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Dopă memorabilul meci de fotbal din Bănie

CELE DOUĂ „PREMIERE ABSOLUTE" 
ALE UNIVERSITĂȚII CRAIOVA

• Un „caiet de regie“ perfect construit și aplicat • Admirația 
lui Rudi Kroner • Cei 13 „actori“ in citeva cuvinte

Prin victoria de miercuri, în 
fata redutabilei Kaiserslautern, 
„echipa noastră de aur“. Uni
versitatea Craiova, a realizat 
două premiere :

1) Este prima formație româ
nească de club ajunsă in semi
finalele cupelor continentale.

2) Este întiia echipă româ
nească autoare a unei eliminări 
din competițiile oficiale a u- 
nei reprezentante a fotbalului 
vest-german.

Două performante într-o sin
gură reușită ! Observatorul 
U.E.F.A., Rene van den Bulke 
(Luxemburg). sublinia după 
meci : „Acum, după ce a tre
cut si de Kaiserslautern, Uni
versitatea Craiova a demonstrat 
Europei fotbalistice că încetea
ză de a mai fi o apariție sur
prinzătoare. Seria ei de perfor
mante o instalează drept una 
dintre formațiile puternice de 
pe continent. Dacă mă gindeșc 
și la marea ei popularitate, la 
publicul său entuziast, afirm că 
acest club poate urca mai de
parte in grupul formațiilor de 
elită de pe continentul nostru" 
— a încheiat delegatul forului 
continental. Sint doar primele, 
alături de declarațiile prezen

tate in ziarul nostru de ieri, 
sublinieri ale reușitei craiove- 
ne. Zilele următoare vor pri
lejui. probabil, si alte aseme
nea elogioase opinii pe care 
conducerea clubului, antrenorii 
si jucătorii din Bănie le me
rită. desigur, din plin.

Scoaterea din competiție a u- 
nei echipe de talia lui Kaiser
slautern a însemnat 180 de mi
nute de luptă la cea mai înal
tă tensiune. în competițiile eu
ropene. competiții de elită, mai 
ales cind se avansează spre fa
zele superioare, fiecare meci 
trebuie jucat cu precizie, cu 
inventivitate, cu o angajare to
tală. Echilibrul de valori face 
(și o dovadă a reprezentat-o 
chiar si întîlnirea de alaltăieri) 
ca decizia să atirne de un sin
gur moment de neconcentrare. 
de neatenție, sau — invers — 
de atentă speculare a primei 
inexactități a adversarului. Ia
tă. de pildă, chiar faza golului 
care a dus-o pe Universitatea 
Craiova în semifinale. Briegel 
declară : „La originea primirii 
golului stă, in primul rind, e- 
xecuția cu efect, cu piciorul 
drept de pe partea stingă, de 
acest foarte bun jucător Bălăci,

a loviturii de colt- Mingea a 
avut un efect curios care ne-a 
pus pe picior greșit si nu am 
putut efectua o degajare clară. 
Negrilă, excelent plasat, mai cu 
seamă că e vorba de un fun
daș. a intervenit decis si spe
ranțele noastre s-au năruit o- 
dată cu șutul lui puternic". 
Despre angajament si forța de 
sacrificiu, avem o frumoasă re
marcă a antrenorului principal 
al oaspeților. Rudi Kroner : 
„Toată admirația pentru căpi
tanul Universității Craiova, 
Ștefănescu, Deși avea dureri 
puternice la un picior, incă din 
prima jumătate de oră a par
tidei, n-a abandonat lupta si 
echipa !“ Ștefănescu n-a fost 
un caz izolat. Toți cei 13 „alb- 
albaștri" au demonstrat o mare 
putere de luptă, indiferent de 
reușitele tehnice, neștiind ce e 
răgazul, o cit de mică rela
xare în joc. Numai așa. men- 
ținînd partenerul sub o neîn
cetată presiune, fotbaliștii noș
tri au putut întreprinde, intr-un 
final de mare frumusețe, for-

Eftimie IONESCU

HIPOLITO RAMOS (vicecampion olimpic) 
Șl RASVAL OTGONBAYAR (vicecampion mondial), 
PRINTRE COMPETITORI LA „CENTURA DE AUR"

Boxerii participant la „Cen
tura de aur“ trăiesc febra ulti
melor pregătiri pentru startul 
de luni, de la Palatul spor
turilor și culturii. în timp ce 
Tițoiu, Cipere, Ioana, Fulger, 
Ciubotaru, Bornescu, Senciuc, 
Donici și , ceilalți pugiliști ro
mâni participă la ultimele an
trenamente, oaspeții îsi pregă
tesc valizele pentru a porni 
spre București. Una dintre de
legații a si sosit. Este vorba 
de formația pugiliștilor din 
R. P. Mongolă, care a parti
cipat la recentul Turneu inter
național de la Halle (R.D.G.). 
Din formația mongolă, re
ținem in mod deosebit doi 
sportivi, ambii la categoria se- 
miușoară : Rasval Otgonbayar, 
vicecampion mondial la „pană"

(acum .vsemiușor"). la ediția de 
anul trecut, de la Miinchen. 
unde, printre alții, i-a întrecut 
pe Ion Stan și pe americanul 
Gray, cedînd în finală în fata 
cubanezului Horta ; Nergui 
Engvad, celălalt „semiușor" 
mongol, este — după cum 
ne-a declarat arbitrul interna
țional Victor Șchiopu, prezent 
la turneul de la Halle — una 
dintre marile speranțe pentru 
J.O, La Halle, Nergui a cuce
rit primul loc. învingîndu-1 în 
finală pe cubanezul Torientte. 
Așteptăm, deci, cu deosebit in
teres apariția pugiliștilor mon
goli pe ring.

Petre HENȚ

(Continuare In pag a s-a)

„Stingă" dinamovistului Enescu nu este ușor de blocat, chiar 
dacă vizavi se află jucători prlcepuți la aceasta, cum sint steliștii 
Mina Și Bădiță Foto: Ion MIHAlCĂ

Marginalii la ediția a 34-a a campionatului masculin de volei

VALOAREA-UN BUN DE RECÎȘTIGAT 
PRIN MUNCĂ ASIDUĂ, CONTINUĂ!

Negrilă, autorul golului victoriei craiovene de 
miercuri, se lansează intr-unui din numeroasele sale 

atacuri, energice și spectaculoase

(Continuare in pag 3-5)

Cămătaru — Briegel. un duel a doi jucători de 
clasă, in care vtrfut de atac oltean a „punctat- mai 
mult Fotografii de Dragoș NEAGU

Recent încheiata ediție a 
campionatului masculin de vo
lei a ieșit în relief prin două 
elemente care ni se par defi
nitorii. Unul, reflectat de da
tele cifrice. îl constituie des
prinderea mai netă ca oricind 
a campioanei de restul divizio
narelor „A". Dinamo încheind 
întrecerea la o distantă de 10 
victorii fată de a doua cla
sată. Cel de al doilea element 
— esențial — îl reprezintă însă 
reculul eyident al întregului e- 
șalcn prim, printre cauze fi
gurând — cu o pondere im
portantă — șocul creat de 
„spectaculoasa" retrogradare, 
anul trecut, a reprezentativei 
tării in ierarhia mondială.

Au fost evidente, pe tot par
cursul campionatului, lipsa de 
elan si încredere, coborirea de 
ștachetă a pregătirilor, sărăcia 
repertoriului tactic la toate e- 
chipele. A fost Dinamo mai 
bună decît în precedenta edi
ție. pentru a ne explica marea 
detașare ? Nu ! Și spunem a- 
ceasta nu doar pentru că s-a 
retras Oros, ci pentru că. real
mente. potențialul ei ca echipă 
si al. jucătorilor săi. luati în 
parte, ni s-a părut subtiat. E 
drept că față de celelalte for
mații. campioana a prezentat 
totuși un sextet (indiferent de 
alcătuire) mult mai dotat teh
nic și tactic, mai omogen si 
mai stabil psihic. Dar echioa 
nu a avut valoarea anilor tre

cu ți. Cu atît mai clară rezul
tă a fi fost căderea celorlalte 
echipe fruntașe : Steaua (care 
a intrat în proces de restructu
rare radicală 'și care, deocam
dată. se află în stadiul pro
misiunilor), Explorări Baia Ma
re (cu lungi perioade ..negre" 
si cu puține pilpîiri în final). 
Universitatea Craiova (echipă 
mai legată si mai „lucrată" 
decît altele, dar în care teh
nicitatea antrenorului nu este 
suficient dublată de seriozita
te în antrenament din partea 
sportivilor de bază). Silvania 
Șimleu-Silvaniei (merituoasă 
pentru comportarea în ..Cupa 
Balcanică", pe care a cîștigat-o. 
dar inconsecventă în pregătire 
si. deci oscilantă în camoio- 
nat) Calculatorul București 
sau Tractorul Brasov, coborîte 
în plutonul mediocru despre 
care mai bine să nu vorbim...

In această situație, meciurile 
din campionat, inclusiv cele din 
turneul final, au fost cu foar-

Autelior B9E8?aN(J

(Continuare în vao 2-S>

ECHIPA DE HOCHEI
A ROMÂNIEI

A PLECAT LA TOKIO

ANTRENOR-SPORTIV, „BINOM“ DETERMINANT AL PERFORMANTEI
Perspectivele tirului românesc in viziunea unui campion olimpic și a antrenorului său

tn acest an sint programate numeroase competiții la cel mai inalt nivel. Io care 
vor participa, se înțelege, și sportivi români. Totodată, 1983, este un an extrem de 
important in perspectiva celui următor — anul Jocurilor Olimpice. Spre a afla cum 
pregătesc reprezentanții noștri participarea la competițiile europene, mondiale etc., cum 
văd perspectiva tot mai apropiată a Olimpiadei ’84, rd propunem, stimați cititori o 
nouă rubrică. Invitații săi vor fi tehnicieni și sportivi de frunte, intervievați in para- 
el, „binomul" antrenor-sportiv reprezentind, cum bine se știe, un factor determinant 
al marii performanțe.

Pentru început, gîndurile, aspirațiile a doi dintre oamenii tirului românesc.

UN POD cornelii! ion: „LA C.E. DE LA BUCUREȘTI ÎMI DORESC
SPRE OLIMPIADA DE LA LOS ANGELES!” 0 VICTORIE ÎN FATA CAMPIONULUI MONDIAL!”

— Tovarășe Teodor Colica, 
ne aflăm la începutul lui 1983, 
an preolimpic, munca depusă 
în acest an urmind să deter
mine, neîndoielnic, in mare 
măsură rezultatele și compor
tarea lui Corneilu Ion — ca și 
a celorlalți trăgători fruntași 
— la Jocurile Olimpice de la

Los Angeles. Cum veți aborda 
acest sezon ?

— Anul 1982 mi-a confirmat 
certitudinea că valoarea DE 
GRUP a trăgătorilor din echi
pa României este ridicată : 
toți cei 4 componenți ai echi-

(Continuare în pag. 2—3)

— Iâtă-te din nou. Corneliu 
Ion, acum, în primăvara anu
lui 1983, purtător autorizat al 
speranțelor într-o nouă meda
lie olimpică, cu gîndul la con
cursul olimpic de tir din 1984...

— Deosebit de dificilă misiu
ne, dar atît de onorantă! Sigur 
că-mi doresc din inimă un

succes, mai ales de genul celui 
de la Moscova!... Așa că in 
pauza de refacere pe care am 
avut-o în ultima lună a lui

Interviuri realizate de
Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. 2—3)

Primul meci in cadrul
C. N. - cu Norvegia

Ieri a părăsit Capitala. în- 
dreptîndtl-se spre Tokio dele
gația hocheiștilor români "are 
va lua parte la cea de a 26-a 
ediție a grupei B a campio
natelor mondiale. Jocurile vor 
începe luni 21 martie si vor 
dura pînă la 31 martie. Dele
gația noastră este condusă de 
prof. Constantin Nicolae. se
cretar al federației, echipa fi
ind insotită de antrenorii E- 
duard Pană si Ion Basa. de 
doctorul Gh. Ionescu. Au fă
cut deplasarea, printre alții, 
portarii Gh. Huțan si V. Ne- 
tedu, fundașii Ioni4ă. Justi
nian, Moroșan. Antal. Po
pescu, I, Antal, atacantii Hă- 
lăueă, V. Huțanu. Pisăru, So- 
lyom, Gherghișan, Cazacu, Ge- 
reb, Tureanu, Chirită.

Hocheiștii români vor dispu
ta primul meci în cadrul C.M. 
luni, In compania selecționatei 
Norvegiei.



„CUPA POIANA" (SCHI ALPIN) 
Șl FINALELE „DACIADEI" (BIATLON) 
DOUĂ EVENIMENTE DE INTERES MAJOR

După cea de a pafta etapă a sezonului rugbystic

SECRETUL SPORULUI DE CALITATE NU ESTE

Sezonul competițional al spor- 
tunlor de iarnă continuă, în 
ciuda semnelor din ce în ce 
mai insistente ale venirii pri
măverii. Astfel, vineri și sîm- 
bătă se vor desfășura la Poia
na Brașov întrecerile „Cupei 
Poiana", concurs international 
la probe alpine (slalom uriaș 
și slalom), pe pîrtii amenajate 
în Ru.a și pe porțiunea supe
rioară a Piritei Lupului. Du
minică șl luni, „Cupa Telefe
ricului" va repeta programul, 
cu aceleași probe și cu aceiași 
participant. Și-au anunțat so
sirea schiori alpini din Ceho
slovacia, Polonia, Ungaria și 
Uniunea Sovietică, băieți și fe
te. Din echipele noastre repre
zentative vor lipsi însă Szolt 
Balasz și Vili Podaru, partici-

DIVIZIA „A" DE BASCHET FEMININ
Voința (65-60 cu ,,U“)-în fruntea clasamentului

TIMIȘOARA. 17 (prin telefon). 
Joi, intr-un med hotărâtor in 
lupta pentru titlu, echipa Voința 
București a invins pe Universita
tea Cluj-Napoca cu 65—60 (35—37) 
și, totalizînd 80 puncte (față de 
79 dt are ,,U“) a trecut pentru 

prima dată de la începerea cam
pionatului în fruntea clasamen
tului, cu mari șanse de a cuceri 
titlul.

Partida a început în nota de 
dominare â studentelor, care, in- 
sistînd în a o angaja pe Magda
lena Pall, au ajuns la 29—20 (min. 
14). în acest moment, Gheorghița 
Bolovan (nerefăcută după un ac
cident mai vechi) a trebuit să 
fie înlocuită pentru puțină vre
me, fapt care a dereglat jocul 
clujenoelor Baschetbalistele de 
la Voința, bine coordonate de 
antrenorul Marian Strugaru, a- 
vînd tn Estela Tom eseu o con
ducătoare de joc care și-a de
pășit adversara directă (Anema- 
rie Kirr), cu o apărare care a 
„închis-o“ din ce în ce mai bine 
pe Pali (Ștefania Borș și Lucia 
Grecu și-au adus aid prindpala 
contribuție), au refăcut handica
pul și au luat, ia rindul lor, con
ducerea, dar la diferență minimă. 
Apoi, avantajul a alternat, iar 
Voința a avut capacitatea de a se 
desprinde clar, ca manieră de joc, 

evoluînd ca o adevărată echipă, 
ceea ce nu s-a petrecut cu ,,U“, 
unde, în plus, introducerea rezer
velor în teren a slăbit de fiecare 
dată potențialul formației. In 
vreme ce la adversare modifică
rile nu au fost sesizabile.

în celelalte meciuri ale zilei. In 
cadrul turneului pentru locurile 
lr-6, de aici :

Sportul studențesc București — 
Olimpia București 71—69 (40-^-35). 
După o primă repriză echilibrată, 
studentele s-au desprins surprin
zător de ușor și de net, ajunglnd 
la 55—37 în min. 26. în conti
nuare, la fel de neașteptat, situa
ția din teren s-a schimbat radi
cal. Olimpia refăcînd plnă la 
67—68 ! în final, Sportul studen
țesc a obținut o victorie pe mu
chie de cuțit, după ce dominase 
atît de autoritar.

'Universitatea Timisoara — Cri- 
șul Oradea 65—51 (37—32).

D. STĂNCULESCU
GRUPA 7-1»

TURNEUL PENTRU LOCURILE 
7—12. în sala Floreasca din Capi
tală au continuat Întrecerile din 
cadrul ultimului turneu al cam
pionatului feminin de baschet 
(locurile 7—12). tn ansamblu, cele 
trei partide nu s-au ridicat la 
un nivel deosebit. Meciul Rapid — 
Voința Brașov a menținut aten
ția mai mult prin echilibrul sco
rului, acesta fiind favorabil pe 
ilnd celor două formații. De 
flecare dată, Insă, brașovencele 
au fost mal lucide spre finalu- 
rile reprizelor, obțlnlnd In cele 
din urmă victoria cu 68—65 
(40—39).

In al doilea joc s-au tntîlnlt 
formațiile I.E.F.s. București și 
C.S.U. Ploiești : 71—80 (45—42).
Doar a doua repriză a fost ceva 
mal animată, ploleștencele reu
șind, după o perioadă de echili

a

CAMPIONATUL MASCULIN DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

te rare excepții, lipsite de nerv, 
nespectaculoase, adesea anoste. 
Lipsa unei pregătiri temeinice 
— cu elanul si rigurozitatea din 
anii trecuți. care au adus și 
frumoasele satisfacții din 1979— 
’80—’81 : cîștigarea Cupei cu
pelor și C.C.E. de către Dina
mo. precum si a medaliilor o- 
limpice de către națională — 
a avut ca efect un joc static, 
necombinathes și neinteresant 
pentru spectatorul de volei. Ra
portul forță-viteză în pregăti
rea echipelor a fost din nou 
dezechilibrat (si era firesc, In 
condițiile lucrului puțin), defa
vorizat fiind elementul viteză 
De aceea, a ieșit în evidență 
îndeosebi forța de atac a mul
tor jucători : Vrîncuț, Enescu, 

panți in această perioadă la 3 
concursuri cu aditiune de punc
te F.I.S., in Iugoslavia și Bul
garia (Sarplanina, Boroveț și 
Pamporovo).

Pe pirtia Polișteaca din Pre
deal, o altă competiție de in
teres : Campionatele naționale 
și finalele „Daciadei" la biat- 
lon seniori. Programul întrece
rilor cuprinde proba de 20 km 
(simbătă), cea de 10 km (luni) 
și de ștafetă (marți). Punctul 
de interes : evoluțiile recenți- 
lor medaliați cu argint de la 
Universiada de ia Sofia și re
plica tinerei generații de biat- 
loniști. de la care se așteaptă 
confirmarea unui salt valoric, 
mai cu seamă în perspectiva 
Jocurilor Olimpice de iarnă de 
la Sarajevo.

bru. să se desprindă In câștigă
toare.

In ultimul joc. Progresul Bucu
rești — Comerțul Tlrgu Mureș 
52—*9 (21—23).

Astăzi, de la ora 15,30 : C.S.U. 
Ploiești — Progresul, Comerțul 
— Rapid. Voința — LE.F.S. 
(Em. F >

BRADUL, MOLIDUL - ASOCIAȚII SPORTIVE
BUCOVINENECU REZONANȚĂ ÎN SATELE

• O echipă din comuna Vama 
in Divizia A • Mircea Frunză 
- de 33 de ani m fruntea unei 
asociații sportive mereu fruntașa

Moldova și Moldovița iși 
împletesc frumoasele panglici 
de argint la Vama, in dreptul 
stadionului comunal, ridicat cu 
truda și dragoste spre folosul 
tinerilor, al virstnicilor din a- 
ceastă mindră așezare bucovi
neană. Prima întrecere a avut 
loc in 1950 : au venit 5 cojo
cari — meșteri in argăsit U 
lucrat bundițe din dihor — 2 
țapinari, 6 elevi și Mircea 
Frunza, președintele asociației 
sportive. Ultima întrecere a a- 
vut loc duminica trecută: au 
venit 86 de cojocari, 302 tineri 
de la noile intreprinderi de 
cherestea, bmale și mucava, 
104 elevi și Mircea Frunză, 
președintele asociației sportive. 
Fetele de la popice n-au ve
nit...

— De ce n-au venii, tovară
șe președinte ?

— Au jucat in deplasare, sint 
în Divizia A.

— Au crescut fetele !
— Au crescut ambițiile. A- 

dică — cum spuneau tinerele 
de la popice — „de ee tn pri
ma divizie a țării să nu fie și 
o echipă sătească"? Apoi, a 
crescut „Bradul", asociația 
noastră sportivă : 8 secții pe 
ramură de sport — fotbal (ju
niori și seniori, in campionatul 
județean), oină tenis de eimp, 
atletism, schi (mereu locuri 
fruntașe in diferite concursuri), 
handbal (băieți și fete, în 
campionatul județean), volei și 
popice de care am vorbit Toa
te cu baza lor sportivă.

— Ce a mai crescut, tovarășe 
președinte ?

— A crescut puterea de în
țelegere a oamenilor, încrede
rea, obișnuința de a face miș
care in aer liber. Și, sigur, 
s-a îmbunătățit forma organi
zatorică : Consiliul comunal 
pentru educație fizică și sport

Gizdavu (Dinamo). Mina, Das- 
călu, Săniuță, Spinu (Steaua). 
Tutovan, Țerbea, Ciontos (Sil- 
vania). Mîțu. Stoica. Corcheș. 
Ignișka (Explorări), Stoian, 
Hrinco, Dumitru, Vasile (Uni
versitatea). Crișan, Zamfir. Bu- 
jilă (Tractorul) etc. si mai pu
țin iscusința tactică a unor 
sportivi ca Dumănoiu, Păușescu 
(Dinamo). Braun (Universita
tea), Tulelea (Explorări), Cr. 
Strauff (Silvania). Alexandru 
(Calculatorul), Hinda (Tracto
rul) și alții. Dar această pre
dominare a forței .nu prea s-a 
dovedit eficientă nu atît dato
rită blocajelor ermetice, dt gre
șelilor mari de execuție, lipsei 
de orientare si de varietate a 
loviturii de atac. Chiar jucători 
din lotul național (Stoian. Mi
na, Mițu), in care se puneau

ALTUL DECIT TINEREȚEA!
S-o spunem, cu satisfacție 

din capul locului : cea de a 
patra secvență competițională 
a sezonului rugbystic a adus 
acea mult dorită creștere ca
litativă în jocul majorității di
vizionarelor „A“ ! Am reținut, 
între altele, de la interesanta 
etapă de miercuri (ultima din 
această lună. în prim-plan tre- 
cind acum preparativele lotu
lui național pentru partidele 
cu R.F.G. si Italia, din C.E.) :

• Ca să respectăm o anu
me.. tradiție creată in acest 
început de sezon, dăm întîie- 
tate surprizei. Ea a venit de 
la Sibiu, unde gazdele, reali
zatoare. cu numai trei zile 
înainte, a unei nesperate ega
lități in Parcul copilului, s-au 
văzut nevoite să se încline în 
fata remarcabilei pofte de ioc 
a feroviarilor bucyreșteni. Fru
moasele promisiuni făcute de 
inimoșii tehnicieni Vasile Con
stantin si Nicolae Manolache 
cu puțin timp în urmă, dnd au 
preluat echipa Rapid, capătă o 
primă acoperire. Să vedem... ur
marea.

C Formația rediviva a aces
tei luni competiționale este însă 
R. C. Sportul studențesc. In 
ultimele trei meciuri susținute, 
universitarii au reușit un pro
centaj excelent, culegind opt 

cuprinde și îndrumă asociațiile 
sportive Bradul, Molidul (din 
saîul Molid), Știința (unitatea 
sportivă de pe lingă școală) și 
cercul sportiv din Catul Prisa- 
ca Dornei.

— Apropo de energie : cum 
patch acoperi atitea drumuri?

— La ce vă referiți ?
— La munca dumneavoastră. 

Lucrați, ca mulți din comună 
cu acui- Aveți, ca toți oamenii 
din Vima gospodărie : cu vacă, 
eu vițcL cu porci, eu oi, eu 
păsări—

— unde vreți să ajungeți?
— La Consiliul național pen

tru educație fizică și rport, un
de sinteli membru ; la Federa
ția română de popice, unde 
sinteți membru in comitetul 
federal ; la Consiliul județean 
pentru educație fizică Si sport 
— Suceava, unde de mai mult 
timp activați ; la Vama unde, 
de 33 de ani, sinteți președin
tele asociației sportive Bra
dul-

— Dea, intreoarea ar fi : 
cum si cind fae toate aceste 
treburi ? Apoi, să știți că nu 
le fac toate intr-o zi. Și nu 
Ie foc singur . 'Căzduim. să 
zicem, o mare întrecere în ca
drul „Daciadei". Cu invitați, 
feciori și fete din Maramureș, 
Bistiița-Năsăud, Suceava. In 
comisia de sprijin și organiza
re aflăm pe : Gheorghe Miron, 
primarul comunei Vama, Ion 
Dragomireseu, directorul între
prinderii de cherestea și bi
nale. Ion Ccrnat, directorul 
școlii din localitate. Ion Nego- 
escu, directorul fabricii de 
mucava, Fcire Dănilă, pre
ședintele Consiliului comunal 
pentru educație fizică și 
sport — toți factorii eu răs- 
p.indcre și atribuții tn mișca
rea sportivă a comunei. Pro
cedăm in acest mod din res
pect pentru oaspeți, pentru 
n.ii. din convingerea că între
cerile sportive sint frumoase.

— Cu ce am putea încheia, 
tovarășe Mircea Frunză ?

— Cu un gind de primăva- 

mari speranțe, mai mult... nu 
au nimerit terenul advers decit 
au atins ținta. Este o 
consecință imediată a lip
sei de exercițiu, a an
trenamentelor formale, fără tra
gere de inimă, efectuate în a- 
cest sezon de echipe. Se face 
din nou simțită nevoia unui 
impuls în privința reabilitării 
jocului in viteză, singurul in 
măsură să determine o reve
nire si pe plan internațional. 
Dar pentru a se ajunge la el 
— și la o autentică valoare — 
singura cale este a creșterii 
considerabile a volumului si 
Intensității pregătirii în toate 
secțiile, a unei continuități In 
acest proces pe tot parcursul 
anulni. Pauza mare — care, din 
păcate. definește activitatea 
competițională internă — tre
buie folosită de antrenori pen
tru a da jucătorilor lor va
lențele tehnice și tactice de 
care acum sînt cam lipsiți... 

puncte, chiar daca erau credi
tați cu șansa a doua în fata 
unor echipe ca Farul sau R. C. 
Grivița Roșie. Secretul ascen
siunii lor : curajul de a merge 
tot mai mult pe „cartea tine
reții" (și mai e încă loc în 
acest sens !). Și „schimbul de 
miine" pare asigurător în clu
bul din cartierul Tei. Apropo 
de aceasta, o doleanță mai ve
che : necesitatea amenajării u- 
nor tribune, cit de simple. E- 
fortul pe care-I face acum 
spectatorul spre a vedea tot 
ce se întimplă în teren nu e‘ 
defel neglijabil !

• Două vorbe despre frun
tașe : Steaua a mai trecut un 
„hop", la Iași (lidera promite 
un atractiv spectacol pentru du
minică. in întîlnirea cu Selec
ționata armatei franceze). Di
namo a jucat aproape de va
loarea unei campioane. Farul a 
înscris majoritatea covîrsitoare 
a punctelor din 11 eseuri, re- 
nuntind — si nu e prima oară 
— la nu mai puțin de 10 
transformări, petrosenenii au 
rămas datori, iar grivițenii au 
avut, in fine, o evoluție la ni
velul... zăpezilor de altădată. 
Aceștia din urmă dețin un ne
dorit „record" al indisponibili
tăților — de la gripa lui Mă- 
căneiță la crizele de sciatică ale 

râ: vrem să modernizăm, să 
reamenajăm toate terenurile 
sportive, să organizăm cit mai 
multe întreceri pentru consă
tenii noștri, sâ profităm de 
eirisleuța „Daciadei*4 pentru a 
urca și cu alte echipe pe ma
rea scenă a performantei.

Vasile TOFAN

TEODOR COLDEA
(Urmare din pag. 1)

pei medaliate cu argint la 
C.M. din Venezuela s-au cla
sat intre primii 15. Ne aflăm, 
deci, in 1983 cu o bază solidă, 
pe care să construim vîrfurile 
de valoare și de formă in 1984. 
Altfel spus, anul in care am 
intrat este un veritabil pod 
spre Olimpiadă. In consecință, 
ii vom pregăti cu maximă a- 
tenție

— Mai exact 7
— Direcțiile principale: pre

gătire generală solidă, cu a- 
cumulări fizice și psihice rea
le, pe care vom broda spre 
sfirșitul anului salturi calitati
ve materializate prin rezultate 
ridicate. Dorim ca la adăpos
tul acestor cifre mari si ata
căm CU ÎNCREDERE anul o- 
limpic 1984. Mi-aț dori insă, 
pentru Comeliu Ion ți pentru 
Marin Stan, infilniri directe cu 
noul campion și recordman 
mondial, sovieticul Igor Puzi
rev. Va simți astfel ci trăgă
torii români țintesc titlul olim
pic cu țanse.

— Ce impedimente stau În
că in calea realizării acestor 
scopuri ?

— Lipsa unei muniții de bu
nă calitate in cantități lndes-< 
tulătoare. Spun asta pentru că 
noi toți, cei care activăm in 
proba de pistol viteză, avem 
deja o școală a pregătirii, la 
capitolul absolut necesarei se
riozități neexistind nici o pro
blemă.

CORNELII) ION
(Urmare din pag. 1)

1982, am meditat foarte serios 
la programul acestui decisiv 
an preolimpic. De comun a- 
cord cu antrenorul Teodor Col- 
dea, am stabilit că trebuie să 
încep ceva mai lejer, pentru 
a-mi crea disponibilități spre 
mijlocul și sfirșitul sezonului

— In 1983 se va desfășura 
la București o nouă ediție a 
campionatelor europene de tir. 
Ce ți-ai propus pentru aceas
tă competiție ?

— Un loc intre primii trei, 
bineînțeles. Pot să nu tind 
spre o clasare foarte bună mai 
ales cînd evoluez acasă ți cind, 
in 1979, cuceream titlul euro
pean pe același poligon? Îmi 
doresc mult la această compe
tiție o victorie la campionul 
mondial Igor Puzirev, ceea ce 
mi-ar asigura, cred, un oare
care ascendent moral asupra 
lui in anul preolimpic. $1 in 
perspectivă... 

lui Bidirel —. dar au arătat 
serioase resurse de lot, prin 
valoarea indiscutabilă a unor 
tineri ca Pongracz, Ilca, Mora- 
ru, Dinescu, Carp. Remarcabilă 
și tinerețea manifestată de... 
veteranul Constantin Dinu !

• în întrecerea pentru cuce
rirea Trofeului Sportul — care 
va fi decernat celui mai re
dutabil realizator de eseuri —. 
avem, din nou. un singur li
der. chiar dacă avansul acestui 
jucător este minim : SORIN 
FUICU (Steaua) 16, Adrian 
Plloțchi (Farul) 15, Marian Al- 
dea (Dinamo) 12, Adrian Lun- 
gu (Farul) 11, Marian Zafiescu 
(Dinamo) 10, Vasile David 
(Steaua) si Nicolae Dinu (Fa
rul) 7, Nicolae Cioarec (Steaua) 
— neașteptată eficacitate pen
tru un pilier !. Mircea Paras- 
chiv, Mihai Marghescu, Stelian 
Podărescu (Dinamo), Florin 
Nistor (Politehnica Iași), Mi
hai Holban (Farul), Ion Negru 
(C.S.M. Sibiu) cite 6 etc. In 
fruntea clasamentului pe echi
pe : STEAUA 77, Farul 75, Di
namo 66, C.S.M. Sibiu 28. Cei 
mai siguri transformer! : DU
MITRU ALEXANDRU (Steaua) 
185 puncte marcate. Ion Con
stantin (Dinamo) 143.

Geo RAEȚCHl

I
poi

I
I
I

cunoi
169 
cirew 
după 
publi 
dinte 
și arț 

Ce 
lucre.

lata

I 
I 
I
I 
I

ION 
clubul 
„Ce i 
pentn 
să St( 
in ini 
al re] 
mai I 
deoar 
pot 
sporti 
tru s< 
cători 
galbei

ION 
prin ci 
Vîlcea 
foarte 
tn ci 
ca ur

• Ieri. în meci contînd pen
tru etapa a 17-a : „U“ TIMI
ȘOARA — GLORIA P.T.T. A- 
RAD 20—12 (10—3). Au marcat 
BATKAI. FÎNTINARU — eseu
ri, COMANICI — 2 drop și l.p., 
P. MARIN — l.p. pentru gazde, 
respectiv DOMOKOS — 2 drop, 
LECA — l.p., HODORCA —l.p. 
Arbitru : P. Ionescu. (C.

•) Echipă penalizată cu un punct.

CREȚU, coresp.).

T. STEAUA 17 14 0 1 521-150 49
2. Dinamo 17 14 0 3 457-104 45
3. Farul* 17 14 0 3 407- 96 44
4. Șt. Petroșani 17 9 3 5 191-179 38
5. Grivița Roșie 17 9 1 7 170-140 36
6. Pălit, lași 1-7 7 1 9 143-211 32
7. Șt. Baia Mare 17 7 1 9 164-207 32
8. Sportul stud. 17 6 3 8 165-193 32
9. C.S.M. Sibiu 17 6 2 9 213-313 31

10. Ru4m. Bîrlad 17 6-1 10 115-236 30
1*1. PoHit. Cj.-Nap, 17 5 2 10 100-250 29
12. Rapid 17 4 3 10 134-270 2fl
1G. ,,U“ Timhș. 17 4 2 1H 140-289 27
14. Gloria Arad 17 2 1 14 157-409 22
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Din nou despre...
...NESPORTIVITATE 

PE OGLINDA GHEȚII
Se știe că hocheiul este 

prin natura sa un sport 
mal bărbătesc, mal aspru 
decit altele. Ne referim, 
desigur, la ceea oe îngă
duie regulamentul său. Nu 
de puține ori, Insă, din pă
cate, unii înțeleg că as
primea sa poate fi Împin
să chiar dincolo de litera 
regulamentului, ceea ce 
duce, firește, la mostre 
clare de nesportivitate, la 
violență, chiar la bătăi In 
toată regula, manifestări 
care provocate în afara a- 
renel, ar cădea sub inci
dența oodului penal.

Recent, cu ocazia unei 
simple partide amicale 
dintre formațiile Dunărea 
Galați șl Iotul național 
de tineret am fost obli
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AD

gați să asistăm la cîteva 
scene ou atit mai repro
babile cu cît ’ „eroii" sec
vențelor nu erau jucători 
din orașe diferite, ci gălă- 
țenl get-beget, care, în 
partida amintită, au fost 
Întâmplător adversari. Așa, 
de pildă, jucătorul M. Ral- 
ca (actualmente la Steaua) 
șl-a lovit fără scrupule 
adversarul, pe D. Chirlță, 
avlnd — cind a fost eli
minat — șt o atitudine 
condamnabilă față de an
trenorul C. Ungureanu ca
re, in treacăt fie spus, ar 
putea să-1 fie tată. O altă 
penibilă altercație a avut 
loc — tot „in familie" — 
între jucătorii Dlma (Lotul 
de tineret) șl Bujoreanu, 
colegi de echipă la Du
nărea. Altercație postfațată 
de grosolănia cu cane an
trenorul O. Corduban a 
înțeles să-1 pună la punct 
pe antrenorul lotului I. 
TLron (și ei, ambii, tehni
cieni la Dunărea) dnd a- 
oesta a încercat să-1 ad
monesteze pe Bujoreanu.

Desigur, jucătorii în cau
ză au fost sancționați cu 
miulte minute de penaliza
re, dar, dincolo de aoeste 
măsuri regulamentare (prea 
blinde față de gravitatea 
faptelor), ne-a rămas gus
tul amar al lacunelor edu
cative evidențiate de unii 
jucători. Și nu numai de
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<șul galben, un ajutor, nu o piedica

ea jucătorilor in circuitul competifional

hiaxți, Federația de fotbal a făcut din nou 
I care au stat la baza modificării articolului 
torganizare a activității fotbalistice, în urma 
p de a se renunța la suspendarea jucătorilor 
anumit număr de cartonașe galbene. Am 
ir factori de răspundere din fotbal (preșe- 
Ue FJC.F., directorul tehnic), care- susțin — 
năsura este bună, că ajută fotbalului.
itorii de cluburi și secții, antrenorii, cei care 
tu ?
L dintre ei :
Lședintele 
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t oare 
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Nu în 
loată in- 
fată răs- 
acționăm 
\cativă a 
htrenoril, 
buri".
președin- 

Timi-

(pre-

șoara): „Consider că este foarte 
util ca jucătorii să rămînă în cir
cuitul competițional, indiferent de 
numărul cartonașelor galbene pe 
care le-au primit. Cînd jucătorii 
erau automat suspendați pentru 
două cartonașe galbene, s-a ob
servat că cei in cauză, știind că 
nu joacă în meciul următor, — 
participau cu convingere 
gramul de antrenament, 
pregăteau corespunzător 
consecință, forma lor 
era in mare scădere".

CORNEL CACOVEAN ___ 
ședințele clubului A.S.A. Tg. Mu
reș) : „Avînd în vedere că acu
mularea cartonașelor galbene ti 
scoate pe jucători din circuitul 
competițional, consider că este 
util ca toți cei tn cauză să fie 
sancționați drastic administrativ 
dar, în schimb, să poată partici
pa la jocurile din campionat. Noi 
am fost, printre... recordmeni în 
turul campionatului — 6 jucători 
cu un total de 11 cartonașe gal
bene. Dacă s-ar fl aplicat regu
lamentul referitor la suspendarea 
jucătorilor, am fi rămas practic 
fără echipă • Și acum, după pri
mele două etape din retur, avem 
tn... cont 3 cartonașe. Nu vreau 
să se creadă că apăr nesportivita- 
tea — pe care o vom combate 
tn primul rînd prin mijloace e- 
ducative —, cum nu vreau să se 
creadă că apăr o cauză a clu
bului nostru, dar socotesc că 
pentru progresul fotbalului nos
tru jucătorii trebuie să aibă cit 
mai multe meciuri în picioare".

VIOREL MATEIANU (antrenor 
la Petrolul Ploiești): „Mă raliez 

intimitățile jocului de Ia Craiova

Ș VREA SĂ CĂDEM CU ANDERLECHT !
AVEM O FINALĂ MAI UȘOARĂ!“
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l stadlo- 
l Krdner

a repetat de zed die ori plasa
mentul defensiv la mingile Înal
te, trimise din oorner. Parcă pre
simțea ceva... • în tabăra noas- 
ră n-au lipsit, nld de data a- 
oeasta, semnele de întrebare în 
privința alcătuirii formației. Ște- 
fănescii s-a menajat la meciurile 
șl antrenamentele precedente. 
Dar a fost gata de start. Tilihol, 
rămas în urmă eu antrenamen
tele, din cauza bolii de care su
ferise. poate prezenta garanția de 
a rezistat la greaua luptă cu Nils
son 7 Da, va rezista ! Șl a rezis
tat cu „brio". • Observatorul fe
deral, Rene van den Bulcke, 
venit din Luxemburg, amator a 
de echltație, a vizitat, în dimi
neața meciului, secția de călă
rie a clubului craiovean fl a 
rămas ineîntat. Indntat va fl fl 
de evoluția Universității. „Victo
rie lnapelabllă", va afirma R. 
van den Bulcke. • Pe la ora 
amiezii, sosesc și arbitrii, Cen
tralul", K. Hacket, 38 de ani, 
este considerat o mare speranță
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SECRETUL

• TRAGEREA OBIȘNUITA LO
TO de astăzi, 18 martie 1983, se 
televizează In dliect Inceptnd de 
la ora 17.25.

AMEN DE ATESTARE
Lrașov
Ha 21—25 
așov, la
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ld-moni-

de 
In

șl cunoașterea a 
circulație inter- 
speclal limba

stri

dll medii
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națională, 
engleză.

Informații
telefon 42840/153, _____
Turism Internațional Brașov.

suplimentare la 
Filiala <le

totul opiniilor privind ac- 
regim îl cartonașelor gal- 

— știut fiind,' cit de greu 
fi readus în formă un fot- 
care nu joacă, să zicem, 
etape de campionat. Asta

Intru 
tualul 
bene 
poate 
balist 
două . . ___ ____
nu înseamnă să trecem cu vede
rea actele de indisciplină comi
se de jucători. Eu zic să înăs
prim, la nivelul clubului, sancțiu
nile față de amatorii de carto
nașe galbene — mergind pină la 
severe penalizări de ordin pecu
niar. Evident că și forul de spe
cialitate are la tndemlnă mijloa
ce de informare (rapoartele arbi
trilor, ale observatorilor, săi) care 
«d-i permită, la un moment dat, 
să dicteze unele măsuri de sus
pendare față de anumiți jucători 
oare sistematic comit acte de in
disciplină pe terenurile de sport, 
tn acest caz, rolul comisiei de 
disciplină a F.R.F. trebuie neapă
rat să crească".

COSTICA RADULESCU (antrenor 
la C.S. Tîrgoviște): „Am citit cu 
mult interes opiniile publicate zi
lele trecute tn -Sportul^ și ștnt 
total de acord cu cei care au fost 
de părere că actualul sistem, de 
amendare a jucătorilor care pri
mesc cartonașe galbene, si 
menținut. Este mult mai 
așa decit sd fie suspendați, si 
le iei adici, acestora, dreptul de 
a juca. Suspendîndu-l, se face 
mai mult un deserviciu echipei, 
decit respectivului fotbalist I Mai 
ales ci destui dintre ei făceau 
înainte intenționat faulturi pentru 
a primi cartonașe, pentru a nu 
juca tn anumite partide, soexitite 
de ei mai dificile, sau puf și 
simplu pentru cd aveau alti 
treabi tn ziua meciului. In ace
lași timp, se cere foarte multă 
atenție din partea arbitrilor, mult 
dlscernămtnt în aprecierea dife
rențiată a faulturilor de joc și 
de cete intenționate. Spun asta 
deoarece diferă, de la arbitru Ia 
arbitru, încadrarea situațiilor ca
re duc la acordarea cartonașe
lor".

di
urn 
de 
ca 

ze- 
ol-

a arbitrajului englez. O va do
vedi. • Stadionul e plin de mult, 
de pe la ora 10. Programul 
vers, asigurat de organizatori, 
excelent fond muzical oferit 
•tația de amplificare a făcut 
timpul să le treacă mai ușor 
oilor de mii de suporteri ai 
tenilor. • După joc... Oaspeții 
sfait vizibil afectați, dar știu să 
primească înfringerea cu sporti
vitate. Udo Sepp, președintele 
Clubului reia ideea declarației de 
după jocul-tur: „Universitatea a 
jucat fără greșeală. Și, logic, s-a 
calificat". • Marele spectacol a- 
bia urmează după partidă. în 
fața hotelului Jiul, peste cinci 
mii de tineri și vîrstnici primesc 
în dar un frumos program ofe
rit de membrii cenaclului „Fla
căra aflați pentru o serie de 
spectacole la Craiova. Se cdntă, 
se ride, se scandează U-ni-ver- 
st-ta-tea !, pină seara tîrziu. Nu 
numai in centrul orașului, In 
toate cartierele, sute și sute de 
iubitori ai fotbalului și ai Uni
versității s-au bucurat, au cintat. 
• Acum a Început așteptarea. 
Ce nume vor bate clapele te
lexurilor drept adversară pentru 
semifinale ? Benfica ? Bohe
mians ? Anderlecht ? • „Pe ci
ne ai dori Negrilă ca partene
ră ?“ „Pe cine ? Pe Anderlecht ! 
Știu, e cea mai puternică, mai 
mult de jumătate din echipă e 
în națională, antrenor este cele
brul fost internațional Van 
Hlmst. Cunosc toate astea. Dar 
știți de ce' îmi doresc pe An
derlecht 7 Ca să avem o finală 
mai ușoară !“ (Ef. I.) 

DUPĂ MEMORABILUL MECI DIN BĂNIE
(Urmare din pag. 1)

meciului s-a ară- 
aplicat — de an- 
Oțet si N. Ivan 
lor — cu mulță

tinsul pentru victorie. „Caietul 
de regie*4 al 
tat gîndit si 
trenorii C.
Si jucătorii ___ _______
pricepere, răbdare si tact. Să 
ne gindim cît de bine a venit 
golul. „Ca să nu mai aibă timp 
să egaleze ei*4 — observa un 
spectator în glumă, dar remar
ca lui este foarte adevărată. 
Acel 0—0, prezent timp de 82 
de minute pe tabelă, era asi
gurător pentru oaspeți. Cînd 
„apăsarea pe accelerator*4 6-a 
produs (și accentuarea ofensi
vei era io vene s-a declanșat cam 
îri ultimul sfert de oră al ln- 
tîlnirii), siguranța defensivă a 
lui Kaiserslautern a scăzut vi
zibil. Marea ei clătinat s-a 
produs la acțiunea lui Geolgău 
(min. 75) și n-a trecut mult

defensiv, 
valorifica 
3-2, din 
grija ca

teren, 
Rudi 
dai 

decîl 
după 

Craiova

Agenț'ile internaționale de 
presă comentează pe larg 
succesul Universității Craio
va în sferturile de fin-ală aile 
„Cupei U.E.F.A.", subliniind 
calificarea meritată a fotba
liștilor români in semifinalele 
competiției. Astfel, w Agenția 

D.P.A. - HAMBURG, prin 
trimisul său Guenter Kollmann, 
notează sub titlul „Apărarea 
betonată nu a rezistat destul î- 
Kaiserslautern a părăsit com
petiția": „Apărarea supra
aglomerata a formației vest- 
germane a rezistat doar 82 
de minute, pină cînd golul 
fundașului Negrită a adus 
eliminarea formației vest-ger- 
mane, orienfată, in partida 
retur de la Craiova, în fața 
a peste 50 000 de spectatori, 
pe un joc total 
care nu a putut 
victoria minimă, cu 
primul meci... Aveți 
jocul să nu se desfășoare in 
jumătatea noastră de 
a indicat antrenorul 
Kroner jucătorilor săi, 
acest lucru n-a reușit 
In primele 15 minute, 
care Universitatea 
(locul 4 în campionatul Ro
mâniei) a devenit tot mai 
puternică și a determinat e- 
chipa din Kaiserslautern sâ 
se apere. Dominarea români
lor a fost determinata de 
două cauze: tehnica superioa
ră a gazdelor și rapiditatea 
acestora, la care s-a adău
gat insistența in lupta pentru 
balon. In minutul 27, portarul 
Reichel a avut noroc: liberoul 
Melzer l-a faultat pe exce
lentul conducător de joc llie 
Bălăci, in apropierea careu
lui de 16 metri, și internațio
nalul craiovean (58 de pre
zențe în reprezentativă) a 
tras lovitura liberă in bară. 
Dar in minutul 82, Reichel nu 
a mai putut reține balonul 
tras do Negrilâ, care, astfel, 
a înscris un gol de aur".

La rîndtrî său, agenția 
FRANCE PRESSE scrie: „Uni
versitatea Craiova a dominat 
copios întreaga partidă, mai 
evident după pauză, crein-

AGENȚIILE INTERNAȚIONALE
COMENTEAZĂ VICTORIA
UNIVERSITĂȚII CRAIOVA

du-și citeva frumoase ocazii 
de a înscrie. In minutul 82, 
Negrilâ a înscris singurul gol 
al partidei, după un corner 
bine executat de Bălăci, gol 
care a însemnat calificarea 
primei echipe române in o- 
ceastâ fază a competiției".

După ce descrie ocaziile 
de gol ale Universității Cra
iova, agenția americană 
ASSOCIATED PRESSE sublinia
ză: 50 000 de spectatori au 
urmărit la Craiova un meci 
dramatic, dominat de favori- 
ții lor, de la un capăt la 
altul, fotbaliștii români ro
tind nu mai puțin de șapte 
ocazii de a înscrie, cea mai 
mare fiind bara mijlocașului 
Bălăci, după un șut, din lo
vitură liberă de la 22 me
tri", iar REUTER - LONDRA 
arată, îrrtr-un amplu comen
tariu : „Cu opt minute înain
te de finalul partidei, funda
șul Negrilâ, după un șui 
extrem de periculos al centru
lui atacant Cămâtaru, de la 
40 m, a adus golul calificării 
pentru Universitatea Craiova, 
care intră astfel intre cele 
mai bune 12 echipe europene 
de club, râmase în cursă In 
semifinalele competițiilor con
tinentale".

In sfirșit, corespondentul 
agenției A.P.A. - VIENA re
latează : „Intr-o atmosfera
deosebită — au fost 150 000 
de cereri de bilete, dar nu
mai 50 000 de fericiți pose
sori —, echipa românâ Uni
versitatea Craiova a reușit o 
deplin meritată calificare In 
semifinalele «Cupei U.E.F.A.», 
grație unui gol, inscris In 
minutul 82, de Negrilâ. Ro
mânii au fost superiori din 
punct de vedere tehnic, iar 
Kaiserslautern a fost constrln- 
să la o defensiva aproape 
totalâ, neavînd practic nici o 
ocazie de gol. Victoria Uni
versității Craiova a fost in
discutabila*. (Agerpres)

pină a venit si golul. în opt 
minute, in fata unei echipe si 
a unui public dezlănțuit, greu 
6e mai poate recupera. Și nici 
n-au reușit așa ceva fotbaliștii 
vest-germani care au recurs la 
acele mingi înalte, ale dispe
rării. care nu le-au mai aju
tat la nimic. Repetăm, deci, 
derularea întregii partide a 
convenit de minune Universi
tății, care și-a realizat o ase
menea desfășurare prin tot ce 
a făcut inainte de joc si în 
timpul meciului spre a-și im
pune tactica si doza eforturile.

Citeva cuvinte despre cel 13 
semifinaliști... Lung n-a avut 
vreo minge foarte grea, dar a 
Intervenit prompt si oportun la 
acele baloane care ar fi putut 
provoca faze periculoase ; Ne- 
grilă a realizat unul dintre cele 
mai bune jocuri ale sale. 
Neobosit, a „urcat" de zeci de 
ori în atac, a dat mingi ne
numărate coechipierilor și are

•

leri, in meci revanșă la juniori

ROMÂNIA R. D. GERMANĂ 3-1 (1-0)
RlMNICU SĂRAT, 17 (prin te

lefon). Pe stadionul 23 August 
din localitate s-a disputat joi 
diupă-amlază partida revanșă din
tre selecționatele de juniori ale 
României și R.D. Germane. De 
data aceasta, formația noastră a 
prezentat o garnitură apropiată 
ca vîrstâ, apelînd la cîțiva din 
juniorii care miercuri au realizat 
frumoasa victorie în fața Cipru
lui. In aceste condiții, partida a 
fost echilibrată, juniorii noștri 
dovedindu-se mai insistențl In o- 
fensivă. Ca urmare, chiar tn 

7, Nuță îi „fură" mingea 
și 
la
au 
cu 
14

Ca urmare, 
min. 7, Nuță îi „f 
lui Laris, centrează perfect 
BOBARU reia cu capul jos 
colț 1—0. în replică oaspeții 
două acțiuni încheiate Insă 
șuturi pe lingă bară : în min. 
Waldorf șl în min. 22 Sammer. 
Juniorii noștri ar fi putut 
materializeze superioritatea 
prima repriză dar în min. 
38 șuturile puternice ale 
Musznai au fost deviate, cu 
culta te, în corner de portarul 
oaspeților. La'4 minute de la re
luare, HAGI II surprinde pe por-

După succesul Juniorilor noștri în meciul cu (ipru

CALIFICAREA, UN ÎNCEPUT,

PARTICIPAREA LA TURNEUL FINAL
TREBUIE ÎNSĂ BINE PREGĂTITĂ!

Din capul locului trebuie să 
apreciem inițiativa forului de 
specialitate de a fi programat 
meciul dintre selecționatele de 
juniori ale României și Ciprului, 
din preliminariile C.E., la Rm. 
Vîlcea. Pentru că, spre . lauda 
lor, organele locale și, deopotri
vă, clubul Chimia au asigurat lo
tului reprezentativ de juniori al 
României condiții optime de pre
gătire, iar partidei un cadru de 
desfășurare excelent, cel peste 
8 000 de spectatori prezenți în 
tribunele stadionului „1 Mai“ 
(dintre cane mulți elevi) Incura- 
jlnd frenetic echipa noastră. Și 
juniorii noștri i-au răsplătit cum 
se cuvine pe toți cei oare _s-au 
grăbit (imediat după încheierea 
transmisiei la TV a meciului U- 
nlversitatea Craiova — F.C. Kai
serslautern) să ia drumul „Ză
voiului" vilcean. Sigur că ad
versarul întîlnit nu se situează 
In grupa țărilor cu un fotbal 
avansat pe plan european, dar 
cu toate acestea nu putem 
minimaliza acest succes catego
ric, ca și maniera In care au. 
abordat partida jucătorii antre
nați de Marcel Pigulea și Gosti- 
că Toma și modul in t y au 
obținut o victorie la scorul de 
5—0. Important este că toate cele 
cinci goluri — unul mai frumos 
ca altul — au fost urmarea unor 
faze bine oonstruite, pe fondul 
unui joc valoros pe care „ai 
noștri" l-au controlat „da capo 
al fine". Cele trei meciuri de 
verificare din zilele premergă
toare partidei cu Cipru, toate 
ciștigate de lotul de juniori (3—1 
cu Chimia Rm. VUcea, 3—1 cu 
Minerul Horezu și 7—2 cu Lotrul 
Brezoi), anticipau reușita tineri
lor fotbaliști, Întărind ideea că 
el au atins forma de vîrf la mo
mentul oportun, exact In preaj- 

• AFLAM CU PROFUNDA TRISTEȚE vestea încetării din viață. 
In virată de 78 de ani, a antrenorului emerit COLOMAN BRAUN- 
BOGDAN, reputat tehnician care s-a ocupat de pregătirea e- 
chlpei naționale și a dlvizionareilor „A“ Jiul, U.T.A., Sportul 
studențesc, Rapid București, Dinamo București, ani de-a rfndul 
cohslller al F.R.F. Coloman Braun-Bogdan s-a distins în întrea
ga sa activitate prin pasiune profesională, împărtășind din bo
gata sa experiență multor generații de antrenori șl Jucători. 
Mișcarea fotbalistică din țara noastră pierde un suflet rar și 
un slujitor devotat. Imnormintarea va atica loc sîmbătă 19 
martie, la Arad.

meritul că a fost „acolo". în 
careu, la mingea pe care a 
transformat-o în gol i Tilihoî 
a suportat handicapul unei 
prelungite absente. A luptat 
curajos spre a-și recăpăta for
ma si a jucat foarte sigur în 
fata unui adversar puternic, 
Nilsson. Ștefănescu, sigur, calm, 
un adevărat căpitan de echipă, 
are, în plus, meritul de a fi 
rămas în teren deși acuza du
reri puternice la un picior 7 
Ungureanu, același fundaș fd&» 
te sigur, sobru, mereu gata să 
apară în atac ; Țicleanu a apă
rut ca unul dintre cei mai 
buni jucători ai partidei. Des- 
fășurînd atît de caracteristicu-i 
travaliu, la fel de util In a- 
părare și în atac, mijlocașul 
craiovean a cules multe si în
dreptățite aplauze ale „tribu
nelor" ; Donose, printr-o acti
vitate inteligentă, și-a înde
plinit. . foarte bine rolul de 
„lianv1 între linia de fund si 

tar cu un șut din unghi, din 
afara careului, și scoFul este 2—0 
în favoarea noastră. O- neatenție 
a lui Cirstea va fi sancționată 
prompt, în min. 51, de UVELIUS, 
care reduce din handicap. Echipa 
noastră iși accentuează domina
rea, dar nu mai reușește decît 
un singur gol, printr-o execuție 
de efect, dintr-o lovitură liberă 
din unghi închis (un fel de cor
ner scurt), autor același HAGI 
O victorie meritată și o revanșe 
pe măsura după usturătoarea în- 
fringere de marți.

Arbitrul Cr. Teodorescu (Buzău) 
a condus foarte bine formațiile : 
ROMANIA : Barba (min. 73 Stîn
gaciu) — Rus. Cirstea, Stredie 
(min. 26 MESZAROS), Bănuță — 
Musznay (mi.i. 41 HAGI), Săn
doi (min. 41 Văsii), MATEUȚ - 
BOBARU, Nuță, Mărgărit. R. D. 
GERMANA : Larmis (min. 73 
Schlegel) — Roser, WALDOLW, 
Kracht, Franke — Weilandt, 
Klotz (min. 41 Uvelius), Fokler 
— Sercander (min. 60 Leichsen- 
ring), SAMMER, Vogel.

Adrian VASILESCU

ma meciului cu Cipru, care ur
ma să hotărască participarea se
lecționatei de juniori a Româ
niei la turneul final al campio
natului european ce se va des
fășura între 13—23 mai in An
glia,

îmbucurător a fost faptul că 
aproape toți jucătorii folosiți in 
meciul cu Cipru au dat satis
facție. Echipa a demonstrat — 
și-a cristalizat o idee de joc 
dețiine o bună capacitate de 
fort, calități care i-au permis 
desfășoare numeroase acțiuni 
fenslve — pe cit de variate

că 
Șl 
e- 
să 
o-

______  ... ... pe 
atît de bine conoepute —, înche
iate cu numeroase șuturi la poar
tă. O bună impresie au lăsat 
portarul Stîngaciu (inspirată che
marea la lot a acestuia), funda
șii centrali Cirstea șl Meszaroș, 
mijlocașii Săndoi și Mateuț și 
Întreg „trioul" din prima linie, 
Văsii, Țiriea, Hagi, autorii celor 
cinci goluri ,,de kinogramă".

In cele aproximativ 50 de zile 
care au mai rămas pină la ple
carea in Anglia, antrenorii tre
buie să insiste asupra îmbunătă
țirii jocului fundașilor laterali, 
care in meciul cu Cipru s-au si
tuat sub valoarea celorlalți co
echipieri. Totodată, programul 
de pregătire • care urmează tre
buie să cuprindă cît mai multe 
jocuri de verificare cu caracter 
de omogenizare, în dorința atin
gerii unei forme de virf la C.E. 
din Anglia. Pentru că, să nu 
uităm, acolo, în țara unde s-a 
născut jocul cu balonul rotund, 
juniorii noștri vor intîlni 
fotbalului juvenil de pe conti
nentul nostru șl misiunea lor va 
fi cu totul alta — infinit mal 
gre3 _ decit in meciul cu Cipru t

Gheorghe NERTEA

atac ; Geolgău, fin tehnician și 
simțind mereu „mingea de 
a fost pe punctul de a 
decizia meciului cu un 
de oră înainte de final 
si-a creat, singur, o mare

gol", 
forța 
sfert 
cînd 

___ __w.. ____ ____ _  . oca
zie de gol, t>e cate — din pă
cate — a ratat-o ; Cîrtu, înlo
cuitorul lui Geolgău. a încercat 
să declanșeze acele caracteris
tice acțiuni personale ; Bala.ci a 
muncit mult pentru echipă, și-a 
etalat clasa lui de Joc , șl ă 
executat fără reproș lovitur.l 
liberă din prima repriză ; Cri- 
pan a confirmat din plin fii 
prima jumătate de oră ă me; 
ciului revenirea de f'>rmă. Din 
păcate, s-a accidentat, fiind ne
cesară înlocuirea lui ț Beldeă- 
nu a venit cu atît de prețioa
sa lui capacitate de orientare 
a jocului și de mobilizare a 
coechipierilor ; Cămălaru a 
luptat enorm, cît a putut, cu 
Briegel, acesta fiind ajiîtat me
reu și de Melzer, șl a reușit 
citeva acțiuni bune. Printre ele. 
șutul prin surprindereticare â 
cj..,_______________ fazej fle gol.



T!BOR KCP/’ CZ A

DE PATINAJ VITEZĂ
La Concursul internațional de 

patinaj viteză de la Ulan Bator, 
capitala R.P. Mongolă, la care 
au participat patinatori din 
România, U.R.S.S. și țara organi
zatoare, reprezentanții noștri au 
avut o frumoasă comportare, în 
frunte cu Tibor Kopacz, care a 
avut in iarna aceasta citeva suc
cese internaționale (printre care 
și locul 5 la C.L.). La această 
ultima competiția internațională 
a sezonului T. Kopacz a cîști- 
gat toate probele poliatlonului 
mic. Rezultate note bile au reu
șit și ceilalți patinatori români 
prezenți la Ulan Bator — Miha- 
ela Tirfuș, Ion Opincariu și Dezi- 
deriu Jenei.

REZULTATE — bărbați 500 m î
1. T. Kopacz 39,8, 2. D. Jenei
39,9, 3. Taganov (U.R.S.S.) 40,3;
3000 m : 1. T. Kopacz 4:20,1, 2.

„CENTURA DE AUR"
(Urmare din pag. I)

Vești interesante și din în
depărtata Cubă. Un telex sosit 
la Federația română de spe
cialitate anunță sosirea oaspe
ților cubanezi sîmbătă. cu o 
formație, ca de obicei, puterni
că. cu sportivi a căror carte de 
vizită este bine cunoscută si de 
iubitorii sportului cu mănuși de 
la noi : Hipolito Ramos (vice- 
campion olimpic). Pedro Re
yes, Rafael Cardenas, Jesus 
Solet. Angel Espinosa, Ultimi- 
no Ramos, Candelario Duver- 
gel, Jose Aguilar (bronz la 
J.O.) si Anselmo Laine. De Je- 
sus Solet vă mai amintit!, pro
babil. La ..Centura de aur“ din 
1978 era un... puști teribil, care 
a ajuns în finală după ce a 
trecut cu ușurință de Pinango 
(Venezuela), apoi de Teodor 
Dinu si Dumitru Cipere. ce- 
dind în finala cu Ibrahim Fa
redin cu o decizie de 3—2. 
Acum îl vom vedea evoluînd 
la categoria pană.

Printre cei 5 boxeri francezi 
care și-au anunțat participarea 
ta comp title figurează si Aii 
Ben Maghenia, vicecampion 
mondial de tineret la Yokoha
ma în 1979, cîștigător al „Cen
turii de aur“ în 1980. Colegii 
săi de echipă se numesc Ray
mond Armand, Roland Leclercq, 
Yves Boudouani si Gilbert 
Dele.

„Centura de aur“ atrage la 
București și la această a 
XII-a ediție boxeri valoroși de 
peste hotare, in compania că
rora pugiliștii noștri îsi vor ve-~ 
rifica stadiul de pregătire. Cei 
mai buni boxeri români vor fi 
selecționați în echipa reprezen
tativă . pentru Campionatele eu
ropene din luna mai.

•TELEX*
AT1ETISM • La maratonul de 

la Rotterdam (9 aprilie) și-au 
anunțat pârtiei pa r-a cei mai buni 
specialiști ai distanței, în frunte 
cu americanul Alberto Salazâr 
(2h08:l3), australianul Robert de 
Castella (2h08:18) — primii doi
performeri ai tuturor timpurilor
— și olandezul Gerar-d Nijboer, 
campionul european (2h09:9i), cel 
mai bun rezultai al unui mara- 
tonist de pe continentul nos
tru).

CICLISM q Irlandezul Sean 
Kelly a cîștigat pentru a doua 
cară consecutiv cursa clasică 
Paris-Nîsa. Clasament final : 1. 
Sean Kelly (Irlanda) 3.02:19, 2. 
Jean-Mary Grezet (Elveția) 
30.03:22, 3. Steven Rooks (Olan
da) 30.03:33, 4. Joop Zoetemelk
(Olanda) 30.04:01 5. Michel Lau
rent (Franța) 30.34:45 etc. Ulti
ma etapă a competiției, a 7-a, 
contracronometru individual (11 
km) la Nisa a fost cîștigată de 
Kelly în 20:19,54 • Com
petiția „Marea Tireniană — 
Marea Adriatică'1 s-a încheiat la 
San Benedetto del Trento (Ita
lia) cu victoria italianului Rober
to Visesntini, 22 50.09 Ultima eta
pă, a 5-a, contracronometru indi
vidual, a fos; cîștigată de Bert 
Oosterbrosch (Olanda), 18,300 km 
în 23:Î4.

FOTBAL • In meci amical la 
Magdeburg : R.D. Germană — 
Finlanda 3—1 (2—0) în fața a
12 000 de spectatori. Au marcat 
Streich (min. 11). Richter (min. 
15 și 62), respectiv Hjeln (min. 
82). • In preliminariile C.E. de 
juniori : gr 10, la Geneva : El
veția — R.F. Germania 1—1 (1—1), 
în tur 0—2, R.F. Germania s-a 
calificat pentru turneul final; 
gr 13, la Schwecha* : Austria — 
Ungaria 0—1 (0—0) : o Meci a- 
mical la San Jose : Costa Rica
— Mexic 0—1 (0—i).

ȘAH • Campionatul Iugosla
viei a fost cîștigat de mamele 
maestru Dusan Ralkovicî 12 p, 
urmat de Bojid-ir Tv>« novici 12 p. 
Kurajica 11,5 n NikoHci 11 p 
etc.

TENIS • Marc su.'oriză in pri
mul tur la MuiiChen : Dickson
— Lendl 6—1 6—2’ o Echipa 
R.P. Chineze a cîstîeat campio
natul Asiei, învingînd la Kuala 
Lumpur cu 2—1 formația In
diei.

CÎȘTIGAT CCLCURSUL

DE LA ULAN BATOR
I. Opincariu 4:34,7, 3. Timanov 
(U.R.S.S.) 4:33,2 ; 1500 na : 1. T. 
Kopacz 2:00,8, 2. I. Opincariu
2:02,5, 3. Timanov 20:0!,0; 50J0m: 
1. T. Kopacz 7:30,2, 2. Raino 
(U.R.S.S.) 7:40,3, 3. I. Opincariu
7:56,5 Clasament general : 1. 
T. Kopacz 168,136 p, 2. I. O- 
pincanu 175,763 p, 3. Timanov 
17o,096 p. Femei — 500 m : 1.
Mihaela Timiș 46,0, 2. Timanova 
(U.R.S.S.) 47,2, 3. Samatohina
(U.R.S.S.) 48,0; 1500 m : 1. Ti
manova 2:24,1, 2. Samatohina
2:27,7, 3. Mihaela Timiș 2:31,6;
1000 m : 1. Timanova 1:30,9, 2. 
Mihaela Timiș 1:33,5, 3. Sama
tohina 1:34,5; 300C m: i. Tima
nova 5:10,0, 2. Samatohina 5:15,3, 
3. Altanhteteg (R.P. Mongolă) 
5:34,2. Clasament general : 1.
Timanova 192,349 p, 2. Samato
hina 197,033 p, 3. Mihaela Timiș
199,316 p.

0 NOUĂ TEDERAȚIE INTERNAȚIONALĂ sportivă... filatelia olimpică
La Lausanne, oraș in care se 

află sediul Comitetului Inter
național Olimpic, in prezența 
președintelui acestui important 
organism, a avut ioc, nu de 
mult, adunarea festivă de con
stituire a unei noi federații 
internaționale sportive, cea 
de... filatelie olimpică ! Ideea

în semifinalele Cupelor europene

NICI UNA DINTRE LAUREATELE EDIȚIEI 
TRECUTE NU MAI ESTE ÎN COMPETIȚIE!

Cînd comentatorul sportiv al 
Agenției „France Presse" a fă
cut pronosticuri privind echipele 
care se vor califica In semifina
lele Cupel U.E.F.A. — alegînd-o 
printre ele pe Universitatea Cra
iova — a avut, iată, deplină 
dreptate !...

Acest succes fără precedent do- 
bîndit de o reprezentantă a fot
balului nostru a fos-t subliniat 
de presa internațională, numeroa
se publicații cerîndu-ne amănun
te după partida de miercuri a 
craiovenilor.

Acum urmează semifinalele ! 
Cine va fi adversara Universită
ții ? Răspunsul îl vom avea 
astăzi la prînz. după tragerea la 
sorți la sediul U.E F.A., de la 
ZUrlch. Toate cele trei posibile 
partenere sînt făr* îndoială foar
te puternice. S.C. Anderlecht, de 
pildă, fără să forțeze, a învins 
pe Valencia cu 3-1 (2—0), prin
golurile lui Brylle (2) și de Gro- 
ote, respectiv, Ribes. Bohemians 
Praga a reușit la Dundee ce și-a 
propus : un scor egal (0—0), ob- 
ținînd calificarea în urma vic
toriei de acasă, cu 1—0. Porta
rul Hruska, de la praghezi, a 
fost cel mai bun de pe teren ! 
Cum era de așteptat, Benfica a 
intrat în semifinale: 1—1 cu Ro
ma (în tur 2—1), prin golul lui 
Filipovicl (care a mal marcat 
alte două și în orima partidă), 
iar italienii au egalat prin Fal
cao în min. 85.

Ce s-a întîmplat în celelalte 
două competiții continentale ? De 
la început trebuie să subliniem

Caleidoscop — „SOȚII44
Vă prezentăm astăzi un alt capitol al 

caleidoscopul îl nostru care, vă mai 
amintiți desigur. « fr>st dedicat „soților". 
Acum ne vom ocupa de acele familii al
cătuite din soți practicânți a discipline 
sportive diferite. Din multele exemple pe 
care le știm vom aminti doar de citeva 
pe care le vom p/ezenta fără o anume 
ordine prestabilită .
• Cuplul de sportivi sovietici Valeri 

Borzov și Ludmila Turisceva pare să fie. 
Intr-adevăr, familia j&a -nai reprezentativă. 
Valeri a fost cel mai valoros alergător de 
viteză al anilor trecuți. In 1972, la Mun- 
chen, el a cîștigat medaliile olimpice de 
aur la 100 m (10,14 s> ?i la 200 m (20,00 s), 
iar în 1969 a fost campion european la 
Atena, 100 m — 10,4. titlu pe care l-a 
menținut și după doi ani, la Helsinki, unde 
în afară de 10C m (10,27) a cîștigat și la 
200 m (20,30), iar în 1974, la Roma, a cîș
tigat din nou ..suta" tot în 10,27 s ! tn 
afara acestor titluri Borzov mai deține 
încă multe altele în •ntrecerile pe teren 
aooperit. Soția sa Ludnâila a fost repu
tată gimnastă, componentă a echipei cam
pioană olimpică la Miînchen și Montreal, 
iar în 1972 a urca* oe prima treaptă a 
podiumului olimpic și la individual oom- 
pus (77,025 p). A fost, de asemenea, de 
mai multe ori camnioană mondială.

S Tot o astfe' de familie... atleto-gim- 
nastică este și ce« a sportivilor ceho
slovaci J.osef Odlozil și Vera Ceaslavska. 
Odloziî a fos* un bun alergător de semi- 
fond (deține un rezultat da- 3:37,6 pe 1500 
m din anul loș*?; medaliat cu argint la 
J.O. de la T°kio. !n 19*54 cînd a fost cro
nometrat în 3:39 6) Soția sa Vera a venit 
In căsn’cfe cu o zestre — sportivă — 
foarte mare Ca sa ne referim doar la 
medaliile oHmrUce rt*» aur vă vom spune, 
iată, că tn 1961 «i »a a fost campioană
olimpică la iD<?vîd”al c mpus cu 77,564 p

și, respectiv, 78,250 
p. A mai fost cam
pioană, în aceiași 
ani, la sărituri 
(19,423 p și 19,775 
p), tar la To
kio a mai cîștigat 
și la bîrnă (19,449 p), la Ciudad de Mexico 
a ieșit învingătoare la paralele inegale 
(19.650 p). Deci: 6 medalii olimpice de
aur, cărora Vera Ceaslavska le-a mai a- 
dăugat unele de argint și bronz, precum 
și altele Înregistrate la campionatele lu
mii și la oele continentale.
• In mariajul său „sportiv" Alexandru 

Szabo a venit cu o... minge de polo în 
timp ce soția sa Olga Orban a adus o... 
floretă de aur. Fără a minimaliza reali
zările soțului, implicit succesele reprezen
tativei naționale de polo, ale cărei culori 
le-a apărat în citeva sute de jocuri inter- 
mlion^e. trebuie să fiți, totuși, de ar
că izbînzile Olgăi dntăreso oricum mai 
mult Ol^a Szabo a fost campioană mon
dială in 1962. la Buenos Aires și, împreună 
cu reD-ezentativa României, a cîștigat ti
tlul mondial pe echipe în 1969, la Havana. 
Ol ga are. de asemenea, In palmares locuri 
fruntașe în competiția olimpică. în 1956, 
la Malbourne a fost a doua după un ba
raj cu englezoaica Shene și de două ori, 
în 19n8 și 1972 a făcut parte din echipa 
medny-’ată’ cu bronz, asta ca să nu mai

numeroasele succese repurtate pe 
n’-'nș“k atîtor și atîtor alte ooncursuri.
• O ‘înără familie de sportivi este și 

cea a handbalistului Vasile Stingă, unul 
dintre cei valoroși jucători din lume, și 
bas'’h°tb'’bsta Ecaterlna Bradu. Stîngă, 
pr^-^i’Ti b:ne știți, este o adevărată soai- 
rră a notarilor, un șutet de o eficiență 
cu tnful deosebită. Anul tPecut, cu prilejul 
C.M. de handbal desfășurat în R.F. Ger
mania, Vasile a fosț „tunarul nr, 1" al

„învingătorul sare fileul pentru a strînge mina învinsului. Bucuria 
și politețea se amestecă în acest salt. Fericirea și necazul se 
confundă. învingătorul a trecut linia de separație și nici nu-ți mai 
doi seama că există și un învins".

Paul VIALAR 
scriitor francez

„TROFEUL JESSE C. ENS“
PENTRU MARY EECKER-TABB
După ce cu citeva săptămîni 

în urmă i-a fost decernat „Tro
feul Sullivan”, cea mai impor
tantă recompensă anuală a 
sportivilor amatori americani, 
atletei Mary Beckcr-Tabb i-a 
fost atribuit, miercuri, și „Tro
feul Jcsse Owci.s". In decursul 
sezonului compețițional al a- 
nului trecut, Mary Decker- 
Tabb a corectat mai multe re
corduri mondiale de la o milăy 
la 10 000 m.

Cu acest trofeu în memoria 
lui Jesse Owens, au mai fost 
distinși patinator ul Eric Hei- 
den (S.U.A-) în 1931 și alergă
torul Sebastian Coe (Marea 
Britanie) în 1932, 

se justifică înainte de toate 
prin extraordinara dezvoltare 
pe care a luat-o, în ultimele 
decenii, în întreaga lume, fila
telia sportivă cu tematică olim
pică. Se pare că această te
matică este, la această oră, cea 
mai larg răspindită pe mapa
mond.

faptul că atît în „Cupa campio
nilor cît și în „Cupa cupelor- 
ambele deținătoare ale trofeului 
au fost eliminate I Aston Villa 
(C.C.E.) a fost întrecută de Ju
ventus. La Torino. Juventus a 
învins cu 3—1 (2—0), prin go
lurile lui Platini (2), TardeUl, 
respectiv White. C.F. Barcelona, 
câștigătoarea Cupei cupelor, acum 
ou un nou antrenor, Cesar Me- 
notti, și cu Marad-ona în forma
ție, a terminat la egalitate, „a- 
casă", ou F.C. Austria: 1—1
(1—1), după ce în tur scorul fu
sese tot egal. Vienezii s-au ca
lificat grație golului marcat în 
deplasare, e< deschizînd scorul 
prin Steinkopler, după care A- 
lesanoo a egalat ! „Nu mă aștep
tam — spunea Menotti — ca o 
echipă cu atitea vedete să joace 
așa de dezordonat ca noua for
mație la care am venit... Aici e 
mult de lucru !...“

Trecînd la restul partidelor din 
C.C.E. vom consemna eliminarea 
celeilalte formații engleze, F.C. 
Liverpool. în fața lui Widzew 
Lodz. Englezii au învins, greu, 
cu 3—2 (1—1 . după ce pierdu
seră în tur cu 2—0 ! La Liver
pool au Înscris Neal și, respec
tiv, Tlokinski ambii din penalty 
în prima repriză, apoi polonezul 
Smolarek a marcat, după pauză, 
pentru ca în continuare gazdele 
să „semneze" de două ori prin 
Jan Rush și Hodgson — acesta 
din urmă în min. 90 ! Gazdele 
au jucat fără Dalglish — tunarul 
echipei, iar oortarul polonez 
Mlynarczyk a fost ce^ mai bun

rdaniada de scrimă
-ii -.TH-ar-g — ttiwmtii !■! awimwi" r ■ m

JUNIORII ROMÂNI AU OBȚINUT 6 TITLURI DIN 8 !
Recent s-a încheiat la Atena 

cea ele a 6-a ediția a Balcania
dei de scrima rezervată juniori
lor. Din cele 8 titluri puse în 
joc, 6 au revenit tinerilor scri- 
meri români. Astfel, în proba 
feminină individuală de floretă, 
primele patru locuri au fost o- 
cupate de reprezentantele noas
tre : G. Beca, R. Lazar, C. Che- 
laru, R. Dumitrescu, iar pe po
diumul probei masculine de flo
retă au urcat, în ordine, File,

Pt GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
• ÎN ZIUA A ȘASEA A 

C.M. DE HOCHEI grupa „C“, la 
Budapesta, s-au întîlnit echi
pele : R. P. Chineză — Dane
marca 6—1 (2—1. i—0, 0—0), 
Bulgaria — Spania 4—4 (0—0, 
2—1, 2—3). Toate echipele au 
jucat pînă acum cite 4 meciuri. 
Clasamentul : 1. Olanda 8 p,
2. R. P. Chineză 8 p, 3. Un
garia 6 p, 4. Danemarca 4 p, 
5. Bulgaria 3 p, 6. Franța 2 p, 
7. Spania 1 p. 8. R.P.D. Co
reeană 0 p.
• LA TORUN s-a disputat 

jocul amical dintre reprezen
tativele de hochei ale Polo
niei si Norvegiei. Gazdele au 
repurtat victoria cu scorul de 
9—3 (0—1, 5—1, 4—1), 

Surpriză la Barcelona ! Echipa gazdă termină la egalitate cu 
Austria Viena (1—1) și deținătoarea trofeului este eliminată din 
Cupa cupelor. In imagine, austriacul Steinkopler se apropie da 
poarta catalană și va înscrie primul gol ! Telefoto : A.P.-Agerpres
de pe teren. Cine ar fi crezuit ca 
Hamburg S.V. sâ fie învinsă a- 
casâ, după acel 3—0 în deplasare, 
cu Dinamo Kiev ? și totuși, lide
ra campionatului vest-german a 
pierdut pe „Volksparkstadion" cu 
2—1 (0—0), prin punctele marca
te de Hartwig, pentru gazde, res
pectiv Besonov și Evtușenko. 
Rea! Soeiedad San Sebastian a 
dispus de Sporting Lisabona cu 
2—o (1—0). grație golurilor lui
Larranaga și Baqueiro, obținînd 
promovarea în semifinale. Partida 
a fost bine condusă de Nicolae 
Rain ea.

In Cupa cupelor, scoruri 
strinse în meciurile de la Madrid 
șl Aberdeen. Real a cîștigat greu 
cu 2—1 (0—1) în fața lui Inter 
dn tur 1—1). după ce italienii 
au condus cu -1—0 prin golul lui 
Altobelli, apoi, după pauză, gaz
dele au marcat în minutele 51 
șl 56 prin Salguero șl Santillana. 
După cum era de prevăzut, A- 
berdeen — lidera campionatului

Ccsta și Soroceânu. In probele 
pe echipe, la toate cele patru 
arme victoria a revenit repre
zentativelor României, cele de 
floretă feminin și sabie încheind 
neînvinse. Doar în probele indi
viduale de spadă și sabie, scri- 
merii noștri nu s-au putut im
pune în final, titlul la spadă re
venind turcului Dizioglu (Sebok
— locul 4), iar la sabie grecu
lui Babanasis (Anghel și Sultan
— locurile 2 și 3,.

• 1N TURNEUL DE LA 
SAPPORO, din preajma înce
perii grupei „B“ a campiona
tului mondial de hochei : Aus
tria — Elveția 7—4 (2—0, 4—1, 
1—3) ! și S.U.A. — Japonia 
12—3 (3—2, 3—0, 6—1).
• PE PIRTIA DE LA SAR- 

PLANINA, în Iugoslavia, 
miercuri s-a desfășurat o cursă 
masculină de slalom uriaș con- 
tînd pentru „Cupa Europei". 
S-au clasat pe primele jocuri s
1. Joel Gaspoz (Elveția) 2:33,11.
2. Yves Tavernier (Franța)
2:33,17, O. Giinther Mader (Aus
tria) 2:33,38, 4. Aleksandr Jirov 
(U.R.S.S.) 2:33,44, 5. Martin
Hangl (Elveția) 2:33,68, 6. Hans 
Pferen (Elveția) 2:33,86.

Scoției — după scorul alb (0—0) 
la MUnchen a cîștigat în fața 
Iul Bayern și s-a calificat. Soor: 
3—2 (1—1). Au înscris, Simpson, 
McLelsh, Hewi+t, respectiv, Au- 
genthaler și Pfluger De notat 
însă că în min. 61 oaspeții con- 
duoeau cu 2—1 ! Singura partidă 
care a necesitat prelungiri a fost 
aoeea dintre Watersehei și Paris 
St. Germain: 3—0 (2—0, după 
90 de minute), echipa belgiană 
(învinsă ou 2—0 în tur) a obți
nut calificarea, prin golurile în
scrise de Gundmundson, R. Jan
sen șl P. Jansen.

In concluzie, putem spune că 
cele trei competiții oferă un ta
blou interesant, chiar inedit, prin 
repartizarea echipelor pe țări. 
Astfel, cele 12 echipe provin 
din Spania, Belgia cîte două, I- 
talia, Polonia, R.F. Germania, A- 
ustria. Scoția. Cehoslovacia, Ro
mânia și * Portugalia cîte una I 
Nici una din Anvlia !

Ion OCHSENFELD

competiției ou 65 go'uri la activ, ceea ce 
constituie un record în materie la ,,mon
diale". Stingă & fost, de asemenea, golgeter 
și la campionatul mondial universitar din 
Franța, în 1981, oompetiție cîștigată de e- 
chipa României. Soția sa este jucătoare 
de bază a reprezentativei studențești a 
țării noastre, medaliată cu bronz la Uni
versiada de la București.
• Jucătorul de linia a Ill-a (nr. 8) în 

XV-le național, înaltul Pompiliu Borș, 
coautor la succesele de prestigiu, din ulti
mii ani, ale rugbyului românesc este că
sătorit cu ștefania Ginrea, lucătoare de 
baschet componentă de bază a echipei 
naționale.
• Canoistul Andrei Igorov, medaliat cu 

argint (1000 m) la J.O. din 1964, de pe 
lacul Sagami, de lingă Tokio, cam
pion european în 1965 la Snagov (10 000 
m) și în 1967 la Duisburg (10 000 m), o 
are ca tovarășe de viată pe handbalista 
Maria Boși, fostă jucătoare a echipei re
prezentative.

0 Alte asemenea familii: Vasile Popa 
(baschet) șl Cornelia Popescu (atletism, 
recordmană națională la săritura în înăl
țime cu 1,93 m din 1976). Mircea Sandu 
(fotbalist la Sportul studențesc și fost ju
cător al naționalei) și Simona Arghir (fostă 
componentă de bază în echipa de handbal a 
tării), Traian Ivănescu (fotbal) si Doina 
Corbeanu (volei), amîndoi — astăzi — a- 
preciați antrenori în sporturile respective, 
care l-au consacrat etc.

Romeo VILARA

Redacția administrația cod 79773 București, ttr V Conto 14 MIR I, tel centrală 11 79 78 11 50 59 secția eoresp. 12.42.28 | interurban 437 i telei 16 358 romsp î’parul I P. .Informoțla-.
“ențru Străinătate : abonamente prin IlEXIM - departament? export import presă. P.O. Box 136-137 telex 11 226, București itr. 13 Defembre nr. 6. R. 1, 2, 3, 4 10 343


