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De azi, la Craiova,

BALCANIADA BASCHETBALISTELOR,
0 COMPETIȚIE CU PARTICIPARE SELECTA

LUPTE 
GRECO-ROMANE

1. ION DRAICA (Farul 
Constanța), 2. Ștefan Rusu 
(IPROFIL Rădăuți), 3. Con
stantin Alexandru (Steaua), 
4. Roman Codreanu 
Arad), 5. Nicu Gingă 
namo București), 
ghe Ciobotaru 
București), 7. Ion 
namo București), 
Boțilă (Lupte-club 
Piteșți), 9. Petre Dicu (Di
namo București). 10. Ștefan 
Negrișan (Farul Constanța).

(C3. 
(Di- 

6. Gheor- 
(Dinamo 

Păun (Di- 
8. Mihai 

Dacia

LIBERE

VASILE PUȘCAȘU 
(Steaua), 2. Aurel Neaga 
(Nicolina Iași), 3. Marin 
Pîrcălabu (Steaua), 4. An
drei lanko (Dinamo Brașov) 
5. Lajos Șandor (Lemnarul 
Odorhei), 6. Gigei Anghel 
(Steaua), 7. Virgil Vișan 
(Rapid București), 8. Emi- 
lian Cristian (Dinamo Bra
șov), 9. Gheorghe Bîrcu (Di
namo Brașov), 10. Tache 
Drăguș (Dunărea Galați).

Campionatul balcanic de 
baschet feminin, aflat la edi
ția a 16-a, iși începe desfășu
rarea astăzi, în Sala sporturilor 
din Craiova, cu participarea 
selecționatelor Bulgariei, Iugo
slaviei și României, ultima fi
ind prezentă cu echipele A și 
B. Ținînd seama de valoarea 
recunoscută pe plan mondial 
și european a baschetului fe
minin din Balcani (Bulgaria 
deține medaliile de bronz la 
Jocurile Olimpice și la cam
pionatul mondial; Iugoslavia a 
cucerit medalia de argint la 
ediția din acest an a campio
natului european), este de 
teptat o întrecere de bun 
vel tehnic.

Dintre oaspete, primele 
sosit — ieri dimineață — bas
chetbalistele iugoslave, 
tul cărora fac parte, 
altele. Sofia Pekici, 
Mitici. Mijana Bjedov, 
na Busljeta. Branka Milatovici, 
toate componente ale formației 
vicecampioană europeană. Oas
petele și-au îngăduit citeva 
ore de odihnă, iar după-amia- 
ză au efectuat un antrenament 
de acomodare. Federația bul
gară de baschet a anunțat că 
in fruntea reprezentativei se 
află cunoscutele internaționale 
Penka Metodieva, Evladia Slav- 
ceva și Evdokia Ognianova.

Baschetbalistele românce 
și-au continuat programul de 
pregătire, ultimele antrena
mente avînd drept scop finisa
rea unor teme tactice (în 
special repetarea „momentelor 
fixe" care pot apare în peri
oadele decisive ale disputelor), 
precum și îmbunătățirea preci
ziei aruncărilor la coș. Ambi
ția lor este de a cuceri locul 
I, performanță la care au as
pirat de fiecare dată, dar nu 
au realizat-o încă, titlurile bal
canice revenind, pînă acum, 
reprezentativelor Bulgariei (de 
12 ori) și Iugoslaviei (de 3 
ori). Echipa Iugoslaviei este 
campioana balcanică en-titre.

Programul meciurilor : vi
neri, de la ora 17 : România A 
— România B, Bulgaria — 
Iugoslavia (în pauză dintre 
meciuri, festivitatea de des
chidere); sîmbătă, de la ora

18 : România B — Bulgaria, 
România A — Iugoslavia ; du
minică, de la ora 17 : Româ
nia B — Iugoslavia, România 
A — Bulgaria.

Partidele competiției vor fi 
conduse de un grup de patru 
arbitri : cite un reprezentant al 
fiecărei țări (din partea Româ
niei, Mihai Aldea) și un cava
ler al fluierului neutru : Geor
gios Tsolakidis. Menționăm că 
in afara premiilor oferite echi
pelor, vor mai primi distincții 
coșgetera Balcaniadei, cea mai 
tehnică jucătoare etc.

Situat, pe 
tre județele 
neexplorate ___
intrat pe făgașul afirmării 
toate sectoarele activității eco
nomico-sociale. Cine călătoreș
te astăzi printre încintătoarele 
măguri ale „tării Silvaniei“ 
observă la fiecare pas cum in
dustria, știința, cultura iși cro
iesc drum larg în platforma 
someșeană. Odată cu aceste bi
nefaceri ale civilizației și-a fă
cut loc in ■ obiceiul oamenilor 
de pe aceste străvechi melea
guri^ românești mai viguros ca 
aricind activitatea de educație 
fizică și sport. De bună seamă, 
in privința tradiției sportive, 
Sălajul nu se poate compara 
cu multe alte județe. Sălăjenii 
știu că lipsa unei tradiții nu 
este un handicap ușor de recu
perat. Dar sint răbdători, ho- 
tăriți să și-o făurească și să 
aspire, in curind, la o măsu
rare cu cei mari, in sportul de 
masă, dar și in cel de perfor
manță. în județ a crescut nu
mărul asociațiilor sportive în 
care se „aprinde" gustul tine
retului pentru exercițiul fizic 
în general, pentru perfor
manță ; au luat ființă secții de

bună dreptate, in- 
cu posibilități incă 
deplin, Sălajul a 

................... i in

performanța în principalele 
orașe : Zalău și Șimleu Silva- 
niei ; s-a lărgit baza mate
rială, ultima realizare marcan
tă în acest sens fiind frumoasa 
sală a sporturilor din Zalău.

Dar, dacă Sălajul a resimțit 
lipsa unei puternice tradiții, el 
beneficiază de acea prospețime 
și vigoare, de perspectiva pe 
care le conferă abundentele 
sale rezerve ce așteaptă să fie 
valorificate. Este, in alte 
vinte, opinia prof. 
Cheta de la Clubul
școlar din Zalău care spunea, 
intre altele, la recenta plenară 
a Consiliului orășenesc pentru 
educație fizică șt sport: „Nu 
trebuie să ne plîngem că nu a- 
vem suficiente elemente capa
bile de performanțe. Trebuie 
să lucrăm cu toții la nivelul 
cerințelor, al condițiilor actua
le, al rezervei mari de elemen
te locale de care dispunem". 
Șt, am adăuga noi, al pasiunii 
și dragostei sălăjenilor pentru 
sport. Fiindcă am avut prilejul 
să ne convingem de acest lucru

cu- 
Teodor 
sportiv

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag 2—3)
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Deși aseară, acasă, a obținut doar „remiză44: 20-20

DINAMO BUCUREȘTI-ÎN SFERTURILE DE FINALĂ

ALE C. C. E
telefon). 
Dinamo 
în sfer- 
„Cupei 

reușind
Valur 

de

PLOIEȘTI, 14 (prin 
Campioana României, 
București, s-a calificat 
turile de finală ale 
campionilor europeni" 
în dubla Intîlnire cu
Reykjavik scorul general 
45—39. Paradoxal, după ce au 
cîștlgat în deplasare sîmbătă, 
in capitala Islandei, cu 25—19, 
dinamoviștii n-au putut reali
za joi seară. în sala sporturilor 
„Victoria" din Ploiești, decît 
un meci egal: 20—20 (11—9) în 
fața ambițioșilor, iuților și teh
nicilor jucători islandezi.

Oaspeții, deși veneau cu un 
pasiv care le reducea simți
tor șansele, nu s-au considerat 
nici un moment victime sigure, 
au -jucat tot timpul cu ginduî 
că la Ploiești se decide califi
carea. Ei au reușit un meci ex
celent, poate cel mai bun din 
cariera lor. Bine clădiți fizie, 
extrem de mobili, islandezii au 
dat o replică peste așteptări, 
reușind reveniri spectaculoase : 
de la 9—14 (min. 35) au ajuns 
la 14—14 (min. 41), pentru ca 
în final, într-o pasionantă c ursă 
de urmărire, să obțină o ono
rabilă egalitate.

IN TURNEUL DE HOCHEI DE LA PEKIN
ROMANIA A ÎNVINS JAPONIA

în cel de al doilea meci sus
ținut în cadrul turneului inter
național de hochei care se 
desfășoară în aceste zile la

BUT A (Steaua).
Dociu (Olimpia 
3. Cristian Me- 

Onești), 4. Vale- 
(Chimpex Con- 
loan Bălaș (C.S. 

Vasile 
Marin 

Parapancea (Steaua), 8. 
Mircea Tuli (Steaua), 9. Ma
rian Grigoraș (Rapid Bucu
rești), 10. Constantin Chiru 
(Steaua).

1. IO AN
2. Virgil 
București), 
țeeș (C.S. 
riu Roșu 
stanța), 5.
Șc. nr. 2 Galați), 6. 
Groapă (Steaua). 7.

LA HANDBAL
Este adevărat, insă, că replica 

oferită de campionii noștri, joi 
seară, n-a fost pe măsura po
sibilităților și talentului lor. 
Ei au părut ușor obosiți și, in 
ciuda formei excelente a lui 
Penu din prima repriză, a go
lurilor de chinogramă înscrise

MASCULIN
de Cosma. dinamoviștii 
mai constituit echipa pe 
o cunoaștem — omogenă, 
ză, greu de depășit în apărare.

n-au 
care 
dîr-

Hristache NAUM

(Continuare în vaq. a 4-a)
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IN DIVIZIA A DE VOLEI

La Baia Mare și București 
s-au desfășurat două partide 
contînd pentru campionatele 
primei divizii. Cîteva amănun
te :

Atacul puternic al dlnamovis- 
tului Dan Gîrleanu „sparge" 

blocajul brașovenilor...
Foto : V. BAGEAC

Pekin, selecționata României a 
invins prima garnitură a Japo
niei cu scorul de 5—3 (1—1, 
4—2. 0—0).

AM RĂMAS LA ȚARĂ SĂ-I ÎNVĂȚ PE COPII SĂ MEARGĂ,
SĂ ALERGE, SĂ FIE SĂNĂTOȘI. FIINDCĂ DE SĂNĂTATEA
COPIILOR DEPINDE Șl SĂNĂTATEA NEAMULUI NOSTRU..."

Edu Stan este descăl de 
sport intr-un sat. la Popești, 
aproape de apa Milcovului. Cei 
mai mulți dintre foștii săi co
legi de promoție au ales ora
șul, Edu Stan a rămas cre
dincios satului. Evocă începu
tul meseriei cu vorbe apăsate, 
fără nici o umbră de melan
colie. Are ceva dirz. de țăran 
legat de pămint, cum și este. 
Ii plac oamenii in simplitatea, 
in curățenia lor sufletească. îi 
filac mai presus de orice copiii.
i iubește nespus, deși pare 

aspru, intolerant. Cind ii auzi, 
însă, rostind : ,,Am rămas la 
țară ca să mă ocup de copii, 
să-i învăț să meargă corect, să 
știe să alerge, să fie sănătoși. 
Fiindcă de sănătatea copiilor 
depinde sănătatea neamului 
nostru" înțelegi că și-a rostit 
un crez de viață. In aceste

vorbe este o chemare. care l-a 
statornicit acolo. intr-un sat de 
deal, nu prea arătos. Cind ai. 
insă, o asemenea filozofie des
pre viață, ce mai contează a-

k\\\\\\\\V <\W\

Dialog cu un bătrla dascăl de sport.
EDU STAN, din Popeștii Vrancei

legerea. înfățișarea așezării ? 
Tot el ține să o spună : „Oa
menii sint peste tot la fel. To
tul e să cauți să ți-i apropii, 
să-i faci oameni cu adevărat". 
Și Edu Stan, dascălul de sport. 
CAUTĂ SA FACA OAMENI 
ADEVARAȚI. Cum? Prin mun
ca sa, prin arta sa de a apro
pia cu deosebire copiii, tine-

retul. de mișcare. „Vine unu’ 
acum vreo 15 ani la mine și-mi 
dă să înțeleg să-i scntesc nrun- 
eu' de la sport, că e cam pir
piriu. Ce să fac ?, i-am spus 
puțin răstit, cum mi-e vorba. 
Tocmai fiindcă e pirpiriu n-am 
sâ-1 las deoparte ! Mai stăm de 
vorbă, oeste-un an. doi, să vezi 
ee zdrahon de băiat fac din 
el

Și Edu Stan s-a ținut de cu- 
vinL Copilul pirpiriu de atunci 
a ajuns o mindrețe de băiat, 
cu minte ageră, dar și cu trup 
Împlinit. „Acu’ părinții
cam lămurit. Numai ce-j vezi 
că vin Ia școală : Măi, 
Edule, cum să fac să arate și 
pruncul ăsta mai ca lumea ?

MARATEX BAIA MARE — 
„U“ CLUJ-NAPOCA (f) 3—1(6, 
11, —18, 4). Partida a fost des
tul de echilibrată în primele 
două seturi, iar în al treilea 
de o tensiune neobișnuită. 
Remarcate : Constanța Iorga, 
Georgeta Ciflînc și Mariana 
Onciu (Maratex), Dana Nico- 
laescu. Carmen Săvianu și A- 
driana Farago (,,U“). 
V. Voicu (Buc.) și _ 
(Brașov). (V. 
resp.j

Arbitri : 
... Gh. Stan 
SASARANU, co-

BUCURESTI — 
BRAȘOV (m) 3—0

s-au

nea

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. 2—3)

DINAMO 
TRACTORUL 
(0. 7, 14). Brașovenii au jucat 
conștienți de faptul că nu pot 
face minuni. Abia după ce an
trenorul dinamovist Wili Sch
reiber a început să ruleze și 
jucătorii de rezervă, elevii lui 
T. Tănase au îndrăznit mai 
mult și. drept urmare, 
dus cu 7—4 în setul 
14—10 în setul 3.

în afara sextetului 
(Dumănoiu, Oros, Tutovan, E- 
nescu, Gîrleanu, Păușescu) la 
Dinamo au mai jucat : Chiț, 
Vrîncuț. Răroiu și Mîțu. De la 
Tractorul s-a remarcat parțial 
Banea. Arbitri : D. Dobrescu 
(Ploiești) și M. loanovici (Buc.).

mai 
au con- 
2 și cu

de bază



PREGĂTIRE ASIDUA, DISCIPLINA Șl DĂRUIRE 
PENTRU ÎNDEPLINIREA TUTUROR OBIECTIVELOR

Zilele trecute, în sala mică a 
teatrului Giulești a avut loc 
Conferința pentru dare de sea
mă și alegeri a clubului Ra
pid București. Au participat 
sportivi, antrenori, activiști pe 
tărim sportiv, invitați. Analiza 
activității din anul 1978 a fost 
făcută în lumina prevederilor 
Programului privind dezvolta
rea activității de educație fi
zică și sport pe perioada ani
lor 1976—1980 și pregătirea 
sportivilor români în vederea 
participării la J.O. 1980. apro
bat de Comitetul J’olitic Exe
cutiv al

Darea 
revistă 
șurile __
tivii și tehnicienii marelui club 
bucureștean. Astfel, s-a arătat 
că rezultatele înregistrate în 
acest an s-au situat la un ni
vel satisfăcător, unele dintre 
cele 12 secții inscriindu-și rea
lizări meritorii în palmares. 80 
dintre sportivii rapidiști au 
fost selecționați în loturile 
olimpice și republicane. înde
plinirea obiectivelor interme
diare, rezultatele obținute au 
demonstrat că sportivii și an
trenorii au muncit bine si că 
ceea ce s-a realizat în acest 
an poate fi îmbunătățit pină 
la Jocurile Olimpice de la 
Moscova. Astfel, au fost evi
dențiate performanțele atleți- 
lor Cătălin Andreica, Dumitru 
Iordache, Mihaela Dumitrescu, 
Doina Bădcscu, boxerului Cor
nel Hoduț, luptătorilor Gheor
ghe Minea, Dumitru Iordache, 
Dan Aiacoboaie, Virgil Vișan, 
halterofilului Marian Grigoraș, 
baschetbalistei Mariana Andre- 
escu, poloiștilor Florin și Ilie

C.C. al P.C.R.
de seamă a trecut în 
realizările și minu- 

înregistrate de spor-

Slăvei, Adrian Schervan etc. 
De asemenea a fost evidenția
tă și munca antrenorilor Marin 
Belușica, Constantin Alexan
dru și Stelian Popescu (lupte), 
Cornel Rusu (polo), Ion Vasilov 
(box) ș.a.

Pe lingă aceste succese, la 
clubul Rapid stăruie multe ne
ajunsuri și deficiențe, datorită 
cărora nivelul general al per
formanțelor realizate nu co
respunde pe deplin cerințelor 
și exigențelor pe care 
C.N.E.F.S. le-a pus în fața 
sportivilor și tehnicienilor clu
bului de la podul Grant. Un

Conferința pentru dare de seamă
și alegeri la clubul Rapid București
»\\\\\\\\\\\\\\\^^^^
subiect aparte l-a constituit 
secția de fotbal, evident, afla
tă într-un declin datorat, după 
cum s-a arătat in ședință, atît 
unor factori obiectivi, dar și 
subiectivi.

în cuvîntul său tovarășul 
Constantin Smeu, secretar al 
comitetului de partid al secto
rului 8, a subliniat, printre al
tele, necesitatea ca 
antrenorii rapidiști 
doneze în așa fel 
incit Ia J.O. din 
să-și îndeplinească 
tele asumate. Realizările 
bindite sînt satisfăcătoare, dar 
departe de ceea ce se așteaptă 
de la sportivii unui club cu o 
asemenea tradiție muncitoreas
că cum este Rapid.

în încheierea lucrărilor a

sportivii și 
să-și coor- 
activitatea, 

1980 clubul 
angajamen- 

do-

vorbit tovarășul general-loco- 
tenent Marin Dragnea, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport, care a spus : 
„Apreciem darea de seamă și 
discuțiile purtate, care au ma
nifestat mult spirit critic și 
autocritic, evident toate cu 
scopul de a îmbunătăți munca 
și rezultatele acestui club pe 
care îl considerăm un adevă
rat pilon al sportului, româ
nesc. Tradiția sa muncitorească 
trebuie să fie o chezășie. că 
cei ce sînt legați de destinele 
Rapidului vor face tot ceea ce 
depinde de ei, pentru îmbună
tățirea continuă a rezultatelor, 
pentru bunul renume al spor
tului românesc. Să nu se uite 
nici un moment că acestui 
club, ca și altora de aceeași 
importanță. Ii s-au stabilit ra
muri sportive prioritare pen
tru J.O. din 1980 — polo, box, 
lupte, haltere, volei, și aștep
tăm ca angajamentele luate să 
fie îndeplinite integral, pentru 
aceasta este necesară mai mul
tă ordine și disciplină, un vo
lum de muncă sporit, deoarece 
numai 800 de ore nu mai sînt 
suficiente, trebuind ca să se 
atingă în perioada următoare 
1200—1400 de ore de pregătire, 
așa cum procedează performe
rii din toate țările avansate 
in sport. Cînd vor fi îndepli
nite $1 aceste deziderate, clu
bul Rapid va realiza saltul ne
cesar de 
nevoie".

A fost 
clubului, 
membri. _ ____ ___ r._
ședințe a fost ales tov. Liviu 
Mihăilcscu.

care are absolută

ales noul
în număr_
In funcția de

consiliu al 
de 41 de 

pre-

Paul IOVAN
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ORAȘELE ZALĂU SI SIMLEU SILVANIEI
J w

tă cu atita căldură de nease- 
muiți suporteri — dă semne să 
nu mai coboare. Dealtfel, te
renul sălăjan pare a fi pentru 
volei deosebit de fecund, dacă 
avem in vedere faptul că ți 
Zalăul are două reprezentante 
in divizia secundă, dintre care 
cea feminină, aparținind clu
bului sportiv al orașului, emite 
de pe acum pretenții de a se 
prezenta la barajul pentru 
„A". Poate nu fără motiv plau
zibil organele locale se gindesc 
la posibilitatea înființării in 
Zalău a unui al doilea club de 
volei din țară, după pilda la
țului... Și alte discipline incep 
să-și consolideze rădăcinile in 
solul fertil al Sălajului : orien
tarea turistică (disciplină la 
care un titlu de campion repu
blican ți al „Daciadei" precum 
ți alte rezultate meritorii), 
handbalul, popicele, boxul, a- 
tletismul, șahul, tenisul de 
masă și — firește — fotbalul 
care incearcă să revină, cu 
„Armătura", in divizia secundă.

In acest an. rezultate nota
bile in competițiile republicane 
au obținut atleții Sanda Vlad, 
(maestru a sportului). Marga
reta Ghile. C. Milas, ți L. Hor- 
je. șahista Csilla Sajiter. cam
pioană republicani, boxerii M. 
Ciulean. C. Dulgheru. T. Plo- 
trina. V. Burde si D. Crișan.

Dar este, oare, suficientă creș
terea marcată în general de 
sportul sălăjan ? Cele două 
plenare orășenești au pus in 
evidență o serie de neajunsuri 
care au limitat ți limitează 
ascensiunea sa firească : ni
velul scăzut al orelor de edu
cație fizică la clasele 1—4, ca
racterul de improvizație al ore
lor și activităților sportive In
tr-o serie de școli, neglijarea 
etapelor de masă (la nivel de 
clasă, an de studiu) in altele, 
precum ți în asociațiile de pe

w
(Urmare din pag. 1)

nu numai din bilanțurile pe 
care le-au făcut plenarele con
siliilor pentru educație fizică 
și sport din Zalău și Șimleu 
Silvaniei, ci concret urmărind 
citeva zile participarea entu
ziastă a locuitorilor celor două 
orașe la evenimentele sportive. 
Plenarele au consemnat, intr-a
devăr, îndeplinirea obiectivelor 
stabilite pentru acest an în 
sportul de masă, relevindu-se 
îndeosebi organizarea unor ac
tivități de interes și eficiență 
în rîndul preșcolarilor și șco
larilor, a unor competiții de 
largă popularitate în rîndul 
tuturor categoriilor de tineri, 
sub emblema stimulatoare a 
„Daciadei", a unor ample acțiuni 
cu caracter de selecție, practi
carea gimnasticii zilnice în 
toate internatele școlare (la 
Șimleu Silvaniei). cele peste 
1500 de acțiuni la care au luat 
parte circa 6000 ' ‘ 1 ,1
10 000 de tineri și vîrstnici din 
întreprinderi și instituții, nu
meroasele crosuri cu participa
rea a peste 7 000 de amatori de 
mișcare In aer liber, cei 5 300 
de elevi care au trecut normele 
S.U.V.A. la nivelul notei 8, 
campionatele proprii la dife
rite ramuri sportive in eare 
s-au distins asociațiile Rapid, 
Armătura, Elcond, Ceramica, 
Dinamo, Voința și cele școlare 
(în Zalău).

Pe aceste temelii ample ou 
început să se înalțe primele 
succese in sportul de perfor
manță, dintre care — firește — 
cel mai important este promo
varea voleibaliștilor de la A.S. 
Silvania Șimleu Silvaniei în pri
ma divizie a țării, de unde e- 
chipa — sprijinită eu multă 
pasiune și tenacitate de cunos
cutul medic loan Pușcaș, pre
ședinte al secției, și inconjura-

de elevi șl

lîngă întreprinderi ți instituții, 
dezinteres față de unele ac
țiuni (cum ar fi „Sport și să
nătate", Amicii drumeției, gim
nastica la locul de muncă), 
precum și față de atragerea 
elementului feminin, insufi
cienta preocupare pentru dez
voltarea bazei sportive, neinde- 
plinirea integrală a cerințelor 
privind volumul și intensitatea 
pregătirii în secțiile de perfor
manță, nevalorificarea întregu
lui rezervor de talente din 
județ etc. Neajunsuri care au 
făcut ca rezultatele să nu te 
situeze la nivelul posibilităților 
reale ale tinerei mișcări spor
tive sălăjene. Prin eliminarea 
lor in viitor, nu numai că va 
fi posibilă o afirmare mai de
plină in sportul românesc, ci 
— cum spunea prim-vicepre- 
ședintele CJEFS, Nicolae Ne
grea — Sălajul va avea și el 
reprezentanți in delegația olim
pică română in 1980. La o ast
fel de năzuință, concluzia pro
fesorului zălăuan Tiberiu Da
mian ni se pare cea mai ni
merită : „La noi se găsesc des
tule elemente dotate pentru 
performanța sportivă. Să folo
sim cu grijă semințele noastre 
și roadele vor apare cu sigu
ranță !“ Este adevărat, „pămin- 
tul“ sălăjan este darnic, dar 
roadele sale sportive depind de 
priceperea celor ce-l cultivă...

AGENDĂ COMPETIȚIONALÂ
• FINALA CAMPIONATU

LUI DE ȘAH FEMININ AL 
CAPITALEI a luat sfîrșit cu 
victoria Marianei Duminică de 
la Electronica. Ea a fost ur
mată de Maria Murafa (Poli
tehnica) și Raluca Petrascu 
(Vulcan). • La Șah-Club ITB, 
din str. Lipscani 21, se va or-

£ I

ganiza în cadrul „Daciadei", 
In vacanța de iarnă a elevilor, 
un „Festival al juniorilor".

• ECHIPELE DE LUPTE 
PROGRESUL și S. K. LEIP
ZIG susțin o dublă întilnire, 
astăzi de la ora 17 și mîine de 
la ora 10, în sala Progresul din 
Capitală.

8

£

SELECȚIE PENTRU TIR g
Clubul sportiv universitar LE.F.S. București organizează tn 

perioada 20 decembrie 1978 — 31 ianuarie 1979 selecție pentru ă 
secția de TIR, după cum urmează : șȘ
• Pentru PISTOALE — la poligonul din incinta Stadionului 0 

„Tineretului" in zilele «Ie marți și joi. Intre orele 9—11 șl 14—16. g
• Pentru PUȘCA — ta poligonul I.E.F.S. (Str. Maior Ene nr. g

12) in zilele de marți fi joi. Intre orele »—11 șl 14—16. g
Se pot prezenta la selecție fete și băieți intre 14—17 ani. Pen- 

tru informații suplimentare ta telefon 31.58.81. g

• LA PETROȘANI a fost 
aniversată împlinirea a 30 de 
ani de la înființarea Institu
tului de mine șl a Clubului 
sportiv Știința. Printre nume
roasele manifestări care au 
avut loc cu acest prilej s-a 
înscris șl dubla Întilnire de 
fotbal și rugby a studenților 
din Valea Jiului cu reprezen
tanții clubului belgian U.L.C. 
Louvain. La fotbal, partida 
s-a terminat nedecis, 0—0, iar 
la rugby au cîștigat românii 
CU 58—ÎS. • ASOCIAȚIA 
SPORTIVA GLORIA BRAILA, 
de pe lingă a pus
la dispoziția membrilor săi 
o frumoasă popicărie cu 
două piste, situată lingă se
diul întreprinderii, la Bariera 
Călărașilor. * UN FRUMOS 
BILANȚ pe 1978 in județul 
Maramureș la orientare spor
tivă. Peste 3000 de iubitori ai 
sportului cu harta și busola 
au participat la 40 de con
cursuri dintre care aproape 
30 de nivel interj udețean. 
Printre cei mai buni s-au 
aflat Gabriela Becsi, Petru 
Lupșe (Chemarea Munților), 
Mircea Pop, Gligor Costau 
(Știința) și Ioan Pop (Che- 
mun) — toți băimăreni. 
• REÎNFIINȚAREA asocia
ției sportive Predealul (pe 
lingă Consiliul popular al o- 
rașuilui) a produs o vie satis
facție in rindurile iubitorilor 
sporturilor de iarnă din lo
calitate. Ei vor putea practi
ca, in mod organizat, schiul 
și alte discipline montane. 
Ca instructori voluntari ai 
asociației vor funcționa Mir-

POLOIȘTII DIN LOTUL OLI
DIN NOU IN PISCIN

® Jupa Romanici", ediția 19M — un minicampionat mondial «câmp 
sc va dcsldșura în perioada martie —iunie cn meciuri

Lotul olimpic de polo al 
României și-a reluat de citeva 
zile pregătirile sub o nouă con
ducere tehnică asigurată de an
trenorii Paul Niculescu și Iuliu 
Capșa, acesta din urmă pro
movat pentru prima oară la 
„cîrma" selecționatei reprezen
tative.

Pentru primul ciclu de pre
gătire cei doi tehnicieni au 
convocat 22 de jucători : Doru 
Spinu (cel mai bun poloist al 
anului 1978) și Florin Slăvei — 
portari. Dinu Popescu, Adrian

Nastasiu, Viorel Rus, Claudiu 
Rusu, Liviu Răducanu, Adrian 
Schervan, Iile Slăvei, Adrian 
Munteanu, Ivan Fejer, George 
Gaiță și Ilie Gheorghe. Ală
turi de aceștia au mai 
promovați în lot și cei 
buni juniori din țară : 
Tudor și Mihai Simion — por
tari. Șerban Popescu, Eugen 
Ionescu, Cornel Gordan, Dorin 
Costrăș, Vasile Ungureanu, Li
viu Garofeanu și Horia Niță.

Programul polo iști lor 'noștri 
în 1979 este destul de bogat.

fost 
mai 

Mihai

H. C. MINAUR BAIA MARE VIZEAZA CALIFICAREA
IN SEMIFINALELE CUPEI CUPELOR*1

dc 4 rrprlz

După jocul retur din „Cupa 
Cupelor" la handbal masculin, 
disputat miercuri seara tirziu 
în Danemarca, intre Aalborg 
HK și Minaur Baia Mare, am 
solicitat câteva amănunte an
trenorului băimărenilor, Lascăr 
Pană. In legătură cu victoria 
din acest meci (24—21), care a 
asigurat echipei sale calificarea 
în sferturile de finală ale com
petiției, cunoscutul tehnician 
ne-a spus : „Echipa noastră a 
jucat la fel de bine ca in me
ciul tur pe terenul propriu, cînd 
victoria i-a revenit cu 31—19. 
Ne-am apărat agresiv, mult a- 
vansat, pentru a putea anula 
forța de aruncare de la dis
tanță, specifică formațiilor 
scandinave. Am reușit in bună 
măsură acest lucru, doar cele
brul Bengt Larsen, care la 
Baia Mare a lipsit din forma
ție, înscriind 8 goluri. In rest, 
danezii au fost nevoiți să mun
cească mai mult și fără prea 
mare eficiență în atac. Doresc 
să remarc, de asemenea, cal
mul cu care echipa a acționat

i >

în atac, fructificînd lucid 
te momentele favorabile, 
altfel, vreau să precizez că am 
condus tot timpul, scorul fiind 
mai strins in prima repriză și 
in prima parte a reprizei se
cunde. Cei mai buni jucători 
ai echipei noastre au fost por
tarul Belu și Iosif Boroș. Iată 
și pe cei ce au marcat cele 24 
de goluri ale formației Minaur: 
Boroș 9, Palko 5, Mironiuc 3, 
Panțîru 3, N. Voinea 3, M. Voi- 
nea 1. In continuare, ne vom 
pregăti la fel de serios ea și 
pină acum, dorind să ne cali
ficăm și în semifinale...*.
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DIALOG CU UN BATRIN DASC
(Urmare din pag. 1)

ACTUALITĂȚI DIN
HANDBALUL FEMININ

In cadrul pregătirilor pentru 
campionatul Diviziei A la hand
bal feminin municipiul Piatra 
Neamț a găzduit un turneu ami
cal cu participarea echipelor 
Universitatea Timișoara. Univer
sitatea București și Mureșul Tg. 
Mureș. La competiție a fost invi
tată și divizionara B Relonul Să- 
vinești. Universitatea Timișoa
ra (actuala campioană a ță
rii) a cîștigat toate meciurile 
(20—li cu Mureșul, 14—12 cu Re
lonul și 11—6 cu Universitatea 
București) șl s-a clasat pe pri
mul loc, urmată de : 2. Uni
versitatea București, 3. Mureșul, 
4. Relonul. 
coresp.).

A doua 
campionatul 
al Ung ariei, 
efectuat un 
două orașe , 
Cluj-Napoca 
Universitatea 
fața căreia 
(0-12) ------ . . . _
a revenit, de asemenea, gazetelor 
cu 13—13 (10—7). (M. RADU și
A. SZABO — coresp.).

(C. VERONICA

eehipă clasată fel 
de handbal feminin 
Dozsa Debrețin, a 
turneu amical in 

din țara noastră. La 
a intimii formația 

din localitate, in 
a pierdut cu 16—20 

Meciul de la Tg. Mureș

cea Stroescu, Dan Stalcu, Ion 
Codleanu — la schi, Ion Șu- 
teu — la sanie, Dieter NeKel 
și Nicolae Bondoi — la tu
rism. A.S. Predealul a deschis 
zilele acestea o „școală” de 
schi pentru turiștii aftațl m 
frumoasa stațiune de pe Valea 
Prahovei, a IN ÎNTREPRIN
DERILE din sectorul 3 al Ca
pitalei se intensifică activita
tea de propagandă a educa
ției fizice și sportului. Astfel,

noștri
la Întreprinderea,,23 August" 
s-au luat măsuri pentru în
ființarea la locurile de mun
că In secții, a unor „Colțuri 
sportive", mde vor li expu
se fotografii din activitatea 
sportivă a întreprinderii, cupe, 
diplome, afișe cu programul 
de gimnastică în producție 
indicat pentru anumite sec
toare de muncă șa. O ORA
ȘUL reghin a găzduit cea 
de a 12-a ediție a .Cupei 30 
Decembrie* la box, competi
ție onorată prin prezența 
pugiilștilor din Albe Iulia, 
Tg. Mureș, Bistrița. Mediaș 
și a celor din localitate. Tro
feul a revenit sportivilor de 
la A.S.A. Tg. Muiresș, iar cupa 
oferită celui mal tehnic bo
xer a fost decernată lui Vio-

Dar ce are ?... Eu știu ? ! Ma
niacă tot in silă și stă toată 
ziua ca găina cu țifnă... Lasă-1 
pe mina mea, și-o să mai stăm 
de vorbă".

La poarta dascălului de sport, 
trei mogildețe. Nu li se văd 
— peste gard — decit viituri
le căciulilor de oaie tigaie. 
„Ce-i, mă, eu voi ?...“ „Dați-ne 
cheile de la sală“. ... „Cum, mi, 
să vi le dau? Merg eu cu voi".

Așa am ajuns să cunoaștem 
și sala de sport din satul Po
pești. Luminoasă, spațioasă, în
călzită. cu spaliere, cu „scări" 
de gimnastică. In magazie, e- 
chipament complet pentru 20 
de copii, mese pentru tenis, 
mingi de toate dimensiunile, 
garduri pentru sărituri, cite și 
mai cite. Dascălul de sport ne 
surprinde fața mirată : „Vă 
place, nu ? Să vă spun, însă, 
ce-am găsit cînd am venit aici: 
o suliță cambrată. Piesă dc 
muzeu. Mai apoi, cu săru’mina, 
am mai adunat trei bile (n.n. 
greutăți), un disc, două perechi 
de bocanci de reformă și ceva 
echipament clasat".

în curtea școlii, altă ..minu
ne" : terenuri de fotbal și 
handbal, sectoare pentru atle
tism. Totul în ordine, intr-o 
curățenie care atestă spirit de 
gospodar. „Ca să se păstreze 
bine și sala și terenurile tre
buie să te afli aici. printre

rel Late?, de la Voința Re
ghin. a LA NOUA CASA DE 
CULTURA a stxxd-enților din 
Sibiu, două săli au fost des- 
tinate sportului — pentru șaii 
și tenis de masă. Cu acest 
priliej, prof. Gheorghe Rășina- 
ru, campionul Județului Si
biu, a dat un simultan la 10 
mese. • ÎN SALA DE SPORT 
a Școlii generale nr 2 din 
Bistrița a avut loc recent o 
interesantă reuniune de box 
intre juniorii de la Gloria 
Bistrița și C^.Șc. Sighetu 
Marmației, câștigată de gazde 
cu scorul de 19—îfi. Cel mai 
aplaudați concurenți au fost 
S. Vasile (B) și V. Dorei (S)
— la juniori mici, A. Lipan, 
B. Simon, Gh. Avram (B), 
A. Comas și V. Bicoci (S)
— la juniori mari. A LA UR- 
ZICENI (jud. Ilfov) s-a ame
najat un teren de fotbal cu 
zgură pentru antrenamente ?i 
este în curs de finisare unul 
de tenis. Mărirea zestrei spor
tive a locali, ații se datorește, 
în bună parte, primarului 
Ion Nedelcu, un adevărat 
prieten al sportului. • S-A 
DAT ÎN FOLOSINȚA la Hu
nedoara un nou patinoar ar
tificial. in incinta Complexu
lui sportiv Corvinul. 
ța de gheață (60X30 
mite și organizarea 
de hochei pe noul

RELATĂRI de la
loi, N. Costin, A. Crișan, C. 
Ion, O. Guțu, M. Liviu, I. Io
nescu, I. Toma, D. Moraru- 
Slivna și I. Vlad.
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ATENA, 14 (prin telefon). 
Meciul Grecia — România s-a 
disputat in situații total dife
rite — sub aspectul momentu
lui competițional — pentru 
cele două echipe. în timp ce 
aici campionatul este in plină 
desfășurare (a 9-a etapă), ju
cătorii noștri se aflau după 
terminarea sezonului și relaxa
rea survenită a avut o influ
ență manifestată prin acele 
perioade de slăbire a ritmului, 
de scădere a concentrării 
marcaj. Cu toate acestea,
toate că gazdele noastre aveau 
o stare de start excelentă, date 
fiind rezultatele lor recente, 
replica selecționatei noastre 
s-a plasat la un nivel foarte 
apropiat de al adversarului. 
Cîteva cifre vor demonstra 
probabil mai convingător opi
nia noastră. Suturi la poartă: 
Grecia — 13 — România 11 ; 
pe spațiul porții : 7—5; come- 
re : 8—6 ; situații mari de gol; 
5—5.

Gîndindu-ne că partida a 
avut loc în deplasare, această 
situație statistică concluzionea
ză că un rezultat de egalitate 
ar fi fost mai just. Nu vrem 
să. facem din decizia arbitru
lui belgian J. Peters un raz 
special, dar ea a influențat 
indiscutabil rezultatul final 
Cum am relatat. In min. 70 
conducătorul jocului a dictat o 
lovitură liberă indirectă de la 
14 m pentru că unul dintre ju
cătorii noștri ar fi vorbit Fa
za se terminase de mult la 
poarta lui Coman, deci forma
ția noastră se găsea în pose
sia mingii, acțiunea se petre
cea în jumătatea de teren a 
echipei Greciei, cînd arbitrul 
a dictat acea curioasă lovitură 
liberă indirectă. J. Peters este 
unul dintre arbitrii de linie ai 
jocului Grecia — F-r’ 
(8—1 în C.E.) și cum ii lipsea 
numai un meci interțăr: pen-

, federa
la 

Am 
de 

18 : 
in 

___  ia 
poarta lui Constanti
n-a acordat cuvenitul 
dar nu era de crezut 
dubla „miza- de ama-

tru ecusonul F.I.F.A.,__
ția din Atena l-a invitat 
meciul Grecia — România 
înțeles „atenția" sa față 
gazde la faza din min. 
Rădulescu, scăpat 
careu, a ' ' ' 
8 m de 
nou, și 
penalty, 
că el va „__ ___ ____
bilitate cu dictarea unui semi- 
penalty gazdelor...

Adevărul este că — deși se 
repetă de zeci și zeci de_cri, 
situațiile acestea triste, soiu
rile primite din lovituri libere 
directe sau indirecte

singur
fost faultat clar.

mai termină. Și la golul 
Nikolidis, zidul s-a răsfirat, 
s-a si retras puțin, facilitind 
(în loc să îngreuneze) misiu
nea celui care a șutat. „Zidul" 
face de regulă un pas înainte 
în momentul cind balonul este 
lovit, micșorînd indiscutabil 
unghiul de șut și, implicit, po
sibilitatea de marcare. Condu
să cu 2—0, deși a avut un final 
foarte bun, echipa noastră n-a 
mai putut obține egalarca care 
se întrezărea.

Să trecem insă după aceste 
cîteva considerații propriu-zise 
pe marginea partidei la unele 
considerații care au determi
nat programarea acestui tur
neu: verificarea unor jucători 
susceptibili de a intra în lotu
rile reprezentative. Mai întii. 
scurte caracterizări ale titula
rilor consacrați. Coman. inspi
rat și sigur ; M. Zamfir, mai 
timid la început, a revenit 
spre final ; Sameț. util — atît 
cît a jucat (ultimii dci s-au 
accidentat); Ștefănescu, evolu
ție fără greșeală; Vigu. mai 
puțin intreprinzător in ofensi
vă. a avut două intervenții 
prețioase ; RomiU. randament 
sub posibilitâțile lui normale, 
mai ales in privința marcaju- 
lu; : Dobria a eaardoaat ea 
brio majoritatea
atac ți a avut două ^aamere* 
personale care ac lat foarte 
aproape de încheierea cs goi; 
Rădulescs. hureprmxăsor. a 
realizat raiduri sperșaruloaae. 
a fost însă mai slab m defen
sivă. Iordânescu. Bălăci p B. 
Grigore — comportări bune. Sa 
trecem la cei cinci debutau : 
Augustin, marcat de tracul de
butului, n-a avut obnr.riitid 
său curaj In acțiunile «fcnuve; 
FL Grigsre. mai activ in de
fensivă. s-a văzut mai puțin in 
atac, unde așteptam șarjele 
lui— tirgoviștene ; Câmătara, 
mai șters in prima repriză, a 
tenr.inat foarte bine, fiind pe
ricolul nr. 1 pentru apărarea 
gazdelor : Stan a confirmat
calitățile lui de btm șuier. Din 
trei sit uatei create, două au 
fost apărate de portarul Coe>- 
stantenou. la a treia a reluat 
eu capul putea pe lingă poartă: 
V.teiU. utilizat timp de mimai 
7 minute, nu poale fi apreriat. 
In coochizie. la capitolul în
cercări : Cămătara 78 ia sută 
reușită. Stas 50 la sută. Aa- 
gustin $i FL Grigare efte 4C la 
sută. Căutările ți veriLtările 
trebuie eoctezmate. dec:. ca 
stăruință ți încrețite, e.

17 10 1 6 18 — 16 21 puncte

e joc care, 
bune.

in a- 
mai

Bilanțul turului

muior.
Prirrju. meri in Div'.zia A. prima performanță : F.C. Baia Mare
— Diraao 2—0. Roznai jubilează : a înscris primul gol al băi- 

Foto : D. NEAGU

F.C. Baia Mare a fost, 
cest tur de campionat, 
mult ca orice altă echipă, o- 
glinda antrenorului său. Am 
putea spune că băimă-
rean este conecta: la un sistem 
de gindire In care spectatorii 
trecuți de prima tinerețe îl re
văd pe subtilul tactician care 
a lost Mateianu.

Ce a adus noa Mateianu. 
prin intermediul celor (numai) 
12—13 jucători pe care i-a 
globat la o 
meciurile 
dansează 
in lanț ?

întii de 
reabilita: 
distincția sumbri 
intre mecial de acasă r cei ia 
deplasare. Echipa lui Ma’eanu 
joacă cu aceiași optim, 
aceleași speranțe 
cu aceeași cando 
pe terenurile pe 
nu crește”. F. C. Mare
desfășoară jocul - r-SaS.'
mizlnd mereu pe 
după ce a respins de plan, 
cociraatar-u: rentabil pe teren 
străin, dar care e însoți; mereu 
de primitivele agjacnerâri iz 
careul propriu axate pe pre
misa științifică- a .xc-o
da dînnsezxtrt. Că asa stau 
hau iulie, ne-o doredește. dacă 
mat era nemăe. merfa notelor 
echipe: pe tereu propriu (S^T) 
ți a celei ia deplasare ft.0).

toatc 
JOCUL.

adver- 
sumă

au re-

• hjcâtori folosiți : 16 — Condruc (17 mec'uri — media notelor : 
T.tT). P Radu (17 - 6.76), Ariov (17 - 6.70), Koller (17 - 6,60), Sepi 
(17 - 6,53), Terheș (17 - 6,53), Roznai (17 - 6,29), Sabov (16 - 6,87), • -------- ----- ~ _ 6,64), Borz (16 _ 6 62) Molnar

6,23), Balon (3 — 6,00), Moldovan
I. Mureșan (16 — 6,87), Deac (16 
(15 — 6,86), Dragomirescu (15 — 
(3 — 5,50), Frank (1 — 6,00).

Dacă privim puțin caseta 
tehnică, urmărind mediile ju
cătorilor. constatăm că SPIRI
TUL COLECTIV al echipei are 
si argumentul mediilor egale. 
Excepția Condruc (singurul ju
cător cu o medie peste 7) se 
datorează mai mult girului pe 
care cronicarii l-au acordat ex
ponentului pe teren al „proiec
tului Mateianu".

Sigur că F.C. Baia Mare, rod 
al unui remarcabil efort de 
creație, cuprinde și germenii 
unor primejdii. întii de toate, 
stilul ei de joc presupune o 
înlănțuire perfectă, ceea ce 
este destul de greu în cadrul 
unei formații vii. (Visul lui 
Mateianu, ca orice vis. are o 
doză de utopie, în măsura în 
care se bazează mereu pe 11 
jucători perfecți moralmente). 
De asemenea, tensiunea pe care 
o creează antrenorul în jurul 
echipei sale presupune solici
tări necontenite, mai ales 
plan psihic. A fost suficient 
„anonimii băimăreni" să 
poftiți pe la loturi, pentru 
ei să cocheteze imediat cu
deea că nu SPIRITUL COLEC
TIV. reacția în lanț, au făcut 
posibile saltul acestei echipe. 
Aceasta a fost principala cauză 
a celor patru înfrîngeri conse
cutive, fără să omitem și su
prasolicitarea psiho-fizică a u- 
nei echipe obligată să
mereu după o partitură difici
lă pe care 
scris-o. în 
Mare duce 
gol, capabil
intuiție, pînă și partitura.

examen al lui Mate- 
avea loc abia la pri- 
Un examen pe care-1 
cu nerăbdare, atît

în 
ca 
fie 
ca
i-

• Media noteTor echipei : 6,68 (6.67 cccsă, 6,69 în deplasare).

co: a atitudinii 
de fotbal.

CONFIRME...VREA SA

atreb, 
. îmi 
entru 

vrea 
; ani, 
și îl

1 din 
făcut 
spor- 
ușor

ceva 
•pa tic 
voie

•SPORT INFORMEAZĂ
maî 
ul-

CEST AN, care va avea loc du
minică 17 decembrie 1978.

★
TRAGEREA LOTO de astăzi, 15 

decembrie 1978, are loc In Bucu
reștii, la ora 17, în sala Progresul, 
din str. dr. Staieovlei nr. 42. Pa
noul cu numerele cîștigătoare va 
fi televizat în cursul serii.

C. STAN, GOLGETERUL-SURPRIZA,

zultat toate eforturile care au 
înarmat tactic echipa. Băimăre- 
nii cultivă pressingul „în trei", 
expresie a participării colective 
la un fotbal de angajament, 
sint mereu obsedați de valori
ficarea completă a resurselor 
echipei, dovadă faptul că vâr
furile Roznai șj Terheș au mi
siunea dificilă 
joc cel puțin 
prin pendulări 
a mai adăuga
ianu a renunțat la liberoul ,.a- 
șezat la pîndă“, făcind din ti
tularul oarecum schematic al 
acestui post un participant ac
tiv la „potcoava” întregii e- 
chipe.

joace

uie :
L3dO“

CÂȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
---------DECEMBRIE 1978DIN 8

m.ă

AR
lei

1 : 1 variantă 100*• 
Dacia 1300) și 4 va- 
a 17.500 Iei ; cad 2 :

se 
eea 
use

sJO- 
ifu- 
ind 
TO-
I A"

Categoria 
(autoturism 
riante 25% 
7,25 a 10.378 lei ; cat. 3 : 31,25 a 
2.403 lei ; cat. 4: 38.50 a 1.954 lei; 
cat. 5 : 144,50 a 521 lei ; *
319,50 a 235 iei; cat. " 
a 100 lei.

Report la categoria 
lei.

Autoturismul „Dacia 
la categoria 1, realizat 
rlantă 100%. a revenit 
pantei LENUȚA CTOT'C din Nă
vodari, județul Constanta.

X :
cat. 6 :
1.693,25

1 : 485.400

de1300'
pe o va- 

partici-

de a scoate din 
patru fundași, 
necontenite, fără 
faptul că Mate-

ea însăși 
sfîrșit, F. C. 
lipsa unui om 
să depășească

.și-a 
Baia 

de 
prin

Marele 
ianu va 
măvară. 
așteaptă, 
susținătorii, cît și scepticii.

loan CHIRILĂ

vctfctaK.
21 ortombr-.e 190. te 
Coieeax. dx jadetal 
ct mi firmă pnn fnsAșg 
său SctoaL-rrc €3C3-
tenx si tacă puun fructify*: al 
EiyrRi-firi naedtui sătesc.

A teceput să joace Împreună 
eu ea de e seamă cu ei pe ima- 
șul tn marg-r.ea satului, dar te 
mod oc-gazuxa: de atea dm 1965. 
Se ara pe atunci la Codlea. la 
o școală profesională, si antreno
rul echipe: Colarom. Tase Stoian, 
In eăuțare de elemente pentru 
echipele de junâon. l-a selecțio
nat si pe eL L-a văzut vtajos 
și puternic, l-a văzut că aleargă 
bine st chemat la antrena
mente. Astfel si-a început stan 
cariera de fotbalist. După Co- 
Jorom, iată-1 la Metrom Brașov 
(1966—190) si apcă la A.S.A Tg. 
Mureș, ta Divizia A, ta primă
vara lui 1979. A.S.A. a retrogra
dat, însă, si actualul golgeter a 
îmbrăcat tricoul formației Chi
mica Tîniăvem. jucind ta Divizia 
C. Fină ta 1971. ctad, taapota- 
du-se pe 
transferat 
astăzi cel 
formației.

— Cu 
crat ?

- Mai IntL cu Tase Stoian 
Colorom Codlea, care a văzut 
mine un viitor fotbalist. Apoi, 

timp, _ _ ~.
Nicolae Pro ca, pe cînd 
Steagul roșu. Dar n-am 
„stegari", ci Ia Metrom,

meleagurile natale, s-a 
la Gloria Buzău, fiind 

almai vechi jucător

ce antrenori ai lu-

de
Ia 
in 
un
Și 
la 
la .. „
du-I antrenor pe Vladimir 
saru. La A.S.A., cu Tiberiu Bo
ne, iar la Buzău, la Gloria, am 
început cu Petre Dragomlr, pen
tru ca, de la 1 ianuarie 1977, să 
lucrez cu Ion Ionescu, Fost ata-

cu Valentin Stan eseu 
eram 
jucat 
avîn- 
Gro-

și d, m a Învățat 
sccmc-le .meseriei".

— Cea ae simț: ta postura 
de ro jgrter ?

— Să»eer să fim pentru mine, 
îșnuit ! La 
na cei mai 
Doar anul 

echipa a pro- 
ia Divma A, m-axn da- 

k>od aJ doilea, după 
de ia F.CJL Galați, 

>e 22 de goluri. Eu am 
17. Deci, mA sun: bi- 

! Dară marcam și penalty-ul 
la Pitești, era și mai bme.

— Cum te autocaracterizezi 
ca taaîntaș centrai ?

— Sint un atacam de forță, 
prin constituție. Am M kg la 1,79 
m înălțime. Îmi place să .sparg* 
apărările. Îmi place șutul. Dar 
mai mult decit atît imi place 
fotbalul.

— Ai, totuși, 29 de ani—
— Mă simt ca la 19 ! Și am 

• poftă de joc și de goluri...
— Apropo, de ce iți place 

golul ?
— Dorința de a înscrie goluri, 

cît mai multe goluri, mi-a insu
flat-o primul meu antrenor, Ta
se Stoian. Cînd a făcut selecția, 
m-a comparat cu Florescu, pe 
atunci la Steagul roșu, și apoi 
la F.C. Bihor, care tot ia Codlea 
a Învățat fotbalul. Atît de tare 
mi-a insuflat .nea Tase* dorința 
de a marca, incit sufăr atunci 
cînd, intr-un meci, nu «dau- nici 
un gol. Stat însă conștient de 
niște limite ale mele, pe care 
caut să le corectez cît mai mult.

— Cum te simți ca membru 
al lotului național ?

— Foarte bine ! Antrenorul 
Covaci mi-a dat posibilitatea să 
mă afirm. Vreau să confirm spe
ranțele sale și mai ales să nu 
pierd acest tren. S-ar putea să 
fie ultimul...

Mircea TUDORAN

care se cer.

am-A ciiorui V. KxaUâ ? x-e ce 
criterii ? Am vrea să fim 
bine înțeleși. Niu avem nimic 
cu V. Kraus, un antrenor 
tânăr, în plină formare, care 
lucrează de curînd in această 
meserie, dar principial discu
tând lucrurile, el este doar 
antrenor secund la Sportul 
studențesc. In toate comisiile 
au fost cooptați antrenorii 
principali de la divizionarele 
A (de necrezut, de la Steaua 

_ și Dinamo 
nimeni), 

! la Spor- 
fost pre-
— se- 

Rădulescu, 
principal al stu- 

bucureșteni. Mai

punctul pe i este
■ iar de

studențesc a 
Kraus 

nu M. 1

acum două

a fost in- 
lotul de ti-

S-au publicat de curînd 
loturile reprezentative lărgite 
pentru acțiunile din anul 
1979 S-a făcut cunoscută com
ponența comisiilor tehnice de 
pe lingă ceie trei loturi (A, 
ohmp-.e și de tineret), alcă
tuite pentru asigurarea unei 
gindin și conduceri colective, 
care au găsit destui adepți ca 
și pe alții care nu le apre
ciază... operativitatea necesa
ră ta intervențiile 
Dar nu despre 
asta vrem să 
vorbim in cele 
ce urmează. Iată 
întrebări :

Ptjt.î : De ce 
clas Mmdrilâ la
neret? Cum de a fost selec
ționat portarul lui S.C. Bacău 
intr-un moment in care era 
suspendat ? Pe lingă unele 
prestații slabe, pentru acte 
de indisciplină, tinărul portar 
a fost scos din * ‘ 
sfîrșitul acestui 
de către clubul 
cum este ajutat 
uan să întroneze disciplina
în propriul său lot ? Ce va 
spune Mindrilâ. jucătorul
aflat abia la Început de drum 
care a și dat semne de in- 
gimfare ?

A doua întrebare : De ce a 
fost inclus in comisia tehnică 
a lotului național de tineret

lot plnă la 
sezon, chiar 
său. Deci, 

clubul băcâ-

nu

tul
ferat v. 
cundul, și 
antrenorul 
denților 
mult, de ani de zile, M. Ră
dulescu lucrează la catedra 
de fotbal a I.E.F.S., fiind, 
deci un cadru de speciali
tate și pe plan teoretic. Deci, 
M. Rădulescu e bun doar la 
Sporuri studențesc și nu la o 
comisie tehnică a F.R.F., iar 
V. Kraus, ajutorul lui la 
chib, e bun ca secund la na
ționala de tineret și, impli
cit, in comisia tehnică. Unde 
este adevărata apreciere de 
valoare, de tehnicieni a ce
lor doi antrenori ? Pe ce cri
terii e ea judecată ?

Constantin ALEXE

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
S KAISER — SUSPENDAT DE 

CLUBUL SAU. Analizînd repeta
tele abateri ale jucătorului Kaiser, 
în turul campionatului, abateri 
care au culminat la meciul cu 
Sportul studențesc, cînd a avut 
o atitudine ecuviincioasă față de 
colegii de echipă șl de antrenor, 
în ședința din 12 decembrie 1978

Biroul clubului de fotbal Olimpia 
Satu Mare a hotărît să-l suspen
de pe Kaiser pînă la 1 aprilie 
1979.
• F.C. OLIMPIA SATU MARE 

are un nou vicepreședinte anga
jat în persoana prof. Alexandru 
Rusu, care l-a înlocuit pe Boris 
Ol tea nu.



BRAȘOV, 14 (prin telefon), 
în lupta pentru titlurile do 
campioni internaționali pe te
ren acoperit ai României au 
rămas opt competitori și patru 
competitoare. Am găsit între
cerile, aici la Brașov, în pra
gul întîlnirilor decisive. Și este 
de menționat, de la început, 
prezența în aceste faze a pri
milor reprezentanți ai Româ
niei care se comportă, pînă 
acum, la indici satisfăcători. 
La bărbați, Dumitru Hărădău. 
Traian Marcu și Andrei Dîrzu 
se află încă în cursă. Obstaco
lul principal rămîne, foarte pro
babil. același Thomas Emmrich, 
campionul R.D. Germane, ju
cător care merită un palma
res internațional superior ce
lui ce-1 posedă actualmente. 
Dar. în „optimi", iată că pri
mul favorit al turneului n-a 
avut o misiune ușoară, chiar 
in fața unuia dintre cei mai

SLALOMUL SPECIAL DE LA
MADONNA DI CAMPIGLIO

tineri participant, jucătorul 
nostru Liviu Mancaș. Acesta a 
dat o replică foarte susținută 
reputatului său adversar. Em- 
mrich a cîștigat la scor strîns: 
7—6, 6—4. Bine a jucat, avînd 
și satisfacția victoriei, tînărul 
tenisman român Andrei Dîrzu. 
El l-a întrecut pe un alt oas
pete redutabil, polonezul Ta
deusz Nowicki, la scorul — li
mită — de 7—6, 7—6. Cu 
ceasta tabloul sferturilor de 
nală este complet, și iată în- 
tîlnirile din această fază, 
ordine succesivă : Th. 
mrich (R.D. Germană) — 
Navratil (Cehoslovacia), 
Hărădău — O. Vîlcioiu, 
Dirzu — Th. Arnold (R. 
Germană), Tr. Marcu — 
Kulhaj (Cehoslovacia).

La fete, sîntem înaintea 
semifinalelor. Fază în care re
prezentantele culorilor noastre 
vor fi tinerele Camelia Chiriac 
și Elena Popescu. Prima a 
reușit să învingă cu 3—6, 6—2, 
6—3 pe Lucia Romanov, după 
o partidă în care a cules a- 
plauze subliniind succesul tine
rei jucătoare brașovence.

Elena Popescu s-a departa
jat după 3 seturi dîrze de

a- 
fi-

în
Em- 

J.
D.
A. 
D.
D.

Cosmina Popescu, în fața că
reia a cîștigat cu 2—6, 6—4, 
6—1. In semifinale se află și 
talentata jucătoare cehoslova
că Lea Plhova. Aceasta a în
trecut-o pe poloneza Barbara 
Kocyga la scorul de 6—3, 6—4.

Primele întîlniri din cadrul 
probei de dublu masculin, în 
oarecare contrast, au oferit 
oaspeților posibilitatea de a 
străluci mai convingător. Ast
fel, Th. Emmrich și Th. Arnold 
au cîștigat destul de greu cu 
6—7, 6—3, 6—4 partida susți
nută în compania cuplului O. 
Vîlcioiu — L. Bucur. De ase
menea, perechea J. Navratil, 
D. Kulhaj a întrecut cuplul A. 
Dîrzu, M. Mîrza cu 6—3, 6—4. 
Mai bine s-au comportat cei 
doi vechi colegi de echipă, D. 
Hărădău si Tr. Marcu. Acti- 
vînd foarte decis și adesea cu 
destulă inspirație ei au depă
șit perechea maghiară V. La
zar — I. Tarjan cu 7—6, 6—2. 
Programul de vineri : de la 
ora 9 semifinale de dublu fe
minin ; de la ora 13,30 sfer
turi simplu bărbați și semi
finale dublu bărbați.

SARA SIMEONI Șl UN SINGUR 
DAR ATÎT DE URIAȘ CENTIMETRU

»

„Cupa Mondială" la schi a 
programat la Madonna di 
Campiglio o probă masculină 
de slalom special, în care vic
toria a revenit elvețianului 
Martial Donnet L-au 
coechipierul său Peter 
cher, 
tian 
Petar Popanghelov.

CEI MAI BUNI SPORTIVI AFRICANI

Radu VOIA

urmat 
Lues- 
Chris-vest-germanul 

Neureuther și bulgarul

PARIS, (Agerpres). — Maga
zinul sportiv „Campionii Afri
cii" a publicat în ultimul său 
număr clasamentul celor mai 
buni atleți africani în anul 
1978. Pe primul loc a fost si
tuat multiplul recordman mon
dial Henry Rono (Kenya), de-

semnat de majoritatea anche
telor internaționale și drept 
cel mai bun sportiv din lume 
al anului. Pe locurile următoa
re au fost clasați Filbert Bayî 
(Tanzania) și Mike Boit (Ke
nya).

NĂSTASE ÎNVINS

Turneul de tenis dotat cu 
'„Cupa Challenge" a continuat 
la Montego Bay (Jamaica) cu 
disputarea primelor partide din 
grupa a 2-a.

Rezultate : Mc. Enroe — 
Năstase 7—5, 3—6. 6—4 ; Fle
ming — Stockton 3—6, 6—4, 
6—4. în grupa I, Solomon l-a 
întrecut cu 6—2, 6—4 pe Tan
ner.

Mc.

DINAMO

S-A CALIFICAT
(Urmare din pag. 1)

S-au pierdut multe mingi, ju
cătorii noștri s-au pripit ade
sea, au făcut greșeli nepermi- 
se. care au culminat în final 
cu o gafă ce a adus islandezi
lor posibilitatea să obțină o 
„remiză". Poate că victoria de 
la Reykjavik și siguranța ca- ......... ----- motive

ca pe o
lificării au constituit 
de tratare a returului 
simplă formalitate.

Important este, fărăImportant este, fără îndoia
lă, că dinamoviștii au cîștigat 
și că din această poveste nu 
prea plăcută au învățat — 
sperăm — că, mai ales acasă, 
ei trebuie să desfășoare un joc 
la înălțimea așteptărilor, că 
mai ales acasă, ei trebuie să 
obțină avantajul maxim.

Au marcat: Lîcu 4, Cosma 
4. Tase 3, Ștef 3, Flangea 2, 
Bedivan 2, Grabovschi 2 —
pentru Dinamo București | 
Jonsson 13, T. Gudmundsson 
2, S. Gunnarson 1, Gunnarsson 
1, Karlsson 1, B. Gudmund
sson 1, Jensson 1. A arbitrat 
cuplul cehoslovac K. Kypson 
— Fr. Rybar.

JOCURILE SPORTIVE ASIATICE
Record al continentului la
BANGKOK. 14 (Agerpres). 

în capitala Tallandei ah conti
nuat întrecerile celei de-a 8-a 
ediții a Jocurilor sportive asia
tice.

Atleta din R.P. Chineză, Li 
Hsiao-hui (22 ani) a cîștigat 
proba de aruncarea discului, 
cu 55,92 
siei). La 
mijlocie 
au fost 
Trabulis , 
respectiv, de Kaoru 
ponia) — 312 kg. Proba de spa
dă la scrimă a revenit japone
zului Toshiaki Araki.

Alte rezultate: natație :
400 m liber bărbați — Shuji 
Tsukasaki (Japonia) — 4:06,83; 
400 m liber femei — Junie

m (nou record al A- 
haltere la

și mijlocie, 
cucerite de 
(Liban), cu

cat. semi- 
titlurile 

Mohamed 
310 kg și, 
Sato (Ja-

In C. E. de fotbal

SPANIA CIPRU 5-0
La Salamanca, s-a disputat ul

timul meci al grupei a 3-a din a- 
cest an. între reprezentativele 
Spaniei și Ciprului. La capătul 
unui joc în care gazdele au fost 
net superioare, victoria le-a reve
nit cu 5—0 (2—0), prin golurile 
marcate de Santillana (min. 52 și 
77), Asensl (min. 8). Del Bosque 
(min. 10) șl Ruben Cano (min. 
63). Au asistat 20.000 de spectatori.

Clasamentul grupei :

1. Spania
2. România
3. Iugoslavia
4. Cipru

3
2
2
1

3
1
O
O

o 
• 
o 
o

o
1
2
1

8—1
3—3
3—5
0—5

6
2
O
O

meciurl. 1979în 
Iugoslavia ; 
— Spania ;

W

aruncarea discului iernei
Leng (Singapore) — 4:31,35,
200 m delfin, femei — Yasue 
Matsuda (Japonia) — 2:15,79,
200 m spate bărbați — Tsuyoshi 
Takahashi (Japonia) 2:10,87. 
Tir : pistol viteză — Park Jon- 
kil (Coreea de Sud) 593 p., 
Tenis de masă (masculin): Ja
ponia — Tailanda 5—0 ; Indo
nezia — Coreea de Sud 5—4 ; 
(feminin) : R.P. Chineză — 
Nepal 3—0 ; Hong Kong — Tai
landa 3—0.

La un interval de numai 
două săptămîni (4 și 18 august, 
ale acestui an), două bariere 
(nu numai psihologice!) au că
zut în atletismul feminin: pri
ma, cînd Sara Simeoni a dobo- 
rît, la Brescia, recordul mon
dial la săritura în înălțime al 
Rosemariei Ackermann (2,00), 
adăugîndu-i infimul, dar atît 
de uriașul centimetru, secunda, 
cînd Vilma Bardauskiene a 
trecut în zbor planat deasupra 
„graniței" de 7 m, aterizînd 
la 7,07 m, nou record mondial 
la săritura în lungime.

Deși n-are decît 25 de ani, 
Sara Simeoni este de mult 
cunoscută în atletism, nu nu
mai pentru că l-a început de 
copilă, ci, mai ales, pentru că 
demult bate la porțile consa
crării. în 1970 ea a reușit să 
aducă recordul Italiei la 1,71 
m, performanță modestă, care 
n-o recomanda „înaltei socie
tăți" a probei. Muncind însă 
cu pasiune și indirjire („cu cit 
sînt mai mulți concurenți pu
ternici, cu atit este mai inte-

resant pentru mine. Am atunci 
impresia că prind aripi", spu
ne tînăra atletă, în viața par
ticulară mereu surîzătoare și 
blîndă), Sara Simeoni a adău
gat neobosită, precum furni
ca, rezerve, și în anul 1974, uti- 
lizînd tehnica „Fosbury flop" 
a obținut primul mare succes 
al carierei sale, medalia de 
bronz la campionatele europe
ne, cu 1,89 m.
spune antrenorul ei, 
Azzaro, pină nu demult și el 
reputat săritor
Sara nu a mai avut decît 
singur țel: 2 metri, căruia i-a 
subordonat voința sa nemăsu
rată de a concura și a învin
ge".

în 1975 a cîștigat proba de 
înălțime din cadrul săptămîni! 
preolimpice, dar apoi a intrat 
în umbra campioanei olimpice, 
Rosemarie Ackermann, pe care 
a secundat-o la ‘" 
în tot anul 1977 
1,90 m de 20 de 
timp ce rivala sa 
ta celor 2 metri... Faptul 
totuși la marile _ _ "______
din 1977 scorul a fost egal (Si
meoni — campioană europeană 
de sală, Ackermann — prima 
în Cupa mondială) a lăsat să 
se întrevadă că atleta italiancă 
n-a renunțat la luptă. Și se
zonul care acum se încheie a 
fost net dominat de Sara Si
meoni care, participînd la 20 
de concursuri, a realizat senza
ționala medie a rezultatelor de 
1,921 m și a doborit recordul 

. mult visat, demonstrindu-și cu 
brio actuala supremație și prin 
victoria obținută la campiona- 

Praga

„De atunci. 
Erminio

în înălțime,
un

Montreal, și 
cînd a sărit 
ori (!!) în

a atins limj- 
" ' că
confruntări

tele europene de la 
(2,01 m!).

Se spune că odată 
„bariera psihologică" de _____
la săritura în înălțime bărbați, 
de către Valeri Brumei, dru
mul a fost deschis, Vladimir 
Iascenko ieșind de sub man
tia celebrului său predecesor. 
In proba feminină, Sara Si
meoni a deschis și ea un drum. 
Cine se va avînta pe noua 
pistă de elan ?

atinsă
2,25 m

VA PRtLUA NOTTINGHAM fOHTST ȘTAFETA
Dt IA f. C. LIVERPOOL IN C. C. E. DE FOTBAL ?

Pe lingă competițiile continen
tale, care animă scena fotbalis
tică internațională an de an, 1978 
a fost marcat șl de ediția ar- 
gentinlană a campionatului mon
dial, moment de referință In 
evoluția sportului nr. 1 din lume.

Firesc, vom acorda prioritate 
competiției care reunește la start 
cele mai bune echipe de pe bă- 
trînul continent, așa cum se pre
supune a fi formațiile campioa
ne din țările Europei. Dar, pen
tru că intr-un an calendaristic se 
suprapun două sezoane competi- 
ționale, vom începe cu— sfirșltul, 
adică cu fazele finale ale ediției 
1977—78 șl vom încheia cu... în
ceputul, respectiv cu actuala în
trecere a Cupei campionilor, ' 
flată în curs de desfășurare.

a-

Următoarele
1 aprilie : Cipru —
4 aprilie : România
13 mai : Cipru — România ; 
octombrie : Spania — iugoslavia ;
31 octombrie : Iugoslavia —
România ; 14 noiembrie : Iugo
slavia — Cipru ; 18 noiembrie :
România — Cipru ; 9 decembrie : 
Cipru — Spania.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

SUCCESUL ABSENTELOR 
DE LA C.M.

Campioana Angliei, deținătoa
rea trofeului din anul 1977 și-a 
menținut supremația continenta
lă și în ediția următoare, dove
dind că echipa construită de an
trenorul Bob Paisley, pe prin
cipiile de fler ale predecesorului 
său, managerul Bill Shankly, se 
poate menține la nivelul marii 
performanțe în pofida marii con
curențe la care a fost supusă 
atît la nivelul ligii cit și tn 
prima competiție europeană. In 
sprijinul acestei afirmații vine 
suita de victorii pe care a obți-

nut-o deținătoarea titlului conti
nental, începînd cu faza sferturi
lor de finală (martie 1978) și ter- 
minlnd cu finala disputată la 10 
mal, pe „Wembley", prin care a 
eliminat pe Benfica Lisabona 
(2—1, 4—1), Borussia Monchen-
gladbach (1—2, 3—0) și. în ulti
mul act, pe campioana Belgiei, 
F.C. Bruges, in fața căreia a 
cîștigat doar cu 1—0, golul sco
țianului Dalglish însemnînd însă 
suprema satisfacție, reeditarea 
succesului repurtat cu un an în 
urmă, pe stadionul Olimpic din 
Roma (3—1 în fața formației lui 
Berti Vogts, căpitanul echipei 
Borussia din orășelul Monchem- 
gladbach),

Pare simptomatic faptul că am
bele finaliste (Liverpool șl Bru
ges) au reprezentat soccere care 
n-au reușit să se califice pentru 
turneul final al „El Mundial“-ului 
’78, în timp ce Juventus Torino 
șl Borussia Mdnchengladbach — 
campioanele Italiei și R. F. 
Germania, țări prezențe tn Ar
gentina — au părăsit C.C.E. in 
semifinale, în luna aprilie, a- 
tunci cînd Enzo Bearzot șl Hel
mut Schdn și-au convocat lotu
rile reprezentative pentru ulti
mele pregătiri înainte de C.M.

INGRATITUDINEA SORȚILOR, 
DAR NU NUMAI ATIT...

CICLISM • Ciclocrosul de la 
Bilbao a fost cîștigat de elveția
nul Peter Haegi (22,500 km în 
1 li 02:15.0).

FOTBAL • Un joc de verifi
care la Roma : Cehoslovacia — 
Lazio 1—1 (0—1).

handbal • La Grenoble, în 
meci retur pentru optimile de fi
nală ale „Cupei Cupelo-r" mascu
lin, echipa franceză St. Martin a 
terminat la egalitate : 22—22 
(10—14) cu formația Tatabănya. 
învingători în primul joc (33—17), 
handbaliștii unguri s-au calificat 
pentru sferturile de finală.

hochei • La Gotteborg tn 
meci amical selecționata Cehoslo
vaciei a învins pe cea a Suediei 
cu 6—3 (2—0, 3—2, 1—1) • Echipa 
U.R.S.S., care se pregătește In 
vederea turneului dotat cu pre
miul ziarului ,,Izvestia", a sus
ținut un joc de verificare la Mos
cova cu formația locală Aripile 
Sovietelor. SelecționabUil au ter
minat învingători cu scorul de 
8—2 (5—1, 0—1, 3—0).

ȘAH • înaintea ultimei runde, 
în turneul zonal masculin de la 
Amsterdam, conduce marele ma
estru olandez Jan Timman — 10 p, 
urmat de compatriotul său Soson- 
ko — 91’; p, Miles • (Anglia) — 
9 p (1), Stean (Anglia) — 9 p 
etc. • In runda a 9-a a campio
natului masculin al U.R.S.S., Tal 
a remizat cu Polugaevski, rezul
tat consemnat și In partidele 
Georgadze — Dorfman, Tukmakov 
— Țeșkovskl, Makarîcev — Ghel- 
ler, Timoșenko — Sveșnikov și 
Baghirov — Mihalcișin. Lider al 
clasamentului se menține fostul 
campion mondial Mihail Tal, cu 
6 p • Turneul zonal feminin de 
la Travnik (Iugoslavia) a conti
nuat cu runda a 7-a, tn care 
Stadler a cîștigat la Jilmaz, La- 
zarevici la Degengi, iar Prokopo- 
vict a învins-o pe Furkis. Li cla
sament conduc maestrele iugosla
ve Lazarevici și Prokopovici, cu 
cîte 6 p.

Cea de a 23-a ediție a C.C.E. 
a debutat cu o lovitură de tea-

Peter Shilton, portarul lui Nottingham Forest și al echipei An
gliei, nu reușește să retină balonul in fața celui mai periculos 

atacant de la Liverpool, Kenny Dalglish

tru : deținătoarea titlului, F.C. 
Liverpool, a fost desemnată, prin 
tragere la sorți, să Intllnească 
pe cea mai puternică adversară 
a el din campionatul englez, au
toarea celei mai mari surprize 
din prima ligă britanică. Not
tingham Forest, echipă care a 
devenit campioană în primul an 
după promovare, după o fulmi
nantă ascensiune din liga a 
ni-a. înainte de a ne referi la 
aceasță partidă din turul I tre
buie sâ precizăm că în pofida 
regulii ca deținătoarea trofeului 
să fie calificată direct în turul 
II al competițiilor europene in- 
ter-cluburi, în acest caz. datori
tă faptului că la start s-au ali
niat mai multe echipe ca de obi
cei, s-a - -- -
necesar 
nar, în 
succes 
Steaua, 
Monaco.
formația lui Brian Clough 
continuat seria marilor succese, 
confirmindu-și totodată valoa
rea, astfel incit Liverpool a fost 
nevoită să părăsească pentru 
prima oară după 3 ani (in 
1975—76 - “ -------- --  ’
scena 
înaintea 
și 2—0 
primul 
minările 
Torino, care n-a putut trece 
Glasgow Rangers 7 ‘
precum și a finalistei F. C. 
Bruges, în dauna căreia s-a ca
lificat campioana Wisla cra
covia (1—2, 3—1). Și caruselul 
surprizelor a continuat, cele 
două învingătoare mai sus a- 
mintite cor.tinulndu-și cursa, în 
timp ce P.S.V. Eindhoven șl, mai 
ales, multipla deținătoare a tro
feului. Real Madrid, s-au oprit 
în turui n, ultima eliminată în 
urma unei dramatice duble par
tide de către o echipă fără lauri. 
Grasshoppers Zurich (3—1, 0—2). 
Surpriză greu suportată de echi
pa madrilenă, fapt demonstrat 
de ieșirea nesportivă a lui 
Juanito la adresa arbitrilor, 
sancționată exemplar de U.E.F.A.: 
eliminarea internaționalului spa
niol pe timp de doi ani din 
orice competiție europeană.

Paul SLĂVESCU 
Ion OCHSENFELD

renunțat la regulă, fiind 
chiar un med prelimi- 
care a evoluat — fără 
— campioana noastră 

în compania lui A. S. 
Revenind la Nottingham, 

și-a

să părăsească | 
' * . " 3 ani

a cucerit Cupa U.E.F.A.) 
competițiilor europene 
aplauzelor finale. (0—0 

pentru Forest). Tot în 
tur s-au înregistrat eli- 

semifinalistei Juventus 
de 

(1—0. 0—2), 
a finalistei F.
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