
ÎN PREZENTA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

IERI S-AU DESCHIS

LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
In prezența tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Romăn, președintele _ 
blicii Lwv---------
neri, 23 martie, 
lucrările sesiunii a noua

, președintele Repu- 
Socialiste România, vi- 

s-au deschis 
________ ______ a 
celei de-a opta legislaturi a
Marii Adunări Naționale.

La intrarea în rotonda Pala
tului Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din condu
cerea partidului și statului au 
fost primiți cu vii și îndelungi 
aplauze.

împreună 
Republicii 
nia, 
luat 
Ceaușescu, 
tin Dăscălescu, 
Emil Bobu, Virgil Cazacu, Lina 
Ciobanu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă, Ludo
vic Fazekas,' Alexandrina Găi
nușe, Manea Mânescu, Paul 
Niculescu, Constantin Olleanu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pătan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Radulescu, 
Ilie Verdeț.

Au fost prezenti membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic 
Executiv, secretari ai C.C. 
al P.C.R., membri ai. Consiliu
lui de Stat.

In calitate de invitat*, la lu
crările sesiunii participă 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului, conducători de in
stituții centrale, organizații de 
masă și obștești, reprezentanți 
ai vieții noastre științifice și 
culturale, ziariști. De asemenea, 
au fost prezenti șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești. precum si corespondenți 
ai presei străine.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale.

Cei prezenți în 
păstrat un moment 
gere în memoria 
Iosif Kovacs și Vasile Sechei, 
care au încetat din viată in pe
rioada care a trecut de Ia pre
cedenta* sesiune.

Pe ordinea de zi a actualei 
sesiuni — adoptată în unanimi
tate de deputății Marii Adunări 
Naționale — sînt înscrise ur
mătoarele :

2. Program privind îmbună
tățirea 
calitativ 
ducerea 
terii prime, de combustibili și 
energie și valorificarea superi
oară a materiilor prime și ma
terialelor în perioada 1983—1985 
șl pină in 1990.

nivelului tehnic și 
al produselor, re- 
consumurilor de ma-

3. Proiect de lese cu privire 
la regimul de navigație pe Ca
nalul Dunăre — Marea Nea
gră.

in 
loc

președintele 
Româ-

! au 
Elena 

Constan- 
Banc,

cu
Socialiste 

lojile oficiale 
tovarășa _ I 

tovarășii 
Iosif

sală au 
de recule- 
deputaților

1. Program privind crește
rea mai accentuată a producti
vității muncii și perfecțio
narea organizării și normă
rii muncii în perioada 1983— 
1985 și pină în 1990.

4. Proiect de lege privind ti
pizarea și standardizarea pro
duselor, construcțiilor și teh
nologiilor, normarea tehnică 
a consumurilor materiale și e- 
nergetice, ridicarea calității 
produselor.

5. Program privind alimen
tația științifică a populației.

6. Proiectele de legi pen
tru aprobarea decretelor cu- 
prinzînd norme cu putere 
de lege emise de Consiliul de 
Stat după sesiunea a opta a 
Marii Adunări Naționale.

La primul punct al ordinii 
de zi, tovarășul Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al 
guvernului, a prezentat Ra
portul asupra Programului 
privind creșterea mai ac
centuată a productivității mun
cii și perfecționarea organiză
rii și normării muncii în peri
oada 1983—1985 și pină în 1990.

Tovarășa Elena Ceaușescu, 
prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele Con
siliului Național pentru Știin
ță și Tehnologie, a prezentat 
apoi Raportul asupra Progra
mului privind îmbunătățirea 
nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, reducerea consu
murilor de materii prime. de 
combustibili si energie si valo
rificarea superioară a materii
lor prime și materialelor in pe
rioada 1983—1985 și nînă 
1990.

La discuția comună 
marginea rapoartelor 
celor două programe au 
cuvintul deputății 
Pană, Vasile Sav, 
Benescu. Bagiu Ionită, Pe
tru Licătușu. Simion Săpunaru, 
Neculai Aghachi, Elena Vero
na Burtea, Marin Ște'ănachc, 
Jakabos Csaba Istvan. Adriana 
Petrie, Mihai Morarii. Maxim 
Berghianu, Vasile Bacalu. Ion 
Pătan. Dumitru Nîeolaesen. Mi
hai Nieuiescn, Nicodim Roșea.

in

pe 
asupra 

luat 
Gheorghc 
Paraschiv 

Ionită,

Lucrările sesiunii continui.
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Ieri, la Geneva, 
sorții au decis 

semifinalistele
cupelor 

la
IN

DINAMO
VA

CU F.C.

La

MIINE, VfL OLDENBURG - CHIMISTUL RM. VILCEA
Al

europene 
fotbal
C. C. E.,
BUCUREȘTI
JUCA

LIVERPOOL
Primul meci

in deplasare

la 11 aprilie
Programul complet, 

in pag. a 4-a

T

OLDENBURG, 23 (prin tele
fon). De cîteva ore, handba
listele din echipa Chimistul Rm. 
Vilcea se află la Oldenburg, lo
calitate situată în nordul R. F. 
Germania. Duminică, la ora 
15 (16 în România), ele vor 
susține, in compania formației 
VfL Oldenburg, prima manșă a 
finalei „Cupei I.H.F." la hand
bal feminin, urmînd ca returul 
să aibă loc la 31 martie, la 
Rm. Vilcea.

Cele 12 sportive. între care 
Maria Verigeanu, Gvorgeta An- 
dronache. Doina Rodeanu, Ele
na Morariu și Edith Torok, vor 
face mîine (n.r. sîmbătă) 
antrenament in Sala : 
turilor din localitate, care 
însemna și o 
acomodare cu 
locul disputei, 
ele și antrenorul

un 
spor- 

s va 
posibilitate de 
podiumul, cu 

Deocamdată, 
Constantin

ECHIPA ROMÂNIEI
A OBȚINUT DOUA VICTORII
PITEȘTI, 23 (prin telefon), 

în cel mai frumos și modern 
bazin din țară a început, vi
neri, ediția a 8-a a turneului 
internațional de polo al Româ
niei dotat cu „Trofeul Cârpiți-'. 
Programul zilei inaugurale a 
cuprins două reuniuni — cu 
partide în cadrul grupelor — 
desfășurate intr-un frumos 
cadru, cu tribune pline.

rilor poloiști români, a echili
brat disputa, ajungind chiar să 
conducă în cîteva rînduri, la 
diferențe minime. In cele 
din urmă, cu un plus de a- 
plomb. Pantea (4 goluri), 
Diaconescu (2), Fr. Kiss, Luțu, 
Geantă (cite 1) și coechipierii 
au terminat învingători. Pen
tru oaspeți au punctat : IIcs- 
ham 2. Mohsen 2. Mohamed

Pppescu au intrat în atmosfera 
de mare interes care înconjoa
ră aici această finală de cupă 
europeană. Maria Verigeanu. 
conectată — ca și colegele 
sale — la atmosfera fierbinte a 
acestui mare examen — ne 
spunea : „Dorim victoria in 
această întrecere. Va trebui, 
deci, să luptăm pină la epuiza
re și să ne valorificăm incă 
de aici șansele de cucerire a 
trofeului".

Pregătirile făcute de vîl- 
cence, valoarea lor intrin
secă și apriga dorință de a 
contribui la relansarea hand
balului feminin românesc 
în elita internațională sînt ar
gumente care susțin șansele e- 
chipei Chimistul în încer
carea de a cuceri cea de a 
IlI-a ediție a „Cupei I.H.F." 
Clasate pe locul II în ediția 
trecută a campionatului Divi
ziei „A", ele au luat startul în 
„Cupa I.H.F.". In preliminarii, 
sorții au absolvit-o de dispute, 
iar în primul tur formația por
tugheză Torres Noves a for- 
faitat... Chimistul a intrat 
în competiție abia în turul II, 
dispunînd de echipa olande
ză Enzico Swift Roermond atît 
acasă (32—16), cit și în de
plasare (24—21). pentru ca, 
apoi, în semifinale să înregis
treze, 
rii : 
tacus Elore Bekescsaba 
garia).

Specialiștii de aici acordă 
mult credit formației VfL Ol
denburg 
nală. Ei au 
succesele repurtate de 
pa lor 
„Cupei I.H.F.

La ~

din nou, două victo-
28—21 și 23—21 cu Spar-

(Un-

pentru această fi-
în vedere atît

echi- 
în actuala ediție a 

----- (53—3 și 43—4 
Fraternelle Esch —

ROMÂNIA
EGIPT 9—8 (2—2. 
2—2). - - - 
petiției a fost „strîns", 
tat, fiecare echipă 
nindu-și un prim 
„dreptul". Formația 
a intrat in apă cu mai multă 
decizie, a înscris rapid două 
goluri, dar, in locul unei aș
teptate desprinderi, a urmat 
revenirea promptă a adver
sarei. Aceasta. jucindu-și cu 
ambiție șansa si prpfitînd de 
unele inexactități tine-

(tineret) — 
1—1. 4—3, 

Jocul de debut al com- 
dispu- 
propu- 

pa3 cu 
noastră

.]oeuril£ Olirppiee de vară’84z m
In sala Floreasca SCHIMB DE EXPERIENȚA

INTRE FLORETISTELE ROMANCE Șl SOVIETICE

Hristache NAUM

(Continuare In pag a 4-a)(Continuare tn pag Î-J)

Geo RAEȚCHI

Pe planșele sălii Floreasca 
din Capitală, dialog inedit, de 
la distanță și semidistanță, ca 
sâ folosim termeni familiari 
scrimei. Alăturate, intr-o per
manentă mișcare, patru

rechi antrenor-florelistâ : Vla
dislav Ivanov — Larisa Țaga- 
raeva, David Dușman — Mari
na Soboleva, ambele din lotul 
reprezentativ al Uniunii So
vietice, Ștefan Hauklcr

ȘI

Vn util și prietenesc schimb de experiență intre multipla cam
pioană mondială Valentina Sidorova (stingă) și Aurora Dan, că
pitanul echipei României Foto : N. DRAGOȘ

Rozalia Oros și Tudor Petruș 
— Elisabeta Guzganu. din lotul 
național al României. La mar
ginea sălii, manechinul supor
ta cu... stoicism asaltul conju
gat al unui trio reputat : 
vietica Valentina 
româncele Aurora 
Marcela Zsak. Și 
in sală, acolo unde 
antrenament și 
ponente ale celor două loiuri 
feminine, Olga Veliciko, Flora 
Iakovleva și Natalia Lapiț- 

(U.R.S.S.). Monica Ve- 
Reka Lazar. Georgeta
(România), sau pe mar- 

de unde urmăreau
Boris 

se fă- 
pregă- 
marea
Jocu- 
Ange- 

scop 
un

so-
Sidorova,
Dan și 

peste tot 
se aflau la 

celelalte com-

kaia 
ber, 
Beca 
gine, 
antrenamentul 
Kaverin și Petre Mita, 
cea simțit aerul tare al 
firilor asidue pentru 
întrecere a acestui an, 
rile Olimpice de la Los 
Ies. Pentru că acestui 
major, reprezentării la 
înalt nivel al celor două scoli 
de scrimă; îi este subordonat 
stagiul comun de antrenamen
te, în capitala țării noastre, la 
care iau parte loturile olim-

unde 
doctorii

Paul SLĂVESCU

(Continuare in pag. 4-a)

Foto : D. NEAGU

CUM SINT PREGĂTITE BAZELE SPORTIVE
PENTRU SEZONUL IN AER LIBER?

Iarna nu se indura să plece, primăvara trebuie 'să fie. însă, 
pe aproape. Oricum, nu mai este mult pină la sezonul in aer li
ber, după cum și sălile și celelalte obiective care găzduiesc antre
namentele și competițiile. Indiferent de sezon, trebuie să fie men
ținute in cele mai bune condiții de funcționare, gospodărite și 
exp’oatate cu maximum de eficiență. Iată de ce, pentru gospo
darii bazei materiale a sportului 
morți“, de relaxare, munca 
guințâ, in orice anotimp.

Cum își fac datoria acești 
zintă bazele sportive și in 
vară ?
IN „UZINA" SPORTIVĂ DINAMO 

SE LUCREAZĂ CU R1VNĂ

nu există niciodată „timpi 
lor desfășurindu-se, cu aceeași sir-

*
anonimi ai sportului ? Cum se pre- 
perspectiva sezonului de primăvarâ-

peste 1000 de

Mai Întâi, de ce ..uzină** ? Pen
tru că parcul sportiv ..Dinamo**, 
are o suprafață de 28 ha. dintre 
care doar 3 sînt ocupate cu con
strucții si cuprinde baze sportive 
unde se pregătesc 18 din cele 21 
de secții ale acestui mare club de 
performanță al mișcării noastre 
sportive. Doar secțiile de caiac- 
canoe, can-otaj și călărie își des
fășoară 
în altă 
tesc și 
Aceasta 
vara și 
zilnic sînt prezențl pe terenurile 
șl în sălile de sport din parcul

activitatea de pregătire 
parte. Celelalte se pregă- 
evoluează la ele... acasă, 
înseamnă că primăvara., 

toamna. în orele de vîrf.

sportiv Dinamo 
tineri !

Cum se vede
gată și foarte complexă. Bazele 
trebuie întreținute. Dregătite pen
tru antrenamente sau competiții, 
folosite din plin ne baza unul 
program bine gindit si puse la 
dispoziția tineretului in cadrul 
unor centre de Inițiere. O mun
că extrem de dificilă ! Cînd am 
vizitat parcul, am găsit o echipă 
de dulgheri lucrihd la tribunele 
stadionului de fotbal importante 
cantităti de zgură erau aduse 
pentru reamenaiarea terenurilor 
specifice, la bazin se lucra de zor

o activitate bo-

(Continuare in pag 1-3)



SPORTIVII NOȘTRI
REZULTATE

POIANA BRAȘOV. 23 (prin te
lefon) Foarte frumoasă și inte
resantă cursa băieților de slalom 
specia] din cadrul „Cupei Poia
na*^ Prima manșă a fost domi
nată — fant îmbucurător — de 
schiorii români Vili Podaru și 
Zsolt Balasz care aveau cei mai 
buni timpi. Erau din nou spe
ranțe intr-un „ succes românesc. 
Dar a venit manșa a doua, care 
a răsturnat multe calcule. Schio
rii bulgari au mers la risc, au 
atacat curaîos porțiunile dificile 
ale pistei de sub gondole si u- 
nul dintre ei. Dimiter Angelov, 
a „sărit" în cîstigător. Vili Po
daru și Zsolf Balasz au coborît 
bine, sigur, nu au riscat tdeși 
unul dintre ei ar fi putut-o face) 
așa că au trebuit să se mulțu
mească cu lo- uri’e 2 și 3 într-o 
companie de sportivi cu bune» 
puncte F.T.s pe tabela interna
țională. Oricum schiorii noștri au 
arătat că atunci cînd concurează 
cu ambiție si dăruire pot înregis
tra și rezultate bune. Ei au pri
lejul să dovedească aceasta și în 
cursa de slalom special de sîm-

AU ÎNREGISTRAT 
MAI BUNE

bătă din cadrul „Cupei Tele
feric* fiindcă în afara celor doi 
români de mal sus și Mihai Bîră 
și Alexandru Manta și Dorin 
Dinu au demonstrat că au posi
bilități să se claseze mult mai 
bine.

La fete, Lencka Kebrlova (Ceho
slovacia) a înregistrat al treilea 
succes consecutiv în concursurile 
din Poiana Brașov.

Rezultate tehnice, slalom spe
cial : băieți — 1. Dimiter Ange
lov (Bulgaria) 1:47,40, 2. Vili Po
daru (România) 1:47,79. 3. Zsolt
Balazs (România) 1:47,98, 4. Lu- 
bomir Sankiski (Bulgaria) 1:48,30
5. Vasil Adikov (Bulgaria) 1 :48,43.
6. Oto Kovac (Cehoslovacia)
1:48.65. 7 Mihai Bîră (România) 
1 :49.45. fete — 1. Lencka Ke
brlova 1 :46,52, 2. Gotmur Sunga- 
tova (U.R.S.S.) 1 :48.64, 3. Andrea 
Rațmankova (Cehoslovacia) 1 :52.98,
4. Delia Parate (România) 1 :53,27,
5. Adriana Macrea (România) 
1:55.10. 6. Cristina Almasi (Unga
ria) 2:04,27.

Paul IOVAN

Campionatele naționale de Nation seniori

TINĂRA GfNHIAIJE S-A IMPUS III PUDRA SCURTA
predeal, 23 (prin telefon). 

Campionatele naționale de blat- 
ton ale seniorilor au continuat 
vineri. De traseele din Valea Rîș- 
noavei eu proba scurtă. cea de 

10 kilometri. Desfășurat tntr-un 
ritm alert, concursul a prilejuit 
din nou o Întrecere care a opus 
cele două generații care alcătu
iesc tn momentul de fată princi
palele forte ale biatlonului nos
tru, cea mai tn virstă, a lui To- 
dască. si cea care ..vine din ur
mă- In fruntea căreia se află 
Rădulescu și Lestyan. Aceștia 
din urmă au și cîștigat de altfel 
Întrecerea, după o luptă echili
brată. primul tntrtnd In posesia 
titlului gratie celor 17 secunde 
avans și doar unei singure ture 
de penalizare executate, fată de 
3 ale urmăritorului său. Un fapt 
rar tntîlnlt tntr-un concurs de 
biatlon : avînd de executat o 
tună de penalizare. Vladimir To- 
dașcă a... uitat s-o execute și. 
desl era lider autoritar, fiind pe
nalizat cu două minute si jumă
tate de către luriul de ooncurs. 
a căzut pe locul 11 I

REZULTATE TEHNICE. Indi
vidual 10 km : 1. M. RADULES
CU (ASA BRASOV) 96:33 (3). 2. 
I. Lestyan (ASA) 30:50 (3). 3—4. 
V. Băjenaru si M. Barbu (ambit 
ASA) 37:19 (2). 5. S. Popa (Di
namo) 37:47 (3). 0. F. Fortka
(Dinamo) 37:59 (4)

★
Joi s-a desfășurat, tot pe Valea 

Rtșnoavei, proba de M de kilo
metri din cadrul Campionatelor 
naționale ale a Ier Bă toanelor se
nioare. Conform așteptărilor, vic
toria a revenit Elenei Belt, la 
mai mult de 6 minute diferență 
fată de a doua clasată.

«<usa

MECIUL STEAUA _ I. C. E D.,

CAPUL DE AFIȘ AL ETAPEI A 31-a
Astăzi și mîine în cadrul eta

pei a 31-a a campionatului natio
nal de baschet masculin se des
fășoară următoarele meciuri : 
GRUPA 1—6 : Steaua — I.C.E.D. 
C.S.Ș. 4 București (locurile ocu
pate tn clasament 1 șl respectiv 
3 ; rezultatele din etapele ante
rioare : 4—0), C.S.U. Balanța Si
biu — Rapid București (5—4 ;
1— 3), Dinamo Oradea — Dlnamo
București (6—2 ; 0—4) ; GRUPA
7—12 : Carpați Grup 8 Construc
ții București — Farul Constanța 
(11—7 î 0—4), Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca — Politeh
nica C.S.Ș. Unirea lași (9—8 ;
2— 2), C.S.U. Brașov — Academia 
Militară Mecanica Fină Bucu
rești (12—10 t 0—4).

Cel mai atractiv joc se anunță 
a fi cel dintre Steaua și I.C.E.D., 
echipe care au oferit uneori dis
pute 
atunci cînd baschetbaliștii de la 
I.C.E.D au avut ambiția de a-și 
fructifica întregul tor potențial.

Tot astăzi șl mîine se dispută

echilibrate. dar numai

partida restanță dintre echipele 
feminine Voința București și 
Crișul Oradea.

Programul tntîlnlrilor din Capi
tală : sala Fioreasca, sîmbătă de 
la ora 15 : Carpați — Farul (m), 
Voința — Crișul (f), Steaua — 
I.C.E.D. (m) ; duminică, 
ora 12 : Carpați — Farul, 
— I.C.E.D.: sala Dlnamo, 
Voința — Crișul.
• Rezultate din Divizia 

tineret : ~ "
lnța Petroșani
72—61 (38—32). Automatica Ale
xandria — Oțel Inox Tîrgovlște 
55—50 (33—30). C.S.U. Otelul Ga
lați — IMUAS Baia Mare 92—90 
(46—48), Automatica București — 
Urbis București 72—93 (38—50),
Metalotehnica Tg. Mureș — Poli
tehnica Sportul studențesc Bucu
rești 78—95 (37—49) ; FEMININ :
Voința Brașov — Comerțul II Tg. 
Mureș 107—28 (56—13). (Corespon
denți : S. Băloi. Fl. Dumitru, S. 
Nicolescu. D. Diaconescu, C. Al- 
bu, V. Secăreanu).

de la
Steaua 
ora 9:

„B” de 
MASCULIN : Jiul Ști- 

- Electrica Fieni 
Automatica

Turneul international cooperatist de baschet leminln

SELECȚIONATA ROMÂNIEI PE LOCUL I - NEÎNVINSĂ

MECIUL GRIVIȚA ROSIE
9 9

DOMINA PROGRAMUL
Astăzi și mîlne în campionatul 

de rugby sînt programate meciu
rile etapei a 13-a. De la prima 
vedere se remarcă partida din
tre lidera clasamentului Dinamo 
și echipa situată pe locul III 
Grivița Roșie. Se va menține Di
namo neînvinsă și după „cel de 
al 13-lea val* ?. Echipele proba
bile. GRIVIȚA ROȘIE: Tudose — 
AI. Marin, Nicolae, Voicu, C. Tu
dor — T. Radu, Anton — O. Mo
rarii, Dinescu, Pongracz — A. Ion, 
Măcăneață — Cercel, Pasache, 
Bălan. Rezerve : Ilcă, Bidirel,

Pena (pilierul 
accidentat). 1 
Aldea, Marghl 
FI. Ionescu —I 
chiv — E. Sj 
— Dărăban, H 
Ion, c. Gheorl 
echipa dlnamq 
ternațional Cal 

Un alt mec 
resant este cJ 
campionatului.] 
Construcții, și 
cui al treilq 
Știința CEMIN

PROGRAMUL ȘI ARBITRII 
Simbătă, SERIA A II-a :
București : VULCAN (locul 3) — MAȘINI GRELE C 

Tineretului IV, ora 15, D. Grigorescu (E 
Duminică, SERIA I :
București :

REZULTATE TEHNICE, 20 km, 
fond feminin : 1. Elena Reit
(Tractorul) lhl4:53 2. Tldiko
Ballo (IEFS) lh20:49 . 3. Mihaela 
Toc (Tractorul) lh26:37, 4. ndiko 
Fodor (CSȘ „Constructorul” 
Miercurea duc) lh26:37, 5. Da
niela Dima (Tractorul) lh27:47 
6. Poliana Bor (Tractorul) 
lh31:59.

Tradiționalul campionat inter
național cooperatist de baschet 
feminin, desfășurat în Sala spor
turilor din Brașov, s-a încheiat 
cu victoria selecționatei Româ
niei. neînvinsă în cele patru me
ciuri susținute. Ea a obținut ur
mătoarele rezultate : 75—68 cu se
lecționata Bulgariei. 77—68 cu Ce
hoslovacia, 83—47 cu Polonia si 
72—54 cu Ungaria. Clasament fi
nal : 1. România 8 p. 2. Ungaria 
6 p. 3. Polonia 6 p. 4. Cehoslova
cia 6 p, 5. Bulgaria 4 p.

Antrenorul M. Strugaru a folo
sit următorul lot : ^tefania Borș,

Camelia Hînda. Elena Filip, Lucia 
Grecu, Suzana Grunwald, Ileana 
Bodnar, Costeia Mușat, Rodica 
Ungureanu, Estela Tomescu, Ga
briela Strugaru, Margareta An- 
ghelina, Monica Nină.

Carol GRUIA — coresp.

In „Cupa F.R.

RC GRIVIȚA ROȘIE (3) — DINAMO 
Copilului ora. 11, Gh. Huștiu (Buc.). Trl 
STEAUA (2) — POLITEHNICA TIMll
Steaua, ora 10, Gh. Bucur (Buc.). In tJ 
SPORTUL STUDENȚESC-CONSTRUCȚB 
CEMIN BAIA MARE (5), Teren Tei ] 
(C-ta). Tn tur : 3—16.
ȘTIINȚA (7) — POLITEHNICA IAȘI 
ora 11, Th. Witting (Buc.), tn tur : 0—1 
FARUL (4) — CSM SIBIU (6). Teren 
Marinescu (Buc.). în tur : 8—17.

II-a :
: RAPID (5) — RULMENTUL BtRLAD ( 

lui IV, ora 9,30, I. Vasilică (Buc.). Tn 
GLORIA BUC. — DUNĂREA GIURGIU 
Div. B), Teren Tineretului IV, ora 11. » 
CSM (4) — METALURGISTUL CVGrfF 
ora 9,30, O. Ionescu (C-ta). In tur : in

Năvodari : TC. IND. MIDIA (6) — RAPID BUZĂU 
ora 10.30, M. Vătui (Buc.). Tn tur : 9— 
GLORIA PTT (1) — UNIVERSITATEA 
NAPOCA (7). Teren Gloria, ora 9,30, Fl. 
tn tur : 18—18.

Petroșani :

Constanța

SERIA A 
București

Suceava ;

Arad :

ACTUALITĂȚI
• Componenții loturilor națio

nale, care se pregătesc pentru 
Campionatele mondiale din luna 
mal, de la Ljubllana, au partici
pat la un concurs de verificare, 
pe arena Electromureș din Tg. 
Mureș. Pentru o mal bună edifi
care asupra stadiului de pregă
tire a selecționabilllor s-a concu
rat la două manșe. O serie de 
sportivi au fost notați cu rezul
tate mulțumitoare, ca de pildă 
Silvia Berinde (Voința Oradea) 
461—437 pd. Elena Andreescu 
(Voința București) 456—432, Mar
gareta Cătineanu (Gloria Bucu
rești) 444—415, Ana Petrescu (Glo
ria București) 417—443, Maria 
Todea (Voința Tg. Mureș) 414—445, 
respectiv luliu Bice (Aurul Baia 
Mare) 950—912, Iosif Tlsmănar 
(Rulmentul Brașov) 922—940, Ho- 
ria Ardac (Voința București) 
900—945 $1 Gheorghe Silvestru
(Electromureș Tg. Mureș) 916—919.
• Azi șl mîine se desfășoară 

la Budapesta un turneu Interna
țional. cu prilejul aniversării a 
50 de ani de la Înființarea fede
rației de popice din Ungaria, la 
care participă popicari din zece

DIN POPICE
țări. Țara noastră va fi repre» 
zentată de Margareta Cătineanu 
șl Iosif Tismănar.
• Următoarele tntîlnirl Inter

naționale ale reprezentativelor ță
rii noastre vor avea loc In zilele 
de 10—11 aprilie cu echipele Po
loniei (la Cîmpina) și 14—15 aprilie 
cu selecționatele Cehoslovaciei 
(în deplasare).
• Azi se dispută etapa a 

XlV-a a campionatului Diviziei 
„A* de popice. Din program se 
detașează următoarele partide : 
Olimpia București — Voința Bu
curești, Voința Tg. Mureș — E- 
lectromureș Tg. Mureș, C.S.M. 
Reșița — Voința Oradea (f), 
Cbimpex Constanța — Construc
torul Galați, Industria sîrmei C. 
Târzii — Victoria Guban Timi
șoara și Voința București — Car
pați Sinaia (m).
• tn meci feminin, devansat

din etapa viitoare (din 31 mar
tie) : ELECTROMUREȘ TG. MU
REȘ — C.S.M. REȘIȚA 2534—2421 
pd. Cele mai mart rezultate le-au 
obținut Ilona Bartha — 447 șl, 
respectiv. Eugenia Lăcătușu — 
446 pd. .

Timpul de Ieri, cu totul __....
elnlc pentru întreceri la tir de 
performanță (lapoviță, frig, vînt 
și vizibilitate redusă) a făcut ca 
rezultatele din ziua a doua a 
concursului republican „Cupa 
F.R. Tir“, ce se dispută tn Bucu
rești, să fie modeste. Trăgătorii, 
nici cel din loturile naționale, 
n-au reușit tn asemenea condiții 
atmosferice să se apropie de cele 
mal bune rezultate ale probelor 
respective. Unii specialiști in 
probele de pușcă liberă 60 focuri 
culcat seniori, sau pistol stan
dard senioare n-au obtinut nici 
măcar cifre care să-1 situeze pe 
primele locuri. Așa a fost situa
ția lui Romulus Nicolescu și Iile 
Codreanu, de pildă, la proba c- 
limplcă de pușcă, sau a mul
tiplelor campioane de pistol — 
Anișoara Matei șl Ana Clobanu. 
Tn schimb, s-au remarcat clțlva 
țlntași juniori, care au la activ 
doar cîteva concursuri, dar stnt 
foarte ambițioși, printre ei Ca
melia Tudor (Dinamo) la pistol 
standard junioare șl Vasile Nis-

Tir“ TIMP NEFAVORABIL, REZULW
:ul neprl- tor (Letea Bacău) — la pistol iO Trușcă (

metri.
în probele de ieri o dispută 

interesantă s-a dat între steliștii 
Stan șl Sorin Babii (cî^ 
cu o zi înainte la 
departajați acum 
la pistol 10 metri, 
plăcută a produs

Li viu 
gător 
liber) 
punct 
priză 
pușcaș de la Centrul de 
Alexandria Paul Gruia i___
ocupat poziția secundă la 60 f 
culcat, fiind la un punct de cîș- 
tigător. stelistul Florin Cristofor.

REZULTATE TEHNICE — puș
că liberă 60 f c seniori: 1. Fl. 
Cristofor (Dinamo) 591 p, 2. P. 
Gruia (C.T. Alexandria) 590 p, 
3. C. Stan (Steaua) 537 p, L M. 
Teodoru (Metalul Buc.) 587 p, 5. 
I. Codreanu (Steaua) 585 p 6. M. 
Dumitru („U“ Cluj-Napoca) 582 
p. (R. Nicolescu — Steaua — a 
punctat 582). Pistol 10 m aer 
comprimat 40 „diabolouri": 1. L. 
Stan 572 p, 2. S. Babii 571 p 
(ambii de la Steaua), 3. I. Flo- 
roiu 565 p. 4. E. Ciutea 561 
(ambii de la Olimpia),

i pistol 
la un 

. O sur- 
tînăruJ

• tir din 
care a

3.

1.

Trușcă 55^ 6. 
(ambii de la 1 
V. Nistor '(Leti 
O. Vișan (Din: 
Burceag 
10 m — 
p, 2. Fl. 
Steaua).
Arad) 553 p: Ja 
Oniceanu (IEFS 
Aurelia Toaderl 
Lucia Ponea I 
373 p. Pistol d 
senioare: 1. El] 
namo) 583 p (1 
la viteză 294). J 
(U.T. Arad) 53 
Silvia Kaposzta] 
4. Elena Taciud 
Steaua) 579 p. j 
578 p, 6. Anlș] 
7. Ana Cioband 
la Dlnamo). Lai 
gat Camelia Til 
564 p (282—282).

întrecerile^se

(Stea: 
junior 
Dima 
3. C.

CUM SINT PREGĂTITE BAZELE SPORTIVE?
(Urmare din vag. 1)

pentru repararea șl revonslrea 
instalațiilor. Intr-un cuvtnt, • ac
tivitate febrilă, despre care ne-a 
dat amănunte un interlocutor a- 
vlzat col. Justin Tănase, vice
președinte al clubului.

Am aflat că terenul de fotbal a 
fost tratat, tncă din toamnă cu 
mranlță. iar mal recent, clnd 
vremea a permis-o. a fost tăvă
lugii și compresat. Tot acolo se 
fac reparații la tribune (lemnă
rie șl vopsitorie). S-au refăcut 
sistemele de încălzire la sălile de 
lupte și gimnastică, precum șl la 
poligonul de tir, astfel că repre
zentanții acestor trei secții — cu 
numeroși candidați olimpici — se 
pot pregăti tn cele mal bune con- 
ditiunl. De asemenea, se lucrează 
la bazinul de tnot. unde. In ac
tualul sezon. datorită acestor a- 
menajări se va putea lucra mal 
mult si mal bine.

Așadar, la parcul sportiv Di
namo. („Una din cele mai com
plexe si mai bine dotate baze 
sportive din țara noastră” — cum 
ne spunea col. Justin Tănase) se 
lucrează eu rîvnă — ca Întotdea
una. dealtfel — pentru ca startul 
competițiilor tn aer liber să fie
— si din acest punct de vedere
— un start reușit. „Dorim din su
net acest lucru — a încheiat in
terlocutorul nostru — mai ales a- 
cum. tn anul Jocurilor Olimpice 
de la Los Angeles. Am vrea ca 
In succesele pe care Ie vor re
purta sportivii români acolo să

’Sl îîî ,ărîmă din munca si 
strădaniile noastre...*.

ÎNCĂLZIRE DE... PRIMĂVARA
Reporterul s-a oprit, nu o dată, 

in ultimii ani. la frumosul com
plex sportiv al Întreprinderii 
„Timpuri Noi- din Calea Dudesti. 
un buchet de terenuri implantate 
intr-un splendid parc. A făcut-o 
cu prilejul unor sărbători sporti
ve duminicale, consemntnd ea 
notă dominantă narea afluență 
a tineretului spre „Timpuri Noi-, 
Marți a fost. Insă, o rl Obișnuită.

Era răcoare dar soare si frumos. 
Surpriza care ne-a așteptat a fost 
plăcută : complexul trăia șl In 
zile de lucru, obișnuite, era viată 
pe el. se făcea sport. Pe unul 
din terenurile de handbal, elevii 
antrenorului Titl Ionescu, fotba
liștii de la „Flacăra roșie-, exer
sau scheme tactice. Pe alte tere
nuri, două clase de la liceul În
treprinderii. de peste drum des
fășurau lecția de educație fizică. 
Profesorul Eugen Enciu. pe care 
11 reținem o clipă, ne răspunde : 
„Este o zi oarecare. Toate cla
sele Ișl fac orele de sport aici”. 
„Iar... Încălzirea • facem, pri
viți, acolo — a Intervenit elevul 
Eugen Slghirean. 15 minute de 
grădinărit*.

Am privit către spatiile dintre 
pomi. PămIntui era proaspăt să
pat. Simțeam, parcă, mireasma 
brazdelor abia Întoarse. Pe aceas
tă îndrăgită bază sportivă era 
mișcare, era primăvară... „Șl așa-i 
zi de .zi* — ne spune îngrijitorul 
Iancn Dlcu. pe care l-am găsit 
la arena de box. trebăluind, cum 
H șade bine bunului gospodar. 
NOI DOTĂRI LA CLUBUL 

RAPID
Clubul „alb-vișinillor* din Glu- 

leștl este, după cum bine se știe, 
una din unitățile de bază ale 
mișcării sportive bucureștene. 
Sub culorile Rapidului se pregă
tesc numeroși performeri de va
loare. autori al unor rezultate de 
prestigiu In arena internațională.

Am fost la Rapid să vedem ce 
fac gospodarii giuleșteni pentru 
Îngrijirea bazelor sportive din do
tare tn scopul asigurării de con
diții optime procesului Instructiv- 
edueativ.

O primă constatare : la șeful 
complexului. Alexandru Vălu, am 
găsit un grafic al lucrărilor care 
se execută tn această perioadă. 
Dar. subliniem, nu unul formal, 
doar pe hirtie. d un veritabil 
plan de lucru, tn care este trecut 
la zl ceea oe a-a tăcut sl ceea 
ce mal trebuie de făcut. Tinlnd 
seama că nu toate secțiile dispun 
de spații adecvate antrenamente-

lor, s-a luat hotărfrea — acum 
ta prag da finalizare — de a se 
instala în vechea sală un ring de 
box destinat pregătirii juniorilor 
șl seniorilor, afllndu-se In curs 
de terminare (promisiuni pentru 
sfîrșitul lunii) si sala de forță 
cum șl juniorilor de la „jocuri”, 
destinată boxerilor seniori, pre- 
Pentru că am amintit de aceasta 
din urmă să precizăm că si la 
noua „polivalentă- giuleșteană a 
fost amenajată o sală de forță cu 
tot ceea ce este necesar, care va 
contribui In mare măsură la re
zolvarea unor probleme legate de 
pregătirea fizică.

Dar, există, din păcate, si nea
junsuri : pista de atletism se află 
sub Urnita minimă a exigentelor 
ea nemaifllnd renovată de ani d? 
zile. De asemenea, desl sala 
atletism poate fl considerată ea 
una dintre cele mai bine utilat? 
din Capitală, ea nu oferă, din 
multe motive, cadrul adecvat unei 
bune pregătiri. în sfîrșit, la a- 
cest capitol al „minusurilor-, să 
notăm șl faptul că rugbyștil ra- 
pidiștl nu dispun de teren (nici 
de antrenament șl nîd de joc), 
tocmai la un club pe al cărui 
stadion reprezentanții „frunzei de 
stejar- au obținut prestigioase 
succese.

Din discuțiile purtate și cu vi
cepreședintele clubului Ion Pân
dele, am reținut, de asemenea, in
tenția de a se monta in sala nouă 
• perdea despărțitoare pentru a 
se putea permite lucrul mal mul
tor secții concomitent, tn ldeea 
folosirii la maximum a spațiilor 
disponibile. O idee foarte bună, 
care ar trebui pusă grabnic In 
aplicare.

Așapar, la clubul Rapid, gospo
darii mal au destule griji. La 
rfndul lor. sportivii șl antrenorii 
vor trebui să răspundă acestor 
preocupări care vizează asigura
rea unor condiții optime de lu
cru prin rezultate cit mal bune» 
61 — de ce nul — punlnd ei În
șiși mina la îmbunătățirea pro
priei baz>e de pregătire.

Raid-anchelă realizat de 
Călin ANTONESCU, Emanuel 
FANTANEANU ți Viorel TON- 
CEANU

„TROFEUL CARPAȚI
(Urmare din vag 1)

Tarer, Mazen, Khaied. Arbitri : 
B. Medveczki (Ungaria) și L. 
Szemel (Polonia).

ROMANIA — POLONIA 9—5 
(3—2. 1—1. 1—2. 4—6) A doua 
victorie românească a venit 
în meciul imediat următor. Ea 
era de altfel scontată, numai 
că poloiștii noștri — aflati la 
cea dintîi apariție oficială a a- 
nului, cu unele noutăți în com
ponenta lotului — 
dar nu au convins, 
început bun (2—0 și 
mat o evoluție fără 
inspirație. vreme 
reprize : în 9 minute de joc e- 
fectiv. de pildă, echipa Româ
niei nu a reușit nici un gol, 
permitîndu-le partenerilor de 
întrecere o nesperată des
fășurare de la egal... Abia în 
•ultimul „sfert" s-a arătat 
adevărata diferență de va
loare, angajarea superioară 
și recîștigata vivacitate con- 
cretizîndu-se în goluri de 
toată frumusețea, cele mai 
multe pe contraatac. Realiza
tori : Costrăș 3, Hagiu 3, Gor
dan 2, — _
România.
Zawisza, 
kowszky. 
Schmuck 
Er. Martinez (Cuba).

CEHOSLOVACIA —
11—12 (2—2, 4—4. 1—3, 4—3). 
Un alt joc animat, cu rezulta
tul mult timp pe „muchie de 
cutit", cîștigătoarea conturîn- 
du-se, cu dificultate, spre fi
nal. Au condus la început po
loiștii cehoslovaci, cubanezii au 
revenit. primele două re
prize încheindu-se la ega
litate. Tn repriza a treia, echi
pa Cubei a obtinut un avans 
de două goluri, dovedit pînă 
la urmă decisiv. Au marcat : 
Costa 3. Benitez 2. Rodriguez
2, Roger 2, N. Dominguez, 
Diaz, Perrovile pentru în
vingători, respectiv Polacik
3, Bacik 3. Vidumansky 2, 
Esehwig 2. Sailona. Arbitri : 
R. Siiha (România) și IL Esa- 
ian (U.R.S.S.).

au învins. 
După un 
3—1), a ur- 

vlagă și 
de două

E. Ionescu pentru 
respectiv Kosiada, 

’Pawlak, Bogus, Bu- 
Au condus 
(Cehoslovacia)

K.
Și

CUBA

Șutează la poartă Moiceanu. Fază din meciul Roii
Foto :

SELECȚIONATA DIVIZIO
NARA A UNGARIEI — BUL
GARIA 9—7 (2—2, 3—1, 2—2,
2—2). Rezultat hotărît in repri
za secundă, într-o întîlnire în 
care cei mai eficienți 
dovenit Domsodi (3 
respectiv Sucikov (2). 
E. Martinez (Cuba) 
Toygarli (Turcia).

După amiază s-au i 
meciurile :

s-au 
goluri), 
Arbitri: 

si n

disputat

ceasta și-a revJ 
voluînd cu ere 
și eficiență, înd 
tul" al treilea, 1 
merituoasă cîști 
golurilor : Ha
Gordan, Moicea 
tru învingători, 
ter 3, Sprock ș 
arbitrat : R. ! 
Toygarli.

SEL.ROMANIA 
UNGARIEI 
3—0, 1—1). 
Intîlnirea a _________
„vedeta" zilei. Un joc cu ritm,

DIV. A
7—5 (2—2, 1—2,

Cea mai așteptată 
fost cu adevărat

cu înot iute, cu faze palpi
tante. de o parte și de alta, cu 
goluri de efect, dar și cu ra
tări. bare și intervenții opor
tune. de portar (mai cu seamă 
Simion). Toate acestea au ți
nut încordat publicul în per
manentă. Tînăra selecționată din 
tara vecină a arătat destule 
din marile posibilități ale șco
lii . de polo din Ungaria, soli- 
citînd din plin echipa noastră. 
Condusă în unele momente din 
prima jumătate a oartidei.

Alte rezultate 
BULGARIA fl 
0—3, 1—1), 
17—6 (5—0. 
ROMÂNIA 
CEHOSLOVACE 
3—2, 2—5. 3—2).

CU
S 
c

Clasamente^»
1. România 4 1 
a
4.
1.

Ungariei 3 p. 
Polonia 1 p 
Cuba 4



Parcul

Știința

Chimia,

JTITNȚA
Stanca

INERET)
9—11

jcuW>8 
funiorlî

571 p,

seriei I, 
iuc.).
KJnirea,

l. CLUJ- 
ie (Buc.)

2 — Polonia 
MIHĂICA

fcu este 
ietre — 
Istantin, 
I Paras- 
I Marin 
ea, Gh. 
lază din 
hșul in- 
tv).
le lnte- 
Interna" 
lențesc- 
I la lo- 
umului.

» nțHne.

RABȘAN

*,i’A „A“ ;
2. Sel. div. 

. Bulgaria 1 p, 
GRUPA „B“ :

Cehoslovacia 
(tineret) 2 p.

| treptat e-
Ltă siguranță 
lebi in „sfer- 
Iterminînd în 
loare. Autorii 
k 3. Costrăș, 
|, Gaiță pen- 
espectiv Pin- 
Horvath. Au 
lian și H.

11 1911 I „LIVERPOOL E 0 ECHIPA MARE! 
«..pionotdc dt (Old | DflR N|C( HAMBURG N-A FOST MICĂ!“

MECIURI DE INTERES 
LA GALAȚI Șl IAȘI

Din nou etapă (a 19-a) incom
pletă in campionatul masculin al 
primei divizii de volei (dat fiind 
faptul că o selecționată de se
niori, alcătuită din jucători de la 
Steaua și Dinamo, se află tn 
Grecia, pentru cîteva antrena
mente comune șl jocuri amicale 
cu reprezentativa elenă) șl pro
gram complet în campionatul fe
minin.

Capul de afiș al etapei de fete 
II dețin partidele de la Galați, 
între două aspirante la podium, 
și de la lași, unde fostul derby 
a devenit acum un meci impor
tant între un pol și celălalt ale 
clasamentului 1 Vor reuși gazdele 
(pe poziție retrogradantă) să pro
ducă surpriza In fața liderelor T 
De subliniat, totodată, pasionan
tul derby constănțean. tn care 
deținătoarea lanternei speră să 
mențină tradiția șl să... cedeze 
ultimul loc. La masculin, In cele 
4 meciuri programate, gazdele 
stnt favorite. Iată programul 
complet al etapei :

FEMININ, Galați: C.S.U. I.M.N.
— CHIMIA RM. VILCEA ; Iași : 
PENICILINA — DINAMO BUCU
REȘTI ; Sibiu : C.S.M. LIBERTA
TEA — CALCULATORUL BUCU
REȘTI ; Constanța : CHIMPEX — 
FARUL : Craiova : UNIVERSITA
TEA — FLACARA ROȘIE BUCU
REȘTI : Bacău : ȘTIINȚA — 
MARATEX MAIA MARE.

MASCULIN, Zalău : ELCOND 
DINAMO — C.S.U. ALUMINA 
ORADEA : Brasov : TRACTORUL
— ȘTTINTA MOTORUL BÂIA 
MARE : Craiova : UNIVERSITA
TEA C.F.R. — RELONUL SAVI- 
NEȘTI : Suceava ; C.S.M.U. — 
EXPLORĂRI BATA MARE (meci 
restantă) ; București : CALCULA
TORUL — A.S.A. ELECTROMU- 
REȘ TG. MURES — în sala Olimpia, 
ora 10 (STEAUA — EXPLORĂRI 
Si C.S.M.U. SUCEAVA — DINA
MO, amînate pe 4 aprilie).

Primele reacții în
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după tragerea la sorți
...Vineri la prînz. Telefoa

nele sună de la ora 10. „Cu 
cine am căzut?!" — sună in
variabil întrebarea din toate 
colturile tării. în redacție 
„febra" tragerii la sorți ne 
prinde pe toți. Trecem din 
cinci în cinci minute pe lingă 
telex. Nu mai bate odată ?!— 
E ora 13.20. în sfirșit. telexul 
a început să facă ...jocurile. 
Dundee va iuca cu Roma. Di
namo va tntîlni. deci, pe Li
verpool ! Unde va fl primul 
meci ? Liverpool e prima echi
pă. Dinamo. care -a elimi
nat pe campioana Europei, fos
ta campioană Hamburg. va 
susține prima manșă în depla
sare. Telefoanele sună avide 
de ..marea Știre*. Telefonăm 
și noi.

—Un telefon la Dinamo, 
la club. Antrenorul Dumitru 
Nicolae-Nicușor e acasă. Acasă 
sună ocupat. Sunăm la hote
lul sportivilor. la centrul 
..23 August*. Acolo sint in
ternaționalii dinamoviștl cu 
lotul reprezentativ. Moram 
a plecat puțin in oraș- Vine 
Augustin la telefon. îi anunț 
adversarul. ..Liverpool ?! —
e prima replică a lui Augus
tin. Ce să mai spun eu ? Ad
versarul spune toiul ! Firmă 
marc ! Mă bucur !... E un meci 
foarte greu, dar tocmai de a- 
ceea e bine. Ne vom mobiliza 
și noi. Șii|i, eu am spus ime
diat după ce am eliminat pe 
Dinamo Minsk că o să cădem 
cu Liverpool. Liverpool e o 
echipă mare. Dar nici Ham
burg n-a fost mică... Ne aș
teaptă o bătălie pe viată și pe 
moarte ! Cum ne-am bătut 
cu totii, Ia București, Ia Ham
burg și Ia Tbilisi, trebuie să ne 
batem și acum. Dinamo are

tabăra dinamovistă, 

a semifinalelor C. C. E.
resurse, are o experiență inter
națională. nu se mai teme de 
aimeni. Ce să mai spun in 
plus ? Atît. că urmează Liver
pool !—“ Rednic s-a culcat, lo
tul are antrenament după-a- 
miază. ne spune Necula Ră- 
ducanu. la telefon. adău
gind : „îs mari englezii, dar 
ii putem păcăli !“ încă un te
lefon la club. Ocupat. Sun la 
Cornel Dinu, acasă. Nu răs
punde nimeni. încerc iarăși la 
Dumitru Nicolae-Nicușor.

— Liverpool ! deschid dialo
gul.

— Aflasem t.
eele 
ni că. 
mai 
bine.
mobilizează

Oricare din 
trei adversare era puter- 

Liverpool 
puternică.
Un

insă, cea
e 

te 
Cu

e.
Ceea ce 

adversar mare 
întotdeauna.

Hamburg a fost la fel.„
— Care-i șansa noastră ?
— Să ne pregătim ca și pînă 

acum ! Cu același calm și 
responsabilitate. Liverpool vine 
după acest zdrobitor 4—1 in 
deplasare. Ia Lisabona. cu 
Benfica, dar noi nu ridicăm
miinile.

— Credeți că e un avantaj 
faptul că jucăm primul meci 
la Liverpool ?

— E bine și e râu ! Liver
pool joacă foarte bine și acasă 
și Ia... Lisabona, cum a de
monstrat-o acum trei zile. 
Un singur lucru este cert : Li
verpool este o echipă mare, 
iar noi trebuie să ne ridicăm 
Ia nivelul reputației ei. în 
fond, și noi sintem învingăto
rii lui Hamburg L..

...în redacție. telefoanele 
sună ca la Gara de Nord. „Li
verpool — Dinamo ? ! E un 
meci de mari promisiuni!"

Succes. Dinamo !
Mircea M. IONESCU

Plecind de la o altă bază de lucru...

...O NOUĂ STARE DE CONCURS
Atît după importanta ca

lificare a tricolorilor la tur
neul final (din Franța) ai 
campionatului «uropean, cit 
și după spectaculoasa pro
movare a campionilor Româ
niei în semifinalele C.C.E.. 
s-a judecat, cu discernămint 
și nuanțai, procesul de reu
șită. Nu dintr-un simplu 
orgoliu, ci pentru motive 
mai profunde. Astfel, o știm 
cu totii, nici echipa repre
zentativă, nici Dinamo nu 
erau printre favorite la În
ceputul drumului. în grupa 
a V-a preliminară a C.E., 
specialiștii „vedeau" — îna
intea României — Italia, 
Suedia sau Cehoslovacia. în 
Cupa campionilor, ce să mai 
spunem, drumul dinamo- 
viștilor era „socotit" fnchis 
chiar din optimi, cînd ad
versara lor extrasă din urnă 
era o mare solistă : Ham
burger S.V., adică tocmai 
campioana Europei I

Ce s-a ales din aceste 
pronosticuri am văzut cu 
toții.

A văzut — cu uimire, dar 
și cu respect — întreaga 
Europă fotbalistică.

Reprezentantele fotbalului 
românesc au aruncat în aer 
toate asa-zisele „cal ile ale 
hirtiei".

Cum. prin ce mijloace di
recte. s-a văzut pe teren, 
între ele. lupta, dăruirea 
totală in întrecere, măsuri

le tactice cele mai adecvate 
etc. Toate acestea s-au vă
zut — CLAR — in timpul 
meciurilor. Demn de tot in
teresul ni se pare insă și 
ceea ce ou s-a văzut '» 
jocuri, dar a stat în „spa
tele lor". mai bine-zis la 
baza intilnirilor susținute de 
fotbaliștii noștri.

în această ordine de idei, 
ni se pare important de 
subliniat că succesele fot
baliștilor români se dato
rează — tn primul rînd ! — 
unui plus evident de MUN
CA. De pregătire. Munca 
superioară, cantitativ și ca
litativ ea a stat — fără nici 
o îndoială — la baza reuși
telor de pînă acum ale fot
baliștilor în importantele 
întreceri internaționale ab
solvite fn ultima vreme.

în directă legătură cu 
munca depusă s-a înregis
trat și o nouă stare de spi
rit, o nouă stare de concurs, 
de luptă, propice, favorabi
lă. S-a spus in repetate 
rîndur: și cu temei : fotba
liștii noștri au abordat cele 
mai grele sntîlniri cu con
știința capacității lor reale, 
convinși fiind de șansele lor 
obiective. Este si acesta 
un mare cîstig pe planul 
competitivității internațio
nale.

Dar totul a plecat — și 
pleacă — de la MUNCA !

Marius. POPESCU

HANDBAL LA ZI
Handbalul masculin își continuă 

programul oompetițional. La or
dinea zilei se află acum ..CUPA 
DE PRIMĂVARA". la start cu 
cele 12 divizionare „A“ care au 
activat în primul eșalon valoric 
in sezonul 1983/1984. După cum se 
știe ech;pele nu au în componen
ța lor ne sportivii nominalizați în 
echipa națională care se pregă
tește pentru J.O. din această va
ră. de la Los Angeles.

Programul meciurilor de miine 
(etapa a Il-a) :

SERIA I • Dinamo Brașov — 
Tractorul Brașov. Dinamo Bucu
rești — Relonul Săvinești (sala 
Floreasca. de la ora 9,45), Inde
pendenta Carpațl Mîrșa — Steaua 
București.

seria A n-a : Constructorul. 
Arad — Universitatea Cluj-Napo- 
ca. H.c. Minaur Baia Mare — 
Constructorul C.S.U. Oradea. Po
litehnica Timișoara — Minerul 
Cavnic.

REZULTATELE PRIMEI ETAPE. 
Seria I : Steaua — Dinamo Bucu
rești 27—25 (16—14). Tractorul
Brasov — Independența Mîrșa 
26—32 (14—13). Partida Relonul 
Săvinești — Dinamo Brașov nu 
s-a disputat.

Seria a II-a: Universitatea Cluj- 
Napoca — Politehnica Timișoara 
21—20 (14—5), Minerul Cavnic —■ 
Minaur Baia Mare 28—31 (11—15) 
Constructorul C.S.U. Oradea — 
Constructorul Arad 26—28 (14—13).

PROGRAMUL DIVIZIEI „A* 
(feminin) • Locurile 1—6 : Știința 
Bacău — Rapid București. Hidro
tehnica Constanța — A.E.M. Ti
mișoara (Chimistul — Rulmentul 
reprogram at pe 18 aprilie. ora 
17,30). Locurile 7—12 : Progresul 
București — Textila Buhuși (sala 
Floreasca de la ora 8.30), Con
fecția București — Constructorul 
Timișoara (sala Floreasca. de la 
ora 11). Mureșul Tg. Mureș — 
TEROM Iași.

La Oradea, unde a venit primăvara

* 10IUL OLIMPIC St PREGĂTEȘTE PENTRU MECIUL DE EA BOIOGNA
MAI BINE
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ORADEA, 23 (prin telefon). Fi
nă luni, cînd va pleca în Italia 
pentru meciul de la Bologna, din 
preliminariile J.O., lotul olimpic 
a) tării noastre se pregătește la 
Oradea. Joi după-amlază, cînd 
delegația noastră a decolat de la 
Băneasa, tn Capitală ningea, 
dar aici. Ia Oradea, olimpicii 
s-au tntilnit cu primăvara. Drept 
urmare, ei au la dispoziție un 
teren foarte bun — cel de la 
stadionul F.C. Bihor — și deci 
condiții de lucru dintre cele mal 
bune.

Vineri la ora 11, ia apelul ce
lor doi antrenori, Gheorghe Stai- 
cu și Constantin Frățilă, au răs
puns prezent următorii jucători: 
Lung, Mânu. Ungureanu, lovan, 
Stâncii, Bumbescu, Zare. Văetuș, 
Bărbulescu. . Irimescu, Dragnea. 
Balint, Pană. Coraș, Ctrtu, Hagi, 
Lăcătuș șl Turcu, deci două mo
dificări fată de lotul anunțat an
terior. Au rămas la București 
Orac și Mulțescu, accidentați în 
meciul de miercuri cu Dinamo 
Minsk (mai grav Mulțescu: en
torsă la genunchi) si în locul lor 
au fost convocat! Turcu și Pană 
care au venit vineri dimineața 
cu avionul.

Dr. Florin Brătilă ne spunea 
că starea de sănătate a jucăto
rilor este bună, la care adăugăm 
Si o bună atmosferă de lucru, 
seriozitate si încredere in forțele 
proprii, deși se știe că în meciul 
de la 23 martie de la Bologna, 
meci decisiv pentru reprezentan
ții noștri. Italia va alinia o echi
pă puternică, tn Iot figurlnd ju
cători care au evoluat în prima 
reprezentativă Italiană, tn fapt o 
nouă Squadra Azzurra a lui Enzo 
Bearzot.

între antrenamente, reprezen
tanții noștri sint tn fața micului 
ecran șl prin intermediul vldeo- 
casetelor revăd filmul meciurilor 
Italia — România și România — 
Italia, disputate tn cadrul preli
minariilor C.E. din Franța. ca 
șl partida dintre formațiile o- 
limpice ale celor două țări, ju
cată la Brașov.

Pregătirile vor continua slm- 
bătă cu un meci de verificare pe 
care Iotul olimpie fl va susține 
In compania lui F.C. Bihor. Me
dul va începe la ora 15,30.

Constantin ALEXE

Pentru tntîlnlrea de miercuri, 
federația italiană de fotbal a a- 
nunțat la F.I.F.A. următorul lot 
de jucători: Galii (Florentina), 
Tancredi (Roma), Zenga (Inter) 
— portari, Bagnl (Inter). Battis- 
tlni (Milan), Bonetti (Roma), 
Briaschi (Genoa), Fanna (Inter), 
Perri (Inter), Galderisi (Verona), 
Iorio (Verona). Mancini (Samp- 
doria), Massaro (Fiorentina), 
Miano (Udinese). Monelli (Fio
rentina), Nela (Roma), Righetti 
(Roma), Sabato (Inter). Tassottl 
(Milan). Trieella (Verona). Vena 
(Milan). Vierehewood (Sampdo- 
ria).

• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •

AD'IIMMOHIA Of STAT LOTO PROVOSPODI INrODHEAZA
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 23 
MARTIE. Extragerea I : 60 31 2 
55 64 65 22 71 45: Extragerea a 
H-a : 61 11 42 16 59 5 25 68 46. 
Fond total de clstiguri : 1.384.137 
lei, din care 494.746 lei report la 
categoria 1.
• CtȘTIGURILE TRAGERII

„LOTO 2" DIN 18 MARTIE. Cat. 
1 : 1 variantă 100% a 50.000 Iei 
șl 4 variante 25% a 12.500 lei ; 
cat. 2 : 5 variante 100% a 14.95S 
lei și 9 variante 25% a 3.738 lei ;
cat. 3 : 24 variante a 4.517 lei ;
cat. ■ 4 : 133 variante a 815 lei :
cat. 5 : 364 variante a 200 lei :
cat. 6 : 2.663,75 variante a 100 lei. 
Report la cat. 1 : 36.750 lei. Cîș- 
tlgul de 50.000 lei de la cat. 1. 
obținut ne un bilet jucat 100%, 
a revenit participantului NICO- 
LAE VOICAN din Crevedia, ju
dețul Dîmbovița.
• CTȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 21 MAR
TIE. Cat. 1 (12 rezultatei : 3
variante 100% a 5.998 șl 128 va
riante 25% a 1.499 lei : cat. 2 
(li rezultatei .: 213 variante
100% a 466 lei și 3.349 variante 25% 
a 117 lei. tntrucit valoarea uni

tară a cîștigurilor de la cat. 3 
(10 rezultate) a fost sub plafo
nul minim de 40 lei, fondul a- 
cestei categorii a fost repartizat, 
conform regulamentului, celor
lalte două.

• A.S.A- MIZIL — PETROLUL
PLOIEȘTI 8—1 (6-6). Med fru
mos, în pofida terenului greu, 
cîștigat de ploieșteni prin golul 
marcat de Moldoveanu, In min. 
34. (R. ALEXANDRU — COresp.)
• UNIREA ALEXANDRIA -

F. C. OLT 1—8 (6-8). Divizionara 
„B“ a cîștigat prin golul înscris 
de Stancu (min. 68) (M. BIZON
— coresp.)
• UNIREA ALBA IULIA — 

CARP ATI MÎRȘA 2—8 (8-8). Au 
înscris S. Popa (min. 52) șl Delcu 
(min. 56). (I. FILIPES CU <- co
resp.)
• A. KUN — ANTRENOR 

PRINCIPAL LA F. C. BIHOR. 
Marți a avut loc, la sediul clubu
lui orădean, o ședință de analiză 
privind comportarea nesatisfăcă
toare a echipei în returul actua
lului campionat. S-au luat șl o 
serie de măsuri. Astfel. Atila 
Kun a fost numit antrenor prin
cipal al echipei, iar cinci Jucă
tori au primit un avertisment 
public î Zare. Filip, Nedelcu, 
Georgescu și Biszok. Pentru pă
răsirea lotului, portarul Liliac a 
primit un ultim avertisment. 
(Ilie GHIȘA — coresp.)

• MASURI ORGANIZATORICE 
LA UNIVERSITATEA CRAIOVA. 
Anallzînd activitatea desfășurată 
de secția de fotbal în anul 1984, 
conducerea clubului Universita
tea Craiova a luat următoarele 
măsuri, pe care ni le-a comuni
cat pentru Dublicare : 1. Elibera
rea din funcția de antrenor 
principal a lui Constantin Oțet, 
precum și a antrenorului secund 
Nleolae Ivan, contractul primului 
expirînd la 1 iulie ’983. secundul 
neavînd contract cu clubul ; 2. 
De comun acord cu conducerea 
C.N.E.F S. șl F.R.F., conducerea 
clubului craiovean a hotărît ca 
funcția de antrenor nrindpal să 
fie încredințată Iul Mircea Rădu- 
lesca (antrenor secund al echi
pei naționale), ajutat, ca antre- 
tor secund, de Costică Ștefă- 
nesen, căpitan al echipei Univer
sitatea Craiova șl al echipei na
ționale ; 3. Plenara clubului Uni
versitatea Craiova a ales ca pre
ședinte al clubului pe Cornelia 
Stroe, care a ocupat pînă acum 
funcția de vicepreședinte.
• Aflăm cu tristețe încetarea 

din viață a Iul TONY DASCALU, 
fost centru înaintaș al Universi
tății din Cluj, unul din golge- 
terll fotbalului românesc.

MAI TÎRZIU...
• După Ungureanu (Universi

tatea Craiova), care și-a lăsat 
echipa în 10 oameni, într-un 
meci cu un adversar deosebit de 
puternic, Steaua, iată că un alt 
jucător de frunte. Manea, căpi
tanul echipei Rapid, comite și 
el un act de indisciplină și este 
eliminat de pe teren tocmai cînd 
echipa sa, condusă cu 2—1 în 
meciul cu Corvinul, din sfertu
rile „Cupei României", avea mai 
multă nevoie de el. Lipsită de 
unul din cei mai buni jucăte-r 
al săi, Rapid, bineînțeles, a pier
dut meciul. Pe cine s-a răzbunat 
Manea ? Pe Dubineiuc, care îl 
atacase violent sau pe propria sa 
echipă ? Manea a înțeles cîteva 
clipe mai tîrziu care este ade
vărul. Dealtfel, și în fața Comi
siei de disciplină. rn ședința de 
joi seara. Manea a recunoscut 
acest lucru șl. în eeneral. a avut 
O atitudine corectă, neîncercînd 
în nici un M să-si ascundă vi
novăția sa-u s-o minimalizeze. El 
a fost sancționat cu avertisment 
Un avertisment în urma căruia 
Manea s-a an«?aiat să nu mai 
apară în fața Comisiei de disci
plină. pînă la sfîrșitul carierei 
sale. Sperăm că așa va fi !
• Atacîndu-șl dur adversarul 

fără a se preocupa de posibili
tatea unei accidentări a acestuia, 
mal ales în condițiile unui teren 
înghețat si alunecos. Vlădut (In
dustria Sîrmei-Cîmpia Turzii) l-a 
scos din fotbal — nu se stîe pen
tru cît timp — pe Truți (C.F.R. 
Timișoara). Un accident grav, 
care chiar dacă ar fi lipsit de 
elementul Intențional. demon
strează lipso de grijă pentru 
partenerul DE JOC. pentru alt 
tînăr care, îa fel ca el, iubește 
fotbalul, întrecerea sportivă, lup
ta dreaptă pentru victorie. Comi
sia de ’ disciplină l-a suspendat 
pe Vlădut pe timp nedeterminat. 
pînă ce victima sa d° astăzi va 
putea reapare pe terenurile de 
fotbal. O decizie pe care ea este 
HOTĂRÎTĂ s-o aplice st tn 
ALTE CAZURT STMTLARE. Și e 
firesc așa ?

Jock BERARII»
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• TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES DE MÎINE, 25 
martie 1984. va avea loc începînd 
de la ora 16 In sala clubului 
sportiv Progresul din București, 
str. dr. Staicovici nr. 42; nume
rele cîștigătoare vor fi transmise 
la radio pe programul 1 la orele 
20.15 și 22.20.

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE MÎINE A DIVIZIEI
SERIA I : Dunărea Călărași — 

Unirea Dinamo Focșani : M. Pen- 
cea (Roșiori), Olimpia Rm. Sărat 
— F.C.M. Progresul Brăila : V. 
Alexandru (București), Partiza
nul Bacău — F. C. Constanța : 
I. Tărcan (Reghin). Ceahlăul P. 
Neamț — Gloria Bistrița : V. 
Antohi (Iași). Unirea Slobozia — 
Oțelul Galati : Ad. Porumboiu 
(Vaslui), C.S.M. Suceava — 
C.S.M. Borzești : f. Ghergheii 
(Bala Mare), C. S. Botoșani — 
Gloria Buzău • M. Nlcutescu (Bu
curești). Metalul Ploneni — Pra
hova Ploiești : C. Voicu (Bucu
rești). Del’a Ttilcea — Chimia 
Fălticeni : M. loneseu (Tîrgo- 
vlste).

SERIA A ll-a : Chimica Tîrnă-

venl — Automatica București : 
M. Nicolau (Bacău), I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe — Carpați Mîrșa :
M. Saiomir (Cluj-Napoca), Nitra- 
monia Făgăraș — Progresul Vul
can București : N. Dinescu (Rm. 
Vîlcea), Unirea Alexandria — 
F.C.M. Brasov : A. Gheorghe 
(P. Neamț) Constructorul T.C.I. 
Craiova — Metalul București : 
A. Cuzmanovicl- (Reșița), Avtntul 
Reghin — Gaz metan Mediaș :
N. Gogoașe (Buzău). Dinamo 
Victoria București — I. P. Alumi
niu Slatina : D. Ciolan (Pitești). 
Chimia Tr. Măgurele — Șoimii 
I.p.A. Sibiu : Fl. Popescu (Plo
iești). Autobuzul București — 
ROVA Roșiori : Gh. Constantin 
(Rm. Vîlcea).

B“ »»“
SERIA A Hl-a : Metalurgistul 

Cugir — Steaua C.F.R. Cluj-Na- 
poca : Al. Ganea (Slobozia), Au
rul Brad — C.F.R. Victoria Ca
ransebeș : D. Drăcea (Craiova),
U. T. Arad — Olimpia Satu Ma
re : I. Vele, (Craiova), C.F.R. 
Timișoara — Minerul Lupenl : 
C. Teodorescu (Buzău), Ind. s!r- 
mel C. Turzii — Gloria Reșița t
V. Tttorov (Drobeta-Tr. Severin), 
C.S.M. Reșița — Rapid Arad : R. 
Matei (București). Someșul Satu 
Mare — Minerul Cavnic t I. Ca- 
raman (Oradea). Minerul Motru 
— Politehnica Timișoara : M. 
Stoenescu (București).

,.U- Clut-Napoca — Armătura 
Zalău (4—1) — disputat în ziua 
de 22 martie.



TREI TITLURI DE CAMPIONI BALCANICI „MARELE PREMIU" LA C.M DE PATINAJ
ATENA, 23 (prin telefon). în 

sala de la complexul sportiv 
Segas au început Campionatele 
Balcanice de judo. In prima zi 
și-au disputat întiietatea juni
orii (17—19 ani). Spre meritul 
lor, juniorii români au avut o 
comportare remarcabilă: Adri
an Mudura (cat. semiușoară), 
Ștefan Nagy (ușoară) și Petre 
Anitoaie (mijlocie) au cucerit 
titlurile de campioni balcanici, 
iar ceilalți 4 au urcat și ei pe 
podiumul de onoare — Mihai 
Țîrlea (superușoară) și Adrian 
Clinei (semigrea) s-au situat 
pe locul 2, Nicolae Iosif (semi- 
mijlocie) și Arcadie Mariași 
(grea), pe locul 3. în urma a- 
cestor frumoase rezultate echi
pa de juniori a României a o- 
cupat primul loc in clasamentul 
pe națiuni, urmată de Bulga
ria, Iugoslavia, Turcia și Gre
cia. Iată și citeva amănunte.

Adrian Mudura l-a întîlnit in 
primul meci pe iugoslavul Pre- 
drak Stanisici pe care l-a În
vins la puncte (yuko). Apoi, 
într-un duel foarte echilibrat,

cu juniorul grec Sotirios Vaka- 
tosis, a obținut victoria prin 
yusei-gachi (superioritate teh
nică). după care Mudura a dis
pus net la puncte (waza-ari) 
de bulgarul Krasimir Ghizdov. 
și de turcul Ayan Alpasan. 
„Ușorul" Ștefan Nagy (declarat 
cel mai tehnic concurent) a ob
ținut 3 victorii prin ippon la 
Dimitrios Patakis (Grecia), Ce- 
lik Sirkae (Iugoslavia), AII 
Kokali (Turcia) și una la punc
te (yuko) in fața bulgarului 
Boiacio Boianov. Trei meciuri, 
trei victorii prin ippon realiza
te de Petre Anitoaie. învinșii 
săi: Valentin Arsov (Bulgaria). 
Tamer Yayla (Turcia) și Doryi 
Semen (Iugoslavia).

Campionii balcanici la cele
lalte categorii: superușoară — 
Franz Arbaiter (Iugoslavia), se- 
mlmijlocie — Plamen Dimitrov, 
semigrea — Nieolae Doneev. 
grea — Semov Dinkov (toți 
din Bulgaria).

Simbătă — întrecerile indivi
duale de seniori, duminică — 
pe echipe (seniori și juniori).

LA ATLETISM
ROMA, 23 (Agerpres). — Pre

ședintele Federației internațio
nale de atletism (IAAF), Pri
mo Nebioio, a anunțat că în- 
cepind din 1985 va fi creat un 
„Mare Premiu" în atletism, 
asemănător celui din tenis, 
cuprinzind 13- reuniuni impor
tante si un concurs final. în 
același an, a precizat P. Ne- 
biolo, vor debuta și Jocurile 
mondiale de atletism pe teren 
acoperit, care se vor desfășura 
la fiecare doi ani. 
ficultăți cu 
pentru prima 
președintele
S.U.A. va face totul pentru a 
primi organizarea, argumentînd 
eu faptul că sint inițiatorii 
întrecerilor pe teren acoperit și 
că dispun, la Indianapolis, de o 
sală de mare capacitate. Dar și 
alte orașe care și-au anunțat 
candidatura, de pildă Parisul, 
Atena, au șanse de a fi alese.

OTAWA. Proba de perechi 
din cadrul campionatelor mon
diale de patinaj artistic 
încheiat 
victoria
Barbara 
Martini 
olimpici 
Iova și Oleg Vasilicv (U.R.S.S.) 
și a foștilor campioni mondiali

RECORDURI MONDIALE

s-a 
cu o mare surpriză : 

cuplului canadian 
Underhill — Paul 
asupra campionilor 

și europeni Elena Va

Sabine Baess — Tassilo Thier- 
bach (R.D.G.) !

Au început și întrecerile la 
dans, 
rabil, 
cit la 
tanică 
topher 
fără precedent, . . -
nota 6 la programul de exer
ciții impuse !

LA PATINAJ VITEZA

Comportîndu-se admi- 
cu mult mai bine de- 
Sarajevo. perechea bri- 
Jayne Torvill și Chris- 
Dean a obținui, fapt 

de șapte ori

___ „Avem di- 
alegerea gazdei 

ediție, a spus 
IAAF. Federația

Ieri, la Alma Ata, ta cadrul 
meciului U.R.S.S. — R.D. Ger
mană, au fost Înregistrate două 
recorduri mondiale. La 5000 m

Viktor Șașerin a fost cronome
trat in 6:49,ÎS (v.r. 6:34,66). Iar
la 3000 m (f) Andrea SchSne 
(R.D.G.) a realizat 4:20,91 (v.r.
4:21,90).

C.M. DE HOCHEI
CAEN. s-au încheiat întrece

rile din cadrul grupelor preli
minare ale campionatului mon
dial de hochei pe gheață pen
tru juniori, grupa „B“. Pe 
linia aceleeași evoluții nesatis
făcătoare, formația României

SCHIMB Df fXPtMJj INTftf FlURtTISTtlf ROMÂNCE Șl SOVIETICE
(Urmare din oag. 1)

pice ale României și Uniunii 
Sovietice, acum aflindu-se 
pe planșe floreta feminină, 
pentru ca la începutul lunii a- 
prilie să i ' "

Ștefan 
principal 
feminin, 
pregăti în . 
tive de mare clasă, pe care de 
obicei le vezi doar in concurs, 
cu „plastronul" marilor suc
cese. dar avîndu-le acum ală
turi, în „haine" de lucru", este 
o acțiune deosebit de pozitivă. 
O primă concluzie a schimbu
lui de experiență : „Distribui
rea accentelor într-o ședin
ță de antrenament a sportive-

vină sabia și spada.
Haukler, antrenorul 

ai lotului nostru 
consideră că a te 

i compania unor spor-

lor de înalt nivel trebuie să 
rămină la latitudinea acestora, 
ceea ee înseamnă cea mai bună 
autoreglare a intensității efec
tului, dar și asumarea deplinei 
responsabilități !«

Conducătorul oaspeților, an
trenorul David Dușman, ne 
spune : „Pe planul metodicii 
pregătirii sportive, folosul va 
fi, evident, reciproc, după euas 
reciproc este si scutim' atol 
prețuirii prietenești. Ia ceea 
ce ne privește, din Iotul aflat 
acum La București, trei floce- 
tiste vor ti prezente, cred eu. 
in echipa U.RJLS. la Los An
geles : Sidorova. Țagaraeva, 
Soboleva. Despre echipa 
României, un pronostic : șansa 
de a intra in primele patra la 
Los Angeles, dar un mal mare 
coeficient de probabilitate

pentru podiumul Jocurilor 
Olimpice din 1988. .Argument : 
afirmarea tot mai pregnantă a 
tinerelor titulare*.

Valentina Sidorova nu mai 
are nevoie de prezentare in 
lumea scrimei. Dublă campioa
nă mondială și tot de două ori 
Învingătoare in Întrecerea 
supremă a cadetelor. ea a re
venit spectaculos, la 30 de ani, 
după Întreruperea din 1983, 
cind a născut o fetită. Apre
ciază in mod deosebit Întineri
rea echipei feminine 
României, pe care o vede

lupta pentru primele locuri 
la J.O. din vară, neuitînd să 
adauge că la ultimele ediții ale 
J.O. tineretul s-a afirmat 
mai mult ca oricînd în scri
mă. „Iar Ia Los Angeles, după 
părerea mea, cea mai echili
brată armă va fi floreta fe
minină, aproximativ 20 de 
sportive avind șanse la medalii 
in proba individuală și cel 
puțin 6 in cea pe echipe. Cine 
anume T Vîrsta optimă pen
tru marea performanță la flore- 
tiste este, 
30 de ani, 
cepții, ca 
mondială, 
care n-are

JUNIORI (grupa B)
a pierdut și al treilea joc din 
cadrul seriei I, fiind întrecută 
de Franța cu categoricul scor 
de 12—5 (3—1, 5—2, 4—2). Pen
tru echipa noastră au înscris * 
Dospin, Paraschivoiu, Cio- 
banu, Bedo, Sofron. Alte re
zultate : Austria — Norvegia 
6—4, Japonia — Polonia 6—6, 
Olanda — Danemarca 
Clasamentele finale ale 
riilor preliminare : I.

3—1. 
se- 

- 1; 
Austria 6 p, 2. Norvegia 4 p, 3. 
Franța 2 p, 4. România 0 p ; 
II. — 1. Polonia 5 p. 2. Japonia 
4 p, 3. Olanda 3 p. 4. Danemar
ca 0 p. Primele două clasate 
din fiecare serie se califică 
pentru turneul final 1—4, ur
mătoarele pentru turneul 5—8.

MANȘĂ A FINALEI „CUPEI I.H.F."
(Urmare din pag. 1)

17—16 cu
Si 16—21

cam- 
joa-

Nord 
R. F. 
serii

cred eu. intre 24 și 
dar mai sint și ex- 
actnala campioană 
Dorina Vaccaroni, 

decît 21 de ani..

TURNEUL CANDIDAȚILOR
In partida a 6-a din cadrul tur

neului candidațllor pentru titlul 
mondial la șah, dintre G. Kas
parov și V. Smîslov a fost con
semnată din nou remiză. Acum 
scorul a devenit 4—2 In favoarea 
lui Kasparov.

Alzette, 18—17 și 
Baekkelagets Oslo 
și 18—13 cu Iskra Partizanske) 
cit și evoluția bună din 
pionat. VfL Oldenburg 
că în Bundesliga. seria 
(campionatul feminin al 
Germania cuprinde două 
— de Nord și de Sud, fiecare 
cu cite 10 echipe) și se află pe 
locul II.

Ultimele două rezultate, 
realizate în săptămina tre
cută de VfL Oldenburg, sint : 
19—10 cu MTV Herzhorn, aca
să. și 14—10 cu TH Eilbeck, în 
deplasare. Echipa are două 
jucătoare în lot, portarul Ar
nold și Schmidt, precum și o a 
treia — Decker — care a făcut 
parte de mai multe ori din 
prima reprezentativă. Atuul 
principal al gazdelor îl for
mează apărarea foarte 
vansată și agresivă.

Meciul de aici va fi arbitrat 
de doi „cavaleri ai fluierului* 
din Franța, Cristien Lux și 
Jean-Claude Lelarge.

„Cupa I.H.f.“ (Cupă a Fede
rației Internaționale de Hand
bal), ceva similar cu „Cupa 
U.E.F.A." la fotbal, se află la

a IlI-a ediție. înființată in 
1981, ea a fost ciștigată la pri
ma ediție, 1981/1982, de echipa 
iugoslavă H. K. Tresnjevka 
Zagreb, succesul in cea de a 
doua ediție, 1982/1983. revenind 
formației sovietice Automo
bilist Baku.

Handbalul românesc are 
antecedente frumoase in cu
pele europene. Ca si la „mon
diale", fetele au fost cele 
care au deschis pirtia succese
lor. _In 1961, la prima ediție a 

victoria a aparținut

a-

C.C.E., |__  _ ____ ___
echipei Știința București (an
trenor fiind chiar Constantin 
Popeseu, cel care astăzi asigură 
conducerea tehnică a Chi
mistului), iar in 1963, ediția a 

succesul a fost de 
lui Rapid București 

Zngrăves- 
Ultima echipă romă- 

calificată in finala u- 
C.C.E.. a 
Timișoara 

Lachei 
Spartak

IV-a, succesul a 
partea lui Rapid 
(antrenor Gabriel 
cu), 
nească 
nei cupe europene, 
fost Universitatea 
(antrenor. Constantin 
in 1973. întrecută de 
Kiev.

Handbalul nostru _______
bate, deci, din nou. la poarta 
afirmării internaționale. Re
vine Chimistului Rm. Vilcea 
misiunea de a-i susține spe
ranțele Succes !

feminjn

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
atletism • Campionatele 

mondiale de cros care se vor 
desfășura miine la East Ruther
ford, în New Jersey, cuprind 
trei probe: juniori — 8 km 
(startul la ora 12 locală, 19 ora 
Bucureștiului), senioare — 5 km 
(ora 20 București) șl seniori 
12 km (20,45 București).

CICLISM • Turul 
aflat la a 52-a 
lat Ia Sorento 
glanulul Roger 
cronometrat pe 
In același timp 
de 10 C: _ _______ _
.Săptămina Catalană* a progri 
sat Joi două seml-etape, clștlgi

Campaniei, 
ediție, s-a Inche- 
cu victoria bel- 

de Vlaemlnck 
239 km In 0.33:36. 

. a sosit un pluton 
alergători • Competiția 

„oaptamina Catalană* a progra
mat joi două seml-etape, ciștlga- 
te de spaniolul Sablno Angottla 
șl, respectiv, de austrlallanul 
Phil Anderson. Acesta din urmă 
a devenit liderul competiției.

POLO • Turneul International 
de la Szolnok (Ungaria) s-a în
cheiat cu victoria selecționatei de 
juniori a Ungariei, urmată de 
echipa Iugoslavă Posk Split.

ȘAH • în runda a 6-a a tur
neului international de la Bled. 
Damianovld a cîștlgat la Z. Ni-

kolid, Mansinger la Justin, Ba- 
jld a pierdut la Kovacevld, ta 
timp ce partidele Markovid — 
Standu. Raklcl — Matulovld, 
Ivandd — Osterman s-au Înche
iat remiză. In clasament conduce 
Menslnger cu 5,5 puncte, urmat 
do Damianovld șl Kovacevid 
cita ■ puncte. Pe locul L cu LI 
punote, se află maestrul român 
Tralaa Standu. • După 3 runde, 
ta turneul Internațional de «ah 
de la Sarajevo eonduc Kordnot 
gt Djurid ca dte 1,( punote, ur
mați de Lubron a puncte, tn 
runda a 2-a Kordnoi a eistigat 
ia VeHmtaovld. Iar Djurid l-a 
tnvtaa pe Bomanlșin.

TENIS • Turneul de ta Mlla- 
M, ia tund dot: Wliander —

Dea-

na CD ARCUL • sovietica 
Uudmlla Arjanlkova a realizat 
doua recorduri mondiale, la cam
pionatele unionale de la Nama- 
gan. cu 33a p șl lia p.

PROGRAMUL COMPLET AL SEMIFINALELOR
CUPELOR EUROPENE

- JUVENTUS TORINO
- F. C ABERDEEN

CUPA U.LFJL*
- TOTTENHAM
- S. O ANDERLECHT

VA PREZENTAM PE

Atacantul Souness trece in dribling de un 
apărător portughez. Aspect din meciul F. C. 
Liverpool — Benfica Lisabona, din cadrul 
sferturilor........................

F. C.
de finală ale C.C.E.

LIVERPOOL
Prezență constantă pe tabiou- 

nie cupelor europene. F.C. Li
verpool este unul dintre ceie mal 
prestigioase cluburi ale Buropen 
multiplă laureată a cupelor con
tinentale. După un deceniu de 
performanțe remarcabde — a 
cucerit de trei ori „Cupa eam- 
pionilor europeni*, in 1977, 197» 
91 19*1. și de două ori „Cupa 
U.KF.A.-, ta 1973 și 197» —
popularitatea formației dta por
tul de pe coasta de vest a de
pășit cu mult granițele Anglie: 
Pe plan intern. Liverpool numă
ră nu mal puțin de 14 titluri de 
campioană. Ctad de două ori 
ctștlgăuoare a „Cupei Angliei* și 
de trei ori a ..Cupei ligii*. Su
premația din competițiile conti
nentale a fost consecința Creas
că a jocului său de cea mai 
înaltă factură, tradiționalului stil 
de joc britanic. Liverpool — be
neficiind mal totdeauna de ser
viciile unor atacanți rafinați. Ce 
că < fost vorba de Keegan, 
Heighway, Dalglish sau Bush — 
adăugtadu-1 o apreciabilă cotă 
de fantezie șl culoare. Șl această 
ediție < campionatului englez 
găsește formația pregătită de 
Joe Fagan (care a preluat din

de manager,vara trecută funcția _ ______
de la o altă celebritate a sooce- 
rulut Insular. Bob Paisley) an
gajată in lupta pentru titlu, in- 
fringerea din etapa trecută (0—2 
cu Southampton) coborind-o de 
pe prima treaptă a podiumului, 
pe care se instalase In luna no
iembrie. pe cea de a doua, la un 
punct de actualul lider. 
Chester United, la rlndu-i setnl- 
tnalistă In „Cupa cupelor*. Cele 
două echipe tșl vor păstra pozi
țiile tn campionat 
de astăzi, tntrudt 
aminat meciul cu 
tru a disputa, pe 
nala „Cupei ligii- ________ ■
premieră cele două eterne rivale 
dki Liverpool. F.C. Liverpool și 
Everton.

în această formație, în rîndu- 
rile căreia, alături de interna
ționalii englezi (Neal, Lee, 
Thompson, Kennedy), activează 
trei scoțieni (Dalglish. Souness, 
Hansen), un galez (Rush) sl trei 
irlandezi (Lawrenson, Whelan, 
Robinson), punctele forte se nu
mesc Lee, un mijlocaș de tra
valiu imens. Rush, care tn opinia 
Iul Keegan este „cel mai bun 
vîrf de atac din fotbalul mon-

Man-

$1 dupâ etapa 
Liverpool are 
Norwich pen- 
Wembley, fl

oare opune în

dial", Dalglish, un genial 
duoător al liniei de atac, 
singurul „supraviețuitor" _ 
team-ului ciștigător pe stadionul 
Olimpic din Roma, în 1977. spe
cialistul loviturilor de la 11 m. 
Formația standard : Grobbelaar 
— Neal, Lawrenson, Hansen, 
Kennedy — Lee, Souness, Dal
glish, Whelan (Nicol) — Rush, 
Robinson (Johnston). De marți, 
un nume nou în lotul „roșilor": 
internaționalul scoțian Johnwark, 
transferat de la Ipswich. care 
însă nu va avea drept de joc tn 
semifinalele C.C.E. In tururile 
precedente ale competiției, 
verpool n-a pierdut nici 
meci ! A trecut 
șl 5—0), Athletic
1—0) și Benfica

oon- 
N cal, 

al

Li- 
un 

de Odense ri—0 
Bilbao (0—0 șt 
(1—0 sl 4—1).

Mihai CIUCĂ
la sorți de la 

echipei 
Bach- 

noi 
în

După tragerea 
Geneva, reprezentantul 
F.C. Liverpool, Gunther 
mann, a declarat: „Pentru 
sortii au fost foarte duri... 
fa(a bucureștenilor victoria noas
tră este posibilă, dar meciul de 
Ia București va fi foarte 
Am dori să intrăm In finală 
să cucerim trofcvl".

Ereu.
Și

• In C.E. de tineret, sferturi 
de finală (tur) : Polonia — Spa
nia 3—t (1—1).
• în C.E. de juniori : R. F. 

Germania — Italia »—«. italia 
are 5 p, R.F.G. t p (ambele cu 
cite 3 jocuri). Iar Austria 1 p 
(din I j.). Intr-o altă grupă, ta 
primul joc : Grecia — Iugoslavia

• După cum am anunțat, ta 
America de Sud a Început o nouă 
ediție a „Cupei Llbertadores*, la 
care participă M de echipe din 
16 târî. Ele sint Împărțite tn S 
grupe, fiecare alcătuită din ctte 
4 formații (tntr-o grupă sint ctte

două echipe din tot atîtea țări). 
In prezent, situația (in citeva 
grupe) se prezintă astfel : în gr. 
2 conduc Ula Medrida 
zuela) șl Sporting Cristal (Peru) 
cu cite 4, respectiv 2 p. în gr. 
a 3-a Flamengo (Brazilia) și F.C. 
America cu cite 2 p. în gr. 5 tn 
frunte se afli Olimpia (Para
guay) cu 3 p (1 j) urmată de 
Independiente (Argentina) 3 p 
(3 j).
• In C.E. cădeți (sub 16 ani) — 

sferturi de finală (retur) : Fran
ța — Anglia 1—1 (in tur : 6—4). 
Anglia s-a calificat tn semifinale.
• Pentru unele neînțelegeri fi-

(Vene-

nanciare, antrenorul Carlos 
berto Perreira (succesorul 
Tele Santana) a demisionat 
la conducerea tehnică a 
zentativei Braziliei.
nu a fost numit un nou antrenor.
• Surpriză în optimile de fi

nală ale „Cupei Franței" : echipa 
Bordeaux, lideră în earnpionat. a 
fost eliminată de Mulhouse (di
vizia a doua). Rezultatele celor 
două manșe : 0—1 și 2—2. Toate 
Rolurile formației calificate au 
fost marcate de Didier Six. care 
a fost chemat din nou, în lotul 
Franței pentru turneul final al 
C.E.

Al- 
lui 
de 

repre- 
Deocamdatâ


