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La campionatele europene de la Madrid

CRISTINA GRIGORAȘ Șl RODICA DUNCA 
AU ONORAT PRESTIGIUL 

ȘCOLII ROMÂNEȘTI Of GIMNASTICĂ
• Campioană continentală la debut — o performanță 
demnă de o mare sportivă • Un „bronz** (la bîrnă) cate 

putea avea o mai mare strălucire
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DEZVOLTAREA IMPETUOASĂ
A SPORTULUI FEMININ

De la ,,Cupa Femina“ la podiumul olimpic! V

Una din principalele proble
me care preocupă de mai mul
tă vreme, dar mai ales în ul
tima perioadă de timp, întreaga 
comunitate internațională o 
constituie aceea a condiției. fe
meii, a drepturilor cuvenite a- 
cesteia, a rolului și locului pe 
care trebuie să le ocupe în so
cietatea contemporană. Româ
nia se numără printre puținele 
țări ale lumii în care femeilor 
le-au fost create, treptat, ab
solut toate condițiile de parti
cipare, în deplină egalitate cu 
bărbații. Ia viața politică, eco
nomică, socială și culturală, 
contribuția lor considerabilă la 
prosperitatea patriei, la înflo
rirea României socialiste, la 
îndeplinirea mărețului Program 
de ridicare a țării pe noi culmi 
de progres și civilizație, ela
borat de cel de al XII-lea Con
gres. primind deseori înalta a- 
preciere a conducerii de partid, 
personal a secretarului ge
neral. tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU.

Ne mîndrim cu această reali
tate pentru că așa este drept

să fie, asemenea largi posibi
lități de afirmare plenară în 
toate domeniile de activitate 
trebuie să fie asigurate femei
lor, tovarășelor noastre dragi 
de muncă și de viață. Dar, nu 
uităm că înainte de Eliberare 
femeile din România aveau o 
altă situație, că ele nu puteau 
să iasă din regimul de ine
galitate impus de autorități. 
Tot așa cum nu trebuie să ui
tăm că și astăzi există în lume 
multe țări în care un asemenea 
regim continuă să domine, unde 
femeile nu se bucură de toate 
drepturile.

La noi, comuniștii au fost iu 
fruntea luptei pentru emanci
parea femeilor, militând cu con
secvență revoluționară pentru 
ca ele să aibă poziția de astăzi 
în societate, să se bucure de 
prețuirea întregului partid și 
popor, de luminoase perspec
tive.

Facem, 
de timp, 
sărbători, 
tot mai 
numeroase, obținute, sub con-

la anumite perioade 
și in pragul marilor 

bilanțul realizărilor 
importante, tot mai

I
ducerea înțeleaptă a Partidului 
Comunist Român, de oamenii 
muncii, de întregul popor, și de 
fiecare dată ne gîndim cu cal
de sentimente de apreciere la 
aportul considerabil al 
din țara noastră, cadre 
te funcții de partid și 
conducători de unități 
triale, cooperatiste sau 
țămînt. harnice muncitoare cu 
calificări superioare, personali
tăți de frunte în lumea ști
inței, artei și culturii.

Era firesc ca în ansamblul 
noilor condiții de viață și de 
muncă asigurate femeilor să se 
înscrie, cu dimensiuni adesea 
impresionante, și cele privind 
participarea masivă a acestora 
la practicarea exercițiilor fizice 
și sportului, activități de inte-

Dan GARLEȘTEANU

pen-
femeilor 
cu înal- 
de stat, 

indus- 
de învă-

( Continuare în pag. 2-3)

ȘTEFAN PETRESCU, primul antrenor emerit român

am Început să fac sport ca să supraviețuiesc
capul mamei doar cinci luni. 
La 13 ani ji jumătate am deve
nit ucenic la „Monitorul Ofi
cial", cea mai mare tipografie 
pe vremea aceea. Și am înce
put să trag, că nu puteai urca 
altfel. Am fost zețar patru ani, 
muncă grea, cu examene de 
trecere de la un an la altul... 
Am ji fost ținut în loc două 
luni... Nu mi s-a dat voie să

n

1J

— Cum a fost în tinerețe, 
nene Fănică?

— Te rog să-ți controlezi cu
vintele, că la mine tinerețea 
nu e la timpul trecut. Mă simt 
foarte, foarte tinăr, cu toate 
că pe actul de naștere scrie că 
m-am născut -la 2 octombrie 
1905... Mă simt foarte, foarte 
tinăr pentru că, iată, aseară

m-am întors din Bulgaria, 
unde am fost cu niște copii la 
haltere, chiar la Vidin, pesta 
drum de Calafat, dar am um
blat mult, tocmai pe la Sofia, 
a fost cam peste mină drumul, 
dar l-am rezolvat la întoarce
re: cind am văzut Calafatul, 
am plătit cite două leva „tre
cerea" și am fost acasă în zece 
minute...

— Cum ai început să faci 
sport, nene Fănică?

— Pînă să ajung la sport, 
am trăit o viață. Aveam 11 ani 
cind ne-arn refugiat în Moldo
va, cu războiul. Tata era lăcă
tuș mecanic la calea ferată ji 
am plecat cu el, deoarece fu
sese repartizat la un tren sani
tar. Am mers și eu cu trenul 
ăsta care aducea răniți de la 
Pădureni (4 kilometri de Mără- 
șești) pînă la Nicotină. Dacă 
e s-o spun p-a dreaptă, ăsta a 
fost primul meu sport... un fel 
de ajutor la toate in trenul cu 
răniți la care lucra tata.

— După război...
— Imediat după război,

loan CHIRILA

(Continuare in pag. 2-3)

— Imediat după război, la 
15 ianuarie 1919, a murit tata. 
Dar să știți că am rămas pe

în vederea meciurilor de fotbal cu Ungaria

ASTĂZI SE REUNESC LOTURILE 
REPREZENTATIVE „A“ ȘI DE TINERET

Astăzi, Ia prînz, se reunesc 
în Capitală loturile reprezenta
tive de fotbal „A" și de tine
ret ale țării noastre în vederea 
meciurilor cu selecționatele si
milare ale Ungariei.

întîlnirea primelor reprezen
tative ale Ungariei și României, 
din cadrul preliminariilor C.M. 
va avea loc la 13 mai, la Bu
dapesta, iar cea dintre selecțio
natele de tineret, din campio
natul european, o zi mai de
vreme, la 12 mai, la Bekescsa- 
ba. Iată componența celor două 
loturi.

LOTUL A: Iordache, Cristian
— portari; Negrilă, M. Zamfir, 
Ștefănescu, Dinu, Sameș, AI. 
Nieolae, Munteanu II, Ungurea- 
nu — fundași; Beldeanu, Iordă- 
nescu, Țicleanu, Bălăci, Stoica
— mijlocași; Crișan, Țălnar,

j
Cămătaru, M. Răducanu, M. 
Sandu — înaintași.

LOTUL DE TINERET: Alcxa, 
Nițu — portari; Fl. Pop, C. So
lomon, Iovan, Rednic, Matei, 
Bumbescu — fundași; L. Mol
dovan, Suciu, Klein — mijlo
cași; Șoiman, Cîmpeanu II, 
Geolgău, Gabor, D. Zamfir, 
Terheș și Fîșic — înaintași.

*
Tot în cursul zilei de astăzi 

sînt convocați la București com- 
ponenții lotului de juniori care 
se pregătesc pentru turneul fi
nal al C.M. din Australia. A- 
ceștia sînt: Lovaș și Iager — 
portari; Viscreanu, Tătăran, 
Cartianu, Andone. Marinescu, 
Colesniuc, Cabal, Niță, Comșa, 
Minea, Balaur, Iliescu, C. Ilie, 
Eftimie, Iagăru. Păuna, Bolba 
și Ciordaș — jucători de cîmp.

Evoluțiile Cristinei Grigoraș s-au numărat 
' > corn-

MADRID, 4 (prin 
telefon). Succe- 
dînd la mai puțin 
de un an Jocurilor 
Olimpice de la 
Moscova, cea de a 
13-a ediție a Cam
pionatelor europe
ne feminine de 
gimnastică, desfă
șurate sîmbătă si 
duminică în capi
tala Spaniei. Poa
te fi socotită — 
fără a greși — o 
competiție „de 
tranziție". Aceas
ta pentru că. pe 
de o parte, anul 
1981 marchează in
trarea în noul ci
clu de pregătire 
olimpică în vede
rea întrecerilor de 
la Los Angeles 
1984, iar pe de 
alta, deoarece, tot 
în acest an.
tru cele mai bune 
gimnaste ale con
tinentului urmea
ză un important e- 
xamen — Campio
natele mondiale, 
din noiembrie, de 
la Moscova. In fața 
sportivelor par
ticipante la compe
tiția de la Madrid s-a pus ast
fel. in perioada premergătoare 
acestui început de mai, pro
blema preparării la un ni
vel ridicat a unor noi exer
ciții liber alese. însușirea nou
lui program de exerciții im
puse cu care se va concura în 
toamnă, după cum este mai 
mult ca sigur că nu puține din
tre sportivele care au evoluat 
la Palacio de Deportes 
gîndit de pe acum și la 
rile Olimpice din 1984.

Acestea ar putea fi 
din cauzele care au făcut ca 
un număr mai redus de țări 
(comparativ cu edițiile din ul
timul deceniu) să onoreze aces
te campionate europene si pro
babil prin aceeași prismă tre
buie privite multele greșeli co
mise de participante în execu
ții, nu întotdeauna din elemen
te de mare dificultate. Si o 
altă constatare de ordin gene
ral : această ediție a competi
ției continentale a lansat prea 
puține gimnaste noi în arena 
internațională, federațiile na
ționale preferind să meargă 
încă pe „formule cunoscute". Cu 
o singură excepție, poate, 
a gimnastelor sovietice, 
zente aici într-o alcătuire 
dită. Nici Natalia Ilienko. 
Alla Mîsnik și nici Olga

printre cele mai reușite momente ale 
petiției de la Madrid

cerova nu sînt cunoscute 
plan mondial, ele primind 
aici botezul marilor examene. 
Poate că e o tactică a antrenori
lor sovietici de a pregăti vi
itoarele componente ale echi
pei care va evolua în toamnă 
la „mondiale". Oricum, lumea 
gimnasticii a fost surprinsă 
de absenta unor valori auten
tice. ca Natalia Sapoșnikova. 
Elena Davidova, Stela Zaharo
va, Elena Naimușîna — cam
pioane olimpice. în orice caz. 
este pentru prima oară din 1967. 
de la Amsterdam, cînd gimnas
tele sovietice nu cîștigă nici 
un titlu de campioană euro
peană.

în aceste condiții. favorita 
numărul 1 a competiției, multi
pla campioană a R. D. Germa
ne. Maxi Gnauk, a avut ca 
principale adversare în disputa 
pentru medaliile de aur. ne 
gimnastele românce Cristina 
Grigoraș, Rodica Dunca si 
Emilia Eberle, mai ales ulti
mele fiind indicate înainte de 
start ca posibile campioane ale 
Europei. Cum Emilia nu s-a a- 
flat aici, din păcate. în forma 
sportivă care a consacrat-o pe

Constantin MACOVEI

pe 
abia

s-au 
Jocu-

cîtcva

cea 
pre- 
ine- 
nici
Bi- (Continuare in pag 2-3)

PINA ACUMSPORT PRIORITAR, DAR
Atletismul a făcut nu o dată obiectul unor dezbateri în coloa

nele ziarului nostru, ale altor publicații, deoarece dezvoltarea 
și rezultatele sale n-au ținut pasul cu cerințele legitime, din 

ce în ce mai mari, care i s-au pus in fața.
Atletismul este sport da bază în sistemul nostru de educație 

fizică, este un sport foarte accesibil, poate chiar cel mai accesi
bil dintre toate, pentru că, in faza primară, el nu pretinde nici 
un fel de instalații (crosul și marșul, adică a.b.c.-ul acestui sport 
Pot fi practicate oriunde !), pentru că se adresează unor mase 
largi de oameni de toate vîrstele, dac în special celor tineri, 
tru că ajută în mod direct la întărirea sănătății generale.

Atletismul este sportul numărul 1 
versiadă, la toate marile competiții

Recunoscîndu-i-se importanța și 
existat document oficial al mișcării 
fi subliniat rolul, care să nu-i fi ._ _
speciale care, în ultimii ani, au condus la situația, intr-un fel 
privilegiată, de sport prioritar. Cum am arătat însă, si cum se 
știe, dezvoltarea atletismului nostru nu tine — deocamdată — 
pas cu cerințele...

MAI MULT IN TEORIE...

pen-

Uni-Ia Jocurile Olimpice, Ia 
polisportive ale lumii, 
utilitatea, aproape că 

noastre sportive care să 
formulat cerințe generale si

n-a 
nu-i

După o iarnă, lungă, cu con- 
s nu aucursuri de sală, care 

adus prea multe elemente noi, 
după un pasager sezon de cros, 
cu doar cîteva ' ’.
drept, însă cu unele aspecte in
teresante, iată-ne acum în 
preajma inaugurării oficiale a 
sezonului de concursuri în aer 
liber, un sezon încărcat de res
ponsabilități pentru atletismul 
nostru. Este vorba de primul 
dintre cele patru sezoane ale 
noului ciclu olimpic, perioadă 
în care atletismul va trebui să 
facă pași însemnați înainte, 
pentru a redeveni competitiv

starturi, ce e

ani, 
ni- 
nu 

loc, 
dai

cu

deoarece în ultimii 8—10 
în ansamblul său, dar și Ia 
velul virfurilor, atletismul 
numai că a bătut pasul pe 
dar, in unele situații, a
chiar înapoi, cedînd prea ușor 
unele poziții fruntașe în ierar
hia internațională, cucerite 
cîndva cu multă trudă!

Observatorului înarmat
sumedenia de tot felul de cifre 
pe care atletismul i le pune la 
dispoziție, nu-1 este greu să 
constate că deși acestui sport 
i-a fost creat, din punct de ve
dere legal, cadrul corespunză
tor de amplă dezvoltare, de

creștere a valorii performanțe
lor, la toate nivelele, ale prac- 
ticanților săi, acestea au înre
gistrat creșteri mici, prea puțin 
semnificative! Se știe prea bi
ne că în ultimele două cicluri 
olimpice, adică imediat după 
încheierea J.O. de la MUnchen, 
in ansamblul planului de dez
voltare a activității sportive din 
țara noastră, a pregătirilor pen
tru Olimpiada de la Montreal, 
atletismului l-a fost stabilită o 
poziție fruntașă, de sport prio
ritar, obligatoriu în toate jude
țele tării. Aceasta 
desigur, cadrul cel mai propice 
pentru impulsionarea activității, 
pentru diversificarea ei, pentru 
organizarea temeinică a amplu
lui sistem competițional pro
priu atletismului, pentru întă
rirea organizatorică a unităților 
atletice, ființînd în toate jude
țele. în toate marile localități, 
pentru strîngerea rîndurilor oa
menilor atletismului, în primul 
rînd ale antrenorilor, profesori
lor de educație fizică și ale ar
bitrilor, căci, din fericire, acest 
sport dispune, în raport de alte 
discipline, de un mare număr 
de asemenea specialiști etc, etc.

Chestiunea dezvoltării priori
tare a atletismului a revenit,

Romeo V1LARA

înseamnă,

(Continuare în pag. 2-3)



DEZVOLTAREA IMPETUOASĂ A SPORTULUI FEMININ

AZI. START ÎN CAMPIONATELE
INTERNAȚIONALE DE TENIS ALE R0MĂHIE1
• Campionul român Florin Segărceanu, favoritul nr. 1

(Urmare din pag. 1)

res national, care, se știe, sint 
chemate, printre altele, să con
tribuie la menținerea și întă
rirea sănătății. Ia dezvoltarea 
fizică armonioasă, la creșterea 
capacității de muncă și învă
țătură. ta petrecerea timpului 
liber in mod plăcut și util, pre
cum și la întreținerea și păs
trarea frumuseții.

Au trecut de mult vremurile 
cînd prezența femeilor pe un 
teren de sport era un act de 
excepție, cînd lipsei generale de 
sprijin pentru activitatea spor
tivă și inegalității sociale de- 
atunci i se adăuga și acea 
mentalitate retrogradă, atît de 
dăunătoare, potrivit căreia „fe
meile n-aveau ce căuta decît 
la... bucătărie...". Astăzi ni se 
pare — și așa ește — absolut 
firesc ca. alături de bărbați, să 
întîlnim, permanent. în compe
tiții organizate la numeroase 
discipline, un mare număr de 
fete și femei atît din orașe cit 
și de la sate.

Iată, anul trecut, la marea 
competiție națională „Daciada" 
au participat peste 3 350 600 de 
tinere și femei, o cifră care, 
ea singură. poa’te evidenția 
convingător dimensiunile și a- 
vîntul la care a ajuns astăzi 
sportul, feminin. Nu o dată 
ne-am aflat printre spectatorii 
acelor frumoase sărbători spor
tive realizate exclusiv ăe fe

ȘTEFAN PETRESCU, PRIMUL ANTRENOR EMERIT ROMÂN
(Urmare din pag. 1)

dau examen de treaptă, pentru 
că am fost grevist în vara lui 
’21, și m-au pedepsit. Aveam 
15 ani și jumătate... Și tot in 
vremea aceea am încercat să 
fac sport.

— Intr-un moment atît de 
greu?

— Am început să fac sport 
de frică, ca să supraviețuiesc. 
Intr-o zi, un muncitor mai bă- 
trîn m-a tras deoparte și mi-a 
spus: „Mă, băiete, da’ taicătu 
nu ți-a găsit altă meserie? Aici 
mori de plămîni, ascultă-mă pe 
mine"... Vorbele astea mi-au 
stîrnit o durere in piept... .Și 
am fugit de la „Monitorul”, o- 
prindu-mă in Regie, unde lu
cra soră-mea. Am intrat acolo 
fără ca ea să știe. După vreo 
7 zile, însă, m-a prins frate- 
meu, că m-a văzut cu prea 
mult ulei pe mîini — și-a dat 
seama că ceva nu e-n regulă 
— s-a dus la „Monitor”, a aflat 
că nu mai vin, mi-a tras o 
mamă de bătaie și m-a readus 
in tipografie, unde am rămas 
peste treizeci de ani.

— Ziceai că ai început să 
faci sport de frică.

— Dacă tot am rămas la 
plumb, am zis că trebuie să 
mă apăr. Și am început să 
alerg în fiecare dimineață... 
Acolo, la noi, in Regie, întor
cea tramvaiul cu cai, care 
mergea spre Kogălniceanu, 
prin Cobălcescu. Și mi-am zis 
că e bine să mă țin de tram
vai... îmi scoteam sandalele și 
alergam după cai. Uneori mă 
întreceau ei, în schimb în sta
ții veneam eu in față, ca la 
urmărire... Odată ajuns la Ko
gălniceanu, mă spălam pe pi
cioare in havuz — azi nu mai 
e — și de-acolo mai aveam 
două sute de metri pină la 
„Monitor”, că era peste drum 
de Cișmigiu... Alergarea asta 
a mea zilnică l-a costat citeva 
palme pe frate-meu mai mic

CURSE SPECTACULOASE, PUBLIC NUMEROS

Hipodromul din Ploiești-s-a do
vedit neîncăpător pen.ru nume
rosul public care a ținut să a- 
s te la atractivele întreceri ofe
rite de programul bine echilibrat. 
Cursa principală „Premiul PăeiV* 
a dovedit încă o d?t’i 
antrenorului A. Brailovschj în 
arta pregătirii și cjri'u..
cal valoros ca Oscior pretendent 
la derby. în această cursă toți 
viitorii derbyș;i și-au alergat va
loarea recordurilor ; Perj ar al 
doilea sosit și-a corectat chiar re
cordul. realizînd 1:24,3. Prin victo- 
r.a iepei Salata, foarte bine con
dusă de C. Doicilă. s-a ajuns la 
o situație a pariurilor foarte rar 
întîlnită de turf : ord nea sim
plă. even tul și ordinea triplă nu 
au fost ghicite de n.ci un pa
ri or, sumele respective fiind re
portate pen ru reuniunea din 10 
mai. De reținut dubla v ctorie a 
lui N Gheorghe. Rezultate tehni
ce : Cursa 1 : 1. Poienița II (G. 
Grigore), rec. 1:39.9. 2. Copăcel. 
Simpiu 5, ordinea 7 Cursa a 2-a :
1. Diafan (N. Gheorghe) rec. 

mei la competiții a căror sim
plă enumerare subliniază preo
cupările deosebite și lăudabilele 
acțiuni în acest domeniu. Ne 
gîndim. dind doar citeva e- 
xemple, la „Cupa Diana" 
(București) „Cupa Femina (Iași. 
Ploiești), la „Festivalul fetelor 
vrîncene", la „Festivalul spor
tului feminin prahovean", la 
întrecerile de cros sau la cele 
ale ansamblurilor de gimnasti
că organizate în toate județele 
țării. Marea majoritate a 
celor care practică gimnastica 
la locul de muncă sint femei, 
și acest lucru spune, de ase
menea foarte mult despre sta
tornica prietenie a acestora cu 
exercițiile fizice și sportul, cu 
ideea de mișcare. Se extind 
necontenit centrele de gimnas
tică de întreținere pentru fe
mei, dintre ele o activitate 
susținută desfășurînd cele din 
București, CIuj-Napoca, Hune
doara, Satu Marc, Brașov.

Aminteam de „Cupa Femina". 
De la asemenea întreceri, de 
la toate marile sau micile com
petiții de masă au apărut și 
sportivele care, de-a lungul ani
lor, au contribuit la gloria 
sportului românesc cu o impre
sionantă colecție de titluri și 
medalii cucerite la Jocurile O- 
limpice, la campionatele mon
diale și europene, la Jocurile 
Balcanice sau la alte întîlniri 
internaționale de amploare și 
prestigiu. Este, desigur. greu

Sora-mea, văzînd că la mine 
pingelește de două ori pe an, 
iar la el odată pe lună, l-a 
luat tare. A trebuit să-i spun 
povestea cu alergarea în pi
cioarele goale, ca să înțeleagă...

— Ce sport ai mai făcut, 
nene Fănică?

— De toate. Tot atunci am 
intrat in sală la „Tir”, unde e 
Opereta astăzi. Dar nu prea 
aveam spor. Mai mult mă ui
tam. Și aveam la cine mă uita. 
Acolo i-am văzut pe Jean 
Chirtop, pe Nicu Șerbănescu, pe 
Aurel Ihm, pe Nicu Scurtu 
„baristu’”, și mai ales pe Gliițu 
Preoțescu.

— Spui că numai te uitai..
— Pină într-o bună zi, cînd 

m-am dat pe lingă îngrijitorul 
care mătura după cei mari șl 
l-am rugat să mă lase și pe 
mine, pină cînd termină. Omul 
s-a-ndurat, și așa am început 
să mă urc și eu la bară... da, 
da, la bară... că fără gimnas
tică nu faci nimic, degeaba te 
canonești cu sportul. Noroc de 
nea Andone. omul cu mătura.-

— Cum a mers munca?
— Am muncit din greu. Am 

ajuns lucrător a doua, apoi în- 
tiia, și prim lucrător. Apoi 
m-a luat in armată și, cînd 
m-am întors, nu am mai avut 
post și iar am luat-o mai de 
jos... Dar e frumoasă tipogra
fia. Nu te mai desparți de ea. 
Țin minte, cînd eram ucenic, 
mergeam cu șpaltele la oameni 
mari. Am fost in casă la Ni- 
colae Titulescu... Mă poftea, 
spunea femeii să-mi dea ime
diat să mănînc ceva, mă între
ba despre semnele de corectu
ră, „că ești de meserie, flă- 
căule" — astea-s vorbe care 
nu se uită...

— Și ai avut- timp de 
sport...

1:28,7. 2. Tușa, 3. Aldina. Simplu
2, ordinea 16. event 7, ordinea 
tr plă 312. Cursa a 3-a : 1. So
lara (I. Crăciun) perf. 1:34,7, 2. 
Organist. Simplu 10, ordinea 11, 
event 10, triplu ciștigător 200. 
Cursa a 4-a : 1. Salata (C. Doi
cilă) perf. 1:29,4, 2. Efect, 3. Hu
hurez. Simplu 17. ordinea închisă, 
event 66, ordinea triplă inch să. 
Cursa a s-a : 1. Tu fana (G. Fa
nase) perf. 1:28, 2. Lazăr, Simplu
3, ordinea 1? event închis. ;rip'u
cîștigător 2796. Cursa a 6-a •. 1.
Oscior (A. Brailo vschi) perf. 
1:26,1, 2. Per,pir, 5. Siracuz.
Simplu 4„ ordinea ’4, event 19, 
ord nea triplă 811. Cursa a 7-a : 
1. Renumita (N. Gheorghe) perf. 
1:31.8 2. Tîrgoveț, Smplu 4. or
dinea 4. ev§nt 14. triplu cîștigă
tor 176. Cursa a 8-a : 1. Bafia
(D. Arsene) rec. 1:29,1, 2. Trucaj, 
3. Simtom. Simplu 4, ordinea 19, 
event 13, ordinea triplă 64. Cursa 
a 9-a : 1. Plocon (D. Iorga) perf. 
1:36.1, 2. Odilla, 3. Bucura. Sim
plu 3. ordinea 9, event 27. ordi
nea triplă 153 triplu cîștigător 
200. Cursa a 10-a : 1. Monșetar
(I. Oană) rec. 1:34,6. 2. Turdan. 
Simplu 2, ordinea 13, event 14.

Sand» IONESCU 

ca dintra atîtea mari campioa
ne să prezentăm un „tabel de 
onoare". Să spunem doar că 
el ar trebui să cuprindă, în 
orice caz, numele unor sportive 
de excepție, cum au fo<st sau 
cum sint : Lia Manoliu. Ella 
Constantinescu. Maria Ale
xandru, Elena Leuștean, Sonia 
Iovan, Cornelia Petrușcă. Elena 
Trandafir, Margareta Cătinea- 
nu, multe jucătoare din echi
pele reprezentative de handbal 
sau volei și. în sfîrșit, expo
nentele de frunte ale generației 
mai tinere — Sanda Toma. 
Ioana Tudoran, Virginia Ru- 
zici și „gimnastele de aur" în 
frunte cu această ■ minunată 
sportivă care este Nadia Co
maneci, al cărei nume îl ros
tim cu toată prețuirea, amintin- 
du-ne totodată și de Teodora 
Ungureanu, de Emilia Eberlc, 
de Cristina Grigoraș. de Rodica 
Dunca, de Dumitrița Turner și 
de altele.

Pentru cele mai multe din
tre sportivele spre care ne-am 
îndreptat glodurile la acest ceas 
de bilanț al sportului feminin, 
drumul marilor victorii a în
ceput Ia scurt timp după pașii 
timizi tăcuți pentru prima oară 
la o întrecere sportivă de 
masă. De aceea, poate nu gre
șim prea mult spunînd că dru
mul marilor lor împliniri în do
meniul performanței ar putea 
fi scris simbolic : „De Ia «Cupa 
Femina» Ia podiumul olimpic!"

— Timp ai, cind vrei Am 
făcut lupte, gimnastică, halte
re, oină, fotbal. Țin minte, cînd 
eram de noapte, simbăta, por
neam spre casă pe la 3 noap
tea, ajungeam la 4, că nu 
era tramvai, la șase mă du
ceam în piață, pentru mama, 
in Grant, iar la zece eram pe 
teren, ca să joc fotbal, pentru 
„Monitorul”, la „Promoție” șl 
apoi la „Onoare”. Cam așa fă
ceam sport noi...

— Ce faci acum, nene 
Fănică?

— Mă uit și eu la copiii pe 
care i-am dus cu wagon-lit-u] 
prin Bulgaria. Noi, cind eram 
seniori, mergeam cu a doua, 
pină la Reșița, pentru lupte. 
Mă uit la ei, încerc să le po
vestesc, dar ei tot nu cred că 
noi ne plăteam și mîncarea, și 
echipamentul... Mă uit la ei 
cum se rostogolesc pe saltea și 
nu-mi vine mie să cred că noi 
am făcut demonstrații pe ro
gojină..

— Te văd mereu grăbit.
— Pentru că am treburi. 

Sint vicepreședinte la haltere, 
alerg, că așa e bine, 'întotdea
una mi-a plăcut să mă mișc, 
de aia am fost mai bun zețar 
decît linotipist... am și unele 
obligații morale... sint primul 
antrenor emerit din România

— Toată lumea știe cît 
ai făcut pentru...

— Las-o așa. Lauda nu e 
bună... Noi, muncitorii, am fă
cut să meargă luptele clasice 
in țara noastră... Dacă n-am 
fi fost noi, totul s ar fi redus 
la fotbal și la tenis, că așa 
era...

— Ce sportivi români îți 
plac mai mult?

— Nu dau nume. Nu vreau 
să supăr. îi iubesc in primul 
rînd pe cei care șe dăruiesc șt 
luptă cinstit. îmi place f air
play-ul... Țin minte, odată, pe 
Venus, venise Crișana cu Ba
ratki. A bătut Crișana cu 1—0. 
Baratki a dat golul de la 30 
de metri, portar era Jean Lă- 
pușneanu. Și-odată îl aud pe 
vecinul meu, care mi-era prie
ten, că-l înjură pe Baratki. 
I-am dat o palmă și n-am vor
bit cu el trei ani... Ne-am îm
păcat greu... Poate că ăsta e 
cel mai frumos lucru care te 
învață sportul.

C.S.Ș. UNIVERSITATEA TIMIȘOARA (m) §1 C.S.Ș. BRAȘOVIA (f)
CAMPIOANE AIE ȚĂRII
După 22 de ani, o echipă timi

șoreană cucerește din nou titlul 
de campioană națională la bas
chet-juniori. Performera actuală 
este formația C.S.Ș. Universitatea 
Timișoara (cea din 1959 a fost 
C.S.Ș. Banatul), care a reușit să 
se claseze pe primul loc în tur
neul final al campionatului șco
lar și de juniori desfășurat 
în sala Olimpia din Timi
șoara La fete, titlul a re
venit echipei C.S.Ș. Brașovia, 
care realizează victoria pan.ri a 
șasea oară in istoria competiție1.

Rezultate și clasamente. JU
NIORI. TURNEUL 1—1 ; C.S.Ș.

Campionatele internaționale 
de tenis ale României au ajuns 
la cea de-a 34-a ediție. La ac
tualele întreceri — găzduite de 
terenurile din parcul sportiv 
Progresul din Capitală — și-au 
anunțat participarea, în afara 
jucătorilor români, tenismani 
din Bulgaria, R.P. Chineză și 
Polonia.

Ieri, la sediul F.R. Tenis s-a 
procedat la stabilirea favoriți- 
lor, atît pe tablourile masculi
ne, cît și pe cele feminine. Iată 
care sint aceștia: 1. Florin Se-

(Ui

C.S.Ș. SIBIU (f) Șl C.S.Ș. LIC. N. TITULESCU CRAIOVA (b) 
CAMPIOANE ȘCOLARE Șl DE JUNIORI LA VOLEI

în sălile de sport din Con
stanta și Craiova s-au desfășurat 
turneele finale ale campionate
lor republicane de volei (junioa
re și juniori). Titlurile de cam
pioane ale țării în ediția 1980 — 
1981 au revenit formațiilor : 
C.S.Ș. Sibiu (antrenor: prof. Ma- 
reș Gheorghiță) la fete și C.S.Ș. 
Liceul N. Titulescu Craiova (an
trenor prof. Ion Combei) la bă
ieți. Iatâ amănuntele furnizate de 
corespondenții noștri :

CONSTANȚA. (prin telefon). 
Cele 10 participante la turneul 
final feminin au evoluat mai în- 
tîi în trei serii preliminare în 
care s-a dat o luptă acerbă pen
tru calificare în finalele pentru 
locurile podiumului. Prin jocul 
rezultatelor, două formații bune 
— C.S.Ș. Lie. N. Titulescu Cra
iova și C.S.Ș. Constanța — au 
fost catapultate, cu numai cîte o 
singură înfrîngere în serii, în plu
tonul doi al clasamentului final. 
Cea mai valoroasă echipă s-a do
vedit C.S.S. Sibiu care nu a 
pierdut nici un meci și a cedat 
doar un set în finala cu Viitorul 
București. învingătoarele au folo
sit aproape tot timpul sextetul 
de bază : Mirela Popovici, Iulia- 
na Răceanu, Anca Mărgineanu, 
Anca Ștefan, Rodica Florea și 
Luminița Roșea. Dintre jucătoa
rele care au evoluat în turneul 
final, am remarcat pe Mirela 
Popovici, luliana Răceanu (Si
biu), Daniela Drăghici, Georgcta 
Lungu (Lie. D. Cantemir Bucu
rești), Liliana Ghermencanu 
(Confecția București), Renata Sa- 
cchetti, Tanța Drăgoi (Constan
ța), Florentina Marchidan și Car

ATLETISMUL NOSTRU ȘI PROBLEM!
(Urmare din pag. 1)

poate cu mai multă acuitate 
decît în 1973, în anul 1977, pen
tru că rezultatele atleților noș
tri, la Montreal, au lost depar
te de eeea ce se aștepta, iar în 
atletism poziții fruntașe se 
pierd lesne, dar se cîștigă cu 
multă trudă, cu foarte multă 
greutate. Și iarăși atletismul, 
pentru încă 4 ani, a fost consi
derat sport al sporturilor noas
tre. și iarăși Consiliile județe
ne pentru educație fizică și 
sport au primit sarcina de a-i 
acorda atenția și sprijinul cu
venite. Dar a venit, iată, Olim
piada de la Moscova, la care 
atletismul a marcat cea mai 
slabă evoluție a sa, de Ia J.O. 
de la Melbourne, din 1956, pen
tru a vedea, încă o dată, de 
data aceasta intr-un asemenea 
context, slăbiciunile atletismu
lui nostru,' deși, pe alocuri, 
de-a lungul celor 4 sezoane ale 
ultimului ciclu olimpic, n-au 
lipsit unele performanțe bune. 
Examenul olimpic a fost însă... 
așa cum a fost!

începe acum un nou ciclu o- 
limpic la capătul căruia se vor 
afla J.O. de la Los Angeles, 
urmează 4 ani, cu siguranță 
cei mai grei din anii cei mulți 
ai atletismului noștru, aceasta 
numai dacă dorim intr-adevăr 
ca acest sport să fie iarăși sus. 
Ascensiunea lui, de la actuala 
situație—mediocră, la o posibi
lă situație—bună și, de ce nu,

IA BASCHET-JUNIORI
Timișoara : 92—80 cu C.S.Ș. Cluj- 
Napoca, 75—68 cu C.S.Ș. Steaua 
București. 105—97 cu Clubul șco
lar de baschet București (rezul
tat înregistrat în turneul prelimi
nar) ; C.S.Ș. Steaua : 102—93 cu 
C.Ș.B., 97—72 cu C.S.Ș. CIuj-Na- 
poca ; turneul 5—8 ; C.S.Ș. Me
diaș : 97—76 cu C.S.Ș. 2 Politeh
nica București. 71—69 cu .C.S.Ș. 
Brașovia, 83—67 cu Dinamo Bucu- 
reș.i ; C.S.Ș. Brașovia : 91—76 cu 
Dinamo, 92—76 cu C.S.Ș. 2 Bucu
rești ; C.S.Ș. 2 : 73—63 cu D:na- 
mo. Clasament : 1. C.S.Ș. UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA (an
trenor M. Bolcu), 2. C.S.Ș. Stea
ua, 3. C.S.Ș. Cluj-Napoca, 4.

gărccanu — campion național,
2. Andrei Dîrzu, 3. You Wei — 
campion al R.P. Chineze, 4. 
Liu Shuhua, precum și 1. Lu
cia Romanov, 2. Yu Liqiao, 3. 
Maria Romanov, 4. Chen Juan.

Meciurile vor începe în fie
care zi la ora 9, competiția ur- 
mînd a se încheia duminică la 
prînz, după care „caravana" te- 
nismanilor va pleca la Brașov, 
unde, marțea viitoare, se va da 
startul în concursul internațio
nal, „Cupa Dinamo".
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LA CAMI

men Anghel (Craiova). Clasa
ment final : 1. C.S.Ș. SIBIU — 
campioană republicană școlară șl 
de junioare, 2. Viitorul București,
3. Lie. D. Cantemir București, 4. 
C.S.Ș. 1 Constanța, 5. Confecția 
București, 6. C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc, 7. C.S.Ș. Lie. N. Titulescu 
Craiova, 8. C.S.Ș. Zalău, 9. C.S.Ș 
Piatra Neamț, 10. Penicilina Iași. 
(Cornel POPA, coresp.)

CRAIOVA (prin telefon). Foar
te bună organizarea asigurată de 
Inspectoratul școlar județean și 
C.J.E.F.S. Dolj turneului final al 
juniorilor. Cele mai bine pregă
tite s-au dovedit echipele C.S.Ș. 
Lie. N. Titulescu Craiova, C.S.Ș. 
Tricolorul I Ploiești și C.S.Ș. 
Steaua București care au cîștigat 
seriile preliminare și și-au dispu
tat apoi locurile podiumului. Tit
lul a revenit pe merit echipei 
craiovene, care a aliniat jucăto
rii : Daha, Ungureanu, Popescu, 
Mătusolu, Pribeagu, Hodorog, 
Pascu, Vlădoi, Grozav, Văsuică, 
Simion, Dicu. Iată clasamentul 
final al competiției 1. C.S.Ș. LI
CEUL N. TITULESCU CRAIOVA 
— campioană națională școlară și 
de juniori, 2. C.S.Ș. Tricolorul I 
Ploiești, 3. C.S.Ș. Steaua Bucu
rești, 4. Metalul Oțelul Roșu. b. 
Tricolorul II Ploiești; 6. C.S.Ș. 
Buzău, 7. C.S.Ș. Tg._ Mureș, 8. 
C.S.Ș. Sibiu, 9. C.S.Ș. Baia Mare, 
10. Lie. C. Negruzzi Iași. La sfîr- 
șitul turneului au fost premiați: 
Dorin Antonescu, ca cel mai 
complet jucător, Dănuț Pascu, cel 
mal bun trăgător, Florin Popescu, 
cel mai bun ridicător și Berthold 
Văsuică, cel mai tînăr talent. 
(Vasile POPOVICI, coresp).
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chiar foarte bună, nu este, fi
rește o treabă simplă, ci o o- 
perațiune foarte complexă, de 
multă, foarte multă muncă, de 
permanente căutări, de stră
danii continui, de mari ambiții 
(atleți, antrenori, cluburi, ju
dețe, federație, C.N.E.F.S. și, 
nu în ultimul rînd, ca în a- 
ceastă înșiruire, Ministerul E- 
ducației și Invățămîntului!), de 
responsabilitate patriotică, față 
de cit se cheltuie cu atletismul, 
în raport de cît se produce: 
masă+performanță!, în raport 
de sarcinile fiecărui profesor, 
antrenor, activist sportiv etc.

Există — și bună și rea! — 
o bogată experiență de 8 ani 
(două cicluri olimpice comple
te!) de „prioritate" în dezvolta
rea atletismului. Din păcate, 
în această privință, a priorită
ții, vorbele au luat-o cu foarte 
mult înaintea faptelor, adică 
feluritele angajamente n-au 
avut acoperire! Jocurile Olim
pice au fost un exemplu, ca și 
campionatele europene, ca și 
Jocurile Balcanice (competiție 
pe care, nu cu multă vreme în 
urmă, o dominam clar!), ca și 
atîtea alte competiții internațio
nale. Dar acestea sint numai o 
față a problemei: alta, la fel 
de elocventă, o constituie acti
vitatea interr.ă. activitatea de 
bază, foarte importantă! „Cupa 
României" n-a avut eficiența 
așteptată pentru că a fost tra
tată formal în foarte multe 
unități din foarte multe județe!

Și -că n 
tiție a sufi 
discrepanțs 
te?! Multe 
de juniori 
III), au a' 
tratament...

Abordare 
pic ar trebi 
tră, să fi 
concluziilor 
ampla ana 
nerale, nen 
tismului no 
s-a învestit 
posibilitățih 
(cadre, baz 
populație t 
ce s-a rea 
de concret, 
obiectivele 
1984, în fiec 
pină atunci 
și la niveli 
cadrul acest 
ilor de atle

Ziarul no 
săptămînile 
bordeze aer 
speranța că 
mai buna 1 
fel, Ia imp) 
legitime de 
bine în atl<

ADMINISi
ASTĂZI SI 
NUMERE

C.S.Ș. București, 5. C.S.Ș. Mediaș, 
6. C.S.Ș. Brașovia, 7. C.S.Ș. 2 Po
litehnica București. 8. Dinamo 
București.

JUNIOARE, TURNEUL 1—4 : 
C.S.Ș. Brașovia : 90—85 cu C.S.Ș. 
Timișoara; 79—60 cu C.S.Ș. 
2 Politehnica București, 95—84 
cu C.S.Ș. Mediaș ; C.S.Ș. 
Mediaș : 87—74 cu C.S.Ș. Timi
șoara, 78—63 cu C.S.Ș. 2 Bucu
rești ; C.S.Ș. 2 București : 80—73 
cu C.S.Ș. Timișoara. Clasament : 
1. C.S.Ș. Brașovia (antrenor GIi. 
Roșu), 2. C.S.Ș. Mediaș, 3. C.S.Ș. 2 
Politehnica București. 4. C.S.Ș. U- 
nivers tatea Timișoara, 5. C.S.Ș. 
Ploiești, 6. C.S.Ș. Galați, 7. C.S.Ș. 
Carpați Sf. Gheorghe, 8. C.S.Ș. 
Dej.

Constantin CREȚU — coresp.
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ORII ALE JUNIORILOR
IRNEUL IN TERNA/ IONAL 
E DE LA Tg. JIU

REGIE"!
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fan (52 kg.), Florin Diaconescu 
(57 kg), Dănuț Staudt (62 kg), 
Ion Gherasim (74 kg), Petre 
Ursu (82 kg) și Ion Grigoraș 
(90 kg). La celelalte trei cate
gorii au terminat învingători 
bulgarii Radoslav Sîbev (100 kg) 
și Emil Hristov (+100 kg) și 
cehoslovacul Jean Zeman (68 
kg). (M. BĂLOI-coresp.).

NICI ARBITRUL N-A AJUTAT

BOPENE DE GIMNASTICĂ DE LA MADRID
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compus si a mai obținut 
medalie de argint (paralele) 
una de bronz (sol) în finalele 
Pe aparate. NUMAI MARILE 
SPORTIVE SÎNT CAPABILE 
DE ASEMENEA REZULTATE 
EXCEPȚIONALE și Cristina 
are toate atuurile să devină cît 
de curînd o mare campioană. 
Succesul Rodicăi Dunca — me
dalie de bronz la bîrnă — are 
o semnificație aparte și ne 
bucură cu deosebire : este pen-

CLASAMENTUL GENERAL 
PE MEDALII

o 
si

surprins 
pice prin aur argint bronz

în con- R.D. GERMANĂ 4 2 —
i că în ROMÂNIA 1 2 2

ea și-a U.R.S.S. — 3 1
carte de

ca valoa-
te aici de 
talentata 

! bine să 
ioi ani, 
ii-a făcut 
ele euro- 
i. aceasta 
alitate cu 
ia indivi- 
ea meda- 
tri și pe 
îlele. Și 
e acum 
lrid. la a 
europene", 
iii de aur. 
enit cam- 

sărituri 
zicecampi- 
individual

tru prima oară cînd gimnasta 
băimărcană. despre care spu
nem mereu că e un bun „om 
de echipă4, se impune într-o 
probă individuală, iar „bron- 
zul“ ei ar fi putut fi foarte 
bine și ..argint" dacă brigada 
de la bîrnă. condusă de Jackie 
Fie (S.U.A.). nu ne-ar fi do
vedit că le urmărește deseori 
pe gimnastele noastre 
ochii închiși.

Ctl...

bi
la

ALE
;tă CC
nalisin, de 
.'be și fap- 
seniori și 

e I, II și 
de același 
ir!
iiclu olim- 
)inia noas- 
le pe baza 
* dintr-o 
uației ge- 
re, a alle- 
de ceea ce 
3 județ, de 
u existat 
lă, unități, 
), de ceea 
poi, la fel 
stabilească 

de atins in 
izoanele de 
i națională 
i județ (în 
velul secți-

în 
a- 
cu 
la

jropunc, 
re, să 
bleme, 
,a ajuta
are și, ast- 
aspirațiilor 
t și de mai 
îostru.

DT JUCA 
ERATE I

i prima tra 
lin aceasta 
li se oferă 
a-și înscrie 

nai numero- 
toturisme și 

bani. Fără 
1 în materie 
ilanțul lunii 
nat, între al- 
autoturisme 

:are tragere, 
de cîștiguri
Printre cei 

uiți care au 
autoturisme- 

emul de joc 
fă 
ța), 
jud. Bacău), 
oiești), Tată- 
rindești, jud. 
arioara (Mo- 
jei'ea de mîi- 

de un sub* 
categoria I,

Diaconu 
Onofrei
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DERBYUL. DIMPOTRIVĂ
cum începuse meciul 

— Dinamo, cu atacuri în 
ale gazdelor, cu o re-

• |« (pe traiecto-

Așa 
Steaua 
trombă _ „
plică „stil Dinamo* 
rii precise, studiate, se vede, la 
antrenamente), se părea că fru
moasa tradiție a eternului derby 
va fi continuată. Curînd însă 
factura tehnică a jocului avea să 
înregistreze un nedorit descres- 
cendo. în pofida strădaniilor lui 
Iordănescu (sever, uneori chiar 
prea aspru păzit), Steaua nu-și 
regăsea echilibrul după golul co
pilărește primit, în timp ce Di
namo credea, pare-se, că fragilul 
ei avantaj va ține pînă la urmă. 
Eroare. în urma marii presiuni 
exercitate de gazde, dezlănțuite în 
ultimul „sfert", sistemul defensiv 
al dinamoviștilor a cedat. Sameș 
(acest brav tricolor, generos în 
efort, inspirat în ambele supra
fețe de pedeapsă) egalînd în fi
nal de partidă. Am privit. în a- 
cel moment, vizavi, pe banca e- 
chipei din Șos. Ștefan cel Mare. 
Valentin Stănescu avea ceva din 
tristețea clipei pe care, cu ani 
în urmă, o încercase în ultimul 
minut al meciului România — 
Scoția, la golul înscris tot de un 
fundaș (McQueen). Mai mult ca 
sigur, fostul portar de pe vre
muri i-a reproșat, la vestiare, lui 
Eftimescu faptul că. la centrarea 
lungă și înaltă, executată, de pe 
stînga. de M. Răducanu, el a ră
mas pe linia porții în loc să lasă 
la intercepție. Și cum nici " 
riatu nu se prezintă într-o 
formă sportivă...

Trebuie spus însă că nici ___
trajul lui Romeo Stîncan n-a a- 
jutat derbyul. Dimpotrivă î Cu
noscut ca un arbitru fără perso-

nalita’.e. el s-a dovedit ezitant, 
indecis și duminică. A tolerat 
faulturi, mai mici sau mai mari, 
de ambele părți (și numeroasele 
intervenții neregulamentare și-au 
pus șl ele amprenta asupra ni
velului derbyului), a închis ochii 
la cîteva iregularități în careu 
(min. 61 — I. Marin la Iordănes- 
cu ; în același minut — Iovan la 
Augustin ; min. 89 — Iordache la 
Stoica) care impuneau acordarea 
penaltyulul. Ni s-a părut mai

în cele patru meciuri pe care 
Sportul studențesc le-a jucat a- 
casă, după mulți ani de peregri
nări, studenții au marcat 14 go
luri, fără să primească vreunul 
(2—0 cu F.C.M. Brașov, 2—0 cu 
Universitatea Craiova, 6—o cu „U“ 
și 4—0 cu Progresul). Cum se ex
plică această spectaculoasă reve
nire 1

Argumentul terenului propriu 
contează, evident, fiind întreținut 
și de galeria studenților, care 
clamează întru Intimidarea adver
sarilor că ,,în Regie nu se poate 
primi gol“. Dar acest argument 
nu poate acoperi marea diferență 
de joc dintre „Sportul* " 
ieri și cel de azi.

Argumentele noastre ar 
1. în e’ialuarea jocului 
tăzi e bine să pornim de 
că „Sportul** din toamnă evolua 
cu cel mult 30 la sută din va
loarea sa, ca să nu mai vorbim 
de unele gesturi samaritene față 
de prietenii în suferință... Din a-

de mai

fi două: 
de as

ia ideea

( etapa s-a Încheiat,
| COM£NTAfi»L£ CONT/NUĂ j

Spe- 
bună

arbi-

clar faultul comis de Iordache 
asupra lui Stoica, dar arbitrul s-a 
temut să strice — în min. 89 I — 
echilibrul existent pe tabelă. Ar
bitru nehotărît, temător, R. Stîn
can a admis, în final de meci, să 
facă slalom printre jucători, fu
gind de. .. furia inadmisibilă a 
lui Stoica, care-1 alerga pentru 
a-i cere socoteală ; scenă jenantă, 
de-a dreptul penibilă, la care ar
bitrul s-a expus prin maniera 
lui, totalmente greșită, de a con
duce unul dintre cele mai impor
tante jocuri ale Diviziei „A". A- 
cel 4 trecut în dreptul lui R. 
Stîncan, știut, repetăm, ca un ar
bitru lipsit de personalitate, se 
răsfrînge, vrînd-nevrînd. și asu
pra celor care l-au delegat...

cest punct de vedere, „Sportul* 
nu și-a onorat în toamnă obliga
țiile față de fotbalul nostru. în 
cadrul căruia, în mod normal, ar 
trebui -să aibă o poziție de candi
dat la Cupa U.E.F.A. Cum ar

putea fi considerată altfel o e-’ 
chipă care în meciul cu Progre
sul a aliniat 6 internaționali de 
dată recentă, avînd pe banca re
zervelor un Bozeșan. iar în afara 
ei un Bruno Grigore ?

2. Dincolo de comportarea sa de 
vesel greiere în toamnă, să sub
liniem că ■* ' ~ ..........
intervenit 
structură, 
rînd, ele 
celor doi „ . ._
lescu, acesta din urmă fiind re
calificat într-un moment în care 
viteza de joc sporită a echipei 
l-ar fi menținut, cu greutate în 
linia de mijloc. Să mai mențio
năm plusul de sobrietate al lui 
Chihaia și reunirea la sentimen
te mai bune a lui Fi. Grigore, 
care a depășit, se pare, condiția 
de flotant.

Sigur că Sportul studențesc tre
buie să confirme acest 14—0 mai 
mult decît spectaculos. Să nu ui
tăm că Progresul, care a jucat 
ieri fără patru din piesele sale 
de baza în tur (G. Sandu, Ciu- 
garin, Marica și M. Ionescu), n-a 
fost — în aceste condiții — iți 
adversar pe măsură. Să sperăm 
că entuziasmul galeriei „sportis- 
te“, care i-a contaminat SWPe ve-f 
nerabilii care mai fac jEgătuitg*; 
între „Sportul* lui Gică Popeseifcî 
și cel al lui M. Sandu, nu se vsț 
răsfrînge negativ și asupra jucă
torilor, care ne-au oferit, nu o 
dată, mostre de inegalități în 
comportare...

în jocul „Sportului* au 
unele modificări de 

Este vorba, în primul 
autoritatea creseîndă a 
pivoți Cazan și iorgu-

loan CHIRILA '

Gheorghe NICOLAESCU

Se poate spune deci că 
lanțul gimnasticii noastre 
această a 13-a ediție a Campio
natelor europene de la Ma
drid — 5 medalii : 1 aur. 2 ar
gint. 2 bronz — este EXCELENT 
și el poate constitui suportul 
moral atît de necesar pentru 
pregătirea viitoarelor grele e- 
xamene competiționale.

PESTE 0 SUTĂ DE MOTOCICLIȘTI
LA PRIMA ETAPĂ

A „CUPEI F. R. M " IA VITEZA
Mii de spectatori au asistat la 

prima etapă a „Cupei F.R.M.", la 
viteză pe șosea, desfășurată du
minică pe un traseu din centrul 
orașului Oradea. La start s-au 
aliniat peste 100 de concurențl, 
care au furnizat întreceri 
disputate la toate clasele 
program. Iată învingătorii : 
cmc juniori — I. Hrelescu (I.C.M. 
Caransebeș) ; seniori — Ileana 
Mona-Bota (TUMAG București) 
și Ion Diaconu (Energia Cîmpi- 
na) ; ci. pînă la 175 cmc șl 250 
cmc — A. Victor (Voința Ora
dea) ; 500 cmc — I. Lăzărescu 
(C.S.M. Rapid Arad) ; ataș, 600 
cmc. — I. Herman + R. Szane 
(Progresul Timișoara) ; pînă la 
1300 cmc — I. Toth + A. Toth 
(IRA Tg. Mureș). Clasamentul pe 
echipe : 1. Voința Oradea 53 p, 
2. Energia Cîmpina 51 
eresul Timișoara 49 p, 
București 47 p. (I. 
coresp.)

viu 
din

50

p, 3. Pro-
4. TUMAG
GHIȘA —

vă poate aduce șl dv. satisfacții 
asemănătoare. ‘
Pronosport vă mai 
doar astăzi bilete 
preferate !

Agențiile Loto- 
pot elibera 

cu numerele

vînzarea biletelor
tragere Loto 2
care va avea

A început 
pentru prima 
această lună, 
duminică 10 mai 1981. Jucați 
vreme numerele preferate !

ClȘTIGURILE TRAGERII
PRONOEXPRES ----- '

LIE

din

DIN 29 APRi- 
1981

1 variantă 25% 
.Dacia 1300“ ; cat. 
----- a 27.734 lei

. ca1. 
25 variante a 3.605 lei ; cat.
77 a 1.171 lei : cat. 5 : 310 a

Categoria 1 :
= Autoturism „1____
2 : 1 variantă 100% 
și 9 variante 25% a 6.934 lei
3 : " * ' ................
4 :
291 lei; cat. 6: 8.573 lei a 40 lei; 
cat. 7: 251,75 a 200 lei; cat. 8: 
4.424,50 a 40 lei.

Report la categoria 1 ; 324 638 
lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ a fost 
obținut de participanta VALEN
TINA NIȚESCU din Constanta.

I
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TOȚI ÎNSCRIU IN AFARA DE... ÎNAINTAȘI
marcat cu tărie și evoluția., înain
tașilor din întîlnirea de duminică, 
cînd printre alte situații irosite 
s-a numărat și aceea a unei lo
vituri de la 11 m, executată cu 
multă superficialitate de Costea. 

Este adevărat că poziția din 
clasament a Politehnicii lași (pînă 
duminică pe locul 16) a croat o 
stare de nervozitate care s-a re
percutat negativ In jocul ei de 
ansamblu, în evoluția fiecărui 
component al formației, dar mai 
ales în comportarea înaintașilor.

De luni, studenții ieșeni au din 
nou la dispoziție două săptămîni 
pentru a se pregăti. Cu cît va 
fi folosită mai bine fiecare oră 
de antrenament, cu atît vor crește 
șansele echipei de a evita retro
gradarea.

> " —* —
După meciul cu F.C.M. Brașov, 

antrenorul Politehnicii Iași, L. 
Antohi, era foarte supărat. „Dacă 
pregătirile noastre nu s-ar fi des
fășurat în bune condiții, nu 
mi-ar fi părut atît de rău că do
minarea noastră categorică nu 
s-a concretizat*4, ne mărturisea 
antrenorul studenților. într-ade- 
văr, imprecizia înaintașilor Poli
tehnicii a fost EXASPERANTA și 
de astă dată ! Spunem și de astă 
dată, fiindcă în cele 9 partide 
susținute în această primăvară 
studenții au înscris 7 goluri în 4 
meciuri, iar în alte 5 nici unul. 
Cine a semnat cele 7 goluri ? 
Trei mijlocași, un fundaș și un 
înaintaș — Costea (3 goluri, din
tre care două din lovituri de la 
11 m). Slaba finalizare, manifes
tată și în partidele anterioare, a Pompiliu VINTILA

DIVIZIA
SERIA I

Constructorul Iași — Dorna 
Vatra Dome! 2—1 (1—1), Foresta 
Fălticeni — A.S.A. Cîmpulung 
Moldovenesc 2—1 (1—1), Avîntul 
TCMM Frasin — Cristalul Do- 
rohoi 2—0 (1—0), Nicollna Iași — 
Laminorul Roman 1—1 (0—0).
Metalul Botoșani — Metalul Ră
dăuți 2—0 (0—0), Șiretul Bucecea 
— Zimbrul Suceava 2—1 (0—0),
Unirea Sinet — TEPRO Iași 3—1 
(1—0), Cetatea Tg. Neamț—C.F.R. 
Pașcani 2—0 (1—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a XXIII>-a î 1. CONS
TRUCTORUL IAȘI 32 p (golave
raj 55—24), 2. Foresta Fălticeni 
32 p (35—10), 3. Laminorul Roman

1 30 p (38—22) ...pe ultimele : 14.
I Unirea Șiret 16 P (23—39), 15.

Zimbru] Suceava 16 p (20—41), 16.
Șiretul Bucecea ÎS p (22—48).

1 SERIA A n-a

I
i
I
I
I
I
I
I
I
1
I

I

Roznov—Lu- 
i (2—0), Mine- 
Petrolul Moi-

Relonul Săvinești 
ceafărul Adjud 2—0 
rul Comănești — 1_______
nești 1—0 (1—0), Celuloza Piatra 
Neamț — cimentul Bicaz 0—1 
(0—0), DEMAR Mărășești — Glo
ria Focșani 5—3 (1—1), Rulmentul 
Bîrlad — FEPA 74 Blrlad 1-2 
(0—2), Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej — Textila Buhuși 2—1 " " 
Letea Bacău — Partizanul 
1—1 (1—1), Victoria IRA
nu a jucat.

Pe primele locuri
NUL SĂVINEȘTI ROZNOV 29 p 
' ‘ Minerul Comănești 20

3. Rulmentul Bîrlad 23
4. Victoria Bacău 23 p 
din 21 de jocuri ...pe 

14. DEMAR Mărășești
Bîrlad

(1-1), 
Bacău 
Bacău

1. RELO-

(35—15), 2. 
p (43—16), 
p (21—19), 
(33—26) — 
ultimele : 
17 p (23—36), 15. FEPA 74 
17 p (20—39).

SERIA A III-a
Avîntul Matca — Oțelul 

1—1 (0—1) — s-a jucat la 
Caraimanul Bușteni — 
Brazi 1—2 (0—1), FEROM Urziceni 
— Petrolul Berea 3—0 (2—0), An
cora Galați — Tractorul Viziru 
7—0 (3—0), Petrolul Băicoi — Ș.N. 
Brăila 4—2 (1—2), Olimpia IGFE 
Rm. Sărat — Carpați Sinaia 3—0 
(0—0), Dacia Unirea Brăila — 
Foresta Gugești 2—0 (2—0), Car
pați Nehoiu — Victoria Tecuci 
0—1 (0—1).

Pc primele locuri : 
BRAZI “ —
Galați 
Tecuci 
Ie : 15.
(25—39) 
—4 puncte, 
2 p (9—100).

SERIA A IV-a
Dunărea Călărași 

torul - Călărași 1—2 
trJca Constanța —

Galați 
Berea, 

Chimia

1.
2.

CHIMIA
34 p (51—17), 2. Oțelul 

34 p (47—14), 3. Victoria
31 p (36—15) ...pe ultime- 
Dacia Unirea Brăila 15 o 
— echipă sancționată cu 

16. Tractorul Viziru

— Construc- 
(0—0), Elec- 

Portul Cons-

CÎND EXTREMA DREAPTA DEVINE FUNDAȘ STINGĂ..;
apoi, în final, .i-a admonestat.' 

F.C. Olt s-a cazat în acest meci 
pe axul central al echipei : por
tarul Nedea, fundașii 
și Nicolae, mijlocașul 
vîrful Iamandi. Pițurcă$ 
cu rolul de vîrf retras, a ratat 
nepermis, Iovănescu — un ano
nim, Prepeliță — adeseori în con
tratimp, iar Gîrleșteanu, bun teh
nician. este prea fragil.

Cum însă punctul vulnerabil al 
gazdelor s-a dovedit a fi ofen
siva, iar cel forte al oaspeților 
defensiva, rezultatul de egalitate 
a fost o consecință firească.

Paul SLĂVESCU

Aflat duminică într-o postură 
inedită, de căpitan al echipei sale, 
Teleșpan, extrema dreaptă a 
Chimiei Rm. Vîlcea, ajungea a- 
deseori pe post de fundaș stînga. 
Nu știm cît era exces de zel în 
îndeplinirea sarcinii sale de mo
bilizare din teren a coechipieri
lor (și trebuie să recunoaștem că 
erau cîțiva care aveau nevoie de 
așa ceva) sau manevră tactică 
înșelătoare (? !), dar aportul său 
în ofensivă — acolo unde era cel 
mai necesar ! — a fost cvasiinc- 
xistent. Și ne-am oprit. la acest 
exemplu 
pregnant

pentru că sublihjază 
_o____ exprimarea ofensivă

precară a echipei vîlcene în par
tida cu F.C. Olt. Vîrful de atac 
Preda a fost total anihilat- de 
marcajul strict al lui Nicolac, 
Gîngu a încercat ,,de toate**, dar 
numai pînă în careul de 16 m 
advers, Savu a încurcat totul, iar 
înlocuitorul lui, Cilean, a fost 
preocupat doar de plonjoane „ar
tistice** pentru păcălirea arbitru
lui, numai Alexandru și Stanca 
zbătîndu-se pentru gol 1
fiind singurul, dealtfel, 
șutat pe poartă !).

In asemenea condiții, 
rea elevilor lui Marcel __ 
nu putea prinde contur și publicul, 
simțind incapacitatea jucătorilor 
favoriți (insensibili chiar și la 
îndemnurile pe note muzicale 
care au pigmentat, prin interme
diul stației de amplificare, repriza 
secundă) a răsuflat întîi ușurat 
la marea ratare a lui Pițurcă,

tanța 5—2 (2—2), Amonil Slobozia
— Unirea Eforie 4—0 (3—0), Vic
toria Țăndărei — Rapid Fetești 
2—1 (1—1), Viitorul Mahmudia — 
Șoimii Cernavodă 3—0 (2—0) —
s-a jucat la Mă cin, Marina Man
galia — Metalul Mangalia 0—0, 
Ș.N. Tulcea — Progresul Isaccea 
4—1 (3—1), Voința Constanța —
Chimpex Constanța 1—1 (0—0).

Pe primele locuri : 
REA CALARAȘI 37 p 
Portul Constanța 32 p 
Constructorul Călărași
— 30) ...pe ultimele : 
Eforie 18 p (28—41), 
Cernavodă 17 p (22—44), 16. Elec
trica Constanța 15 p (17—40).

SERIA A Vra
Automatica București — 

București 2—0 (1—0), Chimia Tr. 
Măgurele — Cetatea Tr. Măgurele 
0—1 (0—1), Ș. N. Oltenița — A- 
batorul București 1—0 (0—0), Pe
trolul Bolintin — Voința Bucu
rești 1—0 (0—0), Tehnometal
București — I.C.S.I.M. București 
1—1 (1—1), Petrolul Videle — Vi
itorul Chirnogi 4—1 (2—1), Danu
biana București — Flacăra roșie 
București 1—1 (0—0), Electronica 
București nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. AUTO
MATICA BUCUREȘTI 37 p (54 - 
14), 2. T. M. București 27 p
(25—24), 3. Chimia Tr. Măgurele 
26 p (31—28), 4. Viitorul Chirnogi 
25 p (23—24) ...pe ultimele : **
Electronica București 20 p (“ 
33), 15. Ș. N. Oltenița 19 ] 
—27), 16. Petrolul Bolintin 
(27—38).
• Joi, 7 mai, are loc în 

a V-a etapa intermediară, a 
ora 18.

SERIA A VI-a
Energia Slatina — Electronis

tul Curtea de Argeș 5—0 (3—0), 
Prahova Ploiești — Unirea Ră- 
cari 9—0 (3—0), Petrolul Tîrgo-
viște — I.C.I.M. Ploiești 3—2 
(2—1), Progresul Corabia — Spor
tul muncitoresc Caracal 5—3 
(4—1), Dacia Pitești — I.P.C. Sla
tina 4—0 (3—0), I.O.B. Balș —
Muscelul Cîmpulung 1—0 (0—0),
Cimentul Fieni — Recolta Stoi- 
cănești 5—1 (2—0), Progresul Pu
cioasa — Metalul Mija 0—1 (0—0).

Pe primele locuri ; 1. ENERGIA 
SLATINA 35 p (57—17), 2. Pra
hova Ploiești 35 p (51—23), 3.... . .. ............ pe

P 
P

1. dunA- 
(69—18), 2. 
(55—29), 3.
27 p (41

14. Unirea
15. Șoimii

T. M.

2. T.

1.

14. 
(21 - 
P <13 
n P

seria
25-a,

15 p (57—17), 2. 
' " p (51—23)

I.C.I.M. Ploiești 29 p (54—23) . 
ultimele : 15. I.P.C. Slatina 13 
(17—48), 16. Unirea Răcari 13
(26—77).

SERIA A Vil-a
Electroputere Craiova — 

ria Craiova 
Drobeta Tr. 
Drobsta Tr. 
Metalurgistul

3—0 (0—0),
Severin —
Severin 1—0

Sadu —

• Victo- 
C.S.M. 
Unirea

i (0-0). 
Minerul

(ultimul 
care a

domina-
Pigulea

C YCioană 
Șoarece, 
investit

A

AM PIERDUT
UN MARE PRIETEN...

...un mare prieten al spor
tului, pe care-1 iubea cu o 
inimă de copil mare, un mare 
prieten al nostru, al ziariș
tilor sportivi, printre care s-a 
numărat pînă mai ieri.

A încetat din viață comen
tatorul de^, radio ION MURE- 
ȘANU, distinâr profesionist, șl 
om minunat, de 6 rară con
strucție și frumusețe sufle
tească, coleg căruia îi vom 
păstra o neștearsă și frățească 
amintire.

ETAPA A 23-a
Motru 1—0 (0—0), Progresul Băi- 
lești — Dunărea Calafat 2—0 
(0—0), Dierna Orșova — Mecani
zatorul Simian 3—0 (1—0), Mine
rul Rm. Vîlcea — Lotru Brezei 
1—0 (0—0) — s-a jucat la Horezu, 
Jiul Rovinari — Viitorul Drăgă- 
șani 2—0 (2—0), Constructorul
Craiova — C.F.R. Craiova 1—7 
(0-2).

Pe primele locuri : 1. ELEC
TROPUTERE CRAIOVA 34 p (37 
— 16), 2. C.S.M. Drobeta Tr. Scv. 
31 p (50—14) — echipă sancționată 
cu —4 puncte, 3. C.F.R. Craiova 
30 p (29—12) ...pe ultimele : 14.
Progresul Băilești 19 p (26—14), .. ......... .. p 

P
15. Mecanizatorul Simian 19 
(29—49), 1G. Victoria Craiova 9 
(20—54).

SERIA A VIII-a
Strungul Arad — C.F.R. Arau 

5—2 (2—1), Explormin • Deva —
Vulturii textila Lugoj 1—0 (1—0), 
Unirea Tomnatic — Unirea Sînni
colau 
Certej 
(2-0), 
motor 
nerul 
5—0 (2—0), Metalul Bocșa — Șoi
mii Strungul Lipova ‘ ~ "
Caransebeș — C.F.R.
1—1 (1—0).

Pe primele locuri • 
GUL ARAD 32 p (55—21), 2. Ex
plormin Deva 31 p (59—24), 3. Mi
nerul Oravița 
ultimele :

P
P 
P

Mare 3—0 (2—0), Minerul
— Metalul Oțelu Roșu 3—0 
Victoria Ineu — Electro- 
Timișoara 2—1 (l—O), Mi- 
Oravița — Gloria Reșița

0—0, C.P.L.
Caransebeș

1. STRUN-

m. p.

losit țn acest meci un jucător 
cu două cartonașe galbene.

SERIA A X-a
Minerul Uița Seini — Minerul 

Baia Boi șa’ 2—1 (1—0), Minerul
Rodna—Minerul Băiuț 5—0 (0—0V 
Foresta Bistrița — Silvicultori® 
Maicru 2—3 (0—0), Electrozahărț
Tg. Mureș — Mureșul Luduș 1—Oj 
(0—0), Oțelul Reghin — Avtfi- 
tul Reghin 2—0 (2—0), Minerul
Băita — Lăpușul Ttf Lăpuș 3—1 
(2—1), CUPROM Baia Mare — 
Simared Baia Mare 0—0, Textila 
Năsăud — Minerul Baia Sprie 
1—2 (1-1).

Pe primele locuri î 1. MINE
RUL 1LBA SEINI 29 p (38—24),
2. Minerul Rodna 28 p (41—18),
3. Minerul Baia Borșa 26 p
(41—22) ...pe ultimele : 14. Silvi
cultorul Maieru 22 p (30—71), 15. 
CUPROM Baia Mare 20 p (25—53), 
16. Electrozahăr Tg. Mureș 17 p 
(16—30).

SERIA A Xl-a
Carpați Mîrșa — Automecanica 

Mediaș 1—0 (1—0), Vitrometan
Mediaș — Sticla-Arieșul Turda 
0—1 (0—0), Unirea Alba lulia — 
Textila (IPA) Sibiu 0—0, Minerul 
Ghelar — C.P.L. Sebeș 2—1 (1—0), 
Construcții Sibiu — 1MIX Agnita 
3—1 (1—0), Minerul Paroșeni — 
Mincrul-Știința Vulcan 2—0 (2—0), 
Victoria Călan — C.F.R. Simeria 
2—0 (1—0), — s-a jucat la Hațeg. 
Metalul Copșa Mică — C.I.L. Blaj 
0—0.

Pe primele locuri : 1. CAR
PATI MÎRȘA 31 p (48—16), 2.
Sticla Arieșul Turda 25 p (51—17),
3. Victoria Călan 25 p (28—24),
4. Minerul Ghelar 25 p (29—27) 
...pe ultimele : 14. Automecanica 
Mediaș 19 p (21—27), 15. Cons
trucții Sibiu 19 p (30—37), 
C.P.L. Sebeș 18 p (23—50).

SERIA A XII-a
Carpați Brașov — I.C.I.M. Bra

șov 0—3 (0—2), Chimia Or. Vic
toria — Progresul Odorheiu Se
cuiesc 0—0, Metalul Sighișoara — 
Minerul Baraoilt 1—0 (1—0), Mine
rul Bălan — Tractorul Miercurea 
Ciuc 2—0 (1—0), Metalul Tg. Se
cuiesc 
(0—0), 
ghe ■ 
(0-2).
Brașov . .,
Precizia Săcele 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. I.C.I.M. 
BRAȘOV 34 p (41—19), 2. Progre
sul Odorhei 32 p (50—24), 3. Me
talul Sighișoara 30 p (36—14), 4. 
Mureșul Toplița 29 p (38—20) ...pe 
ultimele • 15. Constructorul SI.
Gheorghe 11 p (14—64), 16. C.S.U. 
Brașov 6 p (7—43).

Rezultatele nc-au fost transmise 
ile către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.

26 p (41—29) ...pe 
-Unirea Sînnicolau
15. Victoria

16. Vulturii

14. 
(26—41), 

(27—48), 
(31—40).

SERIA A IX-a
Construcții Electrometal 

Napoca — Someșul Satu 
1—4 (0—2), Oașul Negrești — Vic
toria Cărei 3—0 (1—0), Unirea
Valea lui Mihai — Rapid Jibou 
3—1 (3—0), Industria sîrmei Cim- 
pia Turzii — Oțelul Or. dr. Pe
tru Groza 6—0 (2—0), Metalul
Cărei — Armătura Zalău 1—4 
(0—2), Recolta Salonta — Unirea 
Dej 1—0 (0—0), Bihoreana Mar-
ghita — Tricolorul Beiuș 3—0 
(0—0), Victoria Elcond Zalău — 
Voința Oradea 0—2 (0—0).

Pe primele locuri : 1. SOME
ȘUL SATU MARE 35 p (47—15),
2. C.E. Cluj-Napoca 25 p (42—2d),
3. Unirea Dej 25 p (33—40) ...pe
ultimele : 13. Tricolorul Beiuș 19 
p (24—38), 14. Unirea Valea lui 
Mihai 19 p (28—48), 15. Metalul 
Cărei 18 p (26—47), ’
Jibou 18 p (26—48).

© Meciul Armătura 
Victoria Elcond Zalău, 
a 21-a (pe teren 1—2), 
mologat cu 3—0 în favoarea Vic
toriei, deoarece Armătura a fo-

20
20
19

In eu 
Lugoj

Cluj-
Mare 16.

— Torpedo Zărnești 1—0 
Constructorul Sf. Gheor-

— Mureșul Toplita 0—2 
C.S.U. Brașov — Mctrom

0—0, Mobila Codlea —

16. Rapid

Zalău — 
din etapa 
a fost o-



CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX
Azi, evoluează reprezentanții noștri M. Ouatu și M. Ciubotaru

TAMPERE, 4 (prin telefon). 
Cea de a XXIV-a ediție a cam
pionatelor europene de box își 
desfășoară în continuare între
cerile în cadrul unui interes 
crescînd pe măsură ce se avan
sează spre fazele decisive ale 
competiției. Stimulați de debu
tul victorios al compatriotului 
lor Tarmo Uusîvirta, campio
nul „en titre" al categoriei mij
locie (în finala C.E. de la Koln 
l-a învins la puncte pe Valen
tin Silaghi), spectatorii iau cu 
asalt Palatul de gheață ori de 
cite ori este programat un re
prezentant al țării gazdă.

înainte de a relata amănunte 
de la partidele disputate luni, 
am rămas datori cititorilor 
noștri cu informațiile privind 
evoluția lui Valentin Silaghi în 
meciul cu ungurul J. Rimoczi, 
încheiat duminică seara. Cam
pionul nostru a întîlnit un ad
versar robust, combativ, care 
a urmărit în permanență să se 
apropie de Silaghi pentru a-i 
plasa lovituri puternice în lup
ta de aproape. Cu repetate 
lovituri directe, executate din 
permanentă mișcare, reprezen
tantul tării noastre și-a men
ținut adversarul la distanță, a- 
cumulind punctele necesare vic
toriei. Atunci cînd J. Rimoczi a 
atacat dezlănțuit, V. Silaghi l-a 
contrat puternic, obligîndu-1 pe 
arbitrul din ring să-l numere 
pe boxerul ungur în prima și 
în ultima repriză. In aceste 
condiții, firește, victoria i-a 
fost acordată, în unanimitate, 
pugilistului român. Dar. din 
păcate, sorții au decis ca re
prezentantul țării noastre să-l 
întilnească in partida următoa
re pe campionul european Tar
mo Uusivirta (Finlanda), meci 
în care V. Silaghi va avea o 
misiune foarte dificilă.

în reuniunea de luni la prînz 
a urcat treptele ringului un

singur boxer român, Dragomir 
Ilîe (ușoară). El l-a avut ca 
partener de întrecere pe iu
goslavul M. Fuzovici, un spor
tiv puternic șl bun tehnician. 
Dragomir Ilie a început lupta 
foarte decis și mult mai ofen
siv decît îl cunoaștem. Tactica 
aceasta i-a reușit în primele 
trei minute ale meciului, cînd 
l-a dominat cu autoritate pe 
Puzovici, trimițîndu-1 și la po
dea în urma unei puternice di
recte de stînga. Simțind că 
poate termina victorios înainte 
de limită, D. Ilie a atacat în 
continuare dezlănțuit. între cei 
doi, schimbîndu-se lovituri 
foarte puternice. In rundul 2, 
sportivul nostru a aplicat ace
eași tactică, fără să-și foloseas
că jocul de picioare derutant 
și loviturile prin surprindere cu 
care i-a impresionat deseori pe 
arbitri. Treptat, lupta s-a echi
librat și forța loviturilor lui 
Puzovici a început să-și spună 
cuvîntul : fiind zdruncinat, D. 
Ilie a fost numărat în picioare, 
în ultima repriză, in timpul 
unui schimb de lovituri, arbi
trul a apreciat din nou că re
prezentantul nostru se află în 
dificultate si a oprit meciul, de- 
clarîndu-1 învins pe D. Ilie 
pentru inferioritate (!?>, deci
zie neconformă cu situația din 
ring.

în penultimul meci al reuni; 
unii de seara, campionul țării 
noastre Viorel Ioana (semiușoa- 
ră) l-a întîlnit pe bulgarul Ior
dan Lesov, cel care reușise sîm- 
bătă seara o victorie surprin
zătoare în fața campionului 
olimpic Rudi Fink (R.D.G.) 
Partida a fost deosebit de dis
putată și spectaculoasă, Viorel 
Ioana opunînd forței și comba
tivității lui Lesov armele teh
nicii pugilistice, boxul în linie, 
curat, plăcut.

în ciuda unui avertisment 
gratuit pe care i l-a acordat 
în ultima repriză arbitrul în. 
ring Rene Bonavista (Franța). 
Viorel Ioana merita victoria, 
fată de boxul bun pe care l-a 
practicat, fată' de raportul de 
forte din ring. Totuși, decizia 
i-a fost acordată cu 3—2 boxe
rului bulgar. Publicul a dezapro
bat îndelung decizia arbitrilor.

Marti (n.r. azi) intră în ring 
alti doi boxeri români. în reu
niunea de la ora 14. Marin 
Ouatu 1 va întîlni pe J. Franek 
(Cehoslovacia), iar în gala de 
seară Mihai Ciubotaru ya boxa 
cu Z. Ganușev (Bulgaria).

ECHIPA U.R.S.S. A C1ȘTIGAT
In ultima zi a turneului de la 

Long Beach : U.R.S.S. — Cuba 
8—3, Spania — Australia 7—3, 
Iugoslavia — Bulgaria 15—4, 
S.U.A. — Ungaria 12—7. Clasa-

PREZENȚE ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE
• DUPĂ zece runde. în tur

neul de șah „Costa del Sol“, de 
la Malaga, conduce Tal 6'/i p, 
urmat de Calvo 5’/i . P. 
Diez del Corral 5 p (2), Victor 
Ciocâltea. Marovici. Ccom și 
Vera cu cîte 5 p (1). în runda 
a 10-a. Ciocâltea a remizat. în 
18 mutări, cu" marele maestru 
iugoslav Ivkov.
• ÎN TURNEUL de sah de la 

Alicante (Spania), după 7 run
de, conduce Hoy 6 p. Mihai 
Șubă, a pierdut partida cu 
Castro (Columbia) si ocupă lo
cul patru, cu 5 p.

• COMPETIȚIA de spadă 
pe echipe de la Tauberbischof- 
sheim (R.F.G.) a fost cîștigată 
de R.F. Germania, urmată de 
U.R.S.S. și Franța.

Echipa României s-a cla
sat pe lo 11 7, obținind două 
victorii: 9—6 cu Elveția și 10—6 
cu Suedia.

• LA PLOVDIV s-a desfășu
rat un concurs de tenis de masă, 
la care au luat parte selecțio
natele feminine și masculine de 
seniori ale orașelor Budapesta, 
Viena, Lodz, Leipzig, Plovdiv 
și o Selecționată a cluburilor

sportive școlare din țara noas
tră. În toate probele victoriile 
au aparținut sportivilor români: 
echipe feminin (Nela Stoinca — 
C.S.Ș. Slatina, Marincla Panțu- 
ru — C.S.Ș. 2 Buc., Dana Pa
duraru — C.S.Ș. Petroșani); 
masculin (A. Fejer, A. Fiilop — 
C.S.Ș. Odorheiu Secuiesc, V. 
Florea — Univ. Craiova) : indi
vidual — Marinela Panțuru (loc 
2 — Nela Stoinea) și A. Fejer.

• ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÎ- 
NĂ echipele reprezentative de 
volei vor fi angajate în impor
tante competiții internaționale. 
„Naționala" de seniori a plecat 
la Zagreb, unde, incepînd de 
astă-seară, va lua parte la 
„Trofeul Iugoslavia", alături de 
formațiile U.R.S.S., R.P. Chine
ze, Bulgariei, Italiei și țării 
gazdă. Competiția oferă volei
baliștilor noștri un bun prilej 
de verificare în vederea parti
cipării Ia turneul de calificare 
pentru C.E.

Astăzi la prînz pleacă spre 
Koprivnice (Cehoslovacia) și 
selecționata studențească femi
nină a României care participă, 
de mîine, la tradiționala com
petiție dotată cu „Cupa Elibe
rării".

AGENDA SĂPTĂMINII
6. V. Fotbal : „Cupa UEFA" — finală, primul meci Ipswich

Town — AZ ’67 Alkmaar
lachtlng : campionatul mondial la „Soling", la Anzle (în 
Italia (se încheie la 16.V)

7. V. Fotbal : meciul amical Belgia — Brazilia, la Bruxelles
9.V. Ciclism : „Cursa păcii", Berlin — Varșovia — Fraga (se 

încheie la 21. V)
10.V. Box : campionatele europene, la Tampere (au Început la 

2.V)
Rugby : Campionatul european — Cupa FIRA, meciul 
U.R.S.S. — Spania, la Moscova.

A'ILETISM • Maratonul de la 
Karl Marx Stadt a fost clștigat 
de Jurgen Eberding (R. D. Ger
mană) 2h ÎS :25,0, urmat. de 
Kristensen (Danemarca) — 2 h 
15:45,0 și Truppel (R.D.G) 2 h
16:20,0. • La Paderborn (R.F.G.) 
vest-germanul Karl-Heinz Riehn a 
aruncat ciocanul la 76,45 m.

AUTOMOBILISM • A patra 
probă a C.M. formula 1 — Ma
rele Premiu al Republicii San 
Marino, disputată la Imola — 
a fost cîștigată de brazilianul 
Nelson Piquet, pe „Brabham", 
302,460 km (60 ture) — 1 h 51 :23,97. 
Au urmat italianul Ricardo Pa- 
trese („Arrows") șl argentinianul 
Carlos Reutemann („Williams"). 
In clasamentul piloților conduc 
Reutemann 25 p, Piquet — 22 p 
și Jones (Australia) 18 p.

CICLISM • Etapa a 12-a a 
Turului Spaniei (Penslcola — 
Espara — Guera 224 km) a reve
nit francezului Frederic Vlchot

• TELEX •
6 h 30:33,0. Lider al clasamentu
lui general se menține italianul 
Giovanni Battaglln, urmat de 
spaniolul Pedro Munoz — la 51 s.

PENTATLON MODERN • „Cu
pa R. F. Germania" s-a încheiat 
la Benshein cu victoria sovieti
cului Anatoli Starostin — 5502
p, urmat de Achln Bellmann 
(R.F.G.) 5463 p și Lajos Dobi
(Ungaria) 5379 p. Clasamentul pe 
echipe : U.R.S.S. 21294 p, Ungaria 
21 033 p, Bulgaria — 20291 p.

SCRIMA • In concursul femi
nin de floretă „Trofeul Jeanty", 
la Paris, a clștigat sovietica Va
lentina Sidorova, care a întrecu
t-o, în finală, cu 8—4 pe Brigitte 
Gaudln (Franța). Pentru locurile 
3—4, Dorina Vaccaroni (Italia) a 
dispus cu 8—4 de Ingrld Losert 
(R. F. Germania).

SUCCESE ALE ECHIPELOR DE BASCHET ROMÂNEȘTI
• La Izmir, în turneul de calificare pentru C.E. masculin. 
România — R. F. Germania 95—84 • Selecționata femi

nină a cîțtigat turneul de la Halle
Reprezentativa masculină de 

baschet a României a debutat 
cu succes la Challenge-roundul 
campionatului european (care 
se desfășoară în orașele Izmir 

și Istanbul). întrecere care va 
promova patru echipe în grupa 
A a competiției, ale cărei dis
pute vor avea loc în Ceho
slovacia, între 26 mai și 5 iu
nie. Formația română a repur
tat — la Izmir — victoria asu
pra selecționatei R.F. Germa
nia cu scorul de 95—84 (49—46), 
la capătul unui meci viu dispu
tat. Punctele formației țării 
noastre au fost înscrise de: Ni- 
culescu 31, Cfernat 25, Ermura-

ClIPA MONDIALA IA POLO
men-t final : 1. U.R.S.S. — 13
p ; 2. Iugoslavia — 11 p ; 3.
Cuba 9 p ; 4. S.U.A. — 8 p ; 5. 
Spania — 7 p ; 6. Ungaria — 
6 p : 7. Australia — 2 p ; i. 
Bulgaria — Op.

che 18, V. Ion 15, Opșitaru 6.
Alte rezultate: seria de la 

Izmir : Suedia — Portugalia
70— 56 (37—32). Olanda — Bul
garia 86—65 ; seria de la Is
tanbul: Ungaria — Anglia 84— 
83 (44—44), • Turcia — Belgia

71— 70 (34—47). Grecia — Fin
landa 101—85. în următoarea 
partidă, selecționata noastră va 
juca cu Suedia.

★
Tradiționalul turneu de bas

chet feminin de la Halle (R.D. 
Germană) a avut un sistem de 
desfășurare inedit: cele trei 
participante au susținut partide 
duble. întrecerea a fost cîștiga
tă de reprezentativa României, 
care a realizat 3 victorii în cele
4 meciuri susținute. Rezultate: 
România: 91—56 și 70—76 cu 
R.D. Germană, 96—66 și 72—65 
cu Polonia : R. D. Germană : 
71—74 și 68—65 cu Polonia. Cla
sament : 1. România 7 p. 2. 
R. D. Germană 6 p. 3. Polonia
5 n.

Fotbal mPbicSi
PRESA BRITANICA DESPRE MECIUL ANGLIA

LONDRA. 4 (Agerpres). — Pe marginea recen
tului meci România — Anglia, disputat la Londra 
în preliminariile C.M., presa engleză continuă 6ă 
publice ample comentarii. Ziarul „DAILY TELE
GRAPH" scrie că „nici cel mai pesimist suporter 
al soccerului britanic nu ar fi îndrăznit să pro
nosticheze că echipa României va lua 3 puncte 
din 4 în meciurile cu Anglia. Dar pe teren lu
crurile s-au petrecut altfel. Selecționa La engleză a 
căzut victima unui fotbal defensiv ordonat, practi
cat de o echipă bine instruită și care a demonstrat 
foarte clar că un rezultat de egalitate atit de va
loros în cursă de calificare poate fi obținut chiar 
și la Wembley. Echipa Angliei se află in fața unui 
viitor la fel de sumbru ca în urmă cu trei ani și 
jumătate cînd Greenwood a preluat conducerea

ZILE PLINE ' IN
Săptămtna trecută, de marți 

pînă simbătă, programul interna
țional a fost neobișnuit de bogat 
în meciuri din cadrul prelimina
riilor C.M. în centrul atenției au 
stat partidele grupei a IV-a, jocul 
de la Londra (unde selecționata 
țării noastre a obținut un punct 
extrem de Important) ca și me
ciul de la Lucerna, unde echi
pele Elveției șl Ungariei au 
terminat, de asemenea, la egali
tate (2—2). Corespondentul nos
tru din Zurich, Paul Betschard, 
redactor la agenția S.I.Z., ne re
lata că elvețienii au jucat ex
celent, dar cu toate că au domi
nat copios (ratînd incredibil), 
oaspeții au rezistat cu brio, exce- 
lînd printr-o apărare ermetică. 
Ungaria (fără Katzirz — fractură 
la degete, a fost bine înlocuit în 
poartă de M6szaroș — și Nyi- 
lasi) 
unul 
ficat 
lat 
final 
Her 
re a

„ __ _______i — și Nyi-
a mizat pe contraatacuri. . 
dintre ele fiind fructi- 
de Balint care a ega- 
(mln. 45). Egalizarea din 
a fost realizată de Mii- 

(„servit" de Botteron) ca- 
_  „ transformat un penalty acor
dat decis de scoțianul Foote, care-1 
văzuse faultat pe Kiss în careu !

Ce s-a întimplat in celelalte 
grupe ? Jocuri foarte importante 
s-au desfășurat la Paris (Franța 
— Belgia 3—2), la Split (Iugo
slavia — Grecia 5—1), la Belfast 
(Irlanda de Nord — Portugalia 
1—0), la Hamburg (R.F.G. —
Austria 2—0), la Chorzow (Polo
nia — R.D.G. 1—0), în care e- 
chipele învingătoare luptă acum 
cu mari șanse pentru calificarea 
în turneul final.

Iată cîteva amănunte de la me
ciurile desfășurate săptămîna tre
cută șl clasamentele grupelor 
respective, la zi.

GR. I : la Hamburg, R. F. Ger
mania — Austria 2—0 (2—0). ‘ - 
înscris : Krauss - 
șutul lui Magath 
Fischer (mln. 36).
1. R.F. GERMANIA
2. Austria
3. Bulgaria
4. Albania
5. Finlanda

Următorul meci : 
garia — Finlanda.

GR. H : la Limasol, Cipru — 
Olanda 0—1 (0—1). A înscris Van 
Kooten (min. 29) ; la Paris, Fraiw 
ța — Belgia 3—2 (3—1). au mar
cat : Soler (min. 12 și 31), six

• autogol 
(min. 31)

AU
La 
Și

3 3 0 0
4 3 0 1
3 2 0 1
5 10 4
3 0 0 3
13 mai, Bul-

7— 1 (
8— 2 6 
5—4 4 
3—10 2 
0—6 0

TENIS • în turneul de la Da
llas (Texas), faza finală a WCT, 
John McEnroe, a dispus, în fi
nală, cu 6—1, 6—2, 6—4 de Johan 
Kriek. • tn finala feminină de 
la Haines City (Florida), Martina 
Navratilova a învins-o cu 7—5, 
6—3 pe Andrea Jaeger. O Tur
neul de la Lausanne a fost cîști- 
gat de Balasz Taroczy, care 1-a 
întrecut cu 6—2, 7—5, 4—6, 6—1 
pe Heinz Gerthardt (Elveția).

TENIS DE MASA • Campiona
tele internaționale ale Elveției 
s-au încheiat la Lausanne cu suc
cesul deplin al sportivilor din 
R. P. Chineză, care au terminat 
învingători în toate cele șapte 
probe disputate, tn finala probei 
de simplu bărbați, Wang Huiyuan 
l-a întrecut cu 3—1 (21—14, 16—21, 
21—16, 21—18) pe coechipierul său 
Ohen Xinhua, Iar în cea a probei 
feminine, Shen Jianping a dispus 
CU 3—0 (21—16, 22—20, 21—18) de 
Liu Yang
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ROMANIA
tehnică de la Don Revie. Deocamdată nu se pune 
problema înlocuirii lui Greenwood, conducerea fe
derației acordîndu-i în continuare încrederea".

Cronicarul ziarului „DAILY EXPRESS" își aduce 
aminte ca în anul 1973 Anglia a ratat calificarea 
pentru că a fost ținută în șah de Polonia. „Atunci 
un portar pe numele său Tomaszewski a rezistat 
echipei engleze. Opt aht mai tîrziu ne-a dejucat 
planurile tot un portar, românul Vasile Iordache". 
Și comentatorul continuă : „Deși fotbaliștii englezi 
au dominat partida, ei nu au posedat instinctul, in
ventivitatea sau intuiția necesare pentru a marca 
goluri. Dar lupta pentru calificare în grupa a 4-a 
europeană continuă, întruclt România șî Anglia mai 

au de jucat de cîte două ori cu formația Ungariei, fără 
a uita că nici Norvegia nu șl-a spus ultimul cuvînt".

ELIMINARULE C M. Următorul meci : 
dia — Irlanda da

3 iunie, Sue- 
Nnrd.

(min. 26), respectiv Van der GR. VIT • la Chorzow, Polonia
Bergh (min. 5) și Ceulemans — K. o. Germana 1-0 (0—0). A
(min. 52). marcat Buncoi (min. 55).
1. BELGIA 6 4 1 1 10— 6 9 1. POLONIA 2 2 0 0 3—0 4
2. Irlanda 6 3 1 2 12— 7 7 2. R.D. Germană 2 10 1 2—2 2
3. Franța 4 3 0 1 12— 3 6 3. Malta 2 0 0 2 1—4 0
4. Olanda 5 3 026—36 Următorul meci : 11 octombrie.
5. Cipru 7 0 0 7 4—25 0 R. D. Germană — Polonia.

Următoarele meciuri ;: 9 septem-
brie. Belgia — Franța și Olanda
— Irlanda.

GR. V : La Split, Iugoslavia — 
Grecia 5—1 (3—0). Au înscris :
Sljivo (min. 7), Halilhodzici (min. 
23), Pantelicl (min. 43 — din pe
nalty) și Vujovici (min. 50 și 
57), respectiv Kostikos (min. 73
— din penalty) ; la Luxemburg,
Luxemburg — Danemarca " “ 
(0—1). Au marcat : 
respectiv Larsen 
1.----------
2.
3.
4.
5.

CAMPIONATE, CUPE

ITALIA 
Iugoslavia 
Grecia 
Danemarca 
Luxemburg

1—2 
Ntlrenberg, 

și Arnesen.
4........................
4
5
5
6

8 
6 
6 
4 
0 

Următorul med : 3 iunie, Da
nemarca — Italia.

GR. VI : La Belfast, Irlanda 
de Nord — Portugalia 1—0 (0—0). 
A marcat : Armstrong (min. 75); 
la Glasgow, Scoția — Israel 3—1 
(2—0). Au marcat : Robertson 
(min. 24 șl 30, ambele din pe
nalty), Pro van ‘
tiv Sinai (min.
1. scoția
2. Irl. Nord
3. Portugalia
4. Israel
5. Suedia

4 0
3 0
3 0
2 0 
0 0

0
4
7
6

1—17

12—

7—

(min. 54), 
56).

r es pec -

5
5
4
6
4

3 
2 
2 
0 
0

2 
2
1
3
2

o
1
1
3
2

6—2 
5—2 
4—1 
1—8 
1—5

U.R.S.S. Dinamo Kiev — Tor
pedo 1—0 ; Neftkl Baku — Dina
mo Tbilisi 1—0 ; Dinamo Mosco
va — Spartak 2—1 ; țska — 
Cernomoreț 3—2 ; Kairat — Di
namo Minsk 1—0. In clasament : 
Dinamo Kiev 10 p, Dinamo Mos
cova 9 p. 1

R. F. GERMANIA : „Cupa R.F. 
Germania* a fost cîștigată de 
Eintracht Frankfurt pe Main, 
care cucerește pentru a treia 
eară trofeul, după victoriile ob
ținute In anii 1974 șl 1975. In fi
nală, la Stuttgart, Eintracht a 
întrecut cu 3—1 (2—0) pe F. C. 
Kaiserslautern.

OLANDA (Et. 29): AZ '67 Alk
maar a învins în deplasare, cu 
scorul de 5—1, cunoscuta forma
ție Feyenoord Rotterdam, victo
rie care-i asigură titlul 
ploană. Clasament : 1.
Alkmaar — 51 p 
puțin disputat) ; 2. F.C. 
— 40 p ; 3. Feyenoord

de cam-
AZ 67 

(un joc mai
Utrecht
- 39 p.
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Din 1955 începe istoricul 
competiției atît de populare 
și de mare amploare care este 
Cupa U.E.F.A. înaintea finalei 
actualei ediții, dintre Ipswich 
Town șl A.Z. ’67 
(prima manșă la 6 
rul la 20 mai), se 
subliniem 
anilor 
unele 
lament, 
tiția s-a

Alkmaar 
mai, retu- 
cuvine să 
parcursul 
a suferit 
de regu-

că pe 
întrecerea 
modificări 
La început compe- 

___  _ chemat „Cupa Orașe
lor Tirgurl", apoi, din 1964, a 
fost numită „Cupa europeană 
a ttrgurilor", Iar din 1972 a 
devenit „Cupa U.E.F.A.".

Primele două ediții au avut 
ca reprezentante selecționate 
de orașe, în perioada anilor 
1955—1960. Spre deosebire de 
Cupa campionilor europeni șl 
de Cupa cupelor ale căror fi
nale (un singur joc) au avut 
loc pe teren neutru. Cupa 
U.E.F.A. își desemnează în- 
vingătoarea prin jocuri duble, 
tur-retur. Iar la scor, gene
ral, egal intră în vigoare a- 
vantajul golurilor marcate in 
deplasare, Iar dacă egalitatea 
persistă departajarea se face 
prin executarea loviturilor de 
la 11 metri. Doar două jocuri 
decisive s-au desfășurat ln- 
tr-o singură manșă pe teren 
neutru.

Dar lată 
cum : •
— Londra
— 1960 :

finalele de pînă a- 
1955—58 ; Barcelona 

6—0, 2—2 : • 1338 
Barcelona — Bir

mingham 4—1, 4—1 ; e 1961 :
Roma — Birmingham 2—2 2—0 
• 1962 : Valencia — C.F. Bar

celona 6—2, 1—1 ; • 1963 :
Valencia — Dinamo Zagreb 
2—1, 2—0 ; • 1964 : Real Za
ragoza — Valencia 2—1 ; e 
1965 : Ferencvăros — Juventu.,
1— 0 (ambele ediții s-au desfă
șurat pe teren neutru — un 
singur meci) • 1966 : c. F. 
Barcelona — Real Zaragoza 
0—1, 4—2 ; • 1967 ; Dinamo
Zagreb — Leeds United 2—0, 
0—0 ; • 1968 : Leeds United 
— Ferencvăros 1—0, 0—0 ; O 
1969 : Newcastle United — Uj- 
pesti Dozsa 3—0, 3—2; • 1970: 
Arsenal Londra — S.C. An- 
derlecht 1—1, 3—0 ; • 1971 :
Leeds United — Juventus 1—1.
2— 2 (trofeul a fost cîștigat de 
Leeds, în urma golurilor mar
cate tn deplasare) ; • 1972 : 
Tottenham — Wolverhampton
2— 1 (în deplasare), 1—1 ; •
1973 : F.C. Liverpool — Bo
russia Monchengladbach 3—0. 
0—2 ; O 1974 : Feyenoord — 
Tottenham 2—2, 2—0 ; • 1975: 
Borussia Monchengladbach — 
Twente Enschede 0—0, 5—1
(în deplasare!); • 1976: F.C. 
Liverpool — F.C. Bruges 3—2, 
1—1 ; • 1977 : Juventus —
Athletic Bilbao 1—0, 1—2 (Ju
ventus cîștlgă grație golului 
marcat in deplasare) ; ® 1978: 
P.S.V. Eindhoven — Bastia
3— 0, 0—0 ; • 1979 : Borussia
Monchengladbach — Steaua 
roșie Belgrad 1—0, 0—0 : ®
1980 : Eintracht Frankfurt pe 
Main — Borussia Monchen
gladbach 1—0, 2—3 (prima
cîștlgă grație golurilor mar
cate în deplasare).
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