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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
Luni, 9 aprilie, s-au înche

iat, la Palatul Consiliului de 
Stat, convorbirile oficiale intre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Jose Eduardo dos 
Santos, președintele M.P.L.A. 
— Partidul Muncii, președin
tele Republicii Populare An
gola.

în cadrul ultimei runde de 
convorbiri, cei doi președinți 
și-au manifestat satisfacția față 
de rezultatele vizitei, ale dia
logului purtat, intr-o atmos
feră de cordialitate și priete
nie, de înțelegere și stimă re
ciprocă.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Jose Eduardo dos Santos au 
stabilit să continue dialogul 
româno-angolez la nivel înalt, 
care s-a dovedit a fi un factor 
determinant in amplificarea co
laborării dintre partidele și 
țările noastre, atit pe tărim 
bilateral, cit și in sfera vieții 
internaționale, în folosul și spre 
binele ambelor popoare, al 
cauzei păcii și cooperării intre 
națiuni.

în legătură cu concluziile la 
eare s-a ajuns in timpul con
vorbirilor privind dezvoltarea 
relațiilor româno-angoleze, pre
cum și in legătură cu evoluția 
situației internaționale, se dă 
publicității un comunicat co
mun.

Luni, 9 aprilie, s-a încheiat 
vizita oficială de prietenie e- 
fectuată in tara noastră, la in
vitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, de tovarășul 
Jose Eduardo dos Santos, pre
ședintele M.P.L.A. — Partidul

Muncii, președintele Republicii 
Populare Angola, in fruntea 
unei delegații de partid și de 
stat.

Ceremonia plecării înaltului 
oaspete s-a desfășurat pe aero
portul Otopeni. Aici erau ar
borate drapelele de stat ale 
României și Angolei, incadrind 
portretele celor doi conducători 
de partid și de stat

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Jose Eduardo dos 
Santos au sosit împreună la 
aeroport

Bucureștenii prezență la ple
carea oaspeților angolezi au 
făcut celor doi conducători o 
caldă manifestare de simpatie, 
au ovaționat și aplaudat înde
lung, exprimindu-și convinge
rea că noua intilnire româno- 
angoleză la nivel inalt va con
tribui la dezvoltarea continuă 
a prieteniei, solidarității și co
laborării dintre cele două țări, 
partide și popoare, în interesul 
reciproc, al cauzei păcii, secu
rității și înțelegerii în lume.

O gardă militară a prezentat 
onorul. în timp ce erau into
nate imnurile de stat ale ce
lor două țări, au fost trase 21 
de salve de artilerie.

In continuarea ceremoniei, 
cei doi conducători de partid 
și de stat au trecut în revistă 
garda de onoare.

Un grup de pionieri au oferit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
șl tovarășului Jose Eduardo 
dos Santos buchete de flori.

Luîndu-și un călduros și 
prietenesc rămas bun, cei doi 
conducători de partid și de stat 
și-au strins miinile îndelung, 
s-au îmbrățișat.

La ora 11,15, aeronava cu 
care călătorește inalt ni oaspete 
a decolat

„ȘTAFETA CETATIIOR DE FOC - CSH100“, 
0 COMPETIJIE CD MOLTEVAIENÎE EDUCATIVE

De la Reșița la Hunedoara, pe un traseu
atletic de aproape

Am fost martori la o compe
tiție cu totul deosebiți, prima 
din șirul unor numeroase ac
țiuni sportive inițiate de clu
bul „Metalul* cu prilejul ani
versării a 100 de ani de exis
tență a Combinatului siderur
gic Hunedoara. Este vorba de 
„ȘTAFETA CETĂȚILOR DE 
FOC — CSH 100*, o alergare 
pe. șosea (aproape 170 km), re
zervată celor ce iubesc acest 
gen de întreceri.

A fost o competiție inspirată 
și — cum susțineau toți antre
norii celor 10 cluburi și aso
ciații sportive reprezentate, in 
frunte cu venerabilul Dinu 
Cristea („Eu n-am mai văzut o 
asemenea acțiune frumoasă, de

170 de kilometri
Călan — Deva — Hunedoara), 
cu cite 4 schimburi, a fost fru
moasă ți de un bun nivel teh
nic, cu medii orare foarte tune, 
in funcție de traseu — fapt 
apreciat de către toți specia
liștii prezenți. Participantii au 
avut satisfacția si parcurgi un 
traseu cu locuri pitorești, de 
mare interes, care amintesc de 
milenara existență a poporului 
nostru. Pe o vreme splendidă, 
atlețU au „înghițit* cei 168 km 
ai cursei în pas vioi, urmăriți 
cu interes atit in orașe, cit și 
in sate. Reținem din carnetul 
de însemnări : cursa, în forță, 
curajoasă, de 11 km, a lăcă
tușului Ion Niculae (tată a 4 
copii), de la Combinatul si-

M o des to FERRARIN1
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Pentru meciul de miine din semifinalele C. C. E. la fotbal

DINAMO BUCUREȘTI, LA LIVERPOOL
• Fotbaliștii noștri se antrenează astăzi
• Antrenorul campioanei Angliei despre

LIVERPOOL, 9 (prin telefon).
Luni după-amiază a început,a
pentru Dinamo București, ex
pediția semifinalei Cupei cam
pionilor europeni la fotbal, 
moment în premieră pentru o 
formație românească de club. 
Echipa noastră a ajuns, luni 
seara, în orașul-gazdă al cam
pioanei Angliei. Timpul este 
aid închis, rece. temperatu-

ra de aproximativ cină gra
de. Importantul port, cele
bru și pentru că are un 
club care deține cel mai pres
tigios palmares din întreg fot
balul britanic (14 titluri de 
campioană, de două ori cîști- 
gător al Cupei Angliei și de 
4 ori al Cupei ligii), trăiește 
din plin apropierea jocului do 
miercuri seara. Gazdele noas-

Marginalii ia etapa a 27-a a Diviziei ,,A“ de fotbal

ÎN „ZONA LANTERNEI", 

PLUTONUL SE AGITĂ...
• In fruntea clasamentului, „statu-quo* • Dunărea și Petrolul 

țintesc poziția echipei A.S.A. Tg. Mureș • Mai multă atenție în 
delegarea arbitrilor

, de la ora 19,30 
campioana noastră
tre ne-au anunțat, chiar la 
sosire, că toate biletele pentru 
cele 47 000 de locuri ale Iul 
„Anfield Park* au fost epui
zate, fapt care spune totul 
despre interesul pentru semi
finala cu Dinamo București.

Dinamoviștii și-au încheiat, 
luni la amiază, pregătirile pen
tru partida cu Liverpool. El 
au efectuat un ultim antrena
ment în cursul dimineții și, 
așa cum relatam, după-amiază 
s-au îmbarcat în avionul care 
i-a dus în marele oraș englez. 
Antrenorii D. Nicolae-Nicușor 
și Cornel Dinu au deplasat ur
mătorul lot de jucători: Moraru, 
Eftimescu , Rednic, Nicolae, L 
Marin, Andone, Stănescu, Măr
ginean ; Movilă, Dragnea. Mul- 
țescu, Custov, Țălnar, Augustin, 
Orae, Turcu, Nemțeanu, IamandL

Eftimie IONESCU

Ciștigătoora o „ȘTAFETEI CETĂ
ȚILOR DE FOC - CSH 100* - 
echipa Rapid București (condusă 
și îndrumată de Dinu Cristea) 

formată din Gh. Dragomir, D. Ni
colae, A. Toader, P. Brinaru, Q. 
Brănișteanu), 2. ASA Sibiu, 3. 
C.S.U. I.E.F.S., 4. Metalul Hune
doara, 5. Tlmavele Blaj, 6, CSM 
Buzău, 7. Metalul Cugir, 0. C. S. 
Tr. Măgurele, 9. Steagul roșu (cu 
juniori), 10. CSM Reșița.

alergare, la noi") — reușită din 
toate punctele de vedere. O 
întrecere (al cărei „creier* a 
fost antrenorul clubului Ștefan 
Beregszaszy) susținută de că
tre alergători de fond, acești 
atleți modești care merită tot 
respectul pentru pasiunea și 
dăruirea lor, dovedită și acum 
cind au parcurs, pe un traseu 
deloc ușor, distanțele prevă
zute pentru schimburi de 9 km. 
de 15 km, ba chiar și de 22 km.

„Ștafeta cetăților de foc 
CSH 100“, a legat, ca si spu
nem așa, patru cetăți de foc, 
care au o vechime impresio
nantă. S-a pornit din Reșița 
(cea mai veche dintre ele — 
peste 200 de ani), după care 
s-a trecut prin Oțelu Roșu 
(altă unitate siderurgică din 
vatra bănățeană, cu 1SS de ani 
de existență) — Călan (114 ani) 
— Hunedoara (combinat side
rurgic purtînd pe frontispiciu, 
in basorelief. Ordinul de „Erou 
al Muncii Socialiste*). între
cerea în sine (3 etape, în tot 
atîtea zile : Reșița — Oțeiu 
Roșu; Oțelu Roșu — Călan;

(Continuare în pag 2-3)

Nia o schimbare, așadar, în 
plutonul fruntaș — de la locul 
1 la 5 — după etapa cu nr. 
27, desfășurată duminică ; un 
statu-quo explicat și de amî- 
narea derbyului Dinamo Bucu
rești — F.C. Argeș, al cărui 
rezultat ar fi putut determina 
modificări la acest pol, de 
prim interes, al clasamentului 
Diviziei „A*. Se cuvine, totuși, 
să consemnăm faptul că din
tre cele trei formații protago
niste, Steaua, Universitatea 
Craiova și Sportul studențesc, 
doar echipa din Ghencea s-a 
întors acasă cu un punct, care 
o menține în întrecerea pentru 
titlu.

★
în compensație la acalmia cu 

care se rulează în frunte, în
registrăm, iată, cu 7 etape îna
inte de finiș, un tempo mai 
vioi al echipelor din „plutonul* 
codaș sau al acelora situate, 
plnă duminică, în apropierea 
lor. Rapid și CorvirmJ au reu
șit o evadare din zona pericu

loasă (ca urmare a succeselor 
repurtate in dauna lui S.C. 
Bacău și, respectiv, C-S. Tîr- 
goviște), dar, cum se vede, a- 
tît Dunărea cit și Petrolul mai 
speră și ele. Șansele mai mari 
(de a depăși, pînă la urmă, pe 
A.S.A. Tg. Mureș) sînt, se 
pare, de partea formației gălă- 
țene, care, după ce a depășit, 
în deplasare, pe F.C. Baia Mare, 
evoluează duminica viitoare pe 
propriul teren în compania 
Rapidului, in timp ce Petrolul 
joacă la Petroșani.

Dar iată programul acestor 
două echipe. Dunărea și Pe
trolul, ca și al primei formații 
„vizate* de ele, AS.A. Tg. Mu
reș, pînă la sfîrșitul întrecerii : 
A.S.A. TG. MUREȘ : eu Poli
tehnica Iași (acasă), cu Rapid 
(deplasare) cu Dinamo (a), cu 
Corvinul (d), cu S.C. Bacău 
(a), cu Sportul studențesc (d), 
cu F.C. Argeș (a). DUNAREA 
GALAȚI : cu Rapid (a), cu 
F.C. Argeș (a), eu Univ. Cra
iova (d), cu S.C. Bacău (d), 
cu Corvinul (a), eu Steaua (d), 
cu Chimia Rm. Vîlcea (a). 
PETROLUL : cu Jiul (d), cu 
Corvinul (a), cu F.C. Baia 
Mare (d), cu C.S. Tîrgoviște 
(a), cu Chimia Rm. Vilcea (a), 
cu Politehnica Iași (d), cu 
Steana (a).

★
Nu încape vorbă, intr-un fi

nal atît de fierbinte in zona 
retrogradării (și nu numai a-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag 2-3)

(Continuare în pag. a 4-a)

' Ieri, la F. R. F.

S-AU TRAS LA SORTI 
SEMIFINALELE 

„CUPEI ROMÂNIEI"
Ieri, la sediul F. R. Fot

bal, a avut loc tragerea la 
sorți a semifinalelor „Cupei 
României*.

Iată meciurile care vor a- 
vea loc :

SPORTUL STUDENȚESC 
va întîlni pe STEAUA, iar 
PETROLUL sau DINAMO 
pe CORVINUL HUNE
DOARA.

Pînă la 14 aprilie, clubu
rile respective vor trebui să 
cadă de acord asupra loca
lităților de desfășurare a 
jocurilor. Data de disputare 
va fi stabilită în zilele ur
mătoare.

ÎNOTĂTORII JUNIORI LA BALCANIADĂ
De vineri pînă duminică, in 

localitatea bulgară Blagoev- 
grad se vor desfășura între
cerile Balcaniadei de înot pen
tru juniori. Din țara noastră 
vor urca pe bloc-starturi, între 
alții, Iulia Mateescu, Andreea 
Hidegknti, Maricica Colică, 
Cristina Deveseleanu. Robert 
Pinter, Laszlo Bay.

Alți tineri înotători (născuți 
în 1971) vor participa, sîmbătă 
și duminică, la întilnirea bila
terală cu echipa similară a 
Poloniei, găzduită la Baia Mare.

Și tot în această săptămînă 
— cu incepere de joi — se 
dispută concursul republican 
pentru echipe de copii. în fru
mosul bazin din Pitești.

DUPĂ CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BASCHET

F. ERMURACHE

STEAUA
LA AL 15-lea TITLU
Baschetbaliștii de la Steaua au intrat 

pentru a 15-a oară în posesia titlului 
de campioni naționali. Izbînda lor în 
această a 35-a ediție a întrecerii a fost 
obținută după o dispută extrem de e- 
chilibrată, dusă în compania narteneri- 
lor tradiționali, de la Dinamo. Aceste 
două formații s-au întîlnit în campionat 
de 7 ori, steliștii reușind să cîștige de 
4 ori și, după cum se știe, în meciul 
decisiv de duminică dimineața, din sala 
Rapid, la un singur punct diferență I 
Se poate aprecia că, din acest punct de 
vedere, competiția a fost palpitantă și 
a dat clștig de cauză echipei care s-a 
mobilizat mai bine in această partidă 
hotărîtoare. Pentru acest succes, sincere 
felicitări baschetbaliștilor si antrenorilor 
de Ia Steaua, care își văd astfel răsplă
tite eforturile depuse in pregătire.

Paul 1OVAN

(Continuare în pag 2-3)

„U“ A ÎMBINAT 
EXPERIENȚA CU TINEREȚEA

Echipa feminină de baschet Universi
tatea C.SJJ. Viitorul Cluj-Napoca s-a 
dovedit din nou port-drapelul clubului 
sportiv studențesc din orașul de pe So
meș, ea fiind singura reprezentantă a 
alb-negrilor care a izbutit să cucerească 
anul acesta titlul de campioană națio
nală (pentru a treia oară in ultimii patru 
ani). Performanța a fost realizată pe 
parcursul a 47 de meciuri, dintre care 
„U“ a cîștigat 40, - la capătul unui cam
pionat la al Cărui loc întii a candidat 
multă vreme și formația bucureșteană 
Olimpia. Clujencele au avut momente 
dificile în întrecerea respectivă (cauzate 
de indisponibilitatea unor jucătoare de 
bază), pe care le-au depășit datorită 
pregătirii temeinice, spiritului de echipă 
și curajului antrenorului Nicolae Martin 
de a promova și folosi două junioare 
(Enyedi Tunde și Aurora Dragoș). prove-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag 2-3) MAGDALENA PALL



CAMP/ONATE • COMPETIȚII Divizia „A“ de lupte greco-roniane

AUREL POPA Șl VOINȚA TG. MUREȘ 
CAMPIONI LA MICROMODELE

Stațiunea SLănic-Prahova a 
tră:t. dji nou, efervescența unei 
săptămini sportive, prilejuită de 
Campionatul republican de mi
cro modele. Localnicii s-au obiș
nuit cu asemenea evenimente. 
Și copiii știu ce poartă în- vali
zele lor imense, dar ciudat de 
ușoare, sportivii care se îndreptă 
spre salina veche : „aeroplane", 
care, deși nu cîntăresc decît un 
gram, zboară ca niște libelule 
zeci de minute in „Palatul de 
cristal" (galeria de la orizontul 
L o sală de 82 m Înălțime, de
venită arenă). întrecerile din 
acest an au avut și nolul unui 
test în vederea participării la 
ediția a 12-a a „mondialelor" 
din toamnă. Sita semifinalelor 
eu barem de 25 minute de zbor 
(media a două lansări din șase) 
pentru seniori și 15 minute ben- 
tru juniori, a dovedit că ambi
țiile sînt mari. Au participat for
mații din 7 asociații sportive : 
C.S.U. Si oțelul Galați, Voința 
Tg. Mureș (toate trei cu bogate 
tradiții) Victoria Bacău, Știința 
Pucioasa (ca de obicei — D. Dia
con eseu cu juniorii Iul), Sporting 
Roșiori și. o prezență nouă. Tex-

tăia Păulești. în semifinale, pe 
primele locuri s-au situat, la in
dividual. Aurel Popa (Voința) cu 
70:33, seniori, iar la 
Doru Zontea (C.S.U.) 
pe echipe Voința (s) 
(j), ultima câștigînd 
Slănicului*.

întrecerile finalei au 
bit de echilibrate de la 
pînă la ultima lansare, singurul 
care a reușit să se desprindă 
fiind Aurel Popa. Aurel Morar, 
campionul mondial, se pare că 
și-a concentrat pregătirea pe 
experimentarea unor modele pen
tru săli de suprafață (ca aceea 
din Japonia, unde ver fi mon
dialele), cu condiții «diferite de 
cele ale salinei.

Rezultate tehnice 
rel Popa (Voința) 
tos (V oința) 66:20, 
(C.S.U.) 65:54 ; juniori : 
jes (Voința) 61:41, D. 
(C.S.U.) 56:54. P. Atila
50:43. Pe echipe, campionatul a 
fost cîștigat de reprezentativele 
Voinței Tg. Mureș, atît la seniori, 
cît și la juniori.

juniori 
43:03, iar 

Știința 
«Cupa

si 
Si
fost deose- 

prima

ÎNTRECERILE DE ZONA 
ALE BOXERILOR 

JUNIORI
De astăzi si pînă simbătă. cei 

mai buni boxeri juniori din tară 
vor participa la întrecerile de 
zonă ale Campionatelor naționale. 
„Zonele" vor avea loc la : Bis
trița, Buzău, Focșani, Hunedoara, 
P. Neamț, Rm, Vîlcea, Salonta si 
București. Turneul final, in urma 
căruia se vor decerna titlurile 
de campioni naționali de juniori 
pe 1984, va avea loc în perioa< 
4—13 mal, la Reșița.

RAPID BUCUREȘTI SI I. S. BUZĂU,
V V 7

PERFORMERELE ETAPEI

p.

seniori : Au-
S. Be- 

Bezman 
G. Fflr-

Zontea 
(Voința)

72:15. 
N.

Viorel TONCCANU

In „Cupa F.R.M." la motocros :
A. ILIEȘ (STEAUA) L-A ÎNVINS PE MULTIPLUL CAMPION 

E. MULNER

„CUPA C.S.Ș. 2” 
LA CICLISM

In pofida timpului nefavorabil 
(a plouat tot timpul), „Cupa 
C.S.S. 2“ — competiție ciclistă
In circuit, care s-a desfășurat sub 
âoneroasele însemne ale „Dacia- 
ei“ — a prilejuit, duminică, pe 

aleile din Parcul Herăstrău. în
treceri foarte disputate șl bine 
organizate.

La categoria începători (32 
concurenți, care au avut de par
curs cinci tururi, in lungime to
tală de 5 500 m) s-a alergat ra
pid, cu dese evadări din pluton, 
în final primii trei clasați fiind :

— Chilian, 2. F. Toma (ambii 
Stirom). 3. F. Apostol (Vo- 
Juni orii mid (23 concu- 

10 tururi, 11 km) au pri- 
ur mă torul „podium" : 1.

Ploaia care a început înaintea 
startului în cea de a doua etapă 
a „Cupei f.r.m.** ia motocros. 
desfășurată duminică 
Gheorghe, în organizarea ____
lentă) a asociației Electro din lo
calitate, a mărit gradul de di
ficultate al traseului de pe Dea
lul Partizanilor. Terenul alune
cos și pe alocuri desfundat a 
supus pe cei aproape 70 de aler
gători. de toate categoriile, la 
un serios examen, în special la 
capitolul cunoștințelor tehnice.

în cele două manșe ale senio
rilor. Ernest Mulner. Alexandru 
Ilieș, Gheorghe Oproiu și Pe
trilor Titiiencu au constituit un 
cvartet remarcabil. Confirmînd 
bunele aprecieri, stelistul Ale
xandru Kieș, bine condus de 
maestrul emerit ®1 sportului 
Gheorghe Ioniță, a reușit, în pri
mul an de sen forat, să-1 depă
șească pe mai experimentați i 
lui adversari întrerupînd lun
gul șir al victoriilor campio
nului țării, Ernest MGlner, neîn
vins de aproape 10 ani în con
cursurile interne ! Confruntările 
de la clasele 125 cmc — tineret

80 cmc — juniori au fost do
minate de reprezentanții asoca- 
ției Poiana Clmpina (antrenor — 
maestrul sportului ștefan Chfțu). 
talentații Pau! Schmidt șl Cătălin 
Uuță detașîndu-se în merituos! to- 
vingătjpri. în lupta pentru un loc 
pe podium s-au mai angajat 
Florian Pop (atîta vreme cît i-a 
funcționat mașina), Eugen Moașa, 
Constantin Bivol și Laszio To- 
moșvari. iar în prim-planul între
cerilor celor mal mici motocn©- 
sisti s-au situat Bogdan Drăghlci, 
Valeriu Milea — jr. (de 11 ani) și 
Mihai Fieraru. Dintre promovați! 
la clasele superioare, o frumoasă 
Impresie au lăsat Florinei Alexe 
și Trajan Chnpan, asaltul tinere
tului anunțînd «o mare rivalitate 
în viitoarele reuniuni.

la St. 
(exce-

mai angajat

CLASAMENTE : 250 cmc — se
niori — I. A. iHeș (Steaua) 40 p, 
3. E. Milliner (Torpedo Zărneștl)

•ssriswasss

34 p, 3. Gh. Oproiu (Poiana Cîm- 
pina)

L
L.
E. __ .

30 cmc jr.
iana) 20 p, 2. C. Bivol (Muscelul- 
C. Lung) 17 p, “ 7 ___
(I.M.G. Buc.) 15 p ; 50 cmc jr. —
1. B. Drăghicl (St. r. Bv.) 30 p,
2. V. Milea (Muscelul) 17 p, 3. 
M. Fieraru (Steaua) 15 p ; echipe 
— 1. Steagul roșu Brașov 95 p,
3. Poiana Cîmpina 92 p, 3. Steaua 
85 p.

2. 
3.

28 p ; 125 
P. Schmidt
Tomeșvari 
Moașa (St.

— 1.

cmc — tineret 
(Poiana) 37 p. 
(Steaua) 30 p, 
r. Bv.) 30 p ;
C. Duță (Po-

3. O. Vrăjitoru

Troian IOANIȚESCU

L F. 
de la 
tata), ren ți, 
lejuit _____ __________ __
V. Stoian (Olimpia). 2. S. Stoica 
(Stirom), 3. S. Chiosolu (C.S.S? 
1). Juniorii mari și sen'orii au 
alergat împreună. A rezultat o 
cursă dinamică șl foarte spec
taculoasă. încă de la început, 
plutonul a trebuit mereu să se 
mobilizeze pentru a prinde dte 
un „fugar" : pe ultimul dintre 
ei, o. Mitran (evadat cu două 
tururi înainte de sprintul final) 
nu l-a mai ajuns. Lată rezulta
tele : juniori mari : 1. C. Popa 
(C.S.S. 1), 2. V. Pavel (Voința). 
3. N. Manolache (Stirom). Seniori: 
1. O. Mitran (Steaua), 3. Oct. Tu
dor ache (Steaua), 3. T. Drăgan 
(Stirom).

In cea de a III-a etapă a Di
viziei „A* de lupte greco-roma- 
ne, majoritatea rezultatelor au 
fost cele scontate. Se cuvin, în 
special, remarcate succesele re
purtate in deplasare de Rapid 
București sl Industria sârmei Bu
zău, cele două formații cîștigînd 
în fata echipelor gazde. Iată cî- 
teva amănunte :

SERIA I. Baia Mare. Cum era 
de așteptat, cunoscuta garnitură 
a clubului Steaua n-a avut pro
bleme nici cu SIMARED din lo
calitate (7—3), nici cu Bihoreancă 
Marghita (8—2). A surprins doar 
categorica victorie (9—1) cu 
care formația băimăreană a cîs- 
tigat în fața celei din Marghita. 
(A. CRIȘAN-coresp.).

CIuj-Napoca. în Sala sporturi
lor din localitate a avut loc un 
„triunghiular" extrem de echili
brat, fiecare dintre formații obți- 
nînd cite o victorie, dar pier- 
zînd si cîte o întîlnire. Mai în- 
tîi, A.S.A. Cluj-Napoca a dispus 
de C.S. Arad cu 6—4, pentru ca 
apoi să cedeze (4—6) în partida 
cu Steagul roșu Brașov.* La rîn- 
du-1, C.S. Arad a întrecut cu 
7—3 pe steagul roșu. Victoria a- 
rădenilor în acest meci se cu
vine a fi evidențiată dîn două 
motive : 1. echipa n-a avut lup
tător la categoria 52 kg și 2. for
mația brașoveană este bine co
tată în competiția divizionară. 
(GH. LOZlNCA-coresp.).

SERIA a lll-a, Tulcea. Multi
pla campioană, Dinamo București 
a încheiat foarte repede contu
rile cu Industria Sîrmei Buzău 
(10—0) și cu Delta Tulcea (9—0). 
în schimb, cel de al treilea meci, 
Industria Sîrmei—Delta, s-a sol
dat cu o surpriză de proporții. Tînăra echipă din Buzău, pre
zentă pentru prima oară în Di
vizia Ș.A", a reușit să învingă 
(6—4) rutinata formație din Tul
cea. (P. COMȘA — coresp.).

Medgidia. Echipe de valoare a- 
propiată. Metalul București, Car- 
pați Sinaia șl I.M.U. Medgidia 
s-au întrecut cu deosebită dîrze- 
nie. în final, I.M.U. a cîștigat cu 
7—3 la Metalul, Car păți a dispus 
cu 6—4 de I.M.U., iar Metalul a 
terminat la egalitate. 5—5. cu 
Carpați. (R. AVRAM-coresp.).

Brăila. Farul Constanța a fost 
de departe cea mal bună echipă 
a „triunghiularului" din localita
te. în confruntarea cu Progresul 
Brăila, formația de pe malul mă
rii s-a impus cu un scor con
cludent : 7—3. Cu 6—4 a cîștigat 
și partida sa cu Muscelul Cîmpu- 
lung. Deosebit de echilibrată a 
fost întîlnirea dintre Progresul 
și Muscelul. La capătul partide
lor de la cele 10 categorii de 
greutate scorul era egal : 5—5. 
Punctajul tehnic (21,5—18,5) a dat 
cîștig echipei locale. (D. CRIS- 
TACHE — coresp.).

I 
I
I
I
I
I

I
I
I

I
I
I

Horoțiu SIMA

In „Cupa primăverii1* la tir
t. IONAȘCU REVINE : 595 P LA PISTOL VITEZĂ

Păcat că vremea nefavorabilă 
(stabătă vlnt In rafale, dumi
nică — vreme rece si ploaie). a 
pus capăt seriei de rezultate ri
dicate ne care o anunțaseră, vi
neri, in „Cupa primăverii”, noii! 
record național al lui Ilie Petru, 
in Întrecerea de pistol liber sl 
cele 590 p la pistol standard ale 
Elenei Taciuc. Așa, putem remar
ca un singur rezultat valoros in 
probele desfășurate in ultimele 
două zile ale competiției, cri rea
lizat la pistol viteză de către 
Leonard Ienascu. cu 595 p, nou 
record personal. Este Îmbucură
toare si performanța, dar mai 
de bun augur este, ni se pare, 
revenirea, In afirșlt, in centrul 
atenției a acestui ttnăr care, la 
un moment dat, dispăruse din 
aria performanței, te ciuda ta
lentului său. Eugen Antonescu 
ia un stări relativ bun tn nou’ 
sezon (lltt p, la pușcă liberă 3 
poziții). S-ar putea ea 1984 să fie 
anul tn care trăgătorul dlnamo- 
vlst, talentat, muncitor, serios, 
să înceapă să se Impună sl tn 
concursuri internaționale.

REZULTATE TEHNICE, pușcă 
standard W f.e. Juniori : L B. 
Cblriță (Pionierul București) 573 
p, i. C. Delimarlan (CFR Arad) 
575 p, 3. S. Bulcllu (CSȘ Rădăuți) 
574 p ; juniore ! 1. Cerasela Un- 
gureanu (Steaua) 583 p, 2. Adria
na Avram (Cuglr) 578 p. 3. Si
mona Onfceanu (TEFS) 577 p ;

pușca liberi 3x40 f. seniori :
E. Antonescu (Dinamo) 1142 _
1. L Joldea (Dinamo) 1138 p, 3. F. 
Mirnșan (Dinamo) 1128 p ; pușcă

1. 
p.

standard, 3x20 f, senioare : 1. 
Niculina Iosif (TEFS) 574 p. 2. 
Daniela Zamfir (Dinamo) 572 p, 
3. Daniela Toader (Unirea Foc
sani) 570 p ; juniori : l M. Ilioiu 
(Steaua) 562 p, 1. Gh. Petrache 
(TEFS) 553 p, 3. F. Brfnduși 
(ASA Oradea) 552 p ; junioare : 
1.* Aurelia Toader (Steaua) M9 
P. 2. Gabriela Crlșan (Olimpia) 

p. 3. Olimpia Rus (ASA Ora
dea) 545 p ; pistol viteză, seniori: 
L L. Ion aș cu (Steaua) 595 p, 2. 
T. Tașcă (Dinamo) 583 p, 1 B. 
Corbu (Steaua) 592 p ; juniori : 
1. D. Neagu (Steaua) 584 p, 2. 
S. Burceag (Steaua) 575 p. >. 
O. Vișan (Dinamo) 569 p ; plato! 
standard, junioare : 1. Mariana 
Elefterie (Steaua) 557 p, 2. Daniela 
Dumitrescu (C.T. Alexandria) 
556 p, 3. Camelia Tudor (Dinamo) 
555 p ; pistol 10 m, senioare : 1. 
Elena Taduc (Steaua) 382 p : ju
nioare : 1. Camelia Tudor 574 p, 
seniori : 1. C. Bai (Dinamo) 179 
p ; juniori ; 1. V. Nlstor (Letea 
Bacău) 569 p ; pușcă 10 m, ae- 
nloare : 1. Daniela Toader 383 p. 
juniore s 1. Mîhaela Ignat 
(Steaua) 379 p ; seniori ; L E. 
Antonescu 580 p ; juniori • 1 C. 
Delimarlan 562 p.

1.

Radu TIMOFTE
I" 11 «lins ^BgPWSBWJU..u. ..i

DUPÂ CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BASCHET

• Timișoara. Continuînd buna e- 
voluțle din această ediție a cam
pionatului republican pe echipe, 
C.F.R. Timișoara a obținut două 
noi victorii categorice : 8—2 cu 
Electromureș Tg. Mureș și 7—3 
cu C.S. Satu Mare. Al treilea 
meci, Electromureș—C.S. Satu 
Mare, s-a încheiat cu succesul 
primei formații: 6—4. (C. CRE- 
TU-coresp.).

SERIA a n-a. Băllești. Evolu- 
înd pentru â doua oară în fața 
propriilor suporteri, formația să
tească Metalurgistul a obținut o 
frumoasă performanță reușind să 
întreacă pe C.S.M. Reșița, echi
pă cu îndelungată prezentă în 
primul eșalon: 5—5 (21—19 la
punctajul tehnic). Tot datorită 
punctajului tehnic mai bun a cîș- 
tigat și garnitura reșițeană în 
confruntarea cu Progresul Bucu
rești: 5—5 (20—19). întîlnirea din
tre Progresul și Metalurgistul a 
fost dominată de luptătorii bucu- 
reștenl, care s-au impus clar : 
7—3. (GH. GHEORGHIȘAN-co- 
resp.).

Slatina. în grupa din localitate 
și-au disputat întîietatea C.S.M. 
Craiova, Centru! de antrenament 
Tg. Jiu, Vulturii Textila Lugoj și 
Aluminiu Slatina. De-a lungul 
celor 5 meciuri, cea mal bună 
comportare a avut-o formația 
slătineană, învingătoare în toate 
partidele : 9—1 cu C.S.M. Craio
va, 8—2 cu Centrul de antrena
ment Tg. Jiu și 7—3 cu Vulturii 
Textila Lugoj. Echipa din Tg. 
Jiu a obținut șl ea două succese: 
6—4 cu C.S.M. Craiova șl 5—5 
ftl—19) cu Vulturii Textila. (D. 
MlHAlL-corsep.).

Rm. Vîlcea. Prezentînd o for
mație bine pregătită și omoge
nă, L.C. Dacia Pitești a repur
tat două noi victorii, consolldîn- 
du-șl poziția de lideră a acestei 
serii. în primul meci, cu Chi
mistul dtn localitate, șl în cel de 
al doilea, cu Electroputere Cra
iova, echipa piteșteană a cîștigat 
cu același scor : 8—2. întîlnirea 
dintre Chimistul șl Electroputere 
s-a terminat la egalitate, 5—5. 
(S. GEORNOIU — coresp.).

SERIA a IV-a, Piatra Neamț. I 
După succesele obținute șl tn a- I 
ceastă etapă. Rapid București se • 
anunță pretendentă Îndreptățită 
la primul loc In serie : 7—3 cu a 
Ceahlăul Piatra Neamț șl 6—4 cu I 
C.S.M. Suceava — lată rezultate | 
care confirmă forma bună a ■ 
luptătorilor glulestenl. Formația * 
suceveana a plecat de la Piatra 
Neamț cu victoria In fața ecnl- I 
pel locale : 6—4. (C. RUSU-co- I
resp.). *

Botoșani. Dacă tn primele două | 
etape C.S. Botoșani a pierdut — I 
șl încă la scoruri mari — 3 din • 
cele 4 meciuri, lată că de astă 
dată se poate felicita pentru fru- | 
moașa comportare : 8—2 cu I
A.S.A. Buzău sl 9—1 cu Nicolina I 
Iași. Formația Ieșeană, aflată la 
alte ediții In lupta pentru call- | 
flcare la turneele finale, a cedat I 
șl În fața tinerel echipe buzo- I 
lene : 4—«. (T. ungureanu-
coresp.). g

Galați. Metalul Rădăuți, fosta I 
echipă a campionului olimpic 
Stefan Rusu, a obținut două vlc- s 
toril cu 8—1 ta fața formațiilor I 
Dunărea Galați șl S.C. Bacău. I 
Suporterii „Dunării” au avut to
tuși satisfacția de a aplauda suc- a 
cesul detașat (7—3) obținut de I 
echipa gălățean» ta întîlnirea eu I 
S.C. Bacău. (T. STRIOPOL-eo- 
resp.).

Etapa a IV-a se va desfășura | 
la 37 mal.

STEAUA LA AL
(Urmare din pag. 1)

Antrenorii Mihai Nedef și 
Nieolae Pîrșu au meritul de a 
fi reușit să-și aducă formația 
în formă optimă tocmai în me
ciurile cele mai importante, 
atunci cînd de fapt s-a stabilit 
câștigătoarea. Ei au avut la 
dispoziție un lot valoros și o- 
mogen de jucători. Aportul 
principal la realizarea acestui 
succes al baschetbaliștilor de 
la Steaua și l-au adus Costel 
Cernat (care, atunci cînd vrea, 
este irezistibil), Florin Ermu- 
rache (constant la o valoare 
ridicată), Virgil Căpușan 
(eficace, sigur pe el In mo
mente grele), Petre Britaiș- 
teanu și Anton Netolițchi, con
ducători de joc cu experiență, 
cu fantezie și reușite deose
bite, iar pivoții Roman Opși- 
taru, Gheorghe Oczelak și Vio
rel Ion și-au făcut din plin 
datoria în lupta sub panouri 
și, spre marele lor merit, nu 
numai acolo.

Un ciștig pentru echipă este 
GnăruȚ Atiila Szabo, care s-a 
Încadrat repede în angrenajul 
destul de complicat al unei 
echipe de talia Stelei. Au fost 
folosiți mai puțin șl doar ta 
meciuri ușoare Gabriel Sării (ca
ic nu Înregistrează fosă saltul 
de eaEtate așteptat), Gabriel 

fl Bordan B.Vbulescu.
Acert a! B lc« tltta cucerit 

fc bascitetbaiișiii de la Steaua

15-lea TITLU
trebuie să constituie pentru 
jucătorii și antrenorii respec
tivi un îndemn la realizarea 
de noi performanțe pentru 
baschetul românesc, fiindcă 
mulți dintre sportivii de mai

sus sînt component! ai lotului 
național, ai ECHIPEI REPRE
ZENTATIVE, și, fa această pos
tură, ei - au obligația sporită 
de a se pregăti și înregistra re
zultate pe măsura condițiilor 
oferite pentru formarea lor ca 
sportivi, ca oameni, de Clubul 
sportiv al armatei. Steaua.

„U“ A ÎMBINAT EXPERIENȚA CU TINEREȚEA
(Urmare din pag. 1)

nite de la C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca (din pepiniera antreno
rului Horia Pop), care și-au ma
nifestat din pita talentul șl buna 
pregătire. Trebuie menționat că 
un atu Important ta prestația 
baschetbalistelor clujene l-a 
constituit capacitatea de a re
zista efortului solicitat de rit
mul alert care a caracterizat 
jocul studentelor, calitate da
torată faptului că antrenorul 
N. Martin s-a ocupat de-a lun
gul Întregului campionat de 
asigurarea bunei pregătiri fi
zice. In acest sens, este eloc
vent faptul că ta timpul tur
neelor divizionare v echipa Uni
versitatea a putut fi văzută 
efectuind ta flecare dimineață 
antrenamente ta aer liber.

Continuînd tradiția baschetu
lui clujean, _U“ s-a menținut 
pe linia vechilor generații ți 

contribuția adusă toturl- 
naționale, <fin care fac a-

cum parte Magdalena Pal! (e- 
vident cea mai bună baschet-

balistă a țării, cu aport decisiv 
prin punctele marcate șl prin 
prestația ta lupta sub panou), 
Virginia Popa, Gabriela Kiss 
— componente ale reprezenta
tivei de senioare, Enyedi TUnde 
și Aurora Dragoș — din lotul 
de junioare. Desigur, nu poate 
fi omis aportul celorlalte com
ponente ale echipei : Mariana 
Bagiu (căpitana echipei) și 
Gheorghița Bolovan au fost din 
nou exemple de abnegație pen
tru culorile clubului, iar Su
san a Șandor (intrată ta vede
rile selecționerilor lotului na
țional), Elisabeia Szcgledi, 
Anne-Marie Steriu, Carmen 
Costanașiu și Heidemarie 
Schuster au participat și ele 
din plin la cucerirea titlului.

In sfîrșit, să nu uităm spri
jinul primit de baschetbalis
tele de la Universitatea din 
partea biroului secției (pre
ședinte conf. univ. Ioan Proi- 
nov) și a publicului, care de 
cele mal multe ori a umplut 
Sala, sporturilor ți Ie-a Încu
rajat cu căldură și sportivi
tate.

„CUPA SPERANȚELOR- 
LA BADMINTON

„Cupa speranțelor* la badmin
ton, ediția a n-a, desfășurată la 
Onești, tn organizarea comisiei 
municipale de resort șl cu spri
jinul Comitetului județean al 
U.T.C. Bacău, a stabilit următorii 
clasați pe podium t maseunn : 
L F. Balaban (Onești), 1 I. Ba
laș, (Tg. Mureș), 3. R. Roosz (De
va) ; feminin : 1. K. Stach (Tg. 
Mureș), 3. C. Bute (Onești), 3. 
C. Cosma (Tg. Mureș). Pe ecni- 
pe : 1. Tg. Mureș, 2. Onești, 3. 
Reșița, *. București.

„ȘTAFETA CETĂȚILOR
(Urmare din pag. 1)

derurgic Hunedoara, ta frun
tea unui pluton ta care erau 
și consacrați.... frumoasa pri
mire de la Sarmizegetusa, la 
care au contribuit elevii școlii 
generale și primarul Valeria 
Secan..., succesul alergătorului 
Aurel Toader (Rapid) care, ca
tegoric, cel mai bine pregătit 
dintre participant!, a cîștigat 
(alergînd bine, mereu proas
păt) toate cele 3 schimburi ta 
care a participat (intre care 
și cel de 22 km).... entuziasmul 
și vioiciunea cu totul remar
cabile ale lui Dinu Cristea, care, 
la 73 de ani ai săi a fost 
„sufletul" Întrecerii, al bunei 
dispoziții in caravana ștafetei 
(evident, prezent ca tehnician, 
nu ca alergător), Mircea Ște- 
fănuț, 18 ani, de la Metalul 
Cugir (antrenor V. Lupu), a 
plecat din start, tatr-un schimb 
de 17 km, de unul singur, de- 
pășindu-șl ușor adversarii. „Nu 
va reuși, se hazardează", „După

colo), roll 
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FORMAȚIA 0. TODUȚĂ-REVELAȚIA ZILEI
Prin cele 3 victorii obținute in 

reuniunea din 8 aprilie, formația 
antrenată de D. Toduță a rein
trat. după o absență de doi ani, 
fel rîndul formațiilor fruntașe, 
ară tind că, în acest an, va pârăsi 
zona fierbinte a subsolului clasa
mentului. Spic, lansat puternic 
din start, a reușit să păstreze 
un minim avantaj în fața Iul 
Melinte. iar Negoiu sl Portocala, 
ambii susținuți puternic In lupta 
finală de tîriârul V. Pătrașcu, din 
zi în zi mal bun, au reușit «â 
„smulgă* cîte un cap adversari
lor for. Principala cursă a zilei 
a revenit lui Manuc, la a doua 
victorie consecutivă, el ară tind 
că deține o formă ce face cinste 
antrenorului I. Oană. Tot din 
formația aceasta a mal învins si 
Papin, condus fără greșeală de 
tinărul Dumitrescu. Tot două vic
torii a obținut și S. Ionescu. cu 
Hrcnlta, o reușită fiică a Hrubei 
șl Radnei, victoria el fiind faci

litată de modul cura și-au „sus
ținut* adversarii sansele, pentru 
care au primit oprobiul publicu
lui spectator. Lista învingători
lor a fost completată de Herma- 
ttc, un excelent produs al Hema
tiei care a realizat tm record 
oe spune tot l:3O,6/km șl de care 
se va mai vorbi , Hălmaș, con
dus cu răbdare și precizie de v . 
Mihai, șl Sulitaș, victorie cu care 
șl-a făcut reintrarea antrenorul 
Gh. Popescu șl de la care aștep
tăm replică. Rezultate tehnice : 
Cursa I : L Hălmaș (V^ Mihai) 
1:35,2 ; 2. Deditica, 3. Trandaf. 
Cota : cîșt. 4, ord. triplă 234.
Cursa a H-a : L Portocala (V. 
Pătrașcu) 1:37,8, 2. Arsena. Cota^: 
cîșt. 7, ev.. 65. Cursa a IH-a : L 
Hematie (Pașcă) 1:32,6, 2. Negos- 
tina. Cota : cîșt. 1, ev. 63. Cursa 
a IV-a : i. Papin (Dumitrescu) 
1:31.3, 2. Gogol. 3. Sorin, Cota : 
cîșt. 2,40, ev. 3, ord. triplă 291. 
Cursa a V-a : L Spic (Toduță)



t. Bihor este 
un cuplaj 

ioiKfc- De la 
a selecționa- 

României și 
irul prelimi- 
itului euro- 
r, la Buda- 
pentru juni- 

kntinuare. de

la ora 17, se va disputa par
tida amicală dintre primele e- 
chipe reprezentative ale Româ
niei și Israelului. Acest joc va 
fi un nou prilej de verificare 
a selection abililor români, în- 
tr-o formulă fără jucătorii di- 
namoviști, aflati la Liverpool. 
Lotul reprezentativ român, ca 
și cel al oaspeților, se află la 
Oradea

LUPTA
PENTRU
ONOARE

DIVIZIA „C" - REZULTATELE ETAPEI A 18-a
Programul și arbitrii etapei viitoare (duminica 15 aprilie)

SERIA I SERIA A V-a SERIA A IX-a

NTERNEP, PLUTONUL SE AGITA
pag. 1)

Irilor fluieru- 
rimă mărime, 
li un lucru 
I Pentru sim- 
l duminică, 
Elegați să o- 
I 8 stadioane 
eplin datoria, 
la Baia Mare, 
p), a refuzat 
I un penalty, 
I Este meritul 
Ide frații OI- 
laflată Intr-o 
n clasament, 
■psihice nece- 
jmei victorii 
Ujfcit. de a- 
Pdesfășurată 
Lcca Axente, 
Lrea... ploieș- 
|cu, a ignorat 
Irecedat golul 
k fost o e- 
ră. ar putea 
L ^Birul a- 
r putea
stă singulară 
k la înscrie- 
|si atunci ? 
nție Ia dele- 
Lbri ai comi- 
kima porțiune 
Irelor „A" se 
I mult decît 
I in ambele 
eres ale cla- 
Icul întrecerii 
ru un loc pe 
tean", ca și 

retrogradării, 
fluierului se 

Iptată atît a- 
și penaltyu- 

la mijloacelor 
rtanți în toiul 
kmijloaee a- 
Bntare. care 
egritatea eor- 
»r, printre ei

„ll“-lui re- 
nefefcire, e- 
k stau la in
ii capitol, Ji-

cleanu și Cămătaru fiind tri
colorii accidentați la ultimele 
meciuri susținute de Universi
tatea Craiova. „Faultul groso
lan comis de Mircea Popa a- 
supra lui Cămătaru trebuia 
să-i atragă jucătorului petro- 
șenean cartonașul roșu", a- 
firma Mircea Rădulescu, actua
lul antrenor al Universității 
Craiova și „secund" la echipa 
națională. Or, arbitrul Șerban 
Necșulescu, nu i-a arătat 
lui M. Popa, nici măcar 
cartonașul galben !
Fotbalistul 
continuare, 
dion Cămătaru stă pe tușă în- 
tr-o perioadă în care echipa 
națională susține (mîine, la 
Oradea) unul din ultimele 
teste înaintea turneului final 
al C.E.

Sînt, fără îndoială, înteme
iate motivele care, acum, spre 
final de campionat, ne deter
mină să pledăm pentru un 
plus de atenție tn delegarea 
arbitrilor.

Jiului
în 1

i-a 
nici 

! Urmarea ? 
i joacă în 
timp ce Ro-

V-ați întrebat vreodată ce 
resort interior ii face pe 
alergătorul de 5 000 m sau 
10 000 m 
cursa cînd fruntașii _ 
ajung din urmă cu o tură 
de pistă sau chiar cu două ?

Din tribune, aceste mo
mente sini adeseori taxate 
cu o ironie crudă : „Ce faci, 
tataie ? Te-a apucat som
nul 7“ sau „De ce nu stai, 
nene, acasă. Ia televizor, 
dacă ești atît de obosit ?“ 
sau „Cine te-a pedepsit, 
bre, să-ți amărăști zilele 
pe stadion, dacă nu mai 
poți ?“ etc., etc., etc.

Grele momente, fără în
doială, in plan profund u- 
man (nu numai în cel com- 
petițional), pentru alergăto
rul (alergătorii) din coadă 
— aceste situații.

Totuși, codașul, ironizatul, 
umilitul găsește resurse ne
bănuite pentru a lupta pină 
la capăt ! Infruntind, cu
rajos și demn, totul și pe 
toți !

Și luptă pentru onoarea 
lui.

Iată marea eursă — su
perioară, tn esența ei ome
nească — pe care atit Du
nărea Galați, cît și Petrolul 
Ploiești sini pe cale să • 
ciștige.

Chiar dacă vor retro
grada !

Onoarea, ea, nn retrogra
dează.

Marius POPESCU

să-și continue 
ei îl

Celuloza Piatra Neamț — C.F.R. 
Pașcani 0—0, Cetatea Tg. Neamț
— Electro Bucecea 1—0 (0—0), La
minorul Roman — Zimbrul Șiret 
1—0 (0—0), Șiretul Pașcani — Car- 
pați Gălăneștl 4—0 (3—0). A.S.A. 
Cîmpulung Moldoveneso — Uni
rea Să veni 4—0 (1—0), Cristalul 
Dorohoi — Minerul Vatra Dornei
3— 2 (2—1), Metalul Rădăuți — 
Relonul Săvinești 1—0 (1—0), Mi
nerul Gura Humorului — Avîntul 
Frasin 4—0 (1—0).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a 18-a : 1. C.F.R.
PAȘCANI 28 p (40—8), 2. Mine
rul Gura Humorului 26 p (32—11), 
3. Laminorul Roman 23 p (23-11), 
...pe ultimele locuri: 15. Celulo
za P. Neamț 12 p (19-29). 16.
Unirea Săveni 11 p (16-33).

ETAPA VIITOARE : Minerul Gura 
Humorului — Șiretul Pașcani : O. Rad 
(Sighet), Avîntul Frasin — Cetatea 
Tg. Neamț : V. Luca (Gh. Gheorghtu- 
Dej), Electro Bucecea — Laminorul 
Roman : I. Nistor (Comânești), Cor- 
pați Golănești - Cristalul Dorohoi : 
A. Grama (Bistrița), C.F.R. Pașcani
— Relonul Săvinești : S. Jipa (Buzău). 
Celuloza P. Neamț - Metalul Ră
dăuți : S. Costea (Brăila), Minerul 
Vatra Dornei — A.S.A. Cîmpulung : 
V. Mîrza (Dej), -Z mbrul Șiret — Uni
rea Săveni : G. Drîmbâ (Bacău).

SERIA A H-a
Aripile Bacău — Constructorul 

Iași 1—1 (1—0), Viticultorul Pan- 
ciu — Proletarul Bacău 1—0(0—0), 
Mecanica Vaslui — Petrolul Moi- 
nești 2—0 (1—0), Voința-Gloria 
Odobești — Letea Bacău 1—1 
(0—0), Energia Gh. Gbeorghiu- 
Dej — Chimia Mărășești 1—0 
(0—0), Minerul Comănești — Lu
ceafărul Adj ud 1—0 (1—0), Vic
toria Gugești — FEPA 74 Bîrlad
4— 0 (1—0), Metalul Tg. Secuiesc
— Inter Vaslui 4—0 (0—0).

Mecanica fină Steaua București
— Tehnometal București 3—1 
(0—0), Argeșul „30 Decem
brie- — ISC1P Ulmeni 2—0 (1—0), 
ICSIM București — Aversa Bucu
rești 1—1 (1—0), IUPS Chitlla — 
ICPB Bolintin Vale 0—0, Abato
rul București — Flacăra roșie 
București 1—1 (1—1), Constructo
rul Călărași — Viitorul Chirnogi 
0—0, Viscolii București — Danu
biana București 3—3 (1—1), S.N. 
Oltenița — F.C.M. Giurgiu 3—0 
(0—0).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 29 p 
(35-7), 2. Danubiana București
23 p (37-23), 3. Abatorul Bucu
rești 22 p (24-18)... pe ultimele 
locuri : 14. Constructorul Călă
rași 13 p (13-29), 15. Viitorul
Chirnogi 13 p (15-35), 16. F.C.M. 
Giurgiu 11 p (11-28).

ETAPA VIITOARE : I.S.C.I.P. Ulmeni
— Abatorul București : H. Voicu (Ga
lați), Danubiana București - Construc
torul Călărași : S. Tutuianu (Fetești), 
Tehnometal București — Argeșul ,,30 
Decembrie" : I. Floricel (Brașov), Vi
itorul Chirnogi — I.C.S.I.M. București : 
I. Măceșanu (FH-icși), Viscofil Bucu
rești — I.U.P.S. Chitila : V. Roman 
(Ploiești), F.C.M. Giurgiu — Flacăra 
roșie București : I. Co man (Tîrgoviște), 
Mecanica fină Steaua București - Ș.N. 
Oltenița : I. Condruț (Mangalia), 
I.C.P.B. Bolintin — Aversa București : 
V Popescu (Craiova).

SERIA A VI-a '
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FAULTUL AICI, SANCȚIUNEA . DINCOLO
Mai era o jumătate de ora pmă 

la meciul cu S.C. Bacău. In ves
tiarul Rapidului era o liniște de
plină. Undeva se cuibărise chiar 
teama, deși se făceau eforturi să 
se evite o asemenea stare de spi
rit. Jucătorii se echipau. Doar 
Sameș stătea nemișcat Intr-un fo
toliu. Apt de joc ptnă simbătă 
seara, el se simțea rău după ac
cidentul din meciul cu sportul 
studențesc, avea amețeli și nasul 
tncd vtnăt, și a trebuit sd re
mind tn vestiar. Moment greu.

...Dar meciul a început. A ata
cat Rapidul, Insă replica băcăua
nilor a fost promptă, tn min. 8 a 
„țișnit", eu viteza-i cunoscută, 
Șoiman. Ca un resort, cu un 
efori admirabil și eu o viteză ne
bănuită, l-a ajuns fundașul Gri- 
gore, care a trimis mingea In cor
ner. Și M. Grigore, venit de au
rind pe scena Diviziei „A", la o 
vtrstă cind alții se lasă de fotbal, 
— aproape 30 de ani —, a înțeles 
că trebuie să facă orice, sd supli
nească lipsa lui Sameș. Și a reu
șit. Eforturile lui și ale colegilor 
săi m făcut, și cu șansă, e ade-

vărat, dacă na gindim la marile 
ratări ale băcăuanilor, ca Rapid 
sd încheie victorioasă o partidă 
de care se temea atu de mult.

*
Greșeala e omenească și arbitrii 

au destule circumstanțe atenuante 
In acest sens. Depinde insd de 
gravitatea ei. De neînțeles a fost 
hotărtrea pe oare arbitrul, Șerban 
Necșulescu a luat-o tn min. 77 al 
partidei Rapid — S. C. Bacău. 
Portarul Mânu a ieșit in Inttmpi- 
narea lui Șotman și, prin alune
care, a degajat balonul. Băcăua
nul a căzut ți el. Arbitrul a apre
ciat că portarul a comis fault. 
Greșit, după părerea noastră. Dar 
cea mai surprinzătoare hotărtre a 
venit după aceea. TAZA S-A 
PETRECUT IN CAREU, IAR AR
BITRUL A ACORDAT LOVITURA 
LIBERĂ DE LA.» 17 m. Scoaterea 
loviturilor din suprafața de pe
deapsă trădează atitudinea de 
compromis, de lipsă de curaj și 
fermitate. O atitudine des tntU- 
nttă. din picate.

Constantin ALEXE

CÎND UNII SAR COARDA

Pe primele locuri : L ARIPILE 
BACAU 26 p (33-12). 2. Mecanica 
Vaslui 23 p (26-15), 3. Victoria 
Gugești 22 p (26-15), 4. FEPA
74 Bîrlad 22 p (26-19) ...pe ulti
mele locuri : 15. Constructorul
Iași 14 p (14-19). 1«. Energia Gh. 
Gheorghlu-Dej 12 p (14-29).

ETAPA VHTOARE : Victoria Gogești
— Mecanica Vaslui : L Toma (P. 
Neamț), Proletarul Bacău - Voința 
Gloria Odobești : G. lamandi (Plo
iești), Constructorul lași - Minerul 
Comânești :S. Marin (Brăila), FEPA 
74 Bîrlad — Metalul Tg. Secuiesc ! 
O. Vișinescu (București), Chimia Mă- 
rășeștl - Letea Bacău : L Paraschiv 
(Botoșani), Inter Vaslui — Energta 
Gh. Gheorghtu-Dej : I. Malcîu (Ttrf- 
cea). Petrolul Moinești — Vfaicuitonri 
Panciu : A. Valda (Odorheî), Lucea
fărul Adjud - Aripile Bacău s F. 
Brinzoi (București).

SERIA A UI-M
D.V.A. Portul Galați — Meta

lul Mangalia 1—1 (F-0), Portul
Constanța — Chimia Brăila >—0 
(0—0), I.M.U. Medgidia — Voința 
Constanța 1—0 (0—0), Chimpex
Constanta — Victoria T.G. Galați 
1—0 (1—0), Șoimii Cernavodă — 
Cimentul Medgidia 3—3 (1—1), 
Laminorul Brăila — Ancora Ga
lați 4—1 a—0), Progresul Isaccea
— S.N. Tulcea 2—0 (B—0), Arm- 
blum Mă cin — Victoria Tecuci 
t-o a—o).

Pe primele locuri ; L META
LUL MANGALIA 27 p (29-13). 2 
I.M.U. Medgidia 22 p (30-19), 3. 
Arrubium Măcln 20 p (32-20).- 
pe ultimele locuri : ÎS. Ancora 
Galați 13 p (20-37). M. Șoimii 
Cernavodă 10 P (12-34).

Recolta Stoi cănești — Flacăra- 
Automecanica Morenl 2—1 (0—0), 
Muscelul Cîmpulung — Dacia 
Pitești 1—1 (1—0), Chimia Găeștl
— Metalul Mija 1—0 (1—0), Du
nărea — Venus Zimnicea — Ce
tatea Tr. Măgurele 1—0 (1—0),
Electrica Titu — Petrolul Videle 
4—1 (4—0), Știința Drăgănești
Olt — Sportul muncitoresc Cara
cal 3—1 (1—1), Textila Roșiorii
de Vede — Electronistul Curtea 
de Argeș 2—0 (1—0), Cimentul
Flenl — Progresul Corabia 0—0.

Pe primele locuri : 1. FLACĂ
RA MORENI 27 p (46-10), 2. Mus
celul Cîmpulung 24 p (35-8), 3. 
Dacia Pitești 21 p (29-19)... pe 
ultimele locuri : 15. Cetatea Tr. 
Măgurele 12 p (27-37), 16. Chimia 
Găeștl 12 p (19-34).

ETAPA VIITOARE : Cetatea Tr. 
Măgurele — Cimentul Fieni : A. Nițu 
(Ploiești), Flacăra Morenl - Electro
nistul Curtea de Argeș : S. Grosu 
(Călărași). Dunărea Venus Zimnicea
— Sportul muncitoresc Caracal : V. 
Busuioceanu (Rm. Vîlcea), Petrolul 
Videle — Muscelul Cîmpulung : S. 
Catană (Drobeta Tr. Severin), Chimia 
Gâești — Electrica Tita : I. Spătaru 
(Galați). Dacia Pitești — TextMa Ro
șiori : M. Stânescti (Gkwgiu), Pro
gresul Corabia — Recolta Stolcăneștl : 
E. Mitrea (București), Metalul Mija
— ȘtHnța Drăgănești : G Petre (Me
diaș).

SERIA A VH-a
Drobeta Tr. SeverinCJS.M. _______  __ ________

Electroputere Craiova 4—3 (2—1). 
CJ.R. Craiova — Jiul Rovinari
9—0 (2—0), Diema Orșova — Me
canizatorul Simian 0—0, Petrolul
Țldeni — Lotru Brezol 4—1 (1—1), 
Pandurii Tg. Jiu — Celuloza Dro
beta Tr. Severin 3—2 (2—1), Ar
mătura Strehaia — Progresul 
Bănești 3—0 (3—0), Dunărea Ca
lafat — Metalul Mihăeștl 2—1 
O—l), Metalurgistul Sadu — Vi
itorul Drăgășani 3—0 (0—0).

Pornind de la acest titlu am 
putea reaminti axioma In virtu
tea căreia, cea mai bună apărare 
este atacuK Iar de aici ajungem 
la apărarea F. C. Oltului, cea mal 
bună din divizie, cu numai 18 
goluri primite. Este meritul liniei 
de fund, cu acest cuplu Bum- 
bescu-Cățol In prim plan, dar Și 
al... atacului, „tăvălug" acasă, 
dispus contraatacului, In depla
sare. Pornind de la defensiva Ol
tului ajungem insă și la... atacul 
Sportului studențesc, recunoscut 
pentru valoarea sa In deplasare. 
Care atac a fost chemat, dumi
nicii, Ia Slatina, să lupte cu cea 
mai bună apărare. Aici intervine, 
Insă, contradicția. Pentru că dacă 
Bumbescu șl Cățol au juncat ea 
de obicei, linia de asalt a studen
ților a depus imediat armele, de 
cum a simțit o apărare tare. Și 
dacă „vulpoiul" M. Sandu a în
cercat, cit de cit, sd sa batd eu 
„apărarea de sttncă" a Oltului, 
ceilalți participanți la faza ofen
sivă (cu Bagi, Coraș și TerAeș in 
frunte) au cam... sărit coarda. 
De unde și seceta șuturilor la

poartă (unul tn prima repriză, 
două după pauză). Temlnau-se 
de „tăria" fundașilor de la r: C. 
Olt, înaintașii studenților bucureț- 
tent au comis marea greșeala de 
a renunța la luptă, la găsirea 
metodelor prin care să surprtndd 
aceeași apărare pe ears o mge- 
nunchiaseră tn campionatul tre
cut, cu 1—1, tot tn deplasare, șt 
unde nu-i putere de luptă, și nici 
ambiție, păcat de talent !

*
Duminică, la meciul de la Sla

tina, s-a stabilit un „record" demn 
de „cartea performanțelor rare". 
In mtn. U, tn echtpa gazaa tn 
locul lui Eftimie, accidentat de 
Coraș, a intrat Balaur. N-au tre
cut deett trei (exact trei I) se
cunde de etnd Balaur a intrat tn 
Joc și a primit cartonaș gamen 
pentru tntrare tare la Șerbdnicd, 
pe care, dealtfel, l-a scos atn joc. 
Arbitrul L Velea a reușit eu acel 
cartonaș galben inspirat sd liniș
tească spiritele încinse. Cum nu 
o făcuse tn alte faze, de ambele 
părți t

Mircea M. IONESCU

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• lot agențiile Loto-Pronosport 

mai pot fi depuse numai astăzi 
butet’ nete de participare la atrao- 
tlvul concurs Pronosport de 
miercuri 1.1 aprilie 1084, cu -me
ciuri din primul tur al aemlfl- 
rvdeior cupelor europene la Ikxt- 
bal, între care șl cel dintre TjC. 
Liverpool si Dinamo București 
• De asemenea, aștăzl este ul
tima zi de procurare a biletelor 
cu numerele alese de <7v. pentru 
tragerea obișnuită Pronoexpres 
de mâne, ee se va desfășura In- 
cepînd '<te la ora 1745 în sala 
ctubuilui sportiv Progresul dtn 
București, str. dr. Stateovid 
nr. 42.

în aceste zile continuă Vtntfa- 
rea biletelor șl pentru tragerea 
excepțională Pronoexpres de du
minică 15 aprilie a.c., prilej de

Ml dștlguri in autoturisme 
„Dacia 1300-, mari sume de bani 
variabile si fixe el excursii peste 
hotare.
ClȘTTGURILB TBAGERH PBONO- 
KXPRES A EXCURSITLOB DIN 

4 APRILIE 1984
Cat. l a 1 variantă Auto

turism Dacia 1M0 ; cat. t : 3 va
riante 100% a 10.143 tel șl 1 va
riantă 25% a 4.551 tel ; cat. 3 : 
23 variante a 2.172 lei ; cat. 4 : 
88,25 a 672 lei; cat S : 247,50 a 
240 lei ; cat 4 : 7.628 a 40 lei ; 
cat 7 : 230,25 a 200 lei ; cat 8 : 
8.987,75 a 40 lei. Report la cate
goria 1 5.674 leL Autoturismul
Dacia 1300 a revenit participan
tului Zavldet Sava din Brașov. 
Cat. A « 12 variante a 17.647 lei 
dtn care : 12 excursii do 7 zile tn 
R. P. Bulgaria tn luna iulie șl di
ferența tn numerar.

ETAPA VIITOARE : Ancora Gokafl - 
Victoria Tecuci r G. Vaslle (Bucu
rești). Chlmpex Constanța — LM.U. 
MedgkKc : N. Gogoașe (Buzău). 
Victoria T.G Galați - Șoimii Cerna
vodă : G Hangana (lașt). ChMa 
BrăKa — Progresul Isoccea : G. Man 
caș (P. Neamț), Voința Constanța- 
D.V.A. Portu* Galați : V. Dobrescs 
(București), S. N. Tulcea — Anublum 
Mădn : G Stingă (Blriod), Cimentul 
Medgidia - Portal Constonța : T. Ba
dea (București), Metalul Manga4îa — 
Laminorul BrăUa : D. F. Mano le (Bu
curești).

SERIA A IV-a
Minerul FlHpertii de Pădure — 

Chimia Brazi-Ploieștl 3—1 (1—1), 
Metalul Buzău — Carpați Neholu 
1-^0 Q—0) — t-a jucat la Berea, 
Petrolul Berea — Rapid Fetești 
1—1 (0—0), Poiana Cîmpina —
Chimia-Victoria Buzău 0—3 (0—2). 
Unirea Urzicenl — Carpați Sinaia 
lr-1 (1—0), Tractorul Viztru — 
A.S.A. Mizll 1—3 (^—0). Petrolul 
Bălcol — Victoria Lehliu 3—0 
(1—0). Petrolul Ian ca — Victoria 
Tăndărel 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
BRAZI 31 p (53-15), 2. A.S.A.
Mlzil 25 p (35-17), 3. Chimia Bu
zău 25 p (35-19)... pe ultimele 
locuri : 15. 'Victoria Tăndărel 12 
p (16-39). 16. Unirea Urziceni 11 
p (16-32).

ETAPA VIITOARE : Rapid Fetești - 
Tractorul VTzfcu : D. Despa (Cîmpu- 
kmg), Victoria Lehliu — AS A. MTzîl : 
G. lonîță (București), Carpați Sinaia
— Minerul RHpeștii de Pădure : B. 
Orășteanu (Medita?), Chimia Victoria 
Buzău — Petrolul îanca ; R. Zlâvcg 
(lași). Unirea Urzicenl — Petrolul 
Băieoi : F. Rtzea (Alexandria), Chi
mia Braii — Poiana Cîmpina : G. 
Pîrvu (Constanța), Victoria ȚăndâreT
— Metalul Buzău : L Babane (Med
gidia), Carpați Nehciv ~ Petrolul 
Berea : I. Niculițcv (Focșani).

Pe primele locuri : L C.S.M. 
DROBETA TR. SEV. 28 p (43-18), 
î. Pandurii Tg. Jiu 24 p (29-18),
3. Dunărea Calafat 19 p (23-22),
4. Armătura Strehaia 19 p
(32-28)... pe ultimele locuri : 15. 
Jiul Rovinari 14 p (22-30), 16.
Lotru Brezol 13 p (25-50).

ETAPA VHTOARE : Celuloza Dro
beta Tr. Severin — C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin : A. Borșa (Cugir), Vi
itorul Drăgășani - Metalul Mîhăești : 
G. Schkmu (Rm. Vîkea), C.F.R. Cra- 
Fova — Electroputere Craiova : G. Bă- 
dfcă (Caransebeș), Lotru Brezol — 
Dunărea Ccricfot : A. Bâlescu (Bra
șov), But Rovinari — Petrokrf Țiclenl : 
A. Saw (Orovițo), Progresul Bâilești 
— Metalurgistul Sadu : N. Mita (Că
lca), Mecanizatorul Șîmîan — Armă
tura Strehata : L Petri (Arad), Pan
durii Tg. fiu — Diema Orșova : B. 
Sarori (OuJ-Napoca).

SERIA A Vm-a
Mureșul Explorări Deva — Me

talul Bocșa 1—0 (1—0), Minerul 
Oravlța — Mecanica Oră știe 2—0 
O—6), Minerul Certej — Minerul 
Anina 6—0 (1—0), Minerul-ȘtUnța 
Vulcan — Constructorul Timișoa
ra 4—1 (2—0), U.M. Timișoara
— Minerul Moldova Nouă 1—2 
(0—1), Dacia Orăștle — Minerul 
Anlnoasa 0—0. Victoria Călan — 
Minerul Paroșenl 1—0 (1—0), Me
talul Oțelu Roșu — Minerul Ghe- 
lar 1—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. MUREȘUL 
DEVA 28 p (33-13), 2. Victoria 
Călan 20 p (24-17), 3. Minerul 
Paroșenl 20 p (28-25)... pe ulti
mele locuri : 15. Metalul Bocșa 
15 p (23-30), 16. Minerul Anlnoa
sa 14 p (14-28).

ETAPA VIITOARE : Mtoerul Poro- 
șeni — Minerul Ghelcr : V. Voicu 
(Caracal), Minerul Moldova Nouă — 
Dacia Orâștie : E. Gîdea (Craiova), 
Minerul Anina — Victoria Călan : M. 
Agîu (Tg, Jki), Constructorul Timi
șoara — Metalul Oțelu Roșu : L 
hama (Oradea), Minerul Aniinoasa — 
Minerul Oravlța : f. Sandor (Arad), 
Mureșul Explorări Deva — Minerul 
Certej : M. Dărâban (Cisnâdîe), Me
talul Bocșa — U.M. Timișoara : T. 
Mânu (Tg. Jiu), Mecanica Orăștie — 
Minerul Știința Vulcan : R. Tobă 
(Oprlșor).

Strungul Arad — Oțelul Or. dr. 
Petru Groza 4—0 (1—0), Voința 
Oradea — Victoria Ineu 1—0 (1—0), 
Silvania Cehu Sllvaniei — Uni
rea Sînnicolau Mare 1—0 (1—0), 
Unirea Valea lui Mihai — în
frățirea Oradea 1—0 (0—0), Rapid 
Jibou — C.F.R. Arad 2—0 (0—0), 
Minerul Or. dr. Petru Groza — 
Minerul Suncuiuș 1—0 (1—0), Bi
horeana Mărghita — Unirea Tom
natic 0—1 (0—0). Minerul Sărmă- 
șag — Șoimii Lipcva 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 24 p (33-15), 2. Mi
nerul Or. dr. Petru Groza 20 p 
(32-25), 3. Voința Oradea 19 p 
(27-25)... pe ultimele locuri : 15. 
Bihoreana Marghita 15 p (27-30), 
16. Minerul Șuncuiuș 15 p (17-26).

ETAPA VIITOARE : înfrățirea Oro- 
dea — Silvania Cehu Silvaniei : M. 
Mihalca (Baia Mare), Unirea Tom
natic — Unirea Sînnicolau Mare : 
P. Golenț (Lugoj), Oțelul Or. dr. 
P. Groza — Unirea Valea lui Mihcri : 
I. Suciu (Cluj-Napoca), C.F.R. Arad— 
Minerul Sărmâșag : V. Stanca (Orâș- 
tie). Minerul Suncuiuș — Voința Ora
dea : M. Radu (Beclean), Bihoreana 
Marghita — Strungul Arad : S. Jucan 
(C. TurzM), ȘoîmW Strungul Lipova
— Rapid Jibou : V. Mureșan (Luduș), 
Victoria Ineu - Minerul Or. dr. P. 
Groza : P. Lizak (Satu Mare).

SERIA A X-a
Sticla-Arieșul Turda — C.E.M. 

Cluj-Napoca 3—1 (2—1), Minerul
Baia Sprie — Minerul Băiuț 2—2 
(1—2), Lăpușul Tg. Lăpuș — 
Bradul Vișeu 3—0 (2—0), CUPROM 
Baia Mare — Oașul Negrești 2—1 
(1—0), C.I.L. Sighet — Unirea 
Dej 3—0 (1—0), Olimpia Gherla
— Victoria Cărei 2—0 (1—0), Unio 
Satu Mare — Minerul Baia Borșa 
1—0 (1—0), Minerul Bălța — Chi
mia Tășnad 3—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. STICLA 
TURDA 30 p (35-12), 2. C.I.L.
Sighet 24 p (29-11). 3. Unio Satu 
Mare 22 p (32-15)... pe ultimele 
locuri : 14. Chimia Tășnad 14 p 
(17-29), 15. C.E.M. Cluj-Napoca
14 p (18-32), 16. Victoria Cărei 
8 p (22-20) — penalizată cu —6 
puncte.

ETAPA VIITOARE : C.E.M. Cluj-No- 
poca — Bradul Vișeu : V. Bonțiu (Re
ghin), Chimia Tășnad — OWtonpia 
Gherla : G. Cîmpean (Timișoara), 
Minerul Bălța — Minerul Baia Sprie : 
I. Vescan (Aiud), Minerul Băiuț — 
Cuprom Baia Mare: M. Bumbul (Ora
dea), Minerul Bala Borșa — GI.L. 
Sighet : M. Stoica (Tg. Mureș), Oașul 
Negrești — Sticla Arieșul Turda : T. 
Demian (Zalău), Victoria Corei — 
Unio Satu Mare r M. Crlșan (Arad), 
Unh-ea Dej — Lăpușul Tg. Lăpuș : L 
Smuc (Suceava).

SERIA A XI-a
Unirea Alba Iulia — Mureșul 

Luduș 3—0 (2—0), Metalotehnica
Tg. Mureș — Metalul Aiud 4—0 
(2—0), Minerul Rodna — Metalul 
Sighișoara 2—0 (1—0), Inter si
biu — Soda Ocna Mureș 2—3 
(1—0), Foresta Bistrița — Meca
nica Alba Iulia 2—1 (0—1).- IM1X 
Agnita — Electromureș Tg. Mu
reș 3—1 (2—0), Textila Năsăud
— Unirea Ocna Sibiului 0—1 
fO—0), Șurianul Sebeș — Oțelul 
Reghin 1—2 (1—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
ALBA IULIA 26 p (37-18), 2. Me
talul Aiud 22 p (34-15), 3. Unirea 
Ocna Sibiului 20 p (22-18)... pe 
ultimele locuri : 15. Metalul Si
ghișoara 15 p (17-29), 16. Texti
la Năsăud 7 p (12-34).

ETAPA VIITOARE : Oțelul Reghin - 
Metalotehnica Tg. Mureș : F. Szabo 
(Sf. Gheoighe), Metalul Sigh șoara — 
I.M.I.X. Agnita : I. Iile (Tîrgoviște), 
Mureșul Luduș — Șurianul Sebeș : V. 
Lazâr (Timișoara), Unirea Ocna Si
biului — Mecanica Alba Iulia : I. 
Munteanu (Timișoara), Unirea Alba 
JuTic - Textila Năsăud • N. Bițln 
(Soionta), Electromureș Tg. Mureș — 
Minerul Rodna : G. Tăulea (Făgăraș), 
Foresta Bistrița — Inter Sibiu : L 
Foruch (Suceava), Soda Ocna Mureș
— Metalul Aiud : V. Rusu (Deva).

SERIA A XH-a
Textila Prejmer — Tractorul 

Brașov 1—1 (0—1), Viitorul
Gheorgheni — Celuloza Zărneștl 
1—0 (0—0). ICIM Brașov — Elec
tro Sf. Gheorghe 0—0, Mureșul 
Toplița — Precizia Săcele 1—0 
(0—0). Mobila-Mă gura Codlea —
— Utilajul Făgăraș 1—0 (0—0). 
Torpedo Zărneștl — Minerul Ba- 
raolt 1—0 (0—0), Metrom Brașov
— Minerul Bălan 3—0 (2—0), Chi
mia Or. Victoria — Unirea Crte- 
turu Secuiesc 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. TRAC
TORUL BRAȘOV 27 p (90-7), 1. 
Viitorul Gheorgheni 28 p (38-10), 
3. Mureșul Toplița 20 p (29-16)..! 
pe ultimele locuri ; 14. Minerul 
Baraolt 15 p (19-26). 15. Unirea 
Crlsturu Secuiesc 15 p (16-29), 
16. Torpedo Zărneștl 12 p (15-33).

ETAPA VIITOARE : Textila Prejmer = 
Vîltorol Gheorgheni î I. Dănoiu (Bu
curești) , Minerul Baraolt — CMmfo 
Or. Victoria : E. Rîmnlceana (Kn».’ 
Vîlcea), Celuloza Zămești — Î.GI.M. 
Brașov : F. Stoicescu (Pitești), Pre- 
cfzîa Săceîe - Electro Sf. Gheorghe î 
G Mezorea (București), Minerul Bă
lan — Torpedo Zărneștl 1' V. Tabără 
(Ploiești), Tractorul Brașov — Motrta 
Măgura Codlea : D. Bara (Tg. Mu
reș), Unirea Crîstun* Secuiesc — 
reșul Toplița : S. Hampu (București) 
Utilajul Făgăraș - Metrom Brașov î 
L Lupaș (București).

★z
Rezultatele ne-au fost transmi

se de către corespondenți noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



ACTUALITATEA
ÎN CICLISM

T) ipl . in roducerea" în tem-
' ..pclițional — prin par- 

la „Cupa Federației 
o-.-,'me de ciclism", disputată 

recant la Constanța — sportivii 
noștri fruntași își continuă 
pregătirile în ritm intens, o- 
biectivul declarat fiind o cit 

reprezentare la 
în conti- 

sportivii 
urmâtoa-

i.
i.
1:

mai bună 
„Cursa Păcii", lată, 
nuare, programul și 
care vor participa la 
rele întreceri:

La „TROFEUL 
SACHSEN", din R. F. Germa
nia, care se va disputa între 
10 șl 19 aprilie, va participa o 
echipă compusă din Mircea 
Romașcanu, Ionel Gancca, Cos- 
tică Paraschiv, Valentin Con- 
stantinescu. Cristian Ncagoe $1 
Nicolae Aldulca. Antrenor este 
Vasile Selejan, iar medic — 
dr. Andrei Georgescu.

în Italia, aceeași echipă va 
participa la „TROFEUL L’U- 
NITA“ și la „TURUL REGIU
NILOR", competiții ce se dispu
tă între 24 aprilie și 1 mai.

La „CURSA PĂCII" — în
trece ce se va desfășura pe 
traseul Berlin — Praga — Var
șovia, între 8 și 21 mai —, In 
afară de echipa României vor 
mai participa următoarele e- 
chipe : Algeria, Bulgaria, Ce
hoslovacia, Cuba, Finlanda, 
Franța, Italia, Iugoslavia, Ma
roc, Marea Britanie, Norvegia, 
Olanda, Polonia, R.D. Germană, 
R.F. Germania, Mongolia, Spa
nia, Ungaria și U.R.S.S.

NIEDER-

După ce în acest sezon fio- 
retistul nostru Petru Kuki, can
didat olimpic pentru Los An
geles, a dovedit că se află în 
creștere de formă, la turneul 
de la Veneția fiind în asalt 
direct pentru finală, iar la cel 
de la Kiev urcînd pe poziția 
secundă a podiumului ; la sfîr-

TURNEUL DE BOX DE
PRAGA, 9 (Agerpres), 

nala 
din 
ternațional de box de la 
Usti nad Labem (Cehoslovacia) 
se va disputa între spor
tivul român Mihai Ciubo- 
taru și cubanezul Duverger. în 
semifinală, Ciubotaru e-a ca
lificat in fața lui Balogh (Un-

Fi- 
categoriei semimijlocie 
cadrul turneului iu

de box de

S-a încheiat finala turneului candidaților

KASPAROV SMISLOV 8,5-4,5
MOSCOVA, • (Agerpres). — 

Final* turneului candidaților 
la titlul mondial de șah, dis
putați la Vilniui, sna Încheiat 
cu victoria marelui maestru 
sovietic Gări Kasparov, care 
l-a întrecut cu scorul de 8,5 — 
M P pe VasiH Smîslov. Partida

■ 13-a a-a încheiat remiză la 
mutarea 18. Astfel, Gări Kas
parov devine șalanger oficial 
M actualului campion al lumii, 
Anatoli Karpov (U.R.S.S.). Me
dul pentru titlu va avea Ioc 
ta toamna acestui an.

ALTE ȘTIRI DIN ȘAH
• De le finele săptămînii tre

cute, ««i» Arhitectura dta Capi
tală a fost gazda unor tnttlnlri 
dinte» unele echipe de șah bucu- 
reștene cu selecționata de juniori 
(tineri sub 25 de ani) a Israelului. 
Șahiștii oaspeți au terminat în
vingători, la scorul 4—2 cu echi
pa I.C.E.D. șl 7—5 (Intr-un tur- 
retur) cu Politehnica.

ta primul tur al medului Ro
mânia — Israel, șahiștii noștri 
s-au impus la un scor categoric: 
5—L O. Foișor — M. Dicker 1—0, 
D. Bărbulescu — D. Lapan 0,5—0,5, 
C. Ionescu — B. Gad 0,5—0,5, A. 
Negulescu — M. Pyernlk 1—0, L 
Mărășescn — R. Sherf 1—o, M. 
Marin — I. Ben Menabem 1—0.

• Turneul internațional femtnh» 
de la Moscova s-a încheiat cu 
victoria sovieticei Nana Ioselia
ni, cu 10,5 p (din 13), ' urmată ta 
clasamentul final de compatrioa
ta sa Ana Așharumova 10 p șl 
românca Dana Nuțn s.s p. A 
doua reprezentantă a tării noas-

FINALA DE LÂ BUDAPESTA
fitul săptămînii trecute a reu
șit să se califice în finala de 
8 a concursului de la Buda
pesta, unde a fost întrecut de 
italianul Cipressa (4—10). în
vingător a fost tot un italian. 
Andrea Borella (12—11 cu Ci
pressa).

LA USTI (Cehoslovacia)
garia), iar Duverger l-a între
cut pe Aleksandrov (Bulgaria). 
La categoria pană, cehoslova
cul Forman a furnizat o sur
priză, intrecind la puncte pe 
Mirosnicenko (U.R.S.S.). La 
categoria semigrea, Quintana 
(Cuba) l-a învins prin k.o. în 
prima repriză pe Kirilov (Bul
garia).

„MODA“ UNU SPORT
O mare personalitate sportivă, o vedetă autentică, influențează 

ta mod nemijlocit activitatea ramurii de sport respective, mal 
ales la nivelul practlcanților Începători. Ne amintim, În aceastâ 
privință, că în anii dnd Iolanda Balaș era faimoasa săritoare 
In înălțime, spre aceastâ probă se Îndreptau atunci cele mat 
multe atlete începătoare, după cum tot astfel s-au petrecut 
lucrurile șl atunci dnd Nadia Com&ned era gimnasta nr. 1 a 
lumii. Ne amintim, de asemenea, că ta anul 1065, dnd echipa 
Spaniei a ajuns tn finala „Cupei Davis" (1—4 cu Australia, la 
Sidney), în numai cîteva săptămlnl s-a epuizat întregul stoc 
de materiale de tenis existente ta magazinele de sport din 
această țară !...

Așadar, o mare personalitate sportivă poate crea, la un mo
ment dat, „moda* unul sport I... Iată șl un exemplu foarte 
recent : există în automobilismul Internațional, ta atlt de pre
tențioasele curse de raliuri, un pilot, de fapt... o femele pilot, 
franțuzoaica Mlchde Mouton. De dțlva ani ea ae află mereu 
printre fruntașele diferitelor raliuri, nu o dată chiar printre 
cîștigătoare. Evident, succesele sportive ale acestd femei fru
moase nu Ie-a lăsat indiferente pe semenele sale, care au cautat, 
imediat, s-o imite I Șl astfel, seslzlnd momentul, firma „Citroen* 
a decis crearea unei competiții de raliuri, rezervată ta exclu
sivitate reprezentantelor sexului frumos. Abia a fost anunțată 
noua competiție, că șl-au șl prezentat cererile de Înscriere 
peste 5 000 de automobiliste amatoare, doritoare, ae pare, s-o 
imite pe Michde Mouton. De reținut amănuntul că cea mal 
vtrstnică dintre acestea a împlinit... 7* de aril I

Tn fond, gloria n-are vlrstă...
Romeo VILARA

totaU- 
partidă

tre, Gertrude Baums tar k, 
zează 5,5 p, avînd încă o . 
Întreruptă de jucat cu Natalia 
Tltorenko. tn ultima rundă, Dana 
Nuțu a repurtat o frumoasă vic
torie asupra Elenei Fatalibekova.

• Campionatele mondiale ale 
cadeților continuă la Champigny- 
sur-Marne (Franța). Tn grupa 
feminină. continuă să conducă 
ndlko Madl (Ungaria) cu 5,6 p 
din 6 posibile, urmată de Norela 
Mueckay (Ecuador), cu 4,5 p. 
Reprezentanta României, Mădă- 
lina Stroe, împarte locurile 3—8 
cu alte cinci concurente, toate 
avlnd cite 4 p. La băieți pe pri
mele locuri se află J. Piket (An
glia) și W. Anand (India) 5 p, 
V. Ivanduo (U.R.S.S.) șl F. Hei- ' 
Ier» (Suedia) 4,5 p.
• In campionatele Internațio

nale de juniori ale Franței, care 
se desfășoară în aceeași locali
tate. înaintea rundei a 8-a. fi
nale, ta frunte continuă să figu
reze francezul Oliver Renet, cu
6.5 p, Înaintea lui B. Schneider 
(R.F.G.) 6 p, J. Dewit (Olanda)
5.5 p, 8. Clgan (Iugoslavia) șl 
A. Ardeleanu (România) — am
bii cu cite 5 p. La turneu par
ticipă 20 de concurent!.

UNGARIA. In cartierul 21 al Budapestei, Școala generaiâ 
„Guszev" a organizat, recent, un turneu de fotbal în memoria 
iul Arpad Csanadi, fost membru al C.I.O. și vicepreședinte al 
Oficiului național de sport al Ungariei. Au luat parte ecntpe 
formate din elevi, o reprezentativă a profesorilor școlii șl echipa 
ziarului „Ești Hirlap”. Trofeul a fost ciștigat de 11-le profe
sorilor, dar nu din simpla condescendență a adversarilor I Fon
durile realizate au fost donate pentru reconstrucția Teatrului 
național budapestan.

CHILE. Anul viitor, Federația de fotbal din Chile va fi gazda 
turneului final al campionatului mondial de fotbal pentru 
juniori. Ambițiile localnicilor sînt Insă mal mari și dacă Mexi
cul poate găzdui, iată, la un interval de 16 ani, două ediții 
ale campionatului mondial, de ce n-ar putea și Chile să facă 
acest lueru, astfel că, potrivit iul Ambrosl Rodriguez, țara 
sa are intenția să solicite organizarea campionatului mondial 
din 1904 I Reamintim că in 1962 Chile a organizat o ediție a 
supremei competiții fotbalistice, finala avînd loc între Brazilia 
șl Cehoslovacia (3—1).

ELVEȚIA. La Montreux va fi construită o nouă pistă arti
ficială pentru Întrecerile de bob. Pista, situată la o altitudine 
de 1290 m, are lungimea de 1520 m.

FRANJA. Trofeul ziarului parizian l’Equipe, care se acordă 
anual orașului cel mal sportiv din Franța, a revenit, pentru 
1983, localității Saint Fory la Grande, din Gironde. Asocierea 
numelui acestei localități de cele ale altor cîștlgătoare (Reims 
ta 1937, Strasbourg în 1938, Troyes în 1981, Rennes în 1982 etc.) 

; pare surprinzătoare dacă avem în vedere faptul că acest oraș 
nu are dedt... 3 218 locuitori : dar 1820 dintre el sînt sportivi 
legitimați In cadrul a 19 societăți sportive locale, între care 
Stade Foyen, spre exemplu, ființează din anul 1909. Sporturile 
practicate sînt : atletismul, baschetul, ciclismul, calacul-canoea, 
fotbalul etc.

LUXEMBURG. In capitala Marelui Ducat s-au desfășurat 
lucrările Congresului uniunii europene de judo. In final s-a 
procedat la alegerea noului președinte al organismului continen
tal. In locul francezului Andre Ertel, care a ocupat această 
funcție timp de 24 de ani, a fost ales ca președinte austriacul 
Kurt Kucera.

S.U.A. Sîmbătă a luat startul, de la New York, catamaranul 
„Jet Service* al francezului Patrick Morvan, care țintește dobo- 
rîrea recordului de traversare a Atlanticului. El trebuie să 
ajungă la Cap Lizard, în sudul Angliei, înainte de ora 16 
(locală) la 16 aprilie, pentru a putea întrece recordul conaționa
lului său Marc Pajot, cu „Elf Aquitaine", care este de 9 zile. 
18 ore, 6 minute și 34 de' secunde. „Jet Service* este construit 
la Nantes șl a fost lansat la apă tn 1983. Măsoară 18,30 m și are 
un deplasament de 3,8 tone.

ANGLIA. Din Londra se anunță că tînăra atletă sud-atrlcană 
Zola Budd (17 ani) a obținut vineri naționalitatea engleză, astfel 
că ea va putea fi .selecționată In echipa Marii Britanii pentru 
J.O. de la Los Angeles 1

SPANIA, (et. 31). Espanol — 
Salamanca 3—0. Zaragoza — C.F. 
Barcelona 0—t, Cadiz — Atletico 
Madrid 3—L, Real Sociedad — 
Sevilla 1—0, Valencia — Osa- 
suna 2—0, Malaga — Majorca
2— 0, Betls Sevilla — Athletic Bil
bao 2—0, Real Madrid — Murcia
3— a, Valladolid — Gljon 2—0. 
Clasamentul : 1. Atheltic Bilbao 
43 p. 2. Real Madrid 43 p, 3. 
CJL Barcelona 42 p, 4. Atletico 
Madrid 40 p, 5. Betis Sevilla 3« 
p, 6. Real Sociedad 33 p, 7. Espa
nol 32 p, 8. Zaragoza 31 p. 9. Ma
laga 31 p, 10. Sevilla 29 p. HL 
Murcia 29 p, 12. Valencia 29 p, 
13. Gljon 28 p, 14. Osasuna 27 p,
15. Valladolid 26 p, 1«. Majorca 
20 p. 17. Cadiz 20 p, 18. Salamanca 
19 p.

PORTUGALIA (et 25). F.C. 
Porto — Penafiel 8—I t, Benfica 
— Boavista 1—°. Rio Ave — Spor
ting 1—0, Agueda — Esplnho 0—L 
Sporting Braga — Salgueiros 
3—1, Estoril — Guimaraes 1—1. 
Setubal — Portimonense 2—0, 
Farense — Varzim 1—1. Clasa- 
ment : 1. Benfica 45 p, 2. F.C. 
Porto 43 p. 3. Sporting 36 p, 4. 
Braga 29 p, 5. Setubal 28 p. 6 
Guimaraes 25 p, 7. Boavista M p, 
8. Portimonense 23 p. 9. Varzim 
29 p, 10. Rio Ave 23 p. 11. Pe
nafiel IS p, 12. Agueda 18 p, '* 
Farense 18 p, 14. Estoril 17 p. 
Salgueiros 16 p, 16. Espinho 14

UNGARIA (et. 21). Vassas 
Tatabanya 2—0, Ujpestl Dozsa 
Nyiregyhaza 3—0, Volan — Pecs 
2—2t M.T.K. — Diosgyor 3—1, Za- 
lagerszeg — Honved 2—3, Szom- 
bathely — Csepel 0—0, Szeged — 
Videoton 1—0, GySr — Ferenc- 
vanos 3—2. Pe primele locuri: 
1. Honved 31 p, 2. Ujpestl Dozsa 
26 p, 3. Gyor 25 p 
un Joc mai puțin).
16. Nylnegyhaza 12 
gySr 11 p.

SCOTIA (et. 31).
Mother well 2—1, Dundee — St 
Mirren 2—5. Hibernian — Dundee 
United 1—0. Glasgow Rangers — 
Hearts 0—0, St. Johnstone —

13. 
16.
P.

(Honved are 
Pe ultimele :
p. 16. Dio®-

Aberdeen

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX ® TELEX
ATLBnSM • Maratonul de la 

Maashrts (Olanda) a Cost dstigat 
de olandezul Cor Vriend tn ai 
11:41. urmat de polonezul Ryszard 
Koplasz 2bU:5S. • Englezii Ber
nie Ford a dstigat maratonul da 
la Rema tn 2bl7:0L

baschet • la Barcelona, ta 
meci tur al finalei campionatului 
spaniol : Real Madrid — FC Bar
celona 80—65 (36—34). Returul te 
11 aprilie la Madrid.

CICLISM • Cea de-a SS-a edi
ție a cursei clasice Paris-Roubalx 
(Z65 km) a lost cîștlgată la sprint 
de Irlandezul Sean Kelly, ta fața 
belgianului Rudy Rogiers si a 
francezului Alain Bondue. tn 
urma acestei victorii, Kelly s-a dis
tanțat ta clasamentul Trofeului 
Super-Prestige, avlnd 200 p șl tund 
urmat de belgianul Jean-Luo Van- 
denbroucke 70 p. Italianul Fran
cesco Moser și olandezul .Tohann 
Lammert» cite «0 d • Circuitul 
Arder.il or s-a încheiat la Char- 
levUle-Mezlăres cu victoria elve
țianului Heinz Imboden. 16h«2dH. 
urmat la 5 secunde de Habs Pohl 
(RD Germană) șl la 26 de se- 
cunde de Dave Phinney (SUA). 
Ultima etapă. 156J km a test

câștigată de Lutz Hauetsen (RD 
Germană) ta «106:07.

HOCHEI PE GHEATA • ta 
campionatul mondial de juniori 
(grupa A) s Suedia — Olanda 
16—0, URSS — RF Germania 9—3. 
Ftalaada — Franța 4—1, Ceho
slovacia — Elveția 10—6 • In 
semifinalele Cupei campionilor 
europeni: Djurgaarden (Suedia)
— Landshut (RFG) 5—L

JUDO • Clștigătoril campiona
telor internaționale ale Olandei, 
la Kerkrade î 60 kg : stollberg 
(RD Germană) ț 65 kg : Paw
lowski (Polonia) ț 71 kg: Nagy 
Soiymoel (Ungaria) ; 7» kg : Ha- 
bereti (URSS) ; M kg : Martir 
(SUA) ( 16 kg t Rapmund (Olan
da) t peste M kg t Stohr (RD 
Germană),

POLO • Echipa SUA a cîșttgat 
turneul de la Stockholm totali- 
ztad 7 p, înaintea URSS 6 p, 
Australiei I p, Suediei i p șl 
Angliei 6 p. ta ultima zi : SUA
— Anglia 17—L Australia — URSS

SĂRITURI IN APA • Cupa 
Europei, la Hamar (Norvegia) : 
temei s trambulină (3 m) : Ta
tiana Altebleva (URSS) sb.m p.

Heldemari-' Credea (Cehoslovacia) 
5Q1UW P. Brita Baldus (RDG) 
497JKL p ; masculin : trambulină 
(16 tn) : David Ambarțumlan 
(URSS) 616,60 p, Thomas Knuths 
(RDG) 611,48 P, Dieter Waskow 
(RDG) 589,59 p.

SCRIMA • Concursul feminin 
de floretă de la Minsk a fost 
dștigat de sovietica Olga Velisk’o. 
6—3 în finală cu Cornelia Ha- 
nisch (RFG).

TENIS • Finală la Barl : 
Suadstroem (Suedia) — Rebol
ledo (Chile) 7—6. 6—4.

VOLEI • Echipele de juniori 
(fete șl băieți) ale clubului Di
namo București s-au clasat pe 
locul 4 ta turneele de la Pa- 
zargik. La feminin a ciștigat 
Dinamo Mioscova, iar la masculin 
Amnokan (RPD Coreeană) • In 
turneul feminin de la Budapesta : 
URSS — RDG 3-0, Cuba — 
Franța 3—1, Ungaria — RPD 
Coreeană 3—1, URSS — Unga
ria 3—O, RDG — Franța 3—1, 
Cuba — RPD Coreeană 3—0. 
URSS a etștlgat turneul peln- 
vtasă. urmată de Cuba șl RD 
Germană.

Celtic 0—0. Pe primele locuri : 
L Aberdeen 44 p, (27 j), 2. Celtic 
40 p (29 j), 3. Dundee United 36 
P (26 j) . Pe ultimele : 8. Dundee 
20 p (M j), 9. St. Johnstone 20 p 
(30 j), 10. Motherwell 13 p (30 j).

IUGOSLAVIA (et. 25). Vojvo- 
dlna — Rijeka 0—0. Velez — 
Hajduk Split 1—1, Osijek — Tito
grad 1—0, Nis — Vinkovicl 3—0, 
Steaua Rosie — Tuzla 4—L Sko
plje — Zeleznlcear Sarajevo 
0—5 I, Zenica — Pristina 2—0. 
Ljubljana — Dinamo Zagreb 2—1, 
Sarajeva — Partizan 0—1. Pe pri
mele locuri : 1. Zeleznlcear Sa
rajevo 32 p, 2. Hajduk Spilt 31 
p, 3. Steaua Roșie Belgrad 30 p. 
Pe ultimele : 
Tuzla, Zenica, 
p, 18. Dlnamo

BELGIA (et. 
Cerde Bruges 
Waregem 1—4, 
ren 0—3. Beerschot — Waterschei 
1—2, Llerse — F.C. Ltege 1—1. 
Beringen — Antwerp 0—3, Beve
ren — Standard Llăge 2—0. F.C. 
Bruges — Molenbeek 6—1 I, La 
Gantoise — Malines 2—L Pe pri
mele locuri : 1. B 
2. Anderlecht 41 p, 
ges 37 p. Pe 
ringen sl 18. 
cu dte 20 p.

OLANDA (et. 28). Den Bosch — 
Tilburg 2—0. Zwelle — Utrecht 
1—2, Volendam — Dordrecht 2—0. 
Helmand — Sparta 2—3 Slttard 
— Excelsior 2—0, Feyenoord — 
Kerkrade 5—2, Haarlem — Eind
hoven 0—0. Groningen — Alk-

15—17. Ljubljana, 
toate cu ette zi 

Zagreb 20 p.
23). Andcrlecht —
7—0 1. Seratag — 
Courtral — Loke-

1. Beveren 43 p, 
„ 3. F.C. Bru- 

ulttmde : 17. Be- 
Molenbeek. ambele

maar 6—2, Ajax — Deventer 3—a. 
Pe primele locuri : 1. Feyernoord 
46 p, - ~ “ ..................... —
43 
16 
Hdmond 11 p.

GRECIA (et. 27). Kalamaria — 
Panathinaikos 0—0, Heraklls — 
A.E.K. 2—L OF.I. — Aris 1—0. 
Aigaleo — Olympiakos 0—2. 
P.A.O.K. — Larisa 2—2, Ethnikos
— Seraes 0—L Apollon —Yannina 
2—o, Doxa — Panionios 2—0. P« 
primele locuri : 1. Panathinaikos 
43 p. 1. Heraklls 39 p, 3. Olympia
kos 38 p. Pe ultimele : 14. Al- 
galeo 19 o. 15. Serres 18 o. 16. 
Yannina 17 p.

AUSTRIA (et. 21) Grazer A.K.
— Veest Linz 2—1. Admira Wac
ker — Innsbruck 1—1. L.A.S.K. — 
Neusiedl 2—0, Elsenstadt 
genfurt 2—2. ~ .
Austria Viena 4—1 I, St. Velt — 
Austria ; ‘ ~
Viena — Sturm Graz 3—1. Pe pri
mele locuri : 1. Austria Viena 33 
p. 2. Rapid Viena 32 p, 3. L.A..S.K. 

■29 p. Pe ultimele : 14. Eisenstadt 
15 p, 15. Neusiedl 1 p.

ELVEȚIA (et. 22). St. Gallen — 
Lucerna 3—0. Chaux de Fonds — 
Chiasso 2—0, Basel — Aarau 0—6. 
Sion — zdrich 6—1. Lausanne — 
Servette Geneva 2—2, BeUr.zona
— Xamax Neuchatel 1—3, Grass
hoppers — Vevey 3—1. Wettineen
— Young Boys Berna 1—1. Pa 
primele locuri : 1. Grasshoppers 
33 p. 2. Neuchatel 32 p. 3 St. 
Gallen 32 p. pe ultimele : 16. 
Chiassa 8, 16. Bellinzona 7 p.

2. Eindhoven 44 p, 3. Ajax 
p. Pe ultimele : 16. Tilburg 
p, 17. Dordrecht 14 p. 16.

Kla-
Rapid Viena -

Salzburg 1—0, Favorit

DINAMO BUCUREȘTI, LA LIVERPOOL
(Urmare din pag. lj

Conducerea tehnică 
viștilor a stabilit 
seara, chiar la ora 
avea loc partida cu 
engleză, 19,30, ora 
21,30 — în România), 
loc un antrenament pe un te
ren anexă celui principal de la 
„Anfield Park’1.

Ca în preajma oricărei par
tide grele, și In tabăra di- 
namovistă concentrarea asupra 
jocului este maximă. Fiecare 
dintre jucători își 
că va avea în față 
cele mai puternice 
ropene, poate chiar 
Căpitanul echipei, ___
ne mărturisea : „Intîlnim cea 
mai redutabilă dintre semi- 
finalisțeie cupei. Ne-am for
tificat, sub toate aspectele, prin 
partidele de mare dificultate 
pe care le-am susținut 
să confirmăm evoluția 
in sezonul internațional 
Vom lupta cu toate 
pentru o performanță 
toare a fotbalului românesc". 
AUGUSTIN t „Liverpool nu 
mai are nevoie de prezentări. 
Dar un asemenea adversar în
seamnă șl un măre stimulent 
pentru noi, o mare mobilizare a 
resurselor noastre. Prin serio
zitate și omogenitate psihică 
perfectă sperăm să obținem un 
rezultat pe care îl dorim cu 
toții pentru fotbalul românesc".

a dinamo- 
ca marți 

la care va 
campioana 

locală (ora 
să aibă

dă seama 
una dintre 
echipe eu- 
din lume. 
MORARU,

$i sper 
noastră 
1983/84. 
forțele 

răsună-

Fotbaliștii englezi care sint 
pregătiți, cum se știe, de Joe 
Fagan, fostul elev al cunoscu
tului manager Bob Paisley, de
țin o formă de vîrf, confirmată 
de rezultatele din finala Cupei 
ligii (unde au dispus cu 1—0 
de marea lor rivală, din oraș, 
Everton) și din campionat 
(sîmbătă, 6—0 cu West Ham). 
Cel mai important eveniment 
a fost transferarea, acum patru 
zile, a internaționalului scoțian 
Wark. El nu are insă drept de 
joc, conform regulamentului . 
cupelor europene, în partida 
cu Dinamo. Formația de bază 
a lui Liverpool cuprinde doar— 
patru fotbaliști englezi : Neale, 
A. Kennedy, Lee și Johnston, 
în rest, internaționali scoțieni 
(Hansen, Souness. Dalglish), 
irlandezi (Lawrenson, Whelan) 
sau galezl (vîrful de atac Jan 
Rush). O veritabilă reprezen
tativă a Marii Britanii, com
pletată cu internaționalul din 
Zimbabwe — portarul Grobbe- 
Iaar. Directorul tehnic al cu
noscutului club englez, Fagan, 
a declarat luni, în cadrul unui 
interviu al televiziunii engleze, 
că meciul cu Dinamo București 
reprezintă un examen greu. 
„In fața unei echipe care a 
eliminat pe Hamburger S.V. și 
Dinamo Minsk trebuie să joci 
eu maximă atenție, eu o grijă 
deosebită", a declarat Fagan.

Pe miine, cu ultimele noutăți 
de aici, de la Liverpool

«oro*.
*. i. I I, 4

Arder.il

