
președintele M. P. L A. — Partidul Muncii,
președintele Republicii Populare Angola

a sosit laVineri, 6 aprilie,
București, Ia invitația tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Jose Eduardo dos San
tos. președintele M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, președintele 
Republicii Populare Angola, 
care, în fruntea unei delegații 
de partid și de 
zită oficială de 
ra noastră.

Noul dialog 
româno-angolez

ștat, face o vi- 
prietenie în ța-

la nivel inalt 
constituie o 

expresie elocventă a evoluției 
continuu ascendente a raportu
rilor de prietenie și colaborare 
dintre țările, partidele și po
poarele noastre, a dorinței 
României și Angolei de a da 
noi dimensiuni raporturilor bi
laterale în cele mai diverse 
domenii de activitate, precum 
și colaborării lor active pe a- 
rena mondială. Este, in același 
timp, încă o dovadă a bunelor 
raportări de prietenie și con-, 
lucrare pe care România so
cialistă le întreține cu țările 
africane, cu toate statele care 
și-au luat destinele în propri
ile miini și au pășit 
dezvoltării lor libere 
pendente.

Ceremonia sosirii 
oaspete a avut loc 
portul Olnpeni, împodobit săr
bătorește.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat, la scara avionului, 
tin călduros bun venit în țara 
noastră tovarășului Jose Edu
ardo dos Santos, celorlalți oas
peți angolezi. Cei doi condu
cători de partid și 
și-au
«-an 

Au 
stat , .
Angola și Republicii Socialiste 
România. In semn de salut, au 
fost trase 21 de salve de ar
tilerie.

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete angolez s-a încheiat 
eu defilarea gărzii de onoare.

Pe aeroport au fost prezenți 
un mare număr de bucureșteni, 
care i-au aplaudat cu căldură 
pe cei doi conducători, au o- 
vaționat cu putere pentru prie
tenia româno-angoleză.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Jose Eduardo dos 
Santos au răspuns cu priete
nie acestor 
de stimă și

pe calea 
și încle

înaltului 
pe aero-

de stat 
îndelung,strins miinile 

îmbrățișat cu prietenie.
fost intonate imnurile de 

ale Republicii Populare

făcut, vineri după-amiază, o vi
zită protocolară tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, Ia Palatul 
Consiliului de Stat.

întrevederea dintre cei doi 
eonducători de partid și de stat, 
premergătoare convorbirilor o- 
ficiale, s-a desfășurat intr-un 
spirit de cordialitate și priete
nie, de stimă și înțelegere re
ciprocă, ce caracterizează rela
țiile dintre partidele, țările și 
popoarele nbastre.

★
La Palatul Consiliului de Stat 

au început, vineri, 6 aprilie, 
convorbirile oficiale între to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și 
tovarășul Jose Eduardo dos 
Santos, președintele M.P.L.A. 
— Partidul Muncii, președintele 
Republicii Populare Angola.

în timpul convorbirilor s-a 
exprimat convingerea că actua
la vizită, înțelegerile la care se 
va ajunge vor asigura promo
varea. in continuare, a legătu
rilor de strinsă prietenie, soli
daritate și 
Partidul 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, din
tre România și Angola, spre bi
nele celor două popoare, al 
cauzei păcii si cooperării inter
naționale.

Prima rundă de convorbiri a 
prilejuit o informare reciprocă 
privind preocupările celor două 
partide și țări.

Convorbirile se desfășoară in
tr-o atmosferă cordială» priete
nească, de 
reciprocă.

colaborare dintre 
Comunist Român și

Înțelegere și stimă

★
Nicolae Ceaușescu, 

general al Partidului 
Român, președintele

calde manifestări 
prețuire.

★
Jose Eduardo dosTovarășul

Santos, președintele M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, președintele 
Republicii Populare Angola, a

Tovarășul 
secretar 
Comunist _____ ______ ,
Republicii Socialiste România, a 
oferit, vineri. Ia Palatul Consi
liului de Stat, un dineu oficial 
în onoarea tovarășului Jose 
Eduardo dos Santos, președin
tele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
președintele Republicii Populare 
Angola.

In timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Jose Eduardo dos Santos an 
rostit toasturi.

Urmărite cu deosebit interes 
și subliniate cu aplauze, toastu
rile au fost marcate, în mod 
solemn, la terminarea lor, de 
iutonarea imnurilor de stat ale 
Republicii Populare Angola și 
Republicii Socialiste România.
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•K

LA PLOIEȘTI Șl SLATINA, MECIURILE DE PRIM-PLAN
• Rm. Vilcea : Ieșenii ți-au regăsit tempoul ; cura vor replica vilcenii I • Petroșani : jiul, din nou in 
fața unei fruntașe a campionatului • Baia Mare : Gălățenii apar „aureolați*  de victoria de miercuri
• Tirgovițte : Corvinul mai departe, in căutarea „punctului de aur*  • Ploiești : Un meci al „ulti
melor speranțe*  ale gazdelor • Slatina : In perspectivă, o dispută a acțiunifor-surpriză * 
Oradea : Un duel al „viteziștilor*  Georgescu ți Ciorceri • București : Giulețtenii au in față o

echipă de contraatac
CLASAMENTUL LA ZI

1. STEAUA 25 16 3 6 50-19 35
2. Dinamo 24 13 6 3 44-23 34
3. Univ. Cv. 26 14 4 6 41-21 32
4. Sportul stud. 26 13 6 7 37-26 32
5. F.C. Argeș 26 14 3 9 33-25 31
6. S.C. Bacâu 26 12 4 10 27-34 28
7. F.C. Bihor 26 11 5 10 39-35 27
8. Poiit lași 26 • 10 8 25-27 26

9-16. Chimia 26 16 6 10 31-36 26
Jhrf 26 16 6 10 23 21 26

11. F.C. Olt 25 7 11 7 23-18 25
ÎL F.C. Baia M. 26 16 5 11 29-41 23
13. Corvinul 26 9 6 11 33-30 24
14. Rapid 26 6 7 11 23-27 23
15. A^S.A. 26 9 4 13 24-34 22
16. Dunâroc 26 5 6 13 18-30 18
17. Petrolul 26 6 6 14 21-38 18
16. C.S. T-vifto 26 3 6 17 18-47 12

3

PROGRAMUL Șl ARBITRII JOCURILOR
4 Rm Vilcea ■ CHIMIA _ POI ITFHM1CA I3

I
Rm. Vilcea : CHIMIA - POLITEHNICA IAȘI
M. Salomir ; M. Man (a«nbi din Cluj-Napoca) și A. Mustâțea (Pitești)
Petroșani s JIUL - STEAUA
N. Dinescu (Rm. Vilcea) ; I. Târcan (Reghin) și I. Caraman (Onadea)
Baia Mare : FOTBAL CLUB - DUNĂREA C.S.U.
V. Curt (Medgidia) ; D. Buciuman (Timișoora) M. Pencec (Roțiori) 

Tirgovițte : CLUBUL SPORTIV - CORVINUL
L Crâciunescu (Rm. Vilcea) ; V. Mândeecu ;l D. Avrigeanu (ambii 

Ploiești : 
M. Axente 

Slatina :
L Veloa

Oradea :
R. Petrescu
București :
S. Necțulescu (Tirgovițte) ; V. Antobi

(stad'-on Steaua)
Meciul DINAMO — F.C. ARGEȘ a fost amînat

Toate partidei. vor începe Io oro 17.

PETROLUL - UNIV. CRAIOVA
(Arod) ; M. Cons lan tio. seu fl T. looescu (ambii 

F.C. OLT ------------ ------
(Craîova) Î M. Stănescu 

F.C. BIHOR
(Brașov) ; M. Stoenescu 

RAPID

Buc.)

Buc.)
- SPORTUL STUD. 

(Iași) șl C. DruW (Tg.
- A.S.A. TG. MURES 

(Buc.) șl A. Gonea (Slobozia)
- S.G BACĂU

(lași) șl L Ghergheh- (Boia M.)

Jiu)

i

f
Miine, in Sala sporturilor din Cluj-NapocaCHIMISTUL RM. VILCEA - RULMENTUL BRASOV IN FINALA
jjUUl XJ1 IIUIUIUIUII un UIUIULI

• Finala mică ți-o vor disputa Știința Bacâu ți TEROM lăți •

La Sf. Gheorghe are loc întrecerea pentru locurile 5—8

'„Cupa României*  la handbal 
feminin a ajuns la cea de a 
Vil-a ediție. După campionatul 
Diviziei „A", Cupa este una 
dintre competițiile care oferă 
o candidată pentru Întrecerile 
europene intercluburi. De aici, 
dar și din semnificația ei, știut 
fiind că oricare echipă dorește 
să-și Înscrie in palmares 
ciștigarea frumosului trofeu, 
iau naștere.— chiar din prima 
etapă — meciuri In care com
petitoarele Iși pun în joc toate 
cunoștințele și toate ambițiile. 
Ceea ce s-a întîmplat și în e- 
diția din acest an.

începută în luna decembrie a 
anului trecut, „Cupa Româ
niei" a reunit la start. In 
faza inițială, toate formațiile 
divizionare „B“, pentru ca 
din etapa a II-a — principală, 
cum o numește regulamentul — 
să intre tn cursă si cele

primul eșalon valoric. Unele 
dintre acestea din urmă (Știin
ța Bacău, Mureșul, A.E.M. Ti
mișoara, Chimistul, Rulmentul, 
Confecția București, TEROM 
Iași și Hidrotehnica Constant*  
— deci 8 din cele 12 echipe di
vizionare „A") și-au disputat 
șansele în grupele semifinale

Azi și miine, „internaționalele11 de judo ale României

PARTICIPANT! DE MARE VALOARE LA ÎNTRECERILE DIN SALA FLOREASCA
Azi și miine, în sala Flo- 

. reasca din Capitală, va avea 
loc un mare turneu de judo — 
Campionatele internaționale 
ale României — la care și-au 
anunțat participarea sportivi 
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Franța, R. D. Germană, R. F. 
Germania, Irak, Mongolia, Po
lonia, Siria, Ungaria, Uniunea 
Sovietică și România (cu mai 
mulți concurenți la 
categorie de greutate). Amă
nunte privindu-î pe

fiecare

repre-

zentanții 
care susțin 
tima verificare înaintea „euro
penelor*  — am oferit cititori
lor în ziarul de ieri. Azi îi vom 
prezenta pe oaspeți.

Printre cei mai valoroși con- 
curenți ai acestei ediții, a 
XV-a. se află francezii Thiery 
Rey (cat. semiușoară), campion 
olimpic la Moscova, de 
multe ori medaliat cu aur 
campionatele mondiale și 
ronene. si Richard Meililo
7*---------------------------------------- -

țării noastre — 
cu acest prilej ul-

șoară), campion european în 
1983. Din lotul francez mai re
țin atenția „mijlociul" Andre 
Fournier, campion national

G MOLDOVEANU

(Continuare In nao 2-3)

mai 
la 

eu- 
(u-

Ilie Petru, recordman național la pistol liber, cu 570 p. 
(In pag. 2—3, relatări de la „Cupa Primăverii" la tir)

(Continuare in pao 2-3)

Ion GAVRILESCU

Maria Verigeanu (nr. 13), golgetera echipei Chimistul Rm. Vilcea. 
țutează spre poartă Foto : Dragoș NEAGU

Campionatele naționale de baschet

MIINE SE VA DECIDE: STEAUA SAU DINAMO ?
Capitală 
din ca- 

al cam- 
baschet.

In Sala Rapid din 
au continuat meciurile 
drul ultimului turneu 
pionatului masculin de

MASCULIN, GRUPA l-«
STEAUA — C.S.U. BALANȚA 

SIBIU 88—65 (10—36). A fost 
un meci plăcut, în care studen
ții au reușit în multe perioade 
să se afle la înălțimea șl valoa
rea adversarilor. Steaua, în 
majoritatea timpului de joc, a 
exersat diferite scheme tactice 
în vederea partidei de dumi
nică dimineața cu Dinamo, cînd 
se va decide cîștigătoarea cam
pionatului. A rezultat o între
cere liniștită, în care bucureș- 
tenii și-au văzut de jocul lor, 
în timp ce studenții jucau cu 
toții pentru colegul lor Chirilă. 
care’ candidează cu mari șanse 
la cucerirea titlului de coșgeter 
al întrecerii. De altfel el a și 
marcat 37 de puncte steliștilor

care, parcă și ei... îl ajutau in 
această tentativă. La Steaua nu 
au evoluat Șarlă, G. Mihai și 
V. Ion (accidentat). Au marcat : 
Ermurache 22, Szabo 12, Cemat 
20, Căpușan 10, Opșitaru 10, 
Netolițchi 8, Oczelak 4 și Bră- 
nișteanu 2 (a mai jucat Bărbu- 
lescu), pentru Steaua, respectiv 
Chirilă 37, Dăian 10. Matlie 3 și 
Bretz 15.

DINAMO — RAPID 81—58 
(35—28). Campionii, și ei cu 
gîndul la meciul de duminică. 
Antrenorul Gh. Novac a utilizat 
întregul lot avut la dispoziție. 
Feroviarii au răspuns jocului di- 
namoviștilor printr-o prestație 
bună, remareîndu-se în special 
Becea, care devine de la meci 
la meci tot mai bun. Victoria 
dinamoviștilor nu a stat nici o 
clipă sub semnul îndoielii. Mar
catori : Vinereanu 12. Brabo- 
veanu 16, Lefter 1, Vasilică 3,

[vascencu 6, Niculescu 21, Mari- 
nache 2, David 20 (au mai jucat 
Popovici, Uglai și Popa) pentru 
Dinamo. respectiv Dăescu 6, 
Becea 10, Buiancea 2, Dumitru 

■ 8. Sipoș 4, Suciu 16 Plamadă 10.
ICED — DINAMO ORADEA 

90—88 (50—38).
UltimuT turneu continuă in 

sala Rapid după următorul pro
gram : SIMBATA, de Ia ora 15 : 
Rapid — C.S.U. Sibiu. Dinamo 
București — Dinamo Oradea, 
„Cupa Informația Bucureștiu- 
lui". ICED — Steaua : DUMI
NICA, de Ia ora 8,30 : C.S.U. 
Sibiu — ICED, Dinamo Oradea 
— Rapid și Steaua — Dinamo.

Pau! iOVAN
7-12
6 (prin tele- 
de deschidere.

GRUPA
CONSTANTA, 

fon). în partida

(Continuare in vag a 4-a)



DIM SPORTURILE TEHNICO-APLICATIVE Miine, la Brăila GAMP/ONATE • COMP

,,TR8fEUL MIRCEA CEL BĂIRÎN“ U NAVOMOOE1E —
UN FRUMOS SUCCES

In frumosul bazin acoperit al • Cele 9 probe au fost cîștigate
Institutului de marină din Con- 
itar.ța s-a desfășurat, de curînd, 
:ea de a doua ediție a concursu
ri de navomodele radiocoman- 
iate. dotat cu „Trofeul Mircea 
cel Bătrîn" și înscris sub generi
cul „Daciadei". Sportivi din 9 
asociații (ASIM Constanța, Portul 
Constanța. C.S. Jiul Petroșani, 
[CEPRONAV Galați, Oțelul Ga
lați, ICEMENERG București, Vo
ința Reghin, Voința Timișoara și 
Casa Științei și Tehnicii din Tg. 
Frumos) au adus aici peste 120 
de nave de toate tipurile, concu- 
rind în cele 9 probe prevăzute 
de regulament. Cele două zile de 
întreceri au oferit studenților de 
la Institutul de marină și altor 
invitați spectacole de toată fru
musețea, dovedind înalta clasă a 
multora dintre piloții acestor a- 
parate de mare tehnicitate. Spec
taculoasă a fost, mai ales, clasa 
F7. în care nave de diverse ti
puri executau manevre cu tema
tică în , .largul" bazinului.

după cum urmează : FIE—1 kg — 
Vasile Petrache (ICEMENERG 
București), F1E+ 1 kg — Fri- 
deric Csaszar (Jiul Petroșani), 
FRV — Frideric Csaszar, F2A — 
Mircea Popescu (Portul Constan
ța), F2B — Cornel Marinescu 
(ASIM Constanța), F7 — echipajul 
Petru Abraham, Daniela Ciortan, 
Marius Mcsaroș (C.S. Jiul Petro
șani), F6 — Cornel Oprescu 
(ASIM Constanța), FSR—2 kg — 
Leontin Ciortan, FSR-f-J kg — 
Eduard Slgheti (Voința Timi
șoara). Pe echipe primele trei 
locuri au fost cîștigate de : Jiul 
Petroșani, ASIM Constanța, ICE
MENERG București.

Organizatorii, de la Institutul 
de marină „Mlrcea cel Bătrîn", 
s-au întrecut pe ei In asigura
rea celor mal bune condiții pen
tru desfășurarea competiției, ast
fel că aceasta s-a bucurat de o 
frumoasă reușită. Celor care au 
urcat pe podium le-au fost ofe
rite diplome și frumoase premii.

RUGBYSTII TRICOLORI INTR-O INTERESANTA 
AVANPREMIERĂ A SEZONULUI " INTERNAȚIONAL 

Trialul se va disputa pe Stadionul municipal 
de la ora 13,15

„Cupa primăverii" la tir „BARIERA” LUI 570

Un minut 
de ETICA SUPERFICIALITATEA UNORA

CARE SE JOACĂ
Cu cîteva luni în urmă, ae- 

romodelistul Dandu Petrescu, 
om cu 30 de ani de activitate 
„in spate", mereu în prim- 
planul înaltei performanțe, 
instructor și educator al mul- 
tor constructori de prestigiu, 
afla, cu stupefacție, câ este 
suspendat din viața sportivă 
pe timp de doi ani. Știrea a 
fost primită cu multă uimire 
șl in asociația sportivă din 
Institutul Național de Motoare 
Termice, unde Dandu Petrescu 
este prețuit șl stimat (condu
cător al secției de modelfsm). 
performanțele realizate de el 
onorînd panourile sportive de 
aici. Nedumeririle au fost eu 
atît mal mari cu cit, doar cu 
puțină vreme înainte, lui 
Dandu Petrescu 1 se lnmlnase 
carnetul de maestru interna
țional al sportului 1 Ce 1 se 
imputa ’ Ca la o competiție 
internațională a avut „o com
portare nesportivă*,  cum se 
precizează in adresa trimisă 
de federație C.M.B.E.F.S. pen
tru „executare". Dar ceilalți 
sportivi participanți la com
petiție spun că Dandu Petres
cu a avut o comportare ire
proșabilă 1 Șl atunci T Unul 
din membrii delegației a rela-

CU SANCȚIUNILE
tat că a avut o altercație eu 
Dandu pe probleme personale. 
Faptul a fost prins din zbor 
de unii membri ai biroului 
federal care, se pare, voiau 
să-i plătească polița lui Dandu 
pentru că, într-o ședință, a- 
cesta a îndrăznit să arate o 
seamă de deficiențe care se 
manifestă în activitatea spor
tivă modelistică. Și, fără să-1 
cheme pe om să dea expli
cații, cum era normal, au 
dictat scurt : afară din mo- 
delism !

Firesc, sportivul în cauză a 
făcut apel scris, conform re
gulamentului F.R.Md., la con
ducerea C.N.EJF.S. Analizîn- 
du-se cazul, s-a apreciat sanc
țiunea ca fără temei, subiec
tivă și ea a fost anulată, co- 
munlcfndu-l-se celui în cauză 
că se va bucura în continuare 
de toate drepturile. Cum ră- 
mîne, însă, cu faptul că un 
om a fost jignit grav, purtat 
pe drumuri, un performer 
care a făcut ca drapelul țării 
să fie înălțat pe cel mal înalt 
catarg ? Sperăm că cel vlno- 
vațl fl vor adresa, măcar, 
scuzele cuvenite.

Viorel TONCEANU

MICROMODELIȘTn DIN PUCIOASA
In cadrul asociației sportive 

„știința" din Pucioasa, unde se 
desfășoară o bogată activitate 
modelistică, adresată cu precăde
re copiilor, a avut loc, de curînd, 
etapa județeană a campionatului 
republican de mlcromodele. La 
concurs au luat parte majoritatea 
sportivilor de la Casa pionierilor 
șl șoimilor patriei (Clubul de 
modellsm Henri Coandă, condus 
de un veteran al acestui sport

Dumitru Diaconescu). întrecerile 
etapei județene s-au disputat 
conform regulamentului, cu șase 
lansări din care au fost luate în 
calcul cele mai bune două. Iată 
și cîștlgătoril primelor trei locuri, 
care vor reprezenta județul Dîm
bovița în finala campionatului : 
Nicula Cristian, Mircea Chira și 
Aurica Diaconescu (seniori) șl 
Ion Cuculea, Cezar Andronescu șl 
Radu Foamete (juniort).

ANUNȚ
I.D.M.S. București informează publicul interesat că în

scrierile pentru autoturismele DACIA 1300 se fac ta ma
gazinele auto I.D.M.S. în baza depunerii la C.E.C. în cont 
curent personal cu destinație specială (pentru cumpărarea 

'de autoturisme) a sumei reprezenttnd prețul autoturismului 
DACIA 1300 standard sau avansul legal pentru cumpărări 
In rate.

Orice alt tip de autoturism care se comercializează prin 
I.D.M.S. se oferă spre vtnzare cumpărătorilor înscris! pen
tru autoturismul DACIA, la opțiunea acestora, tn funcție 
de vechimea depunerii banilor la C.E.C. in cont pentru 
autoturism.

Pentru nici un tip de autoturism nu se primesc înscrieri 
pe bază de cerere, nici în prezent și nici ta viitor. Cererile 
de înscriere pentru autoturisme primite de I.D.M.S. nu «e 
iau In considerare si prezentul anunț constituie răspuns ta 
aceste cereri, potrivit Legii nr. 1/1978.

Un nou sezon internațional, cu 
semnificațiile și obiectivele sale, 
bate la ușă pentru rugbyștil tri- 
colori. Astfel, dacă aprilie este 
luna unei mereu dificile partide 
— cu Italia, pe terenul acesteia, 
la Acvllla (în cadrul competiției 
continentale organizată de 
F.I.R.A.), în mal vom consemna 
un eveniment major, așteptat cu 
firească nerăbdare : vizita celei 
mai puternice echipe scoțiene a 
ultimelor decenii, cîștlgătoarea 
autoritară a Turneului celor 
cinci națiuni. Șl nu încape îndo
ială rugbvștll noștri, învingători 
ai Tării Galilor — ea Bă facem 
trimitere Ia o partidă, la un suc
ces de frumoasă amintire. de 
larg ecou în lumea sportului eu 
balonul oval —, privesc cu res
ponsabilitate apropiatele confrun
tări, care vor fi prefațate mflne 
printr-un joc de atracție. Este 
vorba despre un meci ce va 
opune două echipe cuprinzând o 
bună parte din cei mal buni 
rugby ști români. în cadrul lotu
rilor .A- șl „B".

Interesanta avanpremieră a se
zonului internațional are loc la 
Brăila. Orașul de la Dunăre a 
fost desemnat inițial (datorită

succesului de public, de organi
zare de la partida cu Italia de 
acum trei ani și unul anume 
reviriment al sportului cu balo
nul oval pe aceste meleaguri) 
drept gazdă a întîlnlrii oficiale, 
din Cupa F.I.R.A., cu Maroc 
care însă nu va mai avea loo 
deoarece rugbyștil marocani au 
declarat forfait. Credem că, ori
cum, spectatorii brăilenl se vor 
îndrepta în număr mare spre 
Stadionul municipal, pentru a 
urmări, de la ora 13,18, o dispu
ta atractivă a majorității rug- 
byștilor noștri fruntași. Antreno
rii emerlțl Valeriu Irimescu și 
Theodor Rădulescu ne-au infor
mat, de la fața locului, ea in
tenționează să-i folosească pe, 
cunoscuțll Paraschlv, Dumitru, 
Murarlu, Borș, Bucan, Rădulescu, 
Alexandru, P o dă r eseu, Lungu, 
Aides, Marghescu, Codol, Pasco, 
Moț, Grigore, Csoma, Al. Marin, 
L. Constantin. Alături de aceștia 
se vor afla tineri în plină cursă 
de confirmare, cum sînt C. FIo- 
rea, T. Com an, Capmare, Leonte, 
Gluglea, Dumitraș, M. Toader, 
Hodor că. Alțl divizionari de frun
te vor completa cele două echi
pe. (G.R.)

„Cupa primăverii" la tir a În
ceput Ia București, pe poligoa
nele Tunari și Dinamo (probe re
duse) sub bune auspicii, semn 
că pregătirile — care au drept 
scop final In acest sezon Jocurile 
Olimpice — au început mai de
vreme ca în alți ani și că, cel 
puțin în această fază, ele se des
fășoară în mod satisfăcător. Vi
neri au fost înregistrate chiar 
două rezultate foarte ridicate, de 
nivel internațional, în două probe 
olimpice, una masculină și alta 
feminină. Interesant este însă fap
tul că nu componențl al loturi
lor olimpice sînt autorii acestor 
performanțe. Două ar putea fi

explicațiile : în prir 
selecționabilii își u 
exactitate graficele 
care, in această peri 
prind vîrfuri de fol 
valoare, iar în dd 
ceilalți trăgători da 
doare să-i întreacă d 
selecționați.

Proba de pistol liq 
Ilie Petru un lider I 
ritar, îneît nu ne I 
se mai fi întîmplat I 
ceva într-un concurși 
țional. Trăgătorul cil 
pia a totalizat 570 d 
care-și depășește vi 
național (589 p, dl

Campionatul de canotaj fond
ÎNTRECERI INTERESANTE, PUBLIC NU

„INTERNAȚIONALELE" DE JUDO
(Urmare din pag I)

in acest an, și ..semigreul" Jean 
Pierre Millon, clasat pe locul 
II la recentul turneu interna
tional de la Paris. Din echipa 
sovietică se detașează „greul" 
Akaki Kibordzalidze, cîștigă- 
tor la marele turneu de la 
Tbilisi, „mijlociul" Djemal 
Mcedliașvill, vicecampion al 
Uniunii Sovietice, și .ușo
rul" Ghia Gogolauri, laureat 
la mai multe turnee interna
ționale. Sportivii din Mon
golia, care au sosit cu cîteva 
zile mai devreme pentru o pre
gătire comună cu lotul nostru 
reprezentativ, au trei cam
pioni naționali ai ediției din 
acest an : Goldan Jamsram 
(semlușoară), Jambal Gam- 
boid (semimijlocie) și Davga 
Hadbator (grea). Federația 
de specialitate din R D. Ger
mană j-a selecționat pentru

turneul de la București, prin
tre alții, pe Ulf Rettig, Stefan 
Brauer (semigrea) și pe Uwe 
Heidenreich (semimijlocie) si
tuați pe locuri fruntașe la cam
pionatele naționale. Doi cam
pioni republicani sint prezenți 
și In lotul Ungariei : „semi- 
ușorul" Janos Meszaros și 
„mijlociul" Juhasz Tamaș. 
Cu aceeași performantă sînt 
cotați și polonezii Zbigniew 
Bielawski și Jacek Beutler 
(ambii la „semigrea"). Ceho
slovacii îi au în frunte pe se- 
mimijlocii Novotny și Barta, 
bulgarii pe Iankiev (semiușoa- 
ră) și Penev (ușoară), iar ju
doka din R. F. Germania pe 
„semimijlociul" Heidgen și 
„greul" Sehmeisser.

Azi, de 1a ora 8,30, Întreceri 
ta categoriile ușoară și semi
mijlocie, de la ora 16 la mij
locie, semigrea si grea, iar 
miine, de la ora 9,30, la super- 
ușoară și semiușoară.

TIMIȘOARA, c (prin telefon). 
Campionatul republican de ca
notaj fond a continuat, în lo
calitate, cu Întreceri interesante, 
urmărite de un public numeros, 
instalat pe mai flecare pod de 
pe Bega.

In proba de simplu, Valeria 
Răcilă, medaliată cu argint la 
C.M. de la Lucerna, a ocupat lo
cul lntli, după o cursă frumoasă, 
bine dozată pe cei 5 500 m dt i 
măsurat pista (27:50,4). Ea a avut 
ca principale adversare pe alte 
două componente ale lotului 
care se pregătește pentru J.O. de 
la Los Angeles : Jeana Mieilă 
(27:59,6) și Maria Musteța (28:41,4). 
Pe celelalte locuri : 4. Veronica 
Cogeanu (U.T.A.) 28:56,0, 5. Ro
dica Tin cu (C.S.M. Iași). 28:24,3, 
6. Ana Luca (Tinerețea Fălticeni) 
29:53,1.

Canotoarele din lotul olimpic 
s-au impus și în proba de 4+1 
rame. A cîștigat întrecerea echi
pajul care, vara trecută, a cuce
rit medalia de argint la C.M. de 
la Duisburg : Olga Bularda, Chira 
Apostol, Florica Lavric, Maria 
Frigioiu + Viorica loja (23;58,8). 
Poziția secundă a fost ocupată 
tot de un echipaj al lotului olim
pic — Luminița Burcilă, Paras- 
chiva Lazăr, Maria Gligor, Pausi- 
lia Clapan + Elena Nedelcu — în 
24:31,1. Pe locul trei, Olimpia 
București (Gabriela Bălăceanu, 
Rodica Neculal, Laurenția Lion te, 
Lidla Tianu + Rodica Iordache) 
în 25:43,0.

Vineri după amiază, în reuniu
nea rezervată băieților, canotorii 
de la Steaua au evoluat bine, cu
cerind primele trei titluri de cam
pioni al țării la 8+1, 2 vîsle și 
4 vîsle. El au fost secondați de 
rameril și vîslașii clubului Dina
mo. La ambele secții nautice cele 
mai bune prestații le-au avut ca
notorii din lotul olimpic, la a- 
eeastă întrecere fiecare evoluînd 
sub culorile Clubului.

Cum spuneam, la 8+1 au cîști
gat canotorii steliștl — Toader

Macovei, Chiriae 1 
Nlcolae, Petre Clod 
lan. Valentin Gavril 
buc, Ioan Balint + C 
dta — in 29:58,0. P< 
mătoare : 1. Dînaim 
moloagă, Ioan Deme 
chita, Nlcolae Stan, 
Nlcolae Chirteș, D 
Daniei Volculescu + 
vrenschl) 30:00,0, 3. 
stanța 32:27,2.

O cursă așteptată 
echipaje la start) I 
4 vîsle. Iată dasama 
I 500 m : 1. Steaua ( 
laicu, Marian Lisnid 
dov, Ion Dima) 21 
mo (Aron Berr.e^J 
Viorel Oprea. 
32^6,0, 3. A.S E. mJ 
33:28,0, 4. C.F.R. TlrJ 
5. C.S.Ș. Deva M rod 
ni ca Timișoara M

O întrecere frumq 
speranțe la starts d 
proba de 2 vlsle. f 
Steaua (Tralan Otill 
Stolan) 34:43.8^2. îl 
mișoara (Lucian O Lai 
eo) 35:48.0, 3. DlnJ 
(Da videi ^aiirerl

stanța rNlcul^F Tul 
pa) 38:44,0, 5. Porf 
șoara H (Remus 1 
Mlhuță) 38:51.0. frJ 
tlnuă. I

vj

ÎNCEPE „C
• IN ORGANTZJ 

LUI .MERA- DIN 
avut loc un eoneul 
tenis, parteneri fii 
la Politehnica Bu 
disputat numai prj 
cîștigâtoare la fe« 
denia bu cu restear J

„CUPA ROMÂNIEI"
(Urmare din pag. 1)

vizînd, desigur, calificarea in 
confruntarea pentru un loc 
pe podium. Au reușit Chimis
tul, Rulmentul, Știința și 
TEROM. Dar treptele po
diumului sînt doar trei...

Mai înainte de a oferi cîte
va detalii despre echipele care 
ișl vor disputa finala mare și 
pe cea mică, să le reamintim 
pe cele ce au cfștlgat pînă a- 
cum „Cupa României" : 1978
— Universitatea Timișoara,
1979 — Confecția București,
1980 — Știința Bacău, 1981 — 
Rulmentul Brașov, 1982 și 
1983 — Știința Bacău.

în această a Vil-a ediție, fi
nala este programată In Sala 
sporturilor din Cluj-Napoca, 
și se vor întîlni echipele Chi
mistul Rm. Vîloea (recentă rfș- 
tigătoare a „Cupei F.I.H") și 
Rulmentul Brașov. Două for
mații care șl in Campionatul 
Diviziei „A*  dețin locuri frun
tașe. Pînă in finală, CHIMIS-

LA HANDBAL FEMININ
TUL le-a depășit cu 22—21 pe 
Rapid București, cu 41—25 pe 
Gloria Bistrița, a făcut un „e- 
gal", 23* —23 cu Mureșul (în eta
pa a Il-a), iar în semifinale a 
întrecut cu 23—21 pe A.E.M. 
Timișoara și cu 27—26 pe Știin
ța Bacău. RULMENTUL a 
dispus cu 26—21 de Construc
torul Timișoara, eu 31—19 de 
Relonul Săvinești, cu 26—24 
de TEROM Iași și, respectiv, 
cu 24—18 de Confecția Bucu
rești și cu 28—14 de Hidroteh
nica.

Programul complet al etapei 
finale care se dispută duminică. 
PENTRU LOCURILE 3—4 : 
Știința Bacăn — TEROM Iași 
(de la ora 15,45). FINALA : 
Chimistul — Rulmentul (de la 
ora 17,30) — in Sala sporturilor 
din Cluj-Napoca. Pentru locu
rile 7—8 : A.E.M. Timișoara — 
Confecția București (ora 10), 
iar pentru pozițiile 5—6 : Mu
reșul Tg. Mureș — Hidrotehni
ca Constanța (ora 11,15) —
Sala sporturilor din Sf. Gheor- 
rhe.

MIINE, PENULTIMA ETA?1
IN CAMPIONATUL MASCULIN DE

Penultima etapă, înaintea tur
neelor finale pe grupe valorice, 
a Diviziei „A" la volei (m) pro
gramează miine jocuri echilibrate 
prin prisma luptei In care sînt 
angajate în special echipele si
tuate la jumătatea clasamentului. 
In funcție de rezultatele de mii
ne se vor clarifica multe dintre 
variantele posibile pentru alcătui
rea grupelor valorice (1—6 și 
7—12). In afara meciului de la

Zalău In care dini 
reșteni pot emite . 
ficate pentru obd 
în restul partidei 
țin prima șansă, d 
apărea
litatea de T^âstui 
tleL

EXCURSII DE 1 ȘI 2 MAI
LT.H.H. BUCUREȘTI ORGANIZEAZĂ EXCURSII CU sejur de 

5 zile in perioada 13 aprilie — 1 mal 1M4
SIBIU — cazare In hotelurile „Bulevard*  șl „Împăratul Ro

manilor*  sau la Hanul „Dumbrava Sibiului", mana la restau
rant, transport cu autocarul.

CIMPULUNG — cazare la hotelul „Muscelul", masa ta restau
rant, transport eu autocarul.

TIRGU MUREȘ — cazare la botehd „Grand", masa la restau
rant, transport cu trenul.

IAȘI — cazare ta hotelul „Tralan", masa la restaurant, trans
port eu microbuzul.

CURTEA DE ARGEȘ — cazare ta boteăul „Posada", masa ta 
restaurant, transport eu autocarul.

ALBA IULIA — cazare ta hotelul ..Cetate", masa la restau
rant, transport cu trenul.

SUCEAVA — cazare la hotel, masa la restaurant, transport 
.cu trenul.

TUȘNAD — cazare In vile, masa 1a pensiune, transport eu 
autocarul.

SFtNTU GHEORGHE — cazare la hotelul „Bodoc", masa ta 
restaurant, transport cu autocarul.

BALVANYOS — cazare In vile, masa ta pensiune, transport 
eu autocarul.

HERCUI.ANE — cazare in vile, masa la pensiune, transport 
cu trenul ; sau cazare ta hotelul „Hercules", masa Ia resta- 
rant.

Vil.('EI.E — cazare ta vile, masa la restaurant, transport eu 
autocarul.

CALIMANEȘTI — cazare In vile, masa ta pensiune, transport 
eu autocarul.

GOVORA — cazare In vile, masa la pensiune, transport cu 
autocarul.

MALNAȘ — cazare ta vile, masa la pensiune, transport eu 
autocarul.

CACIULATA — cazare la hotel, masa la restaurant, trans
port cu autocarul.

PUCIOASA — cazare ta vile, masa ta pensiune, transport cu 
autocarul.

BORSEC — cazare ta vile, masa la pensiune, transport eu 
trenul.

GHEORGHENI — cazare ta hotelul „Mureș", masa ta restau
rant, transport cu trenul.

DURAU — cazare la hotei, masa ta restaurant, transport cu 
microbuzul.

MAMAIA — cazare ta hotel oateg. I, masa la restaurant, 
transport cu trenul.

NEPTUN șl OLIMP — cazare la hoteluri de cat eg. I și lux, 
masa la restaurant, transport cu trenul.

MAMAIA, NEPTUN șt OLIMP — cu e zi ta R.P. Bulgaria, 
transport cu autocarul.

Excursii de o zl cu trenul special pe VALEA PRAHOVEI, cu 
plecare In zilele de 1 șl > mal.

înscrieri șl informații ta agențiile de turism ale I.T.H.R. 
din : str. Luterană nr. 4 (teL 14.îl .77/2953), Bd. 1343 nr. 4 (tel. 
14.98.81), Bd. N. Bălcescu nr. S5 (tel. 15.74.11),- Calea Moșilor 
bloc 55 bis (tel. ia.0t.48), Bd. Republicii nr. S8 (tel. 14.08.00), 
str. Tonltza nr. ÎS (tel. 14.95.94), Calea Griviței nr. 138 (tel. 
1V.31.N).

Oradea : 
Zalău : 
Brașov : 
Suceava j 
Craiova : 
București 1

C.S.U. ALUMINA 
ELCOND-DTNAMO 
TRACTORUL 
C.S.M.U.
UNIVERSITATEA
STEAUA
(sala Agronomia, ora

— EXPLORĂRI B. 
— DINAMO BUC.
— RELONUL SAV
— A.S.A. ELECTR
— calculator:
— ȘTIINȚA MOT 

!•)
înaintea penultimei etape, cla

samentul arată astfel : 1, Dinamo 
39 puncte, 2. Steaua 38, 3. Elcond- 
Dinamo 32, 4. Explorări 31, 5,
Universitatea 30, 6. Tractorul 29,

7. C.S.M.U. 28
28 (34:44), 9. W
16. . Calculatori
C.S.U. Alumina

PATINAJUL ARTISTIC, INCA IN ACTT
• Recent, pe patinoarul artifi

cial din Poiana Brașov s-a dis
putat prima ediție a „Cupei pri
măverii", In organizarea C.J.E.F.S. 
Brașov șl a Clubului sportiv 
Tractorul. Au participat peste 80 
de sportivi, reprezentînd toate ca
tegoriile de vlrstă. Iată cîștigăto- 
rli, pe categorii de vîrstă ; fete 
— speranțe : Mălina Ion (Plo
iești) ; copii II : Beatrice JKurcza- 
kowski (M. Cluc) ; copii I : Eva 
Gegd (M. Ciuc) ; junioare n : 
Cristina Paponi (București) ; ju
nioare I : Codruța Moiseanu 
(București); senioare: Ute Binder 
(Brașov) ; băieți, speranțe : So

rin Stoicănea (Bi 
Bogdan Paved '1 
n : Cornel Ghea 
seniori : Bogdan^

• Intre 9 *1  1( 
disputa la Sofia J 
„Cupei Prietenia 
juniori din Buld 
eda, R-D. GermJ 
mânia, Ungaria 
țara noastră d 
Marton, Nicol etaj 
Crist eseu (fete), 1 
nei Gheorghe și 
(băieți), antren oi 
lak șl Mlrcea id

CONCURSURI DE MOTOCICLI
• Inaugurat duminica trecută 

la Sibiu, campionatul republican 
de dlrt-track — juniori va con
tinua miine (ora 11) cu etapa 
a n-a, pe pista stadionului Me
talul din Capitală. Printre fa- 
vorițl se anunța tinerii sibieni 
A. Hack, N. Puraveț, S. Ghlbu 
și M. Șoaită, care au dominat 
primele întreceri, el avînd ca 
principalii adversari pe reprezen
tanții secțiilor moto C. S. Brăila 
șl Metalul București.
• Alergătorii de motocros de 

toate categoriile se vor alinia 
miine la startul etapei a Il-a din 
cadrul „Cupei F.R.M.", care se 
va desfășura pe un traseu din

municipiul Sf. d 
ganizarea asocia 
localitate. In pJ 
clasele 250 cmc 
cmc — tineret, 
juniori. Primul^ 
ora 9. ' |
• Continuind I 

tru preliminar-ill 
track (22 aprilid 
alergătorii Ionel 
Dobre și 
lecționați In ull 
Sibiu, vor efecri 
5 concursuri înl 
din Bulgaria. I 
sînt însoțiți | 
Gheorghe Voicul



LA PISTOL LIBER A FOST ATINSA I
rind că 

ăresc cu 
rezultate 

â, nu cu- 
i * sau de 
a*  rjnd că 
c cu ar- 
îolegil lor 

a avut In 
de auto- 

dntim să 
odată așa 
nivel na
iul Ollm- 
•zultat eu 
jl record 
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lajan. Ea a Întrecut-o in finală 
eu 4—6, 6—1, 6—3 pe Maigorzsata 
Andrezsewskl. o altă jucătoare 
de la clubul Politehnica, Cosml- 
na Popescu, a ajuns în semifi
nală. unde a fost întrecută de 
Andrezsewskl. La simplu bărbați 
a dștigat polonezul Wieczorek • 
IN ORAȘUL DR. PETRU GROZA 
a avut loc un concurs de tenis, 
ultimul Înaintea deschiderii se
zonului in aer Uber, organizat de 
asociația sportivă .Oțelul* din lo
calitate. Au participat tenlsmanl 
din București, Bala Mare, Arad, 
Oradea. Proba de simplu a fost 
cfștigată de Adrian Popovid (de 
la Tenis Club București), care
l-a Întrecut cu 5—7, 6—1, I—3
Se dlnamovistul bucureștean Ion 

esu. Proba de dublu a revenit 
juniorilor A. Popovicl — C. E- 
nache (T.C.B.), clștigători cu 
7—5, 7—6 In fața perechii T. Ra
dar (Sănătatea Oradea) — B. Al- 
măjan (Constructorul feroviar 
București) (Ilie TURCU — co- 
resp.) • ÎNCEPE .CRITERIUL 
DE PRIMĂVARA* și „CUPA TE
NIS CLUB BUCUREȘTI*. Ca In 
fiecare an, sezonul competițional 
de tenis In aer liber este des
chis de două manifestări in care 
0nt angrenați peste 500 de ju
cători șl jucătoare. Pe terenurile 
clubului bucureștean Progresul 
se va desfășura .Criteriul de 
primăvară*, întrecere rezervată 
seniorilor. Pe listele de concurs 
sînt înscriși 120 de tenlsmanl. 
printre favoriți aflîndu-se fostul 
campion national Laurențiu 
Bucur, Mlhai Vanță și alții. Pe 
un teren învecinat, la T.C.B., în
cepe .Cupa Tenis Club Bucu
rești", la care și-au anuntat par
ticiparea 400 ■ de copil și Juniori. 
Ambele întreceri încep luni. Fe
derația de resort anunță că ta- 
eepînd cu aceste competiții vor 
fi valabile, în exclusivitate, noi
le tipuri de legitimații emise de 
F.R.T. (Doina STAVES CU).

• La Tel Aviv, într-un med 
amical selecționata Israelului a 
dispus cu 3—0 (1—0) de formația 
Irlandei. Au asistat 9 000 de spec
tatori.
• Echipa Greciei a-a calificat 

pentru turneul final al C.E. pen
tru juniori. In returul medului 
preliminar cu echipa iugoslaviei, 
la Belgrad, cele două echipe au 
terminat la egalitate : 2—2, după 
ce în prima manșă scorul fusese 
1—1. Fotbaliștii greci au obținui 
calificarea grație golurilor mar
cate în deplasare.
• Actualități italiene. Astăzi se 

dispută la Verona, medul amical 
dintre reprezentativele Italiei și 
Cehoslovaciei. Două partide a- 
micale intercluburi : Pisa — 
Malmd F.F. 1—0 (a marcat dane
zul Berggren). Juventus Torino 
— Toronto Blizzard (Canada) 
0—0 1 Mare interes pentru derby-ul 
din campionatul primei divizii, 
dintre A.S. Roma și Juventus, 
programat la 15 aprilie. Toate
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mlan Ce- 
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decade: 97—95—93—95—94—96, ceea 
ce denotă și o constanță mulțu
mitoare. Faptul inedit : următo
rul clasat a „adunat4* * numai 549 
p, ceea ce înseamnă o diferență 
de 21 de puncte ! Cu această per
formanță, Iile Petru se Impune 
atenției selecționerilor lotului o- 
limplc de pistol liber, cooptarea 
sa în grupa „de elită" care se 
pregătește în vederea - Jocurilor 
făcîndu-se acum necesară.

Șl pistolul standard a avut o 
prlm-sollstă In persoana unei tră
gătoare care nu este selecționată 
Jn lotul olimpic : Elena Taciuc. 
Cu un echilibru vizibil între man
șa de precizie (294 p) și cea de 
viteză (296 p) și depășind un mo
ment greu (rateu în seria a doua 
la viteză), țlntașa de la Steaua 
a-a impus la 6 și respectiv 7 
puncte in fata a două „olimpice*,  
surorile Elena șl Maria Macovei. 
Cum șl acest rezultat este demn 
de reținut (recordul mondial este 
de *92  p, iar cel național de 591 
p) și Elena Taciuc poate ridica 
pretenții justificate la mal multă 
atenție din partea tehnicienilor. 
Elena Macovei iși egalează a 4-a 
oară (!) recordul personal, 584 p, 
iar Maria Macovei, campioana 
europeană en titre se menține 
„pe podium*  mai cu seamă prin- 
tr-o manșă de viteză foarte a- 
proape de maximum posibil (299 
p), procedeu la care se dove
dește foarte bine pregătită (mina 
antrenorului emerit Ștefan Pe
trescu, multiplu campion la pis
tol... viteză !).

REZULTATE TEHNICE, pușcă 
liberă, 60 f.c., seniori : j. M. Vâ
sli eseu (Olimpia) 591 p, 2. M. 
nea (CSU Brașov) 590 p, 1. I. 
Joldea (Dlnamo) 583 p ; pistol li
ber, seniori : I. Petru (Olimpia) 
570 p (n. rec. naț.), ». M. Trușcă 
(Steaua) 549 p, 3. C. Bal (Dlna
mo) 549 p : juniori : 1. N. Pîn- 
zaru (Poli. Iași) 546 p, 2. V. Nls- 
tor (Letea) 534 p, 2. o. Vlșan 
(Dinamo) 530 p ; pușcă 10 m, Ju
nioare : 1. Mihaela Ignat (Steaua) 
379 p, 2. Daniela Toader (Steaua) 
576 p, 3. Cătălina Cornescu (Me
talul) 372 p ; pistol standard, se
nioare : 1. Elena Taciuc (steaua) 
599 p, 2. Elena Macovei (Dinamo) 
584 p, 3. Marla Macovei (Dlnamo) 
583 p, 4. Virginia sisoe (Steaua) 
581 p, 5. Dorina Ouler (U.T. Arad) 
578 p. s. Ana Clobanu (Dlnamo) 
578 p.
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i MAI MULTE PUNCTE DE ATRACȚIE 
| ÎN PROGRAM...

Miine, o nouă etapă (a 27-a) 
Iîn campionatul Diviziei ,.A“, 

-programînd. ca și precedenta, 
doar 8 meciuri întrucît jocul 
Dinamo — F.C. Argeș a fost 

Iamînat.
1. CHIMIA RM. V. — POLI

TEHNICA IAȘL O partidă de 
mijlocul clasamentului, fără 

■ emoții, deci, pentru combatante 
■ si suporterii lor. Un motiv în 

plus pentru ca spectatorii vîl- 
| ceni să asiste la un joc mai 

aerisit, la nivelul pretins pri- 
Imului eșalon.

2. JIUL — STEAUA, Revelația 
..rundei" de miercuri va sta
£ată-n fată cu liderul clasa- 

■ meritului. In perspectivă. un
■ joc atractiv, deschis oricărui re- 
. zultat. Cum mai mult ca sigur 
I Tonca nu va „închide*  poarta 

lui Cavai, precum a făcut-o la 
I Craiova, pentru simplul motiv 

că echipa lui joacă acasă. 
Steaua poate emite pretenții, pe 
contraatac, prin „săgețile" ei 

IBalint și Lăcătuș.

3. F.C. BAIA MARE — DU
NĂREA CJS.U. Un meci doar, 
în aparentă ușor pentru gazde. 

Icare in toamnă. în deplasare, 
au luat un punct .Dunării”. 
Atunci însă gălătenij jucau alt
fel... Acum, după ce au stopat I elanul Petrolului, ei vor de
clanșa. la Baia Mare, „bătă
lia*  pentru evitarea locului 16. 
în acest scop, formația oaspete 

Iva trebui. înainte de toate, să1 
neutralizeze punctul forte al I echipei locale, linia mediană.
Altfel...

Campionatul speranțelor PROTAGONISTELE...
Două echipe, Rapid și Univer

sitatea Craiova, domină campio
natul speranțelor. Comportarea 
foarte bună 0 in această ediție 
a generației de schimb craiovene 
era previzibilă, an de an Unlver-

I sita tea prezentlnd garnituri tinere, 
ambițioase șl dornice de afirmare, 
eare au beneficiat — In ultimul 
deceniu — șl de antrenori har- 

Inid, pricepu# șl_ răbdă
tori, cum au fost Con
stantin Deliu, Constantin Oțet, Sil
viu Stănescu 0. ta prezent, Nl- 

Ieolae Zamfir. „Filiera" eralovea- 
nă continuă să funcționeze la pa
rametri ridicați șl nu va sur
prinde, desigur, pe nimeni dacă

10 la sflrșttul ediției 1983,*1984  locul 
tatu va reveni din nou speranțe
lor craiovene. Dar se poate pune

I firesc întrebarea, cine stat aceste 
speranțe, eare, acum, deși se află 
pe locul secund, dar țlnind cont 
de cele trei partide restanțe, an

Imari șanse de a urca iarăși pe 
cea mal înaltă treaptă a podiu
mului 7 Iată numele celor folosiți 
In majoritatea meciurilor : Ma
rian Sinescu, iulian Boz, Aurel 

| Găman, Bănuț Gbeorghe, Si minei 
' Mitrol, Ion B&rbuceanu, Ionel 
ILuță, Dumitru Soroban, Lauren

țiu Mitre, Cozmln 0 Florin Zu- 
îeam, Pavel Badea, Viorel Vasile, 
Dan Tudor, Venus Gheorgbe. 

ICÎțl dintre acești necunoscut! 
vor bate cu vigoare 0 succes la 
poarta Diviziei „A" 7

I Revelația competiției este insă, 
indiscutabil, Rapid. Echipa pre
gătită de marele talent eare a 
fost Dumitrlu n s-a aflat mereu 
în frunte, în disputa pentru pri- 

, mul loc. A fost de 18 ori Hder 

| • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •
• TRAGEREA LA SORTI A I SEMIFINALELOR CUPEI ROMÂ

NIEI. Luni, la ora 13, la sediul 
F.R.F. — în prezența delegații or 
echipelor rămase în competiție — 

Iva avea loc tragerea la sorți a 
semifinalelor Cupei României.

• PROGRAMUL JOCURILOR ÎN 
DIVIZIA ^A- PÎNA LA SFÎRȘI-

biletele au fost vlndute, dintre 
care ' 20 000 pentru suporterii din 
Torino. Se pare că Stadionul O- 
Hmpic din Borna va fl. arhiplin 
la acest joc foarte important.
• In sferturile de finală ale 

„Cupei Franței" (medurl tur) î 
Lens — Toulon 0—1, Metz — La
val 1—0, Nantes — Mulhouse 2—0, 
Monaco — Cannes 4—2.
• în preliminariile olimpice 

(zona Ameridl de Nord, Centrale 
șl Caraibelor) clasamentul turneu
lui final se prezintă astfel : Costa 
Hi ca 4 p (din 3 jocuri), Canada 
1 p (1 j), Cuba 1 p (2 J). Mai 
sînt de disputat următoarele me
durl : 14 aprilie, Canada — Cuba; 
18 aprilie : Canada — Costa Rica; 
25 aprilie : Cuba — Canda. Pri
mele două clasate se vor califica 
pentru turneul final de la Los 
Angeles.
• Ediția din acest an a cam

pionatului din Chile a fost cîști- 
gată de formația Colo-Colo. Pe 
locul al doilea echipa Cobreloa.

• Recent, în cadrul unei festi

4. C.S. TÎRGOVIȘTE — COR- 
VINUL. Judecind lucrurile prin 
prisma replicii destul de pu
ternice pe care hunedorenii au 
dat-o. duminică. La București, 
actualului lider, formația an
trenată de Ion Nunweiller se 
poate întoarce acasă cu cel pu
țin un punct...

5. PETROLUL — UNIVERSI
TATEA CRAIOVA. Meciul nr. 
1 al etapei, intre două echipe 
animate de teluri total opuse : 
ploiestenii luptă, ta continua
re. pentru evitarea retrogradă
rii. ta timp ce craiovenii vi
zează ..podiumul cupelor euro
pene". Cu Negrilă si Tidea- 
nu (miercuri, ambii absenți), 
șansele formației oaspete stat, 
firește, mai substanțiale.

6. F.C.OLT — SPORTUL 
STUDENȚESC. Dacă Halagian 
va avea un ..orc" pentru Hagi, 
F. C. Olt este îndreptățit să 
emită speranțe tc.tr-o revanșă, 
în caz contrar. ..alb-negrii" pot 
obține măcar o remiză...

7. F.C. BIHOR — A.S.A. TG. 
MUREȘ. Va reuși A.S.A., în
vingătoare cu 4—1, ta toamnă, 
să scoată, acum, pundtul mult 
dorit in deplasare ? Aceasta-i 
întrebarea care îi frămîntă, ta 
aceste zile, pe Boldni și ai lui 
coechipieri.

8. RAPID — S.C. BACAU. 
Adusă la -3 de înfrîngerea su
ferită miercuri, echipa din Giu- 
lești țintește, desigur, victoria. 
Dar. să nu uităm, S.C. Bacău 
rămtae o echipă de temut (ctad 
se mobilizează corespunzător) 
cu toate oscilațiile ei.

ta cele 26 de etape ! Este și a- 
cum și, așa cum afirma antreno
rul ei, va căuta să se mențină 
ta această postură pină la sftașlt. 
Meritul mare al acestui antrenor 
este că a reușit să alcătuiască 
rapid, din mers, un „11" puter
nic, omogen ca vîrstâ, șase jucă
tori fiind născuțl In 1963 șl alțl 
șapte ta 1964. Dar lată 0 numele 
componenților echipei care con
duce in campionat: Florin Ene, 
Petrică Manolache, Victor Belu, 
Dănuț Zeca, Eduard Ursa, Lau
rențiu Oprea, Ionel Gar, Marina 
Nlcolae, Florian Andrei, Gabriel 
Votcu, Llvtu Antonie, Adrian 
Bondoc, Florin Niță, Dănuț Ga
leșa. Acesta din urmă ■ 0 pri
mit, recent, botezul Diviziei „A". 
Le-o dorim 0 celorlalți coechi
pieri al lut. Pentru că, in fond, 
acesta este scopul final al com
petiției speranțelor.

Laurențiu DUMITRESCU
L RAPID 26 15 1 6 <1-22 35
2. Unlv. Cv. 23 6 3 »-15 34
1 F.C. Bala M. 25 n 5 1 46-13 31
L F.C. Argeș 25 12 8 7 28-20 30
6. Dlnamo 24 11 7 6 <K22 29
6. Steaua 25 13 4 9 54-41 28
7. F.C. Bihor M 13 3 ti 46-30 27
8. Corvlnul 26 n 1 16 43-37 27
9. Jiul 28 13 3 11 33-33 27

16. AJS.A. 25 11 1 9 41-42 27
11. Petrolul M M 4 H 39-42 26
12. Chimia 26 9 4 a 28-44 33
13. Dunărea 26 1 3 13 32-40 21
14. Sportul rtud. 26 5 10 11 19-31 20
15. PoUt. Iași 26 5 2 11 40-64 20
W. C.S. T-vlște 26 9 2 15 39-65 20
H. S.C. Bacău 26 6 5 16 35-40 n
12. F.C. Olt 25 6 S 14 34-54 n

TUL LUNII APRILIE. Iată datele 
de disputare : etapa a 23-a, la 11 
aprilie ; etapa a 29-a, la 28 apri
lie ; etapa a »-a, la 21 aprilie.
• COMISIA DE COMPETIȚII A 

FJLF. a hotărî! ca în ziua de 11 
aprilie să se desfășoare o etapă 
intermediară în campionatul re
publican de Juniori L 

vități, K- H. Rummenigge (Ba
yern MOnchen) a semnat, ia 
MOnchen, contractul cu Interna
ționale Milano, care intră în vi
goare la 1 iulie a.c. Au fost pre- 
zențl conducătorii celor două 
cluburi, precum și fostul Interna
țional Sandro Mazzola. Contrac
tul a fost semnat de K. H. Rum- 
menigge pentru trei ani. Jucăto
rul vest-german are acum 28 de 
ani și a fost selecționat de 73 de 
ori în echipa națională. In pre
zent el conduce în clasamentul 
golg eterilor din. campionatul 
vest-german, cu 20 goluri.
• Jucătotrul Hieronymus, li

bero-ul Iul Hamburger S.VM va 
fi supus unei operații la menis- 
cul genunchiului sttng, după care 
va fi indisponibil cel puțin 6 
săptămînl. Accidentul s-a produs 
în meciul cu Mannheim într-o 
ciocnire violentă cu atacantul 
Fritz Walter, autorul a două go
luri în această partidă, cîștigată 
de Mannheim, în deplasare, cu 
3—2.

„TROFEUL FAIR-PLAY SPORTUL"
Performanța din etapa a 24-a 

a Diviziei WA“ — cu doar trei 
cartonașe galbene — va rămîne 
o frumoasă amintire, o floare 
rară la capitolul disciplină, de 
vreme ce în ultimele două etape 
indisciplina a reapărut. Stau 
mărturie cele trei cartonașe roșii 
din etapa de duminică, cele 12 
șl, respectiv, 10 cartonașe galbe
ne. Dintre cei trei jucători tri
miși duminică la cabine, Basno 
este la a doua eliminare (prima 
în etapa a 3-a), vîlceanul egalînd 
wperformanța- lui Biro I și Un- 
gureanu, și el cu două cartona
șe roșii la activ. Din cele 18 di
vizionare ,A“, numai echipele 
aflate pe podium mal păstrează 
M prefixul 2- la zestrea de punc
te, celelalte coborînd vertiginos, 
cea mai accentuată alunecare în- 
registrînd-o Universitatea Craio
va, care nu mai are decU 60 de 
puncte din totalul de 300 din 
startul campionatului. Referitor 
la cartonașele roșii, după 26 de 
etape doar 5 echipe mal păstrea
ză imaculată această rubrică, ele 
fiind Dlnamo, Rapid, A.S.A. Tg. 
Mureș, F.C. Olt și Petrolul. Co

IOPll DIVIZIONARILOR „A“
După 26 de etape, „Topul*  di

vizionarilor .A", întocmit pe ba
za numărului de meciuri în care 
au fost trecuți cu majuscule în 
caseta tehnică (remarcați), are 
următoarea configurație :

ISPIR 19 remarcă ri
Bălan, Mateuț și Ursu — cîte 18 
Manea și Zare — cîte 17
Aglu, BdlCni, Gabor, Grosu, 

Iorgulescu, Ștefănescu, Tulba și 
Tlcleanu — cîte 14

Anghelinei, Băluță, Bumbescu, 
Cărpuci, Eftlmle, Klein și Stan- 
cu — cîte 13.

AU SCĂPAT
• TREI jucători din Dlvl- 

via .A" au fost eliminați de 
pe teren, duminica trecută, 
pentru fapte urîte si cu atit 
mal reprobabile, cu cit s-au co
mis la nivelul primului nostru 
eșalon fotbalistic. Este vorba 
de Vizitiu (Jiul Petroșani) 0 
Dumltrache n (F. C. Argeș) 
care s-au «mlngilat*  reciproc 
cu cite o palmă 0 de Bașno 
(Chimia Rlmnicu Vîlcea), eare 
a lovit un adversar. Vizitiu • 
fost suspendat pe o etapă, iar 
Dumltrache □ 0 Bașno (recl- 
dlvlștl) au primit cite 3 etape 
de suspendare. Trebuie să 
spunem că membrii Comisiei 
de disciplină au fost mult mai 
puțin exișențl decît in alte 
dăti, manifestind indulgentă 
eMar fată de RECTDTVTȘTI. 
Dumltrache n, tn special, tn 
sase ani de activitate, a acu
mulat nu mal puțin de I 
sancțiuni, foaia respectivă din 
carnetul de legitimare nemal- 
avtnd acum nici un loc Hberl 
Nepotul iul Florea Dumltra
che ar trebui să calce pe ur
mele acestuia numai In dl- 
reetla FOTBALULUI DE O 
DEOSEBITĂ CALITATE prac
ticat de Dumltrache, fără a-1 
copia cîtușl de puțin la capi
tolul unor aspecte mal puțin

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE MIINE

A DIVIZIEI „B“
SKB1A I : Dunărea Călărași —

F. CJ4. Progresul Brăila : L Ve
re, (Sf. Gheorghe), Delta Tulcea
— FX. Constanța : M. Florea 
(Craiova), Gloria Bistrița — Uni
rea Dlnamo Focșani : C. Voi cu 
(București), Olimpia Rm. Sărat
— (XS.M. Borzești : L. lakab
(Cluj-Napoca), Unirea Slobozia — 
Gloria Buzău : D. Petrescu
(București), C.S.M. Suceava — 
Chimia Fălticeni : L Dima (Si
ghișoara), Ceahlăul P. Neamț — 
Prahova Ploiești : C. Nistor (Vas
lui). Metalul Plopenl — Oțelul 
Galați : P. Balaș (București), C.S. 
Botoșani — Partizanul Bacău :
G. Slllon (Iași).

SERIA A n-a : Carpațl Mlrșa
— Progresul Vulcan București : 
V. Tltorov (Drobeta Tr. Severin), 
F.CJd. Brașov — Șoimii I.P.A. 
Sibiu : L Tgna (Timișoara), Nl- 
tramonia Făgăraș — Rova Ro
șiori : L. Sălăgean (Satu Mare), 
Automatica București — Metalul 
București : M. Nleulescu (Bucu
rești) — terenul Automatica, Gaz 
metan Mediaș — Chimia Tr. Mă
gurele : V. Bana (Ploiești), Chi

ADMINISTRAȚIA DE STAT 10T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ
• TRAGEREA LOTO 2 DE 

MTINE, 8 aprilie 1984, se va des- 
fâsura începând de la ora 16 
în sala Clubului sportiv Progre
sul din București, str. dr. Stal- 
covici nr. 42 : numerele cfștigă- 
toare vor fi transmise la radio 
Tn Turul orei 20.10.

• NU^FREI E EXTRASE LA 
TRAGE EA LOTO A EX

lega de echipă, chiar de compar
timent, Iorgulescu și Munteanu 
II merg braț la braț și pe tere
nul indiisciplinei, ei detașîndu-se 
în clasamentul cartonașelor gal
bene, fiecare cu cîte 7. Ii talo- 
nează : Bogdan și Văetuș, cu 
cîte 6, Negrilă, Eduard, Basno 
și Prepeliță, cu cîte 5.

Situația la zi în „Trofeul fair- 
play Sportul- este următoarea :

1. DINAMO 240 p
2—3. A.S.A. TG. MUREȘ 200 p 

DUNĂREA C.S.U. 200 p
4. F.C. ARGEȘ 195 p

5—8. F.C. BAIA MARE 190 p
F.C. BIHOR 190 p
RAPID 190 p
S.C. BACAU 190 p

9. POLITEHNICA IAȘI 175 p
10. PETROLUL 165 p

11—ÎS. CHIMIA RM. VILCEA 155 p
F.C. OLT 155 p
JIUL 155 p

14. STEAUA 140 p
15. CORVINUL 120 p

• 16. SPORTUL STUD. 115 p
17. C.S. TÎRGOVIȘTE 105 p
18. UNIV. CRAIOVA 60 p

„TROFEUL PETSCHOVSCHI-
Și întrecerea spectatorilor devi

ne tot mal interesantă, lupta pen
tru ocuparea primului loc tn 
„Trofeul Petschovschi" (decernat 
anual de ziarul nostru celui mal 
sportiv public) rămîne în con
tinuare deschisă. Iată clasamen
tul după 26 de etape :

1. Hunedoara 9,71 ;
2. Tîrgoviște 9,61 ;
3—4. Craiova și Galați 9,54 ; 

5-6. Bacău și Slatina 9,46 : 7.
Tg. Mureș 9,38 ; 8—10. Baia Ma
ne, Petroșani și Rm. Vîlcea 9,30;
11. București 9,24 ; 12. Oradea
9,23 ; 13. Iași 9,15 ; 14. Pitești 
9,07 ; 15. Ploiești 8,83.

PREA UȘOR! a
pozitive. Iar clubul, antrenorii 
șl... Comisia de disciplină ar 
putea să-l ajute mal mult să 
realizeze acest lucru I
• DOUA .speranțe" ale Jiu

lui, Mag șl Simeanu, ta loc 
să-și vadă de joc in meciul 
eu Universitatea Craiova, s-au 
ocupat tot timpul de arbitru, 
protestînd, amenlnțîndu-1, ba 
0... sculpindu-1 (Simeanu). El 
au fost aspru sancționați. Mag 
a fost suspendat pe I etape, 
Iar Simeanu va sta pe tușă 
10 etape. Deci, șl ta primele 
două etape ale campionatului 
viitor...
• Cei de la Victoria Tecuci 

nu s-au preocupat aproape 
deloc de măsurile prevăzute 
de Regulamentul de organiza
re a activității fotbalistice, 
privind securitatea arbitrilor 
ta timpul meciului șl după 
terminarea lui. Iar arbitrii au 
avut de suferit din cauza a- 
ceasta. după terminarea par
tidei cu I.M.U. Medgidia. Un 
avertisment șl o amendă de 
3 000 de lei le vor aduce a- 
minte celor de la Victoria Te
cuci (sperăm că șl altor echi
pe!) de Îndatoririle pe care 
le au...

Jack BERARIU

mica Tîrnăvenl — I.P. Aluminiu 
Slatina : M. Buciumeanu (Tîrgo
viște), Autobuzul București — Di
namo Victoria București : M. 
Georgescu (Constanța) — stadio
nul Autobuzul, Unirea Alexan
dria — Constructorul T.C.I. Cra
iova : S. Grosu (Călărași), Avln- 
tul Reghin — I.M.A.S.A. St 
Gbeorghe : A. Mițaru (Rm. VH- 
cea).

SERIA A ni-a : Ind. slrmei C. 
Turzll — Aurul Brad : V. Anghe- 
loiu (București), Olimpia Satu 
Mare — Someșul Satu Mare ; 
M. Ludoșan (Sibiu), Politehnica 
Timișoara — C.F.R. Timișoara : 
L Ferenczl (Timișoara), Minerul 
Lupenl — Minerul Cavnic : V. 
Dobrescu (București), Armătura 
Zalău — Metalurgistul Cugir : R. 
Matei (București), U.T. Arad — 
Rapid Arad : I. Bălan (Arad), 
„U“ Cluj-Napoca — Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca : C. Gbeorghe (Su
ceava), Gloria Reșița — C.S.M. 
Reșița : N. Gogoașe (Buzău), 
C.F.R. Victoria Caransebeș — Mi
nerul Motru : M. Neșu (Oradea).

CURSIILOR DIN C APRILIE 
1984. FAZA I : EXTRAGEREA 
I : 58 15 83 69 74 38 26 9 21 : 
EXTRAGEREA a II-a : 42 59 
57 6 17 8 45 70 73. FAZA a 
II-a : EXTRAGEREA a III-a : 
14 6. Fond total de cîștiguri : 
1.290.967 lei din care 360.645 lei, 
report la categoria 1.



SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE SCRIMA, INTRE MATURITATE SI TINEREȚE

pe
Ca- 
care 

cu 
s-au

Reprezentativele naționale de 
popice ale României. • care se 
pregătesc pentru Campionatele 
mondiale din Iugoslavia, susțin 
azi si mîine noi întîlniri in
ternaționale de verificare. De 
data aceasta popicarii noștri 
vor juca cu puternicele selec
ționate ale Ungariei, aflate șl 
ele în pregătire pentru C.M. 
Partidele vor avea loc în Un
garia. la Gyor. în vederea aces
tei întîlniri. a 29-a dintre re
prezentativele celor două țări, 
antrenorii Constantin Neguțoiu 
(f) si Roger Cernat (m) au 
supus cele două loturi la o 
pregătire intensă susținînd Si 
un antrenament controlat 
pistele arenei Voința din 
pitală, piste dificile, pe 
rezultate mari se obțin 
greutate. Iată loturile care
deplasat în Ungaria (în paran
teză rezultatele obținute la jo
cul de verificare) : Margareta 
Cătineanu (461 p.d.). Nineta 
Badea (448), Elena Andreescu 
(440). Maria Todea (434). Silvia 
Berinde (432). Elena Pană 
(428). Maria Zsizsik (398). res
pectiv Iuliu Bice (910). 
xandru Naszodj (900). 
Tismănar (899). Stelian 
(877), Ilie Hosu (848), 
ghe Silvestru (832) și 
Ardac (832).

BUDAPESTA, 6 (Agerpres). La 
Palatul sporturilor din Budapesta 
a început cea de-a 12-a ediție a 
Campionatelor internaționale de 
gimnastică ale Ungariei. Partici
pă 28 de sportive șl 36 sportivi 
din 15 țări, între care șl Româ
nia.

In concursul feminin, după e- 
fectuarea exercițlllor Impuse con
duce Camelia Renciu (România)

cu 37,95 p, urmată de Bojana De- 
mireva (Bulgaria) — 37,75 p 
Jana Rulfova (Cehoslovacia) 
37,60 p.

PRAG A, 6 (Agerpres). — 
turneul internațional de box 
la Usti (Cehoslovacia), în limi
tele categoriei semiușoară, pugi- 
listul român Marian Nicola a cîș
tigat la puncte întîlnirea cu ceho
slovacul Bojko. La aceeași cate
gorie Pucha (Cehoslovacia) l-a 
întrecut la puncte pe sirianul 
Rahane. In limitele categoriei co
coș, cubanezul Ledon și-a adju
decat victoria la puncte în fața 
boxerului român Fănățan.

SOFIA, 6 (Agerpres). — La 
Pazardjic, in ziua a 2-a a turneu
lui internațional de volei pentru 
juniori, echipa Dinamo București 
a învins cu 3—1 formația Uj pești 
Dozsa Budapesta. Alte rezultate : 
Gwardia Varșovia — Amnokan 
(R.P.D. Coreeană) o—3 : Dinamo 
(U.R.S.S.) — Dinamo (R.D. Ger
mană) 3—0. Rezultate din turneul 
feminin : Levski Spartak Sofia — 
Dinamo . București 3—1 ; Gwardia 
Varșovia — Ruda Hvezda Praga 
3—0 ; Dinamo (U.R.S.S.) — Am
nokan 3—2.

șl

In 
de

Dialog cu campionul olimpic VIKTOR KROVOPUSKOV

Ale- 
Iosil 

Boariu 
Gheor- 

Horia

ACTUALITATEA IN ȘAH
SOCI. A 11-a partidă dintre 

Irina Levitina șl Lidia Semenova 
s-a încheiat remiză, la mutarea 
a 69-a. Scorul general este acum 
6—5 pentru Levitina căreia U mal 
trebuie doar o jumătate de punct 
pentru a cîștlga Întrecerea 1

MOSCOVA. Rezultate din runda 
a 11-a a turneului feminin : Fa- 
tallbekova — Titorenko 0,5—0,5, 
Baumstark — Konopleva 0,5—0,5, 
Nuțu — De Armas 1—0, Modrova 
— Balașova 0—1, Ahraumova — 
Wagner Michel 1—0, Mathe — Ios- 
seHani 0—1, Zalțeva — Volska În
treruptă.

CONVORBIRI CU PRIVIRE LA FORMAREA UNEI ECHIPE COMUNE
A NORDULUI Șl SUDULUI COREEI LA JOCURILE OLIMPICE DE VARĂ
PHENIAN, 6 (Agerpres). — 

Kim Yu Sun, președintele Co
mitetului Olimpic al R.P.D. 
Coreene, a trimis o scrisoare 
președintelui Comitetului Olim
pic Sud-Coreean 
rată că partea

în care se a- 
nord-coreeană

va trimite La 9 aprilie la Pan- 
munjon o delegație pentru a 
discuta ordinea de zi a convor
birilor cu privire la formarea 
unei echipe comune a Nordului 
și Sudului Ia Jocurile Olimpice 
de vară de la Los Angeles.

CAMPIONATELE DE BASCHET
(Urmare din pag. 1)

dintre C.S.U. BRAȘOV și POLI
TEHNICA IAȘI am asistat la 
un meci dominat net de ie
șeni. care s-au impus printr-un 
joc precis si eficace. Scor: 
84—52 (46—24) pentru Politeh
nica. Principalii realizatori : Ci- 
libiu 19. Takacs 15 Bahrim 14, 
respectiv Tace 30 Cristal 10. în 
a doua întîlnire. studenții de la 
UNIVERSITATEA --------------
POCA au depășit __ ..
(37—38) pe ACADEMIA MILI
TARĂ BUCUREȘTI. Studenții 
au preluat conducerea in min. 
23. pînă atunci avantajul avîn- 
du-1 bucureștenii. Principalii 
marcatori : Nicoară 26. Barna 
18. Herbert 16 pentru „U“. res
pectiv Zdrenghea 26 Neagu 20, 
Vîlcinschi 10. In sfirșiL ultima 
partidă a zilei a avut ca pro
tagoniste formațiile FARUL 
CONSTANTA si CARPAȚI 
BUCUREȘTI. Au învins, pe 
merit. g-’dele cu 88—72 (a6—10). 
Principalii marcatori : Băiceanu 

Moldoveana 24. Bucoș 16 
respectiv 

Constantin 22. Toader și Pintea 
cite 16.

Cornel POPA — coresp. 
FEMININ. GRUPA 1-4

CLUJ-NAPOCA, 6 (prin tele
fon). în întrecerea feminină 
lupta pentru titlu practic s-a 
încheiat. Echipa Universitatea 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca s-a 
distanțat decisiv în clasament 
fi este virtuală campioană.

Vineri, partida inaugurală a 
opus echipele VOINȚA BUCU
REȘTI și PROGRESUL BUCU
REȘTI. Formației secunde ii 
era absolut necesară victoria 
pentru a-și menține sansele de 
a promova de pe locul 6 pe 
locul 5. Drept urmare, baschet
balistele pregătite de antrenorii 
Gabriel Năstase și Bruno 
Gheorghevici au luptat cu 
multă ambiție. Elena Pușcașu 
și Luminița Măringuț au punc
tat deseori din preajma panou
lui, Emilia Alixandru și-a im
pulsionat partenerele, dar cu 
toate eforturile, formația Pro
gresul s-a menținut doar la o 
diferență mică (48—51. min. 32) 
pînă spre final. în ultima parte 
a întîlnirii Voința s-a detașat 
cu autoritate, datorită ritmului 
rapid impus în special de jucă
toarele tinere, sprijinite cu 
încredere de colegele lor mai 
experimentate și de antrenorul 
Marian Strugaru. Scor final : 
71—56 (35—26) pentru Voința.

CLUJ-NA- 
cu 82—76

24. 
pentru învingători.

Au marcat: Bodnar 13, Grecu 
12, Vasile 10, Anghelina 
Tomeseu 8, Borș 8, Filip 
Nina 6, pentru învingătoarei 
respectiv Pușcașu 18, Măringuț 
14, Alixandru 11, Simioană 10, 
Stoichiță 2, Ciocan 1.

în al doilea
POLITEHNICA ______
STUDENȚESC BUCUREȘTI 
învins pe OLIMPIA CC: 
REȘTI cu 63—57 (24—29). __
fost o partidă în care lipsa mi
zei nu a alterat dîrzenia 'cu 
care se dispută de obicei a- 
ceastă întîlnire. Vineri scorul a 
alternat de cîteva ori, dar la 
jumătatea disputei „5“-ul Poli
tehnicii, format din Suzana 
Pirșu, Maria Bărăgan, Ilona 
Chvatal, Carmen Tocală, Suza
na Cheresteși, s-a desprins in 
câștigător, datorită apărării 
agresive prin care au obținut 
intercepții și contraatacuri. O- 
limpia a cedat, acuzind absen
ța Marianei Bădinici (acciden
tată) precum și descurajarea 
produsă de ratarea șansei în 
lupta pentru titlu.. Au marcat : 
Bărăgan 16, Chvatal 16, Tocală 
8, Zidarii 6, Pirșu 6. Cheresteși 
5, Netolițchi 4. Făgârășann 2 
pentru învingătoare. respectiv 
Ciubăncan 16, Lefter 15. Cris- 
tea 2. Bîră 8. Stingă 6. Pirvan 
2, Marinaehe 1.

în ultimul joc. UNIVERSI
TATEA CLUJ-NAPOCA — CRI 
ȘUL ORADEA 9»—69 (47—43).

Dumitru STANCULESCU 
GRUPA 7-12

RM. VILCEA, 6 (prin telefon). 
Partida de debut a zilei de vi
neri a opus formațiile 
ICEMENERG BUCUREȘTI și 
POLITEHNICA TIMIȘOARA. 
Studentele de pe Bega au abor
dat jocul cu superficialitate, ele 
fiind clar depășite de bucureș- 
tence. Scor : 71—54 (41—27).
Principalele marcatoare: Blîndul 
17. Cîrstoi 16 Hosn 11 pentru 
cîstigâtoare. respectiv Bodea 12.- 
Chepețan 18. O victorie deta
șată a realizat si COMERȚUL 
TG. MUREȘ în fața echipei 
C.S.U. PLOIEȘTI. Mureșencelor 
le-a aparținut finalul, pînă a- 
tunci ploiestencele încercînd să 
echilibreze jocul (min. 10 : 
18—18 ; min. 29 : 42—42). Scor; 
70—58 (34—30) Principalele
realizatoare : Melinte 24. Far- 
kaș, Popoviciu Mathe cîte 12 
pentru învingătoare, respectiv 
Brezoianu 20 si Lambrino 12. 
Tn ultimul joc al zilei. MOBILA 
S. MARE — CHIMISTUL C.S.Ș. 
RM. VÎI CEA 65—85 (42—39).

Pave! GTORNOIU — coresp.

Nina 6, pentru

8,
6.

meci al zilei,
SPORTUL

I a 
BUCU- 

A

CHAMTIC.VY SUB MARNE. In 
campionatul mondial de junioare 
n (jucătoare pînă la 16 ani) după 
patru runde conduce Ildiko Madi 
(Ungaria) 4 p, urmată de Clau
dia Amura (Argentina), Norela 
Mueckay (Ecuador) șl Mădălina 
Stroe *
dette 
Straz 
(Tara 
(Malaesia) și Henrietta Lagvilava 
(U.R.S.S.) 2,5 p. Competiția se
desfășoară „sistem elvețian" cu 
participarea a 24 de concurente. 
In Întrecerea masculină a juniori
lor, in cadrul „Internaționalelor* 
Franței, după patru runde, pe 
primele locuri ale clasamentului 
se află : 1. Oliver Renet. Bernard 
Schneider (ambii Franța) șl Gra
ham Waddington (Marea Brita- 
nle) 4,5 p. Iau parte 20 de con- 
curenți. Iată șl clasamentul C.M. 
de juniori n (42 concurenți) : 1. 
Eduardo Enrique Rojas-Sepulveda 
(Chile), Aleksei Dreev (U.R.S.S.), 
JerOn Plket (Olanda), Lars Han
sen (Danemarca) șl Wiswanathan 
Anand (India) 3,5 p etc.

SARAJEVO. Turneul internațio
nal din localitate s-a Încheiat, la 
cea de-a 23-a ediție a sa, cu doi 
cîștlgătorl. -- •• •
Timman și Viktor Korcinoi 
puncte din 13 posibile. Pe 
rile următoare s-au clasat 
pov șl Van der Viei 
puncte, Popovlci, 
Drașko — 7 puncte 
ma rundă, Korcinoi l-a învins în 
45 de mutări pe Kurajlta, Iar 
Timman a cîștigat în 26 mutări 
la Djurld.

Printre cei mai mari sabreri 
ai ultimului deceniu, alături de 
italienii M.A. Montano și M. 
Maffei, sovieticii V. Sidiak și 
V. Nazlîmov, ungurii P. Gere- 
vich si I- Gedâvari. se află și 
Viktor Krovopuskov. dublu 
campion olimpic (Montreal 1976 
și Moscova 1980) și mondial 
(Hamburg 1978 și Roma 1982), 
multiplu medaliat cu echipa U- 
niunii Sovietice.

Aflat în aceste zile la Bucu
rești. împreună cu lotul olimpic 
sovietic, pentru un stagiu de 
pregătire comună cu sabrerii 
români candidați pentru J.O. 
de la Los Angeles, am stat de 
vorbă cu el într-o pauză a an
trenamentului efectuat în Sala 
Floreasca.

— Sînteti acum la 36 de ani, 
veteranul întregului lot olim
pic de scrimă și căpitanul echi
pei de sabie campioana olim
pică si mondială en-titre. Cum 
vă simțiți, în această dublă ca
litate. în fața asaltului tinere
tului pe. planșele internaționale 
Si pe cele de acasă 7

— Scrima — chiar și 
actuală, care presupune, 
mult ca înainte, o foarte
pregătire fizică — se bazează 
na numai pe picioare si braț, 
ei- si pe.„ cap. Iar la sabie, 
cred eu, este si o situație spe
cifică : spre deosebire de ce
lelalte arme. unde tineretul, 
adică cei pînă în 20 de ani, 
se poate impune deopotrivă, și 
în întrecerea supremă a cade- 
ților și in cea a seniorilor, la 
sabie se păstrează o pregnantă 
diferență între competițiile ce
lor două categorii de vîrstă. 
Eu. după ce am cîștigat titlul 
de campion mondial de tineret 
în 1968. am reușit abia după 6 
ani să urc pe podiumul mon
dialelor de seniori. Așa îneît eu 
încadrez in rîndul tinerilor sa
breri pe cei între 22 si 28 de 
ani. cei sub limita minimă 
fiind... juniori. Bineînțeles că 
liderii tinerei generații reușesc

cea 
mai 

bună

(România) 3 p, 5. Berna- 
Reddick (S.U.A.), Johanna 
(Polonia), Lynda Powell 
Galilor), Audrey Wong

să se facă cunoscuțî pe planșe
le internaționale chiar dacă nu 
ajung încă la medaliile con
fruntărilor supreme. Iată, vă- 
zindu-1 acum în Sala Floreasca 
pe reprezentantul dumneavoas
tră Vilmos Szabo imi reamin
tesc de frumoasa sa calificare 
în finala prestigiosului turneu 
moscovit din acest sezon, îna
intea altor reputati concurențL 
Cred că acest tînăr sabrer are 
șanse reale Ia apropiatele 
..mondiale" de tineret, de la 
Leningrad si frumoase pers
pective pentru anii următori, 
dacă va participa la cele mai 
puternice turnee internaționale 
de categoria „A“.

— Văzînd astfel acest raport 
între maturitate si tinerețe, 
cum apreciati sansele în lupta 
pentru medaliile olimpice ale 
sabrerilor la Los Angeles ?

— Candidate autorizate pentru 
podium sînt,' după părerea mea. 
reprezentativele Ungariei, Ita
liei, Uniunii Sovietice, Bulga
riei. Poloniei si României, iar 
out-sider, echipa Franței.

— Care a fost cea mai mare 
satisfacție și cea mai mare de
cepție in cariera dumneavoas
tră îndelungată de performer 7 

.Satisfacție cînd mă aȘ- 
9i 
si.

am

tepta un antrenament dur 
antrenorul mi-a dat liber 
decepție, cînd crezînd că 
încheiat o ședință de pregătire, 
antrenorul ml-a cerut să_ mal 
rămîn în sală o oră... Lăsînd. 
însă, gluma la o parte, m-ana 
bucurat cel mai mull cînd 
marile eforturi mi-au fost in- 
cununate cu succes (în ce alt 
sport, decît scrima, este ținut 
in priză concurentul timp da 
două zile, de dimineață pînă 
seara, tîrziu 7) si m-a durat 
cel mai tare cînd am irosit 
această pregătire îndelungată și 

asalt 
tușă

dură printr-un singur 
pierdut, sau o singură 
ratată !

Paul SLAVESCU

Marii maeștri Jan 
cu 9 
1OCU- 
Iusu- 

cîte 7,5 
Kurajlta și 
etc. In ultl-

de

CEL MAI LUNG RALIU 
AUTOMOBILISTIC

Se pun la punct detaliile 
organizare a unei competiții
automobilistice fără precedent 
în Istoria raliurilor, căci des
pre un raliu „ Amerathon"
este vorba. Competiția ar ur
ma să se desfășoare în luni
le iunie-iulie pe un traseu 
care să măsoare... 63 000 km. 
Da, da ! Nu este nici o gre
șeală, este clar : 63 000 kml 
Cursa va avea startul (și so
sirea) la Los Angeles. în linii 
mari traseul este următorul: 
plecarea de la Los Angeles — 
Panama — Punta Arenas (a- 
proape de Capul Horn) — 
Brasilia — Caracas — Ciudad 
de Mexico — Otawa — Ancho
rage (în Alasca) șl din nou 
Los Angeles. în afara lungi
mii cu totul neobișnuite a 
traseului, concurenții ar avea 
de făcut față unor dificultăți 
cu totul speciale cum ar fi, 
intre altele, traversarea Ama- 
zoniei, a celor 5 000 de metri 
ai Anzilor Cordilieri. ca și 

două luni se 
specifice atît 
fi ierni ge-

faptul ci In cele 
Intîlnesc condiții 
veri toride cit 
roase etc.

Cu siguranță 
pentru o asemenea super-în- 
cercare se vor găsi. Sîntem 
curioși însă să vedem cîți 
dintre cei care vor pleca de 
la Los Angeles vor și ajunge 
înapoi în marea metropolă ‘ 
la Pacific ?

NOROC CU MECIUL 
DE LA TORINO-

Mare meci, mare, de catch 
pe ringul Palatului sporturilor 
din Torino. în momentul In

că amatori

de

ATLETISM • Cehoslovacul Josef 
Priblllnec a cîștigat concursul de 
marș de la Jalapa (Mexic), par- 
curglnd într-o oră 14,434 km. El 
a fost urmat de mexicanul Mar
celino Colin cu 14,472 km. • La 
Newcastle, în concurs tn aer li
ber, Mike McLeod a alergat 5 000 
m in 13:30,7. Steve Cram, cam
pionul mondial șl european al 
probei de 1 500 m s-a clasat al 
șaselea tn 13:54,0.

BOX • Francezul Antoine Mon
tero, campion european la cate
goria cocoș, l-a învins prin aban
don tn repriza a șasea pe italia
nul Paolo Castrovlll în gala des
fășurată la Geneva. Meciul a a- 
vut loc tn cadrul categoriei co
coș.

CICLISM • Etapa'a 4-a a Tu-

„INTERNAȚIONALELE» DE BOX ALE FRANȚEI
PARIS (Agerpres). — Cea de-a 

S-a ediție a campionatelor inter
naționale de box amator ale 
Franței se va desfășura Intre M 
șl 23 aprilie la Saint Nazalre șl 
va reuni sportivi din U.R.S.S., 
Polonia, România, Italia, R. 
Germană, Tunisia, Algeria, Ma
roc șl Franța, tn paralel cu acest

D.

tumeu se va desfășura și o între
cere de calificare pentru Jocurile 
olimpice de la Los Angeles la 
categoria supergrea. Pentru cele 
3 locuri disponibile acordate Eu
ropei vor concura 8 boxeri. Așa 
cum se cunoaște, la categoria 
supergrea, la apropiatele J.Qu 
vor participa doar 12 puglUști.

care faimosul, imbatabilul, 
extraordinarul etc. «Gladiato
rul* (pe numele său adevărat 
Emilio Manucelli) spre stu
poarea generală (sau poate că 
așa era prevăzut In... caietul 
de regie !) se afla imobilizat 
la podea de adversarul său, 
în ring au urcat grăbiți trei 
civili, de fapt trei polițiști, 
care profltînd de situație l-au 
pus tn cătușe pe puternicul 
luptător... în explicațiile care 
s-au dat publicului s-a - arătat

UN SPORT 
CA ALTUL

I
că Manucelli era căutat mai 
de mult de poliție, el fiind 
autorul unul hold-up la Ro
ma. Noroc cu meciul de la 
Torino căci alfel cine știe ce 
s-ar mal fi putut întîmpla!...

SEMNIFICApA 
UNUI CUVÎNT I

Suporterii englezi șl-au cre
at o faimă rea tn majoritatea 
țărilor europene, prezența lor 
la diferitele meciuri ale echi
pelor de fotbal lnchelndu-se, 
de regulă, cu mari scandaluri. 
Recent, la Vlena, Tottenham 
a jucat cu F.C. Austria (1—3). 
In legătură cu acest med, 
ziarul „Dally Mall" notează t 
„Miile de suporteri englezi 
prezențl la stadion an avut

• atitudine relativ corectă*. 
Știți, de fapt, ce Înseamnă 
acest cuvînt „relativ*? El 
bine, doar... 12 suporteri a- 
restațl de poliția austriacă î—

CE SIMPLU E SA FACI 
PRONOSTICURI L.

Unul dintre cele mai simple 
lucruri din sport este să 
fad pronosticuri, dar poate 
că cel mal greu este să fad 
pronosticuri exacte! Iată, un 
astfel de caz, recent. înaintea 
„mondialelor- de cros de la 
East Rutherford, un confrate 
prezentlnd campionatele, a- 
jungînd 
spunea, 
trebuie 
glence!
ere al șaselea campionat mon
dial al său, la cros. Dar, pen
tru că, evident, scandinava nu 
alerga singură, autorul res
pectiv apreda că „cele mai 
periculoase rivale ii sînt a- 
mericancele Betty Springs si 
Nam Doak, neozeelandeza Sa
ra Hamett, portugheza Rosa 
Mota, finlandeza Tuija Toivo- 
nen șl italianca Agnese Pos- 
samai". Despre Maricica Pui
că nld un cuvlnțel... Pînă 
la urmă, după cum știți, 
campioana noastră a cucerit 
titlul mondial, sovietica Za
harova a fost a doua. Waltz 
a treia, iar celelalte au sosit 
astfel : springs — locul 9, 
Doak — 32. Harnett — 82. Mo
ta — 24, Tolvonen — 47, Pos- 
samal — 49. Dacă treaba a- 
ceasta ar fi atît de simplă 
atunci toată lumea ar dștlga, 
să zicem, la... Pronosport !

Rubrică realizată de 
Romeo VllARA

la cursa feminină 
de pildă, ea aceasta 
să—1 permită norve- 
Grete Waltz să clști-

TELEX • TELEX
rulul Țării Bascilor, Beasaln — 
Vera de Bldasoa, 195 km, a fost 
cîștigată de spaniolul Julian Go- 
rospe ln 5h 00:07, urmat In ace
lași timp de Irlandezul Sean Kelly. 
In clasamentul general continuă 
să conducă Kelly, II h 05:33, ur
mat de Gorospe la 54 de secunde 
șl Faustino Ruperez (Spania) la 
1:42. * Cea de-a 15-a ediție 
Turului regiunii Umbria (Italia) 
a fost cîștigată de Italianul Marlo 
Beccia,. 217 km în 5h 52:00, urmat 
de compatrloțll săi Glanbattlsta 
Baronchelll șl Sllvano Contlni la 
10 secunde.

GIMNASTICA • Concursul În

dividual feminin din cadrul me
ciului S.U.A. — R.P. Chineză, la 
Honolulu a fost cîștigat de ame
ricanca Dianne Durham (15 ani). 
La masculin a cîștigat Tong Fel 
(R. P. Chineză).

LUPTE • La Colorado Spring», 
în med de „libere" : U.R.S.S. —
S.U.A. 8—2.

PENTATLON MODERN * Con
cursul de la Paris a fost cîștigat 
de francezul Boube 5 408 p, ur
mat de sovieticul Sidorov 5 396 p. 

a . Pe echipe a cîștigat Ungaria 
15 899 p. urmată de R.F. Germania 
„B" 15 855.

TENIS • La Miami Beach, tn 
turul doi la dublu feminin : Lu
da șt Marla Romanov (România) 
— Wiese (Pețru)r Espinoza (Chile) 
6—1. 6—4.

Rodoctta șl odmlntstrotta I cod 79773 București, str. V, Conte 14, oi. P.T.T.R 1, tel. centrata 11.79.70 fi 11.59.59, recita coresp. 12.42.23 | Interurban <37 : teles 10 156 romsp. tiparul l.R „Informație* 
rentro străinătate abonamente prin IlEXIM - departamentul esport Import presă F.O. 80s 136-137, teles 11 226 București, st». 13 Decembrie nr. 6 I 10 36J I I 1 k r


