
I I

EXECUTIV Al C C. Al P.C.R
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, joi, 5 aprilie, a avut 
loc ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței a fost exa
minat Raportul privind situația 
economico-finaneiară pe ansam
blul economiei naționale in a- 
nul 1983, rezultată pe baza a- 
nalizei de bilanț, precum și 
Programul de măsuri peutru 
îmbunătățirea activității econo- 
mico-financiarc.

însușindu-și întru totul apre
cierea formulată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. referitoare 
la înfăptuirea planului de dez
voltare economico-soeialâ a 
țării in 1983, Comitetul Politic 
Executiv a subliniat că, iu anul 
trecut, s-a acționat cu rezultate 
tot mai bune pentru soluționa
rea problemelor și înlăturarea 
neajunsurilor determinate, în
deosebi, de condițiile economice 
internaționale grele, obținindu- 
sc realizări importante in toate 
domeniile.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat contribuția deosebită pe 
care au adus-o Ia bunul mers al 
întregii activități economice in 
anul 1983 cercetarea științifică 
și ingineria tehnologică.

A fost evidențiat, de aseme
nea, faptul că rezultatele fi
nanciare ale unităților socia
liste s-au imbunătălit, asigu- 
rindu-se o circulație bănească 
sănătoasă, consolidarea echili
brului bugetar, financiar-mone- 
tar și valutar.

Apreciind realizările obținute 
in anul 1983 in toate domeniile 
de activitate, Comitetul Politic 
Executiv a subliniat, totodată, 
că ele ar fi putut fi și mai 
bune dacă în toate sectoarele 
s-ar fi manifestat mai mult 
spirit de răspundere în îndepli
nirea planului Ia toți indica
torii, dacă s-ar fi acordat mai 
multă atenfie creșterii produc
tivității muncii, mobilizării e- 
xemplare a tuturor resurselor 
materiale și umane de care dis
pune economia noastră națio
nală.

In continuare, Comitetul Po
litic Executiv a examinat pro
bleme ale activității de comerț 
exterior și a stabilit măsuri 
și sarcini concrete de perfec
ționare în continuare a acestei 
activități, pe baza aplicării fer
me și iu acest important sector 
al economiei naționale a prin
cipiilor autoconducerii și auto- 
gestiunii economico-financiare.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, de asemenea, pro
bleme privind activitatea în 
transportul fluvial de mărfuri 
și a stabilit măsuri in vederea 
îmbunătățirii in continuare 
acesteia. De asemenea,

fost exami- 
măsuri de 
activității in 
international.

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIflVA I

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

drul ședinței, au 
nate și adoptate 
îmbunătățire a 
transportul auto

In continuare, in cadrul șe
dinței, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a prezentat o in
formare cu privire la vizita de 
prietenie efectuată, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în zilele de 29—30 martie, in 
Republica Populară Bulgaria, 
la invitația tovarășului Todor 
Jivkov, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o deosebită apreciere nou
lui dialog româno-bulgar la 
nivel inalt, care se înscrie, prin 
rezultatele sale rodnice, ca un 
moment important in evoluția 
mereu ascendentă a bunelor 
relații, de strinsă prietenie și 
colaborare, dintre partidele, 
țările și popoarele noastre. A 
fost relevat, și de această dală, 
rolul esențial, determinant, pe 
care ii au inlilnirile, devenite 
tradiționale, dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov in dezvoltarea susținută 
a raporturilor româno-bulgare, 
in stabilirea obiectivelor
fundamentale și a principalelor 
direcții de acțiune pentru am
plificarea continuă a colaborării 
și conlucrării dintre cele două 
țări vecihe și prietene.

Comitetul Politie Executiv a 
evidențiat cu satisfacție că, în 
cadrul convorbirilor purtate în 
timpul vizitei, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov au 
reafirmat hotărirca comună de 
a conferi dimensiuni și mai 
largi colaborării dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar, dintre Româ
nia și Bulgaria, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei pă
cii, înțelegerii și cooperării în 
Balcani, în Europa și in lume.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat importanta deosebită a 
schimbului de păreri pe care 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov l-au avut în 
probleme majore ale vieții in
ternaționale.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat în unanimitate înțele
gerile convenite cu ocazia nou
lui dialog româno-bulgar la 
nivel inalt și a stabilit măsuri 
pentru transpunerea lor in 
viață în cele mai bune con
diții,' apreciind că aceasta co
respunde pe deplin intereselor 
construcției socialiste in 
două țări, cauzei generale 
socialismului, colaborării 
păcii în lume.

Comitetul Politic Executiv 
rezolvat, de asemenea, 
bleme curente ale activității de 
partid și de stat.
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SINGURA CALE DE AFIRMARE A
INTENSIFICAREA EFORTURILOR SI 0

1

A ORELOR DE ANTRENAMENT
Deși echipa noastră masculi

nă de gimnastică a obținut ca
lificarea pentru Jocurile Olim
pice de la Los Angeles, com-

echipe olimpice a țării noastre : 
Emilian Nicula, Levente Mol
nar. Valentin Pîntea, Dan O- 
dorhcan, Octavian Ionașiu, Au-

In fața componenților lotului, Levente Molnar (ajutat de antre
norul Vasile Coșariu) exemplifică o nouă mișcare

Foto : Dragoș NEAGU
Georgescu, Marian 
Marian Colăcel.

obiectivele prioritare

GIMNAȘTILOR
EFICIENTĂ SPORITĂ

B loco jut defectuos ol 
Marianei Olteanu (5) 
și al Simonei Enescu 
(6) — Flacăra roșie — 
permite ua atac reușit 
pentru Carmen Anghel 
Foto : Drogoș NEAGU

portarea ei la ultimele campio
nate mondiale de la Budapesta 
a fost apreciată - ca slabă, ced 
șase componență ai formației 
nereușind să țină pasul cu 
vîrfurile gimnasticii mondiale 
și, ca atare, acest mare concurs 
a fost urmat de cîteva măsuri 
menite să ridice cota competi
tivă a gimnaștilor noștri frun
tași. Antrenorul federal Adrian 
Stoica a primit răspunderea 
nemijlocită a pregătirii echipei 
reprezentative, fiind ajutat în 
misiunea sa de doi cunoscuți 
tehnicieni, G’u-orghe Condovici 
(de la clubul Steaua) și Vasile 
Coșariu (Dinamo). Acest colec
tiv de specialiști a elaborat o 
concepție nouă de abordare a 
pregătirii și activității competi- 
ționale, iar un grup de 8 gim- 
naști a fost desemnat să alcă
tuiască scheletul viitoarei

Campionatul feminin de volei

faza grupelor valorice

CALCULATORUL SI FARUL 
AU OBȚINUT VICTORII PREȚIOASE

Ieri s-au desfășurat partidele ultimei etape a cam
pionatului feminin de volei, dinaintea întrecerilor din 
grupele valorice, etapă care a definitivat componența 
celor două grupe ce-și vor disputa, pe de o parte, 
ierarhia în partea superioară a clasamentului (și, fi
rește, titlul de campioană in ediția a 34-a) și, pe de 
altă parte, ordinea în plutonul secund (și rămînerea 
în prima divizie), în cadrul turneelor finale pentru 
locurile 1—6 și, respectiv, 7—12, programate la în
ceputul lunii viitoare. De menționat, că Dinamo a 
reușit să se detașeze din nou la patru puncte (dato
rită înfrîngerii suferite de 
sporindu-și șansele

sibience la Constanța), 
la un nou titlu de campioană.

Citiți in pagina a 4-a amă
nunte de la cele 6 partide.

Ri-relian 
zan și

între 
care s-au aflat pe agenda de 
lucru a gimnaștilor noștri frun
tași în primele trei luni ale 
anului s-au aflat : aducerea „la 
zi" a exereițiilor, la toate apa
ratele, astfel incit ele să fie

- - — - - - f

competitive iu orice concurs 
internațional ; o abordare com
pozițională nouă a exereițiilor 
la paralele, aparat la care, de 
regulă, gimnaștii noștri erau 
depunctați pe plan internațio
nal ; îmbunătățirea stilului de 
prezentare a exereițiilor impu
se, de care, se știe, depinde a- 
tit de mult buna clasare a unei 
echipe într-o mare întrecere ; 
îmbunătățirea considerabilă a 
exereițiilor acelor sportivi care 
pornesc cu șanse sporite la ca
lificarea în finale sau la obți
nerea unor medalii în întrece
rile internaționale.

Antrenamentele lotului mas
culin se desfășoară cu regula
ritate și după un program res
pectat cu minuțiozitate la 
sala de la complexul „23 Au
gust", toți gimnaștii încadrîn- 
du-se cu multă conștiinciozitate 
ordinii și disciplinei impuse de 
conducerea tehnică. Chiar dacă 
la început a fost mai greu, toți 
sportivii au înțeles că numai 
dublindu-și eforturile și numă
rul de ore de antrenament vor 
putea face fată mai bine cerin
țelor internaționale și vor pu
tea aduce și ei satisfacții iubi
torilor acestui sport. Antrenorul 4 
federal Adrian Stoica, cu care 
stăm de vorbă la finele unui 
antrenament de maximă inten-

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag 2-3)

După etapa a 26-a a Diviziei ,,A“ de fotbal

CAMPIONATUL
REPREZENTĂRII

Universitatea Craiova urma 
să fie capul de afiș al etapei 
a 26-a. Victoria (așteptată) asu
pra Jiului ar fi trebuit sâ a- 
propie echipa olteană de tan
demul care nu a jucat mier
curi. Din 
Ștefaneseu 
Un alt fel 
mînînd în 
marea surpriză a pierderii u- 
nui punct, în fața unei forma
ții masate în careu, sufocate de 
cornere, dar care a avut două 
contraargumente : 1) marele său 
portar Cavai și 2) complexul 
de superioritate al gazdelor, 
pentru că numai astfel se poa
te explica lipsa de preocupare 
pentru dizlocarea, prin ademe
nire, a unei apărări oricit de 
brave.

Cazul Universității Craiova 
repune pe rol ideea că un joc 
pe teren propriu a început să 
fie mai dificil decît unul în 
deplasare — exemplele sint nu
meroase. atît pe plan in
tern cît și pe plan in
ternațional. In campionatul 
nostru, fenomenul este cu atît 
mai izbitor, cu cît — nu o 
dată — echipele în deplasare

păcate, echipa lui 
a ținut parcă să fie 
de cap de afiș, râ- 
titlul etapei prin

IN CONCURSUL DE GIMNASTICA DE LA RIGA,
DANIELA SILIVAȘ PE LOCUL II

RAMINE JIVTOR
INTERNAflONALE
nici măcar nu-și pun proble
ma victoriei, pornind de la 
„avantajul" punctului teoretic 
pe care îl AU în primul mi
nut de joc. Iată, de pildă, in 
șase din cele 
etapei de ieri 
pid s-a jucat, 
teren neutru), 
doar 26 (!) de . _
Ce fel de întrecere e aceea în 
care șase echipe trag doar cite 
4 șuturi .
nu mai vorbim de cele 
POARTĂ ? (F. C. Olt a 
o neașteptată excepție).

Această stare de lucruri 
repercutează direct asupra 
spectacolului și asupra tribune
lor. Cu excepția Craiovei, unde 
25 de mii de spectatori au 
venit atrași de perspectiva u- 
nei alte cavalcade, după cele 
ȘAPTE goluri marcate de e- 
chipa olteană în meciurile cu 
Sportul studențesc și Dinamo, 
celelalte terenuri au avut tri
bune nu prea populate, cum 
s-a întlmplat la Iași (5 000), la

loan CHIRILA

opt meciuri ale 
(Sportul — Ra
de fapt, pe un 
oaspeții au tras 
șuturi la poartă.

LA POARTĂ, ca să
PE 

fost

(Continuure in na o

Campionatul national de canotaj fond

ECHIPAJELE OLIMPICE S-AU IMPUS

se

FĂRĂ PROBLEME
MOSCOVA, 5 (Agerpres). — 

In concursul de gimnastică de 
la Riga, la individual compus 
feminin, pe primul loc s-a 
clasat Tatiana Frolova
(U.R.S.S.) — 39.05 p. urmată 
de Daniela Silivaș (România) 
— 38,95 p (9,80. 9.70. 9.75. 9.70), 
Valentina $koda (U.R.S.S) —
38,35 p, Aurelia Dobre (itomâ-

nia) — 38,30 p, Shi Wenhum 
(R.P. Chineză) — 38,05 p. în 
comentariul său, coresponden
tul agenției TASS notează : 
„înaltul prestigiu al gimnasticii 
feminine românești a fost con
firmat și de tinăra Daniela 
Silivas, pe care numai o zecime 
de punct a despărțit-o de în
vingătoare".

TIMIȘOARA, 5 (prin telefon). 
Iubitorii sportului din locali
tate au ocupat ieri peluzele de 
pe malurle Begăi pentru a ur
mări primele curse din cadrul 
campionatului național de ca
notaj fond. Sezonul nautic a 
fost deschis cu o întrecere me
reu spectaculoasă : proba de 
8 + 1 fete. Cum se aștepta, cursa 
a fost cîștigată de sportivele

care se pregătesc 
de la Los Angeles, 
le de pe Snagov" au realizat 
un timp bun în această între
cere contra-cronometru. sosind 
primele. REZULTATE : 1. Lo
tul olimpic (Mihaela Armă- 
șescu, Aurora Pleșca, Carolina 
Matei, Adriana Chelariu, Lucia 
Sauca, Iureca Năstaca. Doina 
Bălan, Titine Țăran + Maria-

pentru J.O. 
„Canotoare-

na Dorobanții) 20:35, 2. Știința 
Constanța 22:52, 3. Voința 
București 23:06, 4. CSU Con
strucții București 25:00, 5.
Voința Timișoara 26:29.

Ambele echipaje reprezentind 
lotul olimpic au dominat și

Vasile TOFAN

(Continuare in pag 2-3)



VITAMINA A“ DE LA... ALERGARE

cifra „oficială" după foile de con-

Bucureșteanul obișnuit cu plimbările domoale prin 
parcul Herăstrău a fost, desigur, surprins de larma 
veselă ce cuprinsese duminică aleile. Miile de co
pii — să notăm 

curs : 4000 — în treninguri de 
toate culorile, îmbogățind plă
cut verdele abia perceptibil al 
iertai, au venit cu „mic“ și 
mare" să se întreacă în compe
tiția organizată sub genericul 
„Daciadei" de C.E.F.S. sectorul 
1. Dealtfel, aici, la „Herăs
trău", am asistat doar la una 
dintre manifestările calendaru
lui duminical, celelalte avînd 
loc pe bazele sportive ale sec
torului.

Aici — pe „Herăstrău" — nu 
avea să se întimple aparent ni
mic spectaculos, doar aler
gări pe diferite distanțe și ca
tegorii de vîrstă. „Vitamina A 
de la... alergare" — ne sugera 
președintele C.E.F.S.. Ștefan

Iamandi. Intr-adevăr, Doate 
că alergarea este mijlocul cel 
mai la îndemină de menține
re a capacității fizice, a tonu
sului, atît de necesare tinerilor 
și vîrstnicilor. Iar Mișu Ma
rin, Nela Nicolae. Silvia So- 
vacă, Mihaela Marinescu, Sil
viu Petrescu, Monica Zimța, 
Florin Trandafir, Iona Tigănes- 
cu, Virgil Brînaru, Eiisabeta 
Butnaru și alții, elevi sau mun
citori la Șc. gen. 1, 182. 5, 170, 
Lie. ind. 32, Lie. ind. D. Pe
trescu, Arta Grafică. C.P.C S. 
— învingătorii probelor — și 
colegii lor au renunțat pentru

o dimineață la atracția mingii, 
a bicicletei pentru a se întrece 
într-o frumoasă și reconfortan
tă alergare. Alături de compe
titori, părinți, bunici — entu
ziaști spectatori. Familii în
tregi...

N-am 
Bucuria 
copiilor 
alte cuvinte. . 
tră este să organizăm în aceas
tă primăvară și alte asemenea 
acțiuni, care se bucură de o 
largă audiență printre elevi" — 
ne spunea Șt. Iamandi.

Ii dăm dreptate. Alergarea 
este, poate, cel mai simplu 
mijloc ca educația fizică să de
vină un prieten de 
Dar, și in acest caz, 
preocupare, interes, 
ganizare. Așa cum a fost și de 
această dată. (EM F.),

consemnat opinii, 
care se citea în ochii 

a ținut Ioc de orice 
„în intenția noas-

nădejde, 
se cere 

bună or-

Turneele finale ale Diviziei „A" de

OLIMPIA BUCUREȘTI SI FARUL CONSTANTA. » >

• in derbyul zilei, învingători baschetbaliștii sibie
meciurile din Capitală se dispută în sala
Dintre rezultatele consemnate 

ieri, în cadrul turneelor finale 
ale campionatelor naționale de 
baschet, ies în evidență victoria 
obținută de echipa feminină

Voința București (locul 3 în cla
sament) asupra formației Olim
pia București (locul 2) și înfrîn- 
gerea baschetbaliștilor de la Fa
rul.

FEMININ, GRUPA 1-6

Rapid?
obținut o fr 
victorie. Au 
Palhegy 14, 1 
Mate 6, Bretz 
4, Kosa 14, R 
9, Ilie 29, Sza

Bun arbitra; 
mancea — I. C

IA AUTOMOBILISM
în Capitală, s-a desfășurat, 

recent, o interesantă compe
tiție automobilistică organi
zată în cadrul „Daciadei" și a- 
nume : „Raliul Femeii". între
cerea, de a cărei reușită s-a 
preocupat cu succes Comi
sia municipală de automobi
lism și karting, s-a disputat pe 
un traseu de 62 km (Drumul 
Taberei — Ghencea — Dom
nești — Bragadiru — Vîrtcju — 
Măgurele — Balta Albă — Po
ligonul din str. Ilioara), cu 4 
controale orare și 5 probe de 
clasament, cu curse de viteză 
pe 0,800 km — 1 km (drumuri 
asfaltate sau nu) și. în final, 
un concurs de indemînare pe 
poligonul amintit.

După parcurgerea întregu
lui traseu și executarea probei 
de indemînare — la care par
ticipantele s-au arătat foarte 
talentate — juriul concursului

„RALIUL FLMIII

concurente 
indemînare

Una din
seul de

Eugenia Ursuleac straoate tra-
Foto : Iorgu BĂNICĂ

CLUJ-NAPOCA, 5 (prin telefon), 
în cel mai disputat meci de joi, 
VOINȚA BUCUREȘTI — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 61—53 (26—27). După 
o primă repriză foarte echilibra
tă, în decursul căreia Olimpia a 
condus mai mult, dar la dife
rențe mici, Voința, bine îndru
mată tactic de antrenorul Marian 
Strugaru, s-a impus prin ritmul 
de joc alert, contraatacuri și prin 
faptul că a dominat lupta sub 
panouri. „5“-ul format din Ște- 
fania Borș — Lucia Grecu — 
Elena Vasile — Margareta Anghe- 
lina — Estela Tomescu a practi
cat un joc spectaculos și eficient 
în fața unor adversare care nu

au mai avut ripostă. Au înscris : 
Borș 18, Grecu 15, Vasile 12, To
mescu 12, Filip 2, Bodnar 2 pen
tru învingătoare, respectiv Cristea 
14, Marinache 13, Trică 9, Stingă 
6, Bară 6, Lefter 3, Ciubăncan 
2. Au arbitrat foarte bine Fr. 
Took (Cluj-Napoca) și Z. Raduly 
(București).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
CRIȘUL ORADEA 75—61 (37—28).

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VI
ITORUL CLUJ-NAPOCA — POLI
TEHNICA SPORTUL STUDEN
ȚESC BUCUREȘTI 85—78 (4G—41).

Mircea RADU — coresp.
GRUPA 7-12

cîștigătoarele : 1. Lu- 
(psiholog Ia

a stabilit . _ 
minița Petrescu
Spitalul Gh. Marinescu) — Ro- 
d'.ca Zidaru (secretar la Spi
talul Dr. Cantacuzino) — de la 
A. S. „Volanul** ; 2. Daniela
Drăguș (studentă Institutul 
Politehnic) — Lucia Drăguș 
(secretară la F.R.A.K) — de la 
„Politehnica** : 3. Doina Cris- 
țea — Ana Rădulescu (ambele 
inginere la Institutul de reac-

de la Atomictori nucleari) — 
Club Măgurele.

Cele mai bune 
din Capitală vor 
finala pe țară a 
meii”, ce se va 
ziua de 12 mai la Tg. Mureș. 
(M. FR.).

automobiliste 
participa la 
.Raliului Fe- 
desfășura în

C. S. S. SIBIU A CISTIGAT CONCURSUL
7 »

REPUBLICAN DE SĂRITURI PENTRU COPII
Concursul republican de sări

turi pentru copii, desfășurat la 
bazinul „23 August" din Capitală, 
a revenit echipei C.S.Ș. Sibiu. 
Cîștigătorii probelor : fete născute 
în 1974 : Ionica Tudor (Lie. ind. 
37 Buc.) toate probele ; născute 
în 1973 : Irina Mărgăritescu (Pro
gresul) trambulină 1 m și plat
formă, Simona Tarnea (C.S.Ș. Si
biu) trambulină 3 m ; fete năs
cute în 1972 : Cristina Lupu 
(C.S.M. Sibiu) trambulină 1 m și 
3 m ; ioana Voicu (Progresul) 
platformă ; băieți născuți în 1974: 
Adrian Tarău (Crișul) toate pro-
—— ------

bele : născuți în 1973 : Ionuț
Herlaș (Lie. ind. 37) toate pro
bele ; născuți în 1972 : Bogdan 
Cibu (C.S.Ș. Sibiu) toate probele.

Clasament pe echipe : 1. C.S.Ș. 
Sibiu 1476 p, 2. Crișul Oradea 
1352 p, 3. C.S Ș. Triumf București 
1129 p.

întrecerile s-au bucurat de o 
largă participare, iar unii dintre 
concurenți au demonstrat o bună 
pregătire a salturilor dificile. Al
ții, însă, au arătat că au trecut 
la salturi grele fără a le fi avut 
pe deplin însușite pe cele ele
mentare.

SINGURA CALE
(Urmare din pag. 1)

sitate, se declară mulțumit de 
nivelul tehnic și competițional 
pe care l-au atins gimnaștii 
din Iot după cîteva luni de 
pregătiri asidue. El apreciază 
că, în linii generale, elaborarea 
noilor exerciții a fost înche
iată, accentul punîndu-se acum 
pe realizarea unei siguranțe 
depline în execuție, pe acura
tețea și virtuozitatea de care 
sc ține afîl de mult seama în 
marile întreceri internaționale. 
Emilian Nicula si-a modificat 
exercițiul la bară fixă, proba 
sa preferată, cu noi elemente 
și combinații de mare efect și 
în condițiile unei execuții per
fecte el va putea aspira la

DE AFIRMARE A
locuri fruntașe în această pro
bă. La Levente Molnar s-a in
sistat, mai ales, pe elementele 
de forță din exercițiile sale, el 
are și o combinație îmbunătă
țită la inele, iar Valentin Pîn- 
tea se află într-un stadiu foar
te avansat cu învățarea unui 
element în premieră mondială 
la sol, bine executat la antre
namente.

După cum remarca profesorul 
Adrian Stoica, important este 
acum ca gimnaștii noștri frun
tași să se poată exprima con
vingător în concursurile inter
naționale. Ei au un bagaj teh
nic corespunzător și trebuie să 
lupte pentru a prezenta la cel 
mai înalt nivel exercițiile și 
combinațiile pe care le-au in-

POSIBILIIĂTI DE NOI $1 FDEMOASE SATISFACȚII »

DUMINICĂ

• MARI CIȘTIGURI IN
BANI,

in frunte cu cele de 
50.000 lei pe fiecare va
riantă.

Cu suma de numai 10 
lei oricine poate obține :

• AUTOTURISME „Dacia 
1300'

JUCAȚI DIN TIMP NUMERELE PREFERATE!
Slmbătâ 7 aprilie este ultima zi de participare.

DINAMO —
După 5 mint 
duceau doar c 
că vom asist 
echilibrat. în 
ICED a slăbii 
s-a distanțat :

STEAUA —
25). Echilibrul 
ale întîlnirii i 
anumitor solu 
norii steliști, 
cu Dinamo.

De azi, met 
dispută în sal 
16 : Dinamo 
C.S.U. Sibiu 
— Dinamo.

RÎMNICU VILCEA, 5 (prin te
lefon). Foarte tînăra echipă CHI
MISTUL C.S.Ș. RIMNICU VIL
CEA a repurtat o victorie netă
— 100—73 (52—24) cu ICEMENERG
— la capătul unei întreceri în 
care s-a Impus prin rapiditatea 
și eficacitatea acțiunilor. Paula 
Mlsăilă (23 p marcate) șl-a co
ordonat excelent 
iar Gabriela Barbu 
coșgetera meciului.

COMERȚUL TG. MUREȘ — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 71—63 
(35—35). După o repriză foarte 
echilibrată, baschetbalistele de la 
Comerțul au luptat cu mai multă 
ambiție și s-au desprins în final.

GR

coechipierele, 
(29 p) a fost

MASCULIN,
l SIBIU — DI-
85—78 (42—39).

C.S.U. BALANȚA 
NAMO ORADEA I
Derby-ul acestei zile s-a disputat 
între ocupantele locurilor 5 și 6 
ale clasamentului. Orădenii au 
punctat primii, dar imediat stu
denții s-au distanțat la 4—5 punc
te. Din min. 8 dinamoviștii au 
revenit din nou la conducere, iar

Duminică, etapa a III a a Diviziei „A" de greeo romane

LUPTĂTORII FRUNTAȘ^ DIN NOU IN ARENĂ
Duminică, o nouă etapă a 

Diviziei „A" de lupte greco- 
romane. a IlI-a. De astă dată, 
spre deosebire. de etapa ante
rioară, cînd sportivii noștri 
fruntași din lotul olimpic au 
fost plecați peste hotare la 
turnee internaționale, ei vor fi 
prezenți în echipele de club 
din care fac parte. Așadar, du
minică se vor afla în întrece
rile divizionare Ștefan Rusu, 
Ion Draica. Vasile Andrei, Ni
colae Zamfir, Ilie Miuți, Stefan 
Negrișan ș.a.

Dintre cele 12 „triunghiula
re" în care se află angajate di-

GiMNASTILORV
vățat. In absența — deocamda
tă — a altor competiții pe e- 
ehipe, cu caracter de verifica
re, un prim criteriu de apre
ciere a stadiului pregătirii lo
tului nostru olimpic il consti
tuie apropiatele campionate in
ternaționale ale noastre,
le la finele lu-

vizionarele ..A", unele se a- 
nunță deosebit de echilibrate 
și, credem, spectaculoase. In 
prima serie rețin atenția con
fruntările de la Baia Mare 
unde se-vor întîlni Steaua, Bi
horeancă Marghița și SIMARED 
Baia Mare. în cea de a doua 
serie sînt așteptate cu interes 
„triunghiularele" de la Băi- 
lești (C.S.M: Reșița — Progre
sul București — Metalurgistul 
Băilești) și Slatina (C.S.M. 
Craiova — Pandurii Tg. Jiu — 
Aluminiu Slatina). Multipla 
campioană republicană Di
namo București, aflată în se
ria a treia, va evolua la Tuleea 
în compania formațiilor In
dustria sirmei Buzău și C.S.M. 
Delta Tuleea. în seria a patra, 
un „triunghiular" interesant 
la Botoșani : Nicotină Iași
— A.S.A. Buzău — C. S. 
Botoșani. Celelalte întîlniri 
ale acestei etape vor avea loc 
la Cluj-Napoca, Timisoara, Rm. 
Vîlcea, Medgidia, Brăila, Piatra 
Neamț și Galați. Toate echi
pele din Capitală concurează 
in provincie. Meciurile încep 
la ora 10.

CAMPIONATUL NATIONAL DL CANOTAJ FOND
(Urmare din pag. 1)

cursa de 2 visle. Eiisabeta O- 
leniuc — Marioara Popescu 
(medaliate cu bronz în această 
probă Ia ultimele C.M.) păreau 
favoritele întrecerii. Ele au 
fost întrecute însă de celălalt 
dublou care se pregătește — și 
el — pentru marea regată de 
pe Lake Cassitas, alcătuit din 
Mariana Trașcă — Maria Ma- 
coviciuc (Lotul olimpic II) — 
23:03. Așadar pe locurile ur
mătoare : 2. Lotul olimpic (O- 
leniuc — Popescu) 23:55, 3.
Dinamo București (Viorica Tru- 
țiu-Lupou — Aneta Marin- 
Mihaly) 24:30, 4. Dinamo II 
(Mariana Drăgan — Florica 
Manda) 24:58, 5. Politehnica 
Timișoara (Adelina Gogioiu — 
Elena Pricop) 25:10,. 6. C.S.M. 
Iași (Violeta Dorohoi — Elena 
Pintilie) 25:53.

O dispută frnmoasă, urmărită 
cu interes, a fost cea de 4+1 
visle. Evoluind la un nivel bun, 
satisfăcător, componentele lo
tului olimpic au ieșit învingă
toare și în această întrecere, 
dovedind o pregăt're adecvată 
începutului de sezon nautic. 
REZULTATE : 1. Lotul olim

pic (Sofica Corban, Camelia 
Diaconescu, Anișoara Sorohan, 
Ioana Badea + Ecaterina Oan- 
cia) 22:24,3, 2. Steaua 23:16, 3. 
Metalul București 24:13, 4. Ti
nerețea Fălticeni 25:16, 5. Voin
ța Timișoara 26:22.

Reuniunea rezervată fetelor 
s-a încheiat cu proba de 2 ra
me. Elena Horvăth și Rodica 
Arba (vicecampioane mondiale, 
anul trecut, la Duisburg) și-au 
apropriat victoria, principalele 
lor adversare fiind canotoarele 
de la Metalul București. RE
ZULTATE : 1. Lotul olimpic
(Horvath — Arba) 24:53, 2. Me
talul București (Anișoara O- 
prea — Anuca Boarescu) 25:13, 
3. Metalul II București (Florica 
Barbu — Maricica Corpaci) 
25:19, 4. Olimpia București (Ro
dica Cocoș — Livia Tianu) 
27:23, 5. Dinamo București (Da
niela Iordache — Valentina 
Gheorghiu) 28:44, 6. CSȘ Arad 
(Ana-Marie Heim — Mirela 
Chelu) 29:26.

întrecerile campionatului na
țional de canotaj fond con
tinuă mîine (n.r. astăzi), dimi
neață cu probele feminine de 
simplu și 4+1 rame, reuniunea 
de dim” amiază fiind rezervată 
băieților.

MOBILA SATU MARE — C.S.U. 
PLOIEȘTI 91—75 (41—43).

Pavel GEORNOIU —' coresp.

GRUPA 1-6
în min. 14 C.S.U. a trecut în a- 
vantaj, după care elevii lui Fla- 
viu Stoica s-au aflat în perma
nență în prim-planul meciului, în 
special prin Chirilă, care prin 
eficacitatea sa recunoscută (a în
scris în acest meci 31 de puncte) 
se anunță ca principal candidat 
la titlul de coșgeter al întrecerii 
masculine. Orădenii au mai avut 
o zvîcnire, 70—74 4n min. 35, dar 
în final au cotnis cîteva inexacti
tăți și C.SJJ. Balanța Sibiu a

CONSTANT/ 
Intr-un 
rită, echipa v 
dat, în mod ! 
formației ACj 
MECANICA 1 
80—93 (43—37). 
seriozitatea ic 
prestația sub 
stănțenilor. A 
din rîndul tor 
cesul. -X

C.S.U. BRA 
BUCUPJ^U 7 

fost, pîn^nu 
au repurtat v 
bunei evoluții

UNIVERSITY 
POCA — P< 
92—84 (54—40).

Corne

FINALISTELE DIVILIE1 ȘCOLARE Șl DE JPi!
• Pentru turneele finale ale 

Diviziei școlare și de juniori la 
baschet s-au calificat următoarele 
echipe : MASCULIN : C.S.Ș. Tg. 
Mureș (antrenor D. Matic), C.S.Ș. 
Tîrgoviște (I. Valerian), C.S.Ș. 
Universitatea Cluj-Napoca (V. 
Moldovan), C.S.Ș. Arad (E. Da- 
vidhazi), C.S.Ș. 4 I.C.E.D. Bucu
rești (L. Călin), C.S.Ș. Steaua (C. 
Moldo vanu), C.S.Ș. 1 Constanța 
(M. Hondrilă), Dinamo București 
(T. Giurculescu) ; JUNIOARE : 
C.S.Ș. Universitatea Cluj-Napoca 
(H. Pop), C.S.Ș. Mediaș (Marieta 
Madier), C.S.Ș. Sibiu (M. Fleșe- 
riu), C.S.Ș. Tg. Mureș (T. Fodor), 
C.S.Ș. 1 Constanța (A. loan), 
C.S.S. Chimistul Rm. Vîlcea (Al. 
Moise), C.S.Ș. 4 București (Gh. 
Lăzărescu), C.S.Ș. Voința Sf. 
Gheorghe (A. Vancsa). Turneele 
vor avea loc între 28 aprilie și 2 
mai, în sala Construcția din Ca
pitală.
• Rezultate din Divizia „B“ de 

tineret : MASCULIN : Automatica 
Alexandria — Electrica Fieni 
59—66 (27—32), Metalotehnica Tg. 
Mureș — C.S.U. Oțelul Galați 
87—66 (46—30), Automatica Bucu
rești — Politehnica Sportul stu
dențesc 75—112 (44—47), Oțel Inox 
Tîrgoviște — Urbis București 
69—79 (28—47), Lotus Băile Felix 
— IMUAS Baia Mare 71—97 (34—

CONCURSURI DE SCHI 
PENTRU COPil

Seria concursurilor de copii, 
practicanți ai probelor de schi 
alpin, va avea loc în Poiana 
Brașov, pe pîrtiiie Ruia și Lupu
lui, la slalom și slalom uriaș. 
Sînt invitați să participe TOȚI 
copiii (băieți și fete) care âu 
acest drept conform regulamen
telor F.I.S. în vigoare. Prima în
trecere programată, „Cupa Stea
gul roșu", începe astăzi.

DE CE SIMPLU, DACĂ SE
Din cauza numărului redus de 

concurenți la 250 cmc seniori și 
125 cmc tineret. în ultimii ani 
participant!! la clasele amintite 
au luat startul în comun in di
feritele curse de motocros. Cu
plate, întrecerile seniorilor și ti
nerilor mo to oro si ști au creat u- 
nele dificultăți corpului de ofi
ciali în notarea trecerilor, apli
carea interdicțiilor la depășiri, 
precum și la alcătuirea separată 
a clasamentelor. In plus, este 
extrem de greu de urmărit fii; 
mul disputelor chiar de către cei 
mal avizați spectatori.

Duminică. la primul concurs
din cadrul „Cupei 
înregistrat o mare 
alergă teri la toate

F.R.M.", s-a 
a fluentă de 
cele patru

probe din program, cea mai
populată întrecere fiind la cla
sele 250 și 125 cmc (la start,

47) ; FEMINIT 
— C.S.Ș. Unii 
30), C.S.Ș. M 
C.S.Ș. Textila 
(21—25), VoL-4 
C.S.Ș. Sf. Gb 
24). Cores por. 
Costache, M.
Secăreanv^ Gl:

l

pune 
rare cinsti 
sibilităților 
tu ale ale ; 
petiția tre 
pe cel ma 
fair-play-u 
la mijloac 
te de orie 
orice iubii 
orice perfi 
sens al ci 
sînt folosn 
de ideea 
cînd un si 
încercarea 
ei bine, d 
buie blam! 
In tren riBli 
tru 
dispari d 
sportivă- ]

E cu ad 
că și intri 
cel al sad 
prin ea id 
puritatea j 
se pot pl 
de oprobii 
„Cupei fed 
Ia Sinaia, 1 
lea săniei I 
campionul! 
două pile! 
în prealaH 
loc în ghl

POATE
peste 40 de 
deosebită, mJ 
ca oricind s-l 
pentru un lq 
zînd curse 
păcate, mai I 
bile, datorita 
conveniențe 
rUe în corni
— mai In g
— de ce » 
poate... corni 
de vreme ce] 
corecpunzăto] 
fiecare clasă] 
reprezentanți 
cis se-z—'areJ 
măsură canei 
pe rațiunile I 
dat firește. | 
vitale reunii



et ACTIVITATEA

INSE! RUGBYSTICĂ
EXPLICAȚIILE LINEI SURPRIZE

e azi, LA ZI
i Clești
și meritată 

: Chirilă 31, 
1, Dăian 10, 
spectiv Nagy 
u 12, Antohi

fiind a- 
și dumi- 

partide 
ROMÂNIEI”.

llului M. Di-

1—73 (58—36). 
ipionii con- 

și se părea 
i meci mal 
luare, însă, 

și Dlnamo
[ătoare.

SI—67 (47— 
lele perioade 
braț căutării 
către antre- 
trea partidei

.urneului se 
I, de la ora 

— ICED, 
ia șl Rapid

Campionatul de rugby 
cum întrerupt, simbătă 
nică vor fi programate 
ta cadrul „CUPEI T2Î. 
Iată programul : Seria I : Gloria 
P.T.T. Arad — Metalurgistul Cu- 
glr (teren Gloria ora 9,30, arbitru: 
Gh. Căldăraru — Iași), Politehnica 
Timișoara — Știința CEMIN Baia 
Mare (teren 1 Mai II ora 10, Dr. 
Grigorescu — Bucureștlt) ; Seria 
a Il-a : Rapid Buzău — C.S.M. 
Sibiu (teren Chimia ora 9,30, 
Oct. Ionescu — Constanța), Vul
can — Rapid Buc. (teren Tinere
tului IV ora 16, I. Davidolu — 
București) ; Seria a III-a : Rul
mentul Bîrlad — Farul Constanța 
(teren Rulmentul ora 9.30, Gh. 
Voinea — Buzău) ; Seria a IV-a : 
Sportul studențesc-Construcții 
— Mașini Grele Olimpia (teren 
Tei ora 10, M. Volna — Brașov). 
Toate partidele vor avea loc du
minică, cu excepția meciului Vul
can — Rapid care se va disputa 
simbătă. * ...........
namo șl 
dări — 
aminate.

Iată și 
la zi :

întîlnirile Steaua — Di- 
T.C. IND. Midia Năvo- 

C.S.M. Suceava au fost

clasamentul Diviziei „A”

IOVAN

12
Kin telefon). 
Em,i favo- 
■tZiT. a ce- 
■uor, în fața 
■ MILITARĂ

I < l lil.STl : 
are reflectă 
ilor, dar și 
itică a con- 

Băieeanu
" * '

CARPATI 
—2MKntr-o 

bS^venii 
latorită mai 
al.

CWJ-NA-
IICA IAȘI

— coresp.

DAStilEl
1 1 ..icurcști 
77—62 (38— 

lalonta — 
peni 62—61 
“ — Voința 

53—43 (26—
'. Albii,
. Ghișa,

ni. 
V.

I CAMPIONATUL
I

RAMINE DATOR
(Urmare din pag. 1)

Privindu-l prin prisma vic
toriilor la scor obținute de U- 
niversitatea Craiova in pre
cedentele două meciuri sus
ținute pe teren propriu (4—1
cu Sportul studențesc și 3—0 cu 
Dinamo), rezultatul de miercuri, 
cu Jiul (0—0), constituie, fără 
îndoială, o mare surpriză. 
Bineințeles, cam amară pen
tru suporterii Universității, e- 
chipă care se arătase in mare 
revenire și bine relansată 
disputa pentru un loc pe 
diurnul campionatului.

Surpriza de la Craiova 
firește, explicațiile ei. Si 
ma dintre ele, subliniată, 
altfel, în cronica meciului,

I

Etapa
s-a încheiat 
comentariile 

fer—continuă

■

patru șuturi Ta poartă 
a fost cazul miercuri, 
— exceptăm iarăși 
Rapid — Sportul — să 
ze un singur gol din 
la Bacău, și unul din 
la Pitești. Iar numărul spec
tatorilor va continua să scadă...

O altă fațetă a acestei si
tuații este aceea a clasamen
tului golgeterilor. în frunte se 
află Coraș .și Grosu, cu numai 
12 goluri. Cu alte euvinte, frun
tașii au punctat destul de pu
țin in cele 26 de etape, fenomen 
surprins și de fostul mare gol- 
geter Dudu Georgescu, care a 
vrut parcă să atragă atenția 
mai tinerilor săi prieteni că, 
la urma urmei, tot golul este 
scopul final al înaintașului, și 
nu numai al lui.

Se va spune iarăși că toate 
aceste considerații stat discu
tabile în anul în care echipa 
națională joacă turneul final 
din Franța, iar Dinamo întil- 
nește pe Liverpool în semifi
nala C.C.E. A judeca astfel e 
un mod de a eluda probele ne
reușite ale campionatului. A- 
ceste două exemple sînt în pri
mul rind rodul unui admirabil 
efort de mobilizare. Dar un e- 
fort care nu va putea produce 
la infinit. Ca să poți sări 2,30 
m la înălțime, e necesar să te 
„joci" la 2,20. La noi, în fot
bal, „tricolorii" și Dinamo au 
sărit peste 2,30. pe fondul u- 
nui campionat de 1,90, 
echipe renunțind să sară 
și la această înălțime.

Mai multă generozitate 
fort, mai nxult elan, mai 
risc, 
mente în argumente 
ale victoriei nu ar fi o pro
blemă. pentru că fotbaliștii și 
tehnicienii noștri au oferit nu
meroase probe de inteligență 
tactică și strategică. Stockhol- 
mul, Bratislava, Hamburg, Tbi
lisi și nu numai ele stau măr
turie...

și, cum 
oaspeții 
meciul 

marche- 
acțiune, 
penalty,

Pitești (4 000), la Bacău (6 000), 
, la Tg. Mureș (5 000), ca să nu 

mai spunem că aceste cifre se 
situează mult deasupra cifrei 
plătitorilor.

Sigur, s-ar putea invoca fap
tul că un joc ca Rapid — Spor
tul poate reține acasă un nu
măr de telespectatori, dar e- 
sențialul nu e aici. Numeroși 
spectatori s-au obișnuit cu sce
nariul cetății asediate a oas
peților, cu centrările „plouate", 
cu atacurile stereotipe, cu în
verșunarea nu prea fotbalisti
că în apărarea porții proprii. 
Și astfel, interesul scade, ceea 
ce nu e un lucru lipsit 
semnificație.

Sigur că mai e mult pină 
abordarea unui campionat cu 
toate pînzele sus, în stilul ce
lui englezesc, de pildă, unde e- 
chipele atacă mereu, fără opri
re, în primul rînd pentru pu
blicul din tribune. Esteții vor 
spune, în replică, poate, că și 
aceste atacuri neistovite sînt 
tot o formă da monotonie care 
sfirșește prin a... elimina echi
pa Angliei din turneul de la 
Paris, dar argumentul e fals, 
pentru că, pe de altă parte, în 
acest moment, șase din echipe
le Insulei sînt în rîndul celor 
12 formații angajate în cupele 
europene.

Bineînțeles că o mentalitate 
fotbalistică nu se poate schim
ba de la o zi la alta. Fotbalul 
italian nu poate trece de la 
o zi la alta la metoda brazi
liană. După cum nici al nos
tru nu poate — și nici nu e 
cazul — să urmeze tiparele bri
tanice. Dar de aici și pină la 
menajarea forțelor, cu intenția 
de a aștepta doar greșeala ad
versarului e o cale destul de 
lungă. E nevoie de mai multă 
generozitate, de elan, de puțin 
risc. Altfel, campionatul nos
tru va continua să trimită doar

I
I
I
I

I de

I
I

I
Seria I

1. Dinamo 14 14 0 0 253- 96 42
2. Steaua 13 12 0 1 308-135 37
3. Gr. Roșie 14 8 2 4 158-120 32
4. Farul 14 8 0 6 274-134 30
5. Șt. Baia M 13 6 1 6 136-153 26
6. C.S.M. Sibiu 14 6 0 8 152-172 26
7. Șt. Petroș. 14 4 0 10 92-195 22 1
«. Polit. Iași 14 3 2 9 114-197 22
9. Sp. stud. 14 3 1 10 103-223 21

10. Polit. Tim. 14 2 0 12 80-245 18
Seria a II-a

1. Rulm. Bîrlad* 14 9 1 4 187-106 32
2. Univ. Cj.-N. 14 7 1 6 150-169 29
3. PPT Arad 14 7 1 6 165-140 29
4. CSM S-va 14 7 0 7 157-134 28 1
5. Vulcan 14 6 2 6 141-130 28
6. TC Ind. M* 14 7 0 7 156-175 27
7. MG Olimpia 14 6 1 7 119-129 27
8. Rapid Buc. 14 6 0 8 149-160 26 I
9. Metalurg. C 14 6 0 8 150-205 26

10. Rapid Bz.* 14 6 0 8 115-141 25 ’
•) Echipe penalizate cu cîte un 

punct pentru 3 jucători eliminați.
★

Citeva rezultate din Divizia 
,,B“ : A.S.E. Buc. — Aeronautica 
10—19, Rapid II Buc. — Gloria 
17—10, Dunărea Giurgiu — Gri- 
vița Roșie II 8—6, Sportul stu
dențesc II — știința Buc. 6—8, 
Ș.N. Oltenița — Steaua II 11—7 
(seria I) ; Chimia Tr. Măgurele 
— C.F.R. Craiova 3—7, Textila 
Pucioasa — Petrochimistul Pitești 
0—27 (seria a IT-a) ; Callatis Man
galia — C.F.R. Constanța 0—13, 
Automobilul Constănta — Pescă
rușul Tulcea 0—64 (1) (seria a 
IlI-a) ; Dacii I.P.A. Sibiu — Mi
nerul Lupeni 12—3 (seria a TV-a) ; 
Progresul Brăila — Politehnica 
TI iași 10—14, Chimia Brăila — 
I.U.G. Milcov Focșani 0—4 (seria 
a V-a).
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la

unele 
chiar

in e- 
mult 

Convertirea acestor ele- 
concrete

minut de etică I

în 
po

are, 
pri

de 
, a. 

constituit-o rezistența opusă de 
„unsprezecele" din Petroșani, 
care s-a 
in frunte 
stringîndu-se 
propriul careu, respinglnd atac 
după atac (remarcabilă în acest 
sens întreaga linie de fundași, 
inclusiv M. Popa, pe care insă 
nu l-am putut evidenția în ca
seta tehnică a cronicii din cau
za cartonașului galben pe drept 
primit pentru intrările destul 
de tari din prima repriză asu
pra lui Cămătaru).

Dar unele explicații — im
portante — țin și de Universi
tatea Craiova. O explicație de 
ordin obiectiv a fost aceea a 
absenței mai multor titulari 
(Negrilă, Țicleanu, Donose, 
Bălăci, Geolgău), înlocuitorii 
acestora neputindu-i 
pe măsura așteptată, 
vizat, de pildă, ca fundaș 
dreapta, Ad. Popescu n-a putut 
da nici pe departe randamen-

apărat admirabil, 
cu portarul 

ca un arici în

suplini 
Impro-

tul lui Negrilâ. La fel Săndoi 
(Și apoi Bica), in locul lui Ți
cleanu, și Bîcu, în locul lui Do
nose. Motiv pentru care lini* 
de mijloc a craiovenilor s-a 
prezentat miercuri mult sub 
așteptări, nereușind să 
cu eficiență în sprijinul 
chipierilor din față, care 
sever marcați. Aceste 
mâții nu trebuie, desigur, în
țelese ca o pledoarie împotriva 
folosirii tinerilor respectivi. 
Dimpotrivă, susținem acest 
proces — necesar — de întine
rire a formației craiovene. dar 
cei care primesc încrederea de 
a purta tricourile ei trebuie să 
se străduiască a-i fi utili în 
mai mare măsură decit au fă
cut-o miercuri.

Printre explicațiile egalului 
cu Jiul figurează $i incapaci
tatea craiovenilor de a se 
descurca in fața unei apărări 
supraaglomerate.

Dincolo de amărăciunea re
zultatului, partida cu Jiul 
va rămîne ca o lecție pentru 
craioveni, din care sîntem con
vinși că vor trage învățăminte
le necesare.

vină 
coe- 
erau 
afir-

Constantin FIRANESCU

CINE ACORDA CARTONASE ANTRENORILOR?
Neașteptat de multe faulturi 

s-au înregistrat miercuri in 
partida de la Bacău, dintre 
Sport Club și Chimia. Au exis
tat „polițe" de plată ? Se pare 
că da, și polițele se numesc.,. 
Verigeanu ! Arbitrul craio- 
vean Ion Velea, același care a 
condus și meciul 
de la Rm. Vilcea, 
te două echipe,

din toamnă, 
dintre aces- 
tși amintea

Ull|||IIC I

I

ivă presu- 
și, o măsu
țelor, a po- 
și intelec- 
rilor. Com- 

desemneze 
în limitele 
a se apela 

tite, blama- 
devărat, de 
loriului, de 

adevăratul 
Cînd însă 

.tăți străine 
cere loială, 

umbrit de 
ra victoria, 
crurile tre- 
cesar să se 
5iî5^1ul pen- 

să 
ice arenă

rist sâ afli 
t de Iarnă, 
iplină care 
e în minte 
r copilăresc, 
e vrednice 
Cu ocazia 

desfășurată 
pus în ca- 

Apostol, 
individual, 

î, încălzite 
i a-și face 
ei. Perfor-

merul de la A.S.A. conducea 
în clasamentul intermediar și 
ultima manșă i-ar fi adus vic
toria în concurs. Acel cineva 
a gîndit, însă, și mai departe. 
Cum sania lui Apostol este 
dotată cu una dintre foarte 
puținele perechi de patine 
bune din țară, contactul cu 
metalul zgrunțuros al pilelor 
le-ar fi deteriorat irecuperabil 
și l-ar fi scos pentru o bună 
bucată de vreme pe cel mai 
bun sănier al nostru din lupta 
pentru primele locuri. Dar a- 
cel cineva n-a luat în seamă 
și un alt aspect, cel cu mult 
mai periculos, al unui acci
dent ce-ar " 
grav pentru 
la aproape 
pe oră, nu 
loc exclusă _ _________,_____
urmări imprevizibile. Din’ fe
ricire, la controlul pîrtiei, prof. 
Melania Truția, membră a ju
riului, a descoperit cele două 
pile...

Nu-ți vine să crezi că se 
pot întîmpla astfel de lucruri 
într-o întrecere sportivă. Este 
mai degrabă actul unei per
soane iresponsabile. Un act 
demn nu de comisia de dis
ciplină, ci de codul penal.

Radu TIMOFTE

fi putut deveni 
concurentul vizat:
100 de kilometri 

ar fi putut fi de- 
o răsturnare, cu

IT?
). în vervă 

concurenți 
at în lupta 
jum, fumi- 
îf dar, din 
tate de pu- ‘ 
acelor in- ’ 

de alergă- 
a întreabă 

ti în serios 
■k când se 
îiftr-adevăr, 
t un număr 
ncurenți la 
:țeles de ce 
ei n-au de- 

re^pective.
TTDUfiCat o- 
ij și ar fi 
de atracti-

•cicliste.

iNJJESCU
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• Klein a intrat în 
teren cu o întindere 
musculară, dar, cum 
echipa avea nevoie 
de el, a jucat pină 
în minutul 90, dove
dind aceeași vitalita
te pe care i-o cu
noaștem. Klein a fost 
coautorul celor două 
goluri (la primul a 
centrat exact ca la 
Limassol) și princi
palul artizan al pre
țioasei victorii. Că
pitanul de echipă a 
dat din nod un fru
mos exemplu de dă
ruire (mai puțin mo
mentul cînd l-a lovit 
cu cotul pe Pre
peliță). • Tinerii, în 
prim-plan.
prestat Ia 
doara, mai 
în repriza secundă, 
de F.C. Olt a lăsat o 
excelentă 2__«_
Fundașul Matei 
cîștigat duelul 
Gabor, cu care a fost 
coleg în echipa na
țională de juniori la 
campionatul mondial 
din Australia, iar ti
nerii Eftimie și 
nea, secondați 
„bătrînul- Kallo, 
fost printre cei 
buni de pe teren, __
presionînd prin clar
viziunea lor, prin 
tehnicitate și vijeli
oasele pătrunderi, fi
ind, realmente, cei 
mai periculoși adver
sari pentru portarul 
Alexa. • Tînărul in
ternațional Hagi
(Sportul studențesc) 
a fost cel mai bun 
jucător al meciului 
de pe stadionul bucu- 
reștean „23 August-. 
Dacă își va regla și 
tirul loviturilor la 
poartă din multiplele 
acțiuni pe care le ini-

randamentul 
fi excelent. • 
influența re- 
meclului Ra- 

Sportul stu-

ANUNȚ

Jocul
Hune- 

ales

impresie, 
a 

cu

Mi- 
de 
au 

mai 
im-

oferă sPre vinzare autoturisme OLTCIT Club 
l%ACm LnCl,mPărători‘or .care au banii dePu?i Pentru 

1300 anterior datei de 31 mai 1981 și autoturisme 
ol i cit Special (652 cm1) cumpărătorilor care au banii de
puși pentru DACIA 1300 anterior datei de 30 iunie 1931.

Opțiunile pentru cumpărarea autoturismelor OLTCIT «e 
fac la magazinul auto I.D.M.S. București, str. Valea Casca
delor r.r. 24. sector 6, între orele 8 — i5 (telefon 73.26.46 — 
interior 152).

La prezentarea la magazinul auto, pentru înscriere la 
autoturismele OLTCIT, cumpărătorii vor avea asupra lor 

], cecul pentru autoturismul DACIA 1300, chitanța depunerii 
și certificatul de la circa financiară de domiciliu din care 
să rezulte că în ultimii cinci ani nu au dobîndit un alt au- 

, [ ioturism, netul de identitate și adeverință de încadrare de 
j, la locul de muncă cu precizarea-funcției.
i1

tiază, 
său va 
Fără a 
zultatul 
pid — 
dențesc, arbitrul bra
șovean Radu Petres
cu a fost departe 
miercuri de obișnui
tele sale prestații ca
racterizate prin a- 
plomb, decizie și clar
viziune. • Văztad 
scăzutul randament 
ofensiv al echipei sa
le. antrenorul Valen
tin Stănescu l-a tri
mis ta teren in re
priza secundă 
mijlocașul șt. Popa, 
în locul 
A. _ 
al lui Popescu, cum 
a apărut în caseta 
cronicii noastre). Nu

c
la- 
nu

_ In 
stadionului

Pe

fundașului
Dumitru (și nu

mărul acțiunilor 
Tensive a crescut, 
bela de scor Insă 
s-a modificat • 
tribunele 
pitestean au luat loc 
miercuri și Gheorghe 
Popescu si Emerieh 
Jenei din conducerea 
echipei Steaua. Nu 
jocul „Argeșului* vo
iau să-1 urmărească, 
pentru că actualul li
der a jucat cu F.C. 
Argeș, cl al echipei 
vizitatoare. F. C. Bi
hor. Și credem că au 
rămas surprinși de 
replica foarte bună 
pe care echipa lui 
Kim și Muta a dat-o 
celei piteștene. • 
Stancu, libero-ul ar
geșenilor, rămîne a- 
celași jucător serios 
pe care se poate con
ta mereu. Cumul'nd 
două cartonașe gal- 
gene, el a evoluat la 
speranțe, a jucat 
foarte bine, marcind 
și singurul gol al me
ciului. Alții însă

consideră... exilați la 
aceste echipe de spe
ranțe și mal mult în
curcă lucrurile. • 
Constantin, 
Dumitrescu, 
accidentați, 
plecat fără... 
lată " 
bili taților 
Tirgoviște 
de la Iași. _____
Gh. Becheanu și 
Gheorghe nu au stat 
o clipă pe gloduri șl 
au deschis, I 
poarta de intrare 
prima formație a ti
nerilor pe care 
pregătește, cu t> pa
siune de mult cunos
cută. colegul lor E. 
Popescu. După Turcu 
și Tudor și-au făcut 
apariția ta formație 
Ghergu șl Dușmanu, 
care, ta partida din 
Dealul Copoului, au 
dovedit multe cali
tăți și o bună pregă
tire. Aplaudăm cura
jul tehnicienilor clu
bului tîrgoviștean. • 
„Văd ta Ciocirian un 
viitor „libero* de 
clasă. Are toate cali
tățile : tehnică, vite
ză de reacție, expe
riența cerute de un 
asemenea post. Ră- 
mine ea și el să do
rească 
dețină 
ție de 
tanță. 
viitorii 
rerea 
clubului ieșean, V. la
nul. el însuși 
fundaș central, 
un specialist ta 
terie. • Sertov 
nifestă o 
creștere de 
Vîrful de 
Politehnicii

Peniu, 
Pitaru 
Is trate 
adresă, 

lista indlsponi- 
lui C. S. 
ta meciul 
Antrenorii 

D.

larg, 
‘ în

ii

să ajungă să 
această pozi- 
mare impor- 
Bineințeles, în 
ani". Este pă- 

președintelui

fost 
Deci
ma- 
ma- 

evidentă 
formă, 

al 
fost 

prim-

$

planul majorității ac
țiunilor de atac ale 
echipei lui. Se pare 
că se produce aștep
tata „explozie Ser- 
tov-, anunțată de ca
litățile de care dis
pune jucătorul Poli
tehnicii. De pildă, 
detenta ni-1 aminteș
te pe Dudu Georges
cu în zilele lui cele 
mai bune. • După ce 
echipa favorită se 
desprinsese de adver
sari, spectatorii din 
tribunele stadionului 
.23 August- din Tg. 
Mureș, ascultau cu 
multă atenție scurte
le relatări radiofoni
ce de la Galați. în 
min. 75, cînd s-a a- 
cordat penalty in fa
voarea formației Du
nărea C.S.U., în tri
bune s-a făcut o li
niște 
după ce Balaban l-a 
transformat, cele cîte- 
va mii de spectatori 
au aplaudat reușita 
jucătorului gălățean, 
Intrucît A.S.A. 
mărit diferența 
patru puncte...

deplină. iar

și-a 
la 

„------ ------- •
Miercuri, la Tg. Wu- 
reș. ofensiva băimă- 
reană s-a situat sub 
posibilitățile compo- 
nenților echipei. După 
pauză. antrenorul 
Paul Popescu i-a in
trodus in formație pe 
Roznai și Dragoml- 
rescu. sperînd că a- 
tacurile elevilor săi 
vor fi mai incisive. 
Dar schimbările efec
tuate n-au avut da
rul să dea mal mul
te emoții apărării ad
verse, acțiunile ofen
sive bălmărene fiind 
cu ușurință destră
mate de Jucătorii lo
calnici.

ADMINISTRAȚIA tî STAT IOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
UN NOU PRILEJ DE MARI 

SUCCESE !
In aceste zile pot rl depuse bu

letinele de participare la atrac
tivul concurs Pronosport de 
miercuri 11 aprilie 1984.

1. F.C. Liverpool — Dlnamo 
(pauză) ; 2. F.C. Liverpool — Di
namo (final) ; 3. F.C. Dundee
United — A.s. Roma (p.) ; 4. F.C. 
Dundee United — A.S. Roma (f.);
5. Manchester United — Juven

tus (p.) ; 6. Manchester United — 
Juventus (f.) ; 7 F.C. Porto — 
F.C. Aberdeen (p.) : 8. F.C. Porto 
— F.C. Aberdeen (L) • 9. Hajduk 
Split — Tottenham Ip.) ; 10. Ilaj- 
dulc Split — Tottenham (f.) ; 11. 
Nottingham — S.C. Anderlecht 
(p.) ; 12. Notting’-., n — S.C. An
derlecht (f.).

„Tragerea excursiilor” la Loto 
de astăzi, 6 aprilie 1934, este pro-

gramată la ora 17,15 ta sala Clu
bului sportiv Progresul din Bucu
rești, str. dr. Stalcovlcl nr. 42

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 30 MARTIE. Cat. 1 : 4 va
riante 25% — autoturisme Dacia 
1300 ; cat. * ' "■*'
22.409 lei 
5.602 lei ; 
4.482 lei ; 
a 2.410 lei 
te a 615 lei

2 : 2 variante 100% a 
și 12 variante 25% a 
cat. 3 : 25 variante a 
cat. 4 : 46,50 variante 
; cat. 5 : 182,25 varian- 

cat. 6 : 369 varian
te a 304 lei; cat. X : 1.878 varian
te a 100 lei. Report la cat. 
360.645 lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ 
la cat. 1, obținute pe bilete _ 
cate 25%, au revenit participar.- 
ților ; Cojocarii Toailer din Bra
șov, Radu C. Alexandru din corn. 
Suraia jud. Vrancea, Belbasz Ti- 
bor din satu Mare și Mateescw 
Cornel din București.

1 :

ete
Ju

foarte bine șocul de atunci care 
fusese cuminte și in care nu 
scosese cartonașele din bu
zunar. De data asta el a 
știut să tempereze abaterile de 
la regulament, dind deciziile 
care se impuneau. Numai că 
la aproape fiecare sanctivne 
dată împotriva băcăuanilor, 
cel mai supărat dintre toți era 
antrenorul Costică Radulescu, 
despre al cărui temperament... 
vulcanic s-a mai scris. Costică 
Rădulescu, căruia trebuie să-i 
subliniem 
gorarea 
ignorind 
specifică 
singurul 
te discuții 
partidei este căpitanul echipei, 
a. intrat miercuri de trei ori pe 
teren pentru a-l interpela pe 
arbitru. Mai mult, și antreno
rul formației de speranțe, 
Sorin Avram, l-a secondat pe 
C. Rădulescu in... sprinturile 
sale pe gazon. Cine le-a dat 
dreptul ? Faptul că formația 
băcăuană juca pe teren pro
priu ?
' Ce părere are Colegiul de 
antrenori ? Cine acordă carto
nașe antrenorilor ?

merttele 
formafiei 
regulamentul 
in mod 

îndreptățit 
cu

in revl- 
băcăuane, 

care 
expres că 
să poar- 

conducătorul

Mircea TUDORAN

P. S. Cu numai citeva zile in . 
urmă, tot in această pagină, cu 
prilejul meciului băcăuanilor 
la Baia Mare, antrenorul Ră
dulescu a fost lăudat pentru 
atitudinea avută după se
vera infringere, reprodueîn- 
du-se, printre altele, cuvin
tele sale : „Asta trebuie să 
discutăm (n.n. C. Rădulescu se 
referea la cauzele scorului), 
nu arbitrajul !“ Pentru ca, din 
păcate, după numai citeva zile ■ 
să se dezică singur...

CURS PENTRU ARBITRI
Comisia de fotbal a Consi

liului municipal București pen
tru educație fizică și sport or
ganizează în perioada 20 apri
lie — 30 iunie 1984 un curs 
pentru arbitri, înscrierile se fac 
pină la data de 17 aprilie, la 
Sediul C.M.B.E.F.S. din str. 
Biserica Amzei 6, în zilele de 
marți și vineri, între orele 
16—-18.

Pot participa la acest curs 
foști si actuali jucători de fot
bal, absohenfi de liceu, cu do
miciliu! în B ieurești și Sectorul 
agricol Ilfov. De asemenea, pot 
urma acest curs si tinerele cart
au practicat fotbalul, pentru a 
se pregăti să arbitreze viitoare 
.Beciuri ale echipelor feminine.

Bazinul de inot ele la com
plexul sportiv „23 August” 

zilnic la dispoziția 
între orele 19,30— 
zilnic. între orele 
alei au acces co- 
c’.orese să urmeze 

inițiere în înot.

este pus 
publicului. 
21,30. Tot 
7,3«—l»,30, 
piil care 
cursurile de



SPORTIVII NOȘTRI, LA OMUL TEST
ÎNTR-UN PROGRES REMARCABIL^
Vizita secretarului general al U.E.F.A.,

DIN NOU LA RIO

ÎNAINTEA CAMPIONATELOR EUROPENE HANS BANGERTER, in țara noaslrâ

Lotul nostru de judo se află 
în fața ultimei verificări 
portante înaintea 
din Belgia : 
ternaționale 
care vor avea loc sîmbătă și 
duminică in sala Floreasca din 
Capitală. Ieri dimineață, în 
sala de judo de la complexul 
sportiv „23 August" toți spor
tivii noștri fruntași se aflau pe 
tatami, preocupați să res
pecte indicațiile celor doi 
antrenori ai lor — Alexandru 
Vasile și Dorin Gavra. Ei știu 
prea bine că la tradiționala 
competiție internațională a 
tării noastre, aflată acum la a 
XV-a ediție, vor susține un 
examen dificil, mai ales că 
de astă dată și-au anunțat par
ticiparea concurenți din mai 
multe țări : Bulgaria, Ceho
slovacia, Franța, R. D. Ger
mană, R. F. Germania, Irak, 
Mongolia. Polonia. Siria, Un
garia și U.R.S.S.

Cei doi antrenori îi vor pre
zenta în concurs pe Gh. Dani, 
S. I.azăr și Ii Olar, la catego
ria superușoară, C. Niculae, I.

im-
„europcnelor" 

Campionatele in- 
ale României,

Șerban. C. Coman și N. Rusu 
(semiușoară), St. Nagy (ușoa
ră), M. Frățică, L. Cîmpeanu 
și S. Pop (semimijlocie), A. Po- 
lint și A. Bloju (mijlocie). C. 
Năftică și V. Oiței (semigrea), 
M. Cioc $1 V. Bazon (grea). 
Dintre sportivii din lot lip
sesc G. Ciuvăț, A. Mudura 
și I. Pușcașu, plecați cu echipa 
peste hotare și S. Toplicean — 
accidentat.

La aceste întreceri vor parti
cipa și alțl judoka români, 
printre care Gh. Cențiu, O. 
Dușa și V. Anton (Nitramonia 

" A. Faur, M. Toma
Ghimpău (Dinamo Bucu- 

I. Frakș, M. Lăcătușu 
Geană. (A.S.A Tg. Mu
st Pascal (Politehnica 
M. Căidărar (Dinamo 

Brașov) ș.a.
Simbătă dimineața vor lupta 

sportivii de la categoriile ușoa
ră ~ ’ --------- ’ -
ză
Si
ta. 
sorii".

Făgăraș), 
și N. 
rești) 
și S. 
reș). 
Iași),

și semimijlocie, dupâ-amia- 
cei de la mijlocie, semigrea 
grea, iar duminică diminea- 
„superușorii" și „semiu-

Aflat într-o vizită în Româ
nia, Hans Bangerlcr, secretar 
general al Uniunii Europene de 
Fotbal U.E.F.A., s-a intîlnit joi 
cu ziariști de specialitate din 
Capitală.

împărtășind o serie de o- 
pinii cu privire la probleme 
actuale și de perspectivă ale 
fotbalului european, oaspete
le a arătat că U.E.F.A. este deo
sebit de satisfăcută de relațiile 
cu Federația Română de Fotbal, 
care își Aduce o contribuție în
semnată la bogata activitate a 
acestui for sportiv internațio
nal Referindu-se la fotbalul 
românesc, Hans Bangerter a 
subliniat că acesta se află în
tr-un progres remarcabil, pre
zența echipei naționale la tur
neul final al campionatului eu
ropean din Franța_ și califică
rile echipelor românești Uni
versitatea Craiova și Dinamo 
București în semifinalele com
petițiilor europene interclu- 
buri constituind dovezi evi
dente ale unei munci compe
tente, de calitate. „La turneul 
final din franța — a spus el — 
vor fi prezente, fără îndoială, 
cele mai bune formații riațio-

nale ale momentului, iar cali
ficarea României a fost pen
tru mine una dintre cele mai 
plăcute surprize ale prelimina
riilor".

Mulțumind pentru invitația 
de a vizita România, secretarul 
general al U.E.F.A. și-a expri
mat convingerea că relațiile 
dintre forul european și fede
rația română vor continua la 
fel de fructuos. U.E.F.A. con- 
tînd pe colaborarea foarte bună 
a F.R.F.

(Agerpres)

NUMEROASE MECIURI 
INTERNAȚIONALE

IN CAMPIONATUL lnterbrita- 
nic, miercuri seara, la Londra, 
reprezentativa Angliei * a întrecut 
pe cea a Irlandei de Nord, cu

CAMPIONATUL FEMININ DE VOLEI IN FAZA GRUPELOR VALORICE
(Urmare din pag. 1)

CALCULATORUL BUCU
REȘTI — FLACARA ROȘIE 
BUCUREȘTI 3—2 (11, —7, —7, 
10, 14). Foarte importantă par
tidă pentru ambele echipe, 
Flacăra sporind ca. prin jocul 
rezultatelor, o eventuală vic
torie să o scutească total de 
emoțiile turneului final pentru 
desemnarea retrogradatelor, de
oarece ar fi pătruns în li
niștitorul grup fruntaș, în timp 
ce Calculatorul avea nevoie 
de două puncte ca de. .. aer 
pentru a ntf pierde din șan
sele de supraviețuire. A 
zultat 
mare 
teren.

. siune _ _________
riile celor două echipe, 
au umplut pină la _____ _____
Olimpia. Primul set a fost de
cis în favoarea gazdelor de ser
viciile puternice șl bine diri
jate. următoarele două au re
venit elevelor lui S. Chiriță, a 
căror apărare s-a dovedit (mai 
ales în linia a doua) net su
perioară celei a Calculatorului 
Gentă în mișcări). In conti
nuare, însă. deși randamen
tul echipelor a fost influențat 
de precipitarea ridicătoarelor, 
Calculatorul, cu o forță supe
rioară. de atac, a trecut la 
oîrma jocului. . răsturnînd si
tuația si obtinind pe merit o 
prețioasă victorie. De la în
vingătoare s-au remarcat Elen 
Sander, Viorica Niculescu si 
Elena Neguleseu (ultimele două 
doar în atac), iar de la învinse 
Daniela Iacob și Lucia Ettz. Au 
arbitrat satisfăcător I. Armeanu 
și N. Gălăseanu. (A. B.).

DINAMO BUCUREȘTI — U- 
NIVERSITATEA CRAIOVA 
3—6 (3, 14, 5). Doar 58 de mi
nute a durat „antrenamentul" 
eu public din sala 
care partenera de 
a campioanelor, cu 
jucătoare care au 
facă ceva (Carmen

re- 
un meci pasionant, de 

luptă si încordare în 
tinind permanent în ten- 
vreme de două ore gale- 

care 
refuz sala

Dinamo, în
..întrecere1' 
numai trei 
vrut să și 
Cuejdeanu,

r

I

Șușman și Iuliana E- 
n-a reușit decit să spe
tit de cit 
a gazdelor
La scorul 

Doina
teren 
a ordonat 
apoi, punct

scăderea
din 
de 
Ivănescu o 
pe Victoria 

rapid 
cu

setul
8—13,

Monica 
nescu), 
culeze 
vizibilă 
secund,
antrenoarea 
introduce în 
Banciu. care 
lucrurile si . . _____  __
punct, cu Irina Veiicu în ro
lul principal. campioanele e- 
galează si cîștigă în prelungiri, 
în rest, așa cum spuneam, un 
„antrenament" oarecare, cu 
mențiuni pentru modul serios 
cu care l-a abordat (și în a- 
ceste condiții) Mariana Ionescu. 
Foarte bun arbitrajul interna
ționalilor bucureșteni V. Dumi
tru și R. Farmuș. (M. VESA).

CHIMPEX CONSTANTA — 
C.S.U. I.M.N. GALAȚI 3—2 (2, 
6, —i. —2, 9). început furtu
nos al gazdelor, care, pe fon
dul unor greșeli puerile ale 
oaspetelor. au condus cu 2—0 
la seturi, după numai 25 de 
minute. Revenindu-și, elevele 
antrenorului ViLsan, cu Maria 
Muscă, Crina Răuță si Ileana 
Berdilă în formă, pun stăpinire 
pe joc egalînd situația la 
seturi, tot în timp record : 22 
de minute. Ultimul set a a- 
parținut gazdelor, care au con
dus la 4—5 puncte, 
lățencele reduc din 
(10—9). după care, 
unei noi serii de 
blocaj, serviciu si 
ale oaspetelor. constănțenoele 
se desprind în învingătoare 
merituoase. De la gazde s-au 
evidențiat : Ileana Gcambașu, 
Emilia Mănăilă și Liliana Vă
duva. Arbitri : D. Dobrescu 
(Ploiești) — Gh. Fieraru (Bra
șov).

FARUL CONSTANȚA — 
C.S.M. LIBERTATEA SIBIU 
3—0 (8, 3. 8). Constăncențele 
s-au impus prin atacurile ne
cruțătoare ale Elenei Cucoș. ale 
Elenei Piron și ale Măriei Ena- 
che, pentru care Doina Popes
en a ridicat mingi excelente. 
Sibiencele. cu o tehnică foar-

te bună, au părut puțin obosi
te și n-au făcut față ritmului 
de joc. deși Marinela Țurlea, 
Doina Bischin și Angela Hilla 
s-au străduit. Au arbitrat Gh. 
Fieraru (Brașov) — D. Dobres-
cu (Ploiești). (C. POPA — co-
resp).

MARATEX BAIA MARE —
PENICILINA IAȘI 3—1 (5,
—13, 13. 0). Partida nu s-a
ridicat la nivelul tehnic Si

Tony Woodcock (Arsenal) — au- 
torul golului in meciul de miercuri 
dintre Anglia și Irlanda de Nord 
(1—0) în cadrul campionatului in- 

terb ritanic

apoi gă- 
handicap 

pe fondul 
greșeli la 

preluare

spectacular așteptat, gazdelor 
fiindu-le necesare doar 63 de 
minute pentru a se impune. Re
marcate : Fidelia Crișan, Nicu- 
lina Bujor, Valerica Maier si 
Vasilica Mîțu (M). i 
Gabriela Bordei si 
Coman. Au arbitrat 
(Timișoara) si C. Ion 
rești). (A. CRIȘAN — coresp.).

CHIMIA RM. VÎLCEA — 
ȘTIINȚA BACAU 3—2 (13, —7, 
13, —14, 14). Spectatorii care au 
umplut ptaă la refuz Sala spor
turilor din Rm. Vîlcea au a- 
sistat la o partidă' dramatică, 
cu răsturnări de scor spectacu
loase. După două ore și jumă
tate. localnicele au reușit să 
câștige în prelungiri. Merită e- 
videsntiate. in corpore ambele e- 
chipe. Arbitri: M. Niță și Al. 
Dragomir (București). (P. Geor- 
noiu — coresp.)

respectiv
Gabriela 
I. Rusu 

i (Bucu-

CLASAMENTUL

1. DINAMO 22 19 3 61:20 41
2. CSM Lib. Sibiu 22 15 7 51:30 37
3. CSU IMN Galați 22 14 8 50:31 36
4. Chimia 22 14 8 43:35 36
5. Universitatea 22 13 9 43:35 35
6. Chimpex 22 10 12 37:49 32

7. Știința 22 9 13 37:46 31
8. Mâratex 22 9 13 35:48 31
9. Flacăra roșie 22 8 14 35:47 30

10. Calculatorul 22 8 14 34:48 30
11. Farul 22 8 14 32:47 30
12. Penicilina 22 5 17 31:53 27

în meci restanță, C.S.M.U. SU
CEAVA — DINAMO BUCUREȘTI 
(m) 0—3 (—7, —12, —5). Jocul nu 
s-a ridicat la o valoare tehnică 
deosebită. Remarcați : Enescu, 
Slabu șl Pop (D), respectiv Ște- 
flea. (I. Mlndrescu — coresp.).

1—0 (0—0). Singurul gol a fost 
marcat de Woodcock în mln. 49.

IN PARTIDA dintre Olanda și 
Iugoslavia din preliminariile J.O., 
desfășurată la Sittard, scorul a 
fost favorabil oaspeților (1—0), 
care s-au calificat pentru turneul 
final de la Los Angeles. Gazdele 
au atacat continuu, dar n-au pu
tut înscrie, deoarece Simovici — 
portarul de la Hajduk Split — a 
fost cel mal bun de pe teren. Iu
goslavii au contratacat periculos, 
și după ce Pancev a deschis sco
rul ei au mai avut o ocazie, cînd 
Iankovici a trimis balonul în 
bară. Iată echipa aliniată de for
mația învingătoare : Simovici
(Hajduk Split) — B. Giurovskl, 
Elsner (ambii de la Steaua Ro
șie), Radanovici (Partizan), Balici 
(Zeleznlcear) — Kataneț (Liublia- 
na), Gracian (Rijeka), Bajdare- 
vici (Zeleznlcear) — Smajici 
(Partizan), Pancev (Skoplje), M. 
Giurovski (Steaua Roșie). Au mai 
jucat Iankovici (Steaua Roșie) în 
locul lui Bajdarevici și Georgev- 
ski ta locul lui Smajici.

LA SCZECZIN, tot In prelimi
nariile J.O. (gr. ,,B“), Polonia a 
dispus cu 2—1 (1—0) de R.D. Ger
mană. Golul victoriei a fost mar
cat în min. 80.

IN MECI AMICAL echipa Un
gariei a jucat la Istanbul cu se
lecționata Turciei pe care a în
vins-o cu un scor puțin obișnuit 
(6—0). Golurile au fost marcate 
de Meszaros 2, Kardos, Eszterhazl 
(2) șl Bodonyl.

LA BRESCIA, in C.E. de tine
ret : Italia — Albania 1—0 (1—0). 
Singurul gol a fost marcat de 
Vignola ta mln. 33. Din forma
ția învingătoare cei mal buni ju
cători au fost Battistlni, Vignola 
șl Monelli.

Cupa „Jules se află
din nou la Rio de Janeiro. Dar 
nu este vorba de trofeul origi
nal cucerit 
de fotbal 
campioana 
fost furată 
nul trecut, 
tată de un 
(R. F. Germania), 
identică cu cea pe care am pri
mit-o în 1970 în Mexic, și su
porterii brazilieni n-au de ca 
să fie supărați“ a declarat Car
los Alberto. căpitanul echi
pei braziliene la ediția din 1970 
a C.M. Noul trofeu va fi pre
zentat publicului la 10 iun«e pe 
stadionul Maracana din Rio de 
Janeiro cu prilejul meciului 
amical Brazilia — Argentina.

definitiv de echipa 
a Braziliei, tripla 
mondială, care a 
la 19 decembrie a- 

ci de copia execu- 
bijutier din Hanau 

„Cupa este

1N PRELIMINARIILE C.E. 
juniori : Italia — Austria 0—0 
tur 2—0).

SEMIFINALELE CUPEI IN 
PORTUGALIA Șl SPANIA

• in Portugalia se cunosc 
nahstele Cupei : F.C. Porto

de 
(in

fi- 
------------ șl 
Rio Ave. Porto a dispus cu 2—1 
de Sporting, iar Rio Ave s-a de
tașat de Guimaraes după lovitu
rile de la 11 m (5—4).
• In Spania, tot în semifinale 

(meciuri tur), surpriză la Madrid: 
Real a fost învinsă cu 1—0 de 
Atheletic Bilbao, iar C.F. Barce
lona, pe teren propriu, a dispus 
doar cu 2—1 de Las Palmas (di
vizia secundă). Partidele retur au 
loc la 18 aprilie.

va 
tri-

co-

ALTE ȘTIRI
• După cum se anunță, Grze

gorz Lato, fotbalistul polonez cu 
cele mai multe prezențe in echi
pa națională, se va retrage din 
activitatea internațională după 
meciul Polonia — Belgia, progra
mat la 17 aprilie, la Varșovia. Cu 
acest prilej, Lato (33 de ani) 
Îmbrăca pentru a 104-a oară 
coul echipei reprezentative.
• Intr-un interviu acordat

respondentului sportiv al agenției 
C.T.K., fostul internațional Josef 
Masopust, care de la 15 iulie va 
deveni (oficial) antrenor al echi
pei Cehoslovaciei, a declarat că 
actuala reprezentativă continuă 
bunele tradiții ale fotbalului ce
hoslovac, are tehnică, știe să 
lupte, dar nu are eficacitate. O 
cauză ar fl, după opinia lui Ma
sopust, faptul că maniera tactică 
este restrînsă, nu se practică jo
cul pe extreme. Apoi se combină 
mult, inutil, .in afața porții ad
verse. In ceea ce privește selec
ția jucătorilor, Masopust a arătat 
că el se va bizui pe acei fotba
liști care sâptămlnă de săptâmină 
se afirmă in meciurile campio
natului național. J. Masopust, u- 
nul dintre cei mal valoroși jucă
tori din istoria fotbalului ceho
slovac, a fost distins cu trofeul 
„Balonul de aur“ în 1962.

TELEX • TELEX
BOX • Francezul Richard Ca- 

ramanolis, campion european 
profesionist la categoria semi
grea. îșl va pune titlul în joo 
la ie aprilie la Amsterdam. in 
fața olandezului Alex Blanchard.

CICUS1M • Cea de-a 50-a edi
ție a cursei clasice Gand-Wewel- 
gem a fost ciștigată la sprint de 
italianul Guldo Bontempl. cro
nometrat pe 256 km ta 6h:09. în 
același timp au sosit, in ordine, 
belgianul Eric Vanderarden. ita
lianul Pierino Gavazzl, 
zul Francis Castaing, i 
Adrien 
Eddy 
a treia 
Vitoria

0 GEIR NYHRE, căp'tanul echipei olimpice de 
hochei a Norvegiei a fost suspendat ,,sine die" 
de federațio norvegiană de specialitate, deoarece 
în urma unei neînțelegeri cu Jim Martinsen, por
tarul ,,naționalei", iscate ks plata unei consu
mații, l-a bătut serios pe ocesta provocindu-i răni 
grave și o comoție cerebrală, ceea ce i-a impus 
spitalizarea 0 SELECȚIONERUL ECHIPEI SPA
NIOLE de ciclism pe pistă. Hortensio Bidaurreta 
Garcia (56 ani) a decedat In urma unui occident 
de automobil. Pierzi nd controkri mașinii pe care 
o conducea, oceastc o inL-ct. cu viteză, într-un 
pom. 0 UNUL DINTRE CELE MAI MARI tere
nuri rugbystice din lume și. în orie* caz. cei 
mai mare din emisfera nordică, este ^Amts Fork" 
din Cardiff, capi'cla Țâr* Go-'-kr. Tribunei» 
acestui outentic „Templu oi rugbyu*u«* oa 33 000 
de locuri pe scaune și c'te X 300 de locuri in 
picioare. Pe ..Arms Pork", uode. io 6 octombH* 
1979, a evoluat și ,,XV"-k Ror»âaiei (12—43 cm 
Țara GalRor), în afara rugbretaf nu s-a cesrâ- 
șurat incâ nici o altă monifestati* sportSă I 0 
UN CICLIST DE O FOARTE BUNĂ VALOARE este 
fondistul sovietic Aleksandr speoo&st
în cursele cu ontrenament le f*-
bruorie, pe velcd omul ocoper’t de la Mascota, 
intr-o cursă cu cnlrenameat cneecnic ei a parcurs 
într-o oră 86.274 km, rezuHot core reprezintă 
cea mai buna performantă «aoorfkstă. P-eeedenta 
ii aparținea din luna ma: 1983, de la Tbilisi — 
83,262 km. In trecere Io 50 km a inregistrat timpul 
de 34:59,62, cu peste dovfi temute moi bun de
cit ,,recordul" mondkf anterior 0 TOM GOR
MAN, fost jucător de ..Cirac Davis" din echipa 
S.U.A. (a evoluGt și la București, la finala din

1972) a fost recent numit in funcția de căpitan- 
ontrenor ol reprezentativei feminine cmericooe 
pentru „Cupa Federoției". El i-a succedat lui 
Nancy Jeffet care a condus echipa întrecută, 
anul trecut. Io Zurich, cu 3—0 de formația Ceho
slovaciei. Această Infringe™ n-o fast deloc „bine 
primită" în cercurile tenisistice de peste Ocean I 
• CAPACITATEA TERENULUI CENTRAL de la 
Wimbledon va fi montă cu 800 de locuri

11 oOC kxairi), 
fatfvpta peotnj a din 1985 a tradiționalului 
turneu de • ONa FOTBALIȘTI VEST-GER-
MAhfi de ia clubul T S F. din Leeste, din apro
piere de Bremen, au reottzot un autentic re
cord mondial jucirxJ, fără întrerupere, timp de 
101 ore I Precedentul record de 100 de ore era 
deținut de fobaliști britanici 0 SPORTIVA BRA
ZILIANA Paulette Godoi este autoarea unei lu
crări intitulată ,Jocurile Olimpice" recent apă
ruta într-o editură braziliana. Un copitol vast al 
lucrări» se refera la pariciparea sportivilor bra- 
zfh'erw la J.O.: umil dintre ei, Adelmar Ferreira

de Silva, spre exemplu, o cucerit medaliile de 
aur la triplusolt la J O. din 1952 (16,26 m) și 
1956 (16.35 m) 0 BELGIANUL PAUL ANSPACH 
a luat parte la toate edițiile J.O. din 1908 pînâ 
în 1924. In ocest răstimp el a cîștigat, la spadă, 
șase medalii, cite două de aur, argint și bronz. 
Arestat de Gestopo, in 1940, casa i-a fost deva- 
' rată și apoi, mai tîrziu, cînd a avut marea 
șa-.să să se reîntoarcă acasă nu și-a mai găsit 
nîci unul din oceste trofee. In 1972 a fost invitat 
de onoare la J.O. de la Munchen. Avea atunci 
90 de ani și era cel mai bă t rin campion olim- 
p< in viață I 0 SÂPTAM1NA TRECUTA, în AlpN 
Elvețieni, avalanșele au ucis nu med puțin de 
11 schiori I • AUSTRIACA LEA SDLKNER (25 de 
an?), fostă campioana mondială la slalom spe
cial în 1978, și-a făcut publică intenția de a 
abandona schiul de performanță 0 UN REZUL
TAT CARE RETINE ATENȚIA specialiștilor : atleta 
sovietică Natalia Serdinenko a înregistrat 22:13,80 
pe 5 km marș, într-un concurs la Alușta, în Cri- 
meea 0 ACCIDENTAT GRAV, duminica, într-un con
curs la Tolbert, în Nordul Olandei, motoc id is tul 
Jack Middelburg (32 uni) a fost internat în spi
tal în stare gravă și în ciuda îngrijirilor et a 
decedat marți 0 FOTBALISTUL Diego Maradona, 
de la C.F. Barcelona, a apărut în cadrul unei 
emisiuni TV consacrată luptei împotriva consumu
lui • de droguri de către tineretul spaniol. Emi
siunea relevă binefacerile exercițiului fizic șl 
sportului și condamnă cu vehemență atît de no
civul consum cl drogurilor !

Romeo VILARA

france- 
olandezul 

Wijnants și belgianul 
Planckaert. 0 Etapa 
a Turului Tării Bascilor, 
— Beasain, 197 km. a 

fost cîștlgată de irlandezul Sean 
Kelly în 5hl6:12, urmat în ace
lași timp de spaniolii Pello Ruiz 
Cabestany șl Marino Lejarreta. 
în clasamentul general conduce 
Kelly, 14h05:26, urmat cu același 
timp de Cabestany, șl Lejarre
ta. la o secundă.

ȘAH 0 în finala candidaților. de 
la Vilnius. în care Garri Kasparov 
este distanțat la trei puncte în 
fața lui Vasili Smîslov, după re
miza din partida a 11-a, Smîslov 
a cerut al doilea său timp de 
odihnă regulamentar și ultimuL 
Partida a 12-a este amînată pen
tru 7 aprilie. 0 în finala femi
nină a candidatelor, care opune 
la Soci pe Irina Levitina și Lidia 
Semenova, se joacă partida a 
12-a. Jocul s-a întrerupt la muta
rea 41, scorul general al meciului 
menținîndu-se 5,5—4,5 pentru Le
vitina.

PENTATLON MODERN 0 Pro
ba de înot a concursului de la 
Paris a fost cîștigată de ameri
canul Driggs. 300 m în 3:18.56 — 
1 284 p, urmat de Cichosz (R.F.G.) 
3:21,22 — 1 164 p. în clasament 
conduce Sidorov (U.R.S.S.) cu 
3 268 p. urmat de Boube (Fran
ța) 3 208 p.

SCHI 0 Concursul de fond de 
la Ylitornio (Finlanda) a reve
nit norvegianului Oddvar Braa. 
15 km în 41:01,50. La femei (5 
km) a cîștigat camnioana olim
pică Marja-Liisa Haemaelainen 
(Finlanda) 16:00.45.
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