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MAREA AMBIȚIE A FOTBALIȘTILOR CRAIOVENI 
A ÎNVINS INTR-O MAGNIFICĂ NOAPTE DE APRILIE
• Un meci de fotbal eu

accente epice care oferă craio-

venilor șansa unei calificări de

răsunet • Cămătaru — într-un

recital inegalabil ; Ciupitu - ca

in prima tinerețe ; [>>nose

dF un dispecer de clasă ; Țiclea

- clarvăzător și fără-, lenti

nu

lentila

de contact - cîțiva dintre remar-

cojii unei MINUNATE ECHIPE

LISABONA, 7 (prin telex). — 
„Va fi o noapte magnifică pen
tru Benfica", scria revista săp- 
tămînală a acestui club uriaș 
care numără 65 000 de membri 
cotizanți și se bucură de sim
patia a circa 3 000 000 de por
tughezi, după cum ni s-a de
clarat la vizita pe care am fă
cut-o la sediul Benficăi.

Ne-a plăcut această expresie 
de „noapte magnifică" pe care, 
din fericire, norii amenințători 
de ploaie din ziua jocului nu 
au deranjat-o. Ziarele, radioul 
și televiziunea portugheză, ca 
și mii de suporteri de pe ave- 
nidele Lisabonei care afișau 
steaguri, eșarfe, pălării de cu
lorile roșu-alb, o întreagă mo
bilizare pentru cîștigarea u- 
nui joc important în care toa
tă suflarea fotbalistică din Por
tugalia aștepta un scor fa
vorabil care să nu mai dea 
griji Benficăi în meciul retur 
de la Craiova. Ca să fim sin
ceri, toți cei care ne aflam 
aici în jurul echipei, eram în
grijorați, mai ales că Benfica 
avea tot potențialul la dispozi
ție, în timp ce formației noas
tre îi lipseau cei mai buni ju
cători, în același timp cei mai 
buni fotbaliști români ai anu
lui 1982, Bălăci și Ștefănescu. 
TOCMAI ÎN MOBILIZAREA 
GENERALA A ECHIPEI, A 
ANTRENORILOR ȘI CONDU
CĂTORILOR SAI — CA UN 
RĂSPUNS, PRIN FAPTE, LA 
SPRIJINUL PRIMIT DIN PAR
TEA ORGANELOR LOCALE 
DOLJENE DE A SUPLINI A- 
CESTE GOLURI DIN ECHIPA 
CONSTA SECRETUL ACES
TEI MARI PERFORMANȚE 
CRAIOVENE DE -------- ------
NOAPTEA. ACEST 
ȚINUT NU PRIN 
DISPERATĂ TIMP 
MINUTE, CI PRIN 
GANIZAT, CU 
ATACURI ȘI CU i 
GOL.

MIERCURI 
' 0—0 OB- 

APĂRARE 
' DE 90 DE 

JOC OR- 
CONTRA- 

OCAZI1 DE

„PE FICIORII
CEI FAINI

Al CRAIOVEI 
li ȚUCĂM 

PE TOȚI
Șl SĂ NE

TRĂIASCĂ !“
Oameni buni, toatâ lu

mea vorbește de fotbal I
Minunata noapte lusita

nă a bravilor noștri jucă
tori olteni — care s-au bă
tut ca leii, s-au bătut eroic

din Lisabona.
Cămătaru a fost miercuri noapte pe„ tot terenul, făcind o puternici impresie spectatorilor 

Telefoto : A. P. AGER PREȘ

pentru patria noastră, pen
tru numele și renumtele ei 
în lume, pentru noi, cei de 
acasă, care am adormit 
abia spre dimineață cu fap
ta lor în gînd — ne-a um
plut inimile de o mare 
bucurie și ne-a luminat și 
mai mult frumoasa zi de a- 
prilie pe care am trăit-o 
ieri.

Peste iot, pe străzi, 
tramvaie, în autobuze, 
întreprinderi, în școli,
vorbit mult despre fotbal, 
crîmpeile de discuții în ca
re revenea ba 
Cămătaru, ba 
Geolqău, al lui 
lui Țideanu și 
băieților de la 
dovedeau un lucru evident: 
mare bucurie □ produs în
patrie, care este casa vieții
noastre, 
olteni !

—Am 
sute de 
treaga țară- De peste’ 
soseau felicitări pentru 
ioveni.

„Să știți — ne-a. spus
din Maramu-

în 
în 

s-a

Se poate spune că, așa cum 
a evoluat miercuri noaptea la 
Lisabona, ca o echipă matură, 
care gindește fotbalul in fie
care fază, care contracarează 
atacuri cu luciditate și con
traatacă susținut și periculos. 
Universitatea Craiova se află 
într-un mare progres, ciștigat 
evident, pe parcursul acestei e- 
diții a Cupei U.E.F.A., în lup
ta dîrză cu echipe celebre din 
Europa.

De fapt, în ultimul timp. U- 
niversitatea Craiova și-a creat 
la fiecare nouă etapă in Cupa 
U.E.F.A. o strategie proprie, 
realizată prin studierea adver
sarilor, prin filmări, 
misii și interpretări 
cătorii săi. Astfel, a 
sibil ca în meciul cu 
Universitatea Craiova
prindă adversarii printr-o 
tică asemănătoare ou a lor, 
joc grupat, prin presing

retrans- 
cu ju- 
fost po- 
Benfica. 

să

ganizat din apărare, cu pase, 
și să lanseze două vîrfuri, 
cînd pe Crișan și Cămătaru, 
ciad pe Crișan și Geolgâu, Că
mătaru prețuind Ia mod spec
taculos și ~ netatilait pmă acum 
sarcini de apărare pini în 
careul mic păzit de Lung.

Astfel a fost posibil ea pri
mele mari ocazii de rol să le 
aibă echipa noastră. Tatonînd 
primele 15 minute forța 
joc a Benficăi. perioadă 
care echipele au fost egale, 
min. 18 Irimescu i-a pasat 
sus lui Cămătaru care, de_
8 m. a trimis mingea cu capul 
peste portarul Bento, care îl 
ieșise în lntimpinare, dar țin
ta a fost cu puțin greșită, ba-

de 
in 
in 
Pe 
la

Ionul trecind pe deasupra ba
rei transversale in oftatul u- 
riaș al stadionului care a ră
suflat ușurat Benfica a venit 
mult in atac, dar a fost 
prinsă de 
Crișan si 
cat insă 
de multe 
ii obligau 
specializați 
Totuși, in 
tea Craiova a avut 
mare ocazie de gol a celor 90 
de minute, o creație care a 
depășit periculozitatea fazei

numele 
cel al 
Crișan, 
al tuturor 

Universitatea

lui 
lui 
al

performanța fiilor săi

primit la redacție 
telefoane din în- 

tot 
cra-

sur- 
tac- 
prin 

»i 
chiar prin utilizarea jocului la
ofsaid, practicat de formația 
portugheză. Combinînd apă
rarea tn zonă cu marcajul di
rect făcut excelent de Tilihoi 
lui Filipovici și apoi de Beldea- 
nu lui Nene, cînd acesta a 
fost introdus fn echipă de an
trenorul Eriksson, jucătorii 

craiovend au știut să iasă or-

DERBY APLAUDAT,

Stelistul Scarlat înscrie un nou coș, tn 
ciuda opoziției adverse Foto : I. MIHĂICA

sur- 
contraatacuri in care 
Geolgăn s-au remar- 
nu au putut evita 
ori ofsaidul la care 
jucătorii portughezi 
în această tactică, 

min. 25. Universita- 
cea mai

Aurel NEAGU

(Continuare In pap 2-3)

UN „DUȘ RECE" PENTRU POLOISTII NOȘTRI
9 9

• Vicccampioana lumii - scorul zilei inaugurale • Azi, două reuniuni
Cea de a șaptea ediție a 

turneului internațional de polo 
al țârii noastre, dotat cu „Cupa 
României", a început ieri după- 
amiază la bazinul Floreasca din 
Capitală.

ROMANIA — CEHO
SLOVACIA 7—9 (3—2, 1—4, 
2—2. 1—1) ! O înfrîngere neaș
teptată, usturătoare a echipei

noastre, cu atlt mai alarmantă 
cu cit ea se produce in fata u- 
neia dintre viitoarele adversare 
din turneul de calificare pen
tru C.E. Cu o apărare agresivă, 
a^ătind o siguranță superioară,

VICTORIE MERITATĂ: 
STEAUA-DINAMO 70-66 
Campionii, singuri pc primul loc, dar lupta 

in Divizia „A" de baschet continua
Un meci splendid, în 

care ambele echipe au 
luptat pînă la epuizare, 
cu palpitante răsturnări 
de scor, cu multe faze 
spectaculoase, răsplătite 
cu aplauze la „scenă des
chisă", un public entu
ziast care a umplut pînă 
la refuz sala Floreasca 
(cînd se va juca această 
partidă la Palatul spor
turilor și culturii ?), iată 
atributele tradiționalului 
derby baschetbalistic din
tre Steaua și Dinamo, 
desfășurat, ieri, in ca
drul Diviziei „A". Au 
ciștigat steliștii — 70—66 
(39—36) — care, în felul 
acesta, au rămas singuri

în fruntea clasamentului 
(66 p), urmați la un 
punct de dinamoviști. 
Lupta pentru titlu ră- 
mîne, însă, deschisă, re
zultatul ei urmind să fie 
decis de ultimele două 
întîlnlri dintre aceste 
formații.

Referitor la întrecerea 
de ieri, vom menționa Că 
Steaua a condus mai 
multă vreme (18—10 în 
min 7, 49—44 în
min. 25, 61—54 min. 33), 
dar Dinamo a avut capa-

Oumitru STÂNCULESCU

(Continuare tn pag 2-3)

tînăr tocmai
reș - că la noi toți oame
nii au muncit joi mai 
inimă și mai cu spor, 
bucuria mare pe 
ne-au sădit-o in suflet fi
ciorii cei faini ai Craiovei. 
li țucăm pe toți și să ne 
trăiască!*

Cită emoție, cită ' mulțu
mire! Bravo,

Putem, 
in fotbal 
României 
în stima

cu 
cu 

care

băieți I
iată că putem și 
să urcăm numele 
sus, tot mai sus, 
întregii lumi I

Marius POPESCU

IN CUPA ROMÂNIEI
oaspeții au deschis scorul 
(Folacik, min. 0,43) dar golurile 
lui Moiceanu (min. 1,04) șl 
Hagiu (5,51) păreau să facă lu
crurile să intre pe făgașul nor-

Geo RAEȚCHI

(Continuare In pap. a 4-a)

Moiceanu înscrie primul gol al echipei noastre 
Foto : Ion MIHĂICĂ

„Internaționalele" de judo ale Româniși

TEST DECISIV PENTRU
Campionatele internaționale 

de judo ale României, care 
vor avea loc sîmbătă și du
minică în săla de atletism de 
la oomplexul ,,23 August* din 
Capitală, reunesc la această 
ediție ooncurenți din 9 țări 
(leii și-au anunțat participa
rea șl sportivii polonezi). Pen
tru reprezentanții țării noas

„EUROPENE"
tre competiția constituie un 
vest decisiv; cei mai * *
dintre ei vor concura la a- 
propiatele campionate euro
pene. Primii oaspeți au sosit: 
judoka din U.R.S.S, și Maroc. 
Azi sînt așteptați competitorii 
din Franța, Italia, R.D. Ger
mană. Polonia. Turcia și Un
garia.

buni



Victorioasă In meciul de handbal cu H. C. Minaur

DINAMO A PRIMIT PREA MULTE GOLURI! I
Desfășurat într-o sală — Rapid 

Ciulești — neobișnuită pentru 
amatorii de handbal din Capitală 
si la o oră — 16 — nepotrivită, 
derbyul de ieri, dintre Dinamo 
București si Minaur Baia
Mare, nu s-a bucurat de ambian
ta pe care o merita. Păcat, pen
tru că meciul a fost frumos, cu 
faze rapide, bine lucrate, cu o 
evoluție palpitantă a scorului. 
Dinamo — II. C. Minaur 28—25 
(12—10).

Echilibrat în marea majoritate a 
timpului meciul a scos în evidență 
tă ambele sisteme ofensive (in-

ventlve, cu forță de aruncare șl 
manevre abile), dar si fragilita
tea apărărilor șl lipsa de inspi
rație a tuturor celor patru por
tari folosiți. După un prim sfert 
de oră in care H.C. Minaur a 
condus de 6 ori cu un gol, Di
namo a avut o perioadă bună, 
de 1Q minute, a speculat cu mă
iestrie lacunele adversarului și de 
la 6—7 (mln. 14) a ajuns la 12—7 
(mln. 24) I Maramureșenii si-au 
revenit insă (ca un boxer din 
pumni..) sl au remontat, alun
gind la 12—13. peatr-a ca apoi, 
pe fondul dominării dinamoviști-

campionatele republicane
EVOLUȚII FRUMOASE.

TIMIȘOARA, 7 (prin telefon). 
Pe Bega au început joi Campio
natele republicane de canotaj- 
fond ale seniorilor. întrecerile 
din prima zi s-au desfășurat pe 
pe o vreme rece și capricioasă, 
starturile s-au dat din două în 
două minute, iar cursele contra- 
cronometru s-au desfășurat pe 
distanța de 8 00G m. Cea mai 
aplaudată finală a fost cea de 4 
rame băieți- A ciștisat echipajul 
medaliat cu bronz la ultima edi
ție a mondialei ar din Elveția : 
Constantin Airoaie. loma Vaier, 
Daniel Voiculescu, Petru losub. 
Canotorii pregătiți de antrenorii 
Dumitru Popa (Dinamo) și Con
stantin Cuteanu (Steaua) au fă
cut o cursă de mare ambiție, do
vedind forță si tehnică in greaua 
aită a visUtuluL Ei au fost 
aplaudați pentru frumoasa lor 
comportare.

CLASAMENT : 1. Lotul olimpic 
(Airoaie. Toma. Voicule.ca, losub) 
33:03 : 2. Politehnica Timișoara
35-21,8 : 3. Marina Mangalia
40:03.5. . ,

O altă întrecere care a stat In 
mod deosebit In atenția numero
șilor spectatori de pe malurile

dc canotaj lond

FINALE DISPUTATE
Begăi a fost cursa de 8+1. Cu 
o mai mare putere de luptă, cu 
o mal generoasă risipă de ener
gie. canotorii de la Steaua au 
ocupat primul loc. Principalii lor 
adversari, schifistii de la Dinamo, 
au sosit pe locul secund. CLA
SAMENT : 1. Steaua (Macovei.
Chlriae. Nîcolae. Mandoc. Cins
tea. Burceseu. Ciordar. Maxim 
-poeru) »:1M : 2. Dinamo
38:41.1 : 3. Marina Orșova 33 EA.

Concursul continuă vineri dimi
neață. cu probeie masculine. Ca
notoarele vor lua startul, in cele 
6 probe, vineri după-amiară și 
simbătă dimineața.

Vasile TOFAN

lor, să Re mal apropie la un gol 
in mln. 45 (18—19), 46 (19—20).
47 (20—21), S3 (24—25) «1 56
(35—26). Finaliștil Cupei cupelor 
au impresionat îndeosebi prin 
forța In atac a lui Roșea, Dogă- 
rescu si Durău, dar și prin apor
tul de eficientă al extremelor 
(Bedivan și Dulău), precum șl a 
pivotului Vasile Oprea. Prestația 
in apărare a fost insă sub nive
lul așteptărilor, astfel că antre
norii Gblță Licu si Valentin Sa- 
mungl vor trebui să lucreze in
tens si continuu cu elevii lor 
această fază, în care nivelul 
evoluției are o mare pondere in 
economia unui meci. Au marcat: 
Roșea 8, Durău 6, Dogărescu 5, 
Oprea 4. Bedivan 3 si Matei 2 — 
pentru Dinamo București, M. 
Voinea 8, Covaciu 7. Mironlue 3. 
O ros 3. Flangea 2. Boroș 1 șl 
nuberpursch 1 — pentru H. C. 
Minaur. Au arbitrat cu scăpări : 
R. Anlorhi ș: H. Bosrhner (Bra
șov).

Hristoche NAUM

Meciurile finalei Cupei cupelor 
la handbal mar cu’in, dintre Di
namo București și S.K.A. Minsk, 
se vor disputa la 23 aprilie (Bucu
rești, Palatul sporturilor și cul
turii, de la ora 17.15. arbitri : 
Nilsson și Wester din Suedia) si 
38 aprilie (Minsk de la ora IC. 
arbitri: Houtbracken și Nuser din 
Oianda).

a Tot ieri dupâ-amiazA s-a 
aisnutat si meciul Dinamo Bra
sov — Constructorul Arad (din 
etapa a XVI-a). dstigat de gaz
de cu 22—2S (11—IV.

Finalele „Daciadei" și ale campionatelor naționale de biatlon

JUNIORUL I. LESTYAN A DECIS
VICTORIA ȘTAFETEI A.S.A. BRAȘOV

Azi, la Snagov:

START ÎN CAMP1NATIH
fit CAIAC-CANfif

Sezonul competițional la ca- 
iac-canoe debutează astăzi pe 
lacul Snagov, cu întrecerile 
campionatului republican de 
fond. Ne vom reîntîlni, deci, 
cu cei mai buni caiaciști și 
canoiști fț țării, aflati la priy 
mul start oficial după mai 
multe luni de pregătire la 
munte, la bac sau pe lac. Ii 
vom revedea pe fruntașii 
sportului padelei și pagaei, 
dintre care nu vor lipsi Ivan 
Patzaichin, Toma Simionoy, 
Ion Bîrlădeanu, Ion Geantă, 
Vasile Dîba, Nicușor Eșeanu, 
Agafia Buhaev, Maria Ștefan, 
multipli campioni șl medaliați 
la Jocurile Olimpice Și campi
onatele mondiale.

PIATRA ARSA, 7 (prin tele
fon). Ultim» zi a finalelor „Da- 
ciadei” și ale campionatelor na
ționale de biatlon a programat 
oea mai interesantă probă, cea 
de ștafetă 4X7-5 km. La reușita 
Întrecerii au contribuit buna or
ganizare (asigurată de comisiile 
județene de schi Brașov șl Pra
hova), timpul exoepțional. zăpa
da tare și dorința competitorilor 
de a avea evoluții cit mai bune.

Conform așteptărilor, lupta 
pentru clștiganea ultimului titlu 
s-a dat intre ștafetele A.S. Arma
ta șl Dinamo dim Brașov, care 
au oferit celor prezenți un spec
tacol cum de mulți ani nu s-a 
mal văzut intr-o competiție si
milară. Dacă primul schimb a 
fost dominat de ștafeta Steagul 
roșu (prin T. Ilieș), in schimbul 
al doilea dinamovistul Fr. Foriko 
(zero tufe penalizare din două 
trageri) și-a adus echipa In prim- 
planul cursei, predlnd ștafeta cu 
30 d.e secunde avans. Al treilea 
schimb avea să schimbe și el 
ierarhia, pe primul loc trecind 
echipa A.S. Armata. Personajul 
principal al acestei realizări, ca 
dealtfel al întregului concurs, a 
fost juniorul I. Lestyan, autorul 
unei curse excelente, ou cel mal

oun timp (26:52) dintre toate 
schimburile și zero ture pena
lizare în poligon (!). Mai mult: 
acest tlnir de 19 ani și-a între
cut principalul adversar de la 
Dinamo, V. Magda, cu peste 2 
minute și jumătate ! Astfel că 
ultimul schimb al ștafetei A.S.A., 
Gh. Berdar, a avut de Îndepli
nit o simplă formalitate în a tre
ce primul linia de «osire, grație 
substanțialei „zestre- de timp.

Este o victorie meritată, dato
rată în primiri rlnd numărului 
mai mare de valori apropiate pe 
care îl poate prezenta, la aceas
tă oră, secția de biatlon a A.S. 
Armata Brașov. Deci, pe locul 
lntîl A.S.A., pe locm secund Di
namo (care are și meritul de a 
fi câștigat cele două titluri indi
viduale, prin VI. Todașcă).

Clasament: 1. A.S. Armata Bra
șov (Rădulescu, Bejenariu, Le- 
tyan, Berdar) 1.53:20 (ture pena
lizare), 2. Dinamo (Popa, Foriko, 
Magda, Todașcă) 1.56:00 (2), 3.
Steagul roșu (Hieș, Pelin, Sto- 
ian, Staicu) 1.59:22 (ț), 4. A.S.A. 
n 2.00:10 (4).

Radu TIMOFTE
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0 MAGNIFICĂ NOAPTE DE
(Urmare din pag. 1)

pe 
sin- 

sâ

a cărui accidentare anterioare 
a recidivat pe parcursul intîl- 
nirii. a fost de bun augui 
pentru că acesta a calmat jo
cul și l-a marcat pe Nene 
care intrase aproape în ace 
lași timp cu el. Benfica a 
continuat să atace și dups 
pauză, dar fără succes, fiindcă

DIVIZIA „A“
(Urmare din pag l)

citatea de a reveni și chiar de 
a obține avantaj (34—32 min. 
18, 44—43 min 24); spre final 
Insă, elevii antrenorilor M. Ne
ri cf si N. Pirșu au fost mai 
ambițioși și mai organizați în 
apărare, mai lucizi și mai efi
cienți în atac. Dealtfel, trebuie 
spus că, în general, angrenajul 
steliștilor a fost mai închegat 
decit al adversarilor, „5“-ul 
format din Certat (felicitări 
pentru modul inteligent în care 
Sî-a subordonat calitățile de 
coșgecer celor de coordonator și 
pasator), Brănișteanu (un ade
vărat argint viu, a obținut 
multe intercepții și a dat ritm 
jocului), Ermurache, Oczelak șl 
Scarlat (excelent recuperator ; 
păcat că ratează aruncările li
bere), avînd mai multă vreme 
inițiativa. Dinamoviștii s-au 
străduit, dar eforturile nu au 
fost la unison, Dan Niculescu

DE BASCHET
fiind mai puțin ajutat de echi
pieri decit în alte ocazii.

Au înscris : Ermurache 20, 
Cernat 16, Scarlat 12, Oczelak 
10, Brănișteanu 6, V. Ion 4, 
Netolitzchi 2 (a mai jucat Băr- 
bulescu, care și-a făcut dato
ria in apărare) pentru Steaua, 
respectiv Niculescu 23, Brabo- 
veanu 8, Uglai 8. Vinercanu 6. 
Marmache 6, David 6, IvasceD- 
cu 4. Arbitri Em. Nicolaescu și 
D. Oprea și-au adus o impor
tantă contribuție la buna desfă
șurare a meciului.

C.S.U. SIBIU — FARUL 
CONSTANTA 92—85 (51—39).- 
Victocie meritată a sibienilor, 
la capătul unui meci în care 
au condus permanent. Au mar
cat : Copăcian 24 G. Dăian 20, 
Chirîlă 19. Takacs 15, Apostu 
8. Bretz 6 pentru învingători, 
respectiv Spînu 26. Băiceanu 23, 
Radu 18. Martinescu 6, Șerban 
6. Moldoveanu 4, Cu coș 2. Ar
bitri : M. Diamancea si I. 
Olaru.

ADMINISTRAȚIA DI STAI LOTO PRONOSPORT INTOR'IHIA
• C1ȘTIGURILE TRAGERII LO

TO DIN 1 APRILIE: Cat. 1: 2 
variante 100% — autoturisme Da
da 1900: cat. a 2-a: 1 variantă 
100% a 15.438 lei și 25 variante 
»% a 3.860 ’ei; cat. a 3-a: 11 
variante 100% a 3.525 iei și 83 
variante 25% a 881 lei; cat. a 4-a: 
43,25 variante a 2.588 lei; cat. a 
5-a: 145 variante a 772 lei; cat. 
a 6-a: 309,25 variante a 362 lei; 
cat. X: 1.811,75 variante a 100 lei. 
Report la cat. 1: 46.544 lei. Au
toturismele „Dacia 1309“ de la 
Categoria 1, obținute pe bilete 
Jucate 100%, au revenit partici- 
patnților Trifan Catinca din
cani și Cucu Nîcolae din Bucu
rești.
• REZULTATELE CONCURSU- 

LU PRONOSPORT DIN 6 APRI
LIE: I. Dinamo — Corvin ui 1;

n. S.C. Bacău — Jiul 1; III. 
Poli. Tlm. — Chimia Rm. V. 1;
IV. A.S.A. Tg. M. — Steaua 1;
V. Petrolul — C.S. Tîrgoviște 1;
VI. F.C.M. Brașov — F.C. Olt 1;
VII. Sportul stud. — Polit. Iași 1;
VIII. Real San Sebastian — Ham
burger X; IX. Juventua — Wid- 
zew Lodz 1; X. F.C. Aberdeen 
— Waterschei 1; XI. Austria Vle
na — Real Madrid X; XU. Bohe
mians Praga — Anderlecht 2; 
XIH. Benfica Lisabona — Univ. 
Cv. X.

FOND TOTAL DE CÎTIGURJ : 
1.074.850 LEI.

• Tragerea obișnuită Loto de 
astăzi, 8 aprilie 1983, se va des
fășura în sala duhului sportiv 
Progresul, din str. Dr. Staioovioi, 
cu începere de la ora 15,45.

din care, peste 20 de minute, 
Diamantine avea să trimită 
mingea în bara transversală : 
Țicleanu l-a deschis lung 
Crisan, acesta a pătruns 
gur in careu, dar in loc
țragă, a întors mingea la Ți- 
cleanu care, tot din careu, cu 
portarul a.dvers scos din poar
tă, a ezitat și. căutind să cla
rifice mai bine faza, a p erdut 
o ocazie excepțională de a 
înscrie. Gazdele s-au d-emarcat 
pe aripi, dar apărătorii craio- 
veni au rezolvat situațiile Cu 
mult calm. La virsta de 35 de 
ani iată că Ciupitu l-a supl'- 
nit cu brio pe Ștefănescu, în 
timp ce Donose a fost un ve
ritabil dispecer în 
mijloc, manevrind cu 
măiestrie ca și Atves 
Benfica. jucătorul 
complet al gazdelor, 
cest iureș in care 
torii craioveni și-au 
toria a început să se desprin
dă alura lui Cămătaru care a 
pendulat in atac și in apărare 
cu o dezinvoltură de-a dreptul 
impresionantă în partea a 
doua a jocului.

Am avut impresia că o di
ficultate suplimentară pentru 
craioveni în acest meci a fost 
acea că. din cauza decalajului 
orar, partida Benfica — Uni
versitatea a început la ora 23, 
oră la care în mod obișnuit la 
noi se doarme. Deși s-au 
simțit de 
tă cauză, 
mai lent 
lindu-se. 
la bun sfirșit tot jocul, 
mult decit afât. 
minute ei s-au 
atacuri succesive 
Benficăi. Dealtfel,

linia de 
aceeași 
de la 

cel - mai 
Și în a- 

toti jucă- 
făcut da-

re- 
cîteva ori din acea’s- 
perioadele lor de joc 
sau mai vioi interca- 

craiovenii au dus 
Mai 

in ultimele 10 
impus 

la
a

parte a meciului a avut o des
fășurare mai puțin periculoasă 
pentru formația noastră. In
troducerea lui Beldeanu în 
min. 56 în locul lui Irimescu,

prin 
poarta 

doua

IN

GOLGETERII 
UNIVERSITĂȚII 

CUPELE EUROPENE

8
6
5 

mescu.
4 g. 

gău ;
3 g.
2 g.
1 g-

g. — Cîrțu ;
g. — Bălăci ;
g. — Oblemenco, Iri- 

Cămătaru ;
— Beldeanu, Geol-

— Marcu, Crișan;
— Țicleanu ;

— Țarălungă, 
Strimbeanu, Bădin, Bă

lan, Ungureanu, Negrită.

UNIVERSITATEA 
A AC JI ON AT CA

CRAIOVA 
__ ____________ __  UN SIN
GUR JUCĂTOR. INDIFERENT 
DE PQST. in așa fel incit C13^ 
mătaru îndeosebi, dar și GcolW 
gău și — de multe ori — chiaiM 
Crișan au ajutat apărarea și au 
întreprins apoi acțiuni care, 
deși. nu au dus Ia înscrierea 
unui gol, au arătat personali
tatea formației oltene și i-au 
făcut pe mulți de aici să în
țeleagă că. Ia Craiova, regis
trul echipei noastre va fi mult 
mai bogat. Un registru capa
bil să elimine din noy o echi
pă de renume european, ca 
Benfica, alături de Fiorentina, 
Bordeaux sau Kaiserslautern.

La un asemenea rezultat, ca 
acesta de la Lisabona, care 
deschide larg drumul califi
cării. meritul este al întregii 
echipe care a demonstrat ca
lități de joc si morale excep
ționale, o ambiție fără sea-

măn cu c 
tige prim;

Dintre ri 
jucători p 
veți putea 
re foarte 
mediul 
de prof 
IEFS. me: 
cuvin lui 
lui Ștefan 
greu, lui 1 
cu clarviz 
re, lui Ti 
fără lentil 
tă înainte 
mătaru, ci 
el într-o 
de interve 
degajări 
văzute la 
intr-un sil 
îțdoială, 
sigur ca 
Ia Crisan, 
mație. im 
Constantin 
Ivan, au I 
incit, dui 
poate spu] 
echipei 
peste puți 
lia, la Bu 
Lucescu S 

,4 prezenți a 
tin le val 
această 
va, care . 
cu Benfiq 
O FORM 
VALO^ARH 
CE POA1 
CĂROR 1 
RENUME 
CAZUL B 
TRU ȘI 
ȚIONALEj 
cum alta 
nești au I 
cepție, a 
University 
dori să | 
ra actuala 
echipei I 
dorim cal 
nai al Ca 
de anul T

RAPID BUCUREȘTI — • 
I.C.E.D. 86—81 (36—39). O în
trecere viu disputată, cu rezul- I 
tat decis în final. Din păcate, I 
jocuil a fost presărat cu greșeli 
de tehnică din partea jucăto- | 
rilor (care deseori i-au găsit | 
„țapi ispășitori" pe arbitri) și 
cu erori (în special, în aprecie- ■ 
r^a faulturilor) din partea ar- I 
bitrilor L Szabo și FI. Balo- 
șescu, cărora le reproșăm și in- ■ 
suficienta autoritate. Au mar- I 
cat : Caraion 25. Dumitru 14. ■ 
Mihută 13. Fluturaș 10. Bulan- 
cea 11. Sipoș 6, Suciu 5. Becea I 
2 pentru învingători, respectiv I 
Carpen 27. Fogonaru 15. Ar
delean 13. Grădișteanu 12. I 
Voicu 6. Constantin 2. Mihalcea | 
4. Marinescu 2.

Programul de azi : de Ia ora a 
15,30 : Dinamo — C.S.U. Sibiu I 
(4—0). Farul — I.C.E.D. (1—3). ’ 
Steaua — Rapid (4—0). ■

GRUPA 7—11 1
ORADEA, 7 (prin telefon). In

Sada sporturilor din localitate au | 
continuat întrecerile din cadrul | 
turneului pentru locurile 7—12.

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VIITO- , 
RUL CLUJ-NAPOCA — POLITEH- I 
NICA C.S.Ș. UNIREA IAȘI 76—72 | 
(40—35). Jocul »-a desfășurat în 
hota de ușoară dominare a clu- ■ 
jenlior, care au dșriga.t pe me- I 
rit. Marcatori: Trlf 20, Herbert | 
/O, Barna 14, Nlcoară 10, Rotaru 
8, Ilea 2, Oniclu 2 pentru clu- • 
jenl, respectiv Boișteanu 22, Moi- I 
seseu 18, Bahriu 16, Dănăilă 8, I 
Mihăilescu 6. Gligor 1. Arbitri: 
A. Atanaaescu (București) — I. I 
David (Botoșani). I

SPORTUL STUDENȚESC POLI- I 
TEHNICA C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI — 
IMUAS B. MARE 82—81 (37—42). | 
Dispută foarte interesantă șl de I 
mare angajament, decisă ta ultl- ■ 
mele 6 sec. Marcatori: Constan- 
tlnescu 18, Pascu 10, Dăian 16, I 
Ionescu 13. A. Popescu 8, L. Po- I 
peacu s, Condescu 2 pentru ta- • 
vlngători, respectiv C. Ion 20, 
Mara 16, Florea 15. Mureșan 14. I 
Munteanu 10, Ciocan 8. Arbitri: I 
A. Ml hal (Ploiești) — P. Pasere 
(București).. f

DINAMO ORADEA — C.S.U. I 
BRAȘOV 78-69 (38—40). ■

In acțiune Geolgău, care-l deposedează de minge pe vestitul Filipovici. Telefi

Excepție 
reușită 
Craiova, 

la Lisabona, 
tras felicitările 
torilor de Jotbal 
nia și ne impune — 
a înțelege și mai bine 
ficația reușitei — să coborîm pe 
firul participărilor Universități: în 
cupele europene.

Prezența formației din 
în competițiile europene

xcepțională performanța 
de Universitatea 
miercuri noaptea, 
Firesc, ea 

tuturor 
I din

a a- 
lubi- 

Româ- 
pentru 
semni-

PREMIERE CR

Bănie
___ ______  _ . inter- 

cluburi, concretizată prin cele 39 
de meciuri disputate pînă acum, 
poate fi împărțită în trei etape: 
dacă prima participare (ediția 
1970—’71 a Cupei europene a tîr- 
gurilor) a fost una de tatonare 
a unui domeniu nou, în care 
Universitatea Craiova își câștiga
se dreptul de participare, urmă
toarele trei (1973—’74, 1974—’75 și 
1975—’76), înlănțuite, Înseamnă 
punerea temeliilor echipei de azi, 
câștigarea in forța de joc pentru 
ultima perioadă, aceea a afir
mării, care a Început cu sezonul 
1977—’78. “_______ - -- —----- -
încoace, 
fost an 
peană.

Primiri .
la 16 septembrie 1970, 
europeană a târgurilor (ultima e- 
dlție a întrecerii), în fața a 
15 000 de spectatori prezenți In 
tribunele „Centralului-, Universi
tatea, aflată., deci, la începuturile 
activității sale internaționale o- 
ficdale, ciștiga după destule e- 
moții în fața formației ungare 
P6csi D6zsa cu 2—1. După o re
priză „albă*, oaspeții deschid 
scorul în mim. «7, dar Jarălungă 
egalează In minutul următor, iar 
Strlmbeanti aduce golul victoriei 
cu zece minute Înainte de final. 
Să reamintim echipa trimisă In 
teren de antrenorii de atunci, 
Ștefan Coldum șl Gheorghe Nu- 
țescu: Plică — Niculescu, Desel- 
nlcu, Mlncă, Velea — Strfmbea- 
nu, N. Ivan — Nlță (imin. 46 Mar- 
tinovici), D. Neagu, Oblemenco, 
Țarălungă. Un ,11* din care au

Pentru că de atunci 
Universitatea Craiova a 
de an în arena euro-

joc — prima victorie:
* ‘ în Cupa

făcut parte actualul /.secund- 
Nîcolae Ivkn, fostul „principal* 
Icn Oblemenco și actualul arbi
tru divizionar „Aw Ion Velea. 
Lipsiți de experiența meciurilor 
internaționale cu miză, craiovenii 
pierd returul cu 3—0 și sipt eli
minați. Vor trece două ediții pi- 
nă la o nouă participare. De abia 
în toamna lui 1973 ei vor fi din 
nou prezenți. De data asta în 
Cupa U.E.F.A., cane le aduce 
primul succes internațional de 
răsunet: eliminarea cunoscutei 
A.C. Fiorentina. Dar nu 
rezista în meciul următor, 
Standard Lidge. Dar an 
echipa puternicului club ___ _
vean va cîșttga în valoare și ex
periență internațională, elemente 
care se Întrevăd tot mai mult în 
calitatea jocurilor șl în rezulta
tele Înregistrate.

Și dacă în 1979—’80. tot In Cu
pa U.E.F.A., Universitatea nu a

va 
cu 

de an 
era io-

m<erS deci 
mințim q 
ale alb-al 
Leeds uJ 
în deplaJ 
drept viei 
pra lor îl 
rii în forl 
care al I 
din sezoa 
motivul J 
arbitrii, j 
partida q 
cu B-orusI 
ție de fii 
nen<tal, ad 
me a faci 
bele golul 
ca, în rd 
belgianul I 
după ce I 
tat de CI 
l-a mai a 
1—0 pent! 
fault în d

ANTOGNONI Șl
Cind sorții au decis, în primul tun 

ca Fiorentina să joace cu UniversitatcJ 
Craiova, italienii s-au și văzut calificaț 
in turul următor. Ei, „campioni mondil 
ali“ Antognoni și Graziani, și cu exj 
campionii^ lumii Passarella și Bertoni 
nu pot pierde, își spuneau. Dar Craiova 
din România i-a eliminat din competij 
ție și lui Antognoni și Graziani le-a 
părut rău că au ieșit așa de repede din 
Cupa U.E.F.A.'

S-a spus că e o surpriză^ ca 
pe care le oferă 
avea să fie așa.

Craiova a mai 
Shamrock Rovers.

fotbalul. Dar

trecut un 
Cu două

multeh 
nu preî

obstacol 
victori
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L.VNG

TICLEANU

CAMATARV

NEGR1LA

DONOSE

BELDEANV

n PRIVIND ÎNAPOI CU BUCURIE

Etapele calificării erei aven
fazele superioare ale Cupei 

fost prezentate, firește, 
Ifcfe ziarului nostru. loto 
Kuricile publicate pinâ 
fS^Benfica, spicuiri care 

strează forța crescîndă de joc 
de creioven-i.

CRONICARII ZIARULUI „SPORTUL* DESPRE TURUL DE FORȚA 
AL UNIVERSITĂȚII CRAIOVA

iogul tați foirii echl-peâor națoxm o-w 
foite și României, de ta 4 decem
brie. din comp onc*> ewropeor. m 
gândim câ succesui Ihrwse; Cjg- 
iova poota si Insecee fi «b eta 
preț os pentru ecota -r<x<ori<—’ 
Mircea M. îONESCU P ■ eta^ift 
im).

FIORENTINA - UNIVERSITATEA 1-0 
(17 septembrie 1982, in tur 1-3)

„...Dintre cele cinci ambasadoare 
ale campionilor lumii, în aciuata e- 
diție a cupelor europene, una sin
gura a ieșit d'n cursă: Fiorentina. A 
eliiminat-o Universitatea Craicva, 
«echipă de talie europeană ►», cum 
a numit-o antrenorul De Sisti. A 
el'iminat-o pentru <:ă nu s-a crezut 
inferioară, cra i oven-ii reușind să de
pășească complexul de inferioritate 
căruia fotbalul nostru i-a plătit — 
pînă acum — destul tribut pe plan 
internaționali. Și cum" această regă
sire a personalității s-a făcut !n 
fața unui adversar de marcă, în pro-

SHAMROCK tOVHtS - 
UKVERS'TATEA OLVCYA Ș-2

„-Abila Cratata • pas Rte teta 
râuJui nostru» — acnc pnk rta»> 
dază după ■aeivi tur da ta DuMta. 
cu Shamrock Ravarx. AoMactea J»-

Radu URZICEANU CZ3 
m2).

UNrVERSTTATLA - GJtCNDIXS >-C

„Victorie meritată a 
Craiora. A fost o infilnire

TILIHOI CIVPITU

GEOLGAU CRIȘANUUMES

C, OTET W. IVANDCMITKC

MECILL
VĂZUT DE...

Nu * oCt d«
te ta joc. atat ©• haoărta »5-ș

Presa yytdfșezâ elogiază erolutia craiovenilor

JMURSUUH CRAIOVA A REDUS
IA 0 IMPRESIE BANAlĂ PI BENEICA...“

Ziarele portugheze apă
rate in Sceaștâ diminea
ță etxnetrteazâ pe spatii 
larg: poruda desfășurată pe 
stadionul „Loz-, intre 
Be-Lca si Universitatea 
Craiova, subuniind exce
lenta comportare a echipei 
noastre. Iată citeva spicu
iri din aceste ample co
rner. tarii.

Irea- 
koi ii
E CU 
I și 
I n-oi 
lasu- 
ede- 
Iple- 
rtări 
hat), 
lituit 
I in 
[ach, 
ma- 
inti-
Sy- 

lam- 
ptru 
pva, 
ove, 
(ra- 
nu 
(la 
un

cu. Dar Universitatea și-a văzut 
de drum, un drum punctat cu 
frumoase rezultate în premieră: 
mai întii, prima echipă din Ro
mânia calificată în semifinalele 
unei cupe europene, apoi prima 
care a întrecut la ea acasă, în 
Anglia, un team din această ța
ră (Leeds United), prima care a 
reușit două rezultate, de egali
tate cu formații vest-germane pe 
terenul acestora, în partide ofi
ciale (1—1 cu Fortuna Diissel- 
dorf, în 1978, 1—1 cu Bayern 
Miinchen, în 1982), primul re
zultat de egalitate reușit de o 
echipă românească cu puternica 
Steaua Roșie (1—1, în 1975). la 
Belgrad.

Iar acum, dupâ acest dătător 
de speranțe 0—0 cu Benfica (la 
capătul depășirii unor obstacole 
de marcă, Fiorentina^ Bordeaux, 
Kaiserslautern) stă în puterea e- 
chipei din Bănie să se califice 
în FINALA ! Ar fi o* mare pre
mieră pentru ea și pentru fot-, 
balul nostru.

Mircea TUDORAN

echilibrată pe parcursul cete fete 
ore și jumătate de joc. Unrversfo- 
tea, am spus-o și nu încetez să o 
spun, este o echipă mai puternica 
decît toate formațiile pe care le-ane 
întîlnit în cupele europene dîn uft»- 
mii trei ani, de cînd sînt la condu
cerea echipei. Și cînd cV'rm asta, 
mă gîndes: și la puternicul Hamburg, 
care a obținut calificarea in dispu
ta cu noi doar In urma unui pe
nalty-. (Aimă Jaquet, antrenorul 
Girondinilor, Lmedkrt după meci).

Din deciOnațiile culese de loan CHL 
RILA (9 decembrie 1982).

UNIVERSITATEA -
F.C. KAISERSLAUTERN 1-C

„Așa cum anticipa Cămâtoru, ta 
tîtairea de pe stadionul Centrai a 
cerut fotbaliștilor crataveni o mare 
doză de stâpînire de sine, o încre
dere permanentă că vor reuși. Gîrw 
dind și acționând astfel, nu s-a pro
dus ntici o dereglare a mecanismului 
alb-aIbaștrilor oare ou meritul de o 
fi neluat de zeci de ori atacurile 
la poarta lui Reia hei, construind u-Je 
cu inventivitate, dor moi ales cu o 
mare voință de a reuși*.
Eftimie IONESCU (17 martie 1M3).

acosou wrf do oacope a — Cteă- 
toru !•

Svbt Ertasscc : otxj
feteeX. QtaP—jifonuu. ta Cry ove 
fora aâ ietr-uD »ec de
ccrs^crsac ca OmcriJG. oare mă 
'~*e*e»e a crescut
foc#te atat oe at^cî. joacă mo- 
te. poctcâ ue fotbal ongojant. 
Râteee ca Ș eo- să oferim la 
Oofoec o repKcâ asemănătoare. 
S^gcar că ocer» 0-0 nu-i p-ea bun, 
însă ev mc pot gîndi, în fond, 
rf oro ci$î>gct nv demuh ic 
Roma. cv 2—1 Ca fcorea se 
joacă f

Țîdeana : „în iarnă, cînd om 
fo«t operat ta ochi, nu știam 
ooce vo» juca în sezonul de pri- 
mâwxă Știam !ncă - că Universi
tatea Cnxrc vo juca în finala 
Cjț>e' U-E-F.A. Pentru că așa
ne-c-* p^opos cu toții. Acest re- 
n»fot de Ir Lisabona ne-a deschis 

jp-e Fno'o. Lo 20 apriHe 
trebsAe »ă focem cte mai bun 
joc el corețe» noastre".

Ziarul Boia- a apărut 
cu un titlu mare pe toată 
pag. na: ..Amărăciune dapă 
joenl eu Craiava". Alt titlu: 
JhTiuml spre finală esie 
acum departe". Cităm din 
comentariu : „In noaptea

tf-AU DE CE
3—0. Meciuri ușoare, au 
ptru cine? Pentru cei 

decis în turul III ca 
ă joace cu Girondins de 
chipă cu alte vedete, cu 
pretenții, cu Tresor, Gi- 

si Țigana, ei care con- 
la mondiale, cu 3—1. Și 
renorii săi, si ziariștii 
îeau doar problema sco- 
deaux, venind cu .,argu- 
0 cu Hajduk, al lui 5—0 
rsitatea n-a tinut seama 
l văzut de ioc (si de 
cut și de Bordeaux. Iar

SĂ FIE SUPĂRAȚI
surpriză? Nu, «punem noi, ei VALOA
RE! Giresse s-a supărat Tresor era 
amărit.

Și a mai trecut Craiova «i da F.C. 
Kaiserslautern, de Briegel si Allots.

Și iat-o. cu un 0—0 pe „stadionul lu
minii’* din Lisabona, aproape de finala 
competiției.

Nu mai e vorba de vreo surpriză. 
Craiova e o echipă de valoare continen
tală și Antognoni și Giresse n-au de 
ce să mai fie supărați. I-a Învins o 
formație mai bună. CRAIOVA DIN 
ROMANIA.

Constantin ALEXE

Cămâtoru : „Mă bucură foarte 
otet -ex^xrtu» — surpriză pentru 
unri — pe cc-e eu unul conskfef 
că E merfom din piîn. Mă bu
cură și jocu flheu bun. Sper co 
acest 'erufot a< noetru să în
semne și un atu moroi ol națio- 
nofe penta- pc-tdc cu Itofo de 
•a București ta M opri He*.

Donase : oimtH h zileta
P^mergotoore Oiecâri. ta Lisobo 
na că toata »trec fotboteu 
nostru est» cv Ctatem. Ceea ce 
ne-a încurc jot foarte otet. tar 
p-ezento unui număr mare de 
zsonșb romă ni fo Lrsobono ne-c 
dat o și mo» otoro tacrodere ir 
noi. Asa cum a jucat. Universita
tea nu putea pierde. Fiecare și-a 
făcut datorie iar antrenorii noș
tri au pregătit excelent meciul. 
Ceea ce mă pune acum pe gîn- 
duri este nu atît returul cu Ben
fica, pe care vom lupta să-l cîș- 
tîgăm, oricît ar fi de greu, ci... 
echipa belgiană Anderiecht, în
vingătoare ha Pnaga. Va fi o fi
nală tare l“.

eea mare, decepția a fost 
totală. Din nopțile incen
diare ale Benficăi pe „Es- 
tado da Luz“, aseară eea 
mai mare parte a timpului 
a fost liniștită. Benfica a 
fost in dificultate in fata 
apărării lor puternice si
întărite, așa cum au jucat 

românii. Românii au
studiat bine pe Benfica.
Jocul calm al românilor a 
constituit esențialul în tri
umful acestora. De o ma
nieră inteligentă, ei au fă
cut un marcaj eficace. A- 
părarea a dominat pe îna
intașii portughezi, iar linia 
de mijloc a fost excelentă. 
Portarul Lung a fost cel 
mai mare obstacol pentru 
Benfica, iar Tilihoi și Ciu- 
pitu. care au marcat pe Fi- 
lipovici, Diamantino și Ne
ne, au contat printre cei 
mai buni jucători ai Cra- 
iovei. Benficăi i-a lipsit 
forța de a ciștga in fata 
acestor români atletici. Pe 
scurt, e vorba de adversari 
cu o bună tehnică si o ex
celentă pregătire atletică, 
en • mare experiență de 
joc". Tot din „A Boia" ci
tăm din declarația lui 
Sven Goran Eriksson: 
„Benfiea n-a jneat rău și 
a avut 4—5 oeazi, dar n-a 
transformat. La Craiova, li
ni versitat ea va fi un ad
versar mai ușor, pentri^ că 
va ataca continuu". „In
tr-adevăr — reia „A Boia" 
această declarație — spp- 
ran(a este ultima care se 
pierde. Nimic nu este incă

decis". „La Craiova, înche
ie Eriksson, vom juca la 
fel ea la Roma". Și acum, 
părerea internaționalulu: 
iugoslav Filipovici: „Craio
va este o echipă cu o pu
ternică forță colectivă. Sint 
trist că n-am marcat, dar 
români? au știut să se a- 
pere și au folosii in acest 
scop chiar pe numărul 9 al 
lor (n.n. Cămătarul. Dacă 
vom juca la Craiova ca ia 
Roma, ne vom putea cali
fica." Humberto: „Craiova 
s-a apărat cu multă ambi
ție, in special in fata por
ții. unde a fost imposibil 
de marcat. A fost un joc 
al tacticii, pe care noi l-ara 
pierdut".

în „Diario de Noticias *, 
sub titlul „Expeditiva apă
rare română a anulat ata
cul neinspirat al Benficăi". 
se scrie: „Craiova a făcut 
o apărare de maximă aten
ție, fără să se complice, 
beneficiind de buni tehnici
eni. Universitatea Craiova 
a redus la o impresie ba
nală pe Benfiea, neinspi
rată miercuri noaptea".

Comentatorul ziarului „O 
Diario". sub titlul „O evo
luție infructuoasă, dar spe
ranțe intacte!" notează: 
„Benfiea a avut o evoluție 
fără culoare, fără elan, și 
nu a reușit să marcheze 
măcar un gol. Ea a încer
cat cu disperare să treacă 
de Lung, dar nu a reușiți 
Totuși, nu este to
tul pierdut. La Craiova 
meciul va fi diferit. Româ
nii au arătat la Luz și ca
pacitatea de a ataca."

Ziarul „O Dia", sub titlul 
„Noapte dificilă la Luz", 
scrie: ..Un meci egal com
promițător pentru noi, care 
ne dă de gîndit. încă o da
tă. Universitatea Craiova a 
obtinut în Cnpa U.E.F.A. 
un rezultat favorabil. Ben
fica, deși a dominat între
cerea, n-a putut să înscrie 
măcar un gol. Benfiea a 
avut dificultăți în transmi
terea mingii la atacanți. 
Există puține șanse la Cra
iova, unde Universitatea va 
ataca spre a obține un gol 
în plus".



porlrsi „Sportul1*

MAREA PROBLEMA A RUGBYȘTILOR ITALIENI
CONTRACARAREA TERIBILEI FORȚE A ROMANILOR
G Citea detalii din tabăra oaspeților înaintea meciului
de ruăbij România - Italia de duminică, din C. E.

In interval de numai o săptămînâ, reprezentanți ai sportului româ
nesc și italian se vor alia față în față in două foarte importante 
partide : una de rugby (duminică 10 aprilie), cealaltă de fotbal (sim- 
bătă 16 aprilie), ambele în cadrul campionatelor europene. Interesul 
deosebit stirnit de aceste două intllniri este dovedit și de spațiile 
largi pe care mediile de informare in masă peninsulare le acordă 
intilnirilor România — Italie, la rugby șl. mai ales, fotbal. Reporte
rul Mauro Alunni este In această săptămină oaspetele Bucureștlului 
și Buzăului, pregătind o serie de reportaje pentru televiziunea ita
liană, al căreL trimis special este. La solicitarea noastră, a scris un 
articol despre - rugbyștii italieni, pe care-1 prezentăm in continuare.

Jucătorii naționalei italiene 
de rugby se află de marți in 
cantonament la Frascati 
mic orășel in apropierea 
mei) în vederea partidei 
duminică cu România, 
Cupa F.I.R.A.. Tehnicienii 
tionalei. Paolo Paladini și 
Marco Pugli, au avut de făcut 
față în ultimul moment unor 
probleme cu linia a 
Ștefano Annibal, de la Tre
viso fiind, bolnav de varicelă. 
în locul lui Annibal va fi fo
losit unul dintre cei 21 de ju
cători convocați pentru depla
sarea în România: Gaetaniello 
(Livorno). căpitanul echipei, 
Azzali (Parma). Ghizzoni (A- 
quila). Oști (Rovigo), R. Fran
cescato (Treviso). Limone 
(Parma). 
Bettarello ȚMogliano). 
san 
ma). 
tusa 
go).
non 
va). 
Pivetta (San

(un. 
Ro

de 
din 
na-

doua,

(Treviso).
Mascioletti (Aquila), 

Torre- 
(San Dona). Gliini (Par- 
Lorigiola (Padova). Ar- 
(Padova). Sintich (Rovi- 

Tinari (CUS Roma). Za- 
(Treviso). Gardin (Pado- 
De Bernardo (Padova), 

Dona). -toss!

(Treviso). Morelli (Aquila), 
Robazza (Treviso).

Sîmbătâ. 2 aprilie, selecțio
nata italiană ..A“ a disputat 
la Padova o utilă partidă con
tra echipei engleze Oxford U- 
niversity. aflată in turneu în 
Italia, in fața căreia a ciști- 
gat cu 31—12. „Azzurri" au de
monstrat un joc strălucitor, 
viteză și fantezie, in ciuda 
absenței lui Mascioletti. care 
va fi cu siguranță prezent in 
terenul de la Buzău. La Pa
dova au jucat 14 dintre com- 
ponenții lotului pentru meciul 
cu România.

După un ultim antrenament 
la Roma, cu formația Olimpic, 
eare activează in prima divi
zie, antrenorii italieni vor 
stabili echipa definitivă. Pugii 
și Paladini vor încerca să a- 
sigure formația cu o înaintare 
cit mai robustă și eficace cu 
putință, pentru a contracara 
în acest fel teribila forță de 
împingere a românilor. con
firmată recent și la Heidel
berg. în partida cu R.F.G.. par

tidă la care a asistat unul 
dintre cei doi antrenori ita
lieni, Marco Pugli.

Delegația italiană sosește vi
neri după-amiază la București, 
de unde va pleca cu autocarul 
direct la Buzău.

După cite 
de începere 
România va 
Gaetaniello 
Francescato, 
zzoni 
Artuso, Zanon, 
din. Sintich — 
Robazza. Pivetta.

se pare, formația 
meciului cu 

următoarea: 
Azzali, R. 

Mascioletti, Ghi- 
Bettarello, Ghini — 

Tinari — Gar- 
De Bernardo,

fi

Mauro ALUNNI

RECORDURI ALE
Cu prilejul campionatelor de 

Înot ale S.U.A (în bazin mic), 
la Indianapolis, Jeff Kostoff a 
îmbunătățit oea mal bună per
formanță mondială la 1 000 yarzi 
liber cu 8:47,57 (vechiul record 
îi aparținea cu 1:49,57), iar Rick 
Carey a corectat, pentru a doua 
oară In două aăptămtnl, recor
dul la 200 yarzi spate: 1:44,43

IN COMPETIȚIILE DE ȘAH
A șasea partidă Mureșan - semionsva, remiză
© lari, la Bad Kissingen, a 

sasea partidă a candidatelor la 
titlul mondial de șah, Marga
reta Mureșan și Lidia Semio- 
nova, s-a încheiat remiză, după 
32 de mutări. Scorul este acum 
4—2 pentru șahista sovietică, 
în partida a șaptea, de sîmbătă, 
jucătoarea noastră va avea pie
sele albe.

• La Alicante (Spania), Nana 
Alexandria a cîștigat a doua 
partidă, împotriva Tatianei Le- 
maciko, egalînd scorul general 
al întilnirii : 1—1. Același scor 
între Zoltan Ribli și Eugenio 
Torre, care au remizat și în a 
doua partidă.
• Cu 3 runde înainte de în

cheierea turneului internațional 
de la Dortmund, marele maes
tru român Mihai Șubă este 
clasat al doilea, cu 4,5 puncte

(și 2 întrerupte), la jumătate 
de punct față de lider, Vlasti- 
mil Hort — 5 p. Urmează în 
clasament : Chandler 4,5 p (1). 
Maia Ciburdanidze 4 p (2), 
Lobron 4 p (1), Gufeld 3,5 p 
(1), Kindermann 3,5 p etc.
• în campionatul U.R.S.S. 

s-au jucat partidele întrerupte 
din primele trei runde. Conduc 
l’sahis și Nabravcii, cu 2,5 n, 
urmați de Karpov și Beliavski 
2 p, Tukmakov, Gheller, Ro- 
manișin, Lerner, Polugatevski și 
Balașov 1,5 p, Petrosian, Vaga- 
nian, Malaniuk, Agzaniov, Iu- 
supov și Azamaiparașvili 1 p, 
Razuvaev și Tal 0,5 D.

« ItLEX • IELEX •

ÎNOTĂTORILOR
(v.r. 1:45,21). Alte rezultate: mas
culin: 100 y liber: Rowdy Gai
nes «.32, 200 y bras: -Doug Sol
tis 1:58,80, 200 y rluture: Cralg 
Beardsley 1:44,51; feminin: 100 y 
liber: Tamy Thomas 48,89. 1000 y 
liber: Tiffany Cohen 9:30,85, 200 
y bras: Jeanne Childs 2:12,72, 200 
y fluture: Patty King 1:58,26, 200 
y spate: Tracy Caulkins 1:59,15.

ATLETISM • La Christchurch 
(Noua Zeelandă), Mike Boit (Ke
nya) a cîștigat 
urmat de Steve 
3:59,3.

HANDBAL • 
goslavia) echipa 
meciul cu o selecționată femini
nă japoneză cu 37—30 (13—16).

LUPTE • Reprezentativa de 
„libere" a U.R^S.S. șl-a încheiat 
turneul din S.U.A. Intrednd la 
Steelwater (Oklahoma), cu 8—3, 
echipa țării gazdă. A fost cea 
de a treia victorie acest
turneu.

o milă în 3:56,8,
Soott (S.U.A.)

La Osijek (Iu- 
locală a pierdut

Marginalii după prima manșă a semifinalelor în Cupele europene

»rFELICITĂRI PENTRU BRAVA VOASTRĂ FORMAȚIE11 („SPORT" - Bratislava)

CUPA ROMÂNIEI LA POLO
(Urmare din pag l)

mal. Mai cu seamă că după e- 
galarea aceluiași excelent Pola- 
cik (min. 6,18), Costrăș (rain. 
6,48) și Hagiu (min. 7,23) asigu
rau poloiștilor români un avan
taj de două goluri. O suită de 
pase anapoda in faze de poartă 
sau numeroase șuturi în bară au 
condus însă la răsturnarea si
tuației, Cehoslovacia egalipd 
mai întîi prin Bacik (min.

PROGRAMUL DE AZI

Reuniunea de dimineață 
ora >: ROMANIA jr. — CUBA 
ora 10: CEH. — UNGARIA 
ora 11: Romania — polonia

Reuniunea de după-amiază 
ora • ÎS,30: CEH. — ROMANIA jr. 
ora 17,30 : UNGARIA—POLO
NIA

8,27) și Vidumansky (min. 
11,31), apoi ajungînd să con
ducă la trei goluri : 7—4 în 
min. 15,36 (au marcat Jaska, 
12.18, Chvatal — 13,33 și Po- 
lacik), 8—5 in min. 18,43 (Jaska, 
respectiv Gordan în min. 
16,06) | Cursa de urmărire din 
ultima parte a întilnirii desfă
șurată de echipa română a fost 
ce-i drept, aproape de reușită1, 
golurile frumoase ale lui 
Șerban Popescu (min. 20.34) și 
Costrăș (24,40) adueînd-o la un 
gol de... regăsirea ambițiilor. 
Alte gafe în momente decisive, 
altă bară au făcut ca de mar
cat să marcheze... Salona (27,49), 
consfințind o victorie surprinză
toare, dar meritată, a jucători- 
rilor cehoslovaci, victorie al 
cărei precedent specialiștii nu 
și-1 amintesc ! Au arbitrat 
autoritar Franco Pichetto (Ita
lia) și Eugenio Martinez (Cuba).

CUBA — POLONIA 10—9 
(1—4, 3—2. 4—2, 2—1). Primul 
minut al meciului, prima sur
priză : poloiștii polonezi șutează 
precis de două ori la 
poartă și... 2—0 ! Surpri
za ia apoi proporții, peste alte 
două minute scorul fiind 4—0 ! 
După acest început furtunos al 
echipei creditate cu șansa a 
doua, jocul s-a mai echilibrat, 
cubanezii amenințînd mai mult 
poarta adversă și, pe fondul 
unei dispute cu greșeli de o 
parte șl de alta, egalarea s-a 
produs întîia oară în min. 19.25 
(7—7). într-un final de luptă, 
favoriții s-au impus. Realiza
tori : Cuesta 3, Rizo 2, Ramos 
2, Diaz, Costa, Ruiz pentru 
Cuba, respectiv Pawlak, Mi

chalski, Kosiada, Bukowski — 
cite 2, Pisarski. Au condus 
foarte bine Dieter Zuhl 
(R.F.G.), și Radu Timor (Ro
mânia).

UNGARIA — ROMANIA ju
niori 16—« (4—1, 3—3, 3—1, 
6—1). Deși veniți la bazin 
direct de la... aeroport, vice- 
campionii mondiali și-au eta
lat în suficiente situații clasa, 
asediind din start poarta ad
versă, luînd destul de repede 
un avantaj confortabil, de pa
tru goluri, Tînăra formație a 
țării noastre a Sesizat însă, la 
1—5, o anume scădere de ritm 
a oaspeților, și, cu un portar 
Lisac excelent in multe rîn- 
duri, a prins curaj, a atacat 
frumos și eficace, realizind go
luri de efect, plus o repriză 
egală cu valoroasa sa partene
ră ! Pînă la urmă, In logica fi
rii, a doua echipă a lumii a 
obținut așteptatul succes, adică 
clar. Autorii punctelor : Geren- 
das, Budavari, Horkai — cite 4 
— Nemeth 2, Sudar, Schmiedt, 
respectiv Oprișan 3, Ghiță 2. 
Zaharia. Arbitraj corect asigu
rat de Danilo Odalovici (Iugo
slavia) — Jan Zimny (Polonia).

In prima zi a campionatelor de înot In bazin de 25 m

CARMEN BUNACIU - 57,72 (record) LA 100 m LIBER!
HUNEDOARA, 7 (prin telefon). 

Peste 100 de oancurenți din 13 
cluburi șl asociații sportive sînt 
prezenți la ediția din acest an 
a campionatelor naționale de 
înot in bazin de 25 m. Prima 
cursă a campionatelor, 100 m li
ber fete, a relevat din nou ca.ll- 
tățlle marii noastre campioane 
Carmen Bunaciu, sosită prima in 
57,72, nou record național (vechiul 
record 58,70 Irinel Pănulescu). 
Flavius Vișan, Costin Negrea șl 
Ionuț rtușat au oferit o cursă 
unică in înotul nostru, toți trei 
reușind să coboare sub S3 de se
cunde la 100 m liber. A dștiaat 
Vișan cu 52,03, nou record al ță
rii (v.r. 52,30 Zeno Oprițescu). 
Proba de 100 m bras a băieților 
a evidențiat seriozitatea cu care 
se pregătește Luis Sopterian, a- 
cum în virstă de 27 de ani, care, 
după recordul stabilit in serii. 
1:06,42, a câștigat finala cu 1:05,91. 
Alte două reoorduri naționale au 
fost stabilite la ștafetele 4 X 50 
m : la fete, cvartetul dinamovlst 
Irinel Pănulescu, Luciela Mihăi- 
lescu, Carmen Mlhăilă, Carmen 
Bunaciu) a înregistrat 1:49,55, 
timp de bună valoare internațio
nală (în primul schimb, Pănu
lescu 27,50 — record), iar la bă
ieți, echipa aceluiași ciub. alcă
tuită din Flavius Vișan, Mihai 
Mandache, lonuț Mușat și Ladislau 
Szakadatl — a fost cronometrat în 
1:35,42. In sflrșit. să consemnăm

Care ar fi 
posibilele finale ?
Cele dteva aprecieri, după pri

ma manșă a semifinalelor cu
pelor europene, te vom începe, 
cum e și firesc, cu meciul de 
la Lisabona, unde Universitatea 
Craiova a obținut un rezultat 
mare, cu Benfica, eu care pu
ține formații de pe continent se 
pot lăuda.

Vă vom reiata un fapt semni
ficativ. privind interesul stlmlt 
de acest joo in Cehoslovacia. 
Ziarele „Sport Bratislava* șt 
„Ceskoslovensky Sport* din Pra
ga au stat cu ediția deschisă 
pînă după miezul nopții pentru 
a afla rezultatul ! La redacția 
noastră, din 5 în 5 minute, a 
sunat telefonul din Cehoslova
cia : „Cit mal e soorul T* Tot 
0—0, 11 s-a răspuns din partea 
noastră, Iar în final, colegii de 
La aceste ootidiene au exclamat 
un staoer bravo 1 „Noi, cu Bo
hemians Fraga — care a pierdut 
acasă cu Anderlecht (6—1) — 
avem acum puține speranțe de 
a păși tn finala Cupei U.E.F.A., 
ta timp ce voi, cu universitarii 
craiovenl, le aveți din plin. Dar, 
pe noi — spunea, in oontinuare 
redactorul din Bratislava, Sta
nislav Hlavacek — ne interesea
ză comportarea Universității și 
din alt motiv. Știm că ea are 
cei mal mulți Jucători tn repre
zentativa României, Iar... meciul 
din preliminariile C.E., cu selec- 

oă in proba de 1 560 m învingăto
rul. Eugen Nan, a fost cronome
trat în trecere la 800 m in 8:20,81, 
nou reoord național.

REZULTATE TEHNICE : FEMI
NIN : 100 m liber : Carmen Bu
naciu (Dinamo) 57,72 — record, 
Irinel Pănulescu (Dlnamo) 53,95, 
Anca Pătrășcolu (C.S.M.S. Bala 
Mare) 59,95 ; 100 m bras :
Cristtae Seidl (C.S.S. Timiș) 
1:17,13, Elena Catană (C.S.S. 1
C-ța) 1:17,73, Doina Puțanu (Lie. 
37 Buc.) 1:17,75 ; 200 m mixt : Ga
briela Baka (C.S.S. Reșița) 2:20,17, 
Luciela Mihăllescu (D) 2:23,69, 
Mariana Mandache (D) 2:24,90 ; 
4 X 50 m Uber: Dinamo 1:49,55 
— record, Lto. 37 Buc. 1:50,48 — 
rec. Junioare C.S.M.S. B. Mare 
1:56,87 ; BĂIEȚI: 100 m liber: 
Flavius Visan (D) 52,06 — record, 
C. Negrea (Lie. 37) 52,81, I. Mu
șat (D) 52,99 ; 100 m bras : Luis 
Sopterian (D) 1:05,91 — record,
I. Luca (Steaua) 1:07,70, G. Benc- 
zelfc (C.S.M. Cluj-Napoca) 1:10.50; 
200 m mixt : Ladislau Szakadatl 
(D) 2:10,76, Cristian Ponta (C.S.S. 
Ploiești) 2:11,64 — rec. juniori,
A. Linteanu (Steaua) 2:14,71 ; 
1 500 m liber : Eugen Nan (C.S.S. 
PI.) 16:07,86 B Nan (C.S.S. PI.) 
16:30,29, R Grumaz (C.S.M.S. B. 
Mare) 16:30,29 ; 4 X 50 m liber : 
Dlnamo 1:35,42 — record, Steaua 
I 1:39,77, Lio. 37 Buc. 1:44,03. în
trecerile oontinuă vineri.

Doru Dinu GLAVAN 

tionata Cehoslovaciei se apropie, 
încă o dată felicitări pentru 
brava voastră formație, căreia Ii 
dorim să ajungă In finală*. In
tr-adevăr, Bohemians are puține 
șanse să ciștlge, cu două goluri 
diferență, in deplasare. In fața 
unei excelente formații belgiene, 
cum este Anderlecht. Miercuri, 
la Praga, In min. 4, belgienii e- 
rau pe punctul de a Înscrie, dar 
Vercauteren a nimerit bara 1 Go
lul a venit In min 31 când Van- 
denbergh a marcat In poarta in
ternaționalului Hruska. în ambele 
formații au evoluat numeroși ju
cători de valoare, ca Peruzovlcl, 
Olsen, Coeck, Vercauteren, 
Vandenbergh, Cernlatynskl la 
Învingători, respectiv Zelenskl, 
Hrușka, Bicovsky, Chaloupka, 
Cermak, Jakobec.

Se așteaptă acum o finală Ine
dită: ANDERLECHT — UNIVER
SITATEA. In acest caz. prima 
manșă a finalei va avea loo la 
Bruxelles, la 4 mal. Iar returul, 
la Craiova, la 1» tnaL

In „Cupa campionilor euro
peni*, Wldxew Lodz n-a mat re
petat isprava cu F.C. Liverpool. 
La Torino, Juventus a cîștigat 
cu !—a. pe deplin meritat, prin 
golurile lui Rossl (rata. 8) și 
Bettega (rata. 59). La San Sebas
tian. Real Soeiedad nu a putut 
Învinge pe Hamburger S.V. (1—1). 
După ce vest-germanii au deschis 
scorul prin ttaărul Jucător Rolff 
(min. 56), gazdele au egalat ta 
min. 74, grație șutului expediat 
de Gajate. Echipa lui Kalts, 
Hrubesch. Magath, Bastrup, Ml- 
lewski poate Învinge ta retur,'la 
Hamburg, și deci să-și dispute 
finala, probabil, cu Juventus To
rino, programată la 25 mal, la 
Atena.

în „Cupa cupelor* o finalistă 
este sigură: F.C. Aberdeen. Sco
țienii au cîștigat fără drept de

Agențiile de presă comentează partida de la lisabona
Comentînd prima manșă a 

semifinalelor cupelor europe
ne la fotbal, trimișii specLadi 
ai agențiilor internaționale de 
presă subliniază, printre al
tele, performanța echipei ro
mâne Universitatea Craiova, 
care a reușit un rezultat de 
egalitate in fața oedebred for
mații portugheze Benfica Li
sabona, de două ori cîștigă- 
toare a Cupei campionilor eu
ropeni, chiar pe terenui aces
teia. Acest 0—0 înregistrat la 
Lisabona, se relevă în co
mentarii, reduce serios șan
sele de calificare în finală 
ale fotbaliștilor portughezi, pe 
cane îi așteaptă un med ex
trem de dificil, la 20 aprilie, 
La Craiova.

„Universitatea Craiova a ți
nut in șah pe Benfica Lisa
bona, obținînd un surprinză
tor 0—0 la Lisabona, In me- 
ciul-tur al semifinalei Cupei 
U.E.F.A.®, notează corespon
dentul agenției americane As
sociated Press e. „Favorita 
Benfica, formație cu un pal
mares net superior, n-a reu
șit, deși a atacat mai mult, 

scape de marcajul strict, 
om la om al puternicilor ro
mâni, din rlndul cărora s-a 

apel cu Waterschei (^—1) și o 
victorie a formației belgiene la 
un scor care să-’ asigure califi
carea este foarte greu previzi
bilă.

Și cealaltă finalistă se pare a 
fi desemnată: Real Madrid. For
mația lui Alfredo .di Stefano a 
reușit un scor egal (2—2) la 
Viena, cu Austria, și un nou 
scor egal (0—0, 1—1) i-ar fi su
ficient in manșa a doua pe „San
tiago Bemabeu14, Eroul meciului 
a fost ,,bătrînul“ Santillana, au
torul oelor două goluri ale spa
niolilor (min. 
ce austriecii 
Polster (min. 
20). In orice 
Real Madrid

6 și 53), în timp 
au marcat prin 

4) și Magyar (min. 
caz, o finală 
și F.C. Al

(11 mai. la Gobeborg) se^ 
interesantă.

Returul semifinalelor este pro
gramat Ia 20 aprilie. în afară de 
partida dintre Waterschei și A- 
berdeen, care se va desfășura 
cu o zi mai devreme, pentru a 
n,u face ooncurență televizării 
jocului dintre Anderlecht și Bo
hemians Praga...

Ion OCHSENFELD

3W-

ALTE REZULTATE

• In „Cupa Libcrtadores": Na- 
cional (Paraguay) — Olimpia 
(Paraguay) 2—1, Atletico San 
Cristobal (Venezuela) — Barce
lona (Ecuador) 2—0, Na donai 
(Uruguay) — Wanderers (Uru
guay) 1—1.
• în Cupa Ungariei (meciuri 

retur tn „sferturi44): Ujpesti 
Dozsa — Tata banya 2—2 (califi
cată prima după penalty-uri), 
Honved — Fercr.cvaros 2—2 
(14—13 după loviturile de la U 
m), Csepel — Pocs 3—1. tn cam
pionat (Joc restant): Szombathely 
— Gyor 2—1.

detașat pentru eficiența para
delor portarul Lung, neînvins 
cu toată insistența lui Chala- 
na și a internaționalului iu
goslav Filipovici“. transmite 
AP.

La rin du 1 său, agesnția Fran
ce Presse arată că .iUniversi- 
tatea Craiova a luat o serioa
să opțiune pentru calificarea 
ia în finala Cupei U.E.F.A. 
făcind meci egal, 0—0, 
miercuri seara, la Lisabona, 
în fața Benficăi, in meci-tur 
al semifinalelor. Echipa ro
mână a știut, de-a lungul ce
lor 90 de minute ale întilnirii, 
să se opună cu seninătate și 
disciplină de joc tuturor în
cercărilor și asalturilor cam 
precipitate ale portughezilor, 
tn mod cert, Benfica n-a avut 
?ansă, mai ales, cind, cu un 
minut înainte de pauză, Dia- 
mantino a șutut în transver- 
«ală, ceea ce, fără îndoială, 
tr fi putut fringe capacitatea 
Je rezistență a apărării ro
mâne. în a doua repriză, 
Senfica a continuat să domi- 
ae fără a reuși, totuși, să 
prindă pe picior greșit o e- 
chipă românească foarte sigu
ră pe ea însăși".
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