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Pentru meciul de rugby cu echipa U.R.S.S

FORfA JOCULUI COLECTIV 
ATUUL TRICOLORILOR

O o
atît ne mai 
devenit —

Trei 
despart

partidă iiolăritoarc
zile, doar 

__ ,___ de meciul 
prin jocul rezultatelor dar și al 
unei indubitabile creșteri de 
valoare a partenerilor de du- 
minică — un derby în toată ' 
puterea cuvîntului, o partidă 
care decide, practic, cîștigătoa
rea actualei ediții a campiona
tului european, organizat sub 
egida F.I.R.A., Cu siguranță, 
stadionul „Fiii" din Moscova 
are șansa de a găzdui unul 
dintre cele mai însemnate eve
nimente rugbystice disputate, 
în vremea din urmă, în capi
tala Uniunii Sovietice. Și nu 
e nici un secret că ambele e- 
chipe — ale U.R.S.S. și Româ
niei — au un singur gînd : 
victoria. După cum se știe 
prea bine, favorită este for
mația noastră. Iar această pos
tură creează printre tricolori, 
ne-am convins, o emulație fi
rească pentru cine îi cunoaște 
bine pe acești bărbați de la 
care așteptăm, întotdeauna, 
mult.

Să-1 luăm, spre pildă, pe So
rta Fuicu, jucător de-acum ma
tur, devenit nu fără eforturi 
titular, dar ajuns ceea ce se 
cheamă un „om de bază". Ne 
mărturisea, deunăzi : „Meciul

■ ■ .

(Continuare tn pag. 2-3)

Gheorghe Caragea promite si cîțtige cit mai multe baloane in 
tuși, așa cum a făcut in meciul cu Italia, din care vi prezen

tăm această imagine

Ungaria - România 1-0 (1-0) in preliminariile C. M. de fotbal

O MARE

unei 
în 
de 

care

BUDAPESTA 13 (prin telefon). 
O marc ocazie pierdută pe 

Nepstadion ! Echipa României 
a dominat jocul cel puțin 60 
de minute, suircflaslndu-și uneori 
adversarul ta repriza a Ii-a, 
dar nu a reușit să obțină punc
tul dorit, ca urmare a 
erori defensive în lanț, 
urma sprintului efectuat 
„libero“-ul Balint. singurul 
nu intrase în calculul de mar
caj al echipei noastre...

După un început timid care 
a permis, dealtfel, fotbaliștilor 
unguri să se apropie de poartă, 
jucătorii noștri au ieșit la joc, 
după primirea golului, instău- 
rind o liniște apăsătoare pe 
giganticul stadion. Din păcate, 
această superioritate n-a fost 
concretizată, Iordănescu și Că- 
mătaru nereușind să marcheze 
deși au fost la un pas de goL 
După pauză, dominarea echipei 
României se accentuează, ast
fel că asistăm la situația de-a 
dreptul bizară ca jucătorii echi
pei gazdă să „tragă de timp" 
încă din minutul 60. „Trico
lorii" încearcă alte și alte 
atacuri, dar eficacitatea lor 
lasă de dorit deoarece Cămă- 
ta.ru. deși cîștigă multe dueluri 
directe, nu are sprijinul liniei 
a doua ta asaltarea porții ad
verse. Minutele trec, dominarea 
se accentuează, pe Nepstadion 
echipa Ungariei reușește doar 
să contraatace (rar), dar golul 
așteptat nu vine, chiar dacă 
Crlșan își depășește deseori ad
versarul direct, deoarece Că
mătarii este „bine strîns" de 
cuplul Garaba-Balint, iar cei- 

pentru titlul continental
de la Moscova reprezintă pentru 
mine finalul primului campio
nat european în care sînt unul 
din cei 15 «de la cap la cap», 
adică prezent în 
dele. Mi-aș 
altceva decît 
consfințească 
mai exact 
continental fără 
aceea înfrîngere ?
care, fără doar și poate, stă in 
puterile noastre. Și cred cu a- 
devărat în împlinirea Iui 1" 
Sînt cuvintele lui Fuicu, dar 
sentimentul care le-a generat 
este comun tuturor. Lui Ma
rian Aldea — unul dintre cei 
mai cunoscuțî rugbyști români 
în Uniunea Sovietică (acum doi 
ani, la Harkov, mulți se între
bau, înaintea jocului, dacă a- 
tacantul Iul Dinamo va evolua; 
11 reținuseră 
anterioară a sa 
sovietice). Lui 
mitru, Pompilie 
ghe Caragea — 
prinzători cum 
au“. remarcau, ta toamna tre
cută, specialiști din Marea Bri- 

toate parti- 
putea dori, oare, 

ca acest final să 
triumful echipei, 

obținerea titlului 
a ști ce e 

Deziderat

dintr-o apariție 
pe terenurile 
Gheorghe Du- 
Borș, Gheor- 

■ „un trio de 
puține echipe

Geo RAETCH)

OCAZIE PIERDUTĂ
Am jucat, totuși, mai bine

...In fotbal se poate In-tfmpla și așa. Sâ joci mai bine decît adver
sarii tău șl sâ pierzi I (Mai mult, sâ pierzi pe o atît de regretabila 
gafă copilărească).

Dacă n-ara fi văzut, milioane de ochi, meciul de aseară, ne-am fi 
putut* eventual, închipui câ echipa gazdâ, beneficiind de terenul 
propriu, de public, a dominat și a învins pe merit. N-a fost așa. A 
învins cu (mare) șansă. Fotbaliștii noștri au dominat autoritar repriza 
a doua (silindrH pe adversari sâ ,,tragă de timp", sâ arunce mingi 
în tribune etc.) jl au fost cel puțin egali partenerilor for de joc în 
jumătatea secunda a reprizei întîl. Sigur câ rezultatul și cele două 
puncte contează ia adunare, dac pe Nepstadion - deși au pierdut - 
fotbaliștii noștri au jucat mai bine, decît pe Wembley sau pe ,,Ufe- 
wall Stadium**, din Oslo. Zeci de minute gu evoluat de parcă juoau 
ei — a4 noștri — acasă, pe stadionul ,,23 August**...

In măsura In care o înfrîngere poate, totuși, sâ valoreze ceva — 
șl cea de led valorează, după opinia noastră — susținem ideea câ 
evoluția de ansamblu a echipei noastre a dovedit resursele reale (cu 
adevărat mult mal mari decît se credea acum 4—5 luni) ale repre
zentativei României.

Echipa noastră are capacitatea să lupte cu succes - In continuare - 
pentru calificarea la turneul final al C.M.

Nu vrem, cu rindorifo noastre, sâ alinăm o rană, cî vrem să ascu- 
țim amblțH oare — așa cum s-a văzut ieri — au un temei real, un 
temei valoric.

Am pierdut meciul, dar nu calificarea. Lupta continuă 1

Marius POPESCU

lalița nu îndrăznesc să ști teze, 
raitînd și unele lovituri libere 
din poziții favorabile. Așa se 
face că scorul — nedrept de
altfel — se păstrează : să ne 
glndim la marea ocazie ratată 
de Bălăci, din 
reului mic, și 
situații de gol. 
a văzut atîtea 
ușurat abia ta
Fazekaș șutează puternic, pri
lej uindUr-1 lui Iordache o fru
moasă intervenție. Pe Nepsta
dion, echipa Rotnâiniei a pier
dut un punct, pe care l-a me
ritat. afirmația aparține nume-

apropierea ca
la destule alte 
Stadionul care 
victorii respiră 

final, cînd
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Un frumos succes al cicliștilor noștri

MIRCEA ROMAȘCANU Șl ECHIPA ROMÂNIEI
AU CIȘTIGAT ETAPA A V-a A „CURSEI PĂCII"!

Bravo,
Mircea!

FRAGA, 13 (Agcrpres). — 
Cea de-a 34-a ediție a „Cursei 
Păcii" a continuat, miercuri, 
după o zi de repaus, cu etapa 
a 5-a : Gera-Karlovy Vary, in 
cursul căreia caravana cicliș
tilor a intrat pe teritoriul Ce
hoslovaciei. Animatorul acestei 
etape, disputată Intr-un ritm 
trepidant, cu numeroase tenta
tive de desprindere din pluton, 
regrupări și sprinturi prelun
gite, a fost rutierul român 
Mircea Romașcanu care, la ca
pătul celor 161 km, a repurtat 
o splendidă victorie, trecind 
primul linia de sosire. în a- 
plauzele zecilor de mii de spec
tatori aflați pe stadionul din 
Karlovy Vary.

La startul etapei s-au aliniat 
89 de alergători din cei 96 care 
porniseră la 8 mai din Berlin. 
La cițiva kilometri după pleca
re s-au detașat doi alergători : 
cubanezul Oreste Mora și olan
dezul Jennen. care. . pedalînd 
susținut, și-au cțpat pînă la km 
85 un avans de peste 5 minute, 
în a doua jumătate a etapei, 
în urmărirea fugarilor pornesc 

roșilor comentatori unguri, dar 
nu e mai puițta adevărat că 
l-a lipsii și lovitura decisivă, 
ea rămlnind doar cîștigătoarea 
morală a unul „joc la puncte", 
avantaj care nu-ți poate con
feri victoria.

în tabăra noastră, rfteva 
aprecieri individuale : Iordache, 
prompt în toate intervențiile, 
mai puțin la faza de gol, unde 
a fost surprins de greșelile în 
lanț ; Negrilă, deosebit de ac-

foan CH1RILĂ

(Continuare In pag. a 4-a) 

românul Mircea Romașcanu și 
iugoslavul Bruno Bulici, aceștia 
reușind să ajungă .,duetul" ce
lor doi evadați Înaintea sprin
tului cu premii de la Sokolovo 
(km 137), unde ordinea este 
Mora. Jeînnen, Bulici, Romaș- 

(Continuare in pag. a 4-a)

Boxerii români la campionatele europene

PUTERE DE LUPTA EXEMPLARA.
de 

bunei
Campionatele europene 

box au permis remarca 
pregătiri fizice a tuturor pugi- 
liștilor români, ei dovedind su
ficiente reșurse pe durata în
tregului meci și in special în 
ultima repriză cînd, în majori
tatea cazurilor, sportivii noștri 
și-au dominat adversarii. Dar, 
dacă din acest punct de vede
re aprecierile noastre sînt fa
vorabile pugiliștilor (... și an
trenorilor) români. evoluțiile

Viorel Ioana (dreapta) este unul dintre boxerii români care, deși 
n-a obținut medalie, s-a comportat foarte bine pe ringul de la 

Tampere
lor tehnico-tactice, orientarea 
ta ring în unele partide deci
sive nu s-au situat la nivelul 
așteptat.

în rîndul sportivilor care 
s-au comportat foarte bine, 
unii dintre ei depășind chiar 
așteptările, se află Constantin 
Tițoiu (muscă), Georgică 
nici (semigrea), Dumitru 
pere (cocoș) și Viorel 
(semiușoară). Primul, debutant 
în echipa reprezentativă, s-a 
dovedit un element de vi
itor. în finala cu campio
nul olimpic Petar Lesov (Bul
garia) chiar dacă a fost în
vins s-a situat destul de 
proape de nivelul adversarului. 
Medalia de argint cucerită de 
C. Tițoiu la prima sa partici
pare la o competiție de acest 
nivel constituie o realizare la 
care foarte puțini ar fi cutezat

Do-
Ci- 

Ioana

a-

De mai bine de 10 ani, 
Mircea Romașcanu se află 
intre performerii de vîrf ai 
sportului nostru eu pedale. 
De-a lungul celor peste 
200 000 km pe care i-a par
curs pe șoselele lumii, bucu- 
reșteanul get-beget, zețar 
de meserie, a realizat per
formanțe care au inters spre 
el fața lumii sportive. O 
etapă cîștigată in „Turul 
Elveției**, un titlu de cam
pion balcanic — in insula 
Rhodos, vă amintiți? un 
loc III in „Cursa Păcii" de 
acum trei ani, clnd s-a lă
sat devansat doar de doi 
rutieri sovietici ți a între
cut toată elita unor țări eu

H. NAUM

(Continuare tn nag. a 1-a) 

V»

șâ spere înaintea întrecerilor 
de la Tampere.

Georgică Donici, după o pe
rioadă de absență din ring, a 
revenit foarte aproape de for
ma sportivă maximă. Maniera 
categorică in care l-a depășit 
pe învingătorul său de la J.O., 
polonezul P. Skrzecz, a fost e- 
dificatoare. Față de 
ocupat la C.E. de la 
dalia de argint (de 
buia să fie de aur)

locul 3 
KPln, me- 
fapt, tre- 

obținută la

din cauza

Tampere reprezintă un pas 
înainte in ierarhia europeană.

Dumitru Cipere, ținut și el 
în afara ringului

.unui accident o bună perioadă 
de timp înaintea campionatelor 
continentale, s-a dovedit ace
lași sportiv deosebit de talen
tat, capabil să obțină destul 
de repede forma sportivă. El a 
învins un adversar foarte di
ficil, pe Aii Benmaghenia 
(Franța), și a lipsit extrem da 
puțin să primească decizia (pe 
care, după opinia noastră, o 
merita), și ta fața actualului 
campion continental, V. Miroș- 
nicșnko (U.R.S.S.). O surpriză 
foarte plăcută au constituit 
pentru delegația noastră evolu
țiile lui Viorel Ioana. El l-a

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. 2-3)

ta.ru


Pe agenda ,,Dactadeiz/ ds vară

BUDAPESTA
PROFESORUL PUS

des-

elevi și militari 
din asociațiile 
unităților Mi- 
Ipterne din în- 

în același timp.
licee și

in zilele de 16—17 
avea loc întrecerile 
două zone ale „Se-

După tru
de la 

unde 
re
diu

Sfîrșitul acestei săptămîni 
și începutul celei viitoare 
continuă tradiția acestor zile 
de mai, în care sportul ro
mânesc pulsează din plin, în
deosebi prin desfășurarea fi
nalelor „Daciadci" da vară 
Inaugurate la 2 mai, de Ziua 
tinerelului, aceste finale la 
sportul de masă și de perfor
manță oferă reprezentanților 
județelor țării posibilitatea 
de a acumula puncte pre
țioase pentru, clasamentul fi
nal.

Astfel, 
mai vor 
din alte
rilor Daciadci". 
moașele manifestări 
Craiova și Tîrgovișle, 
au participat îndeosebi 
prezentau tele județelor
sudul țării, „Serile Daciadei' 
se vor desfășura la Cluj-Na- 
poca și Vaslui, grupînd re
prezentativele județelor din 
Ardeal și, respectiv, pe cele 
din Moldova. în orașul de pe 
Someșul Mic vor evolua an
samblurile din Alba. Arad, 
Bihor, Hunedoara, Maramu
reș, Sălaj. Satu Mare, Sibiu, 
Mureș și Cluj, care vor pre
zenta spectacole de gimnas
tică ritmică, dans modern și 
dans tematic, în vreme ce 
reprezentativele din Bacău, 
Botoșani, Iași, Neamț, Vaslui, 
Suceava. Vrancea, Galați (că
rora li se vor adăuga și două 
județe... megieșe — Bistrița 
Năsăud și Buzău) vor evolua 
la Vaslui, prezentînd aceleași 
programe.

Dar, pe agenda acestor zile 
se vor înscrie nu numai eve
nimentele de seamă ale marii 
competiții sportive naționale 
„Daciada", ci și altele, sem
nificative pentru dezvoltarea 
sportului de masă în țara 
noastră. Astfel, la București, 
se va desfășura la sfîrșitul 
acestei săptămîni Dinamo- 
viada de tir, la care vor lua

parte cadre, 
in termen 
sportive ale 
nisterului de 
treaga tară,
două categorii de 
școli profesionale (din Minis
terul Minelor și 
și din Ministerul 
turilor) își vor onora campio
natele anuale : la Tirgoviștc 
și Cimpina, viitorii mineri și 
petroliști se vor întrece la
volei și fotbal, iar la Brașov 
cei din transporturi — la
rugby.

Sportul 
avea, pe 
perioadă, 
„Daciadci' 
cipiul Gh. Gheorghiu-Dcj va 
găzdui, între 14 și 17 mai. 
intrecerile seniorilor la hal
tere — competiție deosebit 
de importantă. Cu același in
teres vom urmări, între 18 și 
25 mai, a doua finală a „Da- 
ciadei" din această etapă — 
întrecerile la box (juniori), 
care se vor desfășura la Tîr- 
goviște, iar între 15 și 17 
mai, cea de a treia — la 
lupte greeo-romane (juniori.) 
la Arad. Tot la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni și în primele 
zile ale celei viitoare vor a- 
vea loc întrecerile „zonale" 
la volei (seniori) — între 15 
și 17 mai — și la rugby (ju
niori.) — între 17 și 20 mai — 
iar în orașele Satu Mare, Tir- 
goviște, Tg. Jiu și Gh. Gheor
ghiu-Dej, la 16 și 17 mai — 
„zonele" la lupte libere (se
niori).

In toate asociațiile spor
tive, întrecerile declanșate 
datorită îndeosebi 
verii, cu zile propice 
spori, vor cunoaște o 
ficare crescândă, în 
ce sportivii cei mai buni din 
județe 
gătirea 
finale 
vară.

Petrolului 
Transpor-

de performanță va 
agendă, în
trei dintre finalele 

i" de vară.

această

Muni-

primă- 
pentru 
ampli- 
vreme

își vor continua pre- 
pentru următoarele 

ale „Daeiadei" de

crtk —-jBFxassxo

„CUPA ROMANIEI“ LA OINĂ
LA SFÎRȘITUL SAPTAMINII TRECUTE s-au desfășurat la Sibiu 

’ .prLriĂe.'.e. ,ntre<=eri zonale ale tradiționalei competiții dotată
cu „CUPA ROMÂNIEI". La capătul unor partide viu disputate, e- 
ch'pele Dinamo București, Avîntul Broscăuți (jud. Botoșani), Avin- 
tul Frasin și Laminorul Roman s-au calificai tn finala pe tară 
programată Intre 29 șl 31 mal la - Mangalia. Ultimele jocuri zonale 
au loc sîmbătă și duminică in orașele Dej, Pucioasa și Drobeta 
Tr. Severin.

--------------------- -------------- ~«i.'i 11»»» i iib ............................■mm ...... « . ..
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Sîmbătă și duminică s-a 
fășurat la Budapesta dubla în- 
tilnire internațională de gim
nastică între echipele de ju
niori și junioare ale României 
și Ungariei. La feminin con
cursul a fost dominat autoritar 
de tinerele sportive românce, 
învingătoare pe echipe, la in
dividual compus și la trei a- 
para-te, în timp ce la băieți 
sportivii noștri au obținut doar 
2 victorii, in finalele pe apara
te, la sol (Marius Tobă) și pa
ralele (Marius Gherman). Re
zultate tehnice : echipe fete
— România 189,90 p, Ungaria 
183,55 p ; individual compus —

Gabriela Vlădău 38.30 p. Do
rina Ungureanu 38,10 p. Maria
na Silișteanu 37,65 p, 
Iordoc 37,65, Simona 
37,15, Magdolna Benkovics 
37,15 ; în finalele pe aparate. 
Gabriela Vlădău s-a situat pe 
primul loc la sărituri și sol 
(în această ultimă probă. la 
egalitate cu Dorina Ungurea
nu) iar la paralele a 
Miirela Iordoc. La echipe 
ieți : Ungaria 271.10, România 
— 266,70 ; la individual com
pus primul s-a clasat Zoltan 
Hegediis cu 55,95. Primul dintre 
gimnaștii români, Marcus 
Gherman pe locul 4 cu 54,15.

Mirela 
Păucă

ciștigat 
bă

z

în Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej. cei mai buni halte- 
țării își_ încep întrecerile din cadrul finalelor pe țară 

acestui

Astăzi,
rofili ai .
ale „Dac'adei". Este un moment important din viața 
sport și, totodată, un prilej nimerit de a vă prezenta cîteva in
teresante opinii despre haltere ale unui pasionat al acestui sport, 
fost practicant, care a transmis vocația sa propriilor săi fii.

Tatăl a fost halterofil, mul
tiplu campion național și re
cordman al țării, cel mai teh
nic ridicător de greutăți — 
cum a fost apreciat la Festi
valul Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Berlin în 
1951. Tatăl, pe nume Gheorghe 
Apostol, are acum doi fii mari, 
pe Sergiu — 27 de ani și pe 
Tiberiu — 32 de ani (absolvent 
al I.E.F.S.) — ambii foști 
terofili, foști campioni și 
cordmani ai țării, acum 
trenori.

— Cum lucrează băieții 
Ca fost sportiv, antrenor și a- 
cum arbitru internațional, pu
teți să ne amintiți cîteva din 
realizările lor ?

— Cu plăcere. Tiberiu și 
Sergiu au învățat de la mine 
practicarea halterelor. Au 
drăgit-o. Acum se ocupă 
pasiune de elevii lor. Cel 
Tiberiu, este antrenor de 
la Grupul școlar Steagul 
din Brașov. Are o secție 
tuită din 30 de copii. De 
au pornit spre lot N. Țuțuianu, 
N. Cezar, FI. Urdea. Cel mai 
mic, Sergiu, este îndrumătorul 
micilor halterofili de la 
Tracțiunea de pe lingă stația 
de triaj C.F.R. Chitila. 
acest cartier își selecționează 
cadrele. Și, cred, nu fără suc
ces. Pentru că după aproape 
un an, copiii din Chitila vin in 
număr din ce in ce mai mare, 
cu dorința să devină mai pu
ternici, mai sănătoși.

— Avînd o mare experiență, 
le-ați împărtășit cunoștințele 
dv. și celor doi copii ?

— Firește. In primul' rînd 
le-am spus că la baza muncii 
de perspectivă stă selecția. Să 
știi pe cine să alegi din 
mulți care vin în sală .

Mi». ___,___

hal-
re-
an-

dv. ?

in- 
cu 

mare, 
5 ani 
Roșu 
alcă- 
la el

A.S.

Din

cei

H

este de părere dr. JORJ DIMOFTE. din municipiul Satu Mare, medic specialist in probleme de alimentație
— Tovarășe doctor Jorj 

Dimofte, sinteți autorul unei 
recente lucrări despre alimen
tația rațională a sportivilor și 
care s-a bucurat de frumoase 
aprecieri.

— Alimentația rațională. ca 
problemă, mă preocupă de a- 
proape două decenii. Importan
ța ei este cu totul deosebită, 
constituind unul din factorii de 
echilibru ai organismului. Prin- 
tr-un metabolism normal se a- 
sigură o bună dezvoltare a a- 
cestuia, se mărește capacitatea 
de adaptare la efort și la con
diții diferite de mediu și se 
asigură o stare de sănătate 
perfectă.

— In sinteză, de ce ar trebui 
«3 (ină seama un tînăr care 
practică sportul, vizavi de pro- 
pria-i alimentație?

— Aș preciza cîteva repere: 
să fie cunoscute nevoile ali
mentare ale organismului, cal
culate in calorii, echilibrate în 
funcție de virstă, mediu și e- 
fortul determinat. De asemenea, 
să se știe conținutul în calorii, 
glucide, proteine, lipide, săruri 
și vitamine din alimentația fo
losită. In același timp se va 
avea în vedere o manipulare și 
o prelucrare corectă a alimen
telor, pentru a se asigura păs
trarea calităților lor nutritive 
și igienice. In fine, se va ține 
seama și de preferințele ali
mentare individuale.

— Apropo de preferințe; unii 
tineri care practică sportul sînt 
tentați, mai ades in zilele reci» 
să sporească rația de carne, 
grăsimi și dulciuri...

— Toate sfnt necesare, 
cu măsură, să

___  , dar 
nu depășească

în principiu 50 la sută din to
talul rației alimentare zilnice 
și să fie completate cu alimen
te bogate in celuloză furnizate, 
de pildă, de piinea neagră, zar
zavaturi, salate și legume, 
fructe, produse lactate șt za
hăr, mai mult sub formă de 
miere.

— Cu alte cuvinte, alimente 
pe care organismul și în speță 
stomacul le tolerează ușor...

— Ați făcut bine că ați pre
cizat: stomacul. Da, pe care 
foarte mulți tineri sportivi (șl 
nu numai ei) il consideră ca 
un fel de... sac fără fund!

— Vreți să explicați puțin?
— Ați observat, desigur, că 

după o masă copioasă apar 
senzații neplăcute, o stare de 
disconfort digestiv, o senzație 
de greutate in furca pieptului, 
adică in epigastru. Se asocia
ză, apoi, o greutate in respira
ție, o stare de moleșeală, dis
pare spontaneitatea in gindire, 
somnul unui individ cu stoma
cul supraîncărcat este plin de 
coșmaruri.

— Și consecințele In timp? 
Adică repetînd o asemenea ali
mentație abundentă, neraționa
lă, unde se poate ajunge?

— S-a calculat cu precizie: 
dacă se depășește zilnic cu 100 
de calorii necesarul, in cel mult 
t ani se instalează obezitatea 
st, legată de aceasta, primejdia 
diabetului. Apoi ateroscleroza, 
insuficiența cardio-respiratorie, 
boala varicoasă, flebita, artroza, 
litiaza biliară sau renală. Și 
ar mai fi și altele...

— Cam scump prețul unei 
alimentații în exces!

— Scump, chiar dacă media 
vieții a sporit, ajungind la 70 
de ani. Cercetătorii in dome
niul igienei alimentare au sta
bilit că există trei părți in 
ceea ce mănincă omul: una
pentru nevoile reale ale orga
nismului, cele ce țin de viața 
rațională. Alta pentru... senza
țiile sale gustative.' Se știe că 
sub raportul hranei, omul este 
creația dorinței, mai mult de- 
cit a nevoii. Apoi, pentru boli
le care vor urma. Le-am amin
tit mai înainte...

— Firește, trebuie să ne în
trebăm: cum ne putem apăra 
de apariția atîtor neajunsuri 
pentru sănătate?

— Simplu, mincind echilibrat! 
In acest sens, primii care tre
buie convinși de necesitatea 
unui regim alimentar cumpătat 
trebuie să fie PĂRINȚII, cei care 
îndrumă primii pași ai viitori
lor tineri sportivi. Or, din pă
cate, intilnim prea des părinți 
care iși suprasaturează capiii
— și mai ales pe cei care fac 
un efort fizic, practică un sport
— cu dulciuri. Dincolo de carii 
și distrofii dentare se ajunge la 
deprinderea de a minca nera
țional. Școala, clubul sportiv in 
care copiii se modelează intr-o 
disciplină, in drum spre perfor
manță, au și ele o mare răs
pundere, veghind ca generațiile 
în plină formare să acorde ali
mentației cumpătate un rol e- 
sențial, pentru sănătate, pentru 
performanță, în general pentru 
aportul fiecăruia in viața so
cială.

Interviu realizat de 
Tiberiu STAMA

despre
la care un copil 

activitatea cu

...Deși in ziua aceea ploua 
fără încetare, 10 echipe de 
oină, formate din viitori 
lucrători ai ogoarelor, se a- 
liniaseră pe terenul de 
sport al comunei Fierbinți 
(jud. Ialomița), unde 
să înceapă intrecerile 
a fi desemnate două 
finalistele campio
natului școlilor a- 
gricole, ediția 1981.

Cele 10 partici
pante au fost în
soțite de tot ati- 
ția instructori sau 
antrenori, 
sori de 
că. Și, în . . 
lui nefavorabil, toate ar fi 
fost bune și la locul lor 
dacă unul dintre ei nu ar 
fi făcut notă discordantă. 
Încă de la primul meci, pro
fesorul Mircea Ionescu (căci 
despre el este vorba), con
ducătorul formației Liceului 
agro-industrial Hotarele
(jud. Giurgiu), a fost pus pe 
gilceavă. El s-a luat la 
harță cu arbitrul principal
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— Le-ați vorbit șl 
vîrsta ideală 
poate începe 
bara de fier ?

— Desigur, 
copilul poate 
ganismul. 
tării lui vor 
țile. Atenție insă la 
deprinderile corecte trebuie în
sușite de la început, pentru că, 
mai tirziu, foarte greu se mai 
pot elimina. Am insistat și a- 
supra unui alt aspect și anu
me cel al atragerii copilului 
spre această disciplină. La o 
virstă ații de fragedă se va 
începe „smulsul" și „aruncatul" 
cu un baston ușor, se vor face 
exerciții de culturism, jocuri 
sportive. La antrenament 
trebuie să fie plăcut și 
zant pentru copii...

— Părinții nu 
ori ca fiii lor să 
rofilia ?

— In general, nu. Au 
doar citeva cazuri izolate 
reținere, cu ani in urmă, 
pe parcursul anilor, 
care au ezitat să-și dea 
la o secție de haltere 
convins că băieții lor au 
cut ca brazii, au devenit 
toși, frumoși și puternici ! 
orice concurs toată lumea 
poate convinge cit de bine 
rată halterofilii...

ion OCHSENFELD
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(Urmare din pag 1)

DUPĂ CAMPIONATELE EURC
(Urmare din pag. 1)

eliminat din competiție pe po
lonezul K. Adach, medaliat cu 
bronz la J.O., și l-a depășit 
clar și pe bulgarul Iordan Le
sov, arbitrii refuzîndu-i victo
ria pe care o merita cu priso
sință. In rîndul celor care au 
evoluat bine, la nivelul posi
bilităților lor, trebuie să-l si
tuăm și pe greul Ion Cernat. 
El l-a învins clar la puncte pe 
unul dintre candidații la locu
rile fruntașe, ungurul G. Al- 
vics, și a fost depășit numai în 
ultima repriză de campionul 
european al categoriei, A, Ia- 
gubkin (U.R.S.S.). Nici lui Du
mitru Șchiopu (semimuscă) nu 
i se poate reproșa nimic, pen
tru că a făcut tot ceea ce a 

■ * putut. El l-a învins pe polone
zul R. Majdanski, dar a pier
dut clar intîinirea cu bulgarul 
I. Muștafov. Lipsit de viteză la 
o categorie mică, Șchiopu nu 
poate învinge adversari valo
roși. In aceeași categorie tre
buie inclus și supergreul Teo
dor Pirjol, care nu poate emi
te pretenții în fața unor mari 
performeri.

Mihai Ciubotaru (semijlocie), 
Marinică Ouatu (mijlocie mică) 
și Valentin Silaghi (mijlocie) 
au avut comportări contradic-

torii. Du 
fața unoi 
loare, cîș 
ai unor 
naționale, 
adversari 
evoluții ! 
au scuza 
și a unu 
cunoștinți 
a boxat 
olandezul 
rindu-i a 
nala cate

Compor 
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Cercel și

La Inch 
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ROMANI 
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11 p, 8. 1 
Germania 
p etc.

tanie. Veteranului Constantin 
Dinu, ca și mult mai tinerilor 
Adrian Lungu și Gheorghe 
Vărzaru. Și enumerarea ar pu
tea continua, cu.prinzîndu-i pe 
cei 15 „probabili", dar și pe 
ceilalți 5, jucătorii de rezervă 
capabili și ei, în orice moment, 
să intre în teren și să iasă din 
el cu fruntea sus.

Ia.tă-i și pe Valeriu Irimcscu 
și Theodor Rădulescu. 
doi mai reținuți, parcă, 
altă dată. Emoții ? „Mai 
vorbă vine, simultan, 
punsul. Antrenorul federal : 
„Progresul rugbyștilor sovietici 
e demn de toată stima și aten
ția. Ceea ce nu înseamnă însă 
cumva că plecăm cu alt gînd 
decît al victoriei. Meciul se va 
decide pe înaintare, iar pache
tul nostru este considerat prin
tre cele mai bune din lume.

Amîn- 
decît 

încape 
răs-

Sper să confirme aprecierile și 
la Moscova... Căpitanul 
ției, Mircea 
recuperat, ceilalți 
tudinea forțelor. 
Stoica a acuzat o 
tică, dar contăm pe el. Și mai 
e ceva : priviți tabloul realiza
torilor. Merită !“. într-adevăr : 
cele 139 de puncte marcate în 
partidele cu Polonia, Franța, 
Italia, Spania (ordine cronolo
gică) sînt reușite din toate 
cele patru procedee, de către— 
nici mai mult, nici mai puțin — 
16 jucători! Printre autorii ce
lor 23 de eseuri, șapte înain
tași. Toate aceste constatări i- 
lustrează convingător forța jo
cului colectiv al unei echipe cu 
o exprimare matură, inteligen
tă, de eficiență. Echipă în

• care credem și acum, la trei 
zile înaintea partidei de la 
Moscova. Titlul de campioană 
europeană este pe măsura po
sibilităților, a valorii ei !
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Tragere excepțională PRONOEXPRES

Jucați din vrcmc
numerele preferate!

Cu fiecare bilet vă 
sporiți șansele de a ob
ține : e AUTOTURISME 
„Dacia 1300" și ,,Skoda 
120 L" O CIȘTIGURI IN 
BANI (sume variabile si 
fixe) ® EXCURSII PES
TE HOTARE (in UR.S.5 
sau R. D. Germană).

Se efectuează 8 extra
geri cu un total de 44 
numere.

BILETELE OE15 LEI VARIANTA PARTICIPĂ LA TOATE EXTRAGERILE!
Agențiile Loto-Pronosport vă așteaptă pinâ sîmbătă 

16 mai inclusiv.
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In meciul de la Bekesesaba

TROFEUL TIMISOARA 81
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TINERETUL" A ATACAT IN 6, DAR S-A APARAT DOAR IN... 4!
POLITEHNICA A CIȘTIGAT

2-0 în finală cu lidera campionatului
Ungariei, Ferencvaros Budapesta
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TIMIȘOARA, 13 (prin 
fon), 
neului internațional dotat 
„Trofeul Timișoara 81", 
bunele stadionului „1 Mai 
localitate au atras peste 20.000 
de spectatori. Ei 
din nou jocuri extrem de dis
putate, de bun nivel tehnic, 
în ciuda efortului depus de ju
cători cu o zi înainte. Parti
da uvertură a scos în evidență 
jocul combinativ, cursiv al echi
pei Real Zaragoza. in fata 
formației V.T.K. Diosgydr, 
care a învins-o cu scorul 
3—2 (0—1). Rețineți, după 
în min. 59 V.T.K. conducea 
2—0 (autorii golurilor : Laszlo 
II — min. 17 și Fekete — min. 
53). Dar spaniolii se mobilizea
ză Ia maximum, pun capăt ra
tărilor de pînă atunci și în
torc rezultatul prin cel mai teh
nic om al lor, Alfonso (care a 
primit, dealtfel, și cupa ofe
rită celui mai tehnic jucător), 
autorul celor trei goluri. in 
minutele 60 — din penalty, 68 
și 79. De remarcat că ambele 
combatante au terminat jocul 
în 10 oameni, arbitrul O. Streng 
eliminîndu-i pe Salvadierra și 
Laszlo II pentru durități.

Finala turneului a fost 
pentru 

fără 
(2—0). 
ungar, 
într-o

au urmărit

pe 
de 
C€ 
CU

și
ea frumoasă, mai ales 
că Politehnica a învins, 
drept de apel, cu 2—0 
pe liderul campionatului 
Ferencvaros Budapesta,
partidă în care s-a arătat mai 
proaspătă fizic, sigură in apă
rare, calmă în elaborarea jo
cului (excelent a jucat Vlătă- 
nescu) și penetrantă in atac,

unde Palea și Anghel au fost 
foarte activi. De fapt, „alb-vi- 
oleții" au fixat scorul meciului 
în prima repriză : min. 8, Pa
lea este angajat pe partea 
stingă, el trimite Ia Vlătănes- 
eu, aresta — înapoi la DUMI
TRU și, ca în zilele Iui bune, 
„decarul" timișorean expedia
ză * un șut năpraznic, la firnl 
ierbii, de la aproximativ 20 m. 
direct în plasă ; în min. 21, 
Dumitru îl servește pe NUCA, 
la marginea careului de 16 me
tri : șut sec, în plasă, pe lin
gă portarul echipei Ferenc
varos. Dar putea fi altfel, da
că n-ar fi fost o „transversa
lă" (min. 14 — Palea), multe 
ratări (Anghel min. 46, 48 și 
52) și bara lui Ebeldi (min. 
60). Așa s-a încheiat acest ul
tim joc al unui turneu reușit, 
în care echipa locală a intrat 
în posesia „Trofeului Timișoara 
81“ (prima ediție), trofeu în- 
mînat, în aplauzele publicului, 
de primarul municipiului Ti
mișoara, tovarășul Radu Bălan.

Arbitrul severinean S. Drăgu- 
lici a condus foarte bine for
mațiile : POLITEHNICA : “
cin — Nadu, Păltinișan, 
bănoiu, Visan — Manea (min. 
70 T. - - - - -
nescu 
Nucă 
Palea.
boras
(min. 
szely, 
Ebeldi 
gany.

Stelion TRANDAFIRESCU

Su- 
Șer-

Nicolae), Dumitru, Vlătă- 
(min. 85 Rotaru) — 

(min. 58 Cotec), Anghel, 
FERENCVAROS : Zsi- 

— Jancsika, Judik, T6th 
74 Szakalai), Rab — Mc- 
Sulya (min. 73 Tepcsics), 
— Szues, Szepesi, Po-

BUDAPESTA, 13 (prin tele
fon). Echipa de tineret a 
României n-a reușit să-și îm
plinească promisiunile după 
Swindon, pierzînd cu 2—4 me
ciul de la Bekescsaba. U>n ex
tras din caseta tehnică a me
ciului ne oferă următoarele 
cifre : șuturi la poartă : 12—9 
(pe poartă : 8—6) ; raportul de 
cornere : 6—4. în general, o a- 
semenea casetă tehnică se 
poate încheia cu un rezultat 
egal, superioritatea teritorială 
a echipei gazdă fiind presupu
să. La Bekescsaba echipa Ro
mâniei a pierdut, însă, deși a 
avut un potențial egal cu ace
la al echipei gazdă. De ce a 
pierdut ?

1. în jocul echipei noastre 
s-a manifestat o nerăbdare 
mult prea tinerească, mijloca
șii” au vrut să joace totul 
„din.tr-una", fundașii centrali 
au angajat atacanții cu mingi 
lungi, ceea ce a dus la pier
derea unui mare număr de 
baloane. în sfîrșit, marcajul 
a fost lipsit de vigoare, acțiu
nile de atac încheiate 
cînd echira noastră, 
în rolul defensivei.

2. Lipsa de coeziune 
rare a fost evidentă, 
nouă cu FI. Pop în locul lui 
Vlad (suspendat), cu Bumbeseu 
în locul lui C. Solomon, „în
vins" la Swindon, și chiar cu 
Moraru în locul lui Alexa a 
contribuit la comportarea sub 
așteptări a acestui comparti
ment. Este adevărat, că el nu 
poate fi judecat doar ca atare. 
De cele mai multe ori, atacu
rile echipei noastre, purtate în 
șase, au fost urmate de 
mente de apărare doar 
patru.

3. Un rol important în 
fășurarea acestui meci 
să-l aibă Cimpeanu II, 
pentru a puncta, cît și pentru 
a imobiliza doi oameni adverși, 
așa cum se cere unui vîrf „de 
profesie". Din păcate, Cimpea
nu II a căutat doar soluții de 
subtilitate tehnică. inofensive 
în fața viguroșilor fundași cen
trali unguri, momentele sale de 
pressing fiind foarte rare, iar

neadu- 
tmediat,

în apă- 
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mo- 
în

des- 
uirma 

atît
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RILOR DE AUR" din Bulgaria s-a Încheiat cu 
italian A. Vudafierl — A. Bernachini care a 
t Abarth 131. O bună comportare — intre cele 
au luat startul, din 12 națiuni — au avut două 
;e Dacia 1300. Ele s-au aflat intre cele 30 de 
at concursul: Gh. Urdea — C. Tiț, au ocupat 
el. 1300, grupa a Ii-a (după -3 Skoda 130 RS — 

ternice), iar echipajul sibian M. Bucur — C. 
1. 1300, gr. I.

LSTRAU au avut loc două interesante Întreceri: 
lupa Olimpia". Iată cițlva dintre elștigători: In 
mplu: Ion Badea (C.S.Ș. 1), Z rame — băieți: 
risle, 4+1 rame și 8+1 — fete: Metalul; 2 vlsle 

-T- băieți: C.S.Ș. 1. In „Cupa olimpia" la fete: 
Spătaru (Steaua); 2 f.c. Olimpia (Titiana Ifti- 
rică); 4+1 visle: Metalul; 4+1 rame: Olimpia: 
n Badea (C.S.Ș. 1); 2 f.c.: C.S.Ș. 1; 2 visle: 
1 rame și 8+1: Triumf.

UL INTERNAȚIONAL DE LA TBILISI care se 
și 21 mai, antrenorul federal A. Grințescu a 

14 jucători: Doru Spinii șl Mihai Simîon — 
cea nu, Vlad Hagiu, Ivan Fejer, Dorin Costrăș, 
i Garofcanu, Gheorghe Hie, Horia Niță, Cristian 
u, Doru Ciobăniuc și Liviu Răducanu.

E PROMOVARE PENTRU DIVIZIA „A“: Vulcan
Midia Constanța 7—0, C.F.R. Cluj-Napoca — 

7—9.

giu — Dana Beleuță 6—0, 7—6; Alice Dănllă — Monica Hîncu 6—0, 
6—0; Duan Li Lan (R.P. Chineză) — Magdalena Raicovici 6—2, 6—0| 
Iva Hristova (Bulgaria) — Oana Zichil 6—0, 6—0; Eva Szabo (Un
garia) — Monica Radu 6—1, 6—2; Marilena Totoran — Dorina Brăș- 
tln 6—2, 4—6, 6—3. Turul II: Lucia Romanov — Oana Oprea 6—0, 
8—0; Zhu Xiao Yun (R.P. Chineză) — Szorenyi 6—2, 6—3; Camelia 
Chlriac — Elena Jecu 6—4, 7—5; Chen Juan (R.P. Chineză) — Cris
tina Trocan 6—2, 6—0; Hadgiu — Daniela Precup 6—2, 6—1; Duan 
Li Lan — Dănilă 8—7, 6—2, 6—1; Szabo — Hristova 6—4, 6—1; Yu Li 
Iao (R.P. Chineză) — Totoran 6—1, 7—5. Rezultate de pe tabloul 
principal al băieților: Th. Emm rich (R.D. Germană) — R. Hărnuț 
6—1, 6—3; Tr. Marcu — L. Bugaresti 6—0, 6—1; A. Leonte — B. 
Almăjan 7—5, 7—6; L. Țiței — T. Haragi 6—0, 6—0; Cr. Ștefăneseu 
— W. Rogowski (Polonia) 6—2. 6—2; K. Bănhidi (Ungaria) — L. 
Răvăsz 6—3, 6—3. Întrecerile continuă. (Carol GRUIA — coresp.). 
0 LA ORADEA S-A DESFĂȘURAT cea de â V-a ediție a „Cupei 
Țării Cricurilor". La Întreceri au participat tenlsmani și tenismane 
din Arad, Baia Mare, CIuj-Napoca,, Satu Mare, Timișoara, Hune
doara, Tg. Mureș șl Oradea. Rezultatele finalelor. Simplu bărbați 
A. Dărăban (Sănătatea Oradea) — R. Giurgiu (Cuprom Baia Mare) 
6—4, 6—4; simplu femei: Liliana Pop (Politehnica Cluj-Napoca) — 
Vera Rado-Pura (Politehnica Cluj-Napoca) 7—5, 4—6. 6—1; dublu
mixt: Liliana Pop, A. Dărăban — Vera Pura, R. Giurgiu 6—1, 2—6, 
6—0. (Iile GHIȘA — coresp.). 0 PE TERENURILE DE LA TENIS 
CLUB BUCUREȘTI s-a desfășurat tradiționalul concurs de tenis 
al actorilor. La start au fost prezenți concurenți din București, 
Galați, precum și un invitat din Ungaria. Pentru prima oară de 
dnd se dispută această competiție (deocamdată numai in proba 
de simplu masculin), Ion Caramltru (teatrul Lucia Sturdza Bulandra) 
a pierdut finala. In meciul decisiv, Caramițru a 
cedeze cu 5—7, 4—6 in fața actorului loan 
Leonard din Galați. (I. TURCU — coresp.).

Perjii,
trebuit, deci, să 
de la teatrul N.

TIN AȚI ON AL DE 
așov. Mai avansate 
eminine. Rezultate 
— Teodora Tache 3—6,

„CUPA DINAMO* 
disputele din ca- 
turul I : Angela

✓

TENIS
sînt

din -------
, 6—4, 6—4; Mariana Had-

TIR
ASEARA A PLECAT SPRE LVOV UN 

ROMANI care vor participa la concursul 
ganizat sîmbătă și duminică. Din lot fac

DE TRĂGĂTORI
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copiii 
umpâra 
e și ra- 
rializate 
Iui de 
fă con- 
oderne

GRUP
internațional de tir or- 

B_____ _________ T _________ _____ ____ ____  parte Mihai Dumitrescu
șl Romulus Nlcolescu (pușcă liberă șl cu aer comprimat), Marinică 
Trușcă și Liviu Stan (pistol liber) și Anișoara Matei (pistol stan
dard). • AU FOST ALCĂTUITE LOTURILE LĂRGITE care se pre
gătesc in vederea Campionatelor internaționale ale României (12—14 
iunie, la Tunari) șl „Marelui premiu Carpați" la skeet (7—1B iunie). 
Plnă in momentul de față, și-au anunțat intenția de a participa 
la aceste Întreceri tradiționale delegații de trăgători din Cehoslova
cia, R.D. Germană, Egipt, Italia, Suedia, Ungaria ' "*
vletlcă.

și Uniunea So-

te pen- 
băieți, 

idale ți 
sțe tex- 
;i și co-

VOLEI
CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR DIN ORADEA 

sprijinul C.J.E.F.S. Bihor, prima ediție a „Cupei 
volei masculin, competiție internațională la care au . . 
pete: Tractorul Brașov, Clubul sportiv Oradea, Vasas Izo Buda
pesta, Politehnica Timișoara șl Universitatea Craiova — aceasta fi
ind ordinea și in clasamentul final. Cîștlgătoarea trofeului, Trac
torul Brașov, a Încheiat competiția neînvinsă. (Bie GHIȘA, coresp.).

a organizat, cu 
Gaudeamus" la 
luat parte echi-

ADMINISTRAȚIA Ot STAI LOTO-PRONOSPO1T INI0RMEA7Ă
PRONOSTICURI, 
PRONOSTICURI...

Unul dintre recenții performeri 
ai atractivelor concursuri Prono
sport. Ene Ion din București, 
care la 29 martie a ciștigat un 
autotur.sm „Dacia 1300“ pe un 
buletin achitat 25%, face urmă
toarele pronosticuri pentru 
cursul de la siirșitul acestei 
tămlni:

Bologna — Avellino 
Brescia — Como 
Cagliari — Catanzaro 
Florentina — Ascoll 
Inter — Perugia 
Napoli — Juventus 
Roma — Pistoiese 
Torino — Udinese 
Cesena — Milan

X. Pisa — Lazio
XI. Taranto — Palermo 
xn. ROVA Roșiori — Rapid

xni. C.S.M. Sv. — F.C. C-ta

X 
1,X 
X,2 
l.X

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES DIN 13 MAI 1981

con- 
săp-

l.X
X
X

1
1

1.x,2
1
1

X

EX1RAGEREA I: 31 36 21 17 16 5. 
EXTRAGEREA a >l-o: 14 24 10 12 34 1. 
Fond total de cîștiguri: 1.358.722 lei, 
din care 293.604 lei, report la cate
goria 1.

CIȘTIGURILE TRAGERII EXCEPȚIONALE 
LOTO DIN 3 MAI 1981

FAZA I: Categoric 1: 1 varianta
100% — Autoturism Dacia 1X0 tau 
la a’egere Skoda 120 L și 600 lei 
In obiecte existent» in magazinele

------- ------- ---- j _ -------- 
colaborarea cu Geolgău, mij
locașul nostru ofensiv, cu totul 
insuficientă.

Echipa de tineret a Româ
niei a jucat de la egal la egal 
toată repriza intîi, lăsînd chiar 
impresia unei disponibilități 
tehnice superioare, care i-ar fi 
putut aduce victoria după 
pauză. Din nefericire, un pe
nalty, just acordat spre sfîrși- 
tul reprizei (min. 41), a făcut 
ca echipa gazdă să ia condu
cerea împotriva aspectului ge
neral al jocului. Introducerea, 
după pauză, a lui Gabor (in 
locul lui D. Zamfir, inexistent) 
a adus o egalare rapidă (min. 
52). In acest „moment-cheie", 
echipa nu a avut un lider care 
să gîndească desenul tactic 
necesar obținerii punctului. Ea 
a avut. într-adevăr, neșansa de 
a fi condusă foarte repede 
(min. 56), dar aceasta se dato
rează tot nestrîngerii rînduri- 
lor. La scorul de 1—2, a în
ceput un joc de contre, care 
s-a dovedit favorabil gazdelor, 
din motivele arătate mai sus.

în meciul de la Bekescsaba, 
doar dțiva dintre jucătorii

noștri au confirmat așteptările. 
Este vorba de Rednic (numai 
in prima repriză), de Klein 
(mai ales in finalul meciului, 
dar fără autoritatea cu care ne 
obișnuise), de Șoiman (nejucat, 
totuși, cSt ar fi trebuit), 
Gabor și de Iovan (în 
faptului că-șî asumă 
riscuri). Mai slab au jucat FI. 
Pop (dominat de Pol&skei). 
Bumbeseu (dezordonat), L. 
Moldovan (negăsindu-și nici o 
clipă locul) și, în mod spe
cial, Cimpeanu II, apatic. Des
pre D. Zamfir am putea spune 
că a fost cel mai slab jucă
tor al echipei.

Echipa de tineret, cu nume
roase. modificări în formație 
— ne gîndim la absențele unor 
„consacrați" ca Mureșan, C. 
Solomon, Suciu, Tcrheș — 
s-a dovedit, finalmente, lipsită 
de coeziunea psihică și tacti
că necesară. Argumentul că ea 
a fosț formată din jucători de 
la 7 cluburi este insuficient. 
„Tineretul" ungar a avut co
eziune, deși a cuprins jucători 
de la... 9 duhuri.

loon CHIRILA

de 
ciuda 
urnele

ETAPĂ INTERMEDIARĂ ÎN SERIA
A ll-a A DIVIZIEI B"

In seria a n-a a Diviziei „B“ 
a avut loc ieri o etapă Interme
diară. Iată scurte relatări de la 
meciurile acestei runde :

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
METALUL PLOPENI 2—0 (0—0).
Autorii golurilor : T. Zamfir
(min. 10) șl Predeanu (min. 72).

METALUL BUCUREȘTI — 
FLACARA MORENI 1—3 (0—1).
Au marcat : Niță (min. 83), res
pectiv Drăghlci (min. 11 din 
11 m) și Miu (min. 52 și 58).

ȘOIMII TPA SIBIU — RAPID 
BUCUREȘTI 2—1 (0—0). Au în
scris : Turtea (min. 60), Șoaită 
(min. 83 din 11 m), respectiv
Paraschiv (min. 6».

NITRAMONIA FAGARAȘ — 
PETROLUL PLOIEȘTI 0—2 (0—0). 
Au marcat : Pancu (min. 63) ți 
Toporan (min. 75).

zz
CANICA fina BUCUREȘTI J—<1 
(0—0). Au marcat : Moraru 
89) șl Langa (min. 83).

PANDURII TG. JIU — 
MENTUL ALEXANDRIA 
(0—1). Autorii golurilor : 
(min. 80), Lupa (min. 86), 
pectiv G. Radu (min. 15).

Meciul CHIMICA TIRNAVENl 
— LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI a 
fost amlnat.

(mln.

RVL-
2—1 

Filip 
res-

Relatări de la O. Guțu, N. Ște
fan, I. Ionescu, Tr. _. 
Timuc, C. Virjoghie, M. 
M. Băloi.

Lancea, 
Țacăl

C.
81

SIRENA BUCUREȘTI — TRAC
TORUL BRAȘOV 2—4 (1—2). Au
torii golurilor : Ralelu (min. 7), 
Dragne (min. 70), respectiv Du- 
mîtriu (min. 28), Mihăilescu 
(min. 32), N. Sandu (min. 62 și 
65).

POIANA CIMPINA — ROVA 
ROȘIORI 2—1 (1—0). Au înscris : 
Sotir (min. 35), Preda (min. 75), 
respectiv Buriacu (min. 57).

GAZ METAN • ■" — ME"

PROGRAMUL

1. PETROLUL PL.
2. C.S. Tîrgovîște
3. Autobuzul Buc.
4. Rapid Buc.
5. Tractorul Bv.
6. Gaz metan
7. Pandurii Tg. Jiu
8. Flacăra Moroni
9. Chimica Tim.

10. Metalul Plopeni
11. Rulmentul Alex.
12. Poiana Cimpina
13. Metalul Buc.
14. Mecanica Fină
15. Șoimii Sibiu
16. ROVA Roșiori
17. Nitramonia Făg.
18. Sirena Buc.

29
27
28
27
29
28
28
27
28
28
27
28
27
28
27
28
29
27

19 7
19 6
13 5
13 4
13 3
11 7
12 4

4
4
5
6
2
7
7
5
4
3
5

12 
12 
11
10
12
9
9 

10 
10

8
3

3 61-19
2 54-12

10 41-32 
10 46-29
13 38-38
10 29-31 
12 32-29
11 34-31
12 35-50 
12 30-27
11
14
11
12 
12 
14 
18
19

31- 29
37-43
36-35
32- 39
34-43
27-41
22-53
27-65

45
44
31
30
29
29
28
28
28
27
26
26
25
25
25
24
19
11

ARBITRII
ETAPEI DE DUMINICĂ A DIVIZIEI

SERIA I: C.S.M. Suceava —
F.C. Constanța: N. Georgescu
(București), Viitorul Gbeorgfteni 
— F.C.M. Progresul Brăila: A. 
lanuș (București), Minerul Gura 
Humorului — C.S. Botoșani: E. 
Feldman (Baia Mare), i.M.U. 
Medgidia — Viitorul Mecanica 
Vaslui: P. Balaș (București),
Gloria Bistrița — Cimentul Med
gidia: I. Pop (București), Chi
mia Brăila — 
Focșani: Gh. 
reștl), Gloria 
Tulcea: I. Mărgescu 
Oltul Sf. Gheorghe — 
P. Neamț: A. Deleanu 
rești), C.S.M. Borzești 
Galați: D. Arndt (Iași).

I.
Unirea

Dumitru
Buzău

Dinamo 
(Bucu-

- Delta 
(Pitești), 
Ceahlăul

(Bueu-
- C.S.U.

SERIA A n-a: Mecanică fină 
București — Autobuzul Bucu
rești: G. Drag-omir (București), 
Rulmentul Alexandria — Șoimii 
I.P.A. Sibiu: D. oiogeanu (Arad), 
Flacăra Morenl — Pandurii Tg. 
Jiu: N. Pușa (Galați), ROVA Ro
șiori — Rapid București: D. Bu
ciumau (Timișoara), C.S. Tîrgo- 
viște — Gaz metan Mediaș: T. 
Balanovlcl (Iași), Metalul Plopeni
— Nitramonia Făgăraș: V. Bur- 
muz (Vaslui), Metalul București
— Sirena București: P. Seceleanu 
(București), Tractorul Brașov —

comerciale țl 1 vortantâ 25% a 
17.500 lei; categoria 2: 9,50 variante 
a 11.101 lei sau la alegere o excursie 
de 2 locuri in U.R.S-S. sau R.P. Un
gara ți eventuala dilerervțâ In nu
merar; categoria 3: 11,25 variante
a 9.374 lei sau la alegere o excursie 
de 1 loc in U.R.S.S. sau R.P. Un
gară ți eventuala diferență în nu- 
meror; categoria 4 : 63,50 a 1.661 
lei; categoria 5: 118,00 a 400 lei; 
categoria 6: 210,50 o 300 lei; ca
tegoria 7 : 273,00 a 200 lei; cate
goria 8: 2150,50 o 100 lei.

FAZA a ll-a: Categoria A: 2 va
riante 25% a 41.038 lei; Categoric 
B: 10 variante 25% o 8.208 lei; Ca- 
tegoria C: 12,50 o 6.566 lei; Cate
goria D: 65.75 a 1.248 lei; Cate
goric E: 972,00 a 100 lei.

Autoturismul Dacia 1300 sau Io a- 
legere Skoda 120 l o lost obținui 
de NICOLAE VOICULESCU din Si
naia.

9
u

Chimica Tîmăveni : Gh. Dumi- 
trașcu (Constanța). Meciul Lucea
fărul București — Poiana Cîmpi- 
na a fost arnînat.

SERIA A Hl-a: C.F.R. Cluj-Na- 
poca — Minerul Cavnic: Th. lo- 
nescu (București), F.C. Bihor 
Oradea — Rapid Arad: Fr. Kc- 
resteș (Tg. Mureș), U.T. Arad — 
Dacia Orăștie; Fi. Cenea (Cara
cal), Minerul Anina — înfrățirea 
Oradea: D. Iorrrach? (București), 
C.F.R. Timișoara — Aurul Brad: 
FJ. Popescu (Ploiești) Minerul 
Moldova Nouă — Minerul Lupeni: 
R. Șerban (Craiova), F.C.M. Re
șița — U.M. Timișoara: 
(București), Metalurgiste 
— C.I.L. Slghet: " ~ 
cu (București), 
Mare — Metalul 
cu (Brașov).

Chelu
Cugir 

M. Constantines- 
Olimpia Satu 

Aiud: R. Petres-

DE LA COMITETUL
BALCANIC

Reuniunea Comitetului Balcanic, 
care a avut loc, recent, la Bucu
rești, a prilejuit următoarele h«- 
tărlri: secretariatul permanent V 
Comitetului balcanic (In perivad» 
1981—82) va fi deținut de F.R.F.ț 
Cupa balcanică rezervată echi
pelor naționale va avea loc m 
perioada 1982—84 șl se va dispu
ta tur-retur. Echipele (Albania, 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Ro
mânia, Turcia) vor fi Împărțite, 
prin tragere la sorți, In două 
serii; Turneul balcanic pentru 
formațiile de tineret (21 de ani) 
se va desfășura, la Atena, Intra 
22—30 iunie a.c. ; Campionatul 
balcanic pentru echipele de Ju
niori (plnă la 18 ani) va avea 
loc la Istanbul Intre 25—30 au
gust ; jocul retur din cadrul Cu
pei balcanice, dintre Trakia Plov
div și Sportul studențesc (In tu» 
3—2 pentru Sportul stud.), se va 
disputa, la 12 august, la Plovdiv. 
Finala Intre Velez Mostar șl 
Sportul studențesc (sau Trakia) 
va avea loc in a doua jumătate 
a lui august ax.



SPORTIVI DIN 23 DE ȚĂRI IAU AZI STARTUL
LA CAMPIONATELE EUROPENE DE JUDO

DEBREȚIN, 13 (prin telefon). 
Așa cum era de așteptat, la 
Campionatele europene de ju
do, care vor începe joi dimi
neață, în Sala sporturilor din 
localitate, s-au prezentat spor
tivi din 23 de tari : Anglia, 
Austria, Belgia, Bulgaria, Ce
hoslovacia, Danemarca, Elveția, 
Finlanda, Franța, R. D. Ger
mană, R.F. Germania, Grecia, 
Israel, Iugoslavia, Italia, Nor
vegia. Olanda. Polonia. Româ
nia, Spania, Suedia, U.R.S.S. și 
Ungaria. Să subliniem și fap
tul că multe țări vor alinia e- 
chipe complete.

La ora convorbirii telefonice 
încă nu începuse tragerea la 
sorți, astfel că nu am avut po
sibilitatea să aflăm numele tu
turor sportivilor pe categorii de 
greutate. Cert este însă că 
printre comDetitori se află 
mulți medaliați la Jocurile O- 
limpice de la Moscova și la 

UN FRUMOS SUCCES AL CICLIȘTILOR NOȘTRI
(Urmare din pag. 1)

canu. La km 149, pe un urcuș 
dificil, unde se dă o luptă dirză 
pentru întîietate, primul trece 
Mircea Romașcanu, urmat de 
Bulici și Mora. în lunga cobo- 
rîre spre Karlovy Vary, Jennen

BRAVO,
(Urmare din pag. 1)

vechi tradiții in ciclism, ia
tă citeva dintre izbinzile pe 
care Mircea le-a așezat pe 
suportul solid al unor vic
torii fără șir in campio
natele naționale — de șo
sea și pistă — și intr-o se
rie impresionantă de curse 
internaționale găzduite la 
noi.

Mircea Romașcanu are 23 
de ani (i-a împlinit la 11 
martie). Pornit de la Pro
gresul „Casa Scinteii“ și a- 
doptat repede de clubul 
campionilor, Dinamo Bucu-

Stop cadru

GUO YUEHUA-0 „STEA" DE PRIMA MĂRIME

In galeria celor mai buni jucă
tori, alături de G.V. Bama (Un
garia) — 19 titluri mondiale în 
palmares, I. Ogimura (Japonia) 
— 10 locuri I, Chuang Tse-tung 
(R.P. Chineză) — 6 medalii de 
aur și încă alții care au dat 
strălucire tenisului de masă in
ternațional, a pătruns, de cîțiva 
ani, un nou sportiv din R.P. Chi
neză — Quo Yuehua, „cel mai 
clasic și cel mai valoros repre
zentant al stilului tipic asiatic și 
al prizei toc“, cum H definesc 
specialiștii.

Ascensiunea jucătorului chinez 
a fost rapidă și spectaculoasă, el 
reușind să se afirme în arena 
internațională print r-o stăpînire 
deosebită a mijloacelor tehnico- 
tactlce, caracterizîndu-se prin- 
tr-un joc foarte dinamic, cu ser
vicii dificile, cu lovituri direc
te de pe forehand șl cu un blo
caj de pe backhand agresiv și 
bine plasat. Toate acestea, pe 
fondul unei piogătlrl fizice foar

ATLETISM • La Los Angeles, 
Carl Lewis a sărit în lungime 
8,63 m (vînt favorabil 2,62 m/s). 
110 mg — Greg Foster 13,10, 800 
m — Mlke Boit (Kenia) 1:45,43, 
triplu — Banks 17,19 m, greutate
— Oldfield 21,04 m, 200 m — San
ford 20,20; feminin: 200 m — An
gela Taylor (Canada) 22,93, 400 m
— Evelyn Ashford 51,80, suliță — 
Karin Smith 64,44 m.

box • Mexicanul Antonio A- 
velar este nou campion mondial 
la muscă (versiunea WBC) In- 
vingindu-l, la Mito, în Japonia, 

ultimele ediții ale campiona
telor mondiale Și europene. De
altfel, la conferința de presă 
care a avut loc miercuri sea
ra, înaintea tragerii la sorți, 
Sarkiizy Dezso, președintele 
Federației de judo din Ungaria, 
a subliniat, între altele, că la 
această ediție a confruntărilor 
continentale sînt înscriși, la 
fiecare categorie, mulți sportivi 
în ale căror cărți de vizită 
sînt înscrise succese prestigioa
se.

Și acum, cîteva vești des
pre cei 5 sportivi români so
siți aici miercuri la prînz. Du
pă cîteva ore de odihnă, an
trenorul Iacob Codrea s-a de
plasat cu elevii la Sala sporturi
lor pentru acomodarea cu cele 
două tatami pe care se vor 
desfășura întrecerile. însoțin- 
du-i, am constatat că de fapt 
ei au efectuat un antrenament 
în toată regula, cu Încălzirea

pierde contactul cu micul plu
ton fruntaș, iar pe ultimii ki
lometri Romașcanu, în stilul 
său personal, demarează puter
nic și—1 întrece la sprint pe iu
goslavul Bulici, cubanezul Mora 
sosind la cîteva sute de metr’.

Iată clasamentul etapei a

MIRCEA!
rești, condus de antrenorul 
emerit Nicolae Voiau, ru
tierul cu calități de aler
gător de cursă lungă (ru- 
leur, combativ, dirz) și-a do
rit foarte mult o victorie de 
etapă in „Cursa Păcii" pen
tru a se alătura plutonu
lui de elită condus de Ma
rin Niculescu, Gabriel Moi- 
ceanu și Teodor Vasile. Ia
tă, a reușit ! Spre cinstea 
sa, intr-un moment greu 
pentru sportul nostru cu 
pedale, al schimbării ge
nerațiilor, cind orice suc
ces înseamnă' un balon cu 
oxigen, un puternic stimu
lent. Bravo, Mircea !

te bune, care-i permite multă 
mișcare la masă, multă elastici
tate.

Bine echilibrat fizic (1,67 m și 
62 kg). în Vtrstă de 24 de ani, 
Guo Yuehua a devenit cu ade
vărat o „stea" pe firmamentul 
tenisului de masă tn 1977, cînd, 
împreună cu coechipierii, a adus 
echipei RJP. Chineze cel de al 
VI-lea titlu la C.M. Din acest 
moment el avea să urmeze o li
nie pronunțat ascendentă. La 
Kuala Lumpur, în 1978, la a IV-a 
ediție a Campionatelor Asiei, a 
câștigat proba de simplu, făcînd, 
totodată, parte șl din echipa cam
pioană. Un nou titlu mondial, 
tot la echipe, în 1979, la Phenian, 
dar ratează laurii în finala de 
simplu în fața japonezului S. 
Ono. Urmează noi succese: la 
„internaționalele" Franței (la 
simplu șl dublu mixt, împreună 
cu Zhang Deylng) și Scandina
vici (dublu mixt) în 1930. In ace
lași an, în august, o victorie de 
mare prestigiu în „Cupa mon
dială", la care au luat parte ju
cători de primă mărime din lu
me. Aceste succese aveau să-l 
situeze, înaintea C.M. de la Novl 
Sad, pe poziția secundă în „to
pul mondial" și pe primul in 
cel al țării sale.

Confirmarea calităților sale 
avea să vină, recent, la a 36-a 
ediție a C.M., unde și-a adjude
cat două titluri, la simplu șl la 
echipe, ♦ medalie de argint la 
dublu (Cu Xle Saike) șl s-a si
tuat între primii 8 la dublu mixt 
(cu Zhang Deying), depășind ju
cători de mare valoare.

Aceste succese H vor plasa, cu 
siguranță, acum pe locul 1 în 
clasamentul mondial, un loc care 
1 se cuvine de fapt, ca e recu
noaștere a valorii pe care Guo 
Yuehua o deține la ora actuală.

Emanuel FANTANEANU

TELEX
prin K.O. rep. 6 pe deținătorul 
centurii, pugilistul nipon Shoji 
Oguma.

HANDBAL • Turneu feminin 
la Frankfurt pe Oder. Echipa 
locală A.S.K. a întrecut, în fina
lă, pe T.S.K.A. Sofia, cu 9—6.

TENIS • Campionatele inter
naționale ale R.F.G., la Hamburg: 
Connors — Pattison 6—1. 6—1, So
lomon — Taygan 6—1, &—fl, Peed 

respectivă, cu repetarea de ne
numărate ori a procedeelor 
tehnice de atac și de apăra
re folosite de fiecare judoka, 
după care au susținut partide 
cronometrate, ținîndu-se evi
dența punctelor realizate. Spre 
satisfacția noastră, toți cei 5 
sportivi români — Arpad Szabo 
(cat. superușoară), Constantin 
Niculae (semiușoară) Simion 
Toplicean (ușoară), Mircea 
Frățică (semimijlocie) și Mi- 
halache Tonia (mijlocie) — se 
află în bună dispoziție și cu o 
evidentă dorință de a concura 
cit mai bine.

Iată și programul : joi vor 
avea loc întrecerile de la ca
tegoriile semigrea și grea, vi
neri la semimijlocie și mijlo
cie, sîmbătă la semiușoară și 
ușoară, iar duminică, la su
perușoară și open.

Nicolae CHINDEA

5-a : 1. Mircea Romașcanu a 
parcurs 161 km în 4h00:39 
(medie orară 40 km) ; 2. B.
Bulici (Iugoslavia) — 4h00:41 ;
3. O. Mora (Cuba) — 4h00:55 ;
4. Klasa (Cehoslovacia) 
4h 01:11; și în același timp 
Zagretdinov (U.R.S.S.). Hube- 
nov (Bulgaria). Michalak (Po
lonia), Trevelini (Italia), Klein 
(Olanda). Gomez (Franța). Cor
nel Nicolae (România) și Gh. 
Lăutaru au sosit și ei cu a- 
cest grup.

Pe echipe, etapa a 5-a a fost 
cîștigată de România, urmată 
de Iugoslavia și Cuba.

în clasamentul general indi
vidual se menține lider I. Mis- 
cenko (U.R.S.S.), urmat de Za
gretdinov (U.R.S.S.) — la 
1:48.

Clasamentul general pe e- 
chipe : 1. U.R.S.S. ; 2. R. D. 
Germană ; 3. Polonia ; 4. Ceho
slovacia ; 5. România ; 6. Por
tugalia ; 7. Franța ; 8. Bulga
ria etc.

PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI MONDIAL DE FOTBAL
(Urmare din pag. I)

tiv, cu participări insistente la 
atac și cu o bună eficacitate 
la deposedare Împotriva unui 
adversar puternic; Ștefîuiescu
— impecabil tot meciul — dar 
cu marea excepție de la faza 
golului, ceea ce în cazul „11- 
bero“-ului... ; Tilihoi — peste 
așteptări ; Munteanu II — în
ceput modest, revenit după 
pauză în contextul echipei ; 
Stoica, muncitor pînă la epui
zare. dar cu o slabă participa
re la construcția jocului ; Bel- 
deanu, mai șters ca altă dată, 
nu și-a asumat rolul susținerii 
ofensivei într-un moment deo
sebit de favorabil ; Iordănescu
— start bun, scăzînd spre fi
nal ; Crișan — derutant 
deseori, fără penetiraMita- 
tea cunoscută ; Cămătarii, 
joc bun — neutralizîind cel 
puțin doi jucători adverși, a 
evoluat pe toate fronturile, mai 
puțin la finalizare ; Bălăci — 
joc foarte bun, pe parcursul 
întregii partide, servind am
bele faze cu aceeași inimă ; 
M. Răducanu s-a integrat greu, 
demonstrind că fotbalul nu mai 
tolerează timp pierdut cu or
namente.

Filmul jocului
Așa cum era de așteptat, ofen

siva gazdelor s-a dezlănțuit din 
start. In min. 4, reprezentativa 
ungară este la un pas de a des
chide soorul, dar Iordache are o 
intervenție de excepție, respin- 
gînd în fața lui Varga, scăpat 
singur în careu. Același Iordache 
intervine cu succes în min. 11. 
în minutul următor, înregistrăm 
prima mare ocazie a echipei 
noastre, Iordănescu trimițînd, din 
poziție bună șl din apropiere, 
peste bară. In min. 14. o nouă

— Maeso 6—1, 1—6, 6—2, Eber
hard — Manson 7—fl, 7—6, Geru- 
laitis — Derlin 5—0, 6—0 • Tur
neu internațional la Florența: 
Clerc — Known 6—1, 6—2, Aubo- 
ne —- Karl 6—1, 2—fl, 6—2, Zuga- 
rolli — Kodeș 6—2, 6—0, Proisy
— Guerrero 7—6, 6—2, Panatta — 
Simonsson 6—4, 7—fl.

YACHTING • Regata a IV-a a 
C.M. clasa „Soling4*, la Anzio, a 
fost cîștigată de italianul La ma
ro, urmat de sovieticul Budnikov 
șl vest-germanul Gels.

F lumii
se pregătesc 

-L jm^UNIVERSIADăLa

ÎN ACESTE ZILE, LA SOFIA Șl VARNA, 
SE FACE SEEECIIA SPORTIVIEOR BULGAiil

Universiada are o însemnă
tate deosebită pentru sportivii 
bulgari. Cînd afirm acest lucru 
mă gîndesc și la faptul că So
fia a organizat de două ori, 
in 1961 și în 1977, întrecerile 
mondiale ale studenților și nu 
întîmplător una dintre cela 
mai mari și mai frumoasa 
săli de sport din țara noastră 
poartă numele „Universiada'", 
loc de desfășurare a unor mari 
competiții de anvergură inter
națională. în fine, nu este pen
tru nimeni un secret că nrin- 
trei cei mai buni sportivi ai 
Bulgariei, între care mulți cam
pioni olimpici și alți laureați 
la' J.O., se află foarte multi 
studenți. Iată de ce, din punc
tul nostru de vedere, cea mai 
mare competiție sportivă mon
dială a anului 1981 este Uni
versiada de la București.

Pentru o cît mai temeinică 
pregătire a reprezentanților 
noștri a fost alcătuit, încă de 
anul trecut, un comitet de or
ganizare, care se ocupă pînă 
în cele mai mici detalii de 
participarea sportivilor bulgari 
la întrecerile- din capitala 
României. Președintele acestui 
comitet este Nikolai Andonov, 
vicepreședinte al B.S.F.S. (Co
mitetul bulgar pentru Cultură 
Fizică si Sport), secretar al Co
mitetului olimpic bulgar și 
președinte al Consiliului spor
tiv „Akademik". Acest consiliu 
conduce toate cluburile șl aso
ciațiile sportive studențești din 
Bulgaria.

In principiu s-a hotărit ca 
Bulgaria să fie reprezentată ia 
Universiada de la București la 
toate cele 10 discipline prevă
zute în program. în prezent 
sînt în pregătire cei mai buni 
300 de sportivi, dintre care 
mai mult de jumătate vor lua 
startul în competiții. Zilele a-

ocazie a gazdelor se încheie cu 
un șut al lui Tdrocsik la înche
ietura barelor. In min. 18 se 
deschide scorul la o fază în care 
apărarea noastră a greșit, mai 
întîi prin Ștefănescu, care a 
trimis de la distanță spre pro
pria -i poartă, și apoi prin Mun
teanu, care a avut o intervenție 
tardivă în fața lui FAZEKAȘ, 
acesta ajungind mai repede decît 
el La balon, pe caro l-a trimis în 
plasă. După acest gol, jocul se 
echilibrează și în destule mo
mente echipa noastră are o u- 
șoară inițiativă, tn min. 33, din 
nou Iordănescu realizează o fru
moasă acțiune șl după ce dri
blează scurt pe Garaba șutează 
cu efect spre poartă, mingea 
ștergtnd bara verticală. în min. 
39, o nouă acțiune de atac Ior
dănescu — Cămătaru este stopată 
de Balint. în finalul reprizei, 
încă două mari ocazii, cîte una 
de fiecare echipă : o „bară* a 
lui Miiller, în min. 42, și un șut 
splendid, din întoarcere, al lui 
Cămătaru, pe care portarul un
gur îl respinge, cu dificultate, în 
corner.

în repriza a doua, fotbaliștii 
români au dominat, uneori cu 
autoritate, avînd și cîteva situa

Brazilia ciștigă cu 1-0 la Londra...
LONDRA, 13 (AgerpresL — Pes

te 75 000 de spectatori au urmă
rit pe „Wembley44 meciul amical 
dintre echipele Angliei și Brazi
liei. Fotbaliștii brazilieni au ob
ținut o meritată victorie cu 1—0 
(1—0) prin golul marcat, în mi
nutul 11, de Zico. Brazilienii au 
mai înscris un gol prin Rein al do, 
care însă a fos<t anulat de arbi
trul meciului, austriacul Line- 
mayr. Au jucat formațiile: AN

Alte rezultate
• „Cupa Scoției** a fost cîști

gată de echipa Glasgow Rangers 
care în meciul de rejucare a în
vins cu 4—1 (3—1) pe Dundee
United.
• în C.E. de tineret, la Sofia: 

Bulgaria — Finlanda 1—0 (0—0). 
A marcat Arguirov (min. 76).
• în med retur pentru semifi

La închiderea ediției
• In preliminariile C.M. (gr. 1) aseară la Sofia : Bulgaria — 

Finlanda 4—0 (1—0).
• La Diisseldorf, in finala Cupei cupelor s-au întâlnit echipele 

Dinamo Tbilisi și F.C. Carl Zeiss Jena. Meciul s-a Încheiat cu 
rezultatul de 2—1 (0—0) în favoarea formației Dinamo Tbilisi.

cestea urmează să fie definiti
vate loturile, in urma unor ‘ma
nifestații sportive studențești 
care se organizează la Sofia și 
la Vama. în programul aces
tor întreceri cu caracter de se
lecție sînt prevăzute 12 disci
pline (cele 10 din programul 
Universiadei și în plus fotba
lul și handbalul). Aceste dispu
te constituie o etapă foarte im
portantă în selecționarea celor 
mai valoroși sportivi, dar de 
pe acum se poate afirma că 
marea majoritate a sportivilor 
bulgari care vor face deplasa
rea în România sînt membri 
ai duhului universitar Aka
demik din Sofia. Restul provin 
din celelalte cluburi și asocia
ții sportive din provincie. în 
competițiile de jocuri se preco
nizează ca reprezentativele să 
fie alcătuite pe scheletul clu
bului Akademik Sofia. Este 
vorba de volei, baschet și polo. 
La atletism, înot, gimnastică, 
scrimă, lupte, majoritatea celor 
ce vor fi selecționați pentru 
Universiadă sint sportivii care 
au reprezentat cu cinste Bul
garia la J.O. de la Moscova. 
Dealtfel, țelul urmărit de 
conducerea mișcării sportive 
din Bulgaria constă în obți
nerea unor rezultate bune, ca 
și la Olimpiada moscovită. la 
Universiada a Xl-a de la Bucu
rești.

Dar mai presus de rezultate, 
de puncte și de medalii. Uni
versiada este un simbol al 
prieteniei și al înfrățirii între 
studenții de pe toate meridia
nele globului. în acest spirit 
se vor prezenta studenții spor
tivi bulgari, in capitala Româ
niei socialiste, la marea com
petiție mondială a anului.

EȘUA ALMALEH 
„Start”—Sofia

ții bune de gol, ratate însă în 
min. 49 de Cămătaru, în min. 58 
de Bălăci, care a avut egalarea 
în vîrful bocancului, dar a șutat 
de foarte aproape pe lingă bară, 
și în min. 82 prin Răducanu. In 
această a doua parte a în Uni
rii, fotbaliștii unguri au scăzut 
vizibil în joc, au tras adeseori 
de timp, au jucat obstructionist 
și au făcut vizibile eforturi ca 
să termine meciul „în pic'oare4*.

Arbitrul belgian Alexis Ponnet 
a condus, în general, bine ur
mă boar ele formații : UNGARIA. : 
Katzirz — Martos, Garaba. Ba
lint, Toth — Miiller (min. 78 
Szăntb), Nyilasi, Varga — Faze- 
kaș, T6r6csik, Kiss (min. 73 Bo- 
dony). ROMÂNIA : iordache — 
Negrilă, Tilihoi, Ștefănescu, 
Munteanu H — Stoica, Beldeanu, 
Iordănescu (Tnln. 69 M. Rădu
canu) — Cnșan, Cămătaru, Bă
lăci.

CLASAMENTUL

1. Anglia 4 2 11 7—3 5
2. Româna 4 12 1 3—3 4
3. Ungaria 2 110 3—2 3
4. Norvegia 3 111 3—0 3
5. Elveția 3 0 1 2 4—6 1

GLIA: Clemence — Neal, Martin, 
Robson, Sansom, McDermott, Wil
kins, Rix, Coppell, White, Barnes. 
BRAZILIA: Waldir Peres — Ede- 
valdo, Oscar, Ludsinho, Cerezo, 
Junior, Paulo Isldorio, Socrates, 
Reinaldo, Zico, Eder. în conti
nuarea turneului, echipa Braziliei 
va înttlnl, la 15 mai, la Paris, 
selecționata Franței, iar la 19 mai 
reprezentativa R.F. Germania.

nalele „Cupei Olandei** AZ ’67 
Alkmaar — G.O. Ahead 6—1 
<3—0), în tur 2—2. în finală AZ 
’67 Alkmaar — Ajax Amsterdam.
• în semifinalele „Cupei Elve- 

ției** (rejucare): Lausanne — 
Grasshoppers 3—1. în finală, la 8 
iunie, Lausanne va întîlnl pe 
F.C. Zurich.


