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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, joi, 22 martie, s-au în
cheiat lucrările Plenarei Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul tovarășii : Ioachim 
Moga, Marin Nedelcu, Anton 
I.ungu, Ilie Cîșu, Iosif Szasz, 4 
Pantelimon Găvănescu, Ion Lă- 
zărescu, loan Avram. Gheor- 
ghe David, Gheorghe Dinu, Ma
ria Ghițulică.

Examinînd documentele su
puse dezbaterii, vorbitorii au 
dat o înaltă apreciere contri
buției esențiale a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Ia elabora
rea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului 
și statului nostru, la fundamen
tarea și transpunerea în viață 
a programelor de dezvoltare e- 
conomîco-socială a țării, Ia 
sporirea continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a po
porului, Ia mobilizarea și stimu
larea tuturor energiilor crea
toare ale națiunii, în vederea 
edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate în pa
tria noastră, la creșterea rolu
lui și prestigiului României so
cialiste în lume.

HOCHEIUL, MAREA PASIUNE A CELOR MICI

rî Printre cele mai populare discipline sportive la Miercurea Ș
Ciuc se numără, fără îndoială, hocheiul. In imagine o 0 

g echipă de... pitici venind de la antrenament.

Așadar, „După atita frig și ceață"... primăvara începe să-și re
intre în drepturi. Zile frumoase încep să cheme tot mai des pe 
iubitorii de mișcare in aer liber, ca și pe performeri, spre tere
nurile de sport. Cum sînt așteptați acolo, ce se petrece intr-o zi 
pe o bază sportivă, cum și cit sînt folosite amenajările existente, 
care sînt preocupările gazdelor pentru organizarea unor acțiuni 
de masă sub genericul „Daciadei“ și înaintea competițiilor ofi
ciale de care ne mai desparte doar puțină vreme ? Sint întrebări 
la care am căutat răspuns în raidul nostru.

CUM SÎNT PREGĂTITE BAZELE SPORTIVE
PENTRU SEZONUL ÎN AER LIBER?

LA C.S. PROGRESUL, PREMIERE 
Șl PROIECTE

Iarna n-a plecat încă, primă
vara dă semne de nerăbdare, 
așa că — deocamdată — pregăti
rile sportivilor de la Progresul 
București se desfășoară în săli. 
Seniorii, juniorii șl copiii clubu
lui, precum și ai altor unități 
sportive (care închiriază bazele 
respective) foloseso sala de jocuri 
sportive, sălile de scrimă, tenis 
de masă, lupte și de forță, din 
zori și pînă în seară, ele găz
duind atît antrenamente cît și 
competiții.

HANDBALISTELE DE LA CHIMISTUL RM. VÎLCEA 
AU PLECAT LA OLDENBURG

Ieri a plecat la Oldenburg 
(R. F. Germania) echipa femi
nină de handbal Chimistul Km. 
Vîlcea. care va susține dumi
nică 25 martie primul meci al 
finalei „Cupei F.I.H.”, cu for
mația locală VfL Oldenburg. 
Antrenorii Constantin Po
pescu și Maria Ciulei au 

însuflețiți de îndemnurile, in
dicațiile și orientările date de 
secretarul general al partidului, 
participant» la lucrările plena
rei au exprimat voința unani
mă a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii de a acționa 
cu fermitate, cu dăruire și spi
rit revoluționar pentru îndepli
nirea exemplară a planului pe 
acest an, a tuturor obiectivelor 
actualului cincinal, pentru rea
lizarea neabătută a hotăririlor 
Congresului al XH-lea și 
Conferinței Naționale ale parti
dului.

Comitetul Central a aprobat, 
în unanimitate, documentele în
scrise pe ordinea de zi a ple
narei și a adoptat, in legătură 
cu acestea, o hotărire, care se 
dă publicității.

In încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Co
munist Român.

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost ur
mărită cu deosebit interes, cu 
profundă satisfacție și aprobare 
unanimă, fiind subliniată, in 
repetate rînduri, cu puternice 
și îndelungi aplauze.

Aceasta nu Înseamnă, insă, că 
gospodarii complexei baze sporti
ve din strada dr. Staicovici se 
limitează în a asigura condiții

bune oaspeților din săli. încă 
din toamnă ei s-au îngrijit, au 
luat măsuri și au obținut reali
zări concrete în perspectiva se
zonului în aer liber. Să mențlo-

la dispoziție întregul lot 
(nici o jucătoare accidenta
tă), printre, handbalistele care 
au făcut deplasarea numărîn- 
du-se Verigeanu, Torok, Popes
cu, Morariu, Rouă-Lada, Petre, 
Andionache, Pestrea și Ro- 
deanu.
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Plonjonul lui Rednic, la un pas de.„ 2—O cu Dinamo Minsk

După răsunătoarea calificare a campionilor noștri la fofbcsl

DINAMO CONTINUĂ CURAJOS BĂTĂLIA
PENTRU... ROMA, ORAȘUL FINALEI C. C. E.
Răsunătoarea calificare a di- 

namovistilor bucuresteni în se
mifinalele C.C.E. e în conti
nuare comentată în întreaga 
tară si — desigur, — in 
redacțiile tuturor ziarelor 
europene. în vestiarul lui 
Dalglish si Rush (Liverpool), 
al lui Falcao și Conti (Roma), 
al scoțienilor Stark șl Dodds 
(Dundee). E. desigur, firesc, dat 
fiind faptul că1 în această fază 
a competiției, cînd au mai ră
mas doar patru echipe, telexu
rile au si început să bată pen
tru a afla un amănunt în plus 
despre toti cei „patru mari".

DINAMO e intre acești patru 
mari. După o selecție aspră. în 
care au rămas două echipe in
sulare (pe lîngă alte patru e- 
chipe britanice, într-un duel 
captivant cu... Europa) si A.S. 
Roma, campioana Italiei, care, 
recunoscînd valoarea Braziliei 
la Ei Mundial ’82 i-a retinut pe 
Falcao si Cerezzo la Roma, pen
tru duelurile cu... restul Euro
pei.

Privind tabloul „celor 12“ din 
toate cupele europene, remar
căm o interesantă coincidență. 
Dacă pentru turneul final al 
Campionatului european s-au

năm, în acest sens, darea în folo
sință a sălii de forță (inaugu
rată de curlnd) pe care o utili
zează cel ce vor intra în activi
tate competițională în lunile de 
primăvară (și nu numai ei) șl 
amenajarea tribunei oficiale la 
terenul central de fotbal.

Raid-ancbetă realizat de
Dumitru STANCULESCU 

Viorel TONCEANU 
Vasile TOFAN

(Continuare In pag 2—3)

OINĂ - „UN ADEVĂRAT TEZAUR 
CARE TREBUIE BINE PĂSTRAT»
Cei care sînt apropiați spor

tului nostru național, pe care 
îl iubesc și îl propagă cu pa
siunea ce o merită din plin a- 
ceastă disciplină au avut. cu 
puțin timp în urmă, mo
tive în plus de satisfacție : 
Ministerul Educației și Invă- 
țămintului a introdus în pro
grama de studiu — pentru anul 
școlar 1981—1985 — a claselor 
I—IV și învățarea oinei. S-a 
realizat, astfel, un obiectiv in
clus an de an în planurile co
mune ale federației și aminti
tului minister, și acest fapt este 
de natură să repună în drep
turi un sport atît de străvechi, 
dar mai ales să-i deschidă fru- 

calificat din această parte a 
Europei România si Iugoslavia, 
iată că în grupul celor 12 se a- 
flă tot numai două echipe din 
zona noastră, adică Dinamo 
București sl Hajduk Split

Calificarea dinamoviștilor în 
semifinale, dincolo de aprecie
rile tehnice, care sfîrșesc prin 
a pune tn prim-plan maturita
tea echipei noastre campioane, 
ne invită la o reflecție : în ul
timii doi ani, în fotbalul nostru 
s-a produs o frumoasă emula
ție, care a sfîrșit prin a forma 
o ștafetă-record, asemănătoare (Continuare in pag 2-3)

Victorioși, jucătorii de la Dinamo București fac turul de onoare 
al stadionului „23 August" Fotografii : Dragoș NEAGU

Agenția Reuter: „OINAMO BUCUREȘTI, 0 PLĂCUTĂ SURPRIZĂ"
ECOURI DE PESTE HOTARE

Agențiile internaționale de 
presă publică noi comenta
rii pe marginea meciurilor din 
cadrul sferturilor de finală 
ale cupelor europene la fotbal, 
subliniind între altele suc
cesul echipei Dinamo Bucu
rești, calificată pentru pri
ma oară în semifinalele ..Cu
pei campionilor europeni".

Astfel, în comentariul a- 
genției United Press Interna
tional se scrie, printre altele ; 
„Prezența fotbaliștilor de Ia 

moașe perspective în planul 
ariei de răspîndire.

Am început scurta privire 
retrospectivă a oinei în a- 
nul 1983 cu detaliul de mai sus. 
făcînd legătura cu o inițiativă 
care a demarat de mai mulți 
ani. și care se prezintă acum 
cu un fructuos bilanț. Avem 
in vedere Campionatul de oină 
al liceelor agroindustriale Se 
vor împlini, în această vară, 
zece ani de la introducerea 
sportului național al româ
nilor în unitățile școlare care 
pregătesc cadre pentru agri
cultură și este îmbucurător că 
toate cele 164 de licee de pro- 

cu ștafetele atletice cînd timpul 
total. împărțit la patru, e su
perior timpului realizat de fie
care alergător în parte.

Startul acestei mari si rod
nice întreceri a fost dat acum 
ioi ani. prin victoria echipei 
României (în premieră !) asu
pra Suediei. De atunci, din a- 
cea zi de. 8 septembrie 1982. 
totul se leagă, se împletește. 
După numai cîtvea zile. Uni-

ioan CHIRILA

Dinamo București in semifi
nalele „Cupei campionilor 
europeni" se datorează unei e- 
voluții notabile in această 
competiție, in care s-aa afir
mat calitățile tehnice și ma
turitatea tactică ale echipei 
românești".

Comentatorul agenției Reuter 
apreciază calificarea forma
ției Dinamo București drept 
o plăcută surpriză, amintind

(Continuare in pag 2—3)

fii existente pe cuprinsul țării 
sînt incluse cu o echipă sau cu 
mai multe în atractiva mani
festare. In plus, este de men
ționat că M.E.I. și Consliul 
Național al Organizației Pio
nierilor au organizat și anul 
trecut „Cupa speranțelor" ur
mată, spre sfîrșitul verii, 
de trimiterea în tabără de la 
Mangalia — această acțiune de
venită și ea tradițională — a 
peste 30 de echipe cu aproape 
500 de pionieri si copii, pentru

ton GAVRILESCU

(Continuare in oag. 2-5)



In dcrftyul Divizie* „A‘‘ dc bascDct Icminia

OLIMPIA-,,U“ CLUJ-NAPOCA 1-1
Cu meciurile etapei a 32-a, desfășurate miercuri și 

joi, s-a încheiat al patrulea tur al campionatului na
tional de bascheit feminin și urmează ca ultimul act 
ăl întrecerii turneele finale, să aibă loc între 4 și 8 
aprilie, la Cluj-Napoca (pentru echipele din grupa 
valorică 1—6) si la Rm. Vîlcea (grupa 7—12). Pînă a- 
tunci, clasamentul competiției 
grupa 1—6 : 1. . Universitatea
C.S.Ș. Viitorul Clu'i-Napoca 77 p, 
2. Olimpia București 75 p. 3. 
Voința București 67 p (1 joc 
mai puțin). 4. Politehnica Spor
tul studențesc București 64 p. 
5. Progresul Stirom București 59 
p, 6. Crisul Oradea 58 p (1 joc 
mai puțin) ; grupa 7—12 : 7. 
Chimistul C.S.Ș. Rm. Vîlcea 62 
p, 8. Politehnica Timișoara 62 p, 
9. Comerțul Tg. Mures 58 p. 10. 
ICEMENERG București 57 p. 11. 
Mobila C.S.S. Satu Mare 56 p. 
12. C.S.U. Prahova Ploiești 53 p.

Rezultate și amănunte de la 
meciurile etapei a 32-a :

GRUPA 1—6
OLIMPIA BUCUREȘTI — U- 

NIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA 1—1 -. 64—52 (30—20) si 59— .
62 (35—32). Desfășurate în sala 
Olimpia, meciurile au prilejuit 
întreceri diferite ca aspect și 
rezultate. Miercuri, bucureșten- 
cele au dominat net o echipă 
care a început întrecerea inad
misibil de contractată. Scorul 
de 22—6 în favoarea formației 
antrenată de D. Paraschivescu 
reflectă superioritatea acesteia, 
dominarea continuînd aproape 
în întreaga primă repriză. A- 
poi, studentele au pornit într-o 
cursă de urmărire (pe fondul 
unei apărări presing), prin care 
au redus din handicap pînă la 
6 p (30—36 min. 26), după care 
Olimpia a revenit, s-a detașat 
din nou datorită în mare mă
sură bunelor prestații 
Mălina Marinache, 
Cristca. Alexandrina 
Măndica . Ciubăncan. 
clar si absolut meritat. A doua 
zi partida a fost mult mal dis
putată, clujencele renunțînd în 
a o folosi cu predilecție pe 
Magdalena Pall și preferind jo
cul colectiv, care s-a dovedit 
mai eficient. Formația pregătită 
de antrenorul N. Martin a con
dus cu 19—12. a fost egalată 
și condusă la rîndul său. a re
venit. iar spre final (min. 33) 
a obținut 54—47 si in continuare 
si-a păstrat un avans nu mare, 
dar suficient pentru a realiza 
un succes incontestabil, la care 
au contribuit în special Magda
lena Pall. Virginia Popa. Gbeor- 
gbița Bolovan, Elisabeta Cze- 
gledi (o revelație) si junioara 
Enyedi Tunde. Conducerii teh
nice a echipei Olimpia îi re
proșăm că nu a avut încredere 
în unele jucătoare de pe banca 
rezervelor (Lenuta Triei. de 
pildă).

Au înscris : P.rvan 0+4. Tried 
4+0, Bâră 10+4, Cristea 11+10. 
Marinache 18+12 Bâdinici 3+15. 
Ciubăncan 18+14 pentru Olim
pia. respectiv Enyedi, 10+4, Ba- 
gin 2 u 0, Sicriu 84'2, Popa 4+ 
10 Costanașiu 4+0. Bolovan 
4+8. Pali 14+18. Czegledi 4+9, 
Kiss 2+11. Arbitrajului prestat

avute de
Romela 
Bâră si 
cistigind

se prezintă astfel :

fit

însemnări de la C. S. Ș. 2 Minaur

NEAGU

Cnstea (in 
se vede il
ia coș) a 
contribuție

C. 
îi

joaeă Dan Bo- 
interesat, desi-

Romela 
imagine 
runcind 
avut o 
importantă la vic
toria de miercuri a 
echipei Olimpia in 
meciul cu „U". 
Foto :

Dragoș

A. Gu(â —de cuplul
i-a lipsit uniformitatea

miercuri 
I. Olaru 
în aprecierea greșelilor perso
nale. ceea ce nu scade. însă, 
comportarea antrenorului bucu- 
restean C. Paraschivescu, care 
a protestat deseori (uneori în 
mod nesportiv) la decizii. Joi, 
A. Guță si z, Raduly au con
dus ireprosabiL (D. STANCU- 
LESCU)

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
— PROGRESUL BUCUREȘTI
1— 1 : 60—61 (36—34) și 87—58
(38—29). După un meci cu o 
desfășurare echilibrată, baschet
balistele de la Progresul au ob
ținut victoria printr-un cos în
scris în ultima’ secundă de Vio
rica Ciocan (ca urmare a unei 
intercepții efectuată de aceeași 
jucătoare',. Joi, studentele au în
deplinit o formalitate în fata 
unor adversare mulțumite de 
victoria din ajun. Coșgetere : 
Zida.ru 12+13. Prăzaru-Mate 
10+20 de la Politehnica, respec
tiv Pușeasu 11+12. Simioană 
17+5. (D. DIACONESCU — co
resp.)

GRUPA 7—12
C.S.U. PLOIEȘTI - ICEM

ENERG BUCUREȘTI 1—1 : 85— 
87 (43—39) si 80—67 (37—34).
Prima partidă a avut un aspect 
echilibrat, cu spectaculoase răs
turnări de scor. în final victo
ria revenind bucurestencelor. 
Al doilea meci a fost dominat 
de ploiestence din primul și 
pînă în ultimul minut de joc. 
Coșgetere : Lambrino 23+27, Ol* 
teanu 22+16. Brezoianu 22+15, 
respectiv Hosszu 19+18, Blîndul 
16+12. Iatan 16+10 (O. BĂL-
TEANU, coresp.).

CHIMISTUL RM. VÎLCEA — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA
2— 0; 81—64 (39—30) și 90—69 
(14—33). Ambele întâlniri au a- 
vut un numitor comun în evo
luția bună a vîlcencelor. ele 
impunindu-se fără probleme în 
fața unei echipe cu o replică 
palidă. Coșgetere : Barbu 30+ 
19, Misăilă 21+28, respectiv 
Bodea 21 + 14, Armion 14+5. (P, 
GEORNOIU, coresp ).

MOBILA SATU MARE — 
COMERȚUL TG. MUREȘ 2—0 : 
59—51 (25—24) si 68—59 (37—32). 
După perioade bune de echili
bru. sătmărencele s-au dove
dit mai precise în finaluri de 
meci, adjudecîndu-și de fiecare 
dată victoria. Coșgetere: Gross 
18+19, Groza 16+2. respectiv 
Mathe 21+22 Fărcas 4+12. (Șt. 
VIDA, coresp.).

In 1981 — pe primul loc în 
concursul republican de ju
niori II, în 1982 — campioni la 
juniori I și locul 3 la juniori 
II. Campioni naționali și in 
1983. Acesta este palmaresul 
Clubului sportiv școlar nr. 
2 Minaur Baia Mare. O „recol
tă" de titluri care nu este la 
îndemîna oricui, pentru ob
ținerea căreia a fost nevoie 
de multă, foarte multă muncă. 
Ne confirmă Ioan Chira, pro
fesor responsabil de catedră și 
antrenor al echipei campioane : 
„Am început, cum era firesc, 
cu selecția. Colegii de la ca
tedra de handbal — Claudiu 
Matis, loan Belu, Gabriela 
Rusu — au vizitat multe școli 
generale din municipiul Baia 
Mare. Dar aceasta s-a întîm- 
plan nu mai înainte de a ne fi 
convins că handbalul a „prins", 
cum se spune, printre școlari. 
Cind divizionara „A“ H. " 
Minaur juca acasă, elevii 
Urmăreau cu răsuflarea tăiată 
pe băieții lui Lascăr Pană".

Grupele de performantă de 
la C.S.Ș. 2 Minaur. coordonate 
de profesorii loan Chira, Ma
tilda Covaciu și Ioan Negovan, 
constituie o pepinieră sigură 
pentru formațiile divizionare 
„A“ H. C. Minaur și Minerul 
Cavnic, și „B“ — H. C. Minaur 
II Baia Mare, ca și pentru e- 
chipe de prin alte părți, cum ar 
fi, de pildă. Universitatea Cluj-

Napoca, unde 
torce. Ne-a 
gur, cum se lucrează la aceas
tă unitate, cum s-a reușit ca 
din 1980 încoace aproape 20 de 
sportivi să fie promovați în e- 
chipe din eșaloane superioare, 
iar unii chiar în loturile repre
zentative de juniori și tineret ? 
Cadrele didactice au grupe 
cu un număr restrîns de elevi, 
dar numai dintre aceia care au 
trecut prin multe teste și oferă 
garanția că pot face față cerin
țelor marii performanțe, 
tru verificarea 
acestora, 
constituie 
„posturi" 
sportiv școlar.
nu oricine este în stare să facă 
față înaltelor exigențe, din mo
ment ce obiectivul propus este 
— în ultimii trei ani — câști
garea titlului de campioni 
naționali. Dan Botorce, Iosif 
Sabău, Robert Kiss, Nicolae

Pen- 
potențialului 

primul examen îl 
ocuparea unor 

în echipa clubului 
Se înțelege că

„Această d 
nea Ioan Cil 
ră pe durați 
Iar, ea ad 
nale. La /ta 
profesorii ffl 
naur oferă | 
necesară". $

Din totalu 
cîte funcții 
unitatea șco] 
13 sînt de 
primiți elevi 
sa a V-a. 
de nivel I, 3 
gură o nel 
handbalului 
care cunj 
Lascăr Pana 
„Dispunem ] 
gură, avina 
pînă a-i pi 
„mare", tini 
prin filtrul 
poi prin aci 
unde, se știa 
deloc ușoara 
în acest staq 
la noi, am ] 
tiu de organl

Echipa C.S.Ș. 2 Minaur, campioană națională ] 
tn picioare (de la stingă) : loan Chira, antr&iJ 
bici, R. Kiss, A. Varai. M. Ferenț. V. Lițe, C. 
Ioan Checicheș (antrenor secund). Rindul din 
Boca. S. Cuc, T. Cojocaru, C. ~

IN PROGRAMULRUGBYȘTILOR „TRICOLORIu
Luptă susținută in „Trofeul Sportul4

Parasca,

DUMINICĂ, ÎN CAPITALĂ, „CUPA PRIMĂVERII"
START IN SEZONUL DE DIRT-TRACK

Sezonul competițlonal de dlrt- 
track se va deschide duminică 
cu întrecerile „Cupei Primăverii", 
organizate de clubul sportiv Me
talul București pe pista stadio
nului din șoseaua Pantelimon, 
cu începere de la ora 10,30. Par
ticipă specialiști al genului de 
la I.P.A. Sibiu, Voința Sibiu, 
C.S. Brăila, Steaua șl Metalul 
București. In preziua concursu
lui, alergătorii de dirt-track de 
toate categoriile vor fi supuși

testului pentru îndeplinirea hare
murilor impuse in vederea ad
miterii în activitatea competițio- 
nală a anului 1984.

• Aflăm cu regret că maestrul 
emerit al sportului Nicoîae (Pu
tu) Sădeanu, campion șl record
man de motociclism, a încetat 
din viață. Toți cel care l-au cu
noscut Ii vor păstra o frumoasă 
amintire pentru anii pe care l-a 
dăruit sportului cu motor.

• Agenda relațiilor inter
naționale ale rugbyului nos
tru devine pe zi ce trece tot 
mai bogată. In luna mai va e- 
volua în țara noastră echipa 
Scoției, recenta cîștigătoare a 
„Turneului celor 5 națiuni", in 
care a realizat o suită de 4 vic
torii din tot atitea posibile. 
Rugbyștii scoțieni vor sus
ține 3 partide (două la Bucu
rești, una la Constanta), dintre 
care ultima — la 20 mai — va 
fi o partidă-test, in care Sco
ția va intilni echipa reprezen
tativă a României.

• La 5 ianuarie 1985 rugbyul 
românesc va trăi un alt mo
ment istoric : pe celebrul sta
dion londonez „Twickenham", 
adevărat „templu" al rugbyului 
britanic, va avea loc primul 
meci-test dintre echipele na
ționale ale Angliei și Româ
niei. Deoarece în această pe
rioadă a anului rugbyștii noștri 
vor fi în afara sezonului com- 
petițional, ei vor susține înain
tea testului cîteva jocuri 
pregătire. Programul : la 
decembrie 1984 echipa noastră 
va juca la. Gosford cu Selec
ționata Angliei de nord, pen
tru ca apoi, la 1 ianuarie 1985, 
să întîlncască la Gloucester o 
foarte puternică Selecționată 
a Angliei de sud-vest. 
înainte de a ajunge 
rugbyștii români, 
juca două partide 
tire în Franța, cu 
încă nedesemnate. '

• Nu trebuie uitate nici cele 
două partide oficiale din cadrul 
campionatului european, pe 
care echipa noastră reprezen
tativă le are în programul ei 
în această primăvară : 8 apri
lie, la București, cu Maroc : 22 
aprilie, la Acvila, cu Italia.

® U. S. Montauban, din pri
ma divizie franceză, va juca în 
România în luna august cu 
R. C. Grivița Roșie și cu o altă 
adversară ce urmează a fi sta
bilită.

SPORTUL", 
au înscris 

cîte 5 eseuri, 
fruntea între-

Boca și alții, mai înainte de a 
face parte din echipa școlii, 
sau de a evolua la Cluj-Napo- 
ca, la Cavnic sau la Minaur II, 
au trecut prin campionatul de 
handbal al școlilor generale, 
cînd erau prin clasele V—VI.

și de
Iar al județt 
directorului 
naur. Liviu 
un ajutor pri

de
29

Mai 
în Anglia 
vor mai 
de pregă- 
adversare

CUM SINT PREGĂTITE BAZELE SPORTIVE ?
(Urmare dm pag I)

Acaslca sînt primele realizări, 
caic vor fi completate prin con
cretizarea multor altor proiecte, 
ci. <:e care președintele clubului, 
Kicolae Mureșan, ne-a menționat: 
amenajarea uniâl mlniteren de 
fotbal bituminizat, gazonarea u- 
rivi teren de dimensiuni regu- 
icmentare, crearea unul „spațiu 
de forță" în aer liber, repararea 
terenurilor de baschet (acum au 
panourile deteriorate) și comple
ta ea gradenelor. o preocupare 
de mare însemnătate o constituie 
crearea unei gospodării proprii 
(amenajarea unei sere, unei gră
dini în aer liber, unor crescătorii 
de păsări, iepuri și porci) care 
să acopere necesitățile cantinei 
pentru sportivii clubului, cit șl 
în perspectiva autogestiunil. Stră
bătând aleile parcului, ne-am 
convins că în aceste zile întreaga 
bază este un adevărat șantier, 
uncie se muncește cu hărnicie și 
ei’clență.

Conducerea clubului și persona
lul muncitor depun eforturi vlzl-

bile pentru realizarea țelurilor, 
dar trebuie să spunem că în în
deplinirea acestora o pondere 
deosebită o are ajutorul primit 
din partea oamenilor muncii din 
Intreorinderile „Vulcan", „STI- 
ROM", „IIRUC", „Ventilatoare", 
„Munca textilă" ș.a., a elevilor 
liceelor industriale nr. 37 șl „Di- 
mltrie Bollntlneanu", al căror 
sportivi folosesc bazele, dar mai 
cu seamă din partea Comitetului 
P.C.R. al Sectorului 5.
PE STADIONUL TINERETULUI, 

PREA PUȚINĂ TINEREȚE
Cunoscutul complex sportiv de 

la Șosea, stadionul Tineretului, 
nu mal necesită, credem, o pre
zentare. Pe modemele, pe nume
roasele iul amenajări — și In a- 
ceastă primăvară purtînd haină 
nouă — la lucru găsim forma
țiile de rugby, handbal, volei ale 
unor cluburi sportive școlare. Nu 
găsim Insă, mult așteptațil pro
fesori de educație flzlcă, cu ele
vii lor, din școlile vecine stadio
nului. Nu găsim nici alți Iubitori 
de mișcare In aer liber, care ar

putea să se bucure de condițiile 
existente acolo. Găsim, în 
schimb, la poartă, un panou cu 
extrase din regulamentul pentru 
utilizarea bazei. Citim : „Accesul 
elevilor și studenților se face nu
mai pe bază de permis". Din 
partea cui ? Cu plată, cu o foto
grafie, cu o fișă anume?... Știam 
că arenele „Daciadei" sînt des
chise pentru toți.

Vizavi, la ștrandul Tineretului, 
sînt pregătiri intense pentru a-i 
aștepta pe iubitorii de înot, în
dată ce va fi cald. Mircea Stere, 
șeful complexului, ne spunea că 
se vor strădui ca în ]ur de 5 000 
de copii să obțină în acest sezon 
brevetul de „Delfin". Iată și 
primul contract pe acest an pen
tru terenurile de tenis : cel al 
asociației sportive I.C.I. Dar, 
mal este destul pe cele... 14 
renuri !

PE POARTA, LACĂTUL
Baza sportivă „Pollcolor"

mal vizitat-o cândva. La vremea 
respectivă am scris lucruri fru
moase despre activitatea pe care

loc 
te-

am

sin- 
care

8 „TROFEUL 
Cinci jucători 
pînă în prezent 
aflîndu-se în 
cerii pentru cucerirea trofeului
pe care ziarul nostru îl acordă 
anual celui mai eficace rug- 
byst : S. Fuicu , FI. Murariu 
(Steaua). Gh. Florea, V. Ion 
(Farul) și AL Marin (R. C. 
Grivița Roșie). Urmează, cu 
cite 4 eseuri, Gh. Dumitru, Gh. 
Varga, M. Holban (Farul). M. 
Paraschiv (Dinamo). D. Ena- 
chc (Steaua).

Dintre echipe. Farul a mar
cat cele mai multe eseuri — 44, 
formația antrenată de Mihai 
Naca fiind de altfel 
gura divizionară „A"
a punctat meci de meci — prin 
cel mai spectaculos procedeu. 
Steaua a înscris 32 eseuri. Di
namo 26. C.S.M. Sibiu 17, 
Știința CEMIN Baia Mare 12, 
Politehnica Iași 9 (nici unul 
în retur), Știința Petroșani 7, 
R. C. Grivița Roșie 7, Sportul 
studențesc Construcții 5. Poli
tehnica Timișoara 3.

9 De la Clubul sportiv Spor
tul studențesc — Construcții am 
primit următoarea 
care. In 
comportării 
echipei în primele trei etape 
ale returului, conducerea sec
ției de rugby a luat următoa
rele măsuri : pentru absențe 
nemotivate și abateri discipli
nare se renunță definitiv la 
serviciile jucătorilor N. Chiciu, 
V. DumitreScu și M. Paraschi
vescu. Se dă un ultim aver
tisment jucătorilor : D. Co
jocaru, C. Gheorghiosu, G. Mil- 
că și FI. Curea pentru lipsă de 
interes în pregătire. Se ia tot
odată act de hotărîrea lui Al. 
Atanasiu și A. Ilari ton de a 
renunța la activitatea competi- 
tională. Se speră ca măsu
rile de ordin disciplinar să 
se răsfringă la modul pozitiv 
asupra comportării viitoare a 
echipei în campionat.

comuni-
urma analizării 
nesatisfăcătoare a

am găsit-o acolo. De data aceas
ta, însă, nu ne rămîne decît sâ 
facem un tur de orizont prin 
„plasa gardului" care o împrej- 
muiește, pentru că poarta era cu 
lacătul pe ea. Să fl fost nepo
trivite orele vizitei noastre ? Cu
noșteam că la „Pollcolor", de 
obicei, există preocupare, pasi
une pentru sportul de masă. 
Oricum, terenurile arătau bine : 
ccl de fotbal, cu gazon proaspăt, 
cele de handbal, tenis, volei —

CROSUL PLANIFICAT
Stadionul „Voința", una din 

cele mal cochete baze sportive 
bucureștene, cunoștea — la data 
raidului nostru — aceeași anima
ție pe care am văzut-o și altă 
dată. El se dovedește a fi o pri
mitoare gazdă, mal- ales, pentru 
acțiunile sportive de masă, avînd 
ambianța și condiții din cele mai 
bune. In fiecare săptămtnă, după 
un plan chibzuit, cu întreceri a- 
dresate tuturor vârstelor, nume
roși cooperatori vin din diverse 
sectoare ale Capitalei să-și pe
treacă în mod folositor timpul 
liber. Am întîlnit iubitori de sport 
de Ia cooperativele Artă și pre
cizie, Radio Progres, Tehnometa-

IN POFIDA FRIGULUI SI LAPOVITEI,
* * *

rești), 4. C. 
p, 5. L. Stai 
M. Trușcă 0 
niori : 1. G
552 p, 2. CJ 
cău) 550 p, 3 
530 p ; pușcl 
60 „diabolou 
Nicolescn 
,.decari“K 2.

î
Ieri, in prima zi a concursu

lui republican de tir, „Cupa 
F.R.T.", care se desfășoară 
pe poligoanele Dinamo și 
Steaua din Capitală, prima în
trecere de amploare a noului 
sezon în aer liber, țintașii au 
avut de luptat nu numai cu... 
tintele. ci si cu frigul si lapo- 
vița. total nefavorabile 
tui sport de mare 
Totuși, la proba i 
de pistol liber, cea mai dificilă 
dintre întrecerile de pistol, 
singura, dealtfel. care se 
trage la distanța de 50 de me
tri, cîștigătorul concursului. 
Sorin Babii a reușit să punc
teze 566 din 600 posibile 
3 puncte sub recordul 
(569 p) - .
loare 
avut pe „decade' 
marcabile pentru 
mosferică în care 
rat concursul : de < 
și o dată 97 p. 
concurs au făcut 
proba de pușcă 10 metri (aer 
comprimat) 
departajarea 
recurs la 
a cîștigat 
Nicolescu, 
vistului — 
deținătorul recordului 
La aceeași probă, la fete, tro
feul a revenit dinamovistei 
Daniela Zamfir, în urma unei 
pasionante dispute cu Niculina 
Iosif, depășită cu două puncte.

Rezultate tehnice — pistol 
liber 60 focuri seniori : 1. 
Babii (Steaua) 
roiu 563 p, 3. 
(ambii de la

aces- 
precizie. 
olimpică

cu 
sub recordul țării 
un rezultat de va- 

internațională. Sorin a 
pe „decade" cifre re- 

vitregia at- 
s-a desfășu- 

două cri 95 p 
Un frumos 

seniorii la

in care pentru 
cîștigătorului s-a 

barai. Cu 532 p 
stelistul Romulus 
înaintea dinamo- 

Eugen Antonescu — 
(586 p).

S.
566 p, 2. I. FIo- 
I. Petru 559 p 
Olimpia Bucu-

cu zgură perfect nivelată. In bă
taia soarelui, așteptau parcă 
spectacolul sportiv, întrecerile 
celor de la A. S. „Policolor", și 
— de ce nu — invitați de la alte 
întreprinderi și școli din apro
piere.

La I.O.R., în schimb, era ceva 
activitate (în jurul meselor de 
tenis), dar nu se întrezăreau 
semnele primăverii : popicăria, 
celelalte amenajări purtau încă 
urmele iernii.

A FOST AMÎNAT
lica, Igiena, elevi de la Liceul 
industrial 0,1.L. Pipera, tineri de 
la întreprinderile din acest car
tier. Programul zilei cuprindea și 
un cros. Reporterul însă nu a 
putut urmări întrecerile pentru 
simplul motiv că acțiunea plani
ficată a fost... amînată. De ce ?

Majoritatea bazelor sportive din 
Capitală sînt pregătite pentru se
zonul estival, există condiții 
să se organizeze acțiuni pe tot 
timpul săptămînii, deci nu numai 
duminica. Se cer însă găsite unele 
forme permanente de antrenare 
a întregului tineret, a oamenilor 
muncii în acțiuni și întreceri de 
masă variate și atrăgătoare.

X

na mo) 582 
(Steaua) 57 
(Dinamo) 57' 
(Steaua) 57 
(Steaua) 57 
„d“ : 1. Dan
mo) 381 p,
(I.E.F.j^ui

OINA
(Urn

se perfecla 
oină.

Am
Si
tineretului ș 
de precizat 
național, „i 
care trebuie 
cum plastic : 
Mariiș, prel 
se practici < 
chiar d£>căti 
mai fac pari 
tegorie de vi 
fost angrenai 
național dc 
României, 
Campionatul 
niori, Cupa 
a Cooperativ 
Producție și 

’ foarte bună 
moviada de 
echipe la st! 
ambiții, ac 
este valoroa 
că tinerii oii 
acasă după 
giului militar 
sportul lor p 
ei inșisi să 
— nu în puți 
pe in satele 
unde își des: 
productivă.

Anul 1983 
♦erea la pești 
de secții afil 
liate, la pes 
vilor legitima 
buie să surp 
in activul ei 
56 de maeștr 

Multi prol 
tie fizică, p 
matică, ■Ce li 
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membri ai c< 
cole de produ 
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jki, 
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lie grupe, 
pcuro la 
[aia Mare, 
pici fiind 
B cu cla- 
I grupe (2 
fi II) asi- 
Iramidă a 
pan, pe 
I antrenor 
r.a astfel : 
linieră si- 
katea ca, 
p echipa 
bată trece 
votare, a- 
vizlei „B“ 
le nu sint 
a ajunge 

ndbalul de 
Initi efec- 
de partid

I
I
I
I

I
I
I

li pe 1083. 
Ial>-L. Ba
ci. Hoban, 

I Szabo, N. 
G.^ekete.
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versitatea Craiova îsi Începe 
cursa europeană care se în
cheie cu premiera semifinalelor 
in Cupa UEFA. Intre timp, e- 
ehipa națională îsi continuă se
ria premierelor (0—0 la Flo
rența, 1—0 cu Italia la Bucu
rești. 1—0 cu Suedia la Stock
holm), care se încheie cu cali
ficarea pentru turneul final. 
Dar iată că, tot între timp. Di
namo îsi anunță intrarea în a- 
renă, ambiționată de succesele 
Craiovei si de cele ale echipei 
naționale. Așa se produce ma
rea calificare în dauna Iui 
Hamburger S.V., cu numai citeva 
zile înainte de meciul decisiv 
de la Limassol, pentru ca, la 
30 noiembrie, echipa națională, 
ridicînd și mai mult ștacheta, să 
trăiască noaptea minunată de 
la Bratislava.

Calificarea în dauna lui Di
namo Minsk este si rodul aces
tei întreceri permanente care a 
rodit din plin.

Acesta fiind contextul, să ne 
amintim de jucătorii dinamo- 
visti care au susținut cele 540 
de minute ale calificării in se
mifinale. o calificare începută 
la Lahti, in compania unei e- 
chipe finlandeze care ne amin
tește că Juventus s-a bătut din 
greu în compania unei alte e- 
chipe finlandeze (Valkezkoski). 
continuată cu hopul cel mare 
(dubla cu Hamburg) si încheia
tă. pentru semifinale, eu acest 
veritabil meci de sah cu Mins- 
kuL după dezlănțuirea din jocul 
cu Happel, la București, mo
mentul de vîrf al echipei, eind, 
ca întotdeauna toamna, echipele 
noastre joacă mult mai bine si 
mai dens!

Așadar, citeva cuvinte despre 
jucătorii care au eliminat pe

Dinamo Minsk, o echipă ex
celentă. pe care numai jocul de 
mare angajament si precizie al 
echipei lui Augustin a putut-o 
elimina, tocmai cînd îsi luase 
zborul în urma recordului 
goluri de la Gyor.„

Moraru, un mare portar, a 
nit pentru echipa sa ceea 
Lung a reușit în „dubla"

de

Tbilisi, a sfîrșit prin a urca 
simțitor la București si a-1 neu
traliza pe cel mai bine cotat 
jucător sovietic (Pudișev).

Movilă, mult mai bun

TATE BUNE IN „CUPA F. R. TIR“
linamo) 557 
l) 556 p, 6. 
553 p ; ju- 

(Dinamo) 
'(Letea Da
da (Steaua) 
comprimat 

orii : 1. R.
582 p (45 

mefcra (Di- 
3. C. Stan

I. Joldea 
rl. Cristofor

V. Dinu 
lenioare 40 
mfîr (Dina- 
ulina Iosif 

urni-

tra Matei (Dinamo) 376 p, 4. 
Toana Borș (C.S.S. 1 Buc.) 
373 p, 5. Eva Olah (C.S.U. Bra
șov) 373 p, 6. Daniela Toader 
(Unirea Focșani) 372 p.

In proba feminină de pistol 
standard care se dispută pe 
poligonul Steaua, după manșa 
de precizie conducea Silvia 
Kaposztai (Steaua) cu 293 p. 
urmată de' Dorina Guler (U. T. 
Arad) 290 p și Elena Taciuc 
(Steaua) 290

întrecerile, 
peste 200 de 
azi și mîine 
«ninică.

p.
la care participă 
trăgători, continuă 
și se încheie du-

lomc RABȘAN

,UN ADEVĂRAT TEZAUR"
n V30 1)

jocul de

ra învățării 
rîndul 

este 
nostru 
tezaur

ei in
Dar 

rtul 
rărat 
păstrat" — 
orima Luigi 
le F.R.O. — 
e -tineri 
eni^eare 
această 
Aceștia 
Campionatul 
lori. Cupa 

U.G.S.R.", 
nai de ju- 
ii Naționale 
gricole de 

U.T.C. O 
este Dina- 
Cu multe 

zind mari 
competiție 
prin aceea 

dată întorși 
facerea sta- 
se rup de 

continuînd 
si formînd 

uri — echi- 
in unitățile 

activitatea

si 
nu 

ca- 
au

din timpul lor liber popu
larizării oinei. De aceea 
se pare anormal faptul că 
județe ca Brăila, Timiș. Caraș- 
Severin, 
constituit 
comisii de 
Harghita, 
Prahova au o existență formală

Cînd regretatul savant, aca
demicianul Octav Onicescu a 
dedicat în primul volum al 
„Memoriilor" sale mai mult de 3 
pagini 
Ionel 
Botez, 
Iorgu 
leseu 
tul nostru național cu pasiune 
și înțelegere, cu dragoste și în
demnuri ca această disciplină 
să-și recapete importanța pe 
care a avut-o în educarea ti
neretului, atunci diriguitoirii 
oinei trebuie să fie cu atît 
mai mîndri, cu atît mai plini 
de înțelegere pentru răspîndi- 
rea ei.

ni 
în

Giurgiu nu s-au 
nici pînă acum 

oină, iar cele din 
Gorj, Olt Dolj,

oinei, cind scriitori ca 
Teodorcanu, Demostene 
maeștri ai cuvintului ca 
Iordan. Șcrban Ciocu- 
s-au ocupat de spor-
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i literatura 
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© TRAGEREA OBIȘNUITA 
LOTO DE ASTĂZI, 23 martie 
1984, este programată începînd 
de la ora 16 în sala clubului 
sportiv Progresul din București, 
str. dr. Staicovicl nr. 42 ; nu
merele cîștigătoare vor fi radio
difuzate la ora 18,55 pe progra
mul 2 și la ora 23 pe programul 1.

CIȘTIGURILE TRAGERII „EX
CURSIILOR" LA LOTO DIN 16 
MARTIE

FAZA I — Cat. 1: 1. variantă 
100% — autoturism Dacia 1309 șl 
6 variante 25% a 17.500' lei ; 
“ ' 5,25 variante a 27.505 lei '

22,50 variante a
4 : 85 variante a
5 : 212,25 variante
6 : 458,75 variante 
X : 2.729 variante

Renort la categoria 1 :
FAZA a H-a — Cat.

2 : i
3 : 
cat. 
cat. 
cat. 
cat.

cat. 
cat. 
Iei ; 
iei ; 
lei ; 
lei ;

4.527
1.198 

a 480 
a 222
a 100 lei.
494.746 lei.
A : 20 va-

fa
ce 

_ _ . _  ______ cu
Bordeaux. Momentul de vîrf al 
tarierei unui portar care a a- 
rut puterea extraordinară de a 
iepăsi momentele Blois și a- 
:el 4—6 cu Iugoslavia.

Rcdnic. inimos, ca întotdeau
na, omniprezent, autorul unui 
îol - la fel de important ca si 
tel al lui Augustin ; nu s-a în
cadrat încă în ansamblul noii 
sale echipe, mai ales pentru că 
are un rol de jolly-joker, deși 
poartă „2“ pe spate.

Nicolae. aprig. necruțător, 
marcaj ia cel mai periculos vîrf 
bielorus (Gurinovici), a avut 
un rol important. îndeosebi după 
pauză.

Ion Marin, poate cel mai bun 
jucător la Tbilisi si București, 
după o foarte lungă perigrinar 
prin toate posturile, care. însă, 
a sfîrșit prin a face din el un 
jucător complet adică atributul 
iibero-ului.

Stănescu, revelație La Tbilisi, 
aproape la fel de bun la Bucu
rești. un fundaș uitat chiar și 
în curtea sa. dar care, iată, a 
prins două momente mari exact 
cînd trebuia, pîrtia fiind des
chisă la Hamburg.

Dragnea, mal puțin activ

ca 
am de marcaj la Kondratiev, 
zare a sfîrșit prin a fi înlo
cuit.

Mulțescu, rafinatul fentei în 
meciul cu Hamburg, a fost net 
handicapat de terenul foarte 
greu.

Tălnar, depășit de joc. are 
meritul de a' fi executat cen
trarea de gol.

Augustin s-a bătut ca un leu, 
eu flancurile oarecum descope
rite. Are marele merit al GO
LULUI CALIFICĂRII ! Ceea ce 
a realizat Boloni în meciul cu 
Italia, a reușit Augustin cu 
Minskul.

Orac nu a fost în apele Iui. 
Se pare că a jucat nerefăcut. 
Păstrăm insă amintirea frumoa
sei curse de la Tbilisi.

Acesta este catalogul de o- 
noare care rămîne. Un catalog 
In care, ca si la Tbilisi, sexte
tul din fată continuă să-i fie 
dator admirabilei „brigăzi a lui 
Moraru". E greu să te ridici, 
însă, la nivelul unei apărări 
care a jucat de nota 10.

Așteptăm ca aprilie să
aducă în arenă irezistibilul Di
namo din meciul cu Hamburg, 
să cîștige in bătălia pentru... 
Roma (hai să ne gîndîm 
posibilă 
Roma si 
.Cetatea 
putare a

re-

la

semifinală cu 
— de ce nu ? — 
Eternă" locul de 
finalei).

la o 
A.S. 

si la 
dis-

ECOURI DE PESTE HOTARE
(Urmare die vag. 1)

că in turul anterior fotbaliștii 
români reușiseră o perfor
manță de răsunet : eliminarea 
deținătoarei trofeului, cunos
cuta formație vest-germană 
Hamburger S.V.

Agenția 
scrie 2 
(1-1) 
românii 
tactic la București, 
cu 1—0 și calificîndu-se 
tru penultimul act al compe
tiției cu scorul general de 2—1".

Associated Press 
„După meciul egal 
reușit în deplasare, 

au jucat foarte bine 
ciștigind 

pen-

în corespondența consa
crată manșei a doua a sfertu
rilor de finală ale cupelor eu
ropene. agenția France Presse 
remarcă faptul că in faza se
mifinalelor „Cupei campioni
lor europeni" vor evolua două 
formații inedite pentru acest 
înalt stadiu al competiției : 
„Dinamo București, care a 
eliminat pe Dinamo Minsk, 
imitată de Dundee United", ca
lificată grație golului înscris 
în deplasare, în confruntarea 
cu Rapid Viena.
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• LOTUL REPREZENTATIV
EVOLUEAZĂ MÎINE LA CLUJ- 
NAPOCA. Componenții lotului 
reprezentativ vor juca mîine. la 
ora 14.30, la Cluj-Napoca. în 
compania divizionarei „B", Uni
versitatea. Meciul face parte din 
programul manifestărilor .Ga
lele revistei Amfiteatru", orga
nizate de U.T.C. si U^uS.CJL 
După partidă, antrenorii si 
componenții lotului se vor In- 
tilni, în cadrul acelorași mani
festări, cu tineretul sportiv clu
jean. întilnirea va avea loc, l£ 
ora 17. în Sala sporturilor din 
Cluj-Napoca. In vederea parti
dei de mîine au fost convocați 
la lot următorii jucători : Mo- 
raru si Iordache — portari; 
Rednie, Negrilă, Ștefânescu, Ior- 
gulescu. Andone si Stănescu — 
fundași l. Boloni. Klein, Țiclea- 
nu. Movilă, Rada și Suciu — 
mijlocași ; Gabor Cămătaru, 
Crișan, Augustin si Manea — 
înaintași. _
• LOTUL OLIMPIC SUSȚINE 

MUNE UN MECI DE VERIFI
CARE LA ORADEA. In vederea 
partidei cu Italia, de miercurea 
viitoare, lotul olimpic Iși conti
nuă, de astăzi, pregătirile la Ora
dea. Mîine, va susține un meci 
de verificare cu divizionara „A“ 
F. C. Bihor. Partida va începe la 
ora 15.30.
• CONVOCAREA LOTULUI DE 

TINERET. Aseară s-a reunit, în , 
Capitală, lotul reprezentativ de

tineret. In vederea pregătirii me
ciului amical cu selecționata si
milară a Poloniei, care va avea 
loc miercuri 28 martie, la Gor- 
zow Wielkopolskl In vederea a- 
cestel acțiuni, antrenorii C. Dră- 
gușin, L Voica și N. Pantea au 
convocat următorii jucători : 
Stingaciu, Barba — portari ; Măr
ginean, Belodediei, SL Popa, Po
pica, Bălan și Weissenbacher — 
fundași : O. Grigore, Lazăr, Bur- 
chel, Burdujan, Săndoi — mij
locași : Soare, Țîrlea, O. Popes
cu — înaintași.
• U.T.A. — LOTUL NATIO

NAL DE JUNIORI •—»■ Lotul a 
Jucat In următoarea alcătuire : 
Petre — Moldovan, Cirstea, Dinu. 
Stănciulescu — Lupa, BAnuță, 
Mărgărit — Bobaru, A chim, Ale
xandru. Pe parcursul partidei, 
dominată de juniori, au mal e- 
voluat șl Drăghlci, Mateuț, Nuță, 
Mihail șl Estlnca. (O. Berbecaru
— coresp.).
• „U* CLUJ-NAPOCA — AR

MATURA ZALĂU 4—1 (3—0).
Meci devansat din cadrul etapei 
a 21-a a Diviziei ,.B". Au mar
cat : Bucur (min. 15), Fîșie (mln. 
31 și 74) și Dobrotă (mln. 39) 
pentru „șepcile roșii", respectiv 
Petruț (mln. 75). (I. Lespue
— coresp).

V ați procurat bilete cn

După o amînare de două săptămîni, din cauza condițiilor atmos
ferice nefavorabile, se reia activitatea și în cel de al treilea eșalon 
al fotbalului nostru. Duminică începe returul campionatului Diviziei 
„C“, competiție în care activează, în 12 serii, nu mai puțin de 192 
echipe. Reamintim că, după disputarea primei părți a campionatului, 
în seriile respective conduc următoarele echipe (in ordinea seriilor) : 
C.F.R. Pașcani, Aripile Bacău, Metalul Mangalia, Chimia Brazi-Ploiești, 
Mecanica fină-Steaua București, Flacăra-Automecanica Moreni, C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin, Mureșul-Explorări Deva, Strungul Arad, Sticla- 
Arieșul Turda, Unirea Alba Iulia și Tractorul Brașov.

Iată programul și arbitrii primei etape a returului :Iată programul și arbitrii primei

SERIA I : Laminorul Roman — 
Carpați Gălăneștl : I. Molse (Bu
zău), Cristalul 1 -------
Pașcani : Gh, 
Minerul Vatra 
Săvinești : N. 
Minerul Gura 
tatea Tg. Neamț : V. 
(Reghin), Zimbrul Șiret — 
Cimpulung Moldovenesc : M. Bu
jor (Gh. Gheorghiu-Dej), Celuloza 
P. Neamț — Avîntul Frasin : Gh. 
Dobre (Focșani), Șiretul Pașcani 
— Electro Bucecea : I. Turcitu 
(Galați), Metalul Rădăuți — Uni-, 
rea Săveni : I. Meleghi (Vaslui).

Dorohol — C.F.R. 
Pintilie (Tecuci), 

Dornei — Relonul 
Mucenica (Bacău), 
Humorului — Ce- 

Neamț : V. Bonțiu 
A.S.A.

SERIA A Il-a : Fepa 74 Bîrlad 
— Letea Bacău : T. Tănase (Tul- 
cea), Constructorul Iași — Inter 
Vaslui : A. Chivulescu (Buzău), 
Minerul Comăneștl — Petrolul 
Moinești : P. Toma (Boldești), 
Aripile Bacău — Chimia Mără- 
șești : I. Geambașu (București), 
Luceafărul Adjud — Viticultorul 
Panciu : Gh. Virjoghe (Brașov), 
Mecanică Vaslui 
Secuiesc : 
Victoria 
Bacău : 
Energia 
Voința 
dispută.

Metalul Tg. 
M. Petrescu (Brăila), 
Gugeștl — Proletarul 

V. Crețoiu (București), 
Gh Gheorghiu-Dej — 

Gloria Odobești nu se

SERIA A Hl-a : Arrubium Ma
cin — Victoria T.C. Galați : 
T. Stănescu (Amara), Șoimii Cer
navodă — Ancora Galați : I. 
Dulgheru (București), Voința 
Constanța — Chimia Brăila : F. 
Brfnzoi (București), Progresul 
Isaccea — Cimentul Medgidia : C. 
Firi că (Ploiești). Chimpex Con
stanta — Metalul Mangalia : I. 
Andrei (Călărași), I.M.U. Medgi
dia — Ș.N. Tulcea : I. Dragomir 
(București). Laminorul Brăila — 
Victoria Tecuci : P. Mihăilescu 
(Tîrgovlște), D.V.A. Portul 
lăți — Portul Constanța : I. 
ganu (Iași).

Ga- 
Han-

Urzi-SERIA A IV-a : Unirea 
cenl — Chimia Buzău : V. Stroie 
(Moreni), Petrolul Ianca — Ra
pid Fetești : C. Feraru (Iași) 
Carpați Nehoiu — Victoria Țăr.- 
dărei : Gh. Cornățeanu (Bucu
rești), Petrolul Băicoi — Chimia 
Brazi : M. Gheorghiu (Giurgiu), 
Poiana Cimpina — Tractorul VI- 
ziru : C. Sorescu (Pitești), Car
pați Sinaia — victoria Lehliu : 
G. Lustig (Sf. Gheorghe), Mine
rul Filipeștil de Pădure — Pe
trolul Berea : M. Stroie (Pitești), 
Metalul Buzău — A.S.A. 
L Bartolomeu (Pașcani).

Mirii ;

Ulm eră
Aldea 

ațin — Flacăra 
V. Chelaru 

Viitorul Chirnogl —

SERIA A V-a : LSCIP 
— ICSIM București : L 
(Balș). ICPB Bol 
roșie București 
(Constanța). " _
Abatorul București : D. Cojocaru 
(Tr. Măgurele), F.C.M. Giurgiu — 
Aversa București : A. Broșcațea- 
nu (Brașov). Danubiana Bucu
rești — Argeșul 30 Decembrie : 
A. Loțan (Rm. Vil cea). Mecanică 
fină Steaua București — IUPS 
Chltila : S. Oroveanu (Buzău), 
Tehnometal București — Con
structorul Călărași : Gh. Păiș 
(Galați), Viscolii București — Ș.N. 
Oltenița : Gh. Tăulea (Făgăraș).

SERIA A Vl-a : Dunărea Ve
nus Zlmnicea — Textila Roșiori: 
Gh. Tutunaru (Tg. Jiu), Cimen
tul Fieni — Flacăra Morenl : R. 
Mușat (București). Muscelul 
Ctmpulung — Cetatea Tr. Măgu
rele : I. Deculescu (Călărași), 
Recolta Stoicănești — Metalul 
Mija : N. Ionescn (Craiova), Pro
gresul Corabia — Petrolul Vide
le : P. Prioteasa (Craiova), Ele- 
trica Titu — știința Drăgăneștl: 
V. Cenușe (Constanța), Chimia 
Găiești — Electronistul Curtea de 
Argeș : D. Urmeș (Brăila), Dacia 
Pitești — Sportul muncitoresc 
Caracal : I. Voi cu (Tg. Jiu).

numerele flv. preferate ?

SERIA A VlI-a : Metalurgistul. 
Sadu — Lotru Brezoi : V. Băje- 
nescu (Timișoara), Viitorul Dră- 
gâșani — Celuloza Drobeta Tr. 
Severin : S. Hampu (București), 
Pandurii Tg. Jiu — Mecanizato
rul Simian : L. Roșoga (Timi
șoara), Petrolul Țicleni — Elec- 
troputere Craiova : V. Stanca 
(Orăștie), C.F.R. Craiova — Meta
lul Mihăești : I. Vancea (Bucu
rești), Armai ura Strehaia — Di- 
erna Orșova : ' “
C.S.M. Drobeta 
Jiul Rovinarl : 
(Arad), Dunărea Calafat 
greșul Băilești: A. Dinu (Pitești).

A. Borșa (Cugir), 
Tr. Severin — 
Gh. Munteanu 

Pro-

SERIA A VlII-a : Minerul Mol
dova Nouă — Constructorul Ti
mișoara : L. Popa (Arad), Mi
nerul Anina — Mecanica Orăș
tie : V. Ivan (Drobeta Tr. Seve-, 
rin), Minerul Certej — Metalul 
Bocșa : S. Zbîrnea (Rm. Vîlcea),. 
Mureșul Explorări Deva — Mine
rul Oravița : I. Danciu (Alba 
Iulia), Minerul Paroșeni — Meta
lul Oțelu Roșu : I. Tutunaru 
(Strehaia). Victoria Călan — Mi
nerul Aninoasa : M. Neagoe (Rm. 
Vîlcea), Dacia Orăștie — Minerul 
Ghelar : M. Man (Cluj-Napoca), 
U.M. Timișoara — Minerul Ști
ința Vulcan : M. Bumbui (Ora
dea).

SERIA A IX-a : Unirea Tom
natic — C.F.R Arad: L. Beretchi 
(Salonta), Șoimii Strungul Llpo- 
va — Oțelul Or. dr. P. Groza: T. 
Nano (Tg. Jiu), Silvana Cehu 
Silvaniei — Voința Oradea : M. 
Băcioiu (Tg. Mureș), Minerul 
Sărmășag — Victoria Ineu : O. 
Pal (Dej). Bihoreana Marghlta — 
Minerul Șuncuiuș : V. Mihalca 
(Baia Mare), înfrățirea Oradea — 
Unirea Sinnicolau Mare : T. 
Feier (Bistrița). Minerul Or. dr. P. 
Groza — Rapid Jibou : V. 
gula (Baia Mare), Strungul 
— Unirea Valea lui Mihai 
Luncan (Hunedoara).

Ca- 
Arad 
: V.

BaiaSERIA A X-a : Cuprom
Mare — Unirea Dej : L. Simon- 
ca (Zalău), Olimpia Gherla.— Mi
nerul Baia Sprie : Gh. Nan (Si
biu)'. Minerul Băiuț — Lăpușul 
Tg. Lăpuș: P. Lizac (Satu Mare), 
Minerul Băița — Oașul negrești : 
V. Mureșan (Luduș), Sticla Arie- 
șul Turda — Chimia Tășnad : I. 
Urbanovschi (Oradea), C.I.L. Si- 
ghet — Unio Satu 
Grozavu (Gura 
C.E.M. Cluj-Napoca 
Care: : Gh. Cimpian 
neru! Baia Borșa — 
șeu : I. Smuc (Suceava).

Mare : G. 
Humorului), 
— Victoria 
(Arad). Mi- 
Bradul Vi-

SERIA A Xl-a : IMIX Agnita — 
Mecanica Alba Iulia : I. Suciu 
(Cluj-Napoca). Textila Năsăud — 
Electro Tg. Mureș : ’ *
(Miercurea Ciuc). 
ța — Metalul Aiud : 
(Sighet), Inter Sibiu 
Luduș : ~
Minerul 
Sibiului : 
Metalotehnica Tg. Mureș 
talul Sighișoara : ” * 
dea), Soda Ocna Mureș — Oțelul 
Reghin : N. Mitu (Călan), Uni
rea Alba Iulia — Surianul Sebeș: 
L Munteanu (Timișoara).

I. Csoregi 
Foresta Bistri- 

A. Onișor 
- Mureșul 

D. Tapelea (Craiova), 
Rodna — Unirea Ocna 

S. Jucan (C. Turzii), 
Me- 

I. Barna (Ora-

SERIA A XlI-a : Precizia Să- 
cele — Tractorul Brașov : M. Dă- 
răban (Cisnădie), Textila Prej- 
mer — Celuloza Zărnești : G. 
Andrei (București), Mobila Mă
gura Codlei — Minerul Bălan : 
C. Vasile (București), Chimia 
oraș Victoria — Electro Sf. 
Gheorghe : 
Viitorul 
Baraolt : 
Torpedo 
gâraș : 
Metrom 
turu Secuiesc : S. Sasu (Sinaia), 
ICIM Brașov — Mureșul Toplița : 
E. Mitrea (București).

(București),
— Electro

I. Curteanu (Sibiu), 
Gheorgheni — Minerul 

P. Roșeală (Ploiești), 
Zărnești — Utilajul Fă- 
G. Vasile (București),' 
Brașov — Unirea Cris-

riante 100<>/n 12.060 lei, în cadrul
cărora o excursie de două locuri 
în R.P. Polonă și diferența în nu
merar.

Autoturismul „Dacia 1300“ de 
la categoria 1, obținut pe un bilet 
jucat 100%, a revenit participan
tului Alexandru I. Gheorghe din 
Craiova.
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 21 MARTIE 
1984 : 1. Dinamo Buc. — Dinamo 
Minsk 1 ; 2. Benefica Lisabona — 
Liverpool .
— Rapid Viena 1 ;
Berlin 
Chester ___  _
Șantior Donețk — 
7. Juventus — IL 
k. 1 ; 8. F.C. 
Uj pești Dozsa 
Viena 
duk Split 
11. “ 
lecht 1 ; 12.
Nottingham
ciș figuri : 699.729 lei.

KHatitetw,
TRAGERE EXCEPȚIONALĂ

PRONOEXPRES
fiecare variantă jucată

2 ; 3. Dundee United 
' . 4. Dynamo 

Roma 1 ; 5. Man- 
. Barcelona 1 : 6.

— F.C. Porto X ; 
Haka Valkeakos- 

Aberdeen — 
1 ; 9. Austria 

Tottenham X : 10. Haj- 
Praga 1 ;
— Ander- 
Graz — 
total de

A.S. 1 
F.C.

Sparta
Spartak Moscova

Strum
1. Fond

BILETELE DE 25 LEI VA
RIANTA AU DREPT DE PAR
TICIPARE LA TOATE EXTRA

GERILE

0 POSIBILITATE DE A OBȚINE:

Agențiile Lot® Pronospcrt vă stau la dispoziție
pî ă sîmbătă 21 martie a.e. inclusiv

ANUNȚ
I.D.M.S. oferă spre vînzare 

autoturisme OLTCIT Club ce
lor care au depus banii la 
C.E.C. în cont pentru auto
turisme DACIA POC anterior 
datei de 31 martie 1981 și 
autoturisme OLTCIT Special 
celor care au depus banii la 
C.E.C. anterior datei de 30 a- 
prilie 1981.

Opțiunile pentru cumpăra
rea acestor autoturisme se fac 
la magazinul auto IDMS Bu
curești din str. Valea Casca
delor nr. 24, sect. 6, între ore
le 8—15.

La prezentarea la magazi
nul auto, pentru înscriere, 
cumpărătorii vor avea asupra 
lor cecul (cecurile) în valoa
re de 70.000 lei, chitanța depu
nerii, certificat de la circa fi
nanciară de domiciliu din ca
re să rezulte că în ultimii 
cinci ani nu au dobîndit auto
turism, adeverință de încadra
re de la locul de muncă, pre
cum și actul de identitate.

Relații suplimentare la te
lefon 73.26.46, int. 152.



ROMMCELE-ÎNVINGĂÎOARE EA 1NIERNAJI0NAIEIE 
DE SĂRITURI ÎN APĂ AIE POLONIEI

Săritoarele românce partici
pante la tradiționalele Campio
nate internaționale ale Poloniei, 
desfășurate în bazinul acoperit 
din Varșovia, au avut o com
portare bună, cucerind locul I 
în ambele probe: Isabela Ber- 
caru la trambulină 3 m (442,20 
p) și Luiza Nicolaescu la plat
formă (360,75 p). Bercaru a 
avut o evoluție remarcabilă și 
la platformă, unde a ocupat lo- 
cui secund (346 p). La aceeași 
probă Cristina Timar s-a cla

sat pe locul 6 (307,05 p). Isa
bela Bercaru și Luiza Nicola
escu au avut salturi de ridica
tă tinută tehnică, cel mai bine 
notate fiind dublu salt șl ju
mătate răsturnat grupat (Berca
ru) și dublu salt și jumătate 
contra în echer (Nicolaescu). 
La băieți. Adrian Cherciu a o- 
cupat locul 5 la platformă, el 
totalizînd 456 p (a cîștigat bel
gianul Tom Le Maire cu 
545.91 p).

„Cupa Teleferic" la schi alpin

ACEIAȘI ÎNVINGĂTORI
CA Șl IN ZIUA PRECEDENTĂ
POIANA BRAȘOV, 22 (prin 

telefon). Joi s-a disputat sla
lomul uriaș din cadrul „Cupei 
Teleferic". Pe listele de concurs 
au fost înscris! 52 băieți si 22 
de fete.

De data aceasta, parcă aco
modați mai bine cu propria pîr- 
tie de sub gondole, schiorii 
noștri au contat ceva mai mult 
în lupta pentru primele locuri. 
Cele 48 de porti marcate pe un 
teren în lungime de 1 100 m cu 
o diferență de nivel de 320 m 
au supus pe competitori unor e- 
forturi serioase mai ales în 
manșa secundă, cînd o ninsoare 
continuă a redus mult vizibili
tatea.

KATARINA WITT - 
CAMPIOANĂ MONDIALĂ

LA PATINAJ
OTTAWA. în capitala Cana

dei au loc campionatele mon
diale de patinai artistic. Prima 
probă încheiată a fost cea fe
minină, în care Katarina Wițt 
(R.D. Germană) a obținut o 
victorie netă. Reamintim că în 
acest an ea a cîștigat si titlu

După prima manșă Zsolț Ba
lazs avea al 5-lea timp, fiind 
precedat de 4 schiori bulgari. în 
cea secundă, el a mers bine șl 
dădea impresia că va putea pă
trunde pe podium. Dar cu 4 
porti înaintea sosirii a avut o 
ezitare și... a trebuit să se mul
țumească doar cu locul 4 in cla
sament. în timp ce Vili Podani 
a ocupat poziția a 7-a, iar Mi
hai Biră. a 11-a.

La fete, cehoslovaca Lencka 
Kebrlova a reeditat performan
ta din ziua anterioară ocupînd 
primul loc si în „uriașul" dotat 
cu „Cupa Teleferic". Fetele 
noastre au avut din nou com
portări modeste ocupînd locuri 
de la 10 în sus iar principalele 
noastre candidate la o poziție 
mai bună în clasament Delia 
Tarate, Carmen Cosma, Suzana 
Naghj și Adriana Macrea au 
abandonat. Liliana Ichim. cu o 
entorsă1 la picior, nu a luat star
tul.

Vineri are loc slalomul spe
cial din cadrul „Cupei Poiana". 
Băieții — dimineața, la ora 10 : 
fetele — după-amiază. de la ora 
16. Competiția se încheie sîm- 
bătă cu slalomul special pentru 
băieți și fete din cadrul „Cupei 
Teleferic".

REZULTATE : Slalom uriaș — 
fete, 1. Lencka Kebrlova (Ceho
slovacia) 2:40,23, 2. Petra Jan- 
dova (Cehoslovacia) 2:42,97. 3. 
Gotmur Suncatova (U.R.S.S.) 
2:43,82, 4. Dorota Kwiatek (Po
lonia) 2:44,62. 5. Nora Kaniova 
(Cehoslovacia) 2:48.64, 6. Tatia
na Velikoretganina (U.R.S.S.) 
2:48,72... 10. Elena Gruiescu 
(România) 3:04,94. 11. Karin Ko
vacs (România) 3:09,30. Băieți — 
1. Vasii Adjkov 2:32,05, 2. Di- 
miter Angelov 2:32,11, 3. Lubo- 
mir Sankișkj (toți Bulgaria) 
2:32,62 4. Zsolt Balazs (Româ
nia) 2:34,29, 5. Lubomir Popov 
(Bulgaria) 2:34.87, 6. Oto Ko
vac (Cehoslovacia) 2:35.18, 7. 
Vili Podaru (România) 2:36,39, 
...ll.Mihai Biră (România) 
2:38.52.

Paul IOVAN

LA 11 Și 25 APRILIE, SEMIFINALELE CUPELOR EUROPENE
• Trei jocuri decise după prelungiri • Performerele etapei: f. C. Liverpool.
Manchester united, r. €. Porto • Astdii va 11 cunoscut programul semifinalelor
Consumîndu-se și returul 

sferturilor de finală ale cupe
lor europene, cunoaștem echi
pele calificate în semifinale, al 
căror program îl vom afla as
tăzi, în urma tragerii Ia 
sorți care va avea loc la Ge
neva. la ora 13. Datele semi
finalelor : 11 și 25 aprilie.

Din partidele de miercuri 
seara vom consemna, în primul 
rînd, excelenta comportare a

Coyne —• Kirkwood (Holt), 
Sturrock, Dodds.

La Berlin. Dynamo a în
vins la limită pe A.S. 
Roma (2—1). după ce în 
prima manșă italienii cîștigase- 
ră cu 3—0. Oddi a deschis sco
rul pentru Roma (min. 56), 
apoi pu marcat pentru gazde 
Thom (min. 76) și Ernst (min. 
86). Iată echipa aliniată de 
italieni; Tancredi — Nella

In unul din putinele atacuri ale 
poarta lui Dundee, Krankl ratea.

echipelor engleze și scoțiene. 
Englezii au promovat în semi
finale cu 4 formații, iar sco
țienii cu două. Cum era de aș
teptat, și italienii au două e- 
chipe calificate.

VOM ÎNCEPE CU întrecerea 
nr. 1 : „CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI". Surpriza nopții 
de miercuri a furnizat-o F.C. 
Liverpool, care a surclasat, la 
Lisabona, pe Benfica, cu 4—1 
(2—0), prin golurile marcate 
de Uhelan (min. 9), Johnstone 
(min. 32), Rush (min. 78), Han
sen (min. 87), Nene (min. 73) 
a marcat pentru gazde. Prin
cipalul „vinovat" al acestei în- 
frîngeri este considerat por
tarul Bento, care a primit trei 
goluri „gratuite"... Iată și for
mația învingătorilor: Grobelaar 
— Neal, Lawrenson, Hansen, 
Kennedy — Whelan, Lee. John
stone. Souness — Rush, Dal
glish.

Dundee Utd. a obținut o vic
torie dificilă cu Rapid Viena 
(1—0) calificîndu-se grație go
lului marcat în deplasare. Sin
gurul punct l-a înscris, in jo
cul de la Dundee, extrema 
Dodds (min. 23). Vienezii au 
avut o mare ocazie de a egala 
în min. 88, cînd Keglevîts a 
tras puternic, dar McAlpine a 
apărat un gol ca șl făcut. Sco
țienii au aliniat „ll“-le: McAl
pine — Stark, Malpes, Gough, 
Hegarty - Narey, Bannon,

austriecilor de la Rapid Viena la 
o bună ocazie.

Telefoto : A.P. — AGERPRES

(Oddi), Righetti, Bonetti, Mal- 
dera — Falcao, Cerezo (Chieri- 
co), Di Bartolomei — Conti, 
Pruzzo, Graziani.

IN „CUPA CUPELOR" o în- 
tilnire a necesitat prelungiri, 
cea dintre Aberdeen și Ujpesti 
Dozsa (în tur 0—2). Pînă în 
min. 88, cînd scorul era 1—0 
pentru gazde, Ujpesti Dozsa 
era calificată! Primul gol l-a 
marcat McGhee (min. 37), apoi 
tot el a fost autorul celorlalte 
două puncte: in min. 88 și 93. 
Juventus Torino (fără Platini) 
n-a forțat în partida cu fin
landezii de la Haka Valkea- 
koski și a cîștigat la limită 
(1—0. ca si în tur), prin golul 
lui TardellL în prima repriză. 
Șahiior Donețk n-a putut în
vinge pe F.C. Porto (în tur 
2—3). Gazdele au deschis sco
rul în min. 63, dar oaspeții au 
egalai prin Walsh (min. 72), 
pășind cu acest scor (1—1) în

rile de campioană european) ș’ 
olimpică. Clasamentul : 1. Ka
tarina Witt 2,0. 2. Ana Kon- 
drasova (URSS) 6.2. 3. Elaine 
Zayak (SUA) 9,4, 4. Kira Iva
nova (URSS) 9,4 5. Kay Thom
son (Canada) 11,6. 6. Manuela 
Ruben (RFG) 12,6 etc.

TURNEUL CANDIDATIEOB IA
MOSCOVA, 22 (Agcrpres). — 

Finala turneului candidaților la 
titlul mondial de șah pe care 
și-o dispută la Vilnius marii 
maeștri sovietici Gări Kasparov 
și Vasili Smîslov a continuat 
cu partida a șasea, întreruptă

TITLUL MUNDIAl DE ȘAH
la mutarea a 43-a intr-un fi
nal de pioni și nebuni de a- 
ceeași culoare.

Partida va fi continuată as
tăzi. Scorul este 3,5—1,5 punc
te în favoarea lui Kasparov.

CUPA CAMPIONILOR
Dinamo București, F.C. Li

verpool, A.S. Roma, Dundee 
United,

CUPA CUPELOR
Manchester United, F.C. 

Porto, F.C. Aberdeen, Juven
tus Torino.

CUPA U.E.F.A.
Tottenham, Hajduk Split, 

Anderlecht, Nottingham Fo
rest

semifinale. Magistral a jucat 
Manchester Utd cu C.F. Bar
celona. Cine ar fi crezut că 
după înfrîngerea în tur a en-. 
glezilor cu 2—0, în retur el 
vor obține calificarea în fața 
unei formații bune, în frunte 
cu Maradona, Schuster, Rojo, 
Marcos ș.a.? Actuala lideră a 
campionatului englez a evoluat 
excelent, mareînd de trei ori 
prin Robson (min. 22 și 50) și 
Stapleton (min. 51) fără să pri
mească vreun gol.

ÎN „CUPA U.E.F.A." au fost 
consemnate două prelungiri. 
Hajduk Split — Sparta Praga 
(au înscris Gudelj în min. 18 
și Sliskovici în min. 119). La 
Graz, Sturm (învinsă la limită 
în tur de Nottigham Forest cu
1— 0) a recuperat diferența 
prin golul lui Bakota (din 11 
m, în min. 44), scor care a ră
mas neschimbat în timpul re
gulamentar. S-a intrat în pre
lungiri, cînd englezii au egalat 
prin Walsh (min. 114), tot din 
penalty, obținînd calificarea. Și 
Austria Viena a fost eliminată, 
învinsă în prima manșă cu
2— 0 de Tottenham, la Viena, 
gazdele n-au reușit decît un 
scor egal (2—2). Au marcat: 
Prohaska (din 11 m, în min. 
62), Nyilasi (min. 85) pentru 
austrieci, respectiv Brazii (min. 
15) și Ardiles (min. 80). In fi
ne, la Tbilisi, Spartak Mosco
va — Anderlecht 1—0 (în tur 
2—4). După pauză, Gavrilov a 
ratat un penalty, iar în min. 87 
Rodionov a înscris singurul gol, 
insuficient pentru calificare.

Ion OCHSENFcLD

FLACĂRA OLIMPICĂ VA FI APRINSĂ LA 3 MAI
LOS ANGELES. 22 (Agerpres). 

— Cu prilejul unei conferințe de 
presă tinută la Los Angeles, s-a 
anunțat perfectarea unui acord 
între Comitetul de organizare a 
Jocurilor Olimpice de vară si 
Comitetul olimpic elen cu pri
vire la modalitatea de a- 
prindere, și transmitere a flă
cării olimpice, „Focul sa
cru" al Olimpiadelor va fi a- 
prins la 3 mai la Olimpia, o 
ștafetă îl va purta pînă la A- 
tena. de unde la 7 mai va fi 
transmis printr-un sistem elec
tronic de la Atena la New 
York, așa cum s-a procedat și 
cu ocazia J.O. de la Montreal — 
1976. S-a renunțat astfel Ia 
proiectul de a transporta fla

căra olimpică cu avionul, dar 
toate celelalte ceremonii vor a- 
vea loc conform ritualului tra
ditional.

1 • „OLIMPIADA ALBA" de la Sarajevo
este acum la ora bilanțurilor. Unul, spre 

1 exemplu, are -in vedere numărul partici-
panțllor pe sporturi. Iată-1 : 227 cpn-
curențl din 42 de țări la schi
alpin, 221—32 la schi fond, 161—23 la

I patinaj viteză, 142—16 la bob, 117—25 la
blatlon, 116—21 la patinaj artistic, 90—17 la 
sanie, 86—18 la sărituri șl 35—12 la com
binata nordică. Hocheiul formează o ca- 

Itegorie aparte prin limitarea la 12 a nu
mărului țărilor participante, fiecare echipă 
puțind înscrie maximum 18 jucători |XV-le 
AUSTRALIEI „re de cîteva zile un nou 

I antrenor, pe A'an Jones (39 ani). El ti ur
mează lui Bob Dwyer, sub conducerea că
rui rugbyștil australieni au repurtat cîte
va succese notabile în ultimii doi ani • 

I STAȚIUNEA FRANCEZA Font Romen a 
găzduit zilele trecute întrecerile edi- 

1 ției a doua a Jocurilor mondiala de iarnă 
Iale ziariștilor. Au avut Ioc concursuri de 

schi alpin și fond, sanie, patinaj artistic, 
tenis de masă, chiar și hochei pe gheață (!) 
Paralel cu competițiile sportive a fost orga- 

Inlzat un simpozion cu tema 1 „Pregătirea 
psihologică șl influența mediilor de infor
mare asupra comportării sportivului de Înaltă 
performanță" • CONGRESUL CONFEDERA- 

IȚIEI AFRICANE de atletism a stabilit că cea 
de a treia ediție a oamplonatelor „Con
tinentului negru" să se desfășoară la Ca
sablanca, în Maroc, între 12 și ÎS Iulie, 

Icu doar citeva zile înaintea deschiderii J.O.
de la Los Angeles • INTERNAȚIONALUL 

FRANCEZ Jeao-Pierre Rives, căpitan al na
ționalei de rugby, și-a făcut publică in
tenția de a se retrage din activitatea in

ternațională acum la Încheierea „Turneului 
celor cinci națiuni". In lunga sa activitate, 
deși a evoluat de mai multe ori pe fai
mosul „Arms Park" din Cardiff, conside
rat ca „templul" rugbyulul galez, echipa 
Iul Rives n-a obținut niciodată victoria. A- 
ceasta avea să se întîmple abia acum, în

pragul retragerii, cînd Franța a dispus de 
Țara Galilor cu 21—16 1... Mal bine mai 
tîrzlu decît niciodată... • UN ALT SPOR
TIV faimos, fotbalistul britanic Kevin Kee
gan, și-a anunțat șl el retragerea, dar 
definitivă, din viața sportivă. Keegan s-a 
născut în 1951 la Doncaster. A jucat la 
Scunthorpe, Liverpool, Hamburger S.V., 
Southampton și Newcastle. A fost cam
pion al Angliei (1973, 1976 șl 1977), cîști- 
gător al „Cupei Angliei" (1974), cîștigător al 
„C.C.E." (197.), al ..Cupei U.E.F.A." (1976), 
al „Super Cupei" (1977), campion al R.F.G. 
(1979), a fost distins cu „Balonul de aur" 
(1978 șl 19791. • PROGRAMATORII COM
PUTERELOR DE LA SARAJEVO, care cu
prindeau numele tuturor participanților la 
recentele Jocuri Olimpice, au avut serioase

dificultăți cu înscrierea numelui singurului 
schior egiptean prezent la această Olimpia
dă, pentru bunul motiv că el se numea 
astfel: Jamil Omar Matern Abdulalem 
Jamil Abdulmalik Omar Mohamed El Re
edy ! e MECIUL R.F. GERMANIA — POR
TUGALIA, de la Strasbourg, 14 Iunie, din 
cadrul turneului final al campionatului 
european de fotbal, suscită, de pe acum, 
un mare interes printre iubitorii fotbalului 
vest-german. Dovada cea mal bună o con
stituie faptul că federația din R.F.G. a so
licitat organizatorilor să-i rețină, la acest 
meci, nici mal mult, nici mal puțin de... 
40 000 de bilete 1 1 • DAR APROPO de 
acest turneu: Fernand Sastre, președintele 
Federației franceze de fotbal, a Inspectat 
stadionul din Saint Etienne ale cărui lu
crări de extindere s-au încheiat zilele tre
cute, apreciind calitatea execuției. Pe acest 
stadion „Geoffroy Guichard" va avea loc 
la 14 iunie ’ntilnlrea România — Spania • 
Intr-o STATISTICA a lui Alberto Zaccolo, 
cuprinzînd cele mal bune performanțe at
letice înregistrate în Italia, 1a 1500 m fe
mei. în primeie opt locuri figurează nu
mele a patru dintre atletele noastre: 1. Mi
titica Puică 3:57,82 tn 1982, 4. Natalia An- 
drei-Betini 3:59.0 in 1979, 7. Doina Melinte 
4:01.49 în 1983 și 8. Fița Lovin 4:02,05 în 
1981. La 3000 m Maricica Puică singură de
ține trei din primele șase performanțe 
(1—8:44.77 în ’82, 5—8:49,31 șl 6—8:49,82 am
bele în 1981), Iar la săritura în lungime 
Vail lonescu are, din 1982, șase din pri
mele zece rezultate 1

Romeo VILARA

TELEX • TELEX
CICLISM • Etapa a treia a 

„Săptămînii catalane" (Andora — 
Lerida, 160 km) a revenit, la 
sprint, rutierului spaniol Alfonso 
Gutierrez (4.20:31). „Tricoul gal
ben" este purtat în continuare de 
Jose Redo.

hochei • In ziua a doua a 
competiției internaționale de la 
Grenoble echipele de seniori ale 
Franței și României au terminat 
nedecls : 4—4 (2—2, 1—o, 1—2).
Alte rezultate : Ungaria — Japo
nia 6—4, Elveția — Olanda 4—2. 
R. D. Germană — R. P. Chineză 
13—3. In clasament, pe primele 
locuri : 1. R. D. Germană 4 p, 
2. Elveția 4 p, 3. România 3 p 
etc.

JUDO • La Pirmasens (RFG) 
au avut loc campionatele euro
pene feminine. Iată rezultatele 
finale : cat. 48 kg : Karen Briggs 
(M. Brltanie), cat. 52 kg : Edith 
Horvat (Austria), cat. 56 kg : 
Diane Bell (M. Brltanie). cat. 61 
kg : Martine Rottier (Franța), 
cat. 66 kg : Brigitte Deydier 
(RFG), cat. 72 kg : Barbara Clas
sen (RFG), cat. +72 kg : Marjo- 
len van Ulen (Olanda), toate ca
tegoriile : Natallna Lupino (Fran
ța).

TENIS • In cadrul turneului 
de la Milano, din „Marele pre
miu — Volvo" în primul tur : 
Smid — Edmondson 6—2, 6—2.
Glickstein — Fleming 6—1. 3—6. 
6—3, Edberg — Buehning '7—6. 
6—1, Kriek — Vasselin 6—4. 6—3, 
Hlasek — Fibak — 0—6, 7—5. 6—3. 
Wilander — Korlta 7—6. 6—3. Ilie 
Năstase — Pfister 6—3, 0—6. 7—6, 
Curren — Van’t Hof 6—1. 6—1 © 
Turneul feminin de la Dallas : 
Hanna Mandllkova — Liz Sayers 
6—3. 7—5, Pam Shriver — Wendy 
White 6—4, 6—3, Sandy Collins — 
Kate Latham 4—6, 6—2. 6—2. He
lena Sukova — Melisa Gurney 
6—3, 6—4.

TIR • Concurs de pistol liber, 
la Havana : 1. Serghei Parfenov 
1URSS) 554 p. 2. Thomas Guinn 
(Canada) 554 p. 3. Ben Amonette 
(SUA) 534. p.
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