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O zi pinâ la meciul de fotbal România — Italia

AL CINCILEA DERBY AL GRUPEI 
CU TREI ECHIPE NEÎNVINSE 

în fața unui adversar redutabil, fotbaliștii noștri au posibilitatea
să-și mărească șansele de calificare printr-o victorie de răsunet
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Mircea Lucescu. re!ui nd 
drei azzurra*

variantele albului ji ale „Squa-
Foto - D. NEAGU

al vieții 
in atitea 
Fotbalul", 
a însoțit, 
zarurilor,

Boxerii lotului național se pregătesc pentru europene

TREPTELE RINGULUI DE LA VARNA
Încep la... piatra arsă;

Parteneri de antrenament: componenții reprezentativei de tineret a Cubei

tr-on ciclu olimpic 
modeme, dominate, 
rinduri, de Măria sa

Scepticismul care 
ca de obicei, șocul
nu era foarte departe de ade
văr. Italia era Italia, iar pes
te dteva luni avea să devi
nă si campioană mondială... 
Tri-campeon— Suedia era și ea 
Suedia, adică o echipă pe care 
nu o învinsesem 
Mai mult, obținuse

iar ia București... 
Cehoslovacia avea 
tale puncte avans 
ventilai clasament

niciodată— 
o victorie 
în sfîrșit, 

Si ea des 
intr-un e- 

_______ _ computeri
zat. palma regii fostei cam
pioane a Europei fund net 
ma: bun— Despre C.pra nu 

prea vorbit, echipa insur 
fiind in afara 
-furnizoare de 
toate celelalte

cb

calcule- 
puncte' 
forma

startn-

„Tricolorii" au intrat în fe
bra de start Acum, totul vi
zează concentrarea. E și mo
tivul pentru care și rindurila 
de față nu mai apelează la in
terlocutori, ci vor să fie. o 
poveste care a început acum 
un an și ceva...

Atunci au fost 
căzut în grupa

sorții. Am 
a V-a. „O

Aseară, la

a-grupă de foc — s-a zis. 
proape în unanimitate. O 
grupă atit de Ure, incit meri
tă li te ocupi mai eurind de 
Mondialul anului INC, eu tot 
ceea ce comportă el— o echi
pă realmente nouă... prelimi
narii... și visul de aur al ce
lor 160 de țări care Iau star
tul, o dată la patru ani, ea in-

s-a 
larilor 
lor. o 
pentru 
ttl-

Si s-a apropiat ziua 
luL A fost să Cra primit Am 
jucat cu Ciprul la Hunedoara, 
î—1. Mai mult rin deeit bine 
— s-a spus, și asta in baza 
unor autociatsjne legate de 
presupusa furnizoare de punc
te— Apoi am jucat si al doi
lea med, eu Suedia. Si a fost

loan CHIRiLĂ

(Contlnuare In pag 2-3)

sosirea „squadrei azzurra" pe aeroportul Otopeni

LEIT-MOTIV ITALIAN NE JUCAM ULTIMA CARTE!99

„Squadra azzurra", cu antrenorul ei, Enzo Bearzot (primul din 
dreapta), la puțin timp de la sosire. Foto : N. DRAGOȘ

Echipa Italiei este de aseară 
la București. Reputația ei de 
„invincibila squadra" la ulti
mul campionat mondial a atras 
la aeroportul internațional 
București-Otopeni un mare nu
măr de iubitori al fotbalului, 
dornici să-1 vadă pe viu, cu 
48 de ore mai devreme, pe re- 
numiții jucători ai 
Bearzot.

După aproximativ 
suri de așteptare In 
de ora anunțată 
charterul sosit de la Milano 
coborau, rind pe rlnd. Bruno 
Conti, Gaetano Scirea, 
Zoff, Fulvio Collovati, 
carlo Antognoni, Ivano 
don, Giuseppe Bergomi, 
dio Gentile, Antonio 
Paolo Rossi. Roberto Bettega, 
Pietro Vierchowod, Gianpietro 
Marini, Marco Tardelli, Giu
seppe Dossena, Carlo Ancelotti, 
Francesco Graziani, Alessandro 
Altobelli. în total, 18 jucători, 
tot ceea ce posedă mai bun 
— sub aspectul valorii și al ex
perienței competiționale — la 
ora actuală 
îl reperăm, 
preună cu

prezenți pe aeroport, pe mult 
încercatul (și vestitul) antrenor 
Enzo Bearzot. Ne „simte" și 
se destăinuie : „Cum se vede, 
am rămas fidel „blocului Ju-

ventus", aducindu-1 la București 
și pe Bettega".

— V-a lipsit Bettega 
acum, signor Bearzot ’

— Cine ar fi apelat 
campionatul mondial din 
nia la jucători din vcebea gar
dă î ! Cum nu sint insă un 
conservator, așa cum nu acuză 
mul ți dintre ziariști, și cum 
Bettega deține in momentul de 
față • bună formă sportivă, 
n-am ezitat nici o clipă să-I 
reintroduc ia echipă. Ceva, ceva 
tot trebuia să schimb in for
mație pentru jocul cu Româ
nia, pe care, așa cum vă de
claram, eu puțin timp in urmă, 
la Timișoara, il consider deci
siv pentru noi.

— Vorbind despre Bettega ca 
despre un virtual titular, să 
înțelegem că v-ați oprit asupra 
„ll“-lui pentru meciul de sîm- 
bătă ?

— In linii mari, da. Voi a- 
nunța insă echipa doar după

lui Enzo

două 
plus, 

oficial, 
sosit de la

cca- 
față 
din

Dino 
Gian- 
Bor- 

Clau- 
Cabrini,

vestitul „11 calcio". 
în primul tind, îm- 
numeroșii confrați

Cabana Piatra Arsă găzdu
iește da clteva zile *1 pe bo
xerii din lotul national al 
României. Am că. oaspeții de 
drept, schiorii ti blationlștii. 
nu mai aleargă singuri pe În
tinderile Încă albe ; din dnd 
in cînd, îi concurează... prac
ticanta nobilei arte I Lucrurile 
nu sint noi, s-a mal intimplat 
și altădată, Înaintea marilor 
lor confruntări Internationale. 
Dar. de astă-dată. parcă lucru
rile stau puțin altfel...

Maestrul Ion Popa, antreno
rul coordonator, obișnuiește să 
spună : „Ozonificarea 1* alti
tudine a devenit In acest an 
un drept cîștîgat doar cu mul
tă trudi". Să Înțelegem că lo
tul care are ca scop buna 
prezentare la campionatele eu
ropene de la Vama, din pri
ma jumătate a lunii mai, a 
fost alcătuit numai ca urmare 
a bunelor comportări la ulti
mele confruntări dificile, de 
genul „Centurii de aur“ ? Răs
punsul e afirmativ : „Au fost 
selecționați si se află la Piatra 
Arsă, in primul tind, cîștigă- 
torii „Centurii" : I. Stan, I. Dra- 
gomir, D. Maricescu. Și cițiva 
dintre finalist!, D. Șchiopu, T. 
Cercel, V. Ioana, M. Fulger, 
N. Ciubotaru, G. Donici. Li s-au 
adăugat C. Tițoiu, D. Cipere — 
„nume" cunoscute ale boxului

nostru din ultimii ani, precum 
Si trei boxeri — Gh. Simion, 
F. Pamfil și P. Golumbeanu — 
caro ar putea progresa".

„La sac !" „La coardă !" „La 
mănuși !■ Comenzile antreno
rilor Calistrat Cutov, Vasile ' 
Mariutan si Constantin Ciucă 
cad necruțătoare In sala de la 
cota 1900, pierdută în imen
sitatea platoului alpin al Bu- 
cegilor. Și dimineața, si după- 
amiaza. Iar la flecare două 
zile, luptă la mănuși. Cite 8 
reprize. „Pentru ca să fie trei 
bune, in meci oficial" — ni se 
explică. Criteriul de selecție — 

VALOAREA DEMONSTRATA.
Dar menținerea ? „Cum se 

poate rămine in lot, mal bine 
zis, cum se va alcătui dele
gația care, pe litoralul bulgar, 
va fi investită cu onoarea de 
a lupta pentru culorile tării?". 
„Tot valoarea va decide". Se
cretarul Federației române de 
box, Mihai Trancă, fostul ga
zetar de specialitate, demon
strează si— o altă fată, cea de 
practician. Se agită prin sală, 
cot la cot cu antrenorii. Ex
plică : „Avem șansa de a ne 
pregăti in comun cu lotul de 
tineret al Cubei, tară cu o re-

Rndu TIMOFTE

(Continuare în pag 2-3)

La startul unui sezon plin de obligații

pentru voleibaliste

pinâ

voleibaliste, în sala August

după 
Spa-

in familie“ susținut ieri de 
din Capitală

<>
J - +1:Io <- < • £
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Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare . în pag. 2-3)

De citva timp, voleibalistele 
noului lot reprezentativ s-au 
reunit in vederea startului in 
sezonul international, un sezon 
cu multe obligații pentru ele 
și colectivul tehnic desemnat 
să le pregătească. Intr-adevăr, 
naționala noastră feminină are 
in anul „europenelor" mai mul
te momente de încercare, pri
mul fiind situat chiar peste 
clteva zile in Spania, unde ea 
va lua parte, alături de echi
pele ~ ’ ’ . . . .
llei, 
neul 
din
Balcaniada, apoi o serie de im
portante turnee internaționale 
și, in fine, campionatul euro
pean care va desemna o echi-

Turciei, Spaniei, Portuga- 
Angliei și Suediei, la tur- 
de calificare pentru C.E. 

toamnă. Urmează în mai

Campionatele de canotaj fond-juniori

0 REUNIUNE FRUMOASĂ, CU 232 DE SCHIFISTI LA START
la Timi-Timp de trei zile, 

șoara, s-au desfășurat campio
natele republicane de canotaj 
fond rezervate juniorilor. La 
această frumoasă întrecere de 
pe Bega s-au aliniat la start 232 
Je concurenți, rameri și vîslași 
reprezentînd 21 de cluburi și 
asociații sportive din (ară. Cu o 
mai bună pregătire în acest în
ceput de sezon nautic, tinerii 
schifiști de la C.S.Ș. nr. 2 Con
stanța, C.S.Ș. Steaua și C.S.Ș. 
Timișoara s-au impus în aceas
tă primă reuniune de canotaj 
— juniori a anului. Iată re
zultatele înregistrate :

JUNIOARE — 4+1 vîsle : 1.

---------,----- ------------- -------- ------
C.S.Ș. nr. 2 Lenstanța (Ioana 
Olteanu, Ioana Secuiu. Felicia 
Popescu, Veronica Necula+Inge 
Cadir — antrenori : Smaranda 
Rusu, Virgil Ștefănescu) 15:00,0, 
2. A.S. Tinerețea Fălticeni (sec
ție nou înființată, antrenor 
Alioșa Grozavu) 15:11,2, 3- 
CiS.Ș. Arad 15:40,6 ; 2 rame : 
1. Metalul București (Mariana 
Miescu, Viorica Tuțunaru — 
antrenori : Anca Silvestru, Doi
na Barcan) 16:58,9, 2. C.S.Ș. 
nr. 1 București 17:22,0, 3. Vo
ința Arad 17:54,9 ; 41-1 rame : 
1. C.S.Ș. nr. 2 Constanța (Car
men Oprea, Cristina Diacones- 
cu, Georgeta Ispas, Alexandra

Comăneanu + Daniela Secuiu) 
Bucu-
Timi- 

țudld AU.oe,, , *, vmc 1 1. Di- 
namo București (Maria Gheor
ghe, Anișoara Bălan — antre
nor Ion Dospinescu) 15:27,1, 2- 
Viitorul București 15:55,3. 3. 
Olimpia-Policolor 16:02,2 : sim
plu : 1. Iureca Năstaca (Olim
pia-Policolor — antrenori : Ilea
na Pavel, Georgeta Ciomirtan) 
17:21,8, 2. Daniela Strat (S.C.

15:46,4, 2. C.S.Ș. 
rești 16:29,8, 3. 
țoara 16:52,7 ;

nr. 1
C.S.Ș.

2 vîsle :

C. CREȚU —t coresp.

(Continuare In pag. 2-3)

Dă pentru Olimpiada de la Los 
Angeles.

După o perioadă de oxigenare 
și fortificare la Predeal, lotul 
a revenit in București, stabi- 
lindu-și cartierul general la 
centrul sportiv „23 August", 
unde efectuează ultimele pre
gătiri pentru... Granada. Le-am 
găsit pe fete zilele trecute la 
un antrenament de pregătire 
fizică, deși în acest moment 
ponderea cade totuși asupra 
celor de tehnică și tactică. O 
ședință în aer liber la care an
trenorul principal S. Chiriță și 
ajutorul său C. Stan erau doar 
spectatori, de capitolul fizic 
ocupîndu-se secundul" V. Mo- 
șescu. 
pentru 
vitezei
Succes elemente specifice sări
turii în lungime,' după care în
tregul grup al fetelor iese de 
pe teren leoarcă de sudoave, 
dar cu satisfacția lucrului bine 
făcut. „Merge bine treaba, se 
lucrează cu tragere de inimă, 
cu voie bună și eu spor" — 
îmi spune în treacăt dinamo- 
vista Speianța Găman la Ie
șirea din teren, în timp ce alte 
fete — în frunte cu exempla
ra, pentru dăruirea cu care se 
pregătește de obicei și luptă în 
meciuri, Maria Enache — se 
îndreaptă grăbite spre duș de 
teama răcelii... Mai puțin gră
bite sint Insă Iuliana Enescu, 
pe fața căreia broboanele de 
sudoare se mențin in mod ciu
dat ca o perdea cristalină. 
Doina Săvoiu si Marinela Tur
tea- „Peggy" Enescu se bucură

Aurelian BREBEANU

O oră de efort intens 
dezvoltarea detentei și 
in care sint folosite cu

(Continuare in pag 2-3)



La întreprinderea „Automatica" din Capitală

la o sâptămînâ la alta

DOAR JUMĂTATE...
Activitatea la nivelul copiilor și juniorilor este deo

sebit de importantă pentru asigurarea permanentă a 
unui eșalon de talente, capabil să mențină la un înalt 
nivel ștafeta performanței. Iată, de ce, schimbul de 
miine" trebuie urmărit și îndrumat cu grijă. Cîteva 
clasamente, alcătuite de C.N.E.F.S., avind drept crite
riu contribuția unităților sportive și județelor la al
cătuirea loturilor reprezentative de juniori și tineret 
și, mai ales finind seama de rezultatele înregistrate la 
„europene", Balcaniade și „Cupa Prieteniei" ne duc 
la concluzii deloc îmbucurătoare. Astfel, dacă avem 
in vedere rezultatele de la campionatele europene, 
vom vedea că în clasament figurează doar 18 din cele 
41 de județe, iar dintre acestea doar 7 au acumulat 
peste 10 p I Situația nu este mai bună nici în cele
lalte clasamente, ceea ce dovedește că pentru multi — 
unii se laudă că se preocupă mai mult de juniori — 
această importantă activitate este nesatisfăcătoare. 
Dintre județele evidențiate, să numim : Hunedoara, 
Bacău, Maramureș, Municipiul București.

SPORTUL ESTE PRIVIT CA 0 NECESITATE 
PENTRU VIAȚA OAMENILOR MUNCII

• ARTĂ Șl SPORT
Intre artă și sport există 

multe similitudini, iar de
seori oameni de litere au 
atribuit reușitelor sportivi
lor valențe artistice. De ase
menea elogii s-a bucurat șl 
marea noastră gimnastă 
Nadia Comăneci, care a ri
dicat acest sport, intr-ade
văr. pe culmile artei. Inte
resul manifestat față de 
tînăra noastră sportivă, față 
de reușitele ei și ale gim
nasticii românești, in gene
ral, a fost reflectat si de 
intilnirea de la Sala spor
turilor din Iași dintre Nadia 
Comăneci și actori de la Ope
ra Română si Teatrul Na
țional. O seară plăcută, în 
care arta si sportul au fost 
în deplină armonie. O seară, 
la reușita căreia si-a mai 
adus aportul și echipa de 
gimnastică ritmică, recent 
campioană a „Daciadei”, 
condusă de orof. Radu Con
stantin, care a prezentat un 
frumos program.. Felicitări 
oi ganizatonlor !

• „NOUA PERLĂ A DUNĂRII"
Ultimul număr al presti

gioasei revista franceze 
„France Tennis dc table" 
acordă un larg spațiu com
petiției „Europa Top 12“, la 
care reprezentanta noastră 
Olga Nemes a repurtat o 
frumoasă victorie. Publicîn- 
du-i fotografia pe copertă, 
referindu-se pe larg la suc
cesul sportivei noastre, re
porterul adaugă un elogiu 
Olgăi Nemeș. numind-o 
„noua perlă a Dunării". O 
.perlă" căreia, sperăm, să-l 
sporească necontenit valoa
rea, mai ales câ la orizont 
se află campionatele mon
diale.

• EXIGENȚĂ
Ca urmare a articolelor 

critice apărute în ziarul 
nostru, referitoare la activi
tatea unor secții, antrenori și 
sportivi din București, co
misia municipală de box a 
făcut o exigentă analiză a 
activității, luînd o serie de 
măsuri menite să ducă la 
revirimentul dorit- Sancțiu
nile se cunosc, cei vinovati 
(Constantin Anton, Ion Boi- 
dache, Ion Păun — Metalul, 
Stelian Bălan. Adiian Lăcă

tuș — Mecanică fină, Gheor- 
ghe Zamfirescu, Nicolae 
Dragomir — Semănătoarea) 
au fost trași la răspundere. 
Ceea ce ni se pare însă mai 
important este faptul că res
ponsabilii boxului bucureș- 
tean nu au trecut cu vede
rea rabatul la calitatea 
muncii, intervenind prompt. 
Sâ sperăm că măsurile luate 
vor constitui un semnal de 
alarmă pentru toM cei ca- 
re-și uită îndatoririle !

• AFIȘ
Un frumos și sugestiv 

afiș, realizat de graficianul 
Mircea Vlad, a fost editat 
de secția de propagandă a 
C.N.E.F.S. El este menit să 
sublinieze necesitatea acțiu
nilor de selecție în rîndul 
copiilor, îndeamnă la o 
muncă mai consistentă în 
acest domeniu atît de im
portant pentru sportul de 
performanță. Vrem să cre
dem că acest afiș își va 
îndeplini rolul său propa
gandistic ți nu va rămîne 
uitat prin dulapuri așa cum 
se întîmplă deseori cu mul
te din materialele de propa
gandă puse la indemina clu
burilor si asociațiilor spor
tive.

• REUȘITĂ
Bazinul Floreasca s-a do

vedit a fi o gazdă deosebit 
de ospitalieră cu prilejul 
turneului internațional de 
polo, dotat cu „Cupa Româ
niei", datorită si eforturilor 
celor care lucrează aici, cu 
deosebire ale Adrianei Ra
du, șefa complexului. O re
ușită pe care o dorim repe
tată la toate competițiile.

Și. apropo de turneul de 
polo, o observație critică : 
să nu trecem cu vederea 
faptul că, la unele reuni
uni, chiar atunci cînd în 
tribune mai erau suficiente 
locuri, accesul copiilor și 
juniorilor — unii dintre ei 
membri ai unor echipe din 
Capitală — a fost interzis- 
Păcat, o astfel de metodă 
(căreia unii dintre oamenii 
de ordine i-au dat și „note" 
ceva mai dure) nu este in 
favoarea unei mai largi 
popularizări a acestui sport.

Rubrică realizată de
Emanuel FANTANEANU

La întreprinderea 
matica" din Capitală, 
țiul fizic și sportul, 
recreare, pentru păstrarea să
nătății si — mai ales — pen
tru asigurarea unui tonus ge
nerativ de spor de productivi
tate au devenit o prezență 
cotidiană în viața oamenilor. 
Aceasta și pentru că președin
tele asociației. Marcel Ia
mandi, este un pasionat sus
ținător - al activităților sportive, 
„Sportul, considerat nu ca un 
simplu divertisment — ne spu
nea el —. ci ca 
in viața tuturor, 
title au darul de 
neretul, 
practicarea Iui", 
activitatea sportivă 
la 
asociației. Aurel Badea, ne 
pune în temă : „Multiplele ac
țiuni ale „Daciadei" concreti
zează activitatea sportivă a ti
nerilor. a oamenilor muncii de 
la noi". Și ne furnizează amă-

,Auto- 
exerci- 
pentru

o necesitate 
Iar competi- 
a atrage ti- 
muncii la 

Ce înseamnă 
______ de masă

„Automatica" ? Secretarul 
Aurel Badea,

oamenii

ADMINISTRATA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CÂȘTIGURILE TRAGERII

LOTO DIN 8 APRILE.. Cat. 
1:1 variantă 100% — auto
turism Dacia 1300 șl 3 variante 
25% a 17.500 lei ; cat. 2 : 2 va
riante 100% a 19.901 lei și 13 
variante 25% a 4.975 lei ; cat. 
3 : 13 variante 100% a 4.399 
lei și 43 variante 25% a 1.100 
lei : cat. 4 : 37,50 variante a
2.786 lei ; cat. 5 : 119,50 va
riante a 874 lei. cat. 6 : 346,75 
variante a 301 lei ; cat. X : 
1.719,50 variante a 100 .lei. Re
port la categoria 1 : 93.179
lei. Autoturismul „Dacia 1300“ 
de la cat. 1, obținut pe un 
bilet jucat 100%, a revenit 
participantului STANESCU 
OCTAVIAN-NICULAE din Pi
tești.
• ATI ALES PRONO

STICURILE ? Se reamin
tește că luni ÎS aprilie 
este ultima zi de depunere 
a buletinelor pentru atrac
tivul concurs Pronosport, 
care cuprinde meciurile e- 
tapei din 19 aprilie a cam-' 
pionatului diviziei A din 
tara noastră șî pe cele din 
semifinalele cupelor eu
ropene, ce se vor desfășura

miercuri 20 aprilie a.c., și 
anume : I. F. C. Argeș — 
Dinamo Buc. ; II. Jiul — 
Sportul stud. ; III. F. C. 
C-ța — C. S. Tirgv. ; IV. 
Chimia Rm. V. — S. C. Ba
cău ; V. Corvinul — F.C.M. 
Brașov ; VI. F. C. Olt — 
A. g. A. Tg. M. ; VII. F. C. 
Bihor — Petrolul ; VIII. 
Hamburger — Real San 
Sebastian ; IX. Widzew 
Lodz — Juventus ; X. 
Waterschei — F. C. Aber
deen ; XI. Real Madrid — 
F. C. Austria ; XII. S. C. 
Anderlecht — Bohemians ; 
XIII. UU" Craiova — Ben
fica.
• TRAGEREA OBIȘ

NUITA LOTO DE ASTĂZI, 
15 aprilie 1983, se desfășoa
ră începind de la ora 14.30 
în sala clubului sportiv 
Progresul din București, 
str. dr. Stalcovici nr. 42 ; 
numerele ciștigătoare vor 
fi transmise la televiziune 
în jurul orei 15,20 și la ra
dio in cursul serii.

nunte, grăitoare, semnificative. 
Peste 300 de tineri sînt angre
nați în întrecerile campiona
tului asociației la șah. tenis de 
masă, tenis de cîmp natație, 
handbal și, bineînțeles, fotbal. 
Numeroși tineri și alți oameni 
ai muncii de la „Automatica" 
sînt iubitori ai turismului. „Și 
am 
cestor < 
Marcel 
acțiuni 
mare 
matica" 
formanței — o echipă în Di
vizia „B“ de fotbal, echipa de 
șah pe primul loc, în campio
natul municipal etc. Dacă am 
adăuga la 
competiții 
ganizează __ . ____
aprecierea făcută la începutul 
acestor rînduri. Sportul. între
cerile „Daciadei". sînt. 
„Automatica", la ele acasă.

venit in intimpinarea a- 
dorințe — ne spune 
Iamandi — organizînd 
care s-au bucurat de 
popularitate". ..Auto- 
bate și la poarta per-

acestea buchetul de 
omagiale ce se or- 
aici. este justificată

Dumitru MORARU-SLIVNA

UN SEZON PLIN DE OBLIGAȚII PENTRU VOLEIBALISTE
(Urmare din pag 1)

în lot de aprecieri deosebite 
pentiu entuziasmul cu care a 
răspuns convocării la nici trei 
luni după ce a adus pe lume 
un băiețel „dolofan, care acum, 
la patru luni, are 8 kilograme 
Și peste 80 de centimetri". O 
spune cu mîndrie, mai ales re- 
terindu-se la ceea ce este mai 
necesar viitorului...
Si 
ca 
ni 
de 
Dar mai ales antrenorii, 
pentru prima oară de cind sini pe 
la loturi 
ziasm in 
putea să 
Păcat că
tea jucătoarelor au venit cu o 
foarte slabă pregătire la toate 
capitolele" — ne spunea antre
norul principal. Lucru confir
mat și de ceilalți doi tehnici
eni. Dar si de faptul că unele 
jucătoare au abandonat cursa, 
renunțînd in mod cinstit la o 
deplasare interesantă pentru 
oricine și recunoscind că lipsa

voleibalist.
ea, și Doina, șl Marinela, 
și Daniela Drăghici, care 

s-a alăturat, sint mulțumite 
pregătirile făcute pînă acum. 

„Este

cind văd atita entu- 
rindul fetelor. S-ar 

avem un an rodnic, 
de la cluburi majorita-

PE MICUL
VINERI 15 APRILIE, ora 17 

(programul 2) in cuprinsul 
emisiunii „Stadion" : Aspecte 
din spectacolele demonstrative 
prezentate la Moscova și Ber
lin de laureațil campionate
lor europene și mondiale de 
patinaj artistic.

SÎMBĂTA 16 APRILIE, ora 
13, in cuprinsul emisiunii „La 
sfirșit de săptămînă" : Selec- 
țluni din finala de dublu băr
bați a turneului international 
de tenis de la Monte Carlo și 
rezumatele meciurilor de fot
bal Bohemians Praga — An
derlecht Bruxelles și Juven
tus Torino — Widzew Lodz 
din semifinalele cupelor euro
pene ; ora 20 : Fotbal. Româ
nia — Italia, In prelimi
nariile campionatului euro-

• IN LOCALITATEA 
maramureșeană Borșa a 
avut loc pentru prima oară 
o intilnire internațională 
de haltere, între echipele 
Minerul din localitate și 
Orzel Lodz (Polonia), pre
mieră sportivă urmărită cu 
mult interes de peste 500 
de spectatori. Meciul dintre 
cele două formații s-a în
cheiat nedecis, 5—5 (ca de
altfel și prima intilnire, din 
decembrie anul trecut, 
4—4). Victoriile maramure
șenilor le-au obținut : 
Nicoară (categ. 40 kg) 
95 kg, L. Costache (52) 
125 kg, Tr. Hanțig (56) 
140 kg, Gh. ZdQca (67,5) 
210 kg și S. Scoropan (75) — 
210 kg. • „CUPA ORAȘU
LUI PREDEAL" la fond a 
marcat împlinirea a 91 de 
ani de la primul concurs 
oficial de schi, din Pre
deal, competiție organizată 
de Consiliul orășensc pen
tru educație fizică și sport 
pe pîrtia de pe Poliștoaca. 
Printre cîștigătorii curselor 
au figurat : 
Neamțu (Predeal), I. 
ban (Brașov), precum

Antoanela
Șer- 

?i 
ștafetele C.S.S. Predeal si

• 
Tul

au 
Va-

A.S.A. Brașov-Azuga. 
CAMPIONII județului 
cea la tenis de masă 
devenit Platon Frol și

lor de pregătire la club nu Ie 
îngăduie să facă față cerințe
lor- Medicul echipei, dr. Andrea 
Aquiletti, aprecia, de fapt, că 
fetele ar fi trebuit să vină la 
Iot la nivelul atins acum, la 
capătul primei etape de pregă
tire. Din cele relatate de teh
nicieni rezultă însă că o serie 
de deficiente se elimină trep
tat. V. Moșescu ne arată fișele 
individuale ale jucătoarelor ca
re conțin o sumedenie de date, 
pornind de la starea de sănă
tate si ajungînd la capitolele 
fizic, tehnic, tactic, la asjjectele 
pregătirii individuale și pe cu- 
pluti, toate condensate apoi în 
grafice ale evoluției. „A fost o 
emulație fantastică, o atmosfe
ră de muncă încordată, intr-un 
iot întinerit și omogen sufle
tește, în care consacratele Ma
ria Enache, Doina Săvoiu și 
Tuliana Encscu trag inainle, 
prin exemplul lor, pe toate ce
lelalte fete... Nu se va pune 
problema calificării Ia „euro
pene", pentru noi turneul din 
Spania insemnînd doar o etani 
de pregătire in vederea J. B. 
Si C.E.".

E de prisos să spunem 
că gimnastele noastre frun
tașe, cele care — pe toate 
arenele lumii — au purtat 
cu mult succes faima miș
cării sportive românești, sînt 
întotdeauna binevenite în 
mijlocul iubitorilor de sport 
din toate orașele și satele 
fcării, sint înconjurate cu 
afecțiune și prietenie. O 
mostră de ceea ce repre
zintă dragostea pentru gim
nastică, pentru minunatele 
noastre fete ne-a fost ofe
rită, zilele trecute, de pri-

mirea pe ci 
cil din satl 
muna Sohai 
rași, au I 
noastre feti 
natică cărei 
pentru Ul 
Edmonton. I 
tul profesor] 
fizică Costa 
din organiJ 

„Sala căii 
rta arhipliJ 

bate virsto 
■t mai apr] 

Dunca, Du 
Cristina Itu|

BOXERII LOTULUI NATIONAL Sl
9

(Urmare din pag. 1)

numită școală de pugilat, au
toare a unui recent 12—0 (de 
senzație) cu reprezentativa Sta
telor Unite. învățăm unii de Ia 
alții". „Ce, de pildă „Inten
sitatea lucrului specific. Cuba
nezii nu lucrează mult. Dar 
cind lucrează, ei bine, zăngă- 
ne geamurile, asa lovesc 
cui. Fără milă, fără pauză, 
zice că de fiecare pumn 
pinde medalia de campion 
limpic". în aceste condiții, 
rientarea tehnicienilor de
lot e bună : întilnirile amicale 
cu boxerii cubanezi constituie 
prilejuri excelente de demon
strație a acelei vglori de care 
ne-au vorbit, singura de care 
se va tine seama în alcătuirea 
definitivă a lotului pentru eu
ropene.

...Glugile cad din nou peste

sa- 
Ai 

dc- 
n- 
o- 
la

ECRAN
pean (transmisie directă de 
la stadionul „23 August" ; co
mentator — Cristian Țopescu).

DUMINICA 17 APRILIE : 
„Telesport" In cuprinsul „Al
bumului duminical : ora 19,20 
(programul 2) : emisiunea
„Telerama", realizată de Du
mitru Tănăsescu.

MARȚI 19 APRILIE, ora 
15,30 : Fotbal, F.C. Argeș — 
Dlnamo București (transmisie 
directă de la Pitești ; comen
tator — Mircea M. Ionescu).

MIERCURI 20 APRILIE : ora 
16 : Fotbal. Universitatea Cra
iova — Benfica Lisabona, meci 
retur In semifinalele Cupei 
U.E.F.A (transmisie directă 
de la Craiova ; comentator — 
Cornel Pumnea).

*f?1

T

i Demintei (Recolta 
Cercheză) — la
Simon Toader 

Niculițel) și
(Viitorul Mahmudia) 
seniori. • ÎN PRI- 

TRIMESTRU al anu-

lentina 
Slava 
niori, 
ruința 
Dima 
— la 
MUL ’ 
lui A. S. Voința Tirgoviște

]U- 
(Bi- 
Ana

M.

»\\\\\\\\\\^^^

a organizat 9 excursii, la 
care au participat sute de 
cooperatori și membrii 
lor de familie de la coope
rativele meșteșugărești Pro
gresul. Constructorul, Arta 
Populară și Sirguinta. U- 
nele dintre excursii au avut 
ca obiective vizitarea unor 
stațiuni montane din Va
lea Prahovei, 
participînd 
concursuri 
zonului de iarnă. • CLU
BUL SPORTIV C.F.R. TI-

. din
unii turiști 

și la diferite 
specifice se-

deja|
De

ca pe tele 
boxerilor, 
regimul se s 
adevărata oxija 
gă pe afară. 1 
e frig, dar 1 
băieții se intoJ 
cițiva kilometri 
cioare" aparte.I 
pitoare. Reface! 
binemeritată. 1 
mita de sus al 
eotește oporturl 
șească antrenori 
ian. Aproape-il 
că muncim mad 
permit posibilii 
componentilor I 
devăr.^ lucrel 
Piatr-4W»ă. rrJ 
plin. Tehnicieni 
vat multe prq 
nu-și găsesc sol 
activitate intens 
nici, bunăoară, 
adus la vigoari

CAMPIONATELE DE CANOTAJ FO
(Urmare din pag. 1)

Bacău) 17:28,9, 3. Mariana Dră- 
gan (C.S.Ș. Deva) 17:39,2.

JUNIORI : 4 vîsic — 1. 
C.S.Ș. nr. 2 Constanța (Gheor- 
ghe Dordea, Gheorghe Stoicoci, 
Mihail Marțian, Ladislau Tom- 
pa — antrenor Mircea Popa) 
20:41,4, 2. C.S.Ș. Steaua 20:56,8, 
3. C.S.Ș. Triumf 21:00,4 ; 4+1 
rame : 1. C.S.Ș. Steaua (Lu-

T

MIȘOARA a împlinit re
cent 50 de ani de la înfiin
țare, aniversare marcată 
șl cu prilejul meciului de 
fotbal de Divizia „B“ 
C.F.R.
Cimpia Turzii 
cînd 
prezentat 
box. judo și atletism. 
SUB ------
DEI“

Divizia „L 
Industria sirmei 

(scor 2—0), 
sportivii feroviari au 

demonstrații de .. .. e 
EGIDA „DACIA- 

s-a desfășurat la 
Drobeta Tr. Severin Festi
valul județean al ansam
blurilor școlare de gim
nastică ritmică, cîștigat 
de formația Liceului indus
trial nr. 4. Foarte reușită 
a fost și demonstrația mi
cilor 
C.S.Șc., _____ .
fesoara Mihaela Georgescu. 
• COMISIA JUDEȚEANĂ 
DE ȘAH DEVA a organi
zat în Sala sporturilor din 
Deva prima ediție „Memo
rialului Carol Drozd", com
petiție cîștigată de Mo
nica Bozdoc (Șc. gen. 1 
Hunedoara) si Sorin Istrate 
(Lie. pedagogic Deva).

gimnaste de la 
pregătite de pro-

*

RELATĂRI DE LA : Gh. 
Peter, I. Codleanu, P. Com- 
șa, M. Avanu, St. Marton 
și V. Manafu

cian Ionescu, ■ 
Marian Zoican, [ 
cescu + Florin îl 
nori : Eugen Un 
David) 22:22,7, I 
șcara 22:36,1, 3l 
șoara 23:04,3 ; 2. I 
Timișoara (LuciJ 
Zsilko \ — antica 
sici) 21:56,4, 2. I 
22:29,4, 3. A.S. *■ 
ceni 23:29,4 ; siil 
lian Curteanu (Ci 
cu o săptămînă I 
tigat și titlul dl 
publican la senid 
2 visle) 24:02,4, I 
(C.S.Ș. Timișoara 
Levente Buslya | 
Mureș) 25:11,3 
C.S-Ș. Timișoara 
buc, Eugen RoșJ 
Maria Georgesl 
C.S.Ș. Triumf 24] 
nr. 1 Buc. 24:51,6

• •••••• ••••• i •■•••••(• •••••< ••••••< •••••• ••••••
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gimnaste, s-a vorbii 
despre pregătirile pe 

le efectuează in pre- 
pentru dificiiiu! 
de

exa
la Edmonton, din 
unde gimnastele 
doresc să fie Ia

MihaeU Riciu și Nicoleta 
Profir. Au fost prezentate 
publicului palmareselc ccloi 
șase 
mult 
care 
zent 
men
Canada 
noastre 
înălțimea succeselor repur
tate in 1951, la București. 
Atît sportivele cît și -antre
norii lor — Gheorglte Gor- 
goi, Iulia Rotărăscu și co
regraful Ilie Alexandru — au 
trebuit să facă fată apoi 
unui veritabil „tir de între
bări".

A fost o, tlupă-amiază mi
nunată în care distinșilor 
noștri oaspeți le-an fost 
prezentate demonstrații de 
gimnastică ale școlărițelor 
din comună, care în anii din 
urmă au repurtat frumoase 
succese in campionatul re
publican al școlilor genei ale. 
Ion Nicoiac. primarul comu
nei, și prof- Virgil Penu 
directorul Școlii generale 
nr. 2 din satul Progresul, 
au subliniat însemnătatea 
acestei frumoase inițiative 
și ail^M-csat urări de suc
ces giimiastelor noastre in 
importantele competiții care 
le așteaptă In acest an".

ESC PENTRU EUROPENE
ale 
dă. 
iză 
tr- 
Nu

si 
cei 
ji- 
li- 
na 
li-

lioses- 
Numai 
de re-
Viorel

o- 
ă- 
u- 
ad 
-o 
de 
a- 
la 
in 
>1- 
le 
in 
B- 
e- 
a

cîștigat „bronzul" din ”Î9 și 
„argintul" din ’81, la „europe
ne". vigoare care-i cam 
te în ultima vreme.
prin muncă. Mai sint 
zolvat și „dublurile".
Ioana — Ion Stan ; Dragomir 
Ilie — Mircea Fulger ; Geor- 
gieă Donici — Fedea Pamfil. 
Si In cazul lor. tot calitatea 
de muncă, convertită in valoa
re, va rezolva selectionarea. 
desemnîndu-1 pe cel ce va ră- 
mîne in echipă.

Toți componentii 
tional de box știu 
gul de la Varna nu 
ducît cei care, 1

lotului na- 
că pe rin
se vor urca 

ât cei care, la ora gongului 
iral, vor putea prezenta

să
a-

I
e, 
r-

dac.it o
□j^hgui—. .— __ _______ L.
vSRule argumente pentru 
convinge că sînt în stare 
coboare cu fruntea sus de 
colo. Așa stînd lucrurile 
prezentate de colectivul 
tehnicieni responsabili ai „t 
paniei europene ’83“ — fiecare 
vrea să-si ctștige locul intre 
titulari, trudind cite 5. cite 6. 
sau chiar cite 7 ore 
Ore lungi.
dintre ele 
treaptă din 
la capătul 
gul. marele ring al succesului.

de 
,cam-

pe zi ! 
grele, dar fiecare 

lnsemnînd Încă o 
foarte numeroasele 

cărora se află rin-

| SELECȚIONATELE ROMÂNIEI Șl ITALIEI
Aureolată de titlul de cam

pioană a lumii, cucerit în 1938 
la Paris, pe stadionul Colombes. 
reprezentativa Italiei, avind 
toate vedetele care i-au adus 
consacrarea mondială, alătur; 
de nu mai puțin cunoscutul 
„comisar tehnic" Vittorio Pozzo, 
a plecat in primăvara lui 1939 
intr-un turneu est-european 
Și a poposit mai intii la Bel
grad, unde, la 4 iunie, a în- 
tilnit Iugoslavia, de care a dis
pus cu 2—1. Peste patru zile, 
la 8 iunie, a jucat la Buda
pesta. o revanșă a finalei C.M. 
din 1938 (Italia — Ungaria 
4—2). ..Azzurrii'' _2_7
din nou. tot la o diferență 
două goluri : 3—1. ~ 
încheiat la Bucure_____
nie. cind in fata a 28 000 
spectatori, campionii lumii__
învins cu 1—0 prin golul mar
cat de Colaussi (min. 32). A 
fost un meci de mare specta
col. scria presa vremii. în care 
românii au jucat foarte bine, 
dar italienii, beneficiind de o 
mai mare experiență interna
țională (erau neînvinși din 
1935). au profitat de o gre
șeală a apărării noastre pen
tru a înscrie punctul victoriei. 
Iată un titlu din „Gazeta spor
turilor" : „Unde a fost squa- 
dra azzurra ? S-a jucat intr-un 
ritm infernal, pe eare l-a im
pus insă România. Colaussi. în 
min. 32, a înscris un gol no
rocos".

Iată formațiile : ROMÂNIA : 
Pavloviei — Sfera. Feleean — 
Vintilă. Fîeraru, Demetroviri — 
Orza. Ploesteanu. Bodola. Ren
ter, Dobay ; ITALIA : Olivieri 
— Foni. Rara — Campatelli. 
Andreolo. Loeatelli — Biavatl. 
Perazzoîo, Pioîa. Meazza. Co
laussi.

După mai 
la 14 aprilie 1940 Ja Roma, 
revanșa. Din nou un joc de 
mare spectacol, din nou o vic
torie la limită a italienilor: 
2—1. După o repriză albă. Ba- 
ratky deschide scorul ta min. 
48. Biavati egalează ta min. 61 
Si Fiola înscrie golul victoriei 
peninsularilor, ta min. 
fost un meci care a dus la 
consacrarea portarului 
Mircea David. Excepționalele 
sale parade i-au făcut pe ita
lieni să-l numească „H dio*. 
Iată echipa noastră : David — 
Sfera. Lengheriu — Vintili. 
Juhasz. Lupas — Bindea. M. 
Mihăilescu. Baratky, Reuter. 
Gică Popescu.

Urmează o pauză de 26 de 
ani pină la viitoarea confrun
tare româno-italiană și. la 26 
noiembrie 1966 la Neapole. tot 
tn preliminariile campionatului 
european. Italia învinge cu 3—1. 
după ce România a deschis 
scorul prin Dobrin si italienii 
au egalat dintr-uii gol discu
tabil. Pe extrema stingă a evo
luat atunci Mircea Lucescu. 
alături de Popa, Pircălab. Fră- 
tilă, Mircea Dridea si Dobrin. 
în echipa Italiei — Facchetti, 
Plcchi, Domenghini, Mazzola, 
Corso. Și In returul de la Bucu-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

De la F. R. F.

au cîștigat 
de

S—3 
iu
de 
au

Turneul
i, la 11

puțin de un an.

78. A

nostru.

ACCESUL LA MECIUL ROMÂNIA - ITALIA
La meciul de fotbal dintre echipele României și Italiei, 

contind pentru campionatul european, care va avea loc in 
ziua de simbătă 16 aprilie 1983, ora 20, pe stadionul „23 Au
gust", accesul la tribune va fi permis incepind de la ora 15 
pină la ora 19,30.

Intrarea publicului în stadion pentru 
peluze se va face prin intrările din Bd. 
relui Stadion, iar pentru tribuna 0 prin 
Sînt valabile biletele de Intrare emise 
și legitimațiile-abonament eliberate de 
tribuna 0 și tribuna L

tribunele I, II și 
Muncii și Bd. Ma- 
str. Maior Coravu. 
pentru acest meci
C.N.E.F.S. pentru

17 APRILIE 1985
TRAGERE EXCEPȚIONALĂ

PRONOEXPRES
POSIBILITĂȚI MULTIPLE DE NOI ȘI MARI SUC
CESE I

In cadrul □ 6 extrageri, cu un total de 42 
numere,

ORICINE JOACA POATE CIȘTIGA :

• autoturisme „Dacia 1300*
• mari sume de bani
• excursii peste hotare

CONSULTAȚI PROSPECTUL Șl PROCURAȚI DIN 
TIMP BILETELE I

Agențiile Loto-Pronosport vă stau la dispoziție 
pină simbătă 16 aprilie, inclusiv.

> ■ 
rești au învins 
fiind semnat 
nouă minute înainte de final. 
Din cele două echipe au făcut 
parte, printre alții. Necula Ră- 
ducanu. Lupescu. Mocanu. Lu
cescu Dumitriu II, Barbu 
(România), Facchetti, Picchi, 
Rivera, Bulgarelli, Guarneri, 
(Italia).

Urmează un șir de trei par
tide amicale. La 
in nocturnă, tot 
gust", meciul se 
galitate. 3—3.
luat atunci, 
— Adamache.
Lucescu. Domide, Dobrin (Ro
mânia). Zoff. Burgnich. Causio. 
Mazzola. Boninsegna. Prati 
(Italia). Cea de a doua parti
dă. are loc la Milano, la 5 
iunie 1976. pe „San Siro" și 
..squadra" pregătită de același 
Enzo Bearzot. învinge cu 4—2. 
Au marcat : Graziani. Bettcga 
(de două ori) și Antognoni (toți 
trei se află si acum in lotul 
Italiei prezent la București !). 
respectiv Loeeseu 
Georgescu. Ultimul 
s-a disputat la 16 
1980. tot la Neapole. si Italia 
învinge România cu 2—1. după 
un meri frumos, in eare B5- 
loni a deschis scorul, dar Co- 
llovati a egalat. iar Causio. cu 
trei minute Tnair.te de fluierul 
final, a marcat golul victoriei

Evoluția scorului 
tatetairea din 19».

anul trecut, la 
4 decembrie. 0—8 

tarea dintre cele

italienii, golul 
de Bertini, cu

17 iunie 1972. 
pe „23 Au- 

incheie la e- 
Au evo- 

printre alții 
Dinu. Dumitru,

si Dudu 
„amical" 
februarie

italienilor, 
identică eu

In sfîrșit.
Florența, la 
ta confruntarea dintre 
două echipe, ta cadrul preli
minariilor C.E.. un meci deon
tologie al echipei noastre. Re
amintim formatule : ROMÂ
NIA : Long — Rednic. Iovgo- 
leseu. Ștefăaesea. Ungurean — 
Tieleann. B6!5ni Klrin. Baliri 
— Gabor (min. K Andooe). Că- 
mătaru (min. 86 Aurustta) : 
ITALIA : Zoff — Gentile. O- 
Bovati. F. Barest Oriali — 
Tardelli. Antognoai. Marini. 
Conti — P. Rossi (min. 46 Caa- 
rio). Graziani (min. 19 AJto- 
bcflQ.

(mi

M rceo TUDORAN

Un arbitru de elită

MICHEL VAUTROT (Franța)

Italia va 
in 

s-a 
recentul

Meciul România 
cunoaște un arbitru tinăr. 
rirrtd de X de ani care 
făcut remarcat la 
campionat mondial din Spania.
Intrat fn arena internațională 
din anul 1975, dar arbitru de 
la virsta de li ani, el a deve
nit cel mai bun cavaler al flu
ierului francez grație autorită
ții tale care te îmbini eu o 
excelentă cunoaștere a jocului 
ti regulilor jocului. El este în
totdeauna lingă fazi fi nu re 
lată influențat nici de jucători, 
nici de public, nici de eondu- 
citori ai echipelor. Michel 
Vautrct ftie «ă se faci respec
tat de jucători pentru că este

intotdeaung integru. „Nu ezit 
niciodată, a declarat acesta, 
să penalizez abaterile de Ia re
gulament și nu îmi pun vreo 
dată problema responsabilită
ții mele în raport cu un inte
res sau altul al vreunei echi
pe". Intr-adevăr, atunci cînd 
el scoate cartonașul galben sau 
roșu, știe să facă diferența în
tre greșeală de joc șl rea vo
ință, ținind întotdeauna seama 
de prezența elementului inten
țional. Vautrot consideră că 
rolul legilor jocului și, prin 
urmare, și al arbitrului, este a- 
cela de a proteja pe jucători. 
Mulți amatori de fotbal care 
au urmărit la fața locului și 
la' televiziune ultimul campio
nat mondial își amintesc că 
la meciul Italia — Polonia, 
Scirea a primit cartonaș galben 
de la intransigentul arbitru 
Vautrot pentru că nu a respec
tat distanța de 9 m. atunci cînd 
a luat parte la „zidul" de a- 
părare în fața porții sale.

După această scurtă prezen
tare. Vautrot, acest profesor 
de învățământ tehnic din Be- 
sangon poate să apară cititorilor 
ca un individ dur, închis și 
rece, dar, in viața de toate zi
lele, Michel este vorbăreț, căl
duros. sociabil. Este pasionat 
de fotbal, întreprinde studii și 
scrie articole in presă.

Noi, ziariștii francezi cațe 
sosim la București pentru me
ciul România — Italia, sîntem 
convinși că zecile fe mii de 
spectatori și cele citeva mili
oane de telespectatori vor avea 
posibilitatea si urmărească pe 
lingă un joc de clasă și un ar
bitraj de excelentă calitate 
care să imbogățească nocturna 
fotbalistică de simbătă seara 
de pe stadionul „23 August".

MICHEL DIARD 
redactor șef al revistei fran

ceze de fotbal MONDIAL 
Parii. 14 aprilie

O ZI PÎNĂ LA MECIUL ROMÂNIA
(Urmare din pag I)

frumoasa premieră a tricolori
lor : prima victorie asupra 
Suediei, cu un joc excelent 
ta prima. într-o singură noap
te — era noaptea lui 9 sep
tembrie — am părăsit poziția 
a patra ta erupă si am mirat 
printre cei trei secundanți ai 
Italiei, care devenise, intre 
timp campioană mondială.

$i a venit ziua primei sur
prize in grupă. Suedia obți
ne un 2—2 la Praga. „B 
bine ? E rin 7" Parcă e bine 
— își spuneau suporterii tri
colorilor care și-au abandonat 
foarte repede condiția de out
sider!. pe baza victoriei asu 
pra Suediei.

In ziua de 13 noiembrie, la 
Milano, 
ideea că si computerul^ grupei 
a cincea - - 
vacii obțin un 2—2 cu squadra, 
amețită tacă — s-a spus — de 
banchetele victoriei. în a- 
ceeași zi. Suedia câștigă ta ul
timul minut ta Cipru și urcă 
„la adevăr* spre un plus 3 de 
care revistele europene 
specialitate par să facă 
stjaeție. în mod ciudat.

...Și a venit ziua de 4 
cembrie. România reușește 
0—0 de luptă la 
Entuziasm general... Un en
tuziasm care se transformă în

Cehoslovacia emite

e defect Cehoslo-

de 
ab-

de- 
un 

Florența... 
Un

optimism „din toamnă pină 
în primăvară", pentru că. iată, 
craigvenii au o serie fără pre
cedent iar Ciprul, „furnizoa
re de puncte", obține două 
remize inimaginabile cu Italia 
și Cehoslovacia, ca remizele pe 
care un amator le-ar realiza 
ta compania lui Karpov 
Hubre»

Unda stat „tricolorii" în 
junul meciului eu Italia 7

Lăsînd de o parte subiectivis
mul suporterilor, putem spu
ne că echipa României e una 
dintre eele patru favorite, a- 
dică mai mult decît la start 
și ceva mai puțin decit în vi
surile mereu mai înaripate ale 
iubitorilor fotbalului din tara 
noastră, care o văd „în exclu
sivitate".

Grupa noastră e într-adevăr 
foarte echilibrată. România și 
Cehoslovacia sînt la plus 1. 
Suedia e la plus trei, cu jocul 
din Cipru, ceea ce nu e foarte 
diferit de al nostru plus 1 fără 
Cipru, (deși nu subestimăm 
forța mereu crescîndă a „insu
larilor"). în sfîrșit, Italia, 
chiar dacă e la minus 1, e 
cam tot pe aproape mai ales 
că îi plac contrele pe terenuri 
străine și cu adversari- mai 
puternici. („Sirenele" 
fac excepție).

Cu aproximativ 30 
înainte de al cincilea

ȘÎ

a-

cipriote

de ore 
derby al

LEIT-MOTIV ITALIAN: „NE JUCĂM
(Urmare din pag. 1)

antrenamentul de vineri după- 
amiază. Mai am dubii in al
cătuirea liniei mediane, mai 
precis reîerltor Ia Marini, pe 
care aștept sâ-1 văd eum se 
mișcă la acest ultim antrena
ment. Apropo, ml s-a spus, 
Imediat după sosirea noastră, 
că la București a plouat...

— Citeva ore bune. Conside
rați că este un Impediment 
pentru echipa dv. terenul alu
necos ?

— La structura fizică a fotba
liștilor noștri, intr-o oarecare 
măsură nu ne convine. Un te
ren înmuiat de ploaie e mai 
mult pe placul jucătorilor cu o 
construcție fizică solidă. Nu 
pot uita că, la Milano, am pier
dut un punct cu Cehoslovacia 
pe un teren greu. Cred că și 
echipa română își dorește un

teren bun, deoarece este o for
mație tehnică, care se poate 
exprima mai bine pe un gazon 
uscat, acasă Ia ea.

...Dialoguri fugare printre 
componenții campioanei mon
diale. Antognoni spune că se 
află pentru a treia oară în Ro
mânia și nu uită că „a cunos
cut de două ori, cu Fiorentina, 
la Craiova, gustul amar al in- 
frîngerii". Afirmă că „Italia iși 
joacă ultima șansă Ia Bucuț 
rești", sugerînd că nu vrea să 
mai plece învinsă... Paolo 
Rossi, golgeterul ultimului cam
pionat mondial, e numai zîm- 
bet. Chiar și atunci cînd e în
trebat despre meciul de sîm- 
bătă : „Va fi greu, mult mai 
greu dccit credeam în momen
tul tragerii Ia sorți. Echipa Ro
mâniei a devenit o favorită a 
grupei, dar noi ne vom juca 
ultima carte". Veteranul „squa- 
drei azzurra", Dino Zoff, e

ITALIA
grupei (iată că și această a- 
bundentă de jocuri tari con
firmă echilibrul existent), 
lupta e deschisă. Am fi încli
nați chiar să spunem că me
ciul România — Italia, indife
rent de rezultat, menține în 
cursă toate cele patru echipe, 
în cadrul unei grupe care, pină 
acum a furnizat nu mai puțin 
de cinci surprize din opt 
jocuri (ne gîndim la cele 
cinci (!) remize deloc „așteptate. 
Inclusiv cele două din Cipru).

Sigur, comentatorii mai ne
răbdători ar putea spune că 
în seara de 16 aprilie echipa 
învinsă iese din cursă si că 
o remiză ar menține statu 
quo-ul ..grupei duelurilor pe 
muchie de cuțit". E adevărat, 
echipa învinsă își micșorează 
șansele, dar nu pină la des
ființare.

Dincolo de toate calculele, 
pe prim plan se află capaci
tatea echipelor la ora II. Si
gur că meciurile de fotbal ale 
acestui sfîrșit de secol au cam 
devenit partide-șali în care se 
așteaptă greșeala adversarului 
— într-atît sînt de studiate 
variantele 
cît antrenorii 
cînd vor avea 
nunțe echipele după intonarea 
imnurilor — 
noștri trăiesc 
șansă care

sînt de
adversarului, în- 

așteaptă ziua 
dreptul să a-

li

dar tricolorii 
din plin marea 

se oferă.
a

ULTIMA CARTE P
foarte sobru, așa cum îl cu
noaștem si între buturi : „Ne 
jucăm ultima șansă ! Știu doar 
atit că nu avem voie să pier
dem !“ Bettega, frumos ca un 
actor de cinema, aruncă în 
schimb și varianta egalului : 
„Un punct la București ne-ar 
menține incă iu cursă. Pentru 
că astăzi se joacă tot mai greu 
acasă si mai ușor in deplasare. 
Iar noi vom juca și la Praga, 
și Ia Stockholm..." Gentile e 
cu gindul la Bălăci, pe care 
îl consideră un „fotbalist de 
mare clasă", iar Scirea la „blo
cul craiovcan, care nici nu mai 
trebuia văzut Ia televizor, din 
moment ce a ajuns atît dc de
parte in Cupa U-E.F.A."

Toți consideră partida foarte 
dificilă, ei, campionii lumii, 
care nu uită că la Florența e- 
chipa României i-a pus serios 
pe gînduri după acel 0—0.



In sferturile de finală ale turneuî î candidatelor

MARGARETA MUREȘAN EGALEAZĂ!
BAD KISSINGEN. 14. Marea 

maestră româncă Margareta 
Mureșan a obținut ieri o a doua 
victorie consecutivă in cadrul 
sferturilor de finala ale tur
neului candidatelor la titlul 
mondial de șah, pe care și-1 
disnutâ în compania sovieticei 
Lidia Semionova. A 8-a par
tidă a întrecerii. In care re
prezentanta noastră a avut pie
sele negre, întreruptă cu o ai 
înainte, într-o poziție net a- 
vantajoasă pentru aceasta, n-a 
mai fost reluată, adversara sa 
anunțind că cedează fără joc. 
Scorul general al intițniri- de
vine astfel egal, pentru prima 
oară de la startul dat la 25 
martie : 4—4 ! Rezultatul con
semnează frumoasa revenire a 
Margaretei Mureșan. care a 
remontat un handicap ajuns la 
un moment dat la 2 puncte, 
obținind noi șanse pentru o 
decizie favorabilă în meci.

Viitoarea partidă, a 9-a. pe
nultima conform programului, 
se joacă astăzi, șah ista român
că avind albele. în caz că e- 
galitatea se menține și după 10 

•partide se mai joacă încă 4 
pentru departajare, iar la scor 
egal și In continuare, invingă- 
toarea trebuie să fie stabilită 
prin tragere la sorți.

Așadar, un moment hotărîtor 
In pasionanta lntilnire Marga
reta Mureșan — Lidia Semio- 
nova. care trebuie să desem
neze pe una din semifinal.stele

ACTUALITATEA ÎN BASCHET
lntr-un recent interviu a- 

cordat agenției TASS. referi
tor la campionatele europene 
masculine de baschet ce se 
vor desfășura in Franța intre 
26 mai și 4 iunie, fostul in
ternațional sovietic Serghei 
Belov a declarat că. în opinia 
sa, principalele favorite în 
disputa pentru medalii vor fi 
echipele Italiei, Spaniei, Iugo
slaviei și U.R.S.S.

„Selecționatele Italiei și 
Spaniei — a spus Belov — 
dispun in momentul de fată 
de numeroși jucători de inal- 
tă clasă, fapt confirmat de 
rezultatele obținute ia cupele 

competiției, avind drept scop 
alegerea noii șalengere a cam
pioanei lumii, marea maestră 
sovietică Maia Ciburdanidze. 
Un amănunt interesant : de
citeva zile, campioana mon
dială se află la Bad Kissingen 
unde urmărește cu interes me
ciul.
• Două 

internaționale 
lor români

noi succese
ale șahiști-

au fost con
semnate in această săptămină. 
Maestrul internațional Theodor 
Ghițesea a terminat învingător 
tn turneul .open" de la Reims 
(Franța), cu 6,5 puncte (din 7 
posibile), Intr-un total de 120 
participante Pe locurile urmă
toare : T. Haik (Franța) 6 p, 
K. Pytel (Polonia), J. Degen 
(R.F.G-) și D. Barlov (Iugo
slavia) — 5,5 p. tatr-un turneu 
desfășurat la Koln-Frechen. 
maestrul internațional Miree* 
rattav a împărțit victoria cu 
vcst-germanul R. Gawensch, 
ambii cu (5 p (din 9). al trei
lea fund clasat J- Behling
fH-F.GJ 6 p.
• în turneul candidatRor. la 

Bai Kissingen. L. Pou.isch a 
redus handicapul in meciul cu 
V. Korcinoi, ciștigind a t-a 
partidă- Scorul este acum 5—3 
pentru exșalangeml la titlul 
mondial.
• în campionatul V BSS. in 

runda a 7-a. Bcliavski l-a tn- 
vms pe Gbeller. tnscînJ in 
fruntea clasamentului, cu 4 p 
îl), li urmează Psahis 4 p.

europene. tn ceea CV prirețte 
formația iugoslaviei. io ciuda 
faptului ei ■■ mai are valoa- 
rea celei din aatl TR, ea păs 
trează șanse la ea loc fran
ța». Din pleiada de vedete de 
atunci, in presant numii Ki- 
kanoviei a rămas aceiași rea
lizator de excepție. Na tre
buiesc subapreciate aici șan
sele gazdelor și aceasta na 
numai pentru faptul că joaca 
pe teren propriu, ei mai ales 
pentru eă in ultimul timp 
baschetul francei a progresat 
foarte mult, un exemplu ia 
acest sens fiind victoria echi
pei Limoges tn .Cupa Keeaci”.

Comentariul săxtamlnii
UN VETO APLAUDAT...
Principalul eveniment 

sportiv al săptăminii tre
cute nu s-a petrecut pe un 
stadion sau altă arenă, ci 
intr-un cabinet ministerial : 
guvernul francez a hotă- 
rit să rupă relațiile sporti
ve cu regimul rasist de la 
Pretoria. anulind turneul 
pe care urma să-l facă în 
vară, in Africa de Sud, e- 
chipa națională de rug'oy. 
Măsura, de bun simț, a 
fost primită cu satisfacție 
in cercurile sportive inter
naționale, tind salutată 
de personalități ale spor
tului mondial, și a stirnlt 
un ecou considerabil, cu 
reverberații care trec 
dincolo de perimetrul vie
ții sportive.

Reacțiile n-au întirziat 
nici la Johannesburg. Gu
vernul sud-african e ofus
cat, acuză lovitura, „nu în
țelege” decizia franceză. 
Se spune că acest „veto 
sporty”, adresat politicii 
dg apartheid, a avut un 
impact mai mare deât 
embargoul asupra livră
rilor de arme din 1977. 
Este explicabil, dacă a- 
vem in vedere prestig ul 
rugbyuluî francez in lume 
Si faptul că meciurile re
prezentanților „cocoșului 
calic” cu nu mai puțin 
faimoșii ..Springboks* (rug- 
byul este sport național in 
Africa de Sud) constituiau 
ultima legătură importantă 
a acestei țări cu viața spor
tivă internațională. După 
cum se știe. Africa de Sud 
a fost exclusă de la Jocu
rile Olimpice, incepind din 
1960. din mișcarea olimpi
că in 1970. iar marea majo
ritate a federațiilor sporti
ve internaționale au e- 
itmnat-o, la rindul lor. 
dintre țările membre. Tot 
mai multe țări au rupt 
relațiile sportive cu Afri
ca de Sud. iar in septem
brie 1982. cele 47 de țări 
ale Commonwealth-ului au 
adoptat. Ia Brisbane, o 
hotârire similară celei 
franceze- Mai multi spor
tivi sud-africani de valoa
re interna donală. in do

rința de a participa la 
competiții oficiale, au pă
răsit țara, schimbindu-și 
cetățenia (atletul Sydney 
Maree, boxerul Berrie Coet
zee. tenismanul Johan 
Kriek etc.). Izolată politic 
de comunitatea internațio
nală de anacronismul nu
mit apartheid. Africa de 
Sud a fost exclusă treptat 
și din viața sportivă inter
națională. pentru că edu
cația fizică gi sportul nu 
pot fi rupte de contextul 
scj.ial al unei țări.

Interesant este că, „de- 
plingind" hotărirea guver
nului francez, funcționari 
ai cabinetului Botha În
cearcă să demonstreze — 
vezi doamne — „nedrepta
tea” ei cu „argumente" de 
ordin strict sportiv, a- 
mintind „progresele" în
registrate in ultimii ani în 
privința integrării rasia
le în domeniul sportului, 
apariția echipelor „com
binate* de albi și negri, a 
competițiilor multirasiale 
etc. Nu-i decît praf arun
cat in ochii lumii, pentru 
că intr-o țară anormală, cu 
relații sociale anormale, nu 
pot exista relații sportive 
normale. Poate fi egal un 
negru cu un alb pe stadion 
atita vreme cit nu este și 
in afara stadionului î Dis
pare. oare egalitatea rase
lor la ieșirea de pe sta
dion ? Și chiar această 
paradă a „pașilor înainte" 
in privința integrării ra
siale în sport nu este, de 
fapt, decît o recunoaștere 
a segregației rasiale exis
tente (și) în sport, cu deo
sebire în școală, in sportul 
școlar.

Ne-ar plăcea să credem 
că palma sportivă pe obra
zul apartheidului poate fl 
mai usturătoare decît ar
gumentele politice sau e- 
conomice rămase, în timp, 
fără efect. Poate că, to
tuși forța sportului este 
mai mare. Iată de ce 
aplaudăm acest veto bi
nevenit—

Vtodinw MORARU

•TELEX•
ATLETISM • Americanca Mary 

Decker-Tabb, recordmană mon
dială La 5 000 și IO 000 m, una din 
oele mai bune semif-ondiste ale 
lumii, a suferit un accident de 
circulație șl a fost spitalizată la 
Portland (Oregon). Starea ei este 
Insă considerată bună și în scur
tă vreme îșl va putea relua pre
gătirea.

BASCHET • „Cupa Iugoslaviei- 
la feminin a fost ctștigată de e- 
chipa Bosnia Sarajevo, care a 
Învins In finală, pe teren pro
priu, pe Partizan Belgrad cu 
87—72 (44—30). • în turneul de 
calificare al campionatului euro
pean de junioare, la Virton (Bel
gia). Olanda — Anglia 87—46, 
Belgia — Irlanda 85—39.

CICLISM • Etapa prolog a 
turului provinciei Vaucluse (Fran
ța), desfășurată contra cronome
tru individual pe distanța de 2.7 
km, a revenit francezului Patrick 
Bonnet în 3:32,3, urmat de Pas
cal Poisson (Franța) 3:32,5. • 
După victoria olandezului Hennie 
Kuiper tn cursa Paris — Rou
baix, în clasamentul Trofeului 
Super-Prestige oonduce olandezul 
Jan Raas cu 130 p, urmat de 
Sean Kelly (Irlanda) 70 p, Kui
per 65 p, Giuseppe Saronnl (Ita
lia) 60 p etc. • Etapa prolog a 
Turului Loarei (amatori) disputată 
la Blois pe distanța de 1,2 km a 
fost câștigată de Hernig (R.D. 
Germană) în 1:55,01, urmat de 
compatriotul său Dittert 1:50,46.

HOCHEI PE IARBA • Rezul
tate din Cupa Mondială feminină 
care se desfășoară la Kuala Lum
pur : Australia — India 3—2, Ca
nada — Noua Zeelandă 2—1, Ar
gentina — Anglia 1—1, R.F. Ger 
mania — U.R.S.S. 2—0. Olanda — 
S.U.A. 1—0, Tara Galilor*'*- In
dia 1—1, Australia — s 1—î-

TENIS • Rezultate di? Primul 
tur al turneului feminin de la 
Amelia Island (S.U.A.) : Chris
Evert-Lloyd — Mary Lou Platek
6— 1, 6—0. Sylvia Hanika — An
drea Lean 71 6—2, 4—6, 7—5. Zina 
Garrison — Ivanna Madruga 4—6,
7— 5, 6—2. • în turul doi al
turneului de la Los Angeles : 
G. Mayer — Gallian 6—3. 6—3, 
Gottfried — Doyle 6—1, 6—3, 
Purcell — Witsken 6—2, 6—4. s. 
Mayer — Fitzgerald 5—7, 7—6, 
6—2, Wilkinson — Edmondson 
6—4, 1—6, 6-d ; Connors-Fromm
6—3. 6—0 ; Kriek — Dupr** 4—6, 
6—3, 6—1 ; Gottfried — Hoooer 
6—7, 6—3, 6—3 ; Mayotte — Pur
cell 2—6, 6—2. 7—6 : Buehnlng — 
Teltscher 6—4, 6—4.

VOLEI • La Cairo. în meci a- 
mlcal masculin : Turcia — Egipt 
3—1 (11. 14, —4, 12). In prmul 
joc gazdele cîștigaseră cu 3—0. • 
La Evreux (Franța), echipa Polo
niei alcătuită din jucătorii selec
ționatei din 1976. campioană olim
pică. au întrecut cu 3—1 (10, —12, 
5, 12) prima formație a Franței.

Școala superioară a sporturilor de la 
laboratoare bine dotate cu aparatură 
calităților fizice și a stării de sănătate 
un aspect dintr-unul din laboratoarele 

Foto :

Koln este înzestrată cu 
modernă pentru testarea 
a tinerilor sportivi. Iată 
renumttei școli.
I.N.P. — Walter Tillmann

MECIURI INTERNATIONA
LE AMICALE Șl OFICIALE
• în meci amical, la Coim

bra. reprezentativele Portuga
liei și Ungariei au terminat 
Ia egalitate : 0—0.

• La Leira (Portugalia) e- 
chipa de tineret a țării gaz
dă a învins selecționata simi
lară a Algeriei, cu 4—0.

• La Lausanne, tot în joc 
amical, reprezentativa U.R.S.S. 
a întrecut echipa Elveției cu 
1—0 (1—0), prin golul marcat 
de Blohin (min. 37). Au evo
luat formațiile :

ELVEȚIA : Burgener — Gei
ger, Ludi (Albon), Egli, Webrli 
— Hermann, Favre, Decastel, 
Ponte — Zwicker (Braschler), 
Sulser (Brigger).

U.R.S.S. : Dasaev — Beso- 
no^v, Civadze, Baltacia, De
mianenko — Bal (Ohanesian), 
Larionov, Sulakvelidze, Cer- 
nenkov — Rodionov (Senghe- 
lia), Blohin.

EU
respec- 
desdhis

de la

• In preliminariile olimpice, 
la Budapesta : Vngaria — Gre
cia 3—i a—î).

Au înscris Kardos, Szokolai, 
Tulipan pentru gazde, 
tiv Dincikos, care a 
scorul.
• în meciul amical

Gera (R. D. Germană — Bul
garia 3—0) golurile au fost 
marcate de Steinbach, Streich 
și Busse.
• în etapa a 24-a a cam

pionatului Iugoslaviei : Tuzla
— Ljubljana 1—1, Zeleznicear
— Dinamo Zagreb 0—0, Niș — 
Steaua roșie 2—0, O.F.K. — 
Partizan 1—2. Vojovodina — 
Velez 1—0. Vardar — ' Osijek 
2—1, Vinkovici *— Titograd 
2—0, Rijeka — Sarajevo 3—0. 
Pe primele locuri : 1. Dinamo 
Zagreb 34 p. 2. Partizan 33 p,

• UN PUGILIST care se arată a fl tare 
precum cremenea pare a fi „greul* brita
nic Frank Bruno. Ca profesionist a susți
nut, pînă acum, 13 meciuri, pe care le-a 
ciștigat înainte, de limită... In aceste 13 în- 
ttlnirit el n-a boxat deaît 26 de reprize! • 
CU CITEVA SAPTAMÎNI in urmă au fost 
puse în vlnzare, în Canada, biletele de in
trare la manifestațiile sportive din cadrul 
Universiadei de la Edmonton. Șl chiar în 
primele zile s-au șl vîndut 33 la sută (fin 
totalul biletelor ! De pe acum se știe că 
meciurile de volei și baschet. întrecerile 
Înotătorilor șl ale gimnastelor se vor des
fășura eu casele închise ! • CICLISTUL 
POLONEZ Czeslav Lang, care activează în 

_ formația italiană GIS-Campagnolo. a reali
zat zilele trecute o performanță puțin obiș
nuită. In cadrul etapei prolog a cursei 
„Tirreno — Adriatico* (contratimp indivi
dual pe 9,5 km), desfășurată pe o șosea as
faltată și plată în stațiunea Santa Marineila, 
a fost cronometrat tn 10:29,32 ceea ce în
seamnă o medie orară de 54,372 km ! Nota 
bene : o asemenea viteză deosebită a fost 
realizată prin forța mușchilor unui om !... 
• LA RECENTA EDIȚIE a Turneului celor 
5 națiuni la rugby au fost înscrise 325 de 
puncte, cele mai multe din istoria compe
tiției. Cel mai valoroși jucători au fost a- 
preclaiți a fl: fundașul Serge Blanco
(Franța), aripa stingă Patrick Esteve
(Franța), demiul. Terry Holmes (Țara Gali
lor) și „uvertura” Ollie Campbell (Irlanda). 
Acesta din urmă a devenit și ..recordmanul* 
de eficacitate al turneului cu 52 de puncte 
marcate (în rest echipa Irlandei a mai 
marcat doar 27 de puncte !) • NOUL RE
CORDMAN MONDIAL al zborului cu schiu-

rile este un tinăr săritor oehoslovac Pavel 
Ploc, în virată de 18 ani. Zilele trecute, pe 
trambulina de la Harachov, din estul Boe- 
miei. Ploc a efectuat o săritură lungă de 
101 m. Șl tind te gir. deșii că in 1868, ia Oslo 
(Cristianla) Soudre Norheim, din MorgedaL 
a realizat primul record mondial de sări
turi cu o performanță Impresionantă de 
19 metri !... • PRIMELE JOCURI AFRO-

ASIATICE vor avea loc Ia New Delhi, pro
babil în octombrie sau în noiembrie. Pe 
programul aoestel noi competiții sportive 
vor figura întreceri la atletism, baschet, 
fotbal șl volei. Detaliile însă abia urmează 
a fi puse la punct zilele următoare • IN 
FOARTE MULTE dintre echipele fruntașe 
ale baschetului vest-european activează ju
cători profesioniști americani, să recunoaș
tem. cu bune rezulate Iată că destule for
mații de peste Ocean apelează, la rindiu-le, 
la jucători străini, majoritatea provenind 
dta Africa. La această oră, de pildă, o mare 
vedetă este nigerianul Akeem Olajowon 
(2,13) jucător în formația nord-americană 
nr. L oea a Universității din Houston. A- 
ceastă echipă este in tratative șl cu Kaka,

fratele lui Akeem, și el pivot, înalt de 
2,26 m I » MAREA SURPRIZA a recent în
cheiatei „Cupe Mondiale* feminine Ia schi 
alpin se numește Tamara McKinney, dștl- 
gătoarea competiției, care a întrecut citeva 
sportive reputate printre care Erika Hess 
șl Hannl Wenzel. Tamara tace parte <Sn- 
tr-o famine die sportivi, fratele săiu Steve, 
șl el schior, a fost primul care a oobortt 
cu peste 200 km/h, iar sora sa mal mare, 
Sheila a avut un accident grav care a con- 
strins-o să abandoneze schiul. In sfirșlt, 
tatăl. Irlandez de origine, a fost în tinerețe 
un bun jockeu la steeple-chase • UN OA
RECARE pictor francez Jean Salobert-Da- 
rles are, în afara penelului, o mare pasiune: 
marșul. Șl după ce a realizat citeva perfor
manțe cu rezonanță locali el șl-a prepus 
să înregistreze una de răsunet, aceea de a 
parcurge pe jos distanța de 3 MO km în 
mal puțin de 60 de zile Pentru a înțelege 
mal bine semnificația acestui obiectiv tre
buie să precizăm că sportivul în cauză are 
76 de ani. Drum bun, Daries ! • O NOUA 
STEA A ATLETISMULUI african a început 
să strălucească. Se numește Some Muge, 
este kenyan (născut în 1959, la Kapsabet, 
în nordul țării • are 170 cm șl 60 kg). La 
neoentele „mondiale* de cros de la Gats- 
biead s-a clasat al treilea ceea ce spune 
mult. Muge practică atletismul abia din 
1980 șl speră ca, chiar în aoest an. să par
curgă 10 900 m în mal puțin de 28 minute, 
iar anul viitor, la J.O. să fie la nivelul va
loric al ilustrului său compatriot Henri 
Rono, multiplu recordman al luimii.

Romeo VILARA

3— 5. Hajduk 28 p (un joc mai 
puțin), Steaua roșie, Nis cite 
28 D.
• în sferturile de finală ale 

„Cupei Spaniei* (retur) Real 
Sociedad — Valladolid 3—0, 
C. F. Barcelona — Bilbao 3—0, 
F. C. Sevilla — Real Madrid 
1—2, Gijon — Espanol 5—0. 
Echipele învingătoare în re
tur s-au calificat toate pentru 
semifinale (8 si 22 mai),
• In semifinalele „Cupei 

Olandei" (retur). Eindhoven — 
Ajax 2—0, după prelungiri, 
prima fiind calificată după 
executarea loviturilor de la 
11 m, Nijmegen — Haarlem 
0—0, după prelungiri, prima 
s-a calificat după executarea 
penalty-urilor.
• în “ _ -......................

Alianza Lima
(Peru) 
(Columbia) 
bia) 2—0, 
zuela) — 
0—0.
• Au început meciurile din 

preliminariile campionatului 
inter-țărl al Africii : Mozam- 
bic — Camerun 3—0, Nigeria
— Angola 2—0, Maroc — Mali
4— 0, Libia — Senegal 2—1. 
Algeria — Benin 6—2. Sudan
— Zambia 2—1.

„Cupa Libertadores" :
— Universitario

2—1, F. C. America
— Tolima (Colum- 
Deportivo (Vene- 

Nacional (Uruguay)

TURUL CICLIST
NIEDERSACHSEN

MUNCHEN, 14 (Agerpres).
— în competiția ciclistâ inter
națională „Turul Niedersach- 
sen“, etapa a 5-a a revenit lui 
Michael Marx (R.F.G.) crono
metrat pe distanța Emden — 
Cloppenburg (130 km) 
2.47:01. în ' 
individual, 
tinuare, 
(U.R.S.S.), 
(România) 
la 5:17. ]
R. D. Germană, urmată 
U.R.S.S., Olanda, selecționata 
Niedersachien, România, Polo

nia etc.

(130 km) în 
clasamentul general 
lider este, în con- 

Ianis Liepins 
Mircea Romașcanu 

se află pe locul 10, 
Pe echipe, conduce. 

Germană, urmată de 
Olanda.
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