
NICOLAE CEAUȘESCU

ȘEDIMIA COMITETULUI POLITIC

Sub președinția tovarășului mOLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚ1-VA •

portul
neral al Partidului Comunist 
Român, vineri, 12 aprilie, a 
avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

în cadrul ședinței a fost exa- 
minat și aprobat ' "" 
TUL PRIVIND 
PE BAZĂ DE 
REZULTATELOR 
PE 
MIEI 
MAREA ȘI 
RESURSELOR 
IN ANUL 1984. 
tic Executiv a 
le definitive de bilanț confir
mă rezultatele bune obținute in 
îndeplinirea planului pe 1984, 
in dezvoltarea susținută a in
dustriei, agriculturii, a tuturor 
sectoarelor de activitate econo
mică și socială. Astfel, fată de 
anul 1983, avuția națională a 
crescut cu 7,4 Ia sută, produ
sul social cu 6,6 la sută, iar 
venitul național cu 7,7 Ia sută. 
Ca rezultat al mai bunei or
ganizări a producției și a mun
cii, al promovării progresului 
tehnic în toate ramurile de ac
tivitate, productivitatea muncii 
in industrie a crescut in 1984 
cu 7,1 la sută. S-a apreciat că 
succesele înregistrate anul 
cut evidențiază justețea și 
iismul politicii partidului 
dezvoltare a forțelor de 
ductie pe baza celor mai 
cuceriri ale științei și tehnicii 
contemporane, factor hotăritor 
în creșterea nivelului de trai al 
poporului. în ridicarea patriei 
pe noi trepte de progres și ci
vilizație.

în concordantă cu realizarea 
indicatorilor economici, a fost 
îndeplinit planul financiar cen
tralizat, asigurindu-se o circu
lație bănească sănătoasă, pre
cum și echilibrul financiar, bu
getar, monetar și valutar, pe 
ansamblul economiei naționale.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat că realizările dobin- 
dite in cursul anului trecut 
sînt rodul muncii creatoare a 

strins 
al se- 
tova- 
a ac- 
spirit

RAPOR- 
ANALIZA 

BILANȚ A 
OBȚINUTE 

ANSAMBLUL ECONO- 
NAȚIONALE, FOR- 

UTILIZAREA 
FINANCIARE 

Comitetul Poli- 
arătat că date-

tre- 
rea- 

de 
pro- 

noi

întregului popor, care, 
unit in jurul partidului, 
cretaruiui său general, 
rășul Nicolae Ceaușescu. 
tionat cu abnegație, cu 
revoluționar pentru îndeplini
rea prevederilor de plan, pen
tru sporirea avuției naționale și 
buna gospodărire a resurselor 
materiale și umane ale țării, 
asigurînd astfel înaintarea fer
mă a patriei pe calea făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

in același timp, s-a arătat că 
rezultatele obținute in anul 
1984 nu sînt încă pe măsura 
condițiilor și a posibilităților pe 
care le avem. Ele ar fi putut 
să fie si mai bune, dacă in 
toate sectoarele de activitate 
s-ar fi manifestat o inaltă exi
gență și răspundere fată de in- 
deplinirea neabătută a sarcini
lor stabilite. Intr-o serie de în
treprinderi, cheltuielile de pro
ducție se menfin încă mari, nu 
s-a realizat indicele de folosire 
a fondurilor fixe Ia nivelul

influențat negativ creșterea e- 
ficientei sl rentabilității aces
tor unități.

Pornind de la această situa
ție, de la concluziile desprinse 
din analiza pe bază de bilanț. 
Comitetul Politie Executiv a 
stabilit un program de măsuri 
privind îmbunătățirea activității 
economico-finaneiare în toate 
unitățile, care prevede sarcini 
și răspunderi concrete ee revin 
ministerelor, centralelor, între
prinderilor in aplicarea fermă 
a noului mecanism economico- 
financiar, in vederea realizării 
integrale a planului pe 1985 in 
condiții de eficientă și renta
bilitate sporite. In mod deose
bit, Comitetul Politic Executiv 
a subliniat necesitatea de a se 
acorda, in fiecare ramură și in 
fiecare întreprindere, o atenție 
deosebită creșterii eficientei e- 
conomice, lichidării pierderilor 
din activitatea unor unități pro
ductive, măririi rentabilității 
producției, insă nn pe seama 
creșterii prețurilor ci pe baza 
reducerii cheltuielilor materia
le, sporirii productivității mun
cii, a indicelui de folosire și 
valorificare a materiilor prime 
și materialelor, a bunei gospo
dăriri a fondurilor materiale și 
bănești. S-a indicat ca organele 
financiare, băncile, inclusiv mi
nisterele economice să acțio
neze cu fermitate pentru apli
carea riguroasă in întreprinderi 
a principiilor autogospodăririi, 
autofinanțării și autogestiunii 
economice, astfel incit in fie
care unitate să se asigure ren
tabilizarea producției, să se ob
țină beneficii.

Comitetul Politic Executiv 
și-a exprimat convingerea că 
oamenii muncii, comuniștii, or
ganele și organizațiile de par
tid vor face toiul pentru a 
asigura realizarea exemplară a 
prevederilor de plan pe anul 
1985 și pe întregul cincinal, 
creînd condițiile necesare tre
cerii cu succes la transpunerea 
in viată a obiectivelor stabilite 
de Congresul al XIII-lea al 
partidului pentru perioada 
1986—1990 și in perspectivă.

In continuare, a fost analizat 
si aprobat RAPORTUL CU PRI
VIRE LA ACȚIUNEA DE RE
DUCERE A FORMULARISTI- 
CII. Comitetul Politic Executiv 
a apreciat că măsurile între
prinse in acest domeniu, in 
spiritul indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu, au 
determinat reducerea numărului 
de formulare potrivit sarcinilor 
stabilite, ceea ce corespunde 
mai bine necesităților actuale de 
informare, conducere și decizie 
Ia toate nivelurile. In cadrul a- 
cestor măsuri s-au avut în ve
dere eliminarea unor formu
lare inutile, comasarea altora 
cu conținut apropiat de infor
mații, adaptarea formularelor 
la cerințele prelucrării automa
te a datelor. Ca urmare, vo
lumul de formulare comune 
s-a redus cu 51,5 la sută, iar 
cel al formularelor specifice cu

(Continuare tn pag 2—3)
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Meci de atracție, miine la Brașov: România —Italia în „Cupa F.I.R.A.“

ECHIPA NOASTRĂ SPERĂ SĂ DEBUTEZE

in circuitul 
mîine,

Brașovul intră 
rugbyului internațional 
la ora 14,. arbitrul francez Jean 
Pierre Vendel urmînd să 
dea semnalul de începere 
a meciului România — Italia, 
din „Cupa F.I.R.A.", De Sta-

ROMÂNIA -

Giucăl

Azzali

Plloțschi Lungu
Bezușcu 

Dumitraș 
L. Constantin 

Leonte Moț

un pri- 
chiar și
Mai cu

sînt indisponibili), apelînd.

CU 0 VICTORIE IN NOUL SEZON
•
tei, și. in consecință, 
lej de reabilitare — 
parțială — pentru el.
seamă că posibila victorie ar 
însemna menținerea echipei 
noastre în cursa pentru po
diumul actualei ediții

alții . ........
în schimb, la nu mai puțin de 
patru debutanți. La aripa con- 
stănțeană Adrian PHotschi, cel 
mai eficace jucător român al 
ultimilor ani (avem în vedere 
ierarhia realizatorilor de ese-

Ion 
Holban M. Toader 

Paraschiv 
Murariu 

Dumitru 
Tunaru

Arbitru : Jean Pierre Vendel (Franța) 
De Bernardo 

Berni 
Innocenti 

Ghini 
De loanni

Moretti Rossi
Colella 

Artuso Zanon
Bettarello 

Gaetaniello - Mascioletti 
Ghizzoni

ITALIA

„Veteranul" echipei noastre, Gheorghe Dumitru, pornind 
în acțiune. Fază din meciul de acum doi ani, de la 
Buzău (România — Italia 13—6). Foto : Ion MIHAICA

orașuldionul Municipal din 
de la poalele Tîmpei. O pre
mieră Pe care gazdele 
onoreze, depunînd — 
asigurați — toate eforturile or
ganizatorice cuvenite.

Partida de mîine este real
mente așteptată cu interes. 
Este prima apariție în public 
a rugbyștilor „tricolori", pe un 
teren din tară, după înfrînge- 
rea din toamnă în fata Fran-

țin s-o 
sîntem

interna- 
interes

portantei competiții 
ționale. Iar doza de 
este cu atît mai mare cu cit 
XV-le României se prezintă 
în „haină nouă". Un cuplu ine
dit de tehnicieni. Theodor Ra
dulescu — Mihai Naca. a con
dus pregătirile și a 
o formație din care 
fac parte o serie de 
ționali cu vechi state
tională (la unii s-a renunțat.

alcătuit 
nu mai 
interna- 
în na-

uri), la „uvertura" Romeo Be- 
zușcu, de asemenea de la Fa
rul. la închizătorul de grămadă 
Marcel Giucăl. stelistul fiind, 
la 20 
și la
Dănut 
babili

de ani. mezinul echipei, 
puternicul pilier ieșean 
Tunaru. Intre cei 15 pro
se mai află cîțiva rug-

Geo RAEȚCHI

(Continuare In nao 2—3)

Turneul international de box „Centura de aur'1

10 PUGILISTI ROMANI IN FINALE
J

S .Semifinale**...  calme, cu rezultate scontate £ L. F. Valdes (Cuba), cel mai 
bun pugilist al zilei 0 Duminică — de la ora 10 - ii

Cu mult timp înainte de a 
începe semifinalele Turneului 
internațional „Centura de aur", 
cîteva mii de iubitori ai spor
tului cu mănuși își ocupaseră 
ieri locurile in jurul ringului de 
la Patinoarul „23 August". 
Participanții la "maratonul pu
gilistic care ne-a îneîntat o 
săptămînă întreagă au intrat 
în linie dreaptă, ieri avînd loc 
Stimele meciuri înaintea fina
lelor. Este ușor de imaginat 
dîrzenia cu care s-a luptat pen
tru o ..promovare" în finalele 
care vor avea Ioc duminică di
mineață incepind de la ora 10. 
Azi. cei 24 de ougiliști rămași

Mîine, etapa a 25-a a Diviziei „A“ de fotbal

STEAUA ÎNCEARCĂ DEMARAJUL DECISIV AL CURSEI
• In vedeta cuplajului, o nouă ediție a duelului Lăcătuș - Hagi • in „deschidere", un meci de 
orgoliu pentru ambele echipe : Rapid și Dinamo • La Brașov, intre sterilitatea atacului brașovean 
și tirul redutabil al lui Grosu • La Hunedoara, una din ultimele speranțe ale băcăuanilor • La 
Craiova, un stadion intreg il așteaptă pe... Marcu • La Baia Mare, Bălăci, pe un teren gazonat, nu 
ca acum doi ani... • La Rm. Vilcea, gazdele nu-și mai pot permite să risipească puncte • La 
Pitești, un mare favorit (Argeș) și forța unei echipe care (spun unii) nu mai are ce pierde 

(Politehnica lași) • La Petroșani, intre pasele lui Mateianu și șutul lui Dumitru

PROGRAMUL JOCURILOR

I
CLASAMENTUL

București :

București :

Brașov ; 
Hunedoara : 
Craiova : 
Baia Mare : 
Rm. Vilcea
Pitești : 
Petroșani :

Cu excepția 
vor începe Io ora 17.

- DINAMO
August” - ora 15)

- SPORTUL STUDENȚESC
August” - ora 17)

- F.C. BIHOR
- S.C. BACĂU

RAPID
(Stadionul „23

STEAUA
(Stadionul „23

F.C.M.
CORVINUL
UNIVERSITATEA - GLORIA BUZĂU 
FOTBAL CLUB
CHIMIA
F.C. ARGEȘ
JIUL
partidei RAPID

- F.C. OLT
- A.S.A. TG. MUREȘ
- POLITEHNICA IAȘI
- „POLI" TIMIȘOARA
- DINAMO, celelalte jocuri

a\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

i
|

1. STEAUA 24 19 4 1 54-11 42
2. Dinamo 24 14 9 1 43-20 37
3. Sportul stud. 24 15 6 3 51-18 36
4. OU“ Craiova 24 12 5 7 42-32 29
5. „Poli“ Tim. 24 9 7 8 24-32 25
6. Corvinul 24 11 2 11 41-34 24
7. Gloria Buzău 24 8 8 8 35-35 24
8. Rapid 84,. 1 8 9 24-27 22
9. A.S.A Tg. M. 24 8 6 10 19-24 22

10. F. C. Bihor 24 9 3 12 27-34 21
11. F. C. Olt 24 9 3 12 25-36 21
12. Chimia 24 8 5 11 22-39 21
13. F.C.M. Bv. 24 8 4 12 24-30 20
1*. Jiul 24 8 4 12 22-37 20
15. F. C. Argeș 24 7 5 12 29-30 19
16. F.C. Baia M. 24 7 4 13 21-34 18
17. S.C. Bacău 24 6 5 13 19-29 17
18. „Poli lași 24 3 8 13 23-43 14

vom cunoaște pe ciștigători
in care se va boxa, cum se 
spune, cu ..centurile" Pe masă 
se află și 10 sportivi români.

Petre HENȚ 
Paul IOVAN

in cursă au o binemeritată zi 
de odihnă, timp 
vor încerca să-și 
pentru ultima și 
portantă dintre 
LA 1 Printre cei 
care și-au cucerit un loc 
programul galei din dimineața

--------------------------- PROGRAMUL
semimuscA : 

Cian Iun Toi — Pek Ian Nam 
MUSCA : 

Kim Cl Hen (R.P.D. Coreeană) 
COCOȘ :

Serghei Tomașenko (URSS) — Relu Nlstor 
PANA :

Nicolae Talpoș — Edilberto Qulala (Cuba) 
SEMIUȘOARA : 

Ion Stan — Emil Kuprenskl 
UȘOARA :

Leontin Sandu — Dragomîr 
SFMIMIJLOCIE : 

Rudei Obreja — Candelario 
MIJLOCIE MICA t

Angel Espinosa (Cuba) — Alexandr Samonln (URSS) 
MIJLOCIE :

Bernardo Comas (Cuba) — Doru Maricescu 
SEMIGREA :

Marcel Marcu — Petre Bornescu 
GREA :

Hermeneglldo Baes (Cuba) — Vladimir Dolguni (URSS) 
SUPERGREA :

Teodor Plrjol — Petar Stoimenov (Bulgaria)

în care ei 
refacă forțele 
cea mai im- 
gale : FINA- 
24 de sportivi 

tn
(Continuare in nao a i-a)

FINALELOR

(ambii R.P.D. Coreeană)

— Luis Felipe Valdes (Cuba)

(Bulgaria)
Iile

Duvergel (Cuba)

La Baia Mare, un joc așteptat cu mare interes

H.C. MINAUR - S. 1.1. ZAPOROJE, 
PRIMA MANȘĂ A FINALEI „CUPEI I.H.F."

Sala „Dacia- din Baia Mare 
va fi mîine gazda unui nou 
eveniment sportiv de seamă, 

de la ora 12 se va 
manșa-tur a finalei 

Federației Internatio- 
handbal. H.C. Minaur 
replica formației so-

Incepînd 
disputa 
..Cupei 
nale“ la 
primind ______ _________ .
vietice S.I.I. Zaporoje. După 8 
partide cîștigate tn actuala e- 
ditie a competiției continen
tale de handbal masculin, din 
tot atîtea jucate, echipa mara-

de an
si Petre

mureșeanâ. pregătită 
trenorii Lascăr Pană 
Avramescu. va înfrunta acum 
cel de al „9-lea val", firește,' 
cel mal puternic. Handbaliștit 
băimăreni și tehnicienii lor do
resc cu ardoare continuarea a- 
cestui atît de frumos șir de 
victorii si — sîntem convinși

Hristache NAUM

(Continuări tn nag. ■ <-a)
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56,4 Ia sută. S-a acționat, de 
asemenea, pentru extinderea 
sistemelor de prelucrare auto
mată a datelor în domeniul 
planificării, financiar-contabil, 
informatic-bancar, prelucrarea 
automată descentralizată a da
telor statistice Ia nivelul mi
nisterelor, centralelor industri
ale și unităților, precum și 
transmiterea acestora.

Apreciind că in acest dome
niu există încă importanie re
zerve, Comitetul Politic Execu
tiv a cerut Comisiei guverna
mentale să acționeze in conti
nuare, împreună cu ministere
le și celelalte organe centrale, 
pentru îmbunătățirea evidentei 
indicatorilor economici, pentru 
dezvoltarea unui sistem infor
matic operativ și eficient, pen
tru utilizarea riguroasă a for
mularelor tipizate comune și 
specifice stabilite pe domeni 
de activitate.

Comitetul Politic Executiv a 
indicat Comitetului de Stal al 
Planificării, Ministerului Fi
nanțelor, băncilor și Direcției 
Centrale de Statistică să asi
gure perfecționarea în continu
are a sistemului informațional 
și, împreună cu celelalte mi
nistere, organe centrale și lo
cale, să elaboreze un program 
concret de realizare a sistema- 
iui de prelucrare a datelor eu 
mijloace moderne de calcuL
S-a indicat, de asemenea, ca. 
pină in luna mai, acțiunea de 
perfecționare a sistemelor de 
evidență să fie completată cu 
măsuri și prevederi corespun
zătoare privind reducerea con
sumului de hîrtie și dimensio
narea rațională a nutaărului 
personalului care execută ase
menea lucrări, in raport ce 
reducerea volumului de muncă 
pe baza simplificării formula- 
risticii și a extinderii prelu
crării automate a datelor.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, apoi, BALANȚA 
VENITURILOR ȘI CHELTU
IELILOR BĂNEȘTI ALE 
POPULAȚIEI PE ANUL 1984, 
COMPARATIV CU REALIZA
BILE ANULUI 1983, în cadrul 
ședinței, s-a subliniat că ve
niturile populației au înregis
trat, in 1984, noi și importante 
creșteri. Sporirea veniturilor 
personalului din întreprinderi 
și instituții s-a realizat, in ex
clusivitate, pe seama creșterii 
retribuției medii, ca urmare a 
încheierii acțiunii de majora
re a retribuțiilor la 1 august 
1981, a sporului de vechime 
neîntreruptă in aceeași unitate, 
a cotelor de premiere anuale, 
a fondului pentru rezultate 
deosebite și pentru stimularea 
exportului. S-a arătat că utili
zarea resurselor bănești ale 
populației in anul 1984 a fost 
influențată in mod pozitiv de 
sporirea veniturilor, de nivelul 
și structura fondului de mar
fă și a prestărilor de servicii, 
precum și de evoluția prețu- 
rilor și tarifelor. Disponibilită
țile bănești ale populației Ia 
31 decembrie 1984 au fost cu 
8,7 la sută mai mari deeit 
cele existente Ia începutul 
anului.

Comitetul Politic Executiv ă 
subliniat că înfăptuirea in bu
ne condiții a prevederilor de 
plan pe acest an și pe intrea- 
ga perioadă 1981—1985, precum 
șl pregătirea temeinică a vi
itorului cincinal creează pre
misele necesare ca, o dată cu 
creșterea producției materiale, 
a avuției naționale, să se asi
gure sporirea în continuare a 
veniturilor oamenilor muncii, 
ridicarea permanentă a bună
stării și a gradului de civiii- 
z&ți? ăl întregului popor.

Ia cadrul ședinței « fost pre
zentată o INFORMARE PRI
VIND REALIZAREA PRO
DUCȚIEI ȘI A LIVRĂRILOR 
PENTRU EXPORT. în legătu
ră cu aceasta, tovarășul Nicolae 
Ceâușescu a subliniat necesita
tea ca, in toate Întreprinderile 
care au sarcini pentru export, 
să se ia măsuri ferme pentru 
realizarea in cele mai bune 
condițiuni a acestora, pentru 
recuperarea in cel mai scurt 
timp a restanțelor din primele 
luni ale acestui an. Secretarul 
general al partidului a cerut 
Biroului Consiliului • de Miniș
tri, organelor centrale, minis
terelor să întreprindă acțiuni 
concrete pentru ca activitatea 
de export să cunoască o îmbu

nătățire radicală, in toate sec
toarele, pentru onorarea inte
grală și la termenele prevăzu
te a obligațiilor Ia export, 
pentru soluționarea din timp a 
tuturor problemelor legate de 
derularea contractelor încheia
te cu partenerii străini. In 
acest sens, s-a cerut ca pină 
la data de 20 ale fiecărei luni 
să fie soluționate toate pro
blemele care privesc buna des
fășurare a producției pentru 
export, astfel incit din primele 
zile ale lunii următoare planul, 
in acest domeniu să fie riguros 
îndeplinit și să se asigure li
vrarea la timp a tuturor co
menzilor. S-a subliniat că c- 
xistă condițiile tehnice și ma
teriale, precum și forța de 
muncă necesară pentru înde
plinirea ți depășirea planului 
de export io lunile armilsire 
și pe întregul an și s-a ceru: 
să se acționeze cu hotărire in 
toate unitățile pentru o cil mai 
bună organizare a producției 
și a muncii, pentru întărirea 
ordinii și disciplinei Ia fieca
re loc de muncă, astfel ine.t 
să se asigure respectarea stric
tă a termenelor de livrare pre
văzute in contractele eu bene
ficiarii de peste hotare, ia • 
condiții de calitate ți eficiență 
cit mai ridicate.

In cadrul Comitetului Poli
tie Executiv a fosț prezentată, 
de asemenea, o INFORMARE 
IN LEGĂTURA CU DESFĂ
ȘURAREA CAMPANIEI A- 
GRICOLE DE PRIMĂVARĂ. 
S-a apreciat că in ultimele 
zile lucrările de pregătire a 
terenului ți de insămințări au 
fost intensificate in întrea
ga țară, că in marea majori
tate a județelor acestea sint 
de bună calitate. Tolodată, 
Comitetul Politie Executiv a 
chemat organele si organi
zațiile de partid. oamenii 
muncii din agricultură, orga
nele agricole să acționeze in 
continuare cu si mai multă 
energie pentru a folosi Ia 
maximum condițiile prielni
ce de umiditate din aceste 
zile. astfel incit printr-o 
bună organizare a muncii, 
prin mobilizarea tuturor for
țelor de Ia sate, a mijloacelor 
mecanice existente să se 
asigure terminarea in timp 
cit mai scurt, pină Ia 20 apri
lie, a insămințărilor de pri
măvară. S-a cerut ca Ministe
rul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, comitetele 
județene de partid, consiliile 
populare, o dată cu buna orga
nizare a muncii, să efectueze 
un control riguros pe teren a- 
supra modului cum se execută 
lucrările agricole. cum sint 
respectate condițiile de ca
litate și agrotehnice, pentru 
obținerea unei recolte spo
rite în acest an, care să satis
facă cerințele economiei na
ționale și ale aprovizionării 
populației.

Comitetul Politic Executiv 
a analizat o INFORMARE CU 
PRIVIRE LA MODUL ÎN 
CARE SE REALIZEAZĂ FRO- 
GRAMUL DE CREȘTERE A 
PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE. 
S-a apreciat că în acest sector 
continuă să existe serioase 
deficiențe, îndeosebi în fo
losirea capacităților existente 
si a forței de muncă, ceea ce 
face ca rezultatele obținute să 
nu f<e pe măsura condițiilor 
de care dispune industria 
noastră carboniferă, la ni
velul cerințelor economiei 
naționale. Au fost indicate o 
serie de măsuri tehnice și or
ganizatorice în vederea li
chidării neajunsurilor care se 
mai manifestă, pentru spriji
nirea concretă a unor uni
tăți mari producătoare de căr
bune, în vederea realizări; pro
ducției în ritmurile șl canti
tățile prevăzute prin plan, 
ă recuperării In timp cit mai 
scurt a rămînerilor în urmă 
din primele Itmi ale anului. Au 
fost stabilite, în acest sens, 
sarcinile și răspunderile pre
cise Ce revin unor membri ai 
guvernului, ai Comitetului 
Politic Executiv în legătură 
cu asigurarea îndeplinirii in 
cele mai bune condițiuni a 
programului de creștere a pro
ducției de cărbune și energic 
prevăzut pentru acest an.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității 
de partid și de stat.

„Cupa Congresului al Xll-lea al U. T. C.“ la radioamatorism

MARIAN POTERAȘ (Buzău), UN AUTENTIC TALENT
La Galați s-a disputat, Timp 

de trei zile, in condiții organi
zatorice demne de toată lauda. 
„Cupa Congresului al Xll-lea 
al U.T.C.“ la radioamatorism, 
telegrafie, sală. A fost o între
cere reușită din toate punctele 
de vedere, desfășurată într-o 
frumoasă ambianță tinerească, 
la care și-au adus contribuția 
atit cei 68 de concurenți din 
35 de județe ale țării, cit și 
corpul de oficiali.

Din punct de vedere tehnic, 
se poate spune că această com
petiție s-a ridicat la nivelul 
așteptărilor, participant» dove
dind cunoștințe tehnice deose

Pe stadionul Voința din Capitală

0 FRUMOASĂ SĂRBĂTOARE SPORTIVĂ
Pe stadionul Voința din car

tierul Floreasca^ mai bine de 
1000 de tineri și tinere repre- 
z&itind asociații sportive ale 
clubului Voința din Capitală 
au luat parte la întreceri care 
au marcat deschiderea etapei 
de vară a .JJaciadei". Urmări
tă cu mult interes, competiția 
de cros a revenit sportivilor 
de Ia Tehnometalica. Cateluța 
Vezeann și Ahmet Metin. Cei 
de la Tehnometalica au ciști- 
gat și întrecerea pe echipe.

La handbal. fetele de la 
Avintul-îmbrăcăminte s-au do
vedit a fi mai eficace decit 
cete de Ia Arta populară 
(?-—4), in timp ce băieții de la 
Instalatorul s-au impus (cu 
12—3) în fata celor de la ?To- 
bilă și tapițerie. în fine, in 
întrecerea de volei, start sigur

„ZIUA ORIENTĂRII TURISTICE DE MASĂ“
în cadrul manifestațiilor 

sportive care au marcat des
chiderea etapei de vară a „Da- 
eiadei" a avut loc. duminică, 
in pădurea Băneasa de lingă 
București. „Ziua orientării tu
ristice de masă“ — competiție 
ia care au luat parte sportivi 
din 16 asociații și cluburi bucu- 
reștene (cei mai mulți de la 
Electronica Industrială, Spar- 
tae și Voința), grupați de or
ganizatori în 14 categorii de 
vîrstă. Traseele au măsurat în
tre 4 și 7 km. Terenul a fost 
uscat și vremea propice pen
tru alergare.

Iată cîștigătorii — feminin : 
15 ani — Daniela Chiurlea (Lo
comotiva) ; 17 ani. — Mioara 
Dinică (Tînăra Gardă) ; 21 ani 
— Dorina Nimigean (Voința) ; 
43 ani — Maria Păsat (Laro- 
met) ; 50 ani — Maria Banu 
(Laromet); masculin: 15 ani — 
Șerban Chiurlea (Locomotiva) ; 
17 ani — Viorel Miclea (Loco

g „DACIADA- DE HALTERE PENTRU COPII Șl JUNIORI
x? ARAD 12 (prin telefon), în 

sala polivalentă din localitate au 
început finalele ,,Daciadei“ la 
haltere pentru copii, juniori I 
și juniori II. întrecerile au în- 
ceput cu categoria rezervată co- 
piilor, ale căror performante au 
fost sub nivelul așteptărilor. Cea 
mai bună performanță — 235 kg 

g !a totalul categoriei 67,5 kg (î>a- 
niel ConstântiriCseu de la Chim- 
pex Constanța, antrenat de Li- 
sias Ionescu) a fost cu 15 kg in- 

0 ferloară recordului național ! 
Pentru o mai bună edificare a 

g rezultatelor slabe vom menționa 
ciieva din urile naționale:

S 73 kg la cat. 52 kg ; 100 kg la 
g cat. 82,5 kg ; 97,5 kg Ia +82,5 ! 
g O dată cu apariția pe podium a 
g juniorilor n, lucrurile au început 

să se schimbe. Victor Roșu (Olim- 
pia Buc.) antrenat de Mihai 

0 Constantinescu și Gh. Dinu a

| ROMÂNIA - ITALIA
g (Urmate din pag i)

I
g byști talentați. dar cu mai pu- 
g țină experiență internațională, 
g precum suceveanul Haralambie 
g Dumitraș, Constănțeanul Mihai 
g Holban, stelișiii Gheorghe Le- 
g onte si Marcel Toader, fiecare 
g cu cite două prezențe în par- 
g tide inter-țări. Alături de a- 
g ceștia, recordmanul selecțiilor 
g (59), constănțeanul Gheorghe 
g Dumitru, binecunoscuții Mircea 
g Paraschiv (Dinamo, 48 jocuri 
g ..A“), Floriei Murariu (Steaua, 
g 44), Adrian Lungu (Dinamo, 
g 27), Vasile Ion (Farul. 12), Lau- 

bite și multă abilitate. Dacă 
la alte concursuri similare, de 
pildă, se băteau 230 semne pe 
minut, acum la Galați s-a 
ajuns la 360 semne, ceea ce 
înseamnă o performanță deo
sebită. O impresie aparte a 
lăsat-o buzoianul Marian Pote- 
raș, care a dominat cu auto
ritate, cîștigînd locul I cu 1612 
p. Au urmat Cari Lux (Timi
șoara) cu 1457 p. și Marian 
Tudorică (Constanța) cu 1321 
p. Pe echipe : Constanța 129 
p., București 126 p și Suceava 
121 p.

T. SIRIOPOL — coresp.

pentru sportivele de la Igiena 
(în meciul cu „Drum nou"), 
Tehnometalica (cu Marochină- 
rie). Muncă și artă (cu în
călțăminte manuală) și îmbră
căminte (cu Sporul), in toate 
cazurile victorii cu 2—0. La 
băieți. Instalatorul — Arta în
călțămintei 1—2. Tehnometalica
— încălțăminte manuală 2—1. 
Arta textilă — Electrobobinaj
2—1, încălțăminte manuală II
— Tehnometalica II 2—0, Teh
nometalica III — Arta textilă 
II 2—0. De remarcat buna or
ganizare a întrecerilor asigu
rată de conducerea clubului 
Voința și de numeroși instruc
tori, printre care R. Constanți- 
nesen. Doina Stance, Romea 
Oprescu și Mihaela Anghelache,

Dumitru MORARU-SLIVNA

motiva) ; 19 ani — Lanrențiu 
Ciucă (Voința) ; 21 ani — Tra
ian Dumitru (Electronica In
dustrială) ; 35 ani — Alexan
dru Tomulescu (Tînăra Gardă) ; 
43 ani — Teodor Cosma (Con
strucția) ; 50 ani — Teofil Iher- 
ber (Spartac). în aceeași zonă 
s-a desfășurat, tot în organi
zarea Comisiei turism-alpinism 
a C.M.E.F.S. București „Cupa 
școlarului", la care au luat 
parte pionieri între 11 și 14 
ani. Traseele, destul de lungi 
(în jur de 4 km), au fost difi
cile, dar tinerii sportivi au ți
nut să termine cu toții cursa, 
fără să piardă nici un post. 
Iată cîștigătorii : feminin — 1. 
Ileana Zlota (Șc. gen. 156), 2. 
Alina Șova (Șc. gen. 20), 3. 
Mihaela Gherman (Șc. gen. 
121) ; masculin — 1. Dragoș 
Gheorghe (Șc. gen. 115), 2.
Cornel Ifrim (Șc. gen. 206). 3. 
Ovidiu Vermeș (Șc. gen. 114). 
M. CRĂCIUNESCU — coresp.

reușit la cat. 60 kg trei recor
duri naționale : 257,5 kg (117 kg 
la a patra încercare la „smuls" 
și 142,5 kg la „aruncat"), ^du- 
cînd o atmosferă de optimism, 
care sperăm va domni In con
tinuare pină la terminarea între
cerilor, șl la juniori I.

iată campionii In ordinea ca
tegoriilor la copii: L. Katl (C.S.M. 
Cluj-Napoca), D. Godman (St. r. 
Bv.), M. Găvăzăneanu (St. r. 
Bv.) și Gh. Mitran (Dunărea Ga
lați). A. Zlgău (Rapid Arad), c. 
Mercea (C.S.M. Cluj-Napoca) și 
M. Patras (Dunărea Galați), T. 
Soos (C.S.M. Cluj-Napoca), T. 
Karaffa (Gloria Bistrița), D. Con
stantinescu (Chimpex Constanța), 
M. Enache (Rapid Buc.), Gh. 
Katar (Strungul Arad), Z. Jac- 
zola (Unlo Satu Mare). Campio
natele continuă.

Horio CRISTEA

In „CUPA F.I.R.A."
rențiu Constantin (Steaua. 7) 
și Marin Moț (Steaua. 4).

Este posibilă victoria trico
lorilor ? Este ! Și nu avem in 
vedere atit „regula" ultimilor 
zece ediții ale iutîlnirilor di
recte. in care gazdele și-au 
fructificat mereu sansa, cu ex
cepțiile din 1975 (3—3 la Bucu
rești) și 1977 (10—10 la Regio 
Calabria), cit, se înțelege, po
sibilitățile și dorința de ' afir
mare sau confirmare a celor 
cărora li se încredințează tri
coul cu frunza de stejar. Că 
nu va fi ușor, este la fel de 
adevărat. Rugbyul italian se 
află în progres : juniorii săi

TIMIȘOARA, 12 (prin telefon). 
Lume multă, aici, pe malurile 
Begăi. la campionatele republica
ne de canotaj-fond. Lume venită 
sx urmărească, pe un timp splen
did. evoluția medaliaților noștri 
cu aur și argint la Jocurile O- 
limpice de la Los Angeles. Cum 
era de așteptat, proba de schif 
simplu-fete a stârnit un deosebit 
interes. Valeria Răcilă, luînd 
startul, joi, împreună cu Vero
nica Cogeanu, în cursa de 2 visle 
a lăsat deschisă lupta pentru în
tâietate în întrecerea de schif 
simplu. Dintre cele 11 vîslașe a- 
liniate în această cursă de 6 000 
m, două porneau ca mari favo
rite : Marioara Popescu, de la 
Dierna-Orșova, campioana olim
pică, vara trecută. în proba de 
2 vîsle și Maria Macoviciuc (Vo
ința Timișoara), de mai multe 
ori medaliată la campionatele 
mondiale. Timișoreanca Maria 
Macoviciuc avea, ca să spunem 
așa, avantajul terenului, ea în- 
cepîndu-și pregătirile pentru a- 
cest campionat acasă, pe firul 
Begăi, cînd ghețurile mai plu
teau pe lacul Snagov, cînd Ma
rioara Popescu încă vîslea la bac. 
Cu o tehnică și o ambiție de in
vidiat. cu o cunoaștere îndea
proape a nevăzutelor capcane de 
pe Bega, Maria Macoviciuc a 
cucerit titlul de campioană re
publicană Ia simpkt, spre marea 
încântare a numeroșilor ei su
porteri timișoreni. Clasament : 1. 
Maria Macoviciuc (Voința Timi
șoara) 28:46,5. 2. Marioara Po

pescu (D 
Ana Lud 
Fălticeni) 
rian (CJ 
5. Marica 
6’ Creng 
31:47,0.
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CONTINUĂ CAMPIONATELE
DE MOTOCROS Șl DIRT-TRACK
• Etapa a doua a campiona

telor individuale de motocros se 
va desfășura milne. pe un tra
seu In premieră, ales pe Dealul 
Gușteriței — de la marginea 
municipiului Sibiu, în organiza
rea asociației sportive Voința din 
localitate. In program figurează 
clase pentru seniori, tineret și 
junior!. Primul start se va da 
la ora 19.
• Campionatul de dirt-track, 

rezervat juniorilor, va continua 
astăzi, cu etapa a doua, pe Sta
dionul Municipal din Brăila (de 
la ora ÎS), iar milne va avea loc 
etapa a treia pe pista stadionu
lui Metalul din București, cu în
cepere de la ora 10,30.

„CRil
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PENULTIMA ETAPĂ IN DIVIZIA „A‘
Miine, are loc penultima etapă 

a Diviziei „A" de handbal mas
culin șl a 18 „rundă" în primul 
eșalon valoric la feminin. In aș
teptarea derbyului bucureștean 
Steaua — Dinamo (care se va 
disputa in d-evans, joi 1« aprilie, 
La ora 17,30, în sala Floreasca) 
și fără prezența lui H. C. Mlnaur 
Baia Mare (angajată în prima 
manșă a finalei „Cupei I.H.F."), 
iubitorii handbalului vor asista, 
totuși, la citeva partide de a- 
tracție, atit în București, cit și 
în provincie.

fn divizia feminină Rulmentul 
— Mureșul se poate constitui în- 
tr-un derby, dar șl celelalte parti
de se anunță „tari", privite mai 
ales prin prisma intereselor for
mațiilor care luptă să scape de 
retrogradare.

Prograj 
pitală. J 
ția Bus 
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MIRCEA STOICU, DOROHOI. 
Nu ne surprinde faptul că n-ați 
dat crezare celor spuse de priete
nul dv. mai vîrstnic. Și totuși, 
nu v-a păcălit ! In urmă cu 10—ie 
ani, Necula Răducanu. care apăra 
atunci poarta Rapidului, intr-un 
meci decisiv cu Farul Constanța, 
văzând că se apropie fluierul fi
nal și al săi nu reușesc să în
scrie, și-a adus aminte că a de
butat In fotbal ca... înaintaș cen
tral și. părăsindu-și poarta, a 
luat parte la o acțiune de atac 
a Rapidului, fiind surprins în of
said ! Probabil că e singurul caz 
de acest fel din istoria fotbalulu 

mondiali 
manță“ 
Necula 1

MARlJ 
la georrJ 
mai scul 
linia dd 
colegilor 
gestiile 
mai mii 
.,Fotbal I 
ciurile al 
pe „mu 
de altfel

au ciștigat anul trecut Turneul 
F.I.R.A., iar cu citeva zile în 
urmă ou juțat finala acestei 
întreceri, în vreme ce. la nive
lul seniorilor, prima reprezen
tativă a fost acceptată, iată, 
să joace — chiar miercurea 
viitoare — pe Twickenham, cu 
un XV al Angliei. Un fapt 
extrem de grăitor...

Să urăm succes rugbyștilor 
noștri in obținerea celei de a 
zecea victorii în întîlnirile di
recte. inaugurate în 1934 (oas
peții au cîștigat de 11 ori, 
punctaverajul fiind însă net 
de partea românilor, 337—181), 
a celui de al 103-lea succes 
din palmaresul lor general, 
care va marca mîine întîlni- 
rea cu numărul 162.
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Turneul international 

de baschet feminin
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FAN

LA A DOUA VICTORIE
TULCEA, 12 (prin telefon). $i 

în ziua a doua a turneului inter
național feminin de baschet găz
duit (în condiții foarte bune) de 
Sala sporturilor din localitate, 
tribunele au fost pline, spectato
rii tulceni avir.d prilejul sâ ur
mărească partide spectaculoase, 
de bun nivel tehnic.

In prima partidă a zilei, se
lecționata de senioare a R-P.D. 
Coreene a dispus de seiecțicaata 
(cadete) secundă a țării noastre 
cu scorul de 89—53 (4>— X). C<w- 
getere : Toi Ok Nio «. Pak 
Sun 14, respectiv Vereș 14. Morar 
9.

Partida vedetă a reuniunii a 
opus reprezentativele de cadete 
ale României și Poloniei, victoria 
revenind tinerelor noastre jucă
toare cu scorul de 84—43 (43—3), 
ele conducind permanent pe ta
bela de marcaj datorită in pr.r- 
cipal unei eficiențe superioare. 
Este a doua victorie a echipei 
noastre în acest turneu. Coșgete- 
re : Pandrea 11. Drăcos 13. res
pectiv Portianko lt, klenar 11.

Pompiliu COMȘA, coresp.

r> La plenara Comitetului F. P. 
Baschet, care va avea loc Iur.. 
la ora 9. la hotelul Flora, rint 
invitați să ia parte antrenori, 
sportivi fruntași, membri ai co
misiilor federației și alți actiriati 
în domeniul acestui sport.
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Club București), și. respectiv, 
Diane Samungi (Dinamo Dues 
rești), precum si ale colegilor și 
colegelor lor Monica Radu. Coriua 
Taloș, Ion Șesu (Dinamo Bucu
rești), Otilia Pop, Clanul li 
Peța, Dana Beleuță, loan Florin 
Darie, Silviu Ursul can u, Mihai 
Zacopceanu. Marian Onilâ (Pro
gresul), Bogdan Toma și Octa
vian Vilcioiu (Dinamo Brașc.
Manuel Nicolae. Manuel Savu, 
Emil Hnat (T.C.B.), Radu Hamut 
(Universitatea Cluj-Napoca' Mi
hai Șovar, Râzvan Constantineseu 
(Steaua). „Criteriul de primă
vară*  începe luni și se va în
cheia duminica viitoare, meciurile 
fiind programate în fiecare dimi
neață de la ora 8. Arbitru prin
cipal : Florea Tânase. Secretar de 
concurs : Ilie Turcu.
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• în aceeași săpțămlnâ. pe ma: 
multe baze de tenis din Capitală 
va avea loc un concurs de selec
ție rezervat băieților și fetelor de 
9. 10, 11, 12 și 13 ani. La această 
lăudabilă acțiune organizată de 
federația de resort și Central na
țional de pregătire ..23 Aucust*  
vor fi prezenți peste 220 de tineri 
care aspiră la consacrarea in *-  
cest frumos sport.
• Luni 22 aprilie, pe terenu

rile din parcul Ghencea. va înce
pe „Cupa steaua- (pentru Ju
niori și copii).

CAMPIONATUL DE DOfilEI
Ieri, în cadrul campionatului 

republican de hochei, la Galați : 
Dinamo — Viitorul Gheorghcni 
12—4 (5—1, o—i. 7—2). Au "mar
cat : Solyom 5, Pisâru 3, Bedfc, 
Kemenesy, Csata. Lucaci (Dina
mo). Ambr-uș. Andraș, Antal și 
Andrei (Viitorul).

folosirea spațiului acestei atît de 
urmărite emisiuni. Dar, poate că 
s-ar putea face și mai mult în 
această direcție. Deci. linia 
dreaptă !

•erfor- 
lecît...

V. De 
ui cel 
este...
deci, 

lin su- 
knsista 
Lunilor 
le me
rit încă 
lituind, 
kită în

NELU QUINTUS. PLOIEȘTI. 
Hocheiștii juniori au promovat 
în grupa „A**  :

Dacă au ajuns aici,
Prin partide foarte tari,
Doar atit poți să mai zici :
„Mult succes și la mai... mari“!
Și încă un catren reușit : după 

12 etape în campionatul de po
pice, echipa „Frigul- București 
nu a acumulat nici un punct :

Din ceea ce se cam petrece, 
Un lucru este evident : 
Punctajul lor în clasament, 
li „Lasă rece*!

EAZĂ
E LA 
kPRl-

87 65 
Il-a : 
Fond 

2 lei, 
brt la

GERII 
at. 1 : 
i și 1 
kit. 2 : 
i și 6 
ht. 3 : 
lei și 
; cat. 
; cat.
t. 6 : 
a cat.

50.800 
k fost 
E din
LJRSU- 
ko A-

Dupâ cum este cunoscut, pentru cuplajul interbucureștean 
din 14 aprilie 1985, locurile stadionului „23 August*  din Capi
tală sînt numerotate.

Pentru a sprijini această acțiune, menită șă asigure vizio
narea meciurilor de fotbal în condiții optime. Administrația 
de Stat Loto-Pronosport va acorda în mod gratuit, prin tra
gere Ja sorți, premii în obiecte spectatorilor care respectă 
numerotarea locurilor.

Acordarea acestor premii se va face astfel :
O fiecare bilet de meci este însoțit de un tichet nume

rotat ;
0 o comisie specială va. extrage din urnă, la stadionul „23 

August**,  numerele tichetelor ciștigătoare ;
9 spectatorii ale căror tichete urmează să fie premiate 

de către Administrația de Stat Loto-Pronosport și vor fi gă
siți pe locurile lor de organele de ordine primesc imediat 
(pe loc) premiul respectiv.

Respectați «-deci locul indicat pe tichet și păstrați tichetul 
pentru a puțfea intra în posesia premiului !

PRILIE. Cat. 1 (13 rezultate) : 2 
variante 100% a 4.444 lei și 106 
variante 25% a 1.1*11  lei ; cat. 2 
(12 rezultate) : 80 variante 100% a 
332 Iei și 1.968 variante 25% a 
83 lei; cat. 3 (11 rezultate) : 672 
variante 100% a 71 lei și 15.234

ie
i"
I CAPITANII D1RBY-ULUI SI DESTĂINU1E

Tudorel Stoica: VOM FACE PASUL DECISIV !"n
începutul rc-

coa- 
decit

I
I
I
I

— Credeai, la 
turului, că meciul cu Sportul 
studențesc va deveni ața de 
important la ora disputării Iui ’

— Bănuiam că studenții vor 
iuți pasul in a doua parte a 
campionatului. dar sincer si 
fiu. nu-i vedea—, chiar ața de... 
grăbiți. Ramin totnșt la eon- 
rsngerea că » «■ gtadit- 
■irziu la titlu. Oricum, 
juncture actuală ns face .... 
să mărească (radul de interes 

al partidei-vedetă din cuplajul 
bucurețiean de duminică

— Care crezi că sint argu
mentele energicei ofensive de 
primăvară a studenților bura- 
reșteni. argumentele privind jo
cul lor ?

— Cred rd h primai rnd 
este rorta de TREZIRI:.» AJf- 
BITIET întregii echipe. Ața 
curm i-am văzut eu Dinamo, 
e’.er.i lai Ardeieanr și Dima 
se aneayencă total ia joc. Exis
tă. apoi, aportul acest-n trio de 
mternaționals — lorguteucu.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

a $h\ orarii hspk pabibui aMJuna
• PxiMamvl miilturter STEAUA — SPOBTUL SIT’DENTESC: 

1V72—-7J : <—j 1—1 : 1973—-74 : >—• M 4—2 ; UM—"T5 5 3—3 și 
4—I ; im—’» : 4—4 si 3—2 ; ITS—^7 X T—• $3 >—• ; 1377—*71  X 
>— 2 St >—1 ; Un—: 3—1 șc >=-3 ; «74— W : 2—1 și *—3 ; 
ÎW TI x >—3 și 3—4 : ÎMI—Tî : •— I șî 1—1 ; ««3—^3 s 1—2 și 
3—• : 130—14 : 1—2 șa •—2 : *4 —: •—• p ?
• RAPID și DINAMO «-ăa kscMt fteA ntâxi la eunpiot^t

<« 53 de «ei : 23 Re vietortl MtoMMribte. 21 npMrte. 9 ețeltxri. 
nit mal in turul Prhna «Lsțxriă, la” 1347 :
3—2 pentru

Gui Irțiltsa „NOI ÎNCĂ NE GÎNDIM LA TITLU !"
— Gino Iarzuiesiru. a venit

ș» meaul cu Steaua !
— A ooait ! Cei mei 

meci Xa trnr pentru 
fottel cel mai țrra nec. 
cel care t-n:

— —CI pes3-j că Steaua eate 
Steaua, liderul detașat b t 
puncte de -Sportul*  in clasa
mentul adevărului.

— Si pe-nfra asta ! Orienta ar 
fi meciul, orietne ar fi odrer- 
teraf. m tacă ne fiuăsm b 
titlu ! rocă «w bc-iu pe 
Dinamo, ce~e n-a pierdut in 
arest eempsomtt decis an nvri. 
cel ea aci. dare csn ia era,.

țiintii nufi ii imici 
A IIHZH ,.V*

F.C.M. Brașov — F.C. Biber : 
Ad. Porumboiu (Vaslui) ; V. 
Curt (Medgidia) si R- Matei 
(București) ;

Corvinul Hunedoara — S.C. 
Bacău : G. Iaaeseu ; M. Voinea 
și D. Vasile (toti din Bucu
rești) ;

Universitatea Craiova — Glo
ria Buzău : M. Nesu (Oradea) ; 
V. Alexandru (București) și M. 
Axente (Arad) ;

F.C. Baia Mare — F.C. Olt : 
S. Necșuîescu ; I. Tănase (am
bii din Tirgoviște) și Fl. Po
pescu (Ploiești) ;

Steaua — Sportul studențesc : 
I. Crăciunescu (Rm. Vilcea) ; 
I. Tărcan (Reghin) și D. Bu- 
ciuman (Timișoara) ;

Jiul Petroșani — -Poli- Ti
mișoara : O. Streng (Oradea) ; 
V. Titorov (Drobeta Tr. Seve
rin) și T. Demian (Zalău) ;

Chimia Rm. Vilcea — A.S.A. 
Tg. Mureș : M. Saîomir ; M. 
Man (ambii din Cluj-Napoca) 
și Al. Mustățea (Pitești) ;

F.C. Argeș — Politehnica 
Iași : R. Petrescu ; L. Măerean 
(ambii din Brașov) și N. Di- 
nescu (Rm. Vilcea) ;

Rapid — Dinamo : A. Gheor- 
ghe (P. Neamț) ; C. Teodorescu 
(Buzău) și S. Rotărescu (Iași).

variante 25% a 18 lei.
9 ASTAZI este ultima zi pentru 

depunerea buletinelor la concursul 
Pronosport de mîine 14 aprilie, cu 
meciuri din . campionatul nostru 
(Div. A) și cel italian (Diviziile 
A și B).

Hagi, Coraș — care a căpătat 
și o serioasă experiență inter
națională și dă tonul jocului. In 
fine, e prospețime fizică care 
permite menținerea unui tem- 
pou ridicat de joc.

— Constat că partenerul de 
miine a fost analizat cu toată 
atenția.

— Se înțelege. Si sîntem pre
gătiți si-i dăm replica aștep
tată, demnă de un lider. Ar
gumentele noastre se cunosc : 
acăntajal de puncte din clasa
ment suita de meciuri fără 

infrtngere, omogenitatea psihică. 
Iar jocul nostru a căpătat, de 
la etapă !a etapă, mai multă 
claritate și siguranță. lată de 
ce zint convins că, și după 
etapa de wiitne. ne vom păs
tra diferența față de urmări

toarele noastre si vom face 
pasul decisiv spre cucerirea tit
lului. Sper într-un joc specta
culos. deschis și sportiv, o ade
vărată iitrecere-vedetă a cu- 
- In-ului. •

Eftimie IONESCU

■non. b pentru ia
rna cară b Crnocn. dacă sis
tem neinrinsi b retur, sîntem 
ohăspeti «ă a^nmăm m ciytîpdm 
prxmul tstlu din istona clubului

— S» 6*eaua  vrea că dșuge

— Fna ! Cred că steliftsi cor 
forfa remiza, care i-ar aranta- 

ja. Noi, iasă, rom juca numai 
ta mrterie, pentru ci, fiind 
•aspefi. <m putea, printr-o vic
torie, ,ă renin ia două punc
te de Steaua ta clasamentul 
aderăruluL

— Care ar C atuurile Spor
tului studențesc ?

— Experiența de joc mai 
mare a majorității componenți- 
lor echipei. P'.us cei astei ac
tuals snterua tiosali care. deși 
se află ta formă tarad. tor să 
joace- ri mai bine. Iar Steaua 
<u uiid — cred — ci in cari- 
picaatul trecut « pierdut h 
fața noastră ta ambele partide.

— Și atuurile Stelei ?
— TSueretea. dorința de afir

mare I multor jucători și._ 
«r«aruf de puncte. Dar, daci 
ti fi jucător la Steaua, acum, 
mi-ar fi teamă de Sportul stu
dențesc-. Disscoio de acest der
by al cam^onatului, nu trebu-.e 
tasă »ă uităm ei vine meciul 
cu Anglia. Vreau ti zic ci 
sper să fie un derby sportiv, 
de valoare, și firi accidentări ! 
Ceea ce va depinde ți de ar
bitraj, dar mai ales de noi, 
cei care vom lupta in teren.

Mircea M. IONESCU

Campionatul

LIDERUL SA DETAȘAT DECISIV
Primul mare derby al campio

natului, pe care-1 anunțam cu 
o săplămină in urmă, s-a dis
putat la Buzău, între Gloria-Lu- 
eeafărul și liderul întrecerii. 
Steaua. Partida s-a încheiat fără 
goluri șl, astfel, echipa antre
nată de Radu Troi a luat o 
opțiune serioasă pentru titlul de 
campioană. De altfel, ciștlgind la 
scor șl partida de miercuri cu 
A.S.A. Tg. Mureș, tinerii jucă
tori ai clubului Steaua au... 
profitat și de infrîngerea Glo- 
riel-Luceafărul la Slatina, s-au 
distanțat serios in fruntea cla
samentului și nu vedem cine 
l-ar mai putea ajunge din urmă.

Faptul inedit al întrecerii spe
ranțelor nu ni se pare însă a- 
ceastă previzibilă detașare, ol un 
cu totul altul, unul legat toc

ORAC Șl TOPOLINSCHI — DOUĂ ETAPE SUSPENDARE
• In ultimul minut al me

ciului Dinamo — Universitatea 
Craiova, Orac l-a lovit cu pi
ciorul pe Tilihoi. Dacă pe te
ren Orac a avut o atitudine 
condamnabilă, joi seara, în fața 
Comisiei de disciplină, el a a- 
vut o poziție corectă, recunos- 
cîndu-și fără echivoc vinovăția 
șl spunind că nu-șl explică cum 
a avut acel gest reprobabil pe 
care îl regretă profund. Mem
brii Comisiei de disciplină au

ÎNTRE VESTIAR...
• La una din puținele 

faze încinse petrecute in ca
reul lui Ducadam, era în 
min. 52, Belodedici a sufe
rit1 un ușor accident. „Putea 
să continue, ne spunea du
pă meci dr. Marcel Geor
gescu, dar, apreciindu-se că 
duminică, în derbyul cu 
Sportul studențesc, este ne
voie de un Belodedici per
fect valid, antrenorii au ho
tărî» să-l trimită la vestiar**.
• Cea mai mare ocazie în
registrată în meciul Steaua 
— A.S.A. Tg. Mureș (în mln. 
Kj, l-a aparținut lui Radu II, 
care, singur cu portarul în 
față, a ratat cu seninătate, 
și cum același Radu II a 
anulat (intrind, inutil, într-un 
ofsaid activ), în prima ju
mătate a meciului, un gol 
frumos înscris de coechipie
rul său Pușcaș» cineva lingă 
noi remarca, nu fără o doză 
de adevăr, la sfîrșltul parti
dei : „Astăzi Radu II a ju
cat mai mult pentru... ad- 
versari**.  • Soare, unul din
tre cei mai buni jucători al 
echipei sale în precedenta 
partidă de campionat, a fost 
trecut, miercuri, pe lista... 
rezervelor. Intrebîndu-1, la 
cabine, înaintea meciului, pe 
antrenori ce se intimplă cu 
Soare, aceștia ne-au răspuns 
cu o glumă : „Nu suportă... 
căldura 1“ a Căldură toridă 
miercuri, la Slatina, in tim
pul partidei F. C. Olt — 
Gloria Buzău, ceea ce a fă
cut ca jocul să nu aibă un 
tempo susținut. De altfel, la 
sCrșitul meciului, Bălăci spu
nea : „Simțeam, Ia un mo
ment dat, că nu mai am aer. 
că mă sufoc*.  • l.aian Io- 
nescu, antrenorul echipei 
F. c. Olt, iși exprima re
gretul că jucătorii pregătiți 
de el n-au reușit să mar
cheze decit un gol in me
dul eu Gloria Buzău, șl a- 
cela cu concursul portarului

| Cristian II. „Pină la urmă, 
important este — spunea 
Traian Ionescu — să eiștigi 
fiecare joc susținut pe teren 
propriu. Fie chiar și ta li
mită*.  Cme-1 contrazice
• Fundașul orădean Di*  nu 
a urcat, așa cum de altfel 
face în toate partidele, pină 
in careul advers, una din
tre incursiunile sale soldîn- 
du-se cu un gol. Dar re
plierea sa In sistemul defen
siv s-a efectuat eu Intîrzie- 
re in meciul cu Chimia Rm. 
Vncea. Oaspeții, sesizind a-

* ceasta manevră nepusă ta 
punct, au acționat după 
pauză cu predilecție în spa
țiul lăsat liber de fundașul 
F. C. Bihorului. Dorința lui 
Dianu de a participa tot tim
pul ta acțiunile ofensive nu 
trebuie să ducă la neglija
rea sarcinii sale de bază, a- 
eeea de fundaș-apărător. • 
Excelent programul meciului 
F. C. Baia Mare — Sportul 
sotaențease, realizat de Ion 
P. Pop șl Mihai Mureșan. 
Din variatul și bine scrisul 
conținut sportiv-cultural-știin-

I țific. am reținut rubrica 
„Jurnal sentimental între 
două duminici*,  în fond o 

! foarte frumoasă avancronică 
a partidei • La Baia Mare, 
Hagi s-a ferit In primul rind 
de accidentare. Terenul greu 
și intrările tari ale lui A- 
rezanov au făcut ca Hagi să 
joace mai reținut. A fost 
suficient să apară în trei 
fare, eea a golului, cea din 
min. M. dnd numai Mia l-a 
putut opri, și cea din penul
timul minut, dnd bara s-a 
opus golului victoriei, pentru 
ea un spectator, care după 
primul sfert de oră se în
treba Ironic dacă Hagi a... 
venit, cumva, la Bala Mare,

speranțelor

mai de scopul principal al aces
tei competiții : promovarea u- 
nor veritabile talente. El bine, 
unul dintre aceste talente a a- 
juns, duminica trecută, pe pri
ma scenă. E adevărat numai 
pentru trei minute, dar au fost 
minutele de Început. Ju
cătorul se numește Leu, el a 
intrat in poarta echipei timi
șorene în finalul meciului de la 
Craiova, a primit, cum se spu
ne, botezul Diviziei „A" și pro
mite să ajungă un portar foar
te bun. Leu (1*  ani, 1,92 m) 
este, de altfel, și portarul e- 
chipei naționale de juniori, cel 
care a apărat senzațional la 
Istanbul, cel despre care antre
norul lui „Poli-, Ion Dumitru, 
ne spunea miercuri, Înaintea e- 
ta'pei a î4-a : .Leu are foarte 

fost (plăcut) impresionați de 
poziția adoptată de jucătorul di- 
namovist. Din păcate, cum în 
carnetul său de legitimare mai 
figura o sancțiune, — un aver
tisment primit într-un meci de 
tineret —, cu toate circum
stanțele atenuante care l-au fost 
acordate, Orac a fost suspen
dat pe două etape. Sîntem însă 
convinși în deplina sinceritate 
a celor spuse de Orac, astfel că, 
în viitor, ne așteptăm din par

să exclame : „Ce talent*  o 
Incîntați de jocul excelent ui 
ldi Roznal, unii suporteri 
băimărent au zis după meci ; 
„Păi, dacă era Mircea Lu- 
cescu in tribună a ci
tim în interesantul program 
scos de F.C.M. Brașov in 
vederea meciului cu Rapid : 
„Foștii divizionari «A» din 
echipa Steagul roșu sint ru
gați să treacă pe la condu
cerea clubului (n.n. F.C.M. 
pentru a-și ridica invitații» 
cu Ioc pentru tribuna 1“. 
Frumos, foarte frumos. • Pc 
banca de rezerve a giuleș- 
tenllor, numai nume sono
re : portarul Mânu, funda
șul Sameș, mijlocașii Ion 
Ion și șt. Popa, atacantul 
Manea. Intrați spre final in 
joc, ultimii doi au mai dai 
cît de cît cursivitate jocul» 
alb-roșilor. • Rapid tinde să 
devină una din recordmanele 
acestei ediții a campionatului 
cu numai UN ȘUT SPRE 
POARTA într-un meci. Șu
tul Iul Damaschin II, tn 
partida cu F.C.M. Brașov. • 
Cînd Simionaș a anunțat for
mația sa pentru partida cu 
„Poli" Timișoara lipseau nu 
mai puțin de șase titulari ! 
Ce-1 cu ei ? l-am întrebat. 
Și Simionaș ne-a relatat că 
Sigmirean și Gheorghiu nu 
s-au prezentat Ia echipă (!?). 
Biro, Ciorcîrlan șl Sertov 
i-au spus că nu pot juca 
din cauza diferitelor trauma
tisme, iar Topolinschi, elimi
nat în meciul cu F.C.M. 
Brașov, nu avea drept de 
joc. Și totuși, cu jucătorii 
pe care i-a mai avut la dis
poziție, Politehnica Iași a e- 
voluat la Timișoara surprin
zător de bine, cu mult peste 
condiția el de... lanternă. • 
Atît de mult a ratat Giu- 
chicl în cele 90 de minute 
îneît, după meci, făcîndu-și... 
autocritica, afirma că merita 
și o... bătaie zdravănă. „Ce 
să-i mai spun eu, ta cei 31 
de ani ciți are Z“, conchidea 
Dumitru, cel care fusese cel 
mai bun jucător de pe teren. 
• Hunedorenii pretind, pe bu-*  
nă dreptate, mai mult de la e- 
chipa lor. Dar Corvinul, în 
ciuda prezenței în rîndurile 
sale a unor internaționali ca 
Mateuț, Klein, Gabor, se mul
țumește cu puțin, cu un loc 
călduț, lipsit de griji. Ci
tăm din programul editat de 
club, pentru meciul cu Jiul : 
„...echipa noastră se menți
ne ta condiția sa din tur : 
victorii acasă, infringe™ in 
deplasare*.  Cam modestă con
diție pentru o asemenea e- 
chipă. • Un randament mo
dest a avut (și) Klein. După 
meci ne-a spus că îl doare 
o gleznă, care era umflată. 
Oare, nu era mai bine să 
nu joace, pentru a se reface 
total T Oricum, meciul cu 
Jiul tot se cîștiga. Forma 
lui Klein șl Mateuț, nu-1 
poate liniști pe Mircea Luces- 
cu, în perspectiva meciului 
cu Anglia. • Miercuri, la 
Hunedoara, Corvinul și Jiul 
s-au întnnlt pentru a l«-a 
oară. Corvinul a cîștigat de 
6 ori. Jiul, de tot atitea ori, 
iar ( meciuri s-eu încheiat 
la egalitate. Golaverajul ge
neral : 27—20 pentru hune-
doreni. • îmbunătățirea jo
cului echipei din Petroșani e 
evidentă. Ineficacitatea însă 
este acută și rămîne marea 
problemă. Jocul ofensiv nu 
poate trăi doar prin Las- 
conl. La acest capitol. Viorel 
Matelanu șl noii săi elevi 
mai au foarte mult de lu
cru. Intr-un clasament al... 
ineficacității, Jiul se află pe . 
locurile 4—5, împreună cu 
Chimia Rm. VÎIcea șl e... în
trecută doar de A.S.A., S. C.
Bacău și F. C. Baia Marc.

...SI GAZON9 

multe din calitățile marilor por
tari, e un băiat cuminte, ascul
tător, muncește mult, e ambi
țios ți tenace. Eu unul am să-1 
ajut**.

Leu este, așadar, una dintre 
speranțele fotbalului nostru. A- 
propo de scopul acestui cam
pion-t al speranțelor. (L. D.)

1. STEAUA 24 18 3 3 57—12 39
1. Glorla-Luc. 22 14 4 4 39—16 32
3. F. C. Argeș 23 14 3 « 33—16 31
4. Universit. 24 13 4 7 58—24 30
5. Dinamo 24 11 7 6 39—20 29
(. S. C. Bacău 24 11 S 8 32—21 27
7. F. C. Olt 24 12 3 9 33—27 27
1. Corvinul 24 11 3 10 33—29 25
». „Poli" 24 11 3 10 30—32 25

10. Sportul 24 • e 10 29—26 22
11. AJ3.A. 24 5 n 8 25—27 21
12. F.C.M. Bv. 22 9 3 10 26—33 21
13. F. C. Bihor 24 9 4 12 34—37 20
14. Rapid 24 7 5 12 22—33 19
15. Chimia 24 7 5 12 22—37 19
10, Jiul 24 • 1 15 26—57 17
17. F. C. B. M. 24 4 7 13 23—43 15
18. Polit. Iași 23 3 2 18 12—58 8

tea lui Ia o comportare irepro
șabilă pe terenurile de fotbal, 
așa cum șade bine unui jucă
tor fruntaș.
• Tot două etape de suspen

dare a primit și Topolinschl 
(Politehnica Iași), eliminat de 
pe teren in meciul cu F.C.K. 
Brașov pentru joc brutal. Este 
regretabil că acest tînăr jucă
tor, în. vîrstă de 19 ani, înzes
trat cu reale calități, nu-și îm
bogățește cunoștințele tehnice, 
căutînd să le suplinească prin- 
tr-un joc care contravine regu
lamentului.



„CENTURA DE AUR“ LA BOX IN LUME
(Urmare din pag. 1)

Premieră în istoria de 14 
ediții a „Centurii de aur" ■ o 
finală coreeană la categoria 
semimuscă (!). Ciang Iun Toi 
și Pek Iun Nam au reușit să 
treacă de Krasimir Ciolakov 
și. respectiv, de Dumitru Șchio- 
pu, dovedind că, mai ales la 
categoriile mici, tehnica este 
argumentul hotăritor. Confrun
tarea dintre cei doi boxeri din 
R.P.D. Coreeană promite o fi
nală de mare... virtuozitate.

Primul dintre sportivii ro
mâni care a acces în finale a 
fost Relu Nistor. După un 
meci greu, în compania lui 
Alesandr Hristo (Bulgaria). 
Departe de forma sportivă de
monstrată în meciul anterior, 
Nistor a trebuit să arunce în 
luptă si ultimele resurse fizice 
pentru a susține un final greu 
pentru el, dar și pentru _ ad
versar. Meci echilibrat, învin
gător la limită — Relu Nistor.

Partidă parcă trasă la indigo 
și in prima semifinală a „semi- 
ușorilor" Ion Stan și Idei To
rriente (Cuba). Multă risipă de 
energie din partea ambilor bo
xeri, care și-au expediat to
rente de lovituri, majoritatea 
însă fără să-și fi atins ținta. 
Stan a avut un final mai precis, 
în care cele cîteva croșee cu 
adresă au îneîntat nu numai 
spectatorii, ci si trei dintre ju
decătorii din jurul ringului, 
care au decis : învingător Ion 
Stan. In finală, românul îl va 
avea ca adversar pe campionul 
european al categoriei, Emil 
Kuprenski (Bulgaria), cîștigător 
prin abandon în prima repriză

FINALA „CUPEI I. H. F."
(Urmare din pag. 1) 

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

in partida cu Gaar Dambadom- 
dogin (R.P. Mongolă).

Semifinală românească in pri
mul meci al „semimijlociitor" : 
Rudei Obreja — Tihon Roman. 
In minutul doi al primei repri
ze, Roman a recepționat un 
croșeu șl a fost numă
rat. In continuare. Obreja a 
lăsat impresia că-și menajea
ză adversarul și a punctat atît 
cit i-a fost necesar pentru a 
câștiga, comod, la puncte. Aș
teptăm să-l vedem pe Obreja 
în finală, cînd îl va avea ca 
adversar pe cubanezul Cande- 
lario Duvergel, învingător la 
puncte în fata lui Alesandr 
Bogomil (Bulgaria).

Campionul mondial al „mij
lociilor". Bernardo Comas 
(Cuba), s-a calificat In finală 
după un meci frumos în com
pania lui Vasile Florian. Ne
intimidat de faima adversa
rului. Florian a luptat cura
jos, făcînd fată onorabil unul 
tehnician și puncheur de te-/ 
mut. Comas, învingător la 

REZULTATE TEHNICE

Semimuscă : Ciang Iun Toi (R.P.D. Coreeană) b.p. K. Cio- 
lakov (Bulgaria), Pek Ian Nam (R.P.D. Coreeană) b.p. D. 
Șchiopu ; cocoș : S. Tomașenco (U.R.S.S.) b.p. A. Samson 
(Nigeria). R. Nistor b.p. Al. Hritov (Bulgaria) ; semiușoară : 
I. Stan b.p. I. Torriente (Cuba). E. Kuprenski (Bulgaria) 
b. ab. 1 G. Dambadomdogin (R. P., Mongolă) ; seminujlocie : 
R. Obreja b.p T. Roman, C. Duvergel (Cuba) b.p. Al. Bo
gomil (Bulgaria) ; mijlocie : B. Comas (Cuba) b.p. V. Florian. 
D. Maricescu b.ab. 2 R. Fiulko (Bulgaria) ; grea : H. Baes 
(Cuba) b.p. Gh. Preda. VI. Dolguni (URSS) b. ab. 3 D. Kirilov 
(Bulgaria) ; muscă : Kim Ci Hen (R.P.D. Coreeană) b.p. B. 
Brahimi (Algeria), L. F. Valdes (Cuba) b.p. M. Vișan; pană : 
N. Talpoș b. ab. 3. I. Panaite, E. Qulala (Cuba) b.p. Nam 
Kun" long (R.P.D. Coreeană) ; ușoară : L. Sandu b.p. D. 
Nicolae ; mijlocie mică : A. Espinosa (Cuba) b.p. M. Takov 
(Bulgaria), Al. Samonin (URSS) b.p. V. Mihai •, semigrea : 
M Marcu b.p. D. Senciuc, P. Bornescu b.p. O. Kevm (Nige
ria) • supergrea : P. Stolmenov (Bulgaria) b. ab. 3 Gh. Ciobanu.

primul tur de VIF „Gh. Dimi
trov" (Bulgaria) cu 30—18 și 
26—22. în cel de al doilea de 
TV Zofingen (Elveția) cu 17— 
9 (la retur echipa elvețiană nu 
s-a mai prezentat). în cel de 
al treilea de „Proletar Nafta- 
Gas" Zrenjan (Iugoslavia) cu 
33—16 și 29—32. iar in semi
finale de Balonmano Tecnisa 
Alicante (Spania) cu 27—16 și 
21—19. Așadar, din 8 me
ciuri. echipa S.I.I. Zaporoje 
a ciștigat 7 (dintre care unul 
prin neprezentare) si a pier
dut unui. înscriind 183 de go
luri și primind 132.

Sigur, datele prezentate pot 
indica unele concluzii (între 
care și forța de atac mai mare 
a băimărenilor sau apărarea 
mai fermă a oaspeților), dar 
nu trebuie uitat că fiecare 
meci, chiar și între aceleași 
echipe !. este întotdeauna alt
fel... Partida de mîine. în care 
sperăm să-1 vedem pe Măricel 
Voinea același exponent de 
mare valoare al handbalului 
românesc, pe Iosif Boroș un 
coordonator laborios, abil și 
bine inspirat, pe Gh. Covaciu

VOLEI • Turneul feminin do
tat cu „Cupa Japoniei", la To
kio : R. P. Chineză — U.R.S.S.
3—1 (11. —13. 14, 3). Japonia — 
Brazilia 3—0 (8. 7. 1). Coreea de 
Sud — Mexic 3—0 (12, 3, 5),
R.F.G. — Cehoslovacia 3—0 
(9. 7. 13).
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• gv Li ECHIPAJE vor participa Ia pri
ma ediție a raliului automobilistic Hong 
Kong — Beijing, care se va desfășura în 
toamnă (15—19 septembrie) pe un traseu în 
lungime de 3 400 km • FOLKE ENGLUND 
'63 ani) este noul președinte al Federației 
suedeze de atletism, ales cu 96 de voturi 
.pentru*  și 8 „împotrivă" • FAIMOASA 
PATINATOARE sovietică Natalia Petrușeva, 
fostă recordmană mondială la viteză, a 
anunțat câ se va retrage din activitatea 
competițională. Petrușeva a fost în 1980 
campioană olimpică (1 000 m — 1:24,10) și 
de mai multe ori campioană mondială și 
-------------- # TENISMANUL SUEDEZ Bjorn 

precum se știe, a abandonat 
competițională oficială, se va 
pe terenurile japoneze, Intre 5 
și apoi pe cele americane. în

încurajați de entuziaștii lor 
suporteri, vor face totul pen
tru izbîndă. Le-o dorim din 
inimă. Succes !

Așadar, din cele 24 de e- 
chipe — reprezentînd tot atî- 
tea țări —, care au luat star
tul în actuala ediție a „Cupei 
I.H.F.", H.C. Minaur și S.I.L 
Zaporoje s-au calificat în fi
nală. Maramureșenii au obți
nut în cele 4 tururi, cu partide 
tur-retur. 8 victorii. întrecind 
succesiv pe I.T.U. Istanbul 
(Turcia) cu 45—17 și 41—32, 
I.F. Helsingor (Danemarca) cu 
32—25 și 26—19. pe Lokomo
tiv Trnava (Cehoslovacia) cu 
37—22 și 31—19 și pe WAT 
Margarethen Viena (Austria) 
cu 37—19 și 28—25. Deci. 8 
victorii din 8 partide susți
nute. 277 de goluri marcate și 
188 primite. •

De cealaltă parte. S.I.I. Za
poroje. o formație mereu pre
zentă. în ultimii ani. în lupta 
pentru podiumul de premiere 
în campionatul de handbal al 
Uniunii Sovietice, a dispus în

CICLISM • Etapa a treia a 
„Turului Niedersachsen". care are 
loc in R.F.G., a fost cîștigată 
de sovieticul Igor Sumnikov 
1.10:02 pe 175 km. Liderul com
petiției este Uwe Raab (R.D.G.). 
urmat la 3 s de Roslmae 
(U.R.S.S.). Pe echipe conduce 
U.R.S.S urmată la 53 s de for
mația R.D.G. Echipa României 
ocupă locul 9. la 5:07.

HOCHEI pe GHEAȚA • In
tre 17 aprilie și 3 mai va avea 
loc la Praga grupa „A" a cam
pionatului mondial. tn vederea 
acestui eveniment au avut Ioo 
cîteva partide de verificare : la 
Kouvola : Finlanda — Canada
5— 3 (3—1. 1—1. 1—1) la Tam
pere : Finlanda — Canada 4—1 
(l—0, 2—1. 1—0) : la Beneșov :
Cehoslovacia — R. D. Germană 
12—3 (3—0. 8—1. 1—2). la Tabor : 
Cehoslovacia — R. D. Germană 
11—1 (2—0. 7—1, 2—0).

ȘAH • tn turneul de la Vîrșet
(Iugoslavia) după cinci runde, 
conduc maeștrii Parik ștefanov 
(România) șl strlkovlci (Iugo
slavia) cu cite 4 p. urmați de 
Emil Ungureanu (România) și 
Braga (Argentina) — cu cite 3.5 p. 
ilijln (România) totalizează 3 p. 
in runda a 5-a. Stefanov l-a În
vins ne bulgarul Peev. iar parti
dele Ungureanu — Illcl (Iugo
slavia) și Ilijln — Stekovski 
(Iugoslavia) s-au încheiat remiză.

TENIS • Turneul feminin de 
Ia Hilton Head Island (turul 
trei) : Chris Evert-Lloyd — Pam 
Casale 6—1 6—4. Petra Huber -
Claudia Kohde-Kilsch 6—1. 5—7.
6— 4 Gabriela Sabatini — Zina
Garrison 6—4, 6—0. Virginia Ru
siei — Carling Bassett 1—6. 6—2 
6—3. Manuela Maleeva — Carina 
Karlsson 6—2. 6—2. Pam Shriver 
— Katerina Maleeva 7—5, 6—3 • 
Mari surprize in sferturile de fi
nală la Dallas : NystrBm — 
McEnroe 6—4. 7—6 6—3 Mayo
tte — Wilander 6—3. 6—1 7—6 1

zonspor — Galatasaray 1—2. Re
turul, la 17 aprilie la Istanbul • 
In etapa 24-a a campionatului : 
Ordu — Beșiktaș 1—0. Fenerbahce
— Denzli o—0. Trabzon — Altay 
2—0. Galatasaray — Bursa 1—2, 
Kocaeli — Genclerblrgll 0—0, An- 
karagtlcu — Malatya 1—1, Zon- 
guld~k — Sarlyer 0—0. în clasa
ment conduce Beșiktaș.
• în C.E. de juniori (gr. 7) : 

Cipru — Bulgaria 1—5. In clasa
ment conduce Bulgaria cu 2 p 
(1 j>.
• Jocuri restante în campio

natul Angliei : Sheffield Wednes
day — Manchester Utd. 1—0, 
Southampton — Leicester 3—1.
• Rezultate din 8-imile de fi

nală air „Cupei Franței" (me
ciuri tur) : Bastia — Sochaux 
0—2, Nancy — Paris St. Germain 
2—1, Lille — Rouen 2—1. Lens — 
St. Etienne 1—1. Nantes — Nimes 
1—1, Sedan — Monaco 0—3, R. c. 
Paris — Mulhouse 2—1. Toulouse
— Valence 7—0. Jocurile retur, la 
16 aprilie..
• Fostul internațional vest- 

german Borchers de la Eintracht 
Frankfurt a semnat un contract, 
pe trei ani. cu echipa elvețiană 
Grasshoppers Zurich.

europeană 
Borg care, 
activitatea 
„produce" 
șl 12 mai ___ ___  _________ _.
cadrul uno" partide demonstrative în care 
principalul adversar ti va fi actualul cam
pion mondial John McEnroe. Premiile 
bineînțeles, nu vor lipsi... • ' PUGIUSTUL 
argentinian Sergio Victor Palma,- fost 
campion mondial (WBA) la categoria super- 
cocoș, a anunțat câ-și pune mănușile In 
cui. „Mă retrag, a spus el, pentru că n-am 
o altă alternativă. Recente examene medi
cale au arătat că ar fi periculos pentru 
sănătatea mea dacă voi continua să mai 
boxez, căci există riscul unei leziuni ce
rebrale". O hotărîrr foarte înțeleaptă, desi
gur. pentru că boxul profesionist a făcut 
atîtea victime... • SOCIETATEA TRĂGĂ
TORILOR eu arbaleta, una dintre cele mai 
vechi nu doar din republica San Marino 
ci chiar din lume, a oferit o diplomă de 
onoare lui Juan Antonio Samaranch, pre
ședintele CI.O. cu prilejul unei recente

puncte, va boxa în finală cu 
Doru Mariccscu, acesta din 
urmă ciștigînd prin abandon 
în rundul doi In fata lui 
Ruschiev Fiulko (Bulgaria). Cu 
siguranță, încă o finală cu... 
scântei.

Micul nostru puncheur de la 
categoria muscă. Marin Vișan, 
nu și-a putut valorifica forța 
loviturilor și în compania cu
banezului Luis Felipa Valdes. 
Acesta din urmă, imul dintre 
cei mai tehnici pugiliști din 
competiție, și-a fructificat a- 
vantajul alonjei si a obținut o 
victorie lejeră. Petre Bornescu, 
vedeta galei de joi, deși s-a 
calificat în finală, a dezamăgit 
prin boxul practicat in com
pania nigerianului Onwka Ke
vin. Multe obstrucții de ambe
le părți, multe lovituri ratate 
și un meci modest, în locul 
unei partide spectaculoase, așa 
cum se sconta. Așteptăm ca 
Bornescu să se revanșeze, in 
fața numeroșilor săi suporteri, 
în finala de mîine.

un „om-surpriză“ de mare e- 
ficientă. pe Mircea Petran și 
Nicolae Neșovici „cerberi" ne
înduplecați în fata porții băi
mărenilor, pe Olimpiu Flangea, 
pe Mihai Mironiue, Neculae 
Voinea, Sorin Bădulescu, Dorn 
Porumb și pe toți ceilalți „por
tocalii", piese importante in
tr-un mecanism rodat în atîtea 
confruntări de mare dificul
tate. partida de mîine. deci, 
trebuie să ne arate o echipă 
Minaur calmă, sigură pe sine, 
convinsă că trebuie să lupte 
la aceeași cotă înaltă de la 
primul și pină la ultimul mi
nut. Pentru că S.I.I. Zaporoje 
este o formație de certă Va
loare. avîndu-i în componență 
pe campionii mondiali Kușni- 
riuk și Șipenko, pe alți actuali 
oameni de bază ai lotului U- 
niunii Sovietice, o echipă cu 
mare experiență internațională, 
cu forță și gabarit.

H.C. Minaur a ajuns, după 
opinia noastră, la stadiul înalt 
care-i permite să aspire la o 
mare performantă internațio
nală. cum este aceea a cîști- 
gării „Cupei I.H.F.", Trecind 
peste tracul primei evoluții in
tr-o finală continentală, fiind 
conștientă de posibilitățile sale 
și de valoarea recunoscută a 
partenerului. H.C. Minaur poate 
să ofere minerilor maramure
șeni. pe care-i reprezintă in 
arena marii performanțe, bucu
ria unui succes cu ample e- 
couri în lumea handbalului. 
Am spune chiar : poate și tre
buie I

Partida de la Baia Mare va 
fi condusă de cuplul de ar
bitri internaționali Rauchfuss și 
Buchda din R.D. Germană.

ceremonii • LA CONTROLUL ANTI-DO- 
PING efectuat după desfășurarea ediției din 
acest an a clasicei curse cicliste Milano — 
San Remo. belgianul Rudy Matthijs a -*-**  ---- . Pentru aceasta eț a

de franci elvețieni și 
de o lună, dar cu... 
Fără comentarii I • 

RAR INTILNIT

găsit... pozitiv I 
amendat cu 1 000 
pendat pe timp 
carea pedepsei. 
PAPT DFSTUL

fotbal : antrenorul Brian Clough și-a mai 
prelungit cu iun an contractul cu formația 
Nottingham Forest, din prima ligă en
gleză. Dar nu acesta este faptul rar întîl- 
nit, ci acela că Clough va aniversa, tn ia
nuarie 1986. 10 ani de cînd funcționează ca 
antrenor la această echipă. Să vezi și să 
nu crezi! • SÎN" INTERESANTE, desigur, 
de știut cîteva date despre Cibona Zagreb, 
noua cîștlgătoare a „C.C.E." la baschet 
masculin. lată-i lotul : Drazen Petrovici (21 
ani — 198 cm). Aleksandr Petrovici (26 — 
194 cm), MihovT Nakici (30 — 203 cm). 
Adnan Becici (28 — 190 cm) Zoran Cutura 
(23 — 202 cm). Andro Knego (30 — 205 cm). 
Branko Vukicevici (27 — 212 cm). Sven U- 
sici (27 — 201 cm) Ivo Nakici (19 — 200

cm). Franjo Arapavlc (20 — 215 cm). Me
dia de virsti a celor 10 jucători este de 
25,1 ani, iar cea de înălțime de 202 cm • 
DUPĂ ITALIA- campioana lumii, și Mexi
cul, țara organizatoare a „Cupei mondiale" 
de fotbal din 1986, calificate din oficiu, 
Uruguayul este prima reprezentativă care 
și-a ciștigat acest drept, tn disputa cu Chile 
și Ecuador. Meciul decisiv, cel de duminica 
trecută, a avut loc Ia Montevideo, pe „Sta- 
dio Centenario", acolo unde echipa chiliana 
nu cîștigase nici una din oele 60 de par
tide susținute l Șl acum, formația „celestă" 
a obținut victoria, cu 2—1 • UN SUCCES 
cu totul deosebit au înregistrat alergătorii 
africani la campionatele mondiale de cros 
de la Lisabona. In proba juniorilor, de 
pildă (139 de partlclpanțl), pa primele opt 
locuri s-au clasat concurențl din două 
țări : Kenya (1, 5 și 6) și Etiopia (2. 3, 4, 
7 și 8). Cu o asemenea clasare individuală 
evident, formați- Etiopiei a obținut primul 
loc în clasamentu' pe echipe! • DE LA 19 
APRILIE șl pină la 6 iunie, tn decurs de 
10 săptămînl, unu! dintre forurile mon
diale ale pugllismului (WBA) programează 
nu mal puțin de șapte meciuri pentru tlt- 
.^y.e„de catnpioni la diferite categorii • 
ACCIDENTATA anul trecut, intr-un eon- 
curs la Tokio, fosta recordmană mondială 
la săritura In înălțime, atleta sovietică 
Tamara Bikova. și-a făcut recent reintra
rea : „Sper ca în acest an să realizez o 
performanță de 2,08 m, cu care&să redevin 
recordmană a lumii" —’ a declafat ea. Și ce 
care o cunosc spun că Tamara nu obiș
nuiește să se joace eu vorbele...

Romeo VILARA

După 11 runde, in Turneul zonal feminin de șah

JUMĂTATE DIN CONCURENTE 
CANDIDEAZĂ LA PRIMELE LOCURI!
Două din partidele centrale 

ale rundei a 11-a a Turneului 
zonal feminin de șah de la 
Tîrnovo. cu implicații în con
figurația părții superioare a 
clasamentului, au fost aminate. 
Cu 3 ore înaintea pornirii cea
surilor de control, Zsuzsa Ve
rde! și Hanna Erenska au ce
rut „time out", din motive de 
sănătate, astfel că intîlnirile 
lor cu Agnieska Brustman și. 
respectiv, Kveta Eretova se 
var desfășura astăzi (sîmbătă), 
toată ziua fiind afectată înche
ierii partidelor neterminate.

Trei dintre reprezentantele 
noastre prezente la zonal au 
evoluat cu succes în această 
a 11-a reuniune a concursului. 
Dana Nuțu a învins-o, cu ne
grele. pe Hanna Modrova, iar 
tinerele debutante Gabriela O- 
lărașu și Cristina Bădulescu au 
ciștigat la Pavlina Anghelova 
și. respectiv, Sfetka Savova, a- 
flîndu-se în numerosul pluton 
al candidatelor la calificare. 
Gabriela se află la a treia vic

OTBAL
■meridiauM.

• In preliminariile C.M., zona 
Asiei, gr. 3 (subgrupa ,,B“) : In
dia — Thailanda 1—1 (o—0). In
donezia, cu 9 p, este calificată 
pentru turul următor.
• Meciuri restante în campio

natul vest-german : Borussia 
Dortmund — Bayer Uerdingen
4—0 ; Hamburg — Bochum 3—1.
• Primele jocuri din etapa a

7-a  a campionatului U.R.S.S.: Di
namo Kiev — Șahtior Donetk 
2—1, Dinamo Minsk — Kairat 
Alma Ata 1—1. Meci restant din 
etapa a 2-a : Dniepr — Harkov 
1—0. în clasament conduce Dina
mo Tbilisi cu 9 p (5 j), urmată 
de Dinamo Kiev 9 p (6 j).
• Uruguayul — cea de a 

treia echipă calificată pentru tur
neul final din Mexic (după Me
xic și Italia, calificate din ofi
ciu) — și-a prevăzut un program 
temeinic de pregătire, care înce
pe In următoarele zile : la 23 a- 
prllle va susține un joc cu Peru, 
la 26 aprilie cu Venezuela, la 28 
aprilie cu Columbia și la 2 mai 
cu Brazilia. Campionii Americll 
de Sud vor susține în deplasare 
toate aceste jocuri.
• A avut loc prima manșă a 

finalei ..Cupei Turciei" : Trab- 

torie consecutivă, iar Cristina 
la a doua. Din păcate, marea 
maestră Elisabeta Polihroniade 
n-a reușit să depășească șocul 
unor evoluții mai slabe (si a 
unor ratări), pierzînd la Mar
garita Voiska (a 4-a înfrîngere 
consecutivă I) și ieșind, practic,' 
din cursă. Alte rezultate : Bo
iadjeva — Ivanka 0—1, Jago- 
dinska — Madl 1—0. Wiese — 
Skacelikova ‘/i—*/i  (r. 11), Ska
celikova — Boiadjeva 0—1 (r. 
10).

CLASAMENTUL : Erenska
7—3 (1). Boiadjeva, Ivanka
7—4, Brustman 6*/ 3—2‘/j (2),'
Nuțu 6‘A—3*A,  Bădulescu, O- 
lărașu 6,/2—4* 1 * * * */., Voiska, Grosch
6—4, Veroci 5'A—3*/j  (1) etc.

Citeva partide decisive sînt 
programate în runda a 12-a 1 
Nuțu — Bădulescu, Vcroci — 
Erenska, Olărașu — Boiadjeva,1 
Grosch — Brustman, Ivanka — 
Wiese, Voiska — Anghelova.' 
Savova — Polihroniade, Ere
tova — Modrova, Skacelikova 
— Jagodinska.

Boniek a depășit apăra
rea francezi șl marchează 
primul gol tn partida de 
miercuri, de la Torino, din
tre Juventus și Bordeaux. 

Telefoto : 
A.P. — AGERPRES
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