
VIZITA TOVARĂȘULUI
MITIA RIBICICI

PREȘEDINTELE PREZIDIULUI C. C. 
AL UNIUNII COMUNIȘTILOR DfN IUGOSLAVIA

MtOLETAKI DIM TOATE ȚĂRILE UNIȚI-VA I

L* invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, seeretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiște România, luni a so
sit in Capitală o _ delegație a 
Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, in frunte cu tovară
șul Mitia Ribiciei, președinte
le Prezidiului Comitctatul Cen
tral al U.C.I., eare efectuează o 
vizită prietenească de lucru in 
țara noastră.

Noul dialog la nivel iaalt 
româao-iagoslav de la Bucu
rești reprezintă un moment de 
o deosebită importanță ia cro
nica bogată a legăturilor sta; 
tornicite foire cele două țări 
socialiste vecine și prietene 
menit să dea un nou impuls 
dezvoltării toi mai intense a 
prieteniei, colaborării șl soli
darității dintre partidele, țări
le și popoarele noastre, in in
teresul cauzei socialismului, 
independenței, conlucrării in
ternaționale și păcii ia lume.

Ceremonia sosirii s-a desfă
șurat pe aeroportul Otopeni.

La eoborîrea din avion to
varășul Mitia Ribiciei a fost 
salutat eu căldură de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cei doi 
conducători de partid și-au 
strins miinile prietenește, s-au 
îmbrățișai.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
Si Mitia Ribiciei au părăsit 
aeroportul intr-o mașină escor
tată de motocicliști. mdreptin- 
du-se spre reședința rezervată 
înaltului oaspete.

La reședință cei doi condu
cători de partid 
intr-o atmosferă 
elenie. de stimă 
ciproc.

se intîlai și purta 
eu președintele 

Prezidului C.C. al U.C.I.. in 
probleme bilaterale și interna
ționale de interes comun, de a 
continua dialogul deschis, tra
ditional. româno-iugvslav ta 
nivel tnalt

Tovarășul Mitia Ribiciei a ex
primat gratitudinea sa și a 
membrilor delegației pentru 
invitația de a vizita E—linia, 
pentru calda primire și ospl- 
talitatr ca care au fost intim- 
pinați, expresie a sentimente
lor de profundi stimă și priete
nie ee și le nutresc reciproc 
popoarele iugoslave și poporul 
român.

Secretarul general al P.C.R- 
precum și președintele Prezi
diu foi C.C. al U-C.L și-an afirma: 
încrederea eă actuala in tilnire la 
nivel înalt va Impulsiona — ea 
și cele precedente — conlucra 
rea rodnică remâao-iugoslavă

Cu această convingere, tova
rășii Nieolae Ceaușescu și Mitia 
Ribiciei au Început convorbi
rile eficiale, care aa prilejuit 
o amplă Informare reciprocă a- 
supra activității și preocupări
lor celor două partide, exami
narea nnor aspecte esențiale ale 
dezvoltării relațiilor dintre I*ar- - - - £ 

din
Și

facția de a 
convorbiri

portul
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După importantul meci cu Italia, în preliminariile C. E.

NOUA ECHIPĂ DE FOTBAL A ROMÂNIEI
A TRECUT CU SUCCES EXAMENUL DE MATURITATE
• Dincolo de rezultat, semnificațiile lui • Tricolorii, capi de serie 

autorizați • Dorinfi fi eforturi comune, izvor de succese
A trecut, așadar. In istoria 

grupei a V-a preliminară a 
campionatului 
mult așteptata partidă Româ
nia — Italia. Comentariile pe 
marginea ei. ale agențiilor de 
presă și specialiștilor de pre
tutindeni 
toate nu numai rezultatul în

european șl

continui, subliniind

Care au fost aceste 
crete, generatoare de 
In tabăra oaspeților 
confruntării de pe _________
„Z3 August" 1 Ascensiunea în 
clasamentul campionatului ita
lian a echipei Juventus, ..sche
letul" naționalei prin cei șapte 
titulari (Zoff, Gentile, Seirea,

date con- 
optimism 

înaintea 
stadionul

s-au întreținut 
de caldă pri- 
si rcspeet re-

La C.C. al P.C.K. au început, 
luni, 18 aprilie, convorbirile ofi
ciale intre tovarășul Nicol ac 
Ceausescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Mitia 
Ribieid, președintele Prezidiu
lui Comitetului Central al Uniu
nii Comuniștilor din Iugosla
via.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a salutat eu căldură vizita to
varășului Mitia Ribieid in 
România și a subliniat aatis-

tidul Comunist Român 
Uniunea Comuniștilor 
Iugoslavia, dintre România 
Iugoslavia, precum și aborda
rea unui cere larg de probleme 
ale vieții internaționale. ale 
mișcării comuniste și jnuneito- 
rești.

Convorbirile se desfășoară in
tr-o atmosferă de caldă priete
nie, de deplină înțelegere, sti
mă și respect reciproc.

*
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
oferit, luni, la Palatul Herăstrău 
un dineu oficial in onoarea to
varășului Mitia Ribiciei. pre
ședintele Prezidiului Comitetu
lui Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavix

In timpul dineului care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de 
caldă prietenie tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Mitia RI- 
bieici au răstit toasturi.

Zoff. la părniat. nb pririrea lui Cămătaru. Imagine-timbol pen
tru partida de eimbttă ți pentru deznodi-ni-it Foto : I. MIH \ICA

sine — o strălucită victorie re
purtată de tricolora român: 
asupra campionilor lumii —. 
ci și semnificațiile lui in con
textul ‘ .'ha1-'.:'' Late;național, 

aproximativ jumătate 
Intre „Mu-jlialui- lin

Campionatele europene de lupte de la Budapesta

PRIMUL PAS SPRE... TITLURILE 
Șl MEDALIILE CONTINENTALE 
• Azi încep întrecerile de „fibers" • Sportivii noștri au datoria 
să realizeze e comportare cit mai bună 1 • „Zi plină" la Pala
tul sporturilor - cu meciuri la toata categoriile de greutate • In 
așteptarea lui Ștefan Rusu. a celorlalți medaliați ți ■ lui...

Constantin Alexandra, din nou ia luptă pentru • medalie !

BUDAPESTA. 18 (prin tele
leu). Marți, la Palatul spor; 
gurilor din capitala Ungariei 

inaugurală a 
europene de 
greco-romane.

— reuniunea 
Campionatelor 
lupte libere și 
Ne convingem repede că. aici, 
această întrecere a elitei con
tinentale la lupte se constituie 
într-un eveniment sportiv ex
trem de important. Pretutin
deni, afișe multicolore, progra
me și pliante, o forfotă care 
va crește, cu siguranță, în 
zilele următoare; in presă — 
numeroase articole, reportaje 
și fotografii din luarea aces
tui sport care se bucură de o 
mare popularitate în țara gaz
dă a acestei competiții de Larg 
răsunet internațional.

La ora convorbirii, sportivii 
români — de duminică oas-

peți ai 
dreaptă 
efectua 
înaintea

in
voc 

antrenament 
Antrenorii

Budapestei — se 
spre sala unde 
ultimul 
startului.

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare In pap. a 4-a)

aflat la 
distantă 
Spania 
Franța.

Reține atenția. îndeosebi, le
gătura pe care • bună part? 
dintre confrații italieni. $i cu 
numai ei. o fac între acest 
prun succes al României zn 
dauna italiei (dupâ 44 de ani. 
ciți s-au scurs de 
dintre cele două 

lui. Un moment 
bat. cu alțt „termeni*, față de 
toamna anuhzi trecu'.. dnd 
„squadra azzurra* zra-și consu
mase total euforia d- pe urma 
marii si strălucitei victorii ob
ținută la campionatul mondial. 
Acum, în sezonul de primăva
ră. afirmă ziariștii și tehnicie
nii italieni, bazindu-se pe da
te concrete. „squadra* își re
găsise tonusul și. odată cu el. 
bucuria de a juca, dorința de 
a reintra in lupta pentru ca
lificare la turneul final al C.E. 
— ediția franceză.

Cabrini, Tardelli. Rossi, Bette- 
ga> pe care ii furnizase, pre
cum și 
ultimele 
formația 
sa cupă 
peni, competiție in care, dupâ 
ce. in martie. anul acesta, a 
spulberat-o in cale pe ede-

— mai edificator — 
rezultate obținute de 
torineză în prestigioa- 
a campion ’.or coro

ECHIPA FEMININA
DE TENIS DE MASA

A ROMÂNIEI A PLECAT
IN R. P CHINEZA

Echipa feminină de tenis de 
masă a României, formată din 
Olga Nemeț. Maria Alboiti și 
Liana Urzică (antrenor Ella 
Constantinescu), a plecat la 
Beijing, unde va continua pre
gătirile în vederea participării 
la campionatul mondial (28 
aprilie — 9 mai). De la Bei
jing. sportivele noastre se vor 
deplasa direct la Tokio gazda 
celei de a 37-a ediții a CM.

la intîiul joc 
reprezentau- 
inreg.strării 

nrait sch m-

bra Aston Villa, ea se află 
acum, înaintea manșei ■ doua 
cu Widzew Lodz (2—0, tn tur, 
la Torino), cu un picior In fi
nală.

Trimiterea la „primăvara 
rodnică* a lui Juventus Tori
no adaugă noi valențe la vic
toria tricolorilor noștri, pu- 
nlnd-o și mai mult in valoare.

Respingind, așadar, asaltul 
hotârit, viguros al Italiei, că
reia. iată, îi ia 3 PUNCTE DIN 
5 POSIBILE, reprezentativa de 
fotbal a României conduce 
mai departe plutonul seriei a 
V-a. disputindu-și, de aci îna
inte, drentul de participare la 
turneul final al CE. cu Ceho
slovacia (o altă neînvinsă du
pă patru partide), cu Suedia 
(echipă care deține un conclu
dent +3 în clasamentul ade
vărului) si chiar cu... Italia, 
afirmă cei mai optimiști 
mentatori din peninsulă 
baza șanselor teoretice.

De parlea cui va fi, 
din urmă, victoria?

Este foarte dificil să
nunți de pe acum, cu atit 
greu cu cit. spre deosebire de 
preliminariile C.M. (unde, 
trecuta ediție, 
vrînd-nevrînd, 
sase 
dunț două jocuri), din fiecare 
serie eliminatorie pentru 
nionatul 
o singură echipă.

co
in

in

te

cela

pro- 
mai

la 
ne anrntim 

România îi lă- 
An gliei doar un nunct

cam-
european se califică

Gheoroh» NICOLAESCU

(Contii mare In pag. 2—*)

Ecturi iiterufioaale după partida ROMÂNIA — ITALIA

L-EflWPE: ,,0 VICTORIE ISTORICA!»
Sub semnătura taimisulu 

său special la București. Vic
tor Sinet, ziarul „L’Eqvjpe" 
publică, in numărul său de 
luai, un lung comentariu asu
pra jocului dintre reprezenta
tivele României și Italiei din 
care extragem următoarele: 
„Victorie istorică! Echipa Ro
mâniei învinge pentru prima 
oară pe cea a Italiei. Victoria 
echipei mai bine organizată, 
victorie care ii plasează 
coechipierii foi Șiefăncscu 
poziția cea mai avansată

pe 
in 

din

Se reia campionatul Diviziei ,,K“: astăzi, etapa a 25-a

f. C. ARGES-DINAMO, UN DERBY AȘTEPTAT CU MULT INTERES
• Va reuși, oare „strategul" Dobrin să evite „remiza" dinamoviștilor ? £ La Rm. 

Vilcea, un nou test dificil pentru gazde # La Oradea, o confruntare intre... doi boxeri 
fără gardă (apărare) • La Petroșani, un meci (important pentru podium) de 1, X, 
2 ț La Hunedoara, Corvinul și internaționalii săi indică „1” solist Q F- C. Olt 

se întîlnește cu Boloni (autorul golului din meciul cu Italia). Atenție, Ariciu I 9 l-a 
Constanța, un joc pentru... baremul de puncte 0 In singurul meci din Capitală, 

gazdele (ca in atitea

24 14 
a ii

1 <7-20 31 
s 35—17 33

43-14 2»

1.
I
x

CLASAMENTUL
O 84 12 11

5
1

2

a F.C Arșos M 12 5 7 38-25 2*
3. Corvinul 24 14 7 7 33-21 27
S. Steaua 24 14 7 7 35-31 27
7. S.C Bacâu 24 11 5 » 31-32 25
8. CS T-vijta 24 • 9 9 27-2* 24
9. Jiul 24 4 1 5 24-32 24

10. F.C OII 24 14 3 II 34—24 23
11. Fuh. iași 24 7 8 » 25-28 22
IZ F.C Bihor M • 5 19 41-47 71
13. ASJl. Tș. M. 24 7 « ii u-r
14. F.CM. Brașov M • 4 12 27-3» 20
15. Petrolul 24 • 2 13 23-U 20
15. CWm. Un. V. 24 7 3 12 21-31 1*
17. „Foii* TI«1. 24 7 2 13 23-47 15
18. F.C. Constanța 23 5 4 14 22-47 14

rinduri) sint favorite in fața studenților timișoreni

I Rm. Vilcea : CHIMIA 
Oradea : 
Petroșani : 
Hunedoara
Slatina : 
Pitești :

I.

grupa a V-a. Dar. mai ales, 
victoria unui sistem bine 
daptat, necesar fotbalului de 
combativitate, un sistem vigu
ros. asupra unui sistem sub
țiratic. Rossi nu a reușit ni
mic in poziția dificilă in care 
s-a găsit, toată „squadra azzu- 
rra“, era concentrată la mijloc, 
s-a adăugat carența construc
torilor (Antognoni și Conti, mai 
ales) incapabili să pună mingi 
periculoase pentru cei din fa
ță. Numai Beltega a căutat să 
facă ordine. Ce diferență față 
de cealaltă parte! Balaei. sub
til conducător, Boloni. stinga- 
ciul de neoprît, Klein. ..furni
ca", un mijloc modera contra 
unui mijloc depășit, aici s-a 
jucat tot meciul! Realitatea a- 
ceasta care se numește Uni
versitatea Craiova — echipa 
surpriză a anului fotbalistic 
1982/83 — a venit de hac ce
luilalt bloc, al JuvenUisulul, 
care reprezintă de ani și ani 
baza loială a echipei Italiei, 
Rine a gindit jocul Lucescu! 
Tiuârul antrenor care, la 38 
de ani, are experiența și for
ța de anticipație a unui tehni
cian de 69 de ani, a pregătit 
perfect meciul. El a fost re
compensat printr-un triumf „a 
ta romaine". Spectatorii mare
lui stadion „83 August" au 
sărbătorit victoria cu torțe in 
miini. ca in arenele romane, 
ei s-au bucurat incă multe ore 
după aceea de această victo
rie ! Echipa României a în
vins pentru eă și-a asumat 
toate riscurile în prima repri
ză și a știut să reziste fără 
dificultăți in repriza secundă".

Comentatorul agenției de 
nresă „Associated Press" sub
liniază, intr-un amplu arlieol : 
„Creditată inițial cu o șansă 
inferioară. România a eliminat 
practic deținătoarea titlului

*-

PROGRAMUL ETAPEI
- S.C. BACAU
- PETROLUL
- SPORTUL STUD.
- F.C.M. BRAȘOV
- A.S.A. TG. MURES
- DINAMO 

de la ora 15,30)
- C.S. T1RGOV1ȘTE
- „POLI" TIMIȘOARA

F.C. BIHOR
JIUL 

: CORV1NUL
F.C OLT
F.C. ARGEȘ

(Meci televizat
FOTBAL CLUB
STEAUA

(Stadionul Steaua)
Meciul Politehnica lăți - Universitatea Craiova a 

a minat.
Cu excepția întilnirii de la Pitești, celelalte partide încep 

la ora 17,30.

Constanța : 
București :

fost

iw»i

1

2

î
(Continuare tn pag 2-3)



După o etapă de rugby cu rezultate normale

STEAUA Șl DINAMO AȘTEAPTA CONFRUNTAREA DIRECTA
TRECÎND, PE RlND, PE LA BAIA MARE

Cea mai recentă secvență com- 
petițională din Divizia „A“ la 
rugby — etapa de duminică, pur- 
tlnd numărul 19 — nu a adus 
inai nimic nou. rezultatele con
semnate înscrilndu-se în limite
le firescului. In clasament, doar 
două schimburi de locuri, ‘fără 
de importantă, intr-o situație a- 
semănătoarc atiîndu-se sl ierar
hia realizr; orilor de eseuri, 
care miza e cucerirea celui de 
a: doilea trofeu oferit de .ziarul 
nostru (continuă, deci, să con
ducă SORIN FU1CU, de la Stea
ua, cu 17 reușite, urmat de con- 
stănteanul Adrian Flloțschl — 
16. dinamovistul Marian Aldea — 
13 etc.). In cursa pentru titlu. 
Steaua și Dinamo continuă să 
se... studieze reciproc, deocam
dată de la distantă, pină miercuri. 
27 aprilie, cind se vor întîlni în- 
tr-o partidă ce Doate fi hotărî- 
toare pentru soarta acestui cam
pionat. Ambele protagoniste ale 
Întrecerii cu învins duminică, 
mai prețios fiind, desigur, suc-

a

în

la Petioșani, adi- 
contracandidata sa

cesul liderei 
că acolo unde 
ceda in toamnă. într-un moment 
— ce-1 drept — mal favorabil 
studenților din Valea Jiului. Ia 
ora actuală, Știința se află în 
căutarea formulei ideale si nu a 
putut emite pretenții In meciul 
cu Steaua, care încearcă împros
pătare;! rîndurllor. titularizindu-1 
pe Țepurică, fostul ciclist. Apropo 
de jocul de la Petroșani : ne-a 
plăcut, între altele, evoluția tî- 
nărului închizător de grămadă 
Palamarlu (deși s-a accidentat in 
prima parte), despre care aflăm 
că este un student eminent, ne
mulțumit atunci 
nota... 9 !

Returul a fost 
cum si de unele 
tale, dar parcă 
chlpele știu că ... 
schimbarea formulei de campio
nat, cu două serii valorice de 
zece competitoare în „A“. si — 
unele dintre ele — privesc cu 
mare seninătate desfășurarea in-

trecerii, deși nu e totuna să evo
luezi la viitoarea ediție între cele 
mal bune echipe ale tării sau în 
plutonul secund, sub amenința
rea drumului coborîtor spre di
vizia „B“, Oricum ar fi. putem 
pretinde de la toate fruntașele 
rugbyului nostru o angajare su
perioară, contribuția fiecăreia la 
progresul sportului nostru cu ba
lonul oval! Să vedem ce va a- 
duce etapa de mîine, în care 
Steaua se deplasează la Bala Ma
re, acolo unde va fi... urmată 
duminică chiar de Dinamo.

IN AJUNUL MECIULUI UNIVERSITAT
O Craiovenii, regrupați după meciul România—Italia, 
au declanșat intense pregătiri ® Portughezii se află 

de ieri după amiază in Bănie

cînd primește

marcat Dină a- 
partide de cali- 
prea puține. E- 
sp preconizează

.A-,

HANDBALUL

Geo RAEJCHI
1. STEAUA 19 13 0 1 585-175 55
2. Farul*) 20 16 0 4 444-114 51
3. Dlnamo 19 16 0 3 494-141 51
4. $t. Petr. 19 10 3 6 207-194 42
5. Grivița R. 19 10 1 8 204-164 40
6. St. Bala M. 20 9 1 10 192-254 39
7. Polit. Iași 19 8 1 10 160-233 36
3. C.S.M. Sibiu 19 7 2 10 238-330 35
9. Sp. stud. 19 6 3 10 190-254 34

W). Rulm. Br. 19 6 1 12 119-277 32
11. Polit. Cj.-N.. 19 5 2 12 116-286 31
12. WU" Tim. 19 5 2 12 175-30T 31
33. Rapid 19 4 3 12 149-306 30
14. Gloria Arad 19 4 1 14 183-421 38

•) Penalizată CU un punct.

I
I
I
I
I

Regrupați, la puține ore după 
terminarea jocului România — 
Italia, fotbaliștii craioveni au în
ceput, Încă ae duminică dimi
neața, pregătirea jocului de inli
ne cu Benfica. Duminica a avut 
loc o primă ședință de pregătire, 
iar luni antrenorii C. Oțet si 
N. Ivan au programat două ase
menea intense ședințe. Astăzi di
mineață va avea loc un nou an
trenament, iar după-amiază jo
cul echipei din Lisabona va fi 
studiat in amănunțime cu aju
torul imaginilor filmate în cursul 
mal multor jocuri din campio
nat și din cel disputat în campania 
craiovenilor la 6 aprilie. Medi
cul echipei, V. Frlnculescu, ne-a 
informat că se depun, in conti
nuare, intense eforturi pentru to
tala refacere a lui Lung și sînt

toate șansele ca al să fie recu
perat pină la ora partidei. Un- 
gureanu acuză o lovitură la pi
ciorul drept, dar și el este re
cuperabil.

Inutil să vă mai spunem că la 
Craiova se simte atmosfera mari
lor meciuri in care orașul din 
Bănie s-a „specializat". După ce 
suporterii craioveni au salutat 
cu mare bucurie victoria echipei 
naționale (multi au fost prezenți 
pe stadionul „23 August ' încura- 
jlndu-i frenetic pe tricolori) a- 
cum el se pregătesc pentru exa
menul de miercuri, pe care do
resc din toată mima să-l treacă 
cu bine împreună eu echipa lor 
favorită.

Benfica a sosit la Craiova luni 
după-amiază cu un avion »pe-

clmL a| 
toril jd 
Hum hei 
varef? 1 
Lopes I 
Josă, u 
tat prd 
berg, d 
meci. I 
Carlos I 
drept I 
bene). I 
îndată I 
nament! 
lese la I 
ambele 
recunod 
Univers] 
meci dil 
te favo 
totul sp| 
rul Sve] 
de gred 
evolueaJ 
blic cal 
deci. c| 
trenorull

Aflat in această săptămînă în 
plină ofensivă — cu p«atru zide 
competiționale din opt ! — hand
balul reține atenția iubitorilor săi 
atât pe plan intern cât și pe 
plan internațional. După etapa a 
17-a, desfășurată ‘ • — — •
vizia . * " ___
de a 18-a secvență, prologul ei 
disputindu-se j-oi («meciul Dina
mo București — Independența 
Carpați Mirșa), sâmbătă fiind 
ziua primei maințe a finalei Cu
pei cupelor, pe care și-o d‘-s<putâ 
Dinamo București și S.K.A. 
Minsk, iar duminică cea a eta
pei a 19-a a campionatelor Di
viziei „A". Un tur de forță că
ruia, sperăm, îi vor face . față 
și... spectatorii.

îiw’ntoa etapei a 15-a. clasa
mentele Diviziei „A“ arată astfel:

MASCULIN

Masculin : Universitatea Cra
iova — Relon Săvlnești, H.c. Mi- 
nsur — Constructorul Oradea.

1. STEAUA 17 17 0 0 460-321 51
2. H.C. Min. 17 11 1 5 436-375 40
3. Din. Buc. 17 ii î 5 434-364 40
4. C-onstr. Ar. 17 9 0 8 355 348 35
5. U. Cj.-Na.p. 17 9 0 8 409-423 35
6. PolL Tim. 17 7 3 7 343-362 34
7. Tnd. Carp.*) 17 8 1 8 338-402 33
8. Constr. Or. 17 8 0 9 3*13-357 33
9. Din. Brașov 17 6 2 9 352-376 31

10. Relon Săv. 17 5 1 11 342-364 28
11. U. Cv.*) 17 4 2 11 346-419 26
12. C.S.M. Borz. 17 1 1 15 345-472 20

♦) Echipe 1penalizate cu cite
un punct.

FEMININ
1. STIINTA 17 13 1 3 423-351 44
2. Chimtstu.1 1-7 L3 0 4 412-362 43
3. Rulmentul 17 11 1 5 343-318 40
4. TEROM 17 9 0 8 327-333 35
5. Pro-gr. Buc. 17 8 1 8 337-339 34
6. A.E.M. Tim. 17 8 1 8 342-346 34
7. Tlid’rotehn. 17 7 2 8 331-330 33
8. Mureșul 17 7 1 9 314-337 32
9. Text. Buh. 17 7 1 9 M2-357 32

10. Confecția 17 6 2 9 372-371 31
11. C.S.M. Sib. 1.7 4 1 12 3CM-357 20
12. CSM Sf. Gh. 17 2 3 12 340-381 24

Jol e<tapa a ie-•a programează
tirmăto-arele meciuri :

cauza condițiilor nefavora- 
Campi-onatele naționale de

Carpați 
miercuri, 

la ora 18,30.

Brașov, Progresul

duminică. Dî-
„A“ programează joi cea

PROGRAM NON-STOP!

, Criteriului

I
Unul dintre marile dueluri ale meciului România — Italia : Bălăci 
Bălăci !

albastru a
chiar

Universltatea Cluj-Napoca — 
Constructorul Arad, C.S.M. Bor- 
zești — Politehnica Timișoara. 
Dinamo Brașov — Steaua.

Meciul Dinam. > București — In
dependența Carpați Mirșa se 
dispută miercuri, în sala Flo- 
r casca, de

Feminin: Mureșul Tg. Mureș — 
Rulmentul , . ____ I
București — Știința Bacău. Ă.E.M. 
Timișoara — Chimistul Rm. VH- 
cee. c.S.M. Sf. Gheorghe — TE- 
ROM Iași, C.S.M. Sibiu — Tex
tila Buhuși șl Confecția Bucu
rești — Hidrotehnica Constanța.,

DE LA F. R. SCH1-BIATLON
Din

bile, _______aM .__________
schi alpin pentru seniori au fost 
anulate, ca dealtfel toate com
petițiile care mai rămăseseră de 
disputat in aoest sezon. Federa
ția română de scni-oiatlon reco
mandă tuturor performerilor și 
specialiștilor să folosească din 
plin timpul pentru pregătirea în 
cele mal bune condiții, Încă de 
pe acum a sezonului viitor, cel 
al Jocurilor Olimpice de la Sa
rajevo.

ILEAMA TROCAN Șl fulfil IOAM AU CISTIGAT

Tenisul sub... cerul 
intrat în toate drepturile, 
dacă vremea se arată capricioa
să. și între două partide mai Ire- 
muri și trebuie să îmbraci tre
ningul. Primul concurs al sezo
nului în aer liber, „Criteriul de 
primăvară", și-a desemnat ctști- 
gătorii. Dar mai înainte de a le 
scrie numele, se cuvine să amin
tim că Întrecerea s-a dovedit a 
fi o bună verificare a potenția
lului fizic si tehnico-tactic al ,iu- 
catcrilor după ieșirea “ 
Si tocmai cei care in 
guroase s-au pregătit 
inciozitate * *
de vedere 
„Criteriu", 
a u evoluat 
terenurile 
au si plecat la turme 
nale.

Cc se cuvine a fi 
rind menționat duoă ___ ___
competiție oficială? Cel mai îm
bucurător ni se pare faptul — 
cu foarte puține excepții — că 
tinerii noștri jucători, care mai 
ieri erau juniori, speranțe reale 
ale „sportului alb“, au ajuns in

din iarnă, 
lunile fri- 
cu consti- 
din punct 

la
(mai ales __  _
fizic; au izbîndiț 
Multi dintre cel care 
săptâmîia 

din parcul
trecută pe 

Progresul 
internațio-
in primul 

această

FINALA CAMPIONATULUI OE ȘAH PE ECHIPE
începtad de ieri și pină la 27 

aprilie, la Eforie Nord se dispută 
finada ediției din acest an a cam
pionatului național de 
echipe mixte. Participă cele '10 
echipe finaliste, ta frunte cu 
Universitatea București, cîștigă- 
oarea ediției trecute. Fiecare for
mație este alcătuită din 10 echi
pieri (6 seniori, 2 senioare, un 
junior șl o junioară). Așadar, 
peste 100 de jucători și jucătoare, 
socotind și rezervele, aproape în-

șah pe

treaga elită a șahului nostru, ex
cepție făcind doar oel angajați, 
In aceste zile, ta întrecerii in
ternaționale.

Lista echipelor aflate ta compe
tiție este următoarea (in ordinea 
clasamentului de anul trecut) : 
Universitatea București, A.E.M. 
Timișoara, Medicina* Timișoara, 
I.T. București, Universitatea Iași, 
Politehnica București, Calculato
rul București, Petrolul Ploiești, 
ICED București, C.S.U. Brașov.

fazele avansa.te ..... ...........
de primăvară". Afirmația este cu 
deosebire valabilă în ceea ce le 
privește pe fete. CîștlgAtoare — 
după ce a trecut prin „rachete" 
cc i-au pus probleme dintre cele 
mai dificile — este Ileana Iro- 
can (născută în 1967), de la 
Tenis Club București. în turneul 
final de patru jucătoare ea nu 
a pierdut nici un meci: 6—0. 6—0 
cu Monica Radu, 6—1, 6—3 cu 
Otilia Pop. Am lasat la sfîrșit re
zultatul partidei iui Trocan cu 
experimentata tenismană brașo- 
veanâ Felicia Stan (pe care a în
vins-o cu 6—3,. 1—b, 7—6), pentru 
a nota că a fost un meci de 
toată frumusețea. Învinsa, de un 
fail-play desăvirșit, ne spunea la 
sfîrșltul aprigei dispute că tînă- 
ra sa parteneră merita să cîsti- 
ge nu doar 
viitorul, ci 
mente este
Pe locurile____ ______  „ ___ .
Pop (Progresul), 3. Monica Radu 
(Dinamo București), 4. Felicia 
Stan (Brasovia).

SI în grupa finală masculină 
învingătorul este un fost iucător 
ae la T.c.B. (acum la Dlnamo 
București): Florin Ioan, El i-a 
întrecut eu 6—2, 6—2 pe Leonte, 
cu 3—6, 6—2, 7—6 pe Vantă șl cu 
7—6. 6—2 pe Bozdog. Pe locurile 
următoare : 2. Andrei I.eonle 
(Steaua). 3. Paul Bozdog (Pro
gresul București), 4. Mihai Van- 
ță (Dinamo București). Cîstigătoril 
finalelor de dublu : E. Hnat. Fi. 
Ioan — D, Antonescu, L. Ursu- 
leanu 7—6. 7—6 si Luminița Sălă- 
jan, Cosmlna Popescu — George- 
ta Onel, Aurelia Gheorghe 6—4, 
6—3. La competiție (lucind în a- 
fară de concurs) a fost prezent 
șl o parte a lotului de „Cupa Da
vis" al Poloniei : F. Drz.vmalski, 
T. Ulatowski, W. Kowalski sl W 
Rogowski.

penlru că are in fală 
si pentru că real- 
o sportivă talentată, 
următoare : 2. Otilla

1.
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NOUA ECHIPĂ A ROMÂNIEI A TRECUT CU SU
(Urmări din pag 1)

li Ro-
plăcere, 
sîmbătă 

confrații

„Această echipă va 
mânia!'*, am auzit, cu 
acest pronostic rostit, 
seara, la vestiare, de 
de peste hotare prezenți la
partidă. Un pronostic care , tre
buie să-l stimuleze pe Mircea 
Lucescu și pe secundul 
Mircea Rădulescu, meritele 
în reconstruirea din mers 
unei echipe competitive în 
rena internațională răminind 
incontestabile, ei fiind aceia 
care:

— au redat unor mai vechi 
titulari încrederea in posibili
tățile lor;

— au recuperat psihic trei 
valori autentice , ale fotbalului 
nostru, pe Boloni, Cămătaru și 
Țicleanu.

— au selecționat dintre tine
rii talentați pe cei apți de a 
concura la performanța înaltă, 
renunțînd, in final, Ia jucăto-

său 
lor 

a 
a-

rii care nu le-au îndreptățit 
speranțele investite în ei;

— au prescris echipei o idee 
din 

actual, 
noștri și, 

lesne de

clară de joc, derivind 
preceptele fotbalului 
potrivită jucătorilor 
in consecință, mai 
asimilat.

Rodul > 
te? S-a 
premieră 
românesc 
în dauna .....................
Italia. Avem acum. ir. pofida 
unor indisponibilități de mo
ment (Lung și Țicîcanu), o e- 
chipă puternică - 
LfBRUL EI LA 
TORII JOCULUI 
să se exprime la 
dicat în ambele 
jocului, în stare 
in funcție de partitura oferi
tă <Te partener, destule din re
gistrul tactic obișnuit.

Un fapt esențial este limpe
de, generator de optimism $1 
dec aici înainte : puternic stimu

muncii lor 
văzut cu 
în istoria 
si victoria 

t ei), s-a repetat

competen- 
Suedia (o 
fotbalului 
realizată 

cu

- prin ECHI- 
TOTI FAC- 
—, capabilă 

un nivel ri- 
situații ale 
să schimbe,

ECOURI INTERNAȚIONALE
(Urinare din pag. I)

In prima alergare clasică a anu
lui-, Frenetica, angajată din start 
de I. Oană, in spatele lui Hera- 
de, care a imprimat cursei o 
trenă foarte rapidă, s-a desprins 
la jumătatea liniei drepte, iar 
pe ultimii 40 m a respins puter
nicul atac lansat de Sadău și a 
obținut victoria la fotografie. în 
cealaltă cursă importantă a zilei, 

. Trifoi, prezentat în excelentă con
diție fizică, a luat un start lan
sat, și-a dominat adversarii încă 
de la prima trecere prin fața

torie din acest an unui condu
cător stagiar, C, Iorga.

de la prima trecere prin fața 
tribunei și a dștlgat ta stil G. 
Tănase. Prin oele două victorii 
obținute cu Sativa și Dineu an
trenamentul S. Ion eseu șl-a con- 
•olldat serios poziția de lider a! 
ceilor două clasamente (driveri- 
antrenori) Mal este de consem
nat și dublul suoces al conducă
torului G. Grigore cu Crainic și 
Somon, minați de această dată 
la ctștig. Astfel, „lanterna roșle“ a 
fost lăsată formației D. Todută. 
cane repetă d» pe acum trista 
“guTă _ de anul trecut. Au mal

- — - Sulițaș, beneficiarul 
făcute de Humor șl

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Sativa (S. Ionescu) 1:41,4. 
2. Graur. Cota: cîșt. 3, ord. 11. Cursa 
“ B-» : 1. Ozoc (Martaescu) 1:43,8, 
2. Daniela, 3. Odeon. Cota: cășt. 1, 
ord. 8 ev. 5, ord. triplă 130. Cursa 
a IlI-a: 1. Sulițaș (N. Nioolae) 
* ■“ ” * Humor. Cota : cîșt. 2,

" 4, triplu 1—2—3 63.
1. Crainic (Gri-

2. Frecvența, 3. 
cîșt. 3, ord. 40,

1:32,7, 2.
ord. 4, ev. t 
Cursa a IV-a : 
gore) 1:29,6, 
Rodolfo. Cota : ____
ev. 14, ord. triplă 82. Cusa a 
V-a : L Frenetica (I. Oană) 1:27,8, 
2. Sadău. Cota : cișt. 3. ord. 80, 
ev. 14, ord. triplă 82. Cursa a

a Vl-a 
1:26,3, 
Cota : 
triplă 1 
Logen (
Cota :
5—6—7 
Somon 
teasca, 3. Siderala. Cota : cîșt. 4, ~ . • • - 989< 

lo
in 
12, 
94. 
(C.

1. Trifoi (G. Tănase)
2. Realista, 3. Horoscop* 
cîșt. 3, ord. 8, ev. 69, ord, 
142. Cursa a Vn-a: 1. Ha- 
(Pașcă) 1:32,5, 2. Meloman, 
cîșt 2, ord. 16, ev. 6 triplu 

121. Cursa a VHI-a : 1.
> (Grigore) 1:29,6, 2. Fe-

ord. 6, ev. 21, ord. triplă 
Cursa a X-a : 1. Dineu (S. 
nescu) 1:31,5, 1. Suitaș, 
Cota : cișt. 1,20, ord. 1B, _ . 
ord. triplă 2385, triplu 7—8—9 
Cursa a X-a : 1. Herogllt 
Iorga) 1:35,7, t. Ionatan. Cota : 
cîșt. 3, ord. 6, ev. 4,

A. MOSCU

1.
1. 3.

ev.

î.

I
I
I
I
I

mondial din cursa spie turneul 
final al Campionatului Euro
pei, speranțele italienilor de a 
șc afla anul viitor în Franța 
fiind aproape spulberate. Cei 
peste 80 000 de spectatori care 
au umplut pină Ia rctuz tribu
nele stadionului „23 August'* 
din București au salutat cu 
entuziasm de nedesciis șutul- 
bombă al mijlocașului Ladis- 
lau BolBni, din minutul 24, 
șut pe care veteranul Dino 
Zoff, cu tot efortul său dispe
rat, nu l-a putut opri. Româ
nii au dominat in primele 45 
de minute, Italia părînd 
eupată doar de apărare.

Echipa României este, 
îndoială, surpriza acestei _ 
pe preliminare, Italia, cu majo
ritatea jucătorilor aureolați la

preo-

fără 
giu-

ultima „Cupă mondială** aflați 
in teren, n-a putut să strălu
cească, mcnținîndu-se în apă
rare și declanșind contraatacuri, 
in special in repriza secundă, 
dar fără să amenințe in mod 
periculos poarta gazdelor**.

La rindul 
UPI notează: 
reprezentativele de fotbal ale 
României si Italiei, disputat P« 
stadionul
București în prezența a peste 
80 000 de spectatori, s-a înche
iat cu victoria meritată a gaz
delor, cu scorul de 1—0, gratie 
golului marcat de Bălonl, in 
minutul 24.

In repriza secundă, italienii au 
încercat să egaleze pe contra
atac. dar apărarea română, 
condusă excelent de Ștefănes- 
eu și Iorguîescu, a dejucat, eu 
calm, toate manevrele campio-

său, agenția
„Meciul dintre

„23 August** din

cîștlgat :
greșelilor ______ 9,
Tușan, Halogen, tntr-o alergare 
cu mii’țl coneurenți apatici, șl 
Heroglit, care a adus prima vic-

• NUMAI CINE JOACA POA
TE CIȘTIGA ! • De la agențiile 
Loto-Pronosport se mai pot pro
cura numai astăzi bilete cu nu
merele preferate de dv. pentru 
tragerea obișnuită ITonoexpre® 
de miercuri 20 aprilie a.c. „Obiș
nuită" este doar un atribut acor
dat din motive pur tehnice, în- 
trucît, se știe, aceste trageri pri
lejuiesc cu regularitate numeroa
se ciștiguri în autoturisme „Da-

ADMINISTRAȚIA Dt STAI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
si importante sume de 
In aceste zile continuă

cia 1300“ 
bani... •_________ ____ __________
vînzarea biletelor pentru trage
rea Loto * :__
mlnlcă 24 aprilie ____ _ _ ___
mintește că un bilet costă numai 
10 lei șl poate fi completat cu o 
variantă achitată sută la sută 
sau cu patru variante achitate în

2 care va avea loc du-
1982. Se rea-

cotă de 25 la sută; indiferent 
de cola jucată, fiecare bilet are 
drept de clștiguri la toate cele 
trei extrageri care Însumează 12 
numere din totalul de T5.
• CÂȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 13 APRILIE; 
Cat. 1: 1 variantă 100% autotu
rism „Dacia 1300“ și 1 variantă

25% a 17.500 lei; cat. 2: 2 variante 
100% a 39.588 lei și 5 variante 25% 

10 variante 
variante 
96,25 a 
638 lei; 
cat. 7 :
3.716,00 
500.000 
de la 

GHTN- 
Bac&u.

a 9.897 lei; cat. 3: 
1<00% a 4.858 lei și 49 > 
25% a 1.214 lei ; cat. 4 : 
1.123 lei ; cat. 5 : 169,50 a 
©at. 6 : 7.560,25 a 40 lei ; 
175,75 a 200 lei. și cat. 8 : 
a 40 lei. Report cat. 1 : 
Autoturismul Dacia 1300, 
oat. 1, a fost obținut de 
DEA C. CONSTANTIN din

lăți in ■ 
incr<£gg 1 
colorii ai 
ruire ex 
conștient 
de joc, | 
nai impjj 
astfel cn 
tele unui 
zic, este 
cu larg J 
rința con 
a jucător 
pe acela- 
firească.

Apropo
Torturi cJ 
cese. Ina| 
Lisabona, 
tepta, ne 
două mol 
1) Univei 
sporească 
in finala 
tricolorii 
plini de 
lor pregă

nilor mod 
Să se req

Pe mJ 
fotbal Ro 
rul L’Uni 
echipa Ro 
decisivă I 
turneul fi 
european, 
au fost iJ 
în ciuda 
ționata rd 
fapt care 
noutate. iJ 
părut, setj 
luiași ziai 
Cămătaru,

Intr-o d 
lui L’Unit 
echipei It 
careggî a 
nllor este 
fotbaliștii I 
foarte abil 
tactic, au 
tot terenui 
noștri să ( 
tate atacu

La rîndu 
Della Sera 
dele foc 
«Mundialu 
tind trium 
s-au stin 
August» di 
lor aprinzi: 
terilor rom 
sul echipe 
in clasam



Isarea urmă- 
L B. Lopes I, 
t hal ana. AJ- 
ciț-Nene, B. 
n. Frederico, 
berg. De no
bilii Strdm- 
pt în primul 
plasarea și 
nu are însă 
rtonașe gal- 
au efectuat, 
p prim antre- 
declara.ții cu- 

I favorizează 
trebuie să 

șansă o are 
perto). „Un 
Latea porneș- 
oi vom face 
pa“ (antreno- 
[Meci extrem 
Universitatea 
lopriului pu- 
victoria și, 
finală'* (an

ti Oliveira).

»r detașat: 
MIHAlCA

„BLOCUL CRAIOVEAN" 
MAI BUH BECII 

„BLOCUL JUVENTUS J
Da, nu ne este teamă să 

afirmăm, „blocul" jucători
lor craioveni din echipa 
națională a fost simbătă 
seara, pe „23 August", mai 
puternic, mai bun decit re
putații juventiști, cei care 
în Spania au alcătuit osatu
ra campioanei mondiale, la 
București, au „dat" trei 
sferturi din „squadra", iar 
mîine, la Lodz, vor bate 
deciși la porțile... finalei 
C.C.E. Se va spune, pro
babil, că acasă „și gazonul 
te ajută". Dar la Florența, 
anul trecut, în acea sim
bătă de decembrie, nu ace
lași „bloc" al Universității 
Craiova a fost opus celui 
al lui Juventus Torino?

De o parte — Zoff, Gen
tile, Scirea, Cabrini, Tar- 
delli, Paolo Rossi, Bettega; 
de cealaltă — Ștefănescu, 
Ungureanu, Bălăci, Geolgău, 
Cămătaru și, pentru puține 
minute, Cirțu. Ar mai fi 
fost portarul Lung (dacă 
n-ar fi avut acea disjuncție 
la umăr) și Ticleanu (deo
camdată suspendat). Dar si 
așa, în 5 contra 7. craiove- 
nii i-au întrecut pe tori- 
nezi.

Da, „blocul" craiovenilor 
a fost sîmbătă seara su
perior celui al Iul Juventus, 
printr-o voință de fier, prin 
sprijinul prețios al celor
lalți coechipieri ai repre
zentativei. A fost superior, 
dacă vreți, și prin tinere
țea lui, prin dorința de a- 
firmare. prin posibilitățile 
arătate nu numai in noctur
na de pe „23 August", dar 
și în suita de partide in
ternaționale disputate în 
această ediție n Cupei 
U.E.F.A., Și proxima oca
zie de a-și demonstra încă 
o dată valoarea, clasa con
tinentală. o au craiovenii 
cu Benfica.

Mircea TUDORAN

DIVIZIA „C“ - REZULTATELE ETAPEI A 20-a
SERIA I

TEPRO lași — Zimbrul Șiret 
0—0, Cetatea Tg. Neamț — A.S.A. 
Cimpulung Moldovenesc 1—0 (1—0), 
Chimia Fălticeni— Laminorul Ro
man 4—0 (3—0), Celuloza Piatra
Neamț — Constructorul Iași 2—0 
(1—0), Metalul Botoșani — Crista
lul Dorohoi 2—1 (0—1), Metalul 
Rădăuți — Avintul Frasin 4—0 
(2—0), Șiretul Pașcani — Șiretul 
Bucecea 2—1 (0—0), Minerul Va
tra Dorn ei — C.F.R. Pașcani 1—1 
(0-1).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a 20-a : 1. ZIMBRUL 
ȘIRET 26 p (34—19), ?. Chimia 
Fălticeni 25 p (34—12), 3. C.F.R. 
Pașcani 24 p (31—18) — penalizată 
cu 2 p.... pe ultimele locuri : 15. 
Metalul Botoșani 15 p (22—30). 16. 
A.S.A. Cimpulung 15 p (10—29).

SERIA A n-A
Minerul Com ănești — Part7.a- 

nul Bacău 1—0 (1—0), Luceafărul 
Adj ud — DEMAR MArăseștil—0 
(0—0), Letca Bacău — Betrolul 
Moinești 2—0 (l-O). R Clonul Să- 
vinești — Minerul Bara olt 2—2 
(O—O), Aripile Bacău — Victoria 
Gugești 3—0 (2—0). Metalul Sf. 
Gheorghe — Viticultorul Pan du
1— 0 (1—0). Energia Gh. Gh. Dej —
Constructorul Sf. Gheorghe 3—1 
(1—0), Gloria Focșani — Azot om 
Săv-r.ești 2—1 (0—0).

Pe primele locuri î L PARTI
ZANUL BAC AU 29 p (19—30), J. 
Aripile Bacău 24 p (»—22). 3. 
Petrolul Moinești 23 p (33—20)... 
pe ultimele locuri : 14. Energia 
Gh. Gheorghiu Dej 14 p (30—06).
15. DEMAR Mărășești 14 p (32— 
42), 16. Azotom Săvineștl 12 p 
(25—54).

SERIA A IU-A
Chimia Buzău — Chimia Brăila

2— 3 (1—1), Victoria Tecuci — An
cora Galați 1—6 (0—0). R-ui meri
tul Birlad — Progresul Isaccea 
1—0 (0—0). Laminorul Brăila — 
FEPA 74 Birlad 1—0 (0—0). Avin
tul Matca — SJi. Tulcea 2—1 
CO—1), Olimpia Rm. Sărat — Car- 
pați Nehoiu 2—0 (0—0). Arru- 
bium Măcin — Petrolul Brâila- 
Ianca 2—0 (0—0). D.V.A. Portul
Galați — Metalul Buzău 2—0 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
BRAIL A 30 p (45—18), 2. Olimpia 
Rîrru Sărat 23 p (35—21), 3. Car- 
pați Nehoiu 27 p(45—22)... pe ul
timele locuri : 15. FEPA 74 Bir
lad 15 p (19—35), 16. Rulmenul
Bîrlad 9 p (12—43).

SERIA A IV-A
Portul Constanța — Voința Con

stanța 1—0 (0—0) Unirea SLobozia 
— Canal Basarabi 1—0 (0—0). Fla
căra Urziceni — Chimpex Con
stanța 2—0 (0—0). Rapid Fetești — 
Cimentul Medgidia 1—0 (1—0), 

Granitul Babadag — Victoria Țăn- 
dărei 2—0 (1—0), S.N. Oltenița — 
Metalul Mangalia 2—0 (1—0), Con
structorul Călărași — ISCIP Ul- 
meni 5—1 (2—0). Șoimii Cerna
vodă — Viitorul Chirnogi 2—0 
(*—0).

Pe primele locuri : 1. PORTUL 
CONSTANȚA 28 p (43—15), 2.
Unirea Slobozia 23 p (36—11), 3 
S.N. Oltenița 28 p (30—18)... p* 
ultimele locuri : 15.ISCIP, Ul-
meni 15 p (23—38), 16. Canal Ba
sarabi 6 p ro—38).

SERIA A V-A
T.M. București — Viscofil Bucu

rești 2—2 (1—0), Petrolul Băicoi 
— Metalul Plopeni 2—1 (1—0), Da
nubiana București — Tehno metal 
București 0—1 (0—0). Aversa
București — I.C.S.LM. București 
1—1 (1—0), A.S.A. Mizil — Chimia

• Partizanul Bacău și Chimia Tr. Măgurele continuă să conducă 
detașat in seriile lor • Viscofil București a revenit in fruntea 
seriei „bucureșteano-prahoveană" • Frontiera Curtici la a doua 
neprezențare • Victoria Cărei a cedat șefia seriei a X-a forma
ției clujene C.F.R. • Minerul Anina a stabilit scorul etapei 
(9-2 cu Victoria Ineu) și a trecut pe primul loc în seria a VIII-a

Brazi-Ploiești 3— 0 (0—0), Gara ima
nul Bușteni — Poiana Cîmpina 

(0—0). Flacăra roșie Bucu
rești — Abatorul București 2—2 
(3—6). Carpați Sinaia nu a jucat.
• Etapa intermediară (a 23-a) 

se va disputa joi 21 aprilie.
Pe primele locuri : L VISCOFIL 

BUCUREȘTI 27 p (22—15), 2. Me- 
talul Plopeni 25 p (26—15), 3. Chi
mia Brazi 22 p (24—19). 4. Danu
biana București 22 p (27-22).- pe 
ultimele locuri : 14. Caraimanul 
Bușteni 16 p (17—32), 15. Petrolul 
Băicoi 16 p (20—35). 16. Minerul 
FOipești 14 p (U—20).

SERIA A VI-A
Chimia Tr. Măgurele — Cetatea 

Tr. Măgurele 3—0 (1—•). Electrica 
Titu — Chimia Giurgiu 1—0 (1—0). 
Muscelul Cimpulung — Petrolul 
Videle 1—0 (1—0). Chimia Găești
— Metalul Mija 2—1 (1—1), Cor.- 
•tructorul Pitești — Dacia Pitești 
0—2 (0—1), Progresul Topoloveni
— Dunârea-Venus Zimnicea 1—0 
(1—0), Electronistul Curtea de Ar
geș — Petrolul Bolintin 1—0 (0—0). 
Cimentul Fieni — Flacăra Moreni 
1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
TR. MĂGURELE 28 p (41—19), 2. 
Dacia Pitești 24 p (39—23), 3. 
Electrica Titu 24 p (27—21). 4. 
Electronistul Curtea de Argeș 24 p 
(27—25)... pe ultimele locuri : 15. 
Petrolul Bolintin 15 p (50—23).
16. Constructorul Pitești 1C p (13— 
07).

SERIA A VII-A
Constructorul Craiova — Petrolul 

Ticleni 1—0 (1—0), Jiul Rovinari
— Minerul Horezu 3—0 (2—0), Elec
troputere Craiova — Lotru Bre
zei 4—1 (1—1), Dunărea Calafat
— I.P.C. Slatina — nu s-a dispu
tat, Mecanizatorul Șimian — 
C.F.R. Craiova 0—0, Sportul mun
citoresc Caracal — Progresul Co
rabia 1—0 (1—0), Viitorul Drăgă- 
șani — Metalurgistul Sadu 3—1 
(1—0), Armătura Strehaia — Re
colta Stoicănești 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CON
STRUCTORUL CRAIOVA 26 p 
(34—23), 2. Electroputere Craiova 
23 p (41—21), 3. Progresul Corabia 
23 p (25—20)... pe ultimele locuri :
15. I.P.C. Slatina 16 p (14—22) — 
din 19 jocuri 16. Minerul Horezu 
16 p (21—35).

«SERIA A VIII-A
Minerul Moldova Nouă — C.F.R. 

Victoria Caransebeș 1—1 (1—0),
Unirea Tomnatic — Frontiera 
Curtici 3—0 — neprezențare, Mi
nerul Oravița — Unirea Sînnico
la u 4—0 (2—0), Diema Orșova — 
Celuloza Drobeta Tr. Severin 2—0 
(2—0), C.F.R. Arad — Metalul 
Bocșa 5—0 (3—0), Minerul Anina
— Victoria In eu 9—2 (6—1), Vul
turii IURT Lugoj — Constructo
rul Timișoara 2—0 (2—0). Șoimii 
Lipova — Minerul Certej 2—0 
(1-0).
• Meciul restanță din etapa a 

18-a : Diema Orșova — Frontiera 
Curtici 4—C. ___

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
ANINA 25 p (56—21), 2. C.F.R.
Caransebeș 25 p (34—21). 3. Șoimii 
Lipova 25 p (30—25)... pe ultimele 
locuri : 15. Unirea Sînnicolau 16 p 
(18—31). 16. Frontiera Curtici 11 p 
(13-41).

SERIA A IX-A
Minerul Lupeni — Minerul- 

Știința Vulcan 2—0 (1—0), Meca
nica Alba Iulia — Metalul Aiud
3—0 (0—0), Minerul Paroșeni — 
Minerul Ghelar 3—0 (2—0), Dacia 
Orăștie — Victoria Călan 3—0 
(1—0), Explorări Deva — Unirea 
Alba IuLia 1—1 (0—1) — s-a jucat 
la Petroșani, Soda Ocna Mureș
— Șuri anul Sebeș 3—0 (1—0), 
Textila Cisnădie — Inter Sibiu 
3—1 (2—1). Minerul Aninoasa — 
CFJL Simeria 3—0. C.F.R. fiind 
suspendată.

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
LUPENI 27 p (36—12), 2. Unirea 
Alba Iulia 26 p (33—20), 3. Explo
rări Deva 24 p (28—20)... pe ul
timele locuiri 15. Textila Cisnă- 
die 14 p (32—47), 16. c.f.r. si
meria 13 p (14—116).

SERIA A X-A
Olimpia Gherla — Victoria Că

rei 0—0, C.F.R. Cluj-Napoca — 
Minerul Or. dr. Petru Groza 2—1 
(1—0), Unirea Valea lui Mihai — 
Minerul Sărmășag 6—0 (1—0), Chi
mia Tăș/nad — Voința Oradea 
3—1 (2—1), Oașul Negrești —
C.E.M. Cluj-Napoca 2—1 (2—1),
Otelul Or. dr. Petru Groza — 
Răpid Jibou 3—0 (1—0), Bihoreana 
Marghita — Silvania Cehu Sil
van iei 0—0, Bihorul Beiuș — 
Sticla-Arieșul Turda 0—3 (0—0).

Pe primele locuri : 1. C.F.R.
CLUJ-NAPOCA 28 p (40—20), 2. 
Victoria Cărei 27 p (35—10), 3. 
Minerul Or dr. P Groza 24 p 
(30—19)... pe ultimele locuri : 15. 
Minerul Sărmășag 14 p (22—43),
16. Rapid Jibou 13 p (16—43).

SERIA A XbA
Avintul Reghin — Lăpușul Tg. 

Lăpuș 1—0 (0—0), Bradul Vișeu
— Foresta Bistrița 2—0 (0—0),
Metalotehnica Tg. Mureș — Mi
nerul Baia Sprie 0—0, Minerul
Băița — Sticla Bistrița 3—0 (1—0), 
Minerul Rodna — Oțelul Reghin 
2—0 (1—0), Minerul Baia Borsa
— Minerul Băiuț 3—0 (2—0), Tex
tila Năsăud — CUPROM Baia 
Mare 2—2 (1—2), Unlreă Seini — 
Mureșul Luduș 0—3, Unirea 
fiind suspendată.

Pe primele locuri : 1. AVÎNTUL 
REGHIN 28 p (42—20), 2. Mureșul 
Luduș 27 p (44—17) 3. Minerul
Baia Sprie 25 p (30—16)... pe ul
timele locuri : 15. CUPROM Baia 
Mare 14 p (25—29), 16. Unirea
Seini 6 p (8—59).

SERIA A XII-A
Utilajul Făgăraș — Tractorul 

Brașov 1—2 (0-2). Textila Prej- 
mer — Minerul Bălan 2—0 (2—0), 
Metalul Sighișoara — Progresul 
Odorhei 2—1 (0—1), Metrom Bra
șov — Mureșul Toplița 2—1 (1—0), 
Tractorul Miercurea Ciuc — Chi
mia Or. Victoria 0—2 (0—0)., IMIX 
Agnita — Mă gura-Mo bila Codi ea 
1—0 (1—0), I.C.I.M. Brașov — Tor
pedo Zărnești 3—0 (1—0), Unirea 
Cristur — Nitramonia Făgăraș 
1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. TRACTO
RUL BRAȘOV 30 p (37—9), 2. Ni
tramonia Făgăraș 28 p (29—8), 3. 
IMIX Agnita 24 p (22—18)... pe 
ultimele locuri : 14. Minerul Bă
lan 16 p (15—31), 15. Textila Prej- 
mer 16 p (10—27), 16. Tractorul 
M. Ciuc 11 p (16—29).

Rezultatele au fost tranmise de 
corespondenții noștri.
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E.F.A.; 2) 
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forțele 
Jerea im

portantului joc cu Italia. Sim-» 
bătă dimineața, în orele dina
intea meciului cu squadra 
azzurra, Constantin Oțet gin- 
dea jocul de pe aceleași pozi
ții. Asemenea lui Mircea Lu- 
cescu, dorința antrenorului 
craiovean s-a împlinit.

Manșa a doua eu Benfica 
poate să inceapă, internaționa
lii olteni sînt LANSAȚI moral
mente spre calificare ți de 
proaspăta reușită de simbătă. 
Ne bucură această comuniune 
de interese spre binele sportu
lui nostru, al fotbalului nos
tru. Așa cum demnă de o sub
liniere aparte ne apare ți do
rința clubului Steaua de a 
contribui și ei Ia marea victo
rie prin excelentele condiții 
de nregătire oferite echipei 
noastre reprezentative in tot 
timpul săptăminii trecute. De 
o vreme, la noi, nn succes al 
echinei reprezentative al for
mațiilor de club, este al tutu
ror...

iu trebuit 
nți".
iului de 
talia, zia- 
’artida cu 
ntr-un fel 
carea in 
pionatului 
ii Bearzoi 
mod clar 
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nul «23 

in locul 
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grupe a campionatului euro
pean. Gentile avea sarcina să-l 
păzească pe Bălăci, dar aceasta 
în zi foarte bună, l-a plimbat 
pe tot terenul. Cabrini trebuia 
să-1 marcheze pe Geolgău care, 
cel puțin pină la pauză, !-a 
dat o lecție aspră, mai ales in 
ceea ce privește sprintul. Lui 
Collovati i-a fost rezervată di
ficila misiune de a-1 urmări pe 
uriașul Cămătaru, omul de țoc 
cu fizic și stil de joc â la 
John Charles. Băieții lui Lu- 
cescu nu i-au lăsat pe ai noș
tri să respire nici un moment, 
intervenind cu nn presing pu
ternic la fiecare minge. Echipa 
României a pus stăpînire pe 
centrul terepului grație eficien
tului travaliu al terțetului 
Klein, Boliini, Bălăci. Acești 
foarte buni jucători au exercitat 
o continuă presiune asupra a- 
părării echipei noastre, creînd 
ți multe ocazii de gol".

Sub titlul „Campionii mondiali 
k.o. la București : 0—1 cu
România". Agenția D.P.A. 
Hamburg transmite : „La nouă 
luni după cucerirea titlului 
mondial, echipa Italiei s-a pră
bușit. Tn urma înfrîngerii su
ferite Ia București în meciul 
eu selecționata României, șan
sele italienilor de a ajunge 
la faza finală a campionatu
lui european din Franța au 
tofce.îl Ia punctul zero".

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• ETAPA A 26-A A DIVIZIEI 

.A“ — VINERI 22 ai-uize. Pro
gramată inițial simbătă 23 apri
lie, etapa a 26-a a fost devansată 
cu o zi, pentru a se da posibi
litatea lotului olimpic să se pre
gătească in vederea titllnml cu 
Olanda. Partida Universitatea — 
Corvinul se va juca simbătă 23 
aprilie.
• PARTIDE ADE SELECȚIO

NATELOR „B-. La 26 aprilie 
este programată o nouă acțiune 
a selecționatelor seriilor Diviziei 
,J3“. La această dată se vor dis
puta următoarele meciuri : selec
ționata seriei I cu Rapid, la 
București ; selecționata seriei a 
H-a eu U.TA., la Arad, șa selec
ționata seriei a IlI-a cu C.S.M. 
Suceava, la Suceava.

PROGRAMUL
Seria I : Minerul V. Domel — 

Zimbrul Șiret : M. Man (Cluj-Na
poca), C.F.R. Pașcani — Cetatea 
Tg. Neamț : A. Poruiuboiu (Vas
lui). A.S.A. Cimpulung — Șiretul 
Pașcani : Gh. Negrea (Bistrița), 
Cristalul Dorohoi — Chimia Făl
ticeni : L Samoilă (Galați), La
minorul Roman — Avintul Fra
sin : Gh. Neaga (Ploiești), Șire
tul Bucecea — TEPRO Iași: D. 
Bădescu (Focșani),. Constructorul 
lași — Metalul Rădăuți : N. SUa 
(Buzău), Celuloza P. Neamț — 
Metalul Botoșani : L Fasole (Plo
iești).

SERIA A n-A : Gloria Focșani
- Electro Sf. Gheorghe : Gh. Si- 
Uon (Iași). Minerul Baraolt — 
Minerul Comănesti : V. Slmion 
(Buzău). Azotom Săvinesti — E- 
nergia Gh. Gheorghiu Dej : L 
Gheorghe (Brăila). Constructorul 
Sf. Gheorghe — Letea Bacău : V. 
Bonțiu (Reghin). Viticultorul 
Panciu — Petrolul Moinești : M. 
Stănescu {Iași), DEMAR Mărășești
— Aripi Bacău: R. Nicoară (Tul
cea), Partizanul Bacău — Lucea
fărul Adlud: C. Mangheru (Bo
toșani) , Victoria Gugești — Re- 
Icnul Săvlneștl: N. Bicloș (Bo
toșani) ._

SERIA A III-A ; Petrolul Brăi
la — ș.N. Tulcea : P. Chelaru 
(Mangalia), Metalul Buzău — La
minorul Brăila : M. Bujor (Gh. 
Gh.-Dej), Olimpia Rm. Sărat — 
Progresul Isaccca : V. Drăgan 
(Constanta), Ancora Galați — 
Chimia Buzău : Gh. Vodă (P. 
Neamț), FEPA’74 Birlad — D.V.A. 
Portul Galați: V. Luca (Gh. Gh. 
Dej), Amibium Măcin — Rulmen
tul Birlad : G. Vișlnescu (Bucu
rești), Chimia Brăiia — Carpațl 
Nchoiu : I. Șcbiopu (Focșani).
Avintul Matca — Victoria Tecuci: 
P. Mihăilescu (Tlrgoviște).

SERIA a IV-A s Portul Con
stanta — Constructorul Călărași : 
C. Florea (București), Victoria 
Țândărei — Rapid Fetești ; M. 
Gheorghiu (Ciurgiu), Viitorul 
Chirnogi — Fercm Urzicenl : F. 
Scoicanu (Alexandria). Cimentul 
Medgidia — Ș.N. Oltenița : P.
Iliescu (București), Canal Pasa- 
rabi — Voința Constanta : Al-

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI A 24-a A DIVIZIEI „B“
SLEIA I : C-S. Botoșani — 

F.C-M. Progresul Brăila : L Tăr- 
caa (Regblr.i. Dunărea Că-4ras:
— C.S.M. Borzesti : L Feraaczi 
(Timișoara), Minerul Gura Hu
morului — Ceatilăal P. Neamț : 
A. Gaaea (Slobode). Glorie Bu
zău — LM-U. Medrid i : K. Pe
trescu (Brașov). Detta Tulcea — 
CA.M. Sf. Gbeorghe : C. DraU 
(Tg. Jiu). Vutorui macaialca 
Vaslui — Gloria Bistr4a : V. D>- 
brescu (Bucureșet. Prahova Plo
iești — OțeKil Galați : A. Mns- 
tățea (Pitești), C.SAL Suceava — 
VStor-ul Gbeorgbeni : O. Sirene 
(Oradea). Dunărea C.S.U. GaMu
— Unirea Dinamo Eocșan. t N. 
Dineseu (Rm. VUcee).

SI ARBITRII ETAPEI A 21-a A
Jlanu (Tlrgoviște). ISCIP ui
meai — Șoimii Cernavodă : D. 
Gbebrfl (Bucureștii. Chimpex 
Constanta — Metalul Mancatt» ;
S. Marin (Brăila). Unirea Slobo
zia — Granitul Babadag: I- Măe- 
rean (Brașov).

SERLA A V-A : VIscoza Buc. — 
Flacăra roșie Buc.: C. Bădăran 
(București). A.S.A. Mizil — Po
iana Cîmpina : L. David (Sf. 
Gheorghe). LC.S.I.M. Buc. — Da
nubiana Buc.: Gh. Cornăteanu 
(București), Minerul Fillpești — 
Caraimanul Bușteni : F. stoices- 
cu (Pitești). Tehnometal Buc. — 
Aversa Buc.: M. Doncea (Bucu
rești). Carpati Sinaia — Chimia 
Brazi : I. Dima (Oltenița), A- 
bstorul Buc. — T.M. București : 
R. Mușat (București), Luceafărul
— Metalul Plopeni : M. Bogdan 
(București). Petrolul Băicoi stă.

SERIA A VI-A : Dunărea Ve
nus Zimnicea — Cimentul Fieni: 
P. Roșală (Ploiești), Chimia Tr. 
Măgurele — Electronistul Curtea 
de Argeș : M. Florea (Craiova), 
Flacăra Moreni — Progresul To- 
polovenl : M. Dineseu (Slobozia), 
Constructorul Pitești — Muscelul 
Cimpulung : N. Țenea (Drobeta 
Tr. Severin), Metalul Mija — Ce
tatea Tr. Măguiele : S. Ghețu 
(Rm. VUcea), Chimia Găești — 
Dada Pitești : I. Voicu (Tg. Jiu),
T. C.M. Giurgiu — Petrolul Vide
le : V. Onu (Predeal), Petrolul 
Bolintin Vale — Electrica Titu : 
M. Popescu (Craiova).

SERIA A VII-A : Metalurgistul 
Sadu — Electroputere Craiova : 
Gh. To th (Aiud), Lotru Brezoi
— Jiul Rovinari : M. Vinczeler 
(Cluj-Napoca), Minerul Horezu — 
Constructorul Craijva : A. Nlco- 
lescu (Pitești), Progresul Corabia
— Dunărea Calafat : A. Dinu 
(Pitești), C.F.R. Craiova — Recol
ta Stoicănești : V. Kăulra (Hune
doara). Armătura Strehaia — Me
canizatorul Șimian : C. Manda 
(Reșița). Petrolul Ticleni — I.P.C. 
Slatina : I. loncscu (Roșiori), 
Soortul muncitoresc Caracal — 
Viitorul Drăgășar.i : I. Jilan (Ca
ransebeș).

SERIA A VIII-A : v-jiturii Tex
tila Lugoj — Victoria meu : Gh.

SERIA A H-a : Autobuzul Buc. 
— Rapid Buc. : C. Teodorescu 
(Buzău). Cbimica Urnăveni — 
Carpați Mtrsa : M. Dragu (Ga
lați). Pandurii Tg. Jiu — C.S.M. 
Droaeva Tr. Severa» : Su Grosu 
(Călărași). AurocnaLca Buc. — 
Metalul Buc- : L- Clucu (Bucu- 
reștv. Energ.s Slatina — Preriria 
Săeețe : Gh. Firm (Constanța). 
Gaz metan MecLas — Itinerarul 
Buc. : amlnat). Progresul Vui- 
can Buc. — Meeaztică hnă Steaua 
Buc : L Vere* (Sf. Gbeocgbe). 
Mlner-â Motru — ROVA Roșiori; 
L Neaga (Buzău). Șoimii IJ>A. 
S bc: — Unmea Alexanikia: 
L >gaa (Timleoaru).

Lepădata (Mediaș), Celuloza Dro- 
tria Tr. Severin — Șoimii Lă- 
pova : M. Irimeseu (Craiova),
Minerii’ Cert:) — Minerul Anina: 
M. Buzărnescu (Craiova), Meta
lul Bocșa — Minerul Oravita : T. 
Nanu (Tg. Jiu). C.F.R. Victoria 
Caransebeș — Diema Orșova : L. 
Iakab (Cluj-Napoca). Unirea Tom
natic — Constructorul Timlșoana: 
T. Bone (Oradea). Frontiera 
Curtici — C.F.R. Arad : Z. Sila- 
ghi (Satu Mare), Unirea Sinnico- 
lau Mare — Minerul Moldova 
Nouă : A. Stoker (Petroșani).

SERIA A IX-a : Minerul Ști
ința Vulcan — Metalul Aiud : E. 
Burcă (Cluj-Napoca), Minerul 
Ghelar — Minerul Lupeni : F. 
Keresteș (Tg. Mureș), Explorări 
Deva — Minerul Aninoasa : N. 
Bițin (Salonta). Un’rea Alba Iu
lia — Textila Clsnădie : D. Va-, 
tran (Arad). Inter Sibiu — Dacia 
Orăstie : V. Bâlănescu (Timișoa
ra), C.F.R. Simeria — Victoria 
Călan : I. Bălan (Arad). Soda 
Ocna Mureș — Minerul Paroșeni: 
*1. Mihalea (Baia Mare), Surianul 
Sebeș — Mecanica Alba Iulia : 
M. Cucu (Bistrița).

SERIA A X-A : sticla Arieșul 
Turda — Chimia Tășnad : I.
Firlog (Timișoara), Victoria Că
rei — Oașul Negrești : I. Aker- 
man (Arad), Silvana Cehu Sil- 
vaniei — C.F.R. Ciuj-Napoca : L. 
Vascan (Aiud), Voința Oradea — 
Otelul Dr. Petru Groza : G. Ma-

EXCURSII DE 1 MAI
I.T.H.R. BUCUREȘTI orga

nizează în perioada 29 aprilie
2 mai excursii pe litoral.

Durata excursiei ; 4 zile și
3 zile. Pentru excursia de 4 
zile plecarea este în data de 
29 aprilie, iar pentru cea de 
2 iile plecarea este în 30 a- 
pnlie. înapoierea — în ziua 
de 2 mai.

Transportul este asigurat cu

SERIA A III-a : Someșul Sa tu 
Mare — Rapid Arad : V. Banu 
(Ploiești), Aurul Brad — înfră
țirea Oradea : M. Bercau (Bucu
rești). Strungul Arad — Olimpia 
Setu Mare : Șt. Catană (Drobeta 
Tr. Severin), „U* Cluj-Napoca 
— C.S.M. Reșița : L Velea (Cra
iova). Armătura Zalău — C.F.R. 
Tătnișoara : M. Pencea (Roșiori). 
Mmerul Cavnic — Metalungistul 
Cuglr : I. Virlan (Gh. Gheor- 
ghcu-De;>. U.TA. — Ir.d. sirmei 
C. Turzri : S. Necșulescu fHrgo- 
viște). U.M. Timișoara — C.I.L. 
Sigtiet : M. Lăzărescu (Bucu
rești). Gloria Reșița — F.C. Baia 
Marea t L Dima (Sighișoara).

DIVIZIEI „C"
cavei (Hunedoara), Minerul Săr- 
mâsag — Rapid Jibou : I. Naghi 
(Baia Mare), C.E.M. Cluj-Napoca
— Bihorul Beius : C. Marcu (Rm. 
Vîlcea). Olimnla Gherla — Unirea 
Valea lui Mihai : M. Ludoșan (Si
biu). Minerul Dr. Petru Groza — 
Bihoreana Marghita : Gh Cîm- 
pian (Timișoara)

SERIA A XI-A : cuprom Bala 
Mare — Mureșul Luduș : D. Pura 
(Dej). Minerul Băita — Bradul 
Vișeu : M. Bumbui (Oradea), Mi
nerul Baia Sprie — Avintul Re
ghin : I. Kun (Oradea), Foresta 
Bistrița — Metalotehnica Tg. Mu- 
r ș : I. Smuc (Suceava), Oțelul 
Reghin — Textila Năsăud : M. 
Druță (Cisnădie), Sticla Bistrița
— Lăpușul Tg. Lăpuș : M. Toclo- 
siu /Suceava), Minerul Rodna — 
Minerul Baia no»*șa : A. Udvari 
(Satu Mare).

seria a xii-a : rraccorut m. 
Ciuc — IMIX Agnita: A. Rolea 
(București), Chimia Oraș Victo
ria — Metrom Brașov : N. Milea 
(București), Unii ea Cristur — 
Progresul Odorhei : V. Crețu 
(Eucurești), Mureșul Toplița — 
I.C.I.M. Brașov: I. Topcin (P. 
Neamț), Nitramonia Făgăraș — 
Torpedo Zărnești : V. Crețoiu 
(Eucurești) Tractorul Brașov — 
Metalul Sighișoara : FI. Brînzoi 
(Eucurești). Mobila Măgura Cod- 
lea — Textila Preimer : E. Mus
tață (București). Minerul Bălan
— Utilajul Făgăraș : S. Panteli- 
monescu (Ploiești).

tren special cu locuri rezer
vate. Cazarea se face în ho
teluri de categ. I în stațiuni
le Mamaia, Eforie Nord, O- 
lLnp, Jupiter, Cap Aurora, 
Mangalia, Neptun. Masa se 
servește la restaurant. Trans
fer auto de ia gară la hotel 
și retur. Prețuri pentru ex
cursia de 4 zile : 398 led cu 
transport ; 272 lei fără
transport. Pentru excursia de 
3 zile î 309 lei cu transport : 
181 lei fără transport.



REPREZENTATIVA FEMININĂ DE VOLEI 
LA STARTUL .CALIFICĂRILOR" PENTRU CE.t ■ w B- //----------------- ----

Pregătirile lotului reprezen
tativ feminin de volei in ve
derea participării la turneul de 
calificare pentru C.E. (20—24 
aprilie, Granada — Spania) 
s-au încheiat ieri după-amiază 
in sala complexului sportiv 
„23 August" din Capitală. In 
lotul voleibalistelor noastre se 

' simte un suflu nou, dătător 
de speranțe pentru relansarea 
acestei discipline sportive mult 
îndrăgite de tineri și tinere. 
Se pare că antrenorii S. Chi- 
riță și V. Moșescu au găsit li
antul, în primul rind sufletesc, 
pentru o formație puternică, 
în care experienței ccmpelițio- 
nale a Măriei Enaclie și Doi
nei Săvoij î se adaugă elanul 
tinerelor Mirela Popovîciu, 
Ioana Liteanu, Niculiua Bujor 
și Fidelia Crișan. Duminică 
le-am urmă: t pe fetele noas
tre intr-un joc amictl cu e- 
chipa poloneză Wisla Cracovia. 
Nu victoria categorică, 
tă în mai puțin de o 
joc. a fost elementul 
pal, ci modul in cate ____ .__
„s-a mișcat", faptul câ indi
cațiile antrenorilor pentru un 
joc rapid, combinativ. au fost 
respectate întocmai. Dar am 
remarcat șl faptul că blocajul 
a fost mai puțin productiv,

*

obținu- 
oră de 
princi- 
echipa

motiv pentru care în ultimele 
antrenamente s-a pus un ac
cent sporit pe această armă 
deosebit de eficace in anihila
rea acțiunilor adversarelor și, 
totodată. pentru obținerea 
punctelor sau a serv'ciului.

Antrenorul principal al lotu
lui. S. Chiriță. cu exigența-i 
recunoscută, afirma. „Fetele 
se mișcă bine; seriozitatea tu
turor în pregătire, in respec
tarea indicațiilor, mă face să 
privesc cu încredere jocurile 
de la Granada în compania e- 
vh inel or Angliei, Turciei, Por
tugaliei, Suediei si Spaniei, 
turneul fiind de fapt prima e- 
tapă a pregătirilor pentru C.E. 
din lo.-rana acestui an".

Așadar, optimism și muncă 
asiduă înaintea plecării în 
Snania a voleibalistelor ro
mânce. cărora !e dorim mult 
succes. (Mihail VESA).

• Lotul feminin de volei a 
plecat spre Granada in urmă
toarea alcătuire: Maria Ena- 
ehe. Doina Săvoiu. Niculina 
Bujor. Fidelia Crișan. loaaa 
lâteaau. Mirela Popovici". 
Daniela Drăgțuri Iuflaaa E- 
neseu. Georgeta larnțw Spe
ranța Gaman. Mirela Zamfir 
și Mirela Pavel.

TURNEUL DE BARAJ PENTRU PROMOVAREA
ÎN DIVIZIA frK" MASCULINA DE VOLEI

in Sala sporturilor din Tg. 
Mureș a început turul turneu
lui de baraj pentru promovare 
in prima divizie masculină de 
volei. Toate cele trei meciuri 
programate în prima zi s-au 
încheiat in cite trei seturi. In 

E-cel mai important, A.S.A. 
lectromureș din localitate 
dispus cu 3—0 (15. 13. 13) de 
C.S.M. Delta Tul cea. la capă
tul unui ioc echilibrat in care 
gazdele au avut finaluri de set 
mai bune. S-au remarcat: N. 
Pop. V. Racolța si I. Szekely 
de la învingători, respectiv AL 
Stanc’u, Gh. Puiu și N. lorda- 
che. în partida a doua, Relo-

nul Săvinești a dispus cu 3—0 
(12. 10. 10) de A-S-A Bexău. 
remarci ndu-se D. Boci ticn. V. 
Lepăd âtes cu ți M Pop» de la 
nemțcni. D. Paseu și D. Tcoc 
de la buzoieni. In ultimul meci 
al primei zile. Politehnica Ti
mișoara a câștigat dar cu 3—0 
(7. 9. 5). in fața formației 
SARO Tîrgovrșle. De la stu
dent! au ieșit in evidență S. 
Grădinara. T. Cioaca. R. Județ 
*i N. Gr axa. iar de la tirgo- 
visteni T. Soare si D. Oprea. 
Arbitraje corecte asigurate de 
bucureștenii I. Covaci. Gh. lo- 
nescu. C. Gogoașe si M- Nițâ. 
(C. ALBI’, coresp).

In C. H. de șah

MARGARETA MUREȘ AN RATEAZĂ

Șl ULTIMA ȘANSA 4,5-5,51
BAD K1SSINGEN, 18. — în 

după amiaza de luni, a luat 
sfîrșit meciul Margareta Mu- 
reșan (România) — Lidia Se
mionova (U.R.S.S.) din ca
drul sferturilor de finală ale 
turneului candidatelor la ti
tlul mondial feminin de șah. 
în ultima partidă, a 10-a, în
treruptă duminică seara In- 
tr-o poziție ușor avantajoasă 
pentru șahista româncă, după 
o dispută grea, in care ad
versara acesteia a găsit cele

mai bune mutări, ducînd 
echilibrarea șanselor, a 
consemnat rezultatal de remi
ză, la mutarea 
scorul general al 
devenit 5,5—4,5 
Lidiei Semionova, 
calificarea pentru 
lele competiției.
• La Veldan (Austria). în 

meerul dintre marii maeștri 
Vasili Smislov și Robert Hiib- 
ner scorul se menține egal și 
după 12 partide : 6—6.

la 
fost

56. Astfel, 
întîlnirii a 
în favoarea 
care obține 

semifina-

La sfîrșitul acestei săptâmîni, la Bistrița

„CUPA DUNĂRII” LA HALTERE

ACTUALITATEA
Organizatorii primei ediții a 

campionatelor mondiale de atle
tism, programate la Helsinki, la 
Începutul lunii august, au tăcut 
cunoscut că toate cheltuielile de 
transport, cazare ți masă pentru 
atleții participanți vor fi supor
tate de Federația int«n-naționala 
de atletism (IAAF). în ‘ ‘
unei conferințe de 
ședințele IAAF, dr. 
biolo. a declarat că cele . 
rile de întreceri vor fi televizate 
in mai multe țări ale lumii.

cadrul 
presa pre- 
Primo Ne-

?ase

CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE DE LA BUDAPESTA
(Urmare din pag 1)

Iou Crisnic și Vasile lorga se 
străduiesc să realizeze toate 
„retușurile" necesare, dar in 
același timp, privesc adesea 
spre... principalii adversari, 
numeroși campioni și medali- 
ați ai marilor competiții ofici
ale. La rindul lor. luptătorii 
români de la stilul „libere-' — 
care inaugurează marți aceas
tă ediție a campionatelor eu
ropene — sînt în atenția spe
cialiștilor. Printre ei : Aurel 
Neagu, Traian Marinescu si 
Vasile Puscașu, luptători cu 
experiență, care, deși la Varna 
n-ău reușit să cucei ească un 
loc pe podiumul de premiere, 
not produce oricînd surprize. 
Dur, după părerea noastră, ar 
mai fi vorba și de tînărul 
Nicu Hîncu. campionul de ju
niori al ediției de anul trecut 
de la ..europenele" desfășurate 
la Leipzig. Poate și de Claudiu 
Tămăduianu sau Ion Ivanov... 
"n prima zi se vor desfășura 
trei reuniuni, programate 
cele trei saltele de concurs 
ir-'legate de F.I.L.A.

Am discutat cu «jnlienorii 
snortivii români din lotul
„libere-- înaintea acestor cam- 
n onale. Toată lumea speră in
tr-o comportare bună. care 
să ne facă să uităm (1?) amă
răciunea provocată de insucce-

pe 
o-

si 
de

se’.e anului trecut, la campio
natele europene și mondiale. 
Dorim și noi. din toată inima, 
împlinirea acestei dorințe, dar 
trebuie să spunem — am fă
cut-o și altădată — că acum 
a venit, intr-adevăr. timpul 
pentru a se trece de la pro
misiuni ta performanțe auten
tice, de prestigiu pentru spor
tul românesc. Așa incit, in po
fida unor rezerve privind va
loarea internațională a unora 
dintre componenții actualului 
lot. credem că la finele aces
tei mari confruntări cont nen- 
taîe luptătorii de la stilul -li
bere" pot aspira la locuri frun
tașe în clasamentele unora 
dintre categoriile de greutate, 
chiar dacă printre adversarii 
lor se vor număra, ca și altă
dată. sportivi binecunoscut! in 
lumea luptelor, parteneri de 
întrecere redutabili din Cătu
ne* Sovietică, Bulgaria, L'aga- 
ria. R.D. Germană. Turcia. R.F. 
Germania... Noi. cum se spu
ne. le vom tine pumnii strlnși'

Cu toate că la ordinea zilei 
sînt. firesc, meciurile progra
mate în campionatele eurooe- 
ne de ..libere", aici, la Buda
pesta. in sălile de la Palatul 
sporturilor sau la hotelul „Sta
dion". unde sînt cazați toți 
concurenții. se simte și apro
pierea marilor întreceri de la sti
lul ..greeo-romane*. a altor lup
tători de elită ca Șttgaev, Fotnin,

AHuzava (UJLS-S.I. Mladinov 
și Dinev (Bulgara». Supron 
(Polonia). Korsis (Ungaria), 
Kasap (Iugoslavia) S-a. care 
sînt așteptați să sosească ince- 
pind de mime. Printre ei se 
află șâ crxnpooentii echipei re
prezentative a României. in 
frunte cu ștefan Rum cam
pionul mondial de la Katowi
ce. cu Ion Draiea. Vasile An
drei. A'icwlae Zamfir. Ștefan 
Negrișaa. • echipă puternică 
bine pregătită, tn care își va 
face reintrarea (sperăm. cu 
sxscces) Ceastanlin Alexandru, 
valorosul nostru sportiv care 
— ne amintim cu bucurie și 
mindrie — deține recordul ce
lor cinci titluri de campion 
european, cucerite in strălucita 
sa carieră sportivă, după cum 
vedem departe de a se fi în
cheiat...

Tn finalul acestei corespon- 
marți 

cei 
i la

denie, să reținem că 
vor intra in concurs toii

Aîbere" 
(cat 48 
57 kg).
C kg). 
6S kg», 
(cat 74 
(cat 82 
50 kg).
1» kg».
+ 100). Tuturor le dorim SUC
CES :

sportivi români de 
și anume Nîeu Hîncu 
kg). Aurel Neaga /cat. 
Traian Marinescu (cat.
Cosiieă Dănâiiă (cat. 
Claudiu Tămădnianu 
kg). Gheorghe Fodore 
kg). Ion Ivanov (cat. 
Vasile Puscașu (cat.

Andrei Ianko (cat

BOTTBALIȘTII JUNIORI
ÎNVINGĂTORI în weele

DE LA TÎRGOVIȘTE
Șl TIMIȘOARA

si Timișoara 
două turnee 

baschet, re
de juniori și

La Tîrgoviște 
s-au desfășurat 
internaționale de 
zervate echipelor 
junioare.

TÎRGOVIȘTE. în sala poli
valentă s-au reunit echipele 
României (juniori, cădeți). Un
gariei și R.D. Germane. For
mația de juniori a țârii noas
tre a dominat întrecerea, cîști- 
gind competiția. Iată rezultate
le: România (j) cu Ungaria 
67—63. cu R.D.G. 68—60. cu 
România (c) 105—66; România 
(c) eu 
R.D.G.
R.D.G. 
România <j) 6 p, 
5 p, 3. R.D.G. 4 p. 4. România 
(c) 3 p. (M. AVANC -coresp.).

TIMIȘOARA. Tn sala „Olim
pia" din localitate s-au tnttl- 
nit formațiile de junioare și 
cadete ale României si echipa 
de junioare a Ungariei. Iată 
rezultatele: România (j) —
Ungaria 86—55. România (c) — 
Ungaria 66—55, România (j) — 
România (c) 70—18. Clasa
ment: 1. România (j) 4 p, 2. 
România (ci 2 p, 3. Ungaria 
0 p. (C. CRFȚU-eoresn.l.

Ungaria 69—83, cil 
55—83; Ungaria — 

68—60. Clasament: 1.
2. Ungaria

IN ATLETISM
Consiliul Asociației Europene 

de Atletism (AEA) întrunit la 
Veneția a atribuit orașului Atena 
organizarea campionatelor euro
pene de atletism In sală din 1983. 
Anul viitor, dup* cum se știe. 
C.E. indoor vor avea loc in Sue
dia, la GSteborg. Este posibil ca 
Parisul să Ee gazda primei ediții 
a campionatelor mondiale de atle
tism in sal*, a cărei organ-zare 
este discutat* cu tot mai multă 
insistent*.
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CAMPIONATE • CUPE
ITALIA : Na-poli șl Veroma sînt 

calificate In sferturile de finală 
ale Cupei. Napoli a eliminat pe 
Cesena (2—9 și 0—1) iar Verona 
pe Ascois (0—6. 3—0).

SCOȚIA : In semifinalele Cu
pei : Aberdeen — Celtic l—0, 
Rangers — St. Mirren 1—1 (me
ciul se va reiuca).

SPANIA (et 33 — penultima): 
Bilbao — Real Socindsd 2—0,
Real Madrid — Osasuna 2—1. 
C.F. Barcelona — Las Palmas 
7—2. în clasament conduce Real 
Madrid cu 41 p, urmată de Bil- 

i va ti

2
2
1
4

2 0 9
111 
1 04
• 13

4— 1
5- fi
2—0

4
1
2
1

• In grupa a 
meciul Vag aria
(6—2. autorii golurilor fiind 
Nyiiassi — 2. Hajseao, Kiss. 
Saentes. Burcsa. respectiv Reiter 
?> Maglet). clasamentul se pre
zint* astfel :

3-a. a dupăC.E..__ __
Luxemburg 

golurilor 
Hajsean.

ban cu 48 p. ultima etapă 
decisiv*.

R.F. GERMANIA (el. 
Kaiserslautern — Bielefeld 
Dortmund — Leverkusen 
Mbnchengladbach — Hamburg 
1—I. Stuttgart — Bayern MQn- 
chen 1—1. Bremen — Braun
schweig 8—9. F.C. Kliln — Esn- 
»acht Frankfurt 2—2. In clasa
ment oonduc Hamburg șt Bre
men cu cite 41 p, urmate de 
Bayern Munchen 89 p, Stuttgart 
37 p.

OLANDA : Finala Cupei va a- 
vea loc tur-retur. la W și 17 
mai, între Ajax și Nijmegen. 
Prima ar putea câștiga campiona
tul și Cupa.
• In meci amical de juniori : 

Cehoslovacia — Polonia 2—9 
(I—0).

ai) :
3—0,
3—3,

AGENDA SAPT AMÎNII

AUTOMOBILISM • Marele Pre
miu ai Franței de formula I. con- 
tind centru campionatul mondial 
al p.oților. a fost cistig'Jt. pe 
circuitul Paul Rieard. de france
zul Alain Prost (..Renault*), care 
a parcurs 311,740 km în 
Ih34:13,913. • Cursa de la
Zotder (Belgia), din cadrul erm- 
pîonatului european de formula 
III, a revenit italianului Ema- 
nueP.e Pirro (..Alfa Romeo*) cu 
o viteză med'e dc 161.731 km/ 
or?.

BASCHET ® In meci retur din 
finala campio latului masculin 
italian. Billy Milano a învins ne 
teren propriu cu 86—73 (43—43)
pe Banco di Roma (care câștigase 
primul joc cu 83—82). Campioana 
va fi desemnată marți seara, tn 
jocul de baraj care va avea loc 
la Roma. • In meci amical mas
culin. la Orthez (Franța) : Frar.ța 
— Cuba 109—75 (49—34).

BOX • Iată învingătorii cam
pionatelor internaționale 
Franței desfășurate la Saint 
zaire: remimuscă: Mejhoub 
reh (Maroc) : muscă : AU 
Jeddou (Tunisia) ; pană :

•TELEX*

ale 
Na- 
Mji- 
Ben 
Vin-

cenzo Limatola (Ralia) ; 
ușoară : Miodrag Milicl 
s'avla) : ușoară : Fred 
(R.D. German*) ; mijlocie : Vin
cent Sarnetl! (Franța) : semigrea : 
John Smith (Olar, da) ; grea : 
Janusz Czernisewskl (Polonia) ; 
supergnea : Piaggo Cbianesa (Ita
lia!.

ciclism • Cea de-a 0-a edi
ție a tradiționalei curse 
Bastogne-Ltăge (ill km) 
ctștigat* d» o'andeztd 
Roocks in «b44:lZ. Dup* 
cunde au sosit Giuseppe ______
(Italia), Pascal Jules (Franța) șl 
Phil Anderson (Australia) 
Turul provinciei Vauduse 
ța) cursă open, locul 1 
octupat de francezul Denis 
urmat de compat-.oțil săi_____
Chapuls, la 19 sec șl Gilles Mas
ses la 12 sec. • Torul Lotrel pen
tru amatori s-a încheiat cu vic
torii lui Hernlg (R.D. Germani).

GIMNASTICA • „Cupa Mon
dială* la glmnatlcă ritmică a 
fost ciștigată. la Belgrad, de 
L'RSS, 39.638 p. urmat* de Bul

seml- 
(Tugo- 
Moritz

Liege- 
a fost 
Steven 
14 se- 
Sa reni

• în 
(Fran- 
a fost 
Rottx. 
Andrt

garia 3.490 p. Japonia 38.723 p, 
Spania 38.709 p etc. La individual, 
locul 1 * revenit sportivei Lilia 
Ignatova (Bulgaria) cu 39.55 p, 
urmat* de Dalia Kutkaite (URSS) 
*1 Anei: a Ralenkova (Bulgaria) 
cu cite 3.25 p. • Concursul de 
la Londra (Wembley) a fost cîș- 
tigat de Miguel ' — - -
la masculin. 66.93 
(R.P. Chineză) la

SCRIMA • Pe 
cursul de sabie 
s-a clasat bulgarul V. Etropolski, 
10—1 în final* cu Viktor Krovo- 
puskov (URSS). Ion Pop s-a cla
sat pe locul 6.

TENIS • Finală la Hîlton 
Head ; Lendl — Vilas 6—2, 6—1. 
6—* ! • Final* feminin* la Ame
lia Island : Chris Evert Lloyd — 
Carling Bassett (Canada) 6—3, 
2-6. 7—5 « Final* la Aix en
Provenoe : Wllander — Casai
(Spania) 
nail la 
Connors

VOLEI 
feminin 
Bulgaria _ _ _
— Franța 3—6 (5, S. 12).

Arroyo (Cuba) 
p, șl Zhang Hui 
feminin 37,M p. 
locul 1 la con- 
de la Varșovia

6—3 6—2. • In «emiți- 
Los Angeles : Kriek —
2— 6 6—4, 6—4 t
• Prima zl a turneului 
de la Sofia : R.D.G. —
3— 1 (—11, 7. 9, 2). S.U.A.

19.IV. HOCHEI PE GHEATA : Campionatul mondial grupa „A*, 
în R.F. Germania (ptaă la 2.V.) ; LUPTE LIBERE : Cam
pionatele europene, la Budapesta (oină la 21.TV) • 
TENIS : Turnee internaționale la Las Vegas și Bourne
mouth (bărbați) și Orlando (femei).

29.IV. CICLISM : Turul Spaniel (pin* la 6.V.) ; FOTBAL : 
Semifinalele, retur, in competițiile europene inter-clu- 
buri; campionatul european de jun. II: Portugalia — 
Belgia șl Luxemburg — Elveția ; CAlArie : Finala 
Cupei Mondiale la obstacole, la Viena (plnă la 21.IV.) ; 
BOX : Med pentru titlul mondial da super-pan* (WBA). 
Roger Mayweather (SUA) — Jorge Alvarado (Panama), 
la San Jose.

21.IV. AUTOMOBILISM : Raliul Elbe! (pin* Ia 24.IV.).
22.IV. LUPTE GRECO-ROMANE : Campionatele eurooene, la 

Budapesta (ptnă la 24.IV.) ; JUDO : Campionatele mon
diale <fe juniori, la Porto Rico (plnă la 24.1V.) ; HAL
TERE : „Cupa Dunării", la Bistrița.

23JV. FOTBAL • Medul Turda — R.F. Germania Ia Izmir. 
In preliminariile C.E.. grupa VI : meciul amical Franța 
— Iugoslavia, la Paris ; HOCHEI PE IARBA j Finala 
campionatului mondiaL la Kuala Lumpur ; CICLISM : 
Cursa „Amstel Gold", In Olanda ; SCRIMA : Trofeul 
Jeanty. floretă femei, la Paris.

24.IV. AUTOMOBILISM : Marele premiu al R.F. Germania 
(formula 2), la Nurburgring ; MOTO : Marele premiu 
al Italiei (viteză), la Monza, Marele premiu al Austriei 
(motocnos. 500 cmc). Marele premiu al Franței (moto- 
cros, 250 cmc). Marele premiu al Belgiei (motocros, 123 
cmc) ; BOX : Campionatul mondial la cat. pană : Eu
sebio Pedroza (Panama) — Rocky Idckbridge (SUA). 
la Bormlo : FOTBAL : Meciul Portugalia — R.F. Ger
mania, preliminarii olimpice.

R.F.


