasament : 1. Liverpool 71 p 
(din 32 j), 2. Watford 58 p (33 J). 
3. Manchester Utd. 55 p (31 j). 4. 
Aston Villa 52 p (33 J), 5. Sout
hampton 49 p (33 j).

B.F. GERMANIA (et. 26). Rezul
tate mai importante : Dortmund
— Dtlsseldorf 1—2, Hamburg — 
Bayern 1—1, Kaiserslautern — 
Karlsruhe 7—0, Schalke — Bre
men 0—2, Stuttgart — Eintracht 
Frankfurt 4—1. In clasament : 1. 
Hamburg 38 p, 1. Bayern 36 p, 
3. Stuttgart 35 p, 4. Bremen 35 p, 
8. Dortmund 34 p.

IUGOSLAVIA (et. M). Velez — 
Sarajevo 1—1, Partizan — Vardar 
4—fl, Osljek — Tuzla 2—2, Steaua 
roșie — Novi Sad 3—2, Titograd
— Zeanun 1—1, Dinamo Zagreb — 
O.F.K. 3—1, Ljubljana — Niș 1—0. 
Zeieznicear — Vinkovici 2—0. 
Hajduk — Rijeka I—fl. Clasa
ment : 1. Dinamo Zagreb 30 p, 2. 
Partizan 28 p, 3. Hajduk 26 p, 4. 
Steaua roșie 25 p, 5. Niș șl Sara
jevo cite 24 p.

OLANDA (et. 57). Tilburg — 
Helmond 4—0, Alkmaar — Șittard 
0—0, Zwolle — Ajax 1—2, Twente
— Haarlem 2—4, Eindhoven — 
Excelsior Rotterdam 4—3, Utrechl
— Feyenoord 1—1, Kerkrade — 
Deventer 2—0, Sparta — Gronin
gen 3—3. în clasament : 1. Ajax 
43 p, 2. Feyenoord 44 p, 3. Eind
hoven 42 p.

AUSTRIA (et. IT). Admira Wac
ker — Austria Salzburg 1—fl.

LA PARALELE
na Renciu s-a clasat la pa
ralele pe locul doi, la egalitate 
cu Liu Zhipli (R.P. Chineză) — 
ambele cu cîte 19,10 puncte, 
iar la sol a ocupat locul trek' 
cu 19,05 puncte. O altă gim
nastă româncă, Mirela Barbă- 
lată, s-a situat pe locul trei» 
la sărituri cu 19,25 puncte.

Iată cîștigătoarele concursu
lui special pe aparate : parale
le ; Svetlana Murzunenko 
(U.R.S.S.) — 19,55 puncte ; să
rituri : Sișova — 19,60 puncte] 
birnă : Iurcenko — 19,50 punc
te; sol : Sișova — 19.50 puncte.

ria superușoară) i-a învins pa 
toți adversarii din seria sa, a- 
jungînd să susțină finala cu 
cîștigătorul celeilalte serii, ja
ponezul Toshi Kida, de care a 
fost întrecut, siluîndu-se astfel 
pe locul 2.

Iată cîștigătorii celorlalte ca
tegorii : semiușoară — Kruger 
(R. D. Germană), ușoară — 
Baschernitzki (R. D. Germană), 
semimijlocie — Pink (R. D. 
Germană), mijlocie — Ultsch 
(R. D. Germană), semigrea — 
Kostenberger (Austria), grea — 
Kavaev (U.R.S.S.).

pic din Arabia Saudită, șl 
Pal Schmit (Ungaria) — din 
echipa campioană olimpică la 
spadă în 1968 și 1972. Sven 
Thofeldt (Suedia) și Jose Luis 
Baracasa (Venezuela) au fost 
numiți membri de onoare.

A fost ales Ashwini Kumar 
(India) ca al treilea vicepre
ședinte al C.I.O.. iar Richard 
Pound (Canada) și Sylvio de 
Magalhaes Padiiha (Brazilia) 
au fost aleși membri în Co
mitetul executiv al forului in
ternațional olimpic (primul 
pentru patru ani. al doilea 
pentru un singur an).

Harry Usher, vicepreședin
tele Comitetului de organizare 
a J.O. de la Los Angeles, a 
informat, între altele, că 146 
din cele 150 de comitete olim
pice naționale existente și-au 
făcut cunoscută intenția de a 
lua parte, anul viitor, la cea de 
a XXIII-a Olimpiadă modernă.

în sfîrșit, C.I.O. a acceptat, 
tn principiu, textele prezentate 
de Federațiile internaționale 
(la disciplinele olimpice) pri
vind admiterea sportivilor la 
J.O. în ceea ce privește fotba
lul, gumează ca C.I.O. și 
F.I.F.A. să poarte o nouă dis
cuție, la 18 aprilie, la Lau
sanne, textul propus nefiind 
cel mai potrivit, ca și în ca
zul hocheiului pe gheață, de
altfel, a cărei regulă de admi
tere la J.O. a jucătorilor pro
fesioniști canadieni și ameri
cani reamatorizați este in con
tradicție cu prevederile regulii 
26 din Statutul C.I.O.

Linz — Innsbruck 2—fl, Eisen- 
stadt — Vienna 0—0, Sturm Graz
— Simmering 1—0, Austria — Ra
pid 0—1, Klagenfurt — LAȘI' 3—L 
Wels — Grazer A.K. 1—1, Wie
ner Sportclub — Neusiedl 0—0. tn 
clasament : 1. Rapid 28 p. 2. 
Austria Viena 24 p, 3. Sturm Gras 
22 p.

PORTUGALIA (et. 24). Alte 
meciuri desfășurate In afara 
derby-ulul F.C. Porto — Benfi
ca (0—0): Sporting — Espinho
1—fl, Portimom ense — Boa vista 
Porto 1—0, Braga — Varzim 3—1, 
Am ora — Salguei ros Porto 0—1. 
In clasament: 1. Benfica 40 p, 
2. F.C. Porto 3fl p, 3. Sporting

SPANIA (et. 30). Alte rezultate: 
Valencia — Santander 2—1, Zara
goza — Espanol 3—1, Atletico Ma
drid — Real Sociedad 2—0, Sevil
la — Malaga 2—2. în clasament 1 
L Blldao 44 p, 2. Real Madrid 
43 p, 3. C.F. Barcelona 42 p, 4. 
Atletico Madrid 38 p, 5. Zaragoza 
36 p, 8. Sevilla 35 p.

In „CUPA LIBERT ADORES"; 
gr. 2 : Bolivar — Gremio 1—2. în 
clasament conduce Gremio cu 3 p 
din 2 j. ; gr. 3 : Alianza Lima
— F.C. America 1—2. tn clasa
ment conduce Tolima (Columbia) 
cu 4 p (3 j); gr. 4: Atletico San 
Cristobal (Venezuela) — Deporti- 
vo Tachina (Venezuela) 2—fl. Tn 
clasament conduc Naciona! șl 
Atletico (ambele Venezuela) cu 
2 P (1 j).
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