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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, miercuri. 21 martie, 
au inceput lucrările Plenarei 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

Rarlicipanții au păstrat un 
moment de reculegere în 
memoria tovarășilor Vasile 
Secbel și Iosif Kovacs, membri 
ai C.C, al P.C.R., precum și a 
tovarășului Nicolae Matei, 
membru al Comisiei Centrale 
de Revizie a C.C. al P.C.R., 
care au încetat din viață în 
perioada ce a trecut de la 
ultima plenară a Comitetului 
Central.

La propunerea Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. plenara a adoptat, în 
unanimitate. următoarea or
dine de zi :

1. Raportul Consiliului de 
Miniștri cu privire la realiza
rea planului national unic de 
dezvoltare economico-socială 
a României pe anul 1983 și pe 
primele două luni ale anului in 
curs, măsurile pentru înfăp
tuirea integrală a sarcinilor 
stabilite pe 1981.

2. Proiectul de Hotărire 
privind cea de-a 10-a ani
versare a revoluției de elibe
rare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă.

3. Raportul privind activi
tatea organizatorică și poli- 
tico-educativă desfășurată în 
anul 1983 de organple și orga
nizațiile de partid pentru 
înfăptuirea hotăririlor Con
gresului al XII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului.

4. Raportul cu privire la 
activitatea desfășurată în a- 
nul 1983 de către organele de 
partid, de stat și organizațiile 
de masă pentru înfăptuirea po
liticii de cadre a partidului.

5. Raportul privind activi
tatea de rezolvare a pro
punerilor. sesizărilor. recla
magiilor și cererilor oame
nilor muncii în anul 1983.

6. Raportul privind activi
tatea internațională a parti
dului și statului in 1983 și 

principalele orientări ale po
liticii externe in anul 1984.

7. Unele probleme organiza
torice.

La plenară participă, ca in
vitați, primii secretari ai co
mitetelor județene de partid, 
cadre din ministere, instituții 
centrale și organizații de masă, 
redactori șefi ai presei coAtra- 
le, care nu sînt membri ai C.C. 
al P.C.R.

La primul punct al ordinei 
de zi, tovarășul Constantin 
Dăscălescu, membru al Co
mitetului Politie Executiv al C.C. 
al P.C.R,, prim-ministru al 
guvernului, a prezentat Rapor
tul Consiliului de Miniștri.

In continuare, plenara a 
rezolvat problemele organi
zatorice înscrise pe ordinea 
de zi.

Plenara a hotărît. in una
nimitate, trecerea din rin- 
dul membrilor supleanți in 
rîndul membrilor C.C. al 
P.C.R. a tovarășilor Constantin 
Radu, Virgil Marcoșanu, Ștefan 
Rab și Uie Matei, astfel incit 
numărul membrilor plini ai 
Comitatului Central să fie 
de 251, așa cum s-a stabilit Ia 
Conferința Națională a parti
dului.

Plenara a aprobat, in unani
mitate, eliberarea tovarășului 
Petre Lupu din funcția de 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. și 
din funcția de președinte al 
Colegiului Central de partid, 
la cererea sa, în vederea pen
sionării.

Plenara a recomandat, in 
unanimitate, Colegiului Cen
tral de partid să-l aleagă pe 
tovarășul Miu Dobrescn ea 
președinte al Colegiului șl 
in legătură cu aceasta a hotă
rît eliberarea sa din funcția 
de secretar al Comitetului Cen
tral al partidului.

La propunerea Comitetului 
Politic Executiv. Plenara a 
hotărit, in unanimitate. ■ ale
gerea ca secretari ai C.C. al 
P.C.R. a tovarășilor Lina Cio- 
banu, .Ion Radu, Constantin 
Radu, Ion Stoian și Silviu 
Curticeanu.

Lucrările plenarei continuă.

7-0 in meciul retur, 2-1 scor general

după cele două partide cu Dinamo Minsk

DINAMOVIȘTII NOȘTRI NE-AU OFERIT 
MAREA SATISFACȚIE A CALIFICĂRII 
ÎN SEMIFINALELE C.C.E. LA FOTBAL 
Datorita puterii lor de luptă, dăruirii lor totale, 
voinfei colective de a învinge, campionii României 

au urcat intre primele 4 echipe ale Europei

Dinamo București, prima campioană a Romdntei calificată In semifinalele C.C.E. Rlndut de sus, de ta 
stingă la dreapta; L Marin, Muttescu, Movilă, Augustin, Nicolae, Moraru; jos; Tălnar. Stănescu. 

Dragnea, Rednlc, Orac.

SPECTACULOSUL Șl ATÎT DE MULT DORITUL 
GOL AL PREȚIOASEI VICTORII DE IERI

Dinamo a obținut ieri o ca
lificare răsunătoare in semifi
nalele Cupei campionilor.

Dinamo obține acest succes 
de prestigiu — prima calificare 
a unei echipe românești in 
semifinalele C.C.E. I — Ia ca
pătul unei duble manșe de e- 
fort continuu, în care jucătorii, 
antrenorii, zecile de mii de 
spectatori și milioanele de te
lespectatori au putut să-și 
tragă răsuflarea abia in clipa 
fluierului final al arbitrului 
englez.

După strălucitoarea calificare 
in dauna lui. Hamburger S. V., 
in fața dinamoviștilor bucu- 
reșteni s-a ridicat obstacolul 
numit Minsk, care venea cu o 
carte de vizită impresionantă « 
opt goluri in deplasare, in nu
mai două jocuri! înălțimea a- 
cestui obstacol real nu a scă
zut după acel 1—1 de la Tbilisi, 
in primul rînd pentru că e-

loan CHIRIIA

(Continuare In nap 2-3!

Dacă golul lui Rednic, marcat la Tbilisi, a însemnat prima „semnătură" pe califi-, 
zarea dinamoviștilor bucureșteni in semifinalele Cupei campionilor europeni, cel al vic
toriei obținute ieri, la București, gol înscris de Augustin, a însemnat cea de-a doua, 
hotâritoare. Iată imaginea-document a fazei din care s-a înscris ieri : Augustin țișnește 
irezistibil și trimite spectaculos, cu capul, mingea în poarta apărată de Kurbiko.

Fotografii de Dragoș NEAGU
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ȘOR, antrenor principal -la Di
namo București : „Sint fericit 
pentru acest rezultat, unic pini 
acum in fotbalul românesc ! 
Este o zi mare pentru clubul 
și echipa Dinamo, cea'mai fru
moasă zi și pentru mine ca an
trenor, și chiar ca jucător la 
Dinamo, ale cărui culori le port 
de trei decenii Revenind la 
meci, vreau să remarc că la 
1—0 pentru noi jucătorii noș
tri au simțit că au calificarea 
asigurată și au jucat prudent, 
nemaicăutînd să rezolve și fa
zele de atac. Meciurile din 
campionat, disputate In condi
țiile unor terenuri desfundate, 
au cauzat o serie de acciden-

PĂREA UN VIS... 
Șl S-A ÎMPLINIT I

Acum 5, 10, 15, 20 de 
ani. performanta de 
ied a dinamoviștilor 
bucureșteni părea un vis! 
Un v:6 prea frumos ca 
să se împlinească. asa 
era privită calificarea u- 
nei campioane a Româ
niei între primele 4 (pa
tru) campioane europene. 
Miercuri 21 martie 1984, 
la orele 17.15, acest vis 
a devenit o realitate în
registrată de mii de te
lexuri din Întreaga lu
me. Milioanele de privi
tori (telespectatorii, ca și 
spectatorii de pe Stadio
nul „23 August") ai acestei 
partide unicat în istoria 
fotbalului românesc, ca
re tl-a urcat nicicînd 
la o asemenea cotă înal
tă în Cupa campionilor 
europeni, și-au dat sea
ma că splendida perfor
mantă de ieri s-a îmoli- 
nit extraordinar de greu, 
în fața unui adversar 
foarte puternic, pericu
los pînă în ultimele se
cunde ale celor 180 de 
minute cit a durat dubla 
manșă Dir.amo București 
— Dinamo Minsk, primul 
atu al campionilor noș
tri a fost LUPTA.

O luptă dramatică.
O luptă epuizantă.
O luptă ciștigată cu 

prețul dăruirii tota
le, pînă la sacrificiu, 
a fotbaliștilor români. Al 
doilea atu al acestei ca-

Mprius POPESCU

(Continuare în pag 2-3)
(Continuare in pag 2-9)



La Școala generală nr. 50 din Capitală

FIE SOARE, PLOAIE SAU VÎNT...
Școala generală nr. 50 din 

Capitală e pitită acum după 
blocurile cele noi ridicate pe 
Calea Moșilor. Arătoasă n-a 
fost .in anii tinereții, printre 
prăvăliile cu etaj și obloane 
din tablă ondulată rinduite. la 
vedere. în Gura Oborului. Dar 
așa cum a fost, a crescut, a 
educat — mai bine de o sută 
de ani — generații întregi de 
copii. Continuă si -astăzi nobila 
ei misiune, cu aproape de zece 
ori mai multi elevi ce învață 
acum in clasele mari, moder
ne și primitoare din aripa nouă 
a școlii Și sala de sport s-a 
modernizat. La fel opțiunile 
puștilor . baschet, tenis de 
cimp, gimnastică ritmică, bad
minton. „Vecbi“ au rămas 
doar fotbalul si convingerea 
profesorilor de educație fi
zică de aici că. dacă trebuie să 
Învețe ceva elevii la ora de 
sport, trebuie să învețe DE
PRINDEREA DE A FACE 
MIȘCARE : iarna, vara, pe 
terenurile din curtea școlii, la 
cluburile unde sînt înscriși, ori 
la locurile de joacă din car
tier.

Frumos este duminica, - cînd 
toti elevii — cu ecusoane „Di
namo*".  „C.C.Ș. 2“, „Viitorul" 
sau „Energia**,  în dreptul 
inimii — participă la reuniu
nea de la sfîrșitul săptămînii 
Obișnuiti cu mișcarea, copiii 
vin duminica la școală ca în 
oricare altă zi din cursul săp
tămânii. Intră în clase și 
așteaptă cuminți. cei mai 
multi în fața tablelor de șah, 
în compania oaspeților — elevi 
invitați din alte școli ale sec
torului 2 (nr. 52 și 58. spre e- 
xemplu, veniți la joacă și 
sport. împreună cu profesoa
rele de educație fizică Maria 
Andronescu, Gabriela Vlădi
ca, Veronica Selin). Merele, 
senvișurile circulă cu repe- 

'ziciune de la o bancă la alta.

1. Amalia Boangiu (Timișoara),
2. Margareta Pali (Timișoara),
1. Carmen Cazacllu (București) ;

ACEȘTI SPORTIVI MINUNAȚI

Șl ...,,OF“-ul LOR
Greu de înțeles! Din 1981 

încoace aeromodeliștli de la 
Petrolul Cimplna sînt campi- 

* onl republicani la zbor liber 
(A 1, A 2, propulsoare, ml- 
cromodele etc.), fără a dispu
ne de un spațiu de lucru a- 
decvat. își desfășoară activi
tatea pe unde apucă. Dacă 
n-ar exista bunăvoința con
ducerii Casei pionierilor și 
șoimilor patriei din localitate, 
care ii găzduiește în prezent...

Nu poate fi, însă, o soluție 
de durată, condițiile de lucru 
sînt dificile, pionierii avlnd 
și el un cerc de specialitate: 
se simte nevoia unei încăperi 
proprii, așa cum a existat 
pînă în 1977, în incinta sediu
lui Consiliului orășenesc pen
tru educație fizică șl sport. 
Cei de la Petrolul ar reveni 
acolo, dar clădirea necesită 
unele reparații, problema 
comportă o amînare fără ter
men. O ofertă s-a Ivit din 
partea Casei științei șl tehni

CAMPIONATUL REPUBLICAN UNIVERSITAR

DE BADMINTON
La cea de a 5-a ediție a Cam

pionatelor republicane universi
tare de badminton, desfășurate 
la lași, au concurat 48 de băieți 
și 24 de fete. Excelent organi
zate de comisia județeană de spe
cialitate, în colaborare cu Centrul 
universitar, întrecerile au consti
tuit o bună propagandă in favoa
rea acestui sport spectaculos. Tată 
primii 3 clasați — Simplu, fete : 

Cu repeziciune circulă și o 
ștafetă care pornește de la 
dispeceratul întrecerilor, a- 
nunțînd echipele care intră 
în concurs. Asta, cînd afa
ră nu-i prea bună vremea, cînd 
mica sală de sport devine ne- 
incăpătoare. Se joacă bas
chet, volei, handbal, au loc 
întreceri de șah', tenis de 
masă, badminton (in holul 
cel mare), toate sub genericul 
„Daciadei**.

Ștafeta, care face legătura 
dintre dispeceratul întreceri
lor și competitori, știe tot ! 
„Dumitrache !“, anunță pro
fesorul de educație fizică 
Marin Pavelescu. In clipa 
următoare, ștafeta e in drum 
spre clasele a VIII-a C, a 
Vl-a A. a IV-a E. unde învață 
Alina, Adriana și Antoaneta 
Dumitrache. Pe Laura Du
mitrache (la toamnă și ea in 
cl. I) o găsește lîngă tatăl ei, 
Nieolae, frezor la Electroapa- 
rataj. Deprinderea de a face 
în fiecare zi sport înseamnă 
mai puține drumuri la cabine
tul medical al școlii, medii ri
dicate la învățătură. Ru- 
xandra Mățăoanu, bunăoară, 
este elevă în clasa a IV-a E, 
ioacă tenis de cîmp la Dina
mo, iar pînă acum a luat de 
trei ori premiul I.

Dispeceratul acestor atrăgă
toare întreceri de la Școala 
generală nr. 50. susținătorii 
ideii de a face „sport în fie
care zi" : profesoarele de lim
ba română Iolanda Constanti- 
nescu (directoare). Paraschi- 
va Mincă, Sanda Loga (direc
toare adjuncte). Floarea Filip 
(învățătoare), dascălii de sport 
Elisabeta Obrașcu, Marin Pa
velescu, Elena Dobrin, comi
tetul de părinți — toti cei care 
iubesc copiii din această 
scoală !

Vosile TOFAN

cii, dar este condiționată de 
trecerea secției pe lingă a- 
ceastă instituție, precum și 
de plata unei taxe. Altă pro
blemă complicată...

Instructorul Vasile Nicules- 
cu, cel care răspunde de a- 
ceastă secție, consideră că „e- 
levli" săi ar putea fi găzduițl 
de una din unitățile de învă- 
țămînt din Cimpina și anume 
de aceea care îndrumă spre 
modellsm cel mal mulțl tineri. 
Oricum, o soluție trebuie gă
sită (și C.J.E.F.S. Prahova 
poate avea un rol decisiv In 
rezolvarea acestei situații!), 
fiindcă nu este firesc ca un 
colectiv de sportivi minunați, 
cum sînt aeromodeliștli de la 
Petrolul Cîmpina — elevi, 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri — să suporte la nesfîr- 
șit provizoratul In care se 
găsesc, lată, de aproape 7 
ani. Un „of*  care poate ti 
eliminat, cu puțină înțelege
re! (T. St) 

băieți : 1. M. Bincu (București),
2. G. Deme (Tg. Mureș), 3. I. 
Both (Cluj-Napoca) ; dublu fete : 
1. M. Pali — A. Boangiu (Timi
șoara), 2. R. Jascău — C. Caza
cllu (București), 3. E. Deme — 
S. Bența (Cluj-NapoCa) ; dublu 
băieți s 1. M. Bincu — A. Hlncu 
(București), 2. I. Roth — S. Er- 
dely (Cluj-Napoca), 3. D. Deme 
— Z. Sallo (Tg. Mureș) ; dublu 
mixt : 1. A. Boangiu — I. Văl- 
deanu (Timișoara), 2. M. Pali — 
Z. Mild (Timișoara), 3. C. Caza- 
cliu — M. Hîncu (București).

REALIZĂRI Șl PERSPECTIVE TULCENE | DINAMOVIȘTII Nf-AO 0
Județul Tulcea pare că nu 

are mari rezonanțe sportive. Si 
totuși... De la primele nuclee 
sportive atestate prin anul 
1870 și legate de Sulina, „por- 
to-franco“, la actuala stare 
de fapte din locurile înveci
nate apelor a fost făcut un 
salt impresionant. Aici ac
tivează 7 000 de sportivi legi
timați, dintre care circa 800 de 
nivel republican. Printre spor
turile prioritare. Ia loc de 
cinste se află caiacul-canoea. 
Numai în' 1983, „flotila de aur" 
a adus reprezentanților jude
țului de la Dunăre patru ti
tluri de campioni mondiali 
(Costică Olaru, Angelin Ve- 
lea, Nieolae Fedosei și Feo
dor Gurei) și două de cam
pioni europeni (Vasile Afa- 
nase și Grigore Filipov) care, 
adăugate titlului de campion 
mondial obținut de navo- 
modelistul Adrian Cîrstea și 
de cele două „balcanice*  ale 
luptătorului Simion Ruticov 
și tinărului voleibalist Gabriel 
Alexandrescu, au adus și punc
te prețioase unei mișcări spor
tive situată pe locuri frun
tașe an de an și care nu se 
vrea altceva decît ..anticamera 
loturilor naționale și olim
pice, furnizoare permanentă 
de talente*.  Să ne amintim 
că aici au învățat să vîsîească 
cei mai multi dintre campionii 
noștri olimpici și laureațil 
campionatelor mondiale. în 
frunte cu mereu tinărul Ivan 
Patzaichin.

Gîndurile tuturor vizează 
reprezentarea cit mai ono-

„CUPA PRIMĂVERII'

LA CULTURISM
în organizarea asociației spor

tive Petrochimistul din Pitești 
s-a desfășurat la Casa de cultură 
a sindicatelor din localitate cea 
de-a doua ediție a concursului 
de culturism „Cupa Primăverii", 
la care au participat sportivi din 
10 cluburi și asociații sportive 
din București, Tîrgu Mureș, Iași, 
Constanța, Craiova, Brăila și Pi
tești. Cîștigătorl, la individual : 
cat. 70 kg — M. Albu (Farul 
Constanța), cat. 76 kg — Cr. Mi- 
hăilescu (Farul Constanța), cat. 
82 kg — M. Dibiceanu (Petro
chimistul Pitești), cat. 83 kg — 
D. Pop (Petrochimistul Pitești), 
cat. peste 88 kg — P. Ciorbă 
(C.F.R. Iași). Pe echipe, primele 
trei locuri au fost ocupate de 
Farul Constanța, Petrochimistul 
Pitești șl C.F.R. Tași.

IN CONCURS LA BRAȘOV 
64 DE MICI FLORETISTE
Recent, la Brașov, In organi

zarea clubului sportiv Tractorul 
s-a desfășurat Am concurs de 
floretă dedicat junioarelor mici, 
la care au participat 64 de flo- 
retlste din 16 cluburi și secții 
de scrimă din țară. In proba in
dividuală, finala de 8 a dat ur
mătorul clasament : Ioana Io- 
nescu (CS.S. 1 Buc. — antre- 
noare Maria Vîcol), Mioara Da
vid (Tractorul Bv.), Luminița 
Diaconu (C.S.S. Energia Buc.), 
Judit Haukler, Emgke Muzsnay 
Erika Pinkoczl (toate C.S.S. Sa- 
tu Mare), Laura Badea (C.S.S. 
1 Buc.), Carmen Sebestyen (C.S.S. 
S. Mare). In proba pe echipe, 
pe primele trei locuri s-au cla
sat formațiile C.S.S. Satu Mare, 
C.S.S. I București si Tractorul 
Brașov.

UN . FAPT«
Vizitatorul frecvent al ba

zei sportive de la Parcul co
pilului nu poate scăpa un a- 
mănunt In aparență nesem
nificativ: ta vestiarul rezervat 
juniorilor Grivițel Roșii, un 
panou. Cuprinde numele ju
cătorilor care aspiră la un 
loc ta „echipa mare*,  ta di
vizionara „A*.

. înaintea fiecărui antrena
ment 11 vezi trecînd prin fa
ta panoului, mențlonind ora 
sbslrll la teren. Nici o aba
tere de la această regulă sta-

ADMINISTRAȚIA RT STAI LDIO PR6N0SP0RI WTOR'ITAlI
• PRONOSTICURI... Pentru 

partlcipanții Ia atractivul concurs 
Pronosport de la sfîrșitul acestei 
săptămîni, fostul arbitru divizio
nar „A*  M. FEDIUC sugerează 
următoarele pronosticuri: 1. Ascoli 
— Roma X2; 2. Fiorentina — Milan 
1 ; 3. Inter — Genoa 1 X ;■ 4. La
zio — Torino 1 ; 5. Napoli — 
Verona 1 ; 6. Catanzaro — Cam- 
pobasso 12; 7. Lecce — Tries- 
tina 1 ; 8. Pescara — Atalanta 
1X2; 9. Unirea Alex. — F.C.M. 
Brașov 1 ; 10. Dinamo Viet. — 
Aluminiu IX; 11. U.T.A. — O- 
limpla S.M. 1 ; 12 Mln. Motru — 
„Poli*  Tim. X.
• DATORITA ORELOR TlRZn 

Ia care s-au încheiat unele me

rabilă a tricolorului românesc 
la Olimpiade. Dintre clu
buri, cel mai mare randament 
îl dovedește Danubiu. ..club o- 
limpic", în care tinerii lu
crează cu un colectiv de teh
nicieni condus de maestrul 
emerit ai sportului Igor Li- 
palit, unul dintre cei mai 
apreciați tehnicieni, alături 
de Alexandru Tudor Cra- 
sovschi, Ana Marinescu și Ion 
Popa. Județul și-a planificat 
cucerirea a două medalii 
la Los Angeles și alte patru la 
Olimpiada din ’88. Pentru ur
mătoarea Olimpiadă. acțiu
nea națională a ..giganților**  a 
integrat în pregătiri numai 
la caiac-canoe 22 de ti
neri cu calități fizice deosebite. 
Si întrecerile sportive de 
masă continuă. numai ' în 
anul trecut participind. cu spe
ranțe pentru viitoarele mari 
performapțe, în cadrul ..Da
ciadei**  ' 86 500 de tineri, la 
Complexul „Sport și sănă
tate" 58 625. iar la activitățile 
turistice — 48 350. „Propun
să precizați — ne-a spus pre
ședintele C.J.E.F.S.. Gheor- 
ghe Damian — că toate aceste 
realizări și perspective o- 
limpice se datoresc și unor 
conducători de întreprinderi 
și instituții pentru care șportul 
este nu numai o sarcină ob
ștească, ci și o pasiune, din 
rîndul lor puțind fi amintiți 
Aurel Urcan, Cristian Boiangiu. 
Victor Iancu, Florian Isofache 
și Mihai Albotă".

Județul Tulcea capătă pe 
zi ce trece tot mai mari rezo
nanțe sportive, multi tineri 
purtători ai tricoului nostru re
prezentativ deslușind tainele 
sportului aici, unii dintre ei in- 
trînd în legendă.
Pompiliu COMȘA — coresp.

ÎN DIVIZIA „A-
In prima .,manșă*  a etapei a 

32-a a Diviziei „A“ de baschet 
feminin, desfășurată ieri, s-au 
înregistrat rezultatele :

GRUPA 1—6
Olimpia București — Universi

tatea Cluj-Napoca 64—52 (30—20).
Politehnica București — Progre

sul București 60—61 (36—34).
Meciul Voința — Crișul va avea 

loc sîmbătă și duminică.

„CUPA FELIX
Cea de a IV-a ediție a compe-' 

tiției șahiste dotate cu „Cupa 
Felix- a reunit la Băile Felix 
numeroși pârtiei pan ți din țară și 
de peste hotare și s-a încheiat cu 
frumoase afirmări ale jucătorilor 
români. In open-ul internațional, 
primul loc a fost cucerit de loan 
Biriescu (A.E.M. Timișoara), cu 
8,5 p din 11 partide, urmat de 
Marian Dcminte (Calculatorul), cu 
8 p, Adrian Marcovici (Politeh-

„CUPA F. R. TIR" INAUGUREAZĂ
De azi și pînă duminică, un 

mare număr de trăgători fruntași 
— seniori, senioare, juniori șl ju
nioare — se vor Întrece la Bucu
rești ta tradiționala competiție 
dotată cu „Cupa Federației Ro
mâne de Tir*,  competiție care, 
de regulă, marchează începerea 
sezonului ta aer liber. Vor avea 
loc întreceri la arme cu glonț 
(pușcă și pistoale — viteză, pre-

MĂRUNT ?
billtă chiar de ei, nici o in
corectitudine, Procedind așa, 
viitorii rugbyștl modelați aco
lo învață ce este ordinea șl 
disciplina, respectul față de 
antrenori (N. Vizitiu și D. 
Paraschiv) șl față de echipă. 
O asemenea regulă de viață 
sportivă, ni se spune, au res
pectat-o ieri șl actualii titu
lari ai Grivițel Roșii, Beren- 
de, Brosearu, Carp, Dinescu, 
Macadon, Moraru, Niculae și 
Pongracz, toți cei aproape 80 
la sută dintre componențli dl- 

ciuri din concursul Pronosport de 
Ieri, rezultatele vor fi publicate 
mline 23 martie 1934 în această 
rubrică.

« NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
21 MARTIE. Extragerea I : 45 31 
3 24 32 36 : Extragerea a n-a : 
15 7 18- 4 26 41. FOND TOTAL 
DE CIȘTIGURI : 960.860 lei din 
care 90 lei report la eat. 1.
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

EXCEPȚIONALE PRONOEXPRES 
— BOX EXPRES DIN 11 MAR
TIE. cat. 1 : variantă i00% 
autoturism „Dacia 1300" (70.000
lei) șl 4 variante 25% a 17.500 
lei ; cat. 2 : 4 variante 100% a 
16.603 lei sau, la alegere, o ex

| (Urmare din pag. 1)
chipa sovietică s-a dovedit o 

I adeptă totală a atacului.
Iată, însă, că la capătul celor

180 de minute, maturitatea 
dinamoviștilor s-a Impus — pe 

I fondul unui mare spirit de
luptă — iar acești nedezmințit! 
maeștri ai atacului rămîn cu 
satisfacția unul singur gol. și 

I acela la o ...palmă de admira
bilul Moraru

Meciul de ieri, meciul re
vanșă. a fost deosebit de greu. 

. El a reflectat întreaga povară 
I psihică a bătăliei pentru cali

ficare. Dinamo a început în 
■ trombă, și-a masat adversarii. 
■ timp de cîteva minute bune și 

a inscris spectaculos. prin 
I AUGUSTIN (min. 10), un gol 
I care a influențat decisiv des- 
■ (ășurarea următoarelor 80 de 

minute. Dacă la startul manșei 
I a doua Dinamo avea In sub

conștient și varianta lui 0—0

I DINAMO BUCUREȘTI 1 (1)
DINAMO MINSK 0

Stadion „23 August"; 1 2 teren greu; 
Itimp frumos. Spectatori — circa 70 000. 

Șuturi la poarta : 6—5 (pe spahiul 
porții 3—2). Cornere : 4—8. A marcat: 
AUGUSJIN (min. 10).

DINAMO BUCUREȘTI: MORARU - 
Rednic. NICOLAE, ION MARIN, Stâ 

Inescu — DRAGNEA, Mulțescu (min. 
46 Custov), Movila — Țâlnar (min. 
88 Turcu), AUGUSTIN, Orac.

DINAMO MINSK: Kurbiko - ȘIȘ*  
KIN, Truhan, Borovski, KURENIN — 

IGOTSMANOV. ZlGMANTOVICI, Pu- 
dîșev, Aleinikov — Gurinovici (min. 72 
Vasîlievskî), Kondratiev (min. 57 SO
KOL).

JA orbitraf bine K. Hackett (Mareo 
Britan ie).
Cartonașe galbene: KURENIN, TRU

HAN.

(în pofida I 
trare), echipai 
nă nu a putil 
acest mare gl 
este CEL AlJ 
că trebuie I 
preț. Așa se] 
care a ataca 
meciul cu h| 
total, „în ne] 
impus declanl 
țelor ofensivi 
ieri structural 
pînă la aștepi 
contraatac. 1 
în joc a perd 
fensivei celorl 
această ofensl 
o frumoasă „| 
încheiată de q 
într-o sterilitl 
actul gratuit. | 
Dinamo, deșii 
mare prudent 
8 — la barai 
cea mai mai 
ciulul. Așa s] 
roasele „un-q 
pei bieloruse 
in afara ecrJ 
șîndu-ne unei 
tinerii și 
fotbaliști biel] 
duși cîndva q 
semicerc a 
handbalist Cri

O retrospec 
partidei nu 
sugereze acea]

MINU
(Urmare

—— J
DE BASCHET (f)

GRUPA 7—12

Mobila Satu Mare —“ Comerțul 
Tg. Mureș 59—51 (25—24).

C.S.U. Ploiești — ICEMENERG 
București 85—87 (41—39).

Astăzi au loc partidele retur. 
In Capitală : sala Olimpia, ora 
12,30 : Olimpia — „U" ; sala FIo- 
reasca, ora 10 : Politehnica — 
Progresul.

“ LA ȘAH
nica Jași) și Arpad Berecz (Un- • 
garia), cu cîte 7,5 p. In cele
lalte două turnee masculine în- | 
vingători au fost Florin Toma I 
(Electrica Pitești) la categoria I * 
și Andrei Veklinek (Unlo Satu 
Mare), la categoria a II-a. In I 
turneul rezervat șahistelor, victo- | 
ria a fost obținută de Viorica 
Ursuleac (Calculatorul București).
La întreceri au participat 164 de I 
jucători și jucătoare. (Ilie GHI- | 
ȘA — coresp.)

SEZONUL IN AER LIBER
cizie și standard), precum șl Ia 
proba de 10 metri (pușcă șl pis- ■ 
toi cu aer comprimat). Concursu- I 
rile la probele de 50 metri (pușcă I 
standard, pușcă liberă și pistol 
precizie) ca și cele cu aer com- I 
primat se vor desfășura pe poll- I 
gonul Dinamo, iar cele de piștol I 
25 metri (viteză șl standard) pe 
poligonul Steaua, de pe șoseaua I 
Domnești. f 

țări, cu repera 
meniul jucăiot 
namo MinsK J 
ti datorită noii 
tre de mijloci 
făcut un joc I 
cu Hambu^^l 
mitem să 
finale. Și deI 
și o formație I 
finala Cupei I

MORARU, jJ 
intilnirilor cu I 
căpitanul form! 
„Nu am curinl 
bucuria califica 
Și sper să nul 
Cu cine aș da 
etapa următoal 
United sau c*J  
(n.r. jn momej 
nu se cunoștea 
namo Minsk <J 
o echipă foartl 
nimic mai pred 
calificate. Am I 
pă foarte )«a.'s] 
Știința atacului 
turor celor cari 
o pregătire ci] 
și publicului ] 
fost tot timpul]

AUGUSTIN, 
„Cea mai ma 
pînă acu^^a I 

am trim^^in q 
ea, de la înce 
mi se părea că 
ascund de luni 
că i-am trișat 
spectatori, golu 
minute mai tir 
lui Țălnar m-t 
me I Promit, m 
mitem să lupți 
multă ardoare

CORNEL DU 
cund : „Mi-a fi 
ceastă excelent*

I
■

vizionarei „B- ai aceluiași 
club, descoperițl si formați în 
„atelierul" juniorilor.

Un fapt, lată, cu implicații 
pe pian educativ, pe firul 
reușitelor, al împlinirilor șl 
ca sportivi și ca oameni. Fi
indcă fără ordine, fără dis
ciplină, nici un talent nu se 
poate împlini cu adevărat.

Ce bine ar fi dacă aseme
nea fapte, poate neînsemnate 
la prima vedere, am tatîlni 
pretutindeni...

Tiberiu STAMA .

I

cursie de 2 locuri ta R.S. Ceho
slovacă sau R.P. Bulgaria șl dife
rența în numerar șl 11 variante 
25% a 4.151 lei ; cat. 3 : 2 variante 
100% a 16.603 lei, sau Ia alegere, 
o excursie din cele prevăzute la 
categoria 2 și diferența In nume
rar și 19 variante 25% a 4.151 lei ; 
cat. 4 : 40,75 variante a 2.750 lei ; 
cat. 5 : 95,25 a 1.177 lei ; cat. 6 : 
543,25 a 100 lei ; cat. 7 : 9330 a 
40 lei. cat. B : 2 variante 100% 
a 12.246 lei, sau la alegere o 
excursie ca cele prevăzute la ca
tegoria 2 și diferența în numerar 
și 5 variante 25% a 3.062 lei ; 
cat. C : 12,25 variante a 3.249
lei ; cat. D : 82,73 a 481 lei ; cat. 
E : 243,50 a 163 lei ; cat. F. 
6.468,75 a 40 lei. Autoturismul 
„Dacia 1300" a fost cîștigat de 
ION SIMIOANA din Rm.-Vîlcea.

că a echipei, s 
zic eu, am^peți 
ces, inchiztnd d 
ților din Minsk 
și-au creat des 
noastre au fosi

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Campionatul
Cele mai intd 

ale ultimelor etl 
sigur, înfrângerii 
mele două echid 
Rapid (antrenor 
a cedat mierci^ 
0—2 în fața lui | 
Alexandru Muta] 
la Iași, Unive 
(antr. Nieolae 2 
la scor (1—4) în 
(antr. Mihai E 
dată rezultatele 
fluență asupra 
unde Rapid cor 
pe locul I pen 
tatea nu a di- 
trei restanțe.

Deși clasată I 
tate a clasamen 
tare destul d^t 
C.S.U. Galați, 
principal al, for 
ranțe, acela de 
mente echipei d< 
zultatele ccntea2 
portant t
pectivului Wntrr 
niori pe care 5 
de la Galați au 
ani o serie de 
formați în 
locul lor



MAREA SATISfACJIE A CAHEICARII
Inilor con
tă eampioa- I rindul că 
li Aujustin 
FICĂRII și 
I en orice 
[ă Dinamo, 
frenezie tn 
I. un meci 
■t". care a 
tuturor for- 
| modificat 
■1. mergînd 
pustiilor de 
| atitudine 
|voltarea o- 
I Minsk, dar 
| limitat la 
I de balon”, 
li multe 
lonimă 
ke face 
la joc 
lut în min. 
kugustin — 
tzie a me- 

că nume- 
ale echi- 

lu in ...gol. 
porții, lă- 

presia că 
talentații 

ku fost se- 
binațiile pe 
ptbalistului- 
Gațu. 
tehnică 
ce decît să 
e. Dinamo.

ori 
cu 
Că 
de

a

L 91
00 1)

în randa- 
Di- 

mult 
liniei noas-
nu a- mai 

tsura celor 
pro- 

HFi semi- 
i nu avem 
zească -in 
milor?"

Iii nr, 1 al 
lno Minsk, 
lucureștene: 
[mi exprim 
I semifinale! 
fprim aici ! 
I jucăm in 
Cu Dundee 
bp:d Viena 
[declarației, 
[itatul). Di- 
Idit că este 
lernică, cu 
pit celelalte 
nat o echi- 
| coMc are 
kumesc tu- 
lau asigurat 
li bună, ea 
\tor care a 
kri de noi".
pi golului : 
Ib'.ndă

meciului, 
efrui să mă 
i se părea 

bi 70 000 de 
tșit citeva 
n centrarea 
aus pe lu- 
\ne-zis pro- 
*u și mai 
mifinale".
antrenor se- 
\amă de a- 
\gătire fizi
ce, și aici, 
nof^su suc- 
ele atacan- 
iar dacă ei 
situații, ale 
i clare. A-

care a închis jocul (la aceasta 
a contribuit și nerestabilirea 
completă a unor jucători ca 
Orac, Movilă și Ion Marin — 
acesta din urmă evoluînd, to
tuși, cu un ’ 
întîlnit), a 
căzii de 
parte — să 
centrare al __ _____  ____
28), respins cu mare dificul
tate de Kurbiko, sau la „capul” 
aceluiași Rednic. în penultimul 
minut al reprizei. De cealaltă 
parte, acțiuni torențiale, dar de 
o Ineficacitate stupefiantă pen-

devotament rareori 
avut mai multe o- 
marcare în prima 
ne gîndim la șutul 
lui Rednic (min.

Tragerea Ia sorti a semi
finalelor va avea Ioc vi
neri 23 martie, la Zurich.

tru o echipă care a erupt in 
cupele europene prin numeroa
sele goluri de la Zurich și 
Gyor. (Fără indoială că această 
situație este un compliment in
direct. greu de contestat, la 
adresa apărării lui Moraru, care 
a repetat marea sa demonstra
ție de forță de la Tbilisi, sus- 

vigoare 
formă a 
de 
pe

ținînd iarăși, cu o 
nedezmințită, lipsa de 
aripilor și dificultățile 
care ale lui Mulțescu 
teren foarte greu).

După pauză, deși cei

miș
un

din

ceastă calificare înseamnă foar
te mult pentru fotbalul nostru 
fi ea a fost realizată și ca ur
mare a experienței internațio
nale pe care fotbaliștii dinamo- 
viști și-au ciștigat-o în ultimii 
ani. Mai avem însă -multe dc 
icut. Remarc întreaga echipă 

pentru splendida calificare 
semifinale, unde aș dori 
intilnim pe Benfica sou 
Roma".

In 
si 

A.S.

L. 
ției_ _____ _____
„Vă felicit pentru 
noi 
am dominat mai mult, dar în 
fotbal totul e golul, tmi pare 
rău că pe parcursul celor ISC 
de minute nu am transformat 
încă una din numeroasele o- 
cazii de marcare. Echipa noas
tră a fost handicapată și de 
golul parabil pe care l-am pri
mit în primele minute. Dina-' 
mo a știut ce vrea".

sec-
Minsk : 

calificare, 
am depus toate eforturile,

GARAI, președintele 
de fotbal Dinamo

V. ARZAMASȚEV. antrenor 
principal : „Toți băieții mei au 
aruncat tot ce au mai bun în 
luptă. Nici nu știu dacă aș pu
tea să remarc pe cineva. Am 
plătit tribut lipsei de expe
riență. Sînt mulțumit, totuși, de 
comportarea echipei noastre la 
acest debut tn cupele euro
pene. Dinamo este o echipă 
matură șt eu îi urez mult suc
ces in fazele următoare ale 
competiției".

★
La citeva minute după termi

narea meciului Dinamo Bucu
rești — Dinamo Minsk agențiile 
internaționale de presă au trans
mis primele comentarii.

„Românii au jucat bine, ofen
siv, în prima repriză, cînd do
minarea lor le-a adus și acest 
gol prețios, înscris destul de 
repede, în minutul 10, de Au
gustin”. „în repriza a doua, 
echipa sovietică a atacat, a 
avut multe acțiuni la poarta lui 
Dinamo București, dar nu a 
reușit să finalizeze”, relatează 
agenția Associated Press.

Agenția Reuter subliniază 
succesul echipei Dinamo Bucu
rești, care, ciștigind eu scorul 
general de 2—1 intilnirea cu 
formația Dintmo Minsk, s-a ca-

Minsk reiau mereu atacurile, 
scenariul se repetă. Tn min. 51, 
Stănescu demarează irezistibil, 
e la un pas de gol, ■ dar e 
blocat în ultimă instanță. în 
replică. Pudîșev ratează si el, 
în min. 54, după o combinație 
nesfîrșită. în min. 55 (!) so
vieticii trag primul șut la 
poartă, de la distanță, iar In 
min. 72. Gotsmanov ratează cea 
mai mare ocazie a echipei sale, 
trăgînd. din situația bună, în 
plasa exterioară. Si pentru ca 
„jocul ocaziilor" în această 
repriză dominată de echipa lui 
Arzamasțev să fie complet, 
Dinamo ratează majorarea sco
rului, în min. 87. la o combi
nație Orac—Augustin.

Așa s-a Încheiat un meci ex
tenuant atit pentru jucători cît 
Si pentru spectatori, meciul re
vanșă care a dus la calificarea 
meritată a echipei noastre, 
care a căutat și a găsit lovi
tura decisivă, în dauna unei e- 
chipe care a punctat mult le 
impresia artistică, dar a uitat 
că scopul suprem al fotbalului 
este golul, o lege veche, dusă 
la paroxism în aceste aprige . 
cupe europene. în care Dinamo 
și-a văzut visul cu ochii — 
acela de a juca și de a În
vinge primăvara și de a pre
găti, încă de astăzi, realizarea 
unui alt record., legea de bază 
a sportului.

lificat în semifinalele acestei 
importante competiții europene.

La rîndul său, comentatorul 
agenției France Presse notează: 
.După două frumoase ocazii ra
tate la începutul meciului, ine
vitabilul s-a produs : la o cen
trare magistrală a lui Țălnar, 
in minutul 10, Augustin a in
trodus mingea în plasa echipei 
oasp.ete, printr-o lovitură cu 
capul. Românii au avut iniția
tiva în primele 45 minute de 
joc. La reluare, fotbaliștii din 
Minsk au dominat grație jocu
lui lor insistent și rapid. Aceas
ta nu a fost însă suficient pen
tru a depăși apărarea precisă 
a lui Dinamo București. Și ast
fel, pentru prima oară, o echi
pă din România se califică In 
semifinalele «Cupei campionilor 
îuropeni»".

Șl S-A ÎMPLINIT !
(Urmare din vag 1)

PĂREA UN VIS.

lificări a fost 
jocului, atît cel 
Tbilisi cit si cel 
București. Mai cu 
meciul retur era ___
culos ca un dans ne sir- 
mă. ori<5e gol al ____
tilor puțind nărui toate 
speranțele.

Lovind din plecare, ca 
la box, prin acest excep
țional luptător care este 
Augustin — apărut ca un 
,.deus ex machina" în 
fața porții lui Kurbiko, 
pe care l-a invinș (vă a- 
mintiți ?) ca și pe ham- 
burghezul Stein — Di
namo București și-a ju
decat și valorificat In 
continuare cu o rară pre
cizie șansa de califica
re. Renunțînd deliberat 
la aventura jocului de a- 
tac de dragul frumuse
ții atacului si gîndind cu 
o rigoare sahistică mult 
dorita calificare, echipa 
noastră campioană a do
minat fără îndoială prin 
concepție dubla întîlni
re cu campioana sovieti
că. vădind un plus 
maturitate, un plus 
competitivitate interna
țională. trăsătură a fot
balului nostru pe care o 
sublinia, de curind. un... 
Posibil viitor adversar 
al dinamoviștilor. Nume
le Iui : Bruno Conti. 
Fotbalistul pe care Pele 
l-a socotit jucătorul nr. 

spaniol, 
interviu 
France 
jucător 
spunea u.u.aivoLue . „...Fiți a- 

tențj la România, este un 
adversar teribil".

Sintem convinși că pînă 
la turneul final al C.E. din 
Franța campionii Româ
niei vor face si ei totul 
Pentru a-1 confirma 
deplin pe celebrul 
balist italian. Și. __
știe, poate ’chiar într-o 
întrecere, directă...

1 ai Mundialului 
într-un recent 
acordat revistei 
Football. Conti, 
la A.S. Roma, 
următoarele :

gindirca 
de la 

de la 
seamă 

peri-
oasne-

de 
de

pe ' 
fot- 
cîne

LOTUL OLIMPIC S-A REUNIT IERI LA BUCUREȘTI
Cum am mal anunțat, miercuri 

28 martie, pe „Stadio Comunale" 
din Bologna,1 are loc partida 
Italia — România, din prelimi
nariile J.O., grupa „C“. Așadar, 
ta această perioadă de frumoase 
succese internaționale, fotbalul 
nostru susține un nou șl Impor
tant examen, de data această ta 
tara actualilor campioni mondiali.

Ieri la prinz, componențli lo
tului olimpic s-au reunit la ho
telul „23 August" din Capitală, 
după care au asistat ia meciul 
Dinamo 
Minsk și 
succes al

București — Dinamo 
au aplaudat frumosul 
campioanei României.

După un prim control medical 
privind starea de sănătate a se- 
lecționabililor, azi va avea loc 

- primul antrenament, de la care, 
firește, au fost exceptați fotba
liștii dlnamovlștl, care au fost 
solicitați pentru jocul cu Dina
mo Minsk. Iată jucătorii convo- 
cațl : Lung, Mânu, Ungureanu, 
Stancu, Iovan, Văetuș, Zare, 
Bumbescu, Bârbulescu, Balint, 
Dragnea, Irlmescu, Mulțescu, Co- 
raș, Cirțu, Hagi, Lăcătuș șl Orac. 
Mulțescu șl Orac au suferit Ieri 
traumatisme Iar Geolgău, de mal 
mult timp accidentat, nu a pu
tut fi chemat la lot.

• ȘTIRI ® ȘTIRI © ȘTIRI • ȘTIRI © ȘTIRI •
• PARTIDA „U“ CLUJ-NAPO- 

CA — ARMATURA ZALAU, din 
etapa a 21-a a Diviziei „B“ (se
ria a IlI-a), a fost devansată și 
se va disputa astăzi pe stadio
nul Municipal din orașul de pe 
Someș. Ora de începere : ÎS.
• F. C. OLT susține astăzi (ora 

16) un meci amical la Alexan
dria, cu divizionara „B“, Unirea.

e LOTUL DE JUNIORI ÎNVIN
GĂTOR LA LIPOVA. Lotul repre
zentativ de juniori U.E.F.A. ’84 a 
jucat la Lipova, cu divizionara 
„C“ Șoifnii, de care a dispus cu 
4—2 prin golurile marcate de

Mlhali (2), Estlnca șl Nuță, res
pectiv Angelescu șl Rad. Azi, 
lotul va juca la Arad, cu U.T.A. 
(D. GOLDSTEIN — coresp.)

tințclor FRUNTAȘELE ÎNVINSE LA ORADEA Șl IAȘI
te rezultate 
iu fost, de- 
îrite de prl- 

ciasament:
1 Dumitriu) 
trecută cu 

Bihor (antr. 
r duminică, 
ea Craiova 
■) a pierdut 

Politehnicii 
). Deocam- 
au avut in- 
asamen tulul, 

să se afle 
:â Universl- 

încă cele

doua jumă- 
o compor- 

rj Dunărea 
fiind rolul 
or de spe- 
(umlza ele- 
zia „A", re- 
i puțin, im- 
ucntjil res- 
copi? și ju*  
irezintă. Or, 
it ta ultimii 
ori valoroși, 
eatrulul, ta 

alt! ju-

cătorl, cei mai mulți crescuți tot 
de centru, șl asta pentru că 
„orașul și județul nostru nu duce 
lipsă de talente”, după cum ne 
spunea cu cîtva timp în urmi 
Mlhal Oltcanu, antrenorul forma
ției de speranțe (promovat între 
timp la prima echipă și înlocuit 
la echipa de speranțe cu Adrian 
Neagu, șeful centrului). La Cen
trul de la Galați, unde mai acti
vează antrenorii Aurel Drăgan 
(la echipa de juniori din cam
pionatul republican), Dumitru 
Cernega( la juniori II) șl, de pu
țină vreme, Ilie Hagloglu (la co
pii) sînt testați anual circa 1000 
de copil. Cum ? Prin vizionarea 
meciurilor din campionatele șco
lare organizate în municipiul Ga
lați șl întîlnirilor organizate spe
cial intre echipele școlilor gene
rale de la sate, de unde au fost 
selecționați jucători talentați ca 
Tudorel Chivu, fost și la Luceafă
rul, descoperit în comuna Vînă- 
tori, Ion Profir din comuna Hră
nești și alții. „Secretul" produc
tivității centrului constă șl in 
buna lui organizare : 90 la sută 
din componențlf 'grupei de „ju
niori republicani" sînt elevi la li
ceul auto (unde conducerea șco-

Iii acordă multă Înțelegere șl 
sprijin) și sînt apoi promovați, 
pentru „rodaj", la D.V.A. Portul 
Galați, „echipa-satellt" a Dunării 
C.S.U. în felul acesta, mulțl din
tre jucători se prezintă cu per
spective dintre cele mal fru
moase, ca de pildă Dan Apostol, 
Ionel Jinga, Adrian Sandu, Sorin 
Sterian. Dar aceștia sînt doar 
clțlva dintre cei care vor îm
brăca tricou] echipei de speranțe.

Iată clasamentul speranțelor 1

1. Rapid 24 14 4 4 37-20 32
2. „U“ Craiova 21 12 6 3 33-14 30
3. Dinamo 23 11 7 5 40-20 29
4. F.C. Baia M 23 10 8 5 37-18 28
5. F.C. Argeș 23 11 6 6 26-16 28
6. Steaua 24 1/1 4 9 50-40 26
7. Petrolul 24 11 4 9 37-34 26
8. F.C. Bihor 24 11 3 10 43-28 25
9. Corvinul 24 10 5 9 34-30 25

10. Jiul 24 11 3 10 28-28 25
11. A.S.A. 23 11 3 9 40-41 25
12. Poli. Iași . 24 9 2 13 39-60 20
13. Dun. C.S.U. 24 7 5 12 27-36 19
14. Chimia 24 8 3 13 26-43 19
15. C. S. Tgv. 24 8 2 14 38-63 18
10. S. C. Bacău 24 8 5 ÎS 25-36 17
17. Sp. stud. 24 4 9 11 14-28 17
18. F. C. Olt 23 5 5 13 27-46 15

Nu numai cele 90 de minute 
ale medului Politehnica Iași 
— Universitatea Craiova s-au 
desfășurat sub semnul spor
tivității. ci întreaga ambianță 
a derbyulul studențesc a fost 
dominată de fair-play. în tata 
unui stadion arhiplin — în
șiși organizatorii, sceptici 
după meciul cu Steaua, au 
fost surprinși de numărul ma
re al spectatorilor —. înainte 
de a se așeza pe băncile an
trenorilor... jucătorii Ștefânescu 
șl Simionaș și-au strîns mîinile 
călduros și colegial, prefațînd 
parcă partida, care a de
curs în aceeași notă de spor
tivitate (nici un cartonaș gal
ben). Apoi, după ce jucătorii 
au luat drumul cabinelor, în 
urma unul scor alb. în ambe
le tabere am întîlnit aceeași 
luciditate în aprecierea pro
priilor slăbiciuni, fără ..tradi
ționalele" încercări de a căuta 
țap! Ispășitori. atît Vasile

îanul. președintele clubulu 
ieșean, cit șl Mircea Rădulcs 
eu, proaspătul antrenor cra- 
lovean. tăcînd radiografii e 
xacte ale meciului.

$1. ca un corolar, președin 
tele secției de fotbal a clu
bului Politehnica. Marcel Pa
tras, decanul facultății de H 
drotehnicâ, ne-a spus dup.' 
meci : „Deși sintem foarte ne 
căjiți că echipa noastră ni 
reușește să evolueze la nive
lul turului campionatului, pe 
cel mai bun om de pe teren 
azi. nu ne putem supăra : ar 
bitrul Nlcoiae Dinescu !“. In
tr-adevăr. ..cavalerul fluieru 
lui- din Rm. vîlcea a avut c 
prestație fără greșeală, ca de
altfel în tot acest sezon, eînr 
este intens solicitat. în me
ciuri interne si Internationale

Deci, la Iași, toți factorii 
implicați au contribuit la 
sportivitatea Întrecerii.

Paul SLĂVESCU

URMARITI-L u
De regulă, la ech pele oas

pete se remarcă apărătorii. Ei, 
fundașii, uneori cite sase-șap
te, baricadați in fața unui 
portar care iese si el în evi
dență prin eforturile de a 
menține egalul pe care și-1 
propun majoritatea echipelor 
care joatâ în deplasare. Mai 
sînt însă si excepții, fericite... 
abateri de la regula apărării 
cu orice preț. O asemenea ex
cepție ne-a oferit-o F.C. Baia 
Mare în meciul de la Tîrgo- 
viște’. Excepția se numește 
Tulba, jucător care a îneîntat 
asistența prin jocul său. Teh
nic și rapid, combinativ $1 
direct în acțiunile ofensive, cu 
șut și „ochi“, acest jucător de 
24 de ani. om de gol. promite. 
L-am văzut înscriind un gol 
superb ■ într-un meci televizat, 
în tur. cu Sportul studențesc,

LECȚIA UNUI
Unul este înalt, longilin, cu 

alură de sportiv de mare per- 
- formantă (are șl vîrsta marii 

performanțe: va împlini 25 de 
ani la 11 mal), reușește une
ori mingi de mare subtilitate 
și de mare spectacol: celălalt, 
ceva mai scund dar bine le
gat (cu cîtiva ani în urmă se 
prezenta chiar..; prea bine 
legat), jucător de regularitate, 
deși nu mai are vîrsta marii 
performante (va împlini 33 de 
ani la 5 mai). Și unul șl ce
lălalt joacă pe postul de ..li
bero", rol de mare răspunde
re în cadrul unei echipe: șl 
unul și celălalt poartă bra
sarda căpitanului de echipă.

I-am văzut pe amîndoi, du
minică; fată în fată, ta me
ciul de la Ploiești. De o parte 
Zare, căpitanul Iul F.C. Bi
hor, de cealaltă — Crîngașu, 
căpitanul Petrolului. Fiindcă 
despre el a fost vorba în rîn- 
durile de mal sus, șl tot des
pre ei vom scrie și ta conti
nuare. De ce? Rîndurile 
ne-au fost inspirate de jocul 
lor. de modul în care s-au 
achitat de sarcinile încredin
țate de antrenori, de RĂS
PUNDEREA cu care le-au 
privit. Ei bine, nu trebuia 
să fii ploieștean pentru a-țl 
da seama că duelul dintre 
cei doi l-a cîștigat cu brio 
„veteranul" Crîngașu. Același 
Crtngașu pe care, cu cîtiva 
ani -ta urmă, l-am văzut a- 
proape „dormitind" ta teren, 
la Timișoara, la un meci de 
„B“, s-a ..trezit" din amor
țeală și trectad prin purgato-

PE TULBA!
a marcat și duminică un gol 
inteligent, șut cu boltă la 
vinclu. cu o execuție fină / 
eurprlnzîn.du-1 pe portarul hd- 
vers, ușor Ieșit pentru o even
tuală centrare. Tulba ne-a o- 
ferit o gamă variată de a- 
tacuri. impunîndu-se ca unul 
dintre cel mal înzestrați îna
intași pe care i-m văzut în 
ultimul timp. De altfel, prin
tre cel impresionați de tocul 
excelent, al Iul Tulba s-a a- 
flat, duminică, șl observatorul 
federal al partidei de la Tîr- 
goviște. Mircea Sadoveanu, 
care înreba sugestiv : „Tulba 
a fost convocat la vreun lot 
reprezentativ ?« N-a fost. însă 
cerdem că antrenorii federali 
ar trebui să-1 urmărească 
pentru viitorul apropiat.

Mircea M. IONESCU

„VETERAN"
riul Diviziei ;,C“, Ia Chimia 
Brazi, unde l-a avut antrenor 
pe același Petre Dragomir. a 
fost duminică Imaginea ' Pe
trolului de astăzi. Mereu ne
obosit, mereu atent. mereu 
pe fază, Crîngașu a demon
strat încă o dată posibilită
țile latente ce „zac" în multi 
dintre fotbaliștii noștri, posi
bilități care nu sînt puse ta 
valoare decît dacă intervine 
un stimulent de ordin moral. 
Pentru că ce altceva înseam
nă să te ovaționeze un sta
dion întreg? Duminică. în în
trecere directă cu Zare, Crîn
gașu a ____ în 

scorul 
capul, 

libero-ul

__  Ieșit învingător: 
min. 28 a deschis 
prlntr-o lovitură cu 
trimisă de • ltagă 
orădean. atletul longllin, dea
supra căruia a sărit cu un 
piept! ta min. 53. Zare a fost 
învins din nou. De data asta 
de tînărul venit în Divizia 
,.A“ Cîrlan. un jucător talen
tat, care promite. Talonat de 
Zare la o acțiune perpendi
culară pe poartă. Cîrlan l-a 
depășit pe acesta la sprint șl ' 
a marcat nestingherit al doi
lea gol al ploleștenilor.

Zare ---------
ballștl 
marii 
doilea 
plauze 
Zare are însă dreptul la apel. 
I-I dă tinerețea sa șl, sperăm, 
dorința de a șterge proasta 
impresie de la Ploiești.

șl Crîngașu. Doi fot- 
aflatl primul la vîrsta 
performante, cel de-al 
la zenitul ei. Dar a- 
merită doar Crîngașu.

Mircea TUDORAN

Cupa, „monopolizată" de divizionarele ,,A“

SEMIFINALELE PROMIT MECIURI TARI, ECHILIBRATE
Cunoaștem trei dintre seml- 

finalisteie actualei ediții a Cu
pei României care se desfășoa
ră, ca si precedentele, sub e- 
gida „Daciadei". încă din op
timi se prevedea o intrare de 
sută la sută tn zonele finale 
ale întrecerii a reprezentante
lor Diviziei „A". în ciuda faptu
lui că Divizia „B" a avut una din
tre cele mai discrete prezențe în 
ediția de față, oferind unor me
rituoase echipe din eșalonul nr. 
3 și chiar din campionatul ju
dețean calificări elogiate la 
vremea lor. startul în cupă al 
celor 18 concurente de pe pri
ma scenă s-a produs In con
diții de mult mai pronunțată 
regularitate In comportare. 
Ceea ce a făcut ca, în majo
ritatea cazurilor, „calculele hir- 
tiei” să nu mai fie contrazise 
de partidele de cupă unde „bu
turugile mici” au răsturnat a- 
desea nume mari.

Așa s-a ajuns la ..monopoli
zarea” de către divizionarele 
„A” a sferturilor de finală ale 
competiției de mare populari
tate care este cupa, așa se face 
că perspectivele semifinalelor 
sîpt si ele promițătoare avînd 
în vedere valoarea ' î. 
care au si obtinut accesul în 
penultima

echipelor
fază a întreceri*.

Iată, mai tntîi. pe recordmana 
victoriilor In cupă. Steaua, de 
13 ori intrată In posesia pre
țiosului trofeu. După o com
portare surpinzător de sla
bă în ultima etapă de cam
pionat la Bacău, elevii an
trenorilor Em. Jenei si V. Stăn- 
culescu au realizat miercuri. Ia 
Ploiești, o partidă bună, ară- 
tîndu-se superiori partenerei de 
joc. F.C. Argeș. Altă reprezen
tantă a plutonului fruntaș al 
clasamentului primei divizii 
care a pătruns în semifinală. 
Sportul studențesc, a mai ri
sipit si ea prin succesul de la 
Sibiu nelămuririle ce stăruiau 
asupra regularității si randa
mentului in comportare. „Alb- 
negrii” rămîn un concurent 
principal în cursa pentru tro
feu. A treia semifinalistă a 
fost stabilită de lupta dintre 
două vecine de loc. locuri din 
al doilea plutpn ai clasamen
tului, Corvinul și Rapid. S-a 
jucat cu o mare ambiție, de 

. înțeles dacă ne gîndim că attt 
hunedorenii cît si gîuleșteniî 
căutau în cupă un prilej de re- 
confortare fată de evoluția din 
întrecerea primei divizii. Dună 
cel mai disputat si mai plin de 
emoții joc al „sfertuilor”, Cor
vinul și-a văzut răsplătită mai

puternica sa forță ofensivă, sol
dată cu numeroase ocazii de 
gol .Rapidiștii se pot consola 
cu realitatea că au reprezentat 
o revelație a cupei, fapt a- 
testat de eliminarea deținătoa
rei trofeului (Universitatea Cra
iova) și de ieșirea abia dună 
prelungiri (în meciul de la 
Alba Iulia) din competiție. A 
paitra întflnire din sferturi. Di
namo — Petrolul (meci amînat 
pentru o dată ulterioară), Q- 
pune lidera clasamentului cu o 
codașă în mare avînt. Dinamo 
tintește. se înțelege, rămîne- 
rea si în cursa pentru cupă'. 
Petrolul a demarat în sezonul 
de primăvară cu o forță de ne
bănuit după decepționata apa
riție din toamnă. Deci sl a 
patra semifinalistă va veni în 
penultimul act al competiției cu 
argumente valabile.

Așteptăm acum decizia sor
ților care vor stabili programul 
semifinalelor. Un lucru este 
cert — că învingătoarea d'n 
actuala ediție a „Cupei Româ
niei" va fi stabilită după exa
mene de Intensă solicitare dacă 
ne gîndim că partidele din ul
tima fază a competiției s-au 
disputat numai între divizio
nare »A“.

Eftimie IONESCU



CURSA DE SLALOM URIAȘ DOMINATĂ 
DE SPORTIVII OASPEȚI

POIANA BRAȘOV, 21 (prin 
telefon). Miercuri la ora 10, pe 
o vreme splendidă. cu mult 
•soare dar cu zăpadă înghe
țată. 74 de schiori si schioare 
din Bulgaria. Cehoslovacia, Ita
lia. Polonia, Ungaria, Uniunea 
Sovietică si România au luat 
startul în cursa’ de slalom u- 
rias din cadrul concursului in
ternational F.I.S. dotat cu 
„Cupa Poiaixa".

Au avut loc două manșe co
mune Dentru băieți si fete, 
prima marcată de antrenorul 
Gh. Bălan cu 49 de porti, iar 
a doua în aranjamentul antre
norului sovietic Vladimir Post
nikov cu 47 de oorti. întrecerea 
a fost dominată, asa cum se 
prevedea, de sportivii si spor
tivele care aveau cele mai bune 
puncte F.I.S.. adică cei care au 
luat mai multe starturi în di
verse competiții internaționale, 
schiorii bulgari. Ei s-au pre
zentat la start cu o garnitură 
puternică (din care a lipsit 
doar Petar Popanghelov. angre
nat în cursa pentru -Cupa 
mondială11), astfel că nu a sur
prins comportarea lor foarte 
bună, ceea ce le-a adus ocu
parea primelor 5 locuri în cla
sament. Dintre sportivii români 
Zsolt Balazs, sosii oe locul 6. 
a avut o evoluție satisfăcătoare. 
Si dacă oe ultima porțiune a

• In campionatul vest-german 
s-a desfășurat partida restantă 
dintre V.f.B. Stuttgart șl Bayer 
Uerdingen. Stuttgart a cîștigat cu 
4—0, îmbunătățindu-și simțitor 
poziția în clasament. Iată pri
mele clasate : Bayern MOnchen 
35 p, Hamburger S.V. 34 p, V.f.B. 
Stuttgart șl Borusla Monchen- 
glandbach cite 33 p.

• In campionatul Belgiei, după 
26 de etape conduce Beveren cu 
33 p, urmată de Anderlecht 35 p. 
Seralng 33 p. Duminică, Beveren 
a fost din nou învinsă, de data 
aceasta de Beringen (tocul 17) cu 
2—0, în timp ce Anderlecht s-a 
impus, în deplasare, cu 2—4 la 
Molembeeck. Alte rezultate: Stan
dard — Courtral 0—3 !, Malines — 
F. C. Bruges 4—0, Waterschei — 
La Gantoise 1—2, Lokeren — 
Lierse 2—2.

• In Olanda, lupta pentru pri
mul loc este foarte strinsă Intre 
Feyenoord și P.S.V. Eindhoven. 
Prima are 41, p, a doua 40 p.

HANDBAL • Reprezentativa 
masculină a U.R.S.S. a susținut 
trei jocuri amicale in Islanda, cu 
formația tării gazdă. De fiecare 
dată victoria a fost de cartea 
campionilor lumii : 25—21. 27—22 
șl 22—19.

TENIS • In clasamentul 
„Marelui Premiu* F.I.L.T. 
pe primul loc se află în conti
nuare americanul John McEnroe, 
cu 775 puncte, urmat de compa
triotul său Jimmy Connors — 708 
puncte. Ivan Lendl (Cehoslovacia) 
— 577 puncte. Tomas Smid (Ce
hoslovacia) — 357 puncte Ellot 
Teltscher (S.U.A.) — 298 puncte 
Yannick Noah (Franța) — 296 p. 
• în turneul de la Milano, Iile 
Năstase l-a învins cu 6—3, 0—6, 
7—6 pe americanul Hank Pfister.

Campionatele biatloniștilor seniori

V. TODAȘCĂ (Dinamo), ÎNVINGĂTOR DETAȘAT
IN PROBA DE 20 KM

PREDEAL, 21 (prin telefon). 
Pe pîrtiile amenajate în Valea 
Rîșnoavei din apropierea Pre
dealului au început întrecerile 
Campionatului national al bia
tloniștilor seniori. In prima din 
cele 3 zile rezervate întreceri
lor a fost programată proba de 
20 de kilometri la startul că
reia s-au aliniat 25 de spor
tivi. întrecerea a fost animată, 
mai cu seamă în prima ei par
te. cînd 5 alergători (Barba. 
Magda. Pelin, Crăciun si Te- 
dașcâ) au tras cu maximă pre
cizie în poligon în continuare, 
deși zăpada a fost excelentă 
(pulver) iar temperatura de 
numai minus 3 grade, propice 
unor evoluții bune, rînd pe 
rînd pretendentii la titlu au a- 
cuzat oboseala parcursului si o 
anumită imprecizie la trageri. 
Singurul care a rezistat bine 
efortului cerut de traseu 
(in ultima tură, dată fiind di
ferența mare fată de principa

25 martie —1 aprilie, „Cupa F. R. Ciclism'4

LA CONSTANTA, PRIMUL CONCURST 7

INTERNATIONAL»
Incepînd de duminică 25 mar

tie și pină duminică 1 aprilie se 
va desfășura, la Constanța, tra
diționala competiție tlclistă inter
națională „Cupa F.R.C.-, aler
gare în cadrul căreia urmează 
să fie verificați sportivii suscep
tibili de selecție pentru „Cursa 
Păcii* *.  Anul acesta, la disputele 
de la Constanța se vor alinia 
componențli primei selecționate a 
R. D. Germane. Împreună cu alte 
două echipe de club din țara 
prietenă, reprezentativa pentru 
„Cursa Păcii*  a R. P. Ungare, 
precum șl o selecționată din 
Cehoslovacia, finind cont de a- 
ceastă companie valoroasă. Fe
derația noastră de resort pre
zintă în concurs tot ce are mal 
bun la ora actuală ciclismul 
autohton. în frunte cu rutierul 
nr. 1 al țării, Mircea Romașeanu.

atletism • Maratonul Cte la 
Evry (Franța) a fost câștigat de 
Marc Agosta (Luxemburg) crono
metrat în 2.18:22 • Curea de 
marș desfășurată la Barcelona 
a revenit spaniolului Jose Marin 
(campion european pe 20 km) 
cu timpul de 3.50:16 pe 50 km. 
• Federația japoneză a și comu
nicat numele ooncurentilor pentru 
maratonul olimpic de la Los An
geles î Toshihlko Seko (creditat 
cu 2.08:38) și gemenii Shigeru si 
Takeshi Soh. La fete va lua par
te tînăra de 20 ani Akeral Masuda 

— 2.30:30.
AUTOMOBILISM • A 32-a edi

ție a raliului ..Costa Blanca*  s-a 
încheiat la AHeante. în Spania, 
cu succesul pilotului italian Carto 
Capone pe ,.Landa". 

primei manșe nu s-ar fi re
laxat prematur, altul ar fi fost 
locul ocupat în ordinea finală 
a probei. In competiția femi
nină cele mai bune au fost 
sportivele din Cehoslovacia. Po
lonia si Uniunea Sovietică, o- 
cupantele primelor 9 locuri, iar 
pe pozițiile 10. 11. 12 si 13 s-au 
clasat sportivele noastre Delia 
Parate, Suzana Nagy, Carmen 
Cosma si Adriana Macrea. Joi 
are loc cursa de slalom uriaș 
în cadrul „Cupei Teleferic", în 
care așteptăm o comportare mai 
bună din partea sportivilor 
noștri.

REZULTATE. Băieți : 1. V. 
Arșikov 2:09,39. 2. D. Anghe- 
lov 2:11,45. 3. L. Popov 2:11.49,
4. L. Kujinski 2:11,56, 5. D. Shov 
2:12.39 — toți din Bulgaria, 6 
Z. Balazs 2:14.73... 10. M. Bîră 
2:15,25. 11. V. Podani 2:15.37. 
Fete : 1. Lenka Kebronova (Ce
hoslovacia) 2:1935, 2. Dorota 
Kwiatek (Polonia) 2:20.00. 3.
Petra J and o va (Cehoslovacia) 
2:21,84. 4. Magdalena Dziobora 
(Polonia) 2:23,73. 5. Malgorzsata 
Bachleda (Polonia) 224,34, 6. 
Nora Caniova (Cehoslovacia) 
224.41... 10. Delia Parate 22733. 
11. Suzana Nagy 229.71, 11
Carmen Cosma 231.66. 11 A- 
driana Macrea 2:31.99

Pout IOVAN

lii săi urmăritori a încetinit 
chiar ritmul !) a fost dinamo- 
vistul Vladimir Todașcă (an
trenor : Stefan Stăieuleseu). □ 
Si-a adjudecat victoria In mo
dul cel mai clar cu putință 
(doar două talere intacte, dis
tanta fată de locul 2. M. Ră- 
dulescu. aiungind. In final, la 
peste 2 minute si jumătate), si 
a intrat, in posesia primului ti
tlu don cete 3 care vdt fi de
cernate în total, la această e- 
ditie (două individuale si unul 
la ștafete).

REZULTATE TEHNICE, 20 
km. individual : 1. V. Todașcă 
(Dinamo) lhl6:20 (2 min. pena
lizare). 2. M. Radulescu (ASA 
Brașov) lhl8:55 (5 min. pen), 3. 
M. Barbu (ASA Brasov) lhl9:55 
(5 min. pen). 4. V. Magda (Ste- 
gul roșu) lh20:16 (3 min pen),
5. V. Pelin (ASA Brasov) lh 
20:35 (4 min pen), 6. V. Băje- 
naru (ASA Brașov) lh21:34 (8 
min pen).

AL SEZONULUI
Competiția se va desfășura după 
următorul program : 25 martie, 
ora 10 — etapa I : Constanța — 
Mangalia — constanța (80 km) ;. 
24 martie, ora 14 — etapa a n-a: 
Constanța — Tarlverde — Con
stanța (104 km) ; 27 martie, ora 
U — etapa a IlI-a : Constanța — 
Adamclisi — Constanța (120 km); 
20 martie, ora 14 — etapa a IV-a: 
Constanța — Mangalia — Con
stanța (80 km) ; 29 martie, ora 
10 — etapa a V-a : contratimp 
Individual pe șos. Basarab (20 
km) ; 30 martie, ora 14 — etapa 
a VI-a : Constanța — Tarlverde 
— Constanța (100 km) ; 31 mar
tie î ora 13 — etapa a Vil-a : 
Constanța — Adamclisi — Con
stanța (130 km) : 1 aprilie, ora 
10 — etapa a Vin-a : circuit pe 
un traseu din centrul municipiu
lui Constanța (44 km).

TELEX • TELEX
CICLISM • Competiția ..săpti

mbra catalană- a programat 
marți o etapă de 234 km (Geco- 
na — Andorra) cane a fost ctștl- 
gată de span olul FeUpe Yanez cu 
timpul de 6.46:24. In clasamentul 
general lider este tot un spaniol, 
Jose Recto cu timpul 10.00:37. a- 
celașl cu cel al coechipierului său 
Vicente Bel da

GIMNASTICA • Concursul In
ternational de gimnastică ritmică, 
găzduit de localitatea cehoslovacă 
Olomouc, a fost dominat de cam
pioana europeană, sovietica Dalia 
Kutkaite, cu 39.40 p urmată de 
cehoslovaca Daniela Bosanska cu 
39.00 D.

IIILIA MATLLSCU A CÎȘTIGAT ȘASt PROBI!
La patrulaterul de înot 

care a avut loc zilele trecute 
în bazinul (50 m) din locali
tatea Chomutov (Cehoslovacia), 
cu participarea unor tineri 
sportivi — născuți în 1970 și 
1971 — din România, Cehoslo
vacia, R.D.G., Polonia, re
prezentanții noștri au avui 
o comportare bună. Un fru
mos succes a objinut ploieș- 
teanca Iulia Mateescu. Eleva 
lui Mihai Gothe a cîștigat 
șase probe : 100 m liber, cu
timpul de 59,75, 100 m fluture, 
CU 134,76, 200 m spate, cu
2:22,50. 200 m mixt, cu 2:25,64, 
100 m spate, cu 1:06,14, 200 m 
fluture, cu 232,90. Mădălin 
Iliescu, tot de la C.S.Ș. Plo
iești, a cîștigat probele de 400 
m mixt — 5:01.05 și 200 m 
mixt — 2:20,97, sosind al doi
lea la 100 m fluture — 1:04,71 
și 200 m fluture — 2:20,57.

Miinc, in prima zi a „Trofeului Carpați" la polo

ROMANIA-UNGARIA, CEL MAI ATRACTIV 
MECI DIN CELE DOUĂ REUNIUNI

Cea de a opta ediție a tur
neului internațional de polo al 
României, dotat cu .Trofeul 
Carpați", se desfășoară de mii- 
ne pină duminică in frumosul 
bazin de dimensiuni olimpice 
din Pitești, in organizarea F.R. 
Na ta ție și a CJ.E.F.S. Argeș. 
La întreceri participă opt echi
pe, pe lista de înscrieri surve- 
nind o modificare : în locul 
reprezentativei Iugoslaviei, a- 
□ un tată inițial, va evolua se
lecționata de tineret a țârii 
noastre.

Atractiva competiție debutea
ză cu reuniunea programată 
miine dimineață, de la ora 9, 
In care se întilnesc, în ordine, 
România tineret — Egipt (gru
pa B), Polonia — România 
(grupa A), Cehoslovacia—Cuba 
(B), Ungaria — Bulgaria (A). 
Cea de a doua etapă are loc 
tot miine, de la ora 16, după 
festivitatea de deschidere dis- 
puttndu-se partidele Egipt — 
Cuba, Polonia — Bulgaria. 
ROMÂNIA — UNGARIA (cel 
mai interesant meci al zilei, 
poloiștii noștri jucînd cu vice- 
campioana mondială și euro
peană) și România tineret — 
Cehoslovacia,

• După 24 de etape, in cam
pionatul Turciei conduce echipa 
Fenerbahce — 36 p„ urmată de 
Trabzonspor — 35 p și Galata- 
saray — 33 p. Rezultate din eta
pa a 24-a : Ordupsor — Trabzqn- 
?por 9—1 ; Antalyaspor — Gala- 
tasaray 1—1 ; Fenerbahce — Sa- 
karyaspor 2—2 ; Beșiktaș — Ko- 
kaeli 2—1 ; Boluspor — Ankara- 
gtlcu 3—9.

CAMPIONATE

Pe locul doi s-au mai situat 
băimărencele Simona Ritti, 
la 200 m liber — 2:13,96 și Li- 
gia Cozma, la 400 m liber — 
4:39,40, orădeanul Laszlo Bay, 
la 100 m liber — 59,36. și șta
fetele de 4X 100 m mixt f — 
4:36,33, 4X100 m mixt b —
4:31,77, 4X100 m liber f (Ma
teescu, Cozma, Stela Pura, Ta
mara Costache) — 4:07,80 — 
rec. național 14 ani și 4 X 200 
m liber f (Pura, Costache, Iu
lia Popescu, Cozma) — 9:13,57, 
rec. național 14 ani, junioare 
și senioare. Tinerii înotători 
români au mai ocupat 12 locuri 
3 (Bay — 3. Adriana Șerban — 
2, Ritti — 2. Cozma, Panga, 
Costache, Adrian Pop, ștafete 
de 4 X 200 liber b). echipa 
noastră clasîndu-se în final 
pe locul doi in toate cele trei 
ierarhii, după formația din 
R. D. Germană.

Simbătă, de ia ora 16, se 
desfășoară ultimele partide din 
cadrul celor două grupe : Egipt 
— Cehoslovacia, Ungaria — Po
lonia, Bulgaria — România, 
Cuba — România tineret. în 
funcție de locurile ocupate în 
grupe, echipele se vor întîlni 
duminică, de la ora 9,30, in 
meciurile pentru clasament, fi
nala, care urmează să opună 
ciștigătoarele grupelor, fiind 
programată de la ora 12,30.

Așteptăm jocuri de bun ni
vel, dată fiind prezența unor 
formații fruntașe ale acestui 
sport în arena internațională, 
care să dezvăluie multe din 
frumusețile jocului cu mingea 
pe apă spectatorilor argeșeni, 
pentru prima oară martori ai 
unei competiții internaționale 
de polo. Sperăm, totodată. în- 
tr-o deplină angajare, in evo
luții convingătoare ale primei 
noastre reprezentative — în 
lotul antrenat de Gh. Zamfi- 
rescu și D. Popescu figurează, 
Intre alții, Costrăș, Hagiu, Moi- 
ceanu, S. Popescu, Ardelean, 
Simion, ca și ale selecționatei 
de tineret (antrenori Al. Bădiță 
și E. Georgescu, jucători : 
Grancearof, Fruth, Pantea, Ra
gea. Oprișan ș a.).

Duminică Feyenoord a surclasat 
(5—0) pe Helmbnd Sport (ultima 
clasată). în timp ce P.s.v. Eind
hoven a terminat Ia egalitate 
(1—1) cu Deventer, în deplasare. 
Ajax, care ocupă locul al treilea 
(37 p) a fost Învinsă, pe teren 
propriu, cu 3—0 de F. C. Haar
lem I

La încheierea ediției

SE CUNOSC SEMIFINALISTELE

CUPELOR EUROPENE
Ieri, s-au desfășurat meciurile retur din sferturile de finală ala 

cupelor europene. Echipele subliniate s-au calificat pentru semi
finale, programate ta 11 și 25 aprilie.

Iată rezultatele (între paranteze figurează rezultatele 
manșă) sosite pînă ta închiderea ediției.

din prima

C.C.E. i Dundee Utd. — Rapid Vieno (1-2) 1-0

Dynamo Berlin - A. S. Roma (0-3) 2-1

Dinamo București . - Dinamo Minsk (1-t) 1-0

CUPA CUPELOR : Manchester Utd - C. -F. Barcelona (0-2) 5-0
Sahtîor Donețk - F. C. Porto (2-3) 1-1

F. C. Aberdeen - Ujpestl Dotso (0-2) 1-0

Juventus • Haka Valkeakosk» H-0) 1-0

CUPA U.E.F.A. t Austria Vieno - Tottenham (0-2) 2-2

Hojdut Solit * - Sparta Praga (0-1) 2-0

Spartak Moscova - AnderiecM (2-t) 1-0

Sturm Grav — Notfînohnm Pores* (0-1) 1-1

LA C.M. DE CROS
Duminică va avea loc in S.U.A. 

campionatul mondial de cros. In 
cursa feminină va lua oarbe si 
echipa României, alcătuită din 
Mar ici ca Puică, Elena Fidaiov, 
Paula Hie, Mitica Junghiata și 
Margareta Keszeg. Antrenor : Ion 
Puică. Reaimintdm că în 1978 re
prezentativa țării noastre a obți
nut titlul mondial, iar în 1988 
Maricica Puică a fost campioană 
a lumii.

PE GHEATĂ 
ȘI PE ZĂPADĂ

CAEN — în cadrul campionatu
lui mondial de hpchel pentru ju
niori grupa ,,B“, Norvegia a învins 
Franța cu 7—3, iar Austria a dis
pus de România cu 4—2 (1—4, 
0—1, 3—0). Pentru echipa noastră 
au marcat Bedo șl Lukacs. Alte 
rezultate : Polonia — Danemarca 
6—2, Olanda — Japonia 6—G.

GRENOBLE — Competiția de ho
chei dotată cu „Cupa prieteniei*,  
cu participarea primelor repre
zentative din cîteva țări a opus 
Franței formația R. D. Germane. 
Oaspeții au învins cu 6—3. Alte 
meciuri : Elveția — Ungaria 4—2, 
R.P. Chineză — Japonia 4—4.

MUNCHEN — ..Cupa Mondială*  
la schi a programat pe pîrtia de 
la Zwiesel (R. F. Germania) o 
probă feminină de slalom special 
câștigată de Hanni Wenzel (Lioctt- 
tenstein) — 1:31,77. urmată de Ta
mara McKinney (S.U.A.) — l:3i,94 
și Perrine Pelen (Franța) — 
1:32,58.

Lideră a clasamentului general 
se menține Erika Hess (Elveția), 
cu 247 puncte, secundată de Hannl 
Wenzel — 238 puncte

varșovia — Proba masculină 
de slalom special de la Zakopane 
a revenit schiorului polonez Ja
nusz Brubel — 1 :34.76,. secundat 
de Walter Renner (Cehoslovacia) 

1:35,41. în proba similară frni- 
nlnă, pe primul toc s-a situat Mo
nika Lehowska (Polonia; — 
1:26.85.

ROMA — Concursul in'.ernatio- 
nal de schi de la Monte Dora 
s-a Încheiat cu o probă mascu
lini de slalom spec al în care 
victoria a revenit francezului Da
nte*  MougeJ - 1:49 85. urmat de 
iugoslavul Igor Podbol — 1 sa.or 
șl austriacul Roland Pfeifer — 
130.U.

ȘAH: TURNEUL

CANDIDATELOR
MOSCOVA, 21 (Agerpres). — 

Partida a 6-a a finalei turneu
lui candidatelor la titlul mon
dial de șah, ce se dispută la 
Soci, a fost cistigată de Lidia 
Semenova. Scorul este acum 
3.5—2.5 puncte în favoarea I- 
rinei Levitina.
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