
SALA Dffi UCTUtA

SUCCES, TRICOLORI!
De-a lungul anilor, ma

rele stadion din capitala 
țării noastre a găzduit ati- 
tea ți atitea partide 
meciuri memorabile, 
au fost apreciate la vre
mea respectivă. Au ’ "
la București mari 
zentative de țări, ca _ _ 
glia, cu Bobby Moore ți 
Bobby Chalton, Portugalia, 
cu Eusebio ;i Torres, Uniu
nea Sovietică, cu Blohln 
ți Konkov, Cehoslovacia. 
cu Schroiff ți Dobias, Uh- 
garia, cu Albert ți Fazekas, 
Spania, cu Suarez și Gento, 
Iugoslavia, cu Surjak ți 
Susicl.

Dar, parcă, nici un meci 
n-a fost așteptat cu un ase
menea interes ca acesta de 
astă-seară, cu Italia, la 
care parcă este conectată 
întreaga suflare — nu nu
mai fotbalistică — din țara 
noastră. Vom spune, ci 
este firească o atare at
mosferă. tn această seară 
de aprilie, la lumina re
flectoarelor, echipa ROMÂ
NIEI joacă cu ITALIA, 
actuala campioană mon
dială l

Reprezentativa țării noas
tre a mai jucat cu Italia, 
dar n-a fost atita interes, 
ca astăzi. Campioana lu
mii este cu noi in grupa 
preliminară a campionatu
lui european. Este un meci 
oficial de o importanță 
deosebită. Este un joc care

mari, 
cum

jucat 
repre- 

An-

vine după un excelent 0—0 
de la Florența. Este un 
meci pe care fotbaliștii 
români il abordează de pe 
poziția de lideri ol grupei. 
Iată, așadar, argumentele 
care sugerează ci va fi 
UN MECI MARE. Și va 
fi un meci foarte greu I 
Pentru ambele echipe I

Că atmosfera va fi 
măsura intllniril ne-au 
monstrat-o cererile de 
lete, semn ci stadionul .. 

arhiplin.

raOLETAM DIN TOATE ȚAR ILK UNIT1-VJtf

portul
p« 

de- 
bi- 
.^3

August* va fi 
70—80 000 de spec
tatori VOR FI A- 
LATURl DX TRI
COLORII NOȘTRI 
ți prin si vor fi 
reprezentat! toți 
iubitorti fotbalului.

Cu toții vom fi 
alături de cei mai 
buni fotbaliști ai 
noștri, cei ce au 
onoarea, dar și datoria patrio
tică de a reprezenta cu 
cinste România, de a lupta 
pînă la ultima picătură de 
energie PENTRU IZBÎNDA 
SPORTULUI ROMANESC.

Va fi greu, vor exista, 
poate, ți momente de mare 
cumpăni, dar atunci, ea ți 
in toate cele 90 de minute 
de inclețtare, de luptă 
sportivă, noi cei din tribu
ne
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Astă-seară, de la ora 20, pe stadionul „23 August", meciul de fotbal

ROMANIA - ITALIA
• Partida, contind pentru pre R0MÂNIA

avem datoria SĂ-I

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. 2-3)

liminariile C.E., trezește un ma

re intere» pe continentul nostru

• Tricolorii sini animați de ma-

rea dorință a unei performanțe I
Rodnic lorgulescu

Augustin Klein 
Geolgău

Moraru
Ștefânescu 

Bolonl 
Cămătaru

Ungureanu 
Bălăci

de răsunet • Bearzot ți elevii

lui, aflați in fața „ultimului tren

al răminerii în cursa pentru

i calificare

Componența lotului de fotbal al României pentru meciul de astăzi

Ultimele pregătiri pentru „marea nocturnă4*

ANTRENAMENTELE DE IERI ALE CELOR DOUĂ 
LOTURI REPREZENTATIVE

IN CURSUL DIMINEȚII de ieri tricolorii au 
făcut un antrenament pe stadionul Steaua, 
după' care a avut loc o vizionare a unul film 
In care ..actorul principal" a fost, evident, for
mația Italiei. Aseară, La lumina reflectoarelor, 
s-a desfășurat o nouă ședință de pregătire. De 
data aceasta s-a avut in vedere acomodarea la 
ambianța de nocturnă a marelui nostru stadion. 
Au participat toți component!! lotului pregătit 
de Mircea Lucescu și Mircea Rădulescu.

In această dimineață, tricolorii vor face un 
ultim antrenament, cu caracter de menținere a 
formei, locul de desfășurare fiind stadionul 
Steaua. Va urma ședința tehnică de pregătire a 
importantului meci din această seară!, cu ul
timele indicații In așteptarea primului fluier 
al arbitrului.

IERI DUPA-AMIAZA, întilnire cu fotbaliștii 
italieni la stadionul ,23 August". La ora 16,10, 
antrenorul secund Cesare Mal dini a condus o 
ședință de pregătire, cu o durată de o oră, la 
care au participat toți componenții lotului. An
trenamentul a debutat cu o ușoară încălzire, 
după care s-a trecut la execuții de pase, alter
nate cu sprinturi scurte. Odată cu trecerea la 
partea a doua a antrenamentului, o „miuță", 
pe lățimile terenului, cu două echipe ad-hoc, 
alcătuite din componenții lotului prezent, „al
bii" contra „albaștrii", și_a făcut apariția și 
Enzo Bearzot și în timp ce se întreținea cu 
ziariștii Iși mai arunca cite o privre șl la ceea 
ce se petrecea pe gazon, unde jucătorii Italieni 
3-au angajat, timp de o jumătate de oră, într-o 
dispută cu un tempo susținut.

Cu balonul, stelistul Marin Moț. (Fază din meciul Steaua — Spor
tul studențesc) Foto : Dragoș NEAGU

Miine, in etapa a 19-a la rugby

STEAUA JOACA LA PETROȘANI, 
IAR DINAMO ÎN -CAPITALĂ

în campionatul Diviziei „A" 
la rugby, lupta pentru titlu 
continuă să rețină interesul, 
chiar dacă ea se reduce acum 
la „cursa" Steaua — Dinamo, 
echipa constănțeană ieșind, 
practic, din calcule. De aceea, 
orice nouă secvență competi-

țională aduce in prim-plan e- 
voluțiile celor două fruntașe. 
Cum e și cazul acestei etape 
cu numărul 19, de mîine. 
Steaua se deplasează la Pe-

(Continuare In pag. 2-3)

Arbitru — Michel Vautrot (Franța)
Jocul va ff transmis integral la radio și fa televiziune

Bette ga
Antognoni 

Cabrinl Scirea

I^SSi
în 

prllie 
nulul 
așeza 
lingă ___
toți cei care iubim 
Bueureștiul găzdu
iește un eveniment 
remarcabil din în
treg programul fot
balistic european 
pe 1983 : medul 
România — Italia 
din preliminariile 
Campionatului eu-

g

Rossi
Tardelli 

Colovatti 
Zoff

Conti
Marini 

Gentile

ITALIA

g

această seară de a- 
vom lua drumul stadio- 
nr. 1 al țării, sau ne vom 
în .fața televizoarelor, sau 
apăratele de radio noi 

fotbalul.

italiene de fot-tele federației
bal — a crescut considerabil 
în aprecierile specialiștilor 'de 
pe continent, trezind un mare 
interes în multe alte țări din 
afara grupei celor două selec-

CLASAMENTUL GRUPEI A V-a
1. ROMANIA

2—3. Cehoslovacia
Italia

4, Suedia
5. Cipru

ropean, un joc de mare 
importantă pentru Întrecerea 
din grupă, tntflnirea depă
șește cadrul obișnuit al 
seriei preliminare. Jocul din
tre campionii lumii ți re
prezentativa României, care 
— cum sublinia, Ieri diminea
ță, la Conferință de presă, și 
Frederico Sordillo, președin-

5
3
3 

3-4 3
3-6 2

32105-1 
30305-5 
30303-3
3 1
4 0

1 1
2 2

ționate. Ziariști și antrenori 
din diverse țări europene și-au 
anunțat prezența la intilnirea 
de astăzi, ca să nu mai vor
bim de partenerii de sere 
care vor fi reprezentați de an-

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

MIRCEA LUCESCU : „Vom a- 
runca in luptă toate forțele 
pentru a pune in aplicare tot 
ce știm 1“

ENZO BEARZOT: „Pentru 
noi, meciul cu echipa României 
înseamnă ultimul tren pentru— 
Paris I".

încă un țînăr tenisman român începe să se afirme

SORIN POPA CÎSTIGĂ DOUĂ TURNEE' ÎN FRANȚA
’ »

încă un elev al antrenorului 
emerit Aurel Segărceanu, tenis- 
manul dinamovist bucureștean 
Sorin Popa, a început să se 
afirme în turnee internaționale. 
El s-a întors, cu puțin timp in 
urmă, de la citeva „open“-uri 
disputate în Franța, cîștigînd 
două finale, și tot de două ori 
a ajuns pînă în semifinale, la 
competiții de pe Coasta de 
Azur. Să notăm, mai întîi, cî- 
teva impresii ale tînărului So
rin Popa : „Am participat la 
11 turnee, acesta 
fiind primul meu 
contact de mai 
lungă durată cu 
tenisul internațio
nal. A fost o foar
te bună lecție de 
tenis, convingîn- 
du-mă — deși teo
retic știam că așa 
stau lucrurile — că 
pentru a progresa 
în această disci
plină atit de fru
moasă, dar depse- 
bit de grea, pe 
lîngă o muncă in

tensă este necesar să te întîl- 
nești cu jucători valoroși". 
Cînd am discutat despre 
turneul său francez. Sorin 
Popa se pregătea, iucînd 
multe ore pe zi cu Florin Se
gărceanu, atît pentru sezonul 
competițional intern, cît si pen
tru o serie de turnee în Belgia. 
„Am crescut la același club cu 
Florin și, in Franța fiind, mi-a 
făcut plăcere să-l aud pc 
Jaques Dorfmann, arbitrul prin
cipal al meiului de „Cupa

DaviS" România — Chile, spu- 
mnd colegilor săi că i s-au 
confirmat opiniile , mai vechi, 
anume că Segarcea'nu a ajuns 
un adversar de temut pentru 
orice jucător din elita tenisu
lui". In finala de la TC. La 
Defense, Sorin Popa a dispus 
cu 6—4, 2—6. 6—1 de favoritul 
nr. 1, australianul Barlow, cîș- 
tigind si turneul de la clubul 
parizian La Forret. unde l-a 
întrecut cu 6—7, 6—1, 6—1 pa 
francezul Le Goff. (I. Gv.).



In cadrul „Daciadei" In Diviziile „A" de handbal

DOUĂ REUȘITE FINALE
Alte competiții își vor desemna cîștigătorii

la sfîrșitul acestei sâptâmîni
©

rate .......
tive naționale „Daciada". Prl-

Două noi finale desfășu- 
in cadrul competiției spor-

Braș 
Loco

Pr
z

CUPA FE 
LA MOT

PARTIDE ATRACTIVE IN ETAPAAXVfl-a MASCULINA Sl FEMININA - -
etapă toate trei urmind să e- 
volueze pe teren propriu. , 

Iată programul meciurilor.
MASCULIN București, sala 
Rapid, de la ora 11,30 : Steaua 
— Universitatea Craiova : Ti
mișoara : Politehnica — Dina
mo Brașov ; Arad : Construc
torul — C.S.M. Borzestl ; Ora
dea : Constructorul C.S.U. — 
Universitatea Cluj-Napoca ; 
Mîrșa : Independenta Carpați 
— H. C Minaur Bala Mare. 
FEMININ Constanța : Hi
drotehnica — Mureșul Tg. Mu
reș ; Buhuși : Textila — Con
fecția București ; Iași : TEROM 
— C. S. M, Sibiu : Km. Vîî- 
cea < Chimistul — C. S. M. Sf. 
Gheorghe ; Bacău : Stllnta — 
A.E.M. Timișoara ; Brașov : 
Rulmentul — Progresul Bucu
rești.

Deși pină la sflrțitul ediții
lor masculine și feminine ale 
campionatelor de handbal din 
primul eșalon valoric au mal 
rămas 
simte 
finișului. In cei puțin două di
recții. Prima ar ti a echipelor 
care doresc să-șl consolideze 
pozițiile fruntașe și, dacă se 
poate, să-și adauge rit mai 
multe puncte la zestrea pe 
care o dețin ; a doua vizează 
pe... candidatele la retrogra
dare. Acestea din urmă își 
încearcă ultimele șanse, «pe
rind să realizeze acum ceea ce 
nu au 
rioare. 
nici o 
motiv 
meci își va 
tăritor. antrenorii 
șt: nd mai bine 
ce au de făcut.

Simțim, pe de 
-eve-a să tragem 
de alarmă asupra 
de artatraj. S-au

cite țase etape, se 
precipitarea .specifică

citeva partide de mare Interes 
pentru configurația clasamen
tului. Steaua, cane nu a cu
noscut încă înfrfngersa în a- 
ceastă ediție, dorește «ă-$l 
continue marșul— triumfal. 
Stingă fi colegii săi vor evo
lua în compania Universității 
Craiova, echipă care face e- 
forturi mari pentru a nu... 
pleca din Divizia »A“. Un a- 
devărat derby va avea loc la 
Mîrșa : elevii Iul Lascăr Pană 
de la H. C. Minaur Bala 
Mare vor evolua în deplasare, 
orice rezultat fiind posibil în 
partida băimărenilor cu parte
nerii lor de la Independenta 
Carpați Mîrșa. Despre Dinamo 
București doar o informație 
de ordin calendaristic : 
cit dubla manșă din 
„Cupei cupelor" cu
Minsk este programată 
șl, respectiv, 30 aprilie, 
moviștilor li s-au reprogramat 
două partide, _ urmind 
miercuri 20 
17, în sala 
pitală, ei să 
dependența 
Iar nartîda

Tradiționala 
motocros do 
„Cupa Federați 
mîlne cu etapa 
cerile vor ave 
seu ales la 
Zărneștl, in org 
ciațiel sportive 
localitate.

în program 
be pentru seni 
juniori. Și-au 
parea alergător 
Buzău, Poiana 
tro Sf. Gheorgh 
celui Cîmpulun 
gul roșu 
Mureș. 
I.U.P.C. 
Automecanica 
secții moto.

Georgia- 
(Ploiești) ; bras : 

Ciorbă (București) ; 
Gabriela Martinuț (Re- 

ResiU ;

FETE. 50 m liber 
na Ștefan 
Beatrice
«pate 
«lta) ; 4X54 m liber : 
4X56 m mixt : Reșița.

BĂIEȚI. 50 m liber : 
Giurcă (Sibiu) ; bras : 
Cristescu (București), 
cîștigat și proba de 
4X50 m liber și mixt : Sibiu.

In clasamentul general, oe 
locul I se află selecționata Ca
ras-Severin, cu 91 p (antrenori 
Horațlu Droc. Ruth Simion s> 
Mihai Papilian). urmată dr 
cea a Sibiului cu 61 o si a 
Eucnreștiului, cu 43 p.

De remarcat faotul că la 
festivitatea de premiere au fost 
prezenii vi cecampioana euro- 
neană de junioare Gabrirla 
Baka. campionul si recordma
nul de juniori. Olivia Biruiet 
precum un grup de înotător: 
fruntași din Reșița (conduși de 
prof. Ion Schuster), cu o mult 
aplaudată demonstrație de mă
iestrie. excelent primită de nu
meroșii spectatori, părinți s 
colegi ai finaliștilor. Reșița a 
realizat și cu acest prilej 
o foarte taină tTooaxandț neu
tru natatie (Dom Dinu Gli- 
vaa. corespondent)

unde s-au 
în „Cupa 
mal buni 

în această

la Cluj-Napoca. 
întrecut la karttng. 
de primăvară", cei 
sportivi specializați 
disciplină. Loc de desfășurare, 
kartodromul din cartierul 
Gheorgheni. Au participat 47 
de concurenti din 24 de clu
buri si asociații 
vingători. Nicolae 
toclubul 
Gunther 
rești) la juniori 
drei Laszady I 
Satu Mare) la juniori

De remarcat excelenta orga
nizare si forma bună a ma
jorității finaliștilor (Radu Mir
cea. corespondent).

• Cea de a doua finală » 
reunit 120 de mici înotători din 
15 centre ale tării în cadrul 
„Cupei Pionierul" în bazinul 
acoperit de la Reșița. Pentru 
prima oară de ta desfășurarea 
acestei mult așteptate întreceri, 
la start s-au prezentat numai 
concurenti (băieți si fete) in 
vîrstă de 8 ani. copii cu reale 
aptitudini, care vizează perfor
manta.

Atmosfera de întrecere a fost 
deosebit de atractivă, iar or
ganizarea (Consiliul județean 
al organizației pionierilor — 
președinte. loan Tică si Clu
bul sportiv școlar — director, 
prof. Doina Schweiger) irepro
șabilă. La reușita competiției 
si-au adus contribuția atit co
misia de natație a C.J.E.F.S 
Caras-Severin (președinte. Va- 
«ile Ionescu) cit si corpul de 
arbitri. în frunte cu Carol 
Milko.

Iată cîștigătorli ediției 1981 
a „Cupei Pionierul" :

ma.

Galati) 
Graef

sportive. In- 
Ceapraz (Au

la 
(I.T.
mari 

(Nord-

seniori. 
Bucu- 

si An- 
karting 
mici.

MIINE, ETAPA A
(Urmare din pag. 1)

troșani. acolo unde aii pierdut 
In toamnă și Dinamo, fi Fa
rul. Și totuși, lidera este mare 
favorită pentru Jocul de inli
ne forța de joc a studenților 
petroșenenl scăzind între 
timp. în vreme ce militarii ee 
mențin la un nivel 
tor. Urmăritoarea

convingă- 
Stelel —

Lucian 
Răzvan 
care a 
scale :

pu’ut în etapele ante- 
Desigur. nu vom numi 
echioă. pentru simplul 
că rezultatul fiecărui 

spune cuvîntul ho- 
Si jucătorii 

decit oricine

Intru - 
finala 

S.K.A.
la 23 
dina-

tori’or <3^ inin^r (CrZ-'TVe' 
„Cupa Dr. talia Hatieexao 
pentru metirinistii din Insb 
centrele universitare (Iași) « 
„Patrulaterul facultzlHor de P 
zică" (București).

19-a A DIVIZIEI
CERIREA TROFEULUI SPOR
TUL. acordat de ziarul nostru 
jucătorului care va tn^n-.e cele 
mai multe EsEUKI. este și ea 
foarte interesantă. Iasă lui 
Pllotsch: i-an Epșit miercuri
doar citeva... minute spre a-1 
egala pe lider, Fuieu marcinri 
abia

(să 
vina

în finalul partidei Steaua 
R. C. Sportul studențesc 
precizăm însă că nu din 

lui...). Impresionantă as-

PROGRAMUL Șl ARBITRII

SPORTUL STUD. - DINAMO (in tur : 0—9)
stadion Tei, ora IC ; M. Vătui (Buc.)
ȘTIINȚA -------------- “

București
Petroșani

• stadion Știința, ora 11 : D.
CIuj-Nkpoca POLITEHNICA 18 FEB.

• stadion V. Babeș, ora 11 : 
GLORIA P.T.T.

• stadion Gloria, ora 9.30 ; P. Soare (Buc.) 
C.S.M.

stadion Dumbrava, ora
POLITEHNICA

© Stadionul tineretului, ora 
Timișoara UNIVERSITATEA

• Stadion 1 Mai n, ora

Arad

Sibiu

Iași

Dinamo, campioana en titre — 
joacă pe terenul universitari
lor bucureșteni, fiind, la rin- 
du-i, favorită. Dar nu și— 
cîștigătoare dinainte. Spor
tul studențesc avind disponibi
lități mai mari decit a lăsat 
să se vadă în cea mai recen
tă etapă, cînd a pierdut 
scor in fata liderei.

Intîlniri de atracție se 
nuntă și acelea de la Iași
Arad, în vreme ce la Timi
șoara și Sibiu gazdele pot fi 
creditate cu prima șansă, iar 
la Clui-Napoca — oaspeții—

DISPUTA PENTRU x CU-

la

a- 
sau

ANUNȚ
Universitatea cultural-stimtl- 

Hca București, in colaborare 
cu Centrul de cercetări pen
tru educație fizică fi sport sl 
Consiliul municipal pentru 
educație fizica țl sport anun
ță organizarea unei mese ro
tunde cu tema : „Polo-ul 
tiucureștean si perspectivele U>1 pentru J O.’Șlri

Masa rotundă, condusă de eoni. dr. Nieu Alese, la care 
onrHeină profesorul Anatolle 
Grlnțeseu (antrenor federal), 
orot Petre Voicu (cercetător 
ia C.c.K.F.s.) «| prof. Cornel 
Rusu (antrenor la lotul na
ilonul de seniori), va avea 
■de luni ÎS aprilie, la erele 
12.39. ta gaia Dalie*.

— STEAUA (7—18) 
Grigorescu (Buc.)
— FARUL (0—40)
M. Gavrici (Buc.)
— RAPID BUC. (12—15)

— RULMENTUL (O—9)
10.30 ; C, Stanca (C-ța)

— GRIVIȚA ROȘIE (3—13)
9 : Șt. Crăciunescu (Buc.)

— ȘTHNTA CEMTN (C—14)
9,30 ; A. Briceag (Buc.)

censiunea lui 
tgnace, care 
in clasament 
reușite ale sale în ultima eta
pă. Dar iată cum arată, la a- 
ceastă oră, ierarhia realizato
rilor de eseuri, in partea sa 
superioară : SORIN FUICU 
(Steaua) 17, Adrian Plloțschi 
(Farul) 16. Marian Aldea (Di
namo) 13. Vasile David (Stea
ua) 12, Adrian Lungo (Farul) 
11. ‘Marian Zafleseu (Dinamo) 
10. Nieolae Dinu (Farul) 8, 
Nicolae Cioarec (Steaua) 7 — 
pilier printre fruntași !, Mircea 
Paraschiv, Mihai Margheseu,

David, un centru 
urcă spectaculos 
după cele patru

altă 
un 
modalităților 
semnalat, în 

Ima vreme. destule erori 
ir=.:e de cavalerii fluieru- 

In-it fideratia trebu'-e să 
Xe-e In continuare la de- 
-- area tmor cupluri cu o 
•t) fXJ si care să aplice 
—-.a prevederile regula-

parte, 
semnal

na etapa d? mitre. 
i xvn-a sint de semnalat

ca 
aprilie, de la ora 
Floreasca din Ca- 
intilnească pe In- 
Carpaji Mîrșa, 

cu Constructorul 
C.S.U. Oradea s-o dispute în 
ziua de 10 mai, de la ora 18, la 
Oradea. în campionatul fe
minin continuă disputa, de 
la distanță. între Știința Ba
cău, Chimistul Rm. Vîlcea și 
Rulmentul Brașov, în această

Sublinieri

SPORTUL - PRIVILEGIUL ANILOR I

K. C:

Stdiu 
o>. Mi- 

Fterin 
103 
dte

nl“ DE RUGBY
Mireea Oaîriceaea. 
P^resra (tov Dinar: 
hai Ifaibaa (Farul)
Nîstor (rta'.tehnica Iași) 
Negru (C S. ÎL Stau) 
6 etc.

în duelul celor mai 
bîlî transformeri : 1.
TRU ALEXANDRU 
185 de puncte — nu 
miercuri. 2- Ion Constantin 
(Dinr.mo) 151.

reduta- 
DUMI- 

(S'.eau3) 
a Jucat

CLASAMENTUL
STEAUA 18 17 0 1 570-166 52

2. Forul •) •9 15 0 4 436-111 48
3. Dtncrr.j •6 15 0 3 482-134 48
4. Șt. Petroșara 16 10 3 5 200-179 41
5. Griv’ța Roșie tt 10 1 7 198-153 39
6. Șt. Ba-ja M. 19 9 1 9 183-219 38
7. Pol it Ieși 18 7 1 10 149-227 33
8. 'SootVj! stud. 18 6 3 9 163-242 33
9. C.S.M. Sibiu •8 6 2 10 222-326 32

10. Ru!m. Bîrlad 18 6 1 11 115-261 31
fi. Polît. Cj-N. 13 5 2 11 113-278 S0
12. Rop'd 18 4 3 11 143-296 29
11 „U- Ti<n. ‘8 4 2 12 140-298 28
14. Gloria Arad 18 3 1 M 173-415 25* ) Echipă pena/izatâ cu un punct.

LUPTE
ta ke — L ciupercă (Lie. ind. 4 
Bacău). 75 kg — T. Dascălu (Lie. 
ind. Buc.), Sl kg — C. Albuleț 
(Lie. ind. 9 Buc.), n kg — A. 
Stelian (Lie. ind. 3 Constanta), 
—a. kg — C. Bodnăreseu (Lie. 
rid. 1 Rădăuți) : LIBERE : (in 
ordinea categoriilor) : A. Picu
rare (Lie. ind. 3
Drărhiej (Lie. Slootala). FL Io- 
-iu (tac. lud. C Buzău). »I. .An. 
«mie ttac. ind. 1 Brăila!. V. Sâ- 
iâjaa (tac Traian Vuia Clui-Na- 
aoca). C. Miri (Lie. lr.d. 5 Cluj- 
Nanca). A. Ctndea (Uc. Ind. mi
nier Petroșani). FI. Silagta (Llc. 
Ind. Oradea). Gk. Mita (Uc. ind. 
5V_ ral roșu Brasov). 5. Vlad 

rid. 2 Galati) si K. Lakatos 
tad. 3 Oradea).

(tac. 
(tac.

D.

Activitatea sportivă de masă 
din centrul universitar lași cu
noaște in ultimul timp o sen
sibilă Îmbunătățire. I. Cora, 
secretar adjunct al comitetului 
de partid pe centrul universi
tar, aprecia că la nivelul rec
toratelor. al U-A.S.C., al unor 
decanate există preocupări 
pentru Îmbunătățirea bazei ma
teriale și pentru cuprinderea 
masei largi de studențl In 
practicarea exercSțiilor fizice 91 
■portului. La loc de frunte se 
situează Institutul agronomic, 
unde se organizează activități 
sportive de mare popularitate 
A.S.C. pe institut se află ală
turi de cadrele didactice in 1- 
niteriea unor acțiuni și com
petiții atrăgătoare cum stat cele 
de fotbal ta nivelul căminelor 
(cu » de echipe reprezentând 
toți anii de studi). cele de bas
chet etc. La Institutul politeh
nic. eu ponderea cea mal mare 
(12 000 de studențl) ta centrul 
universitar. ^Festivalul cultural- 
sportiv Gheorghe Asachi" se 
txicură de un deosebit succes, 
după cum competițiile pe pro
file (cum sint cupele construc
torilor. textilisteior sau electr o- 
tehnicienilor) atrag la start mii 
de part ici panți. în cadrul Uni
versității stlmesc mult interes 
„Zilele festive ale Unlversită-

ții" sau „Zilele 
(unde se ternar 
tematică, de șt 
șl de biologie) 
ză 50 la sută di 
stude:^^— rxider

Dar, mcă mu 
că celor aproa 
nert. din centrul 
șean — al doi 
dta țară — H 
condițiile or 
tarlale pentru 
ținută a exercl 
sportului, pe 
masei largi de 
vltate. Ponder, 
anilor I șl n 
gramă ore de 
Șl aceasta, 
preocupări a c 
dai: ta te șl a 
propagandă ef* 
divers 3f icarea 
zatocice si 
nor acțiuni at 
accesibile, cum 
le, excursiile c 
tiv etc. Pe tie 
alocuri grija 
nerea bazei m 
dorit. De pal 
te, terenurile 
cei de aid aș 
vină alții să le

DIN JURUL FILEULUI
t»1

Seria
L Relonul S1t. M M 3 «TO3 25
2. A^S.Â. Buxân M 1 5 S22 23
3. Vin. Bacâu 14 8 < M^9 22
4. Prahova F.. 14 T T VdB t
5. T.O-R. Buc. 14 î 7 XI
6. Spartacus Br M 8 • 13 M
7. Tract. H Bv H 1 • *1X3 24
8. PECO F.cicr- 14 3 U 1CT7 17

AD'IIMSIPLIIA DI STAI LOTO PR0MKP0R1 IMflRilAZA
MARILE SUCCESE 

VA AȘTEAPTĂ
• Agențiile Loto-Pronosport 

mai pot elibera doar astăzi 
bilete cu numerele alese de 
participanți pentru tragerea 
excepțională Pronoexpres de 
duminică 17 aprilie 1983, care 
va avea loc începînd de la ora 
16 in sala clubului sportiv 
Progresul din București, str. 
dr. Staicovid nr. 42 ; nume
rele cîștigătoare urmează a fi 
transmise la televiziune fi ra
dio în cursul serii • De ase
menea, astăzi este ujtima zi

de depunere a buletinelor 
pentru atractivul concurs Pro
nosport al acestei săptămlni, 
care 
campionatele 
României fi

cuprinde meciuri 
divizionare B 
ItaHei.

NUMERELE EXTRA! 
TRAGEREA „LOTO" 

APRILIE 1983

EXTRAGEREA I: 
31 66 3 90 «7 M.

EXTRAGEREA A 
45 17 3

FOND
GURI :
98.179 lei, report

24 12 82
TOTAL

1.018.840

dlr

LA 
U

M 35

n-a : 
M.

46

C

MIINF, PRIMA CURSA CLASICA DIN ACEST SEZON
HI PIS M

MiLne diminteață., pe hipodrom ul 
din Ploiești se va disputa prima 
cursă clasică a anului 1983, „Fre- 
ml’ul de Aprilie", eu o participare 
selectă, In frunte cu Roditor, Ju
rista. Calafat, Herade, pentru a 
enumera numai dțlv» dintre call 
de valoare cere vor concura pen
tru obținerea victoriei. Tot mîine 
1»1 vi face reintrarea ft Trifoi, 
campionul cailor de 4 ani fl 
principalul tavorH st derbyului 
1983. Intr-un handles© ta care a- 
oordă avantaje «• merg ptnă ta 
Mm șl ta oare vor concura,

printre alții, Hemeiuș (câștigăto
rul derbyului 1962), Rural. Rea
lista șl alții. Vor mal concura, 
In diverse curse, Radnc, Humor, 
Orghldan, Sullțaș, Crater, cal ta 
totală transformare fi oare pro
babil vor stabili noi recorduri. 
Amatorii de pariuri hipice vor 
avea două fonduri de pornire a 
1000 lei, unul ta pariul event 
dintre cursele 4—5 fi aMuI ta pa
riul ordinea triplă din curea a 
O-a. Deoarece pffiioada de acomo
dare a cailor a trecut, vom ve
dea In sulky băieți de grajd. 
Dorim, de asemenea, o* vedem 
ta euiky $1 pe driverU amatori, 
cursele lor dtod loc ta Întreceri 
pasionante.

A. MOSCU

ClȘTIGURILE 
„LOTO V DIN 

1983

TRAGERII
14 APRILIE

a

Scria a Il-a
L De'ca Tu’re a 14 11 3 38:12 25
1. SAJU) T-viște M 11 3 M:19 25
3. 14 10 4 34:16 244. ValflBD Buc. M s 8 37:32
3- Rapid Buc. ■ 4 1 34:31 20r Metalul Huned. 14 S 9 30:29 19T. Eectra Buc. 14 4 18 15:34 28L Stesua n Buc. 14 3 11 16:35 17

i 
z.
3.
4. 
>. 
«.
7. 
L

IH-a
14
14
14
14
14
14
M
14

41: 6 
19: 9 
M:M
13 :ta

1
1
7
*
9 19:34
I 17:53

14 23:31
U 12:34

27 
27 
21
20
19
19
10
17

Seria
Uertrcmtireș 
Poli Tim.
Votața Zatau 
Vonta Be uș 
OțeLH Or. P. G.
AB-A Sibiu
„U" Cj -Napoca 
Votața A. I.

(Echipele clasate
.scare r—i__ _____
Iată programul jocurilor de du- 

mtalcâ șl Iun: ta turneul de ba
re! pert—u promovare ta „A- : 
A-S-A. Elettromureș Tg. Mureș — 
Delta Tulcea. A-S-A. Buzău — Re- 
taeui Sivmeșu. Politehnica Timi- 
foara — SARO Tlrgoviște (mltae, 
le la nn r Delta — SARO. Re- 
tacu; — Pc!:tehnica ș! 
Bectromureș — A.S.A. 
(lur.i. de la ora 15).

17
13

7
4
5
5
4
3

pe locul 8 ta 
serie au retrogradat).

A.S.A. 
Buzău

Verificări ale lotului 
national feminin 

In cadrul pregătirilor in . - 
derea participării ia turneul de 
calificare pentru faza finali a 
campionatului european feminin 
de volt!. rcprezzntaUva t&ri! 
noastre a «ustlnut două .amicale". 
Joi. ta «ala de la complexul «por- 
ttv .23 Auguzt". reprezentativa a 
tr.tftalt pe campioana tării. Dl-

v:

natno, in fat 
toate cele 6 
remarcat Insă 
lta jjinypovi 
12—2. echipa 
tilna un mo 
elipsă. In 
cu Calculato 
asemenea 8 
gate de repr 
trenorul ori 
era mulțumit 
rare. In amb 
lat întregul coresp.)

Turneele
La limișoa 

încheiat tu
campionatulu 
niorilor.

TIMIȘ O AR 
niversitatea s 
litate au găz 
18 echipe m 
tide viu dis 
de concurs, 
turneul . fin
Tulcca (antr. 
București 
C S.Ș. Lie. 
L Șoacă). n 
C.S.Ș. Ploieș 
C.S.Ș. Baia 
51 C.S.Ș. St 
V. Paraschi

TG. MUR 
construcții 5 
întrecerea 
căreia s-au 
neul final
prilie — lm 
Titulescu C 
bre sl M. 
Constanța 
C.S.Ș. Tîrnă 
C.S.Ș. Foeș 
lescu), C.S. 
Eoca (an

Ic. M. B
C. Vesselly)

ȘANSE MULTIPLE DE MARI SUCC 
ENDEMÎNA TUTUROR I

Z. LOZUL 
PRIMĂVERII

misiune sptdaU Bmitatd

1 variantă
i—

3 :

Categoria 1 : __
— autoturtam „Dada 

(70.000 lei) ; cat 2:1 
variantă 100% a 33.57S lei «1 9 
variante 25% a 8.394 lei ; cat 
3 : 7 variante 100% a 8.928 lei 
și 35 variante 25% a 1.732 lei; 
cat 4 : 96,25 variante a 
lei ; cat 8 : 283,50 a 200 
cat 8 : 2.689,29 a 100 let 
PORT LA CATEGORIA 
39.120 leL Autoturismul _ 
da 1300" a foet obținut de 
SERGIU TĂNASE din Sucea
va, tar dțtlgul de 23.875 lei 
de la categoria 2 de IORDAN 
NICULAE din București.

1.134

1
..Da-
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SUCCES, TRICOLORI!
(Urmare din pag. 1)

ipetitie de 
Cu trofeul 
ra continua 
11-a. între- 
pe un tra- 

orașului 
aso- 
din

i ROMANIA - ITALIA
larea 
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I (Urmare din pag. 1)

pro-irează 1 
tineret

[at parti ci- 
la

bina, 
baua, 
pcel,
ll.R.A.

Ploiești. 
I Flacăra- 
li și alte

I.T.A. 
Elec- 
Mus- 
Stea- 

Tg.

9
iltăților" 
de ma- 

onomice 
igrenea- 
Wențl $1 
fiind te-.
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de ti- litar le- 
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I toate 
I si ma
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flc si

n acti- 
«supra 
q pro- 
flzică. 
slabei

«pe
tru o 
pentru 
>r?rafni- 
pea u- 

larg 
kmeții- 
I spor- 
k, pe 
htreti- 
|ă de 
fersita- 
[aglnâ. 
Ică sâ 
Imct... 
lores p.
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al do: 
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celor 

I par-
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Bnamo 
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I (ante
le lor, 
Jiche), 
Kusu) 
Ifantr. 
Iresp.) 
Ic. de

I
I
I
I

trenorij principali sau de cei 
secunzi ai naționalelor, ca și 
de ziariști.

Partida România — Italia 
domină afișul european al 
fotbalului și justifică pe deplin 
titlul de jocul nr. 1 de pe a- 
genda săplăminală continenta
lă. Inutil să mai «uhliniem cu 
cită nerăbdare, cu cită pasiu
ne așteaptă medul mii nanele 
de iubitori ai sportului din 
țara noastră, conectați de mai 
multe zile la atmosfera impor
tantului eveniment sportiv al 
anului, cu siguranță „capul de 
afiș" al sezonului de primă
vară pentru întregul nostru 
sport, dacă ne referim la com
petițiile găzduite de țara noas
tră. \

Pentru echipa națională a 
României intilnirea se consti
tuie intr-o premiera absolută : 
este pentru intiia oară eind e- 
VQluează pe terenul său, in- 
ir-o competiție oficială, în 
compania deținătoarei titlului 
suprem. La București au mai 
evoluat, de-a lungul anilor, și 
alte campioane „en titre" ale 
lumii. Chiar echipa Italiei, 
înainte de război, apoi Anglia, 
în 1968. Dar, în ambele cazuri, 
partidele erau amicale, fără
caracterul decisiv al unei în- 
tîlniri pentru calificare 
este cea de astăzi, 
considerent. care 
despre dificultatea 
Altul ar fi acela că 
azzurra' 
de., semi-eșecuri 
o mărturiseau 
trenorii 
seară, pe aeroportul internatio
nal Otopeni. intilnirea cu tri
colori; reprezintă 
tren" pentru ei. 
deci, un meci foarte 
Dar fotbaliștii noștri 
privesc cu teamă, nu ■ 
copleșiți de miza, de 
tanța intilnirii. Din i 
atitudine a jucătorilor 
ducerii tehnice, 
stare de spirit 
de hotărire, 
care 
in 
rului 
ciere 
listă 
dă i 
CREDERE IN 
„UNSPREZECELUI" 
TRU. Avem avantajul de a a- 
linia o reprezentativă 
pe un nucleu de jucători, 
al Universității Craiova, 
lit și fortificat în grelele 
tide ale Cupei U.E.F.A., 
mene trecute strălucitor.
li se adaugă fotbaliști care, în 
marea majoritate, au evoluat 
cu regularitate la ultimele me
ciuri ale echipei naționale, 
perfecționind „partitura" de 
joc a acesteia, un plan tactic 
care a apărut mereu în jocuri. 
Unihd realele creșteri de cali
tate ale fotbalului practicat de 
primul „unsprezece" al țării 
cu o ambiție exemplară a 
internaționalilor noștri, de a 
tăia mai departe drum spre 
atit de așteptata afirmare de
plină a fotbalului românesc 
(drum pe care și naționala, și

Universilatea Craiova au cu
cerit porțiuni însemnate), se
lecționata României poate 
realiza astăzi o performantă 
de mare răsunet.

Oaspeții noștri au deplasat 
La București ce! mai bun lot 
pe care ii pot alcătui. Cu ex
cepția lui Oriali (accidentat), 
sint prezenti in Capitală toti 
componențil echipei campi
oane a lumii, plus un vechi 
internațional. Bettega. care 
n-a mai evoluat o vreme in 
națională. Antrenorii și ju
cătorii italieni apreciază pro

Așteptăm replica admirabili
lor pasionați bucureșteni ai 
fotbalului, un public eu ade
vărat reprezentativ, reunit 
in această seară pe stadionul 
.23 August". INTR-O INIMA 
SI ÎNTR-UN GÎND ZECILE 
DE MII DE SPECTATORI 
TREBUIE SA FIE AST A ZI 
LINGĂ ECHIPA NAȚIONALĂ 
DIN PRIMUL SI PÎNĂ ÎN 
ULTIMUL MINUT 1NCURA- 
JÎND-O FĂRĂ ÎNCETARE : 
HAIDE. ROMANIA ; HAI, 
TRICOLORI!

INCURAJAM PE FOTBA
LIȘTII NOȘTRI, așa cum 
am făcut-o de atitea ori, 
SA LE DAM ARIPI, SA-I 
PURTAM SPRE VICTO
RIA PE CARE O DORIM 
CU TOȚII.

HAIDE, ROMANIA 1 —
tint cuvintele care 
să răsune pe întreg 
nul. >

Fotbalul românesc 
moment favorabil 
mari performante, 
ca acest meci cu Italia să 
adauge incă un rezultat de 
prestigiu la cele realizate. 
Rezultatele Universității 
Craiova prețios

in 
de 

fru- 
pentru

trebuie 
stadio-

are un 
pentru 
Dorim

stimulent. Victoria 
fața Suediei șt egalul 
la Florența constituie 
moașe promisiuni 
echipa națională.

Un drum care ‘rebuie 
continuat chiar dacă jucăm 
cu campionii mondiali, care 
nu sini invincibili și nu-și 
mai găsesc ritmul din Spa
nia.

Așadar, la noi acasă, 
„seara fierbinte 
București", să-i 
pe fotbaliștii noștri 
victorie, strigînd :

HAIDE, ROMANIA I
O victorie pe care o aș

teaptă cei peste 22 de mili
oane de cetățeni ai ROMÂ
NIE .

Succes, tricolori !

în 
lade 

purtăm 
spre

cum
Un prim 

vorbește 
jocului 

.jquadra 
o 

așa 
deschis 

și jucătorii ei.

vine după
Și,

»erie
cum 
an- 
joi

„ultimul
De așteptat. 

' : greu ! 
nu U 

se lasă 
im por- 

intreaga 
și eon- 

am desprins o 
de luciditate, 

un echilibru — 
nu permite niei căderea 
supraevaluarea adversa- 

i și nici aceea de subapre- 
a lui. O atitudine rea- 

și responsabilă care ne 
O ÎNDREPTĂȚITĂ ÎN- 
-------  ȘANSELE 

NOS-

bazată 
cel 
că- 

par- 
exa- 
Lor

Tricolorii asculți tema jeduifei de pregătire desfășurată ieri 
dimineață pe ttadionul Steaua

greșul echipei noastre repre
zentative, al formațiilor româ
nești. „O reprezentativă care 
beneficiază de blocul Univer
sității Craiova, foarte aproa
pe, după părree3 mea, de câș
tigarea Cupei U.E.F.A., por
nește de la • omogenitate de 
joc și un moral remarcabile" 
— ne declara antrenorul Enzo 
Bearzot. Tardelli, de mulți 
considerat omul nr. 1 al suc
cesului mondial, socotește 
„intilnirea va fi extrem 
grea pentru noi, deoarece e- 
chipa României a crescut con
siderabil sub toate aspectele".

în această dispută așa de 
tchilibrată. asemenea unei 
curse atletice în care concu
rența au performanțe despăr
țite doar de zecimi de secun
dă. un rol decisiv 
RELEI JUCĂTOR 
BLICUL Echipa 
bule să se simtă 
acasă.
ta tori 
gust" 
12-lea 
nalei.
xemplu în comportarea entu
ziastă, dar plină de răbdare și 
Înțelegere (golul "victoriei poate 
veni si în ultimele minute 
de joc) demonstrată de publicul 
craiovean.

Așteptăm deci, astă-seară, un 
public cald, neobosit In Încu
rajările adresate tricolorilor, 
dar — în același timp — spor
tiv, disciplinat în manifestările 
sale, care să contribuie la ob
ținerea de către tricolori a unui 
succes de prestigiu, pe care-1 
doresc din inimă toți iubitorii 
sportului românesc.

că 
de

revine MA- 
numit PU- 

noastră tre
cu adevărat 

Zecile de mii de spec- 
de pe stadionul ..33 Au- 
pot și trebuie să fie al 

component al natio- 
Ei au un minunat e-

Fotbaliștii italieni, Ui antrenamentul de ieri după-amiază de pe 
Stadionul ,’3 August- Foto : Ion MIHĂICĂ

MECIUL NR
• Partida âe azi. România 

— Italia, poartă nr. 347 in 
palmaresul reprezentativei 
noastre. Pînă acum, „tricolo
rii- au ciștigat 141 de me
ciuri, au pierdut 132 șl au În
cheiat 83 la egalitate. Golave
raj : 587—547.

• In palmaresul Italiei (de
but internațional la 15.VJ810, 
le Milano : Italia — Franța 
6—2). meciul cu România 
poarta numărul 402. Italienii 
au ciștigat 312, au terminat 
la egalitate de 101 ori fi au 
pierdut 39. Golaveraj : 730—490.
• CReva dintre performan

țele fotbalului KaTian : de 3 
ori campioauâ a lumii <1334. 
1338. 1MZ). egiUnd recordul 
Brkr.l.e: : campioană odmpi- 
câ (1136) : campioană a Euro- 
pe (ISSti : de două ori riști- 
gâtoare a Turneului U.EJA 
pentru juniori (1358. 1M6) ;
campioanl a Europei la ju
niori n c?» ; de 3 ori riș
ti gât ca re a Jocurilor inedite- 
raneene O». 1SS3, 1367). Pri
ma ediție a eamploeiatului 
națio-^l — In 1836 (eferigătoa- 
re : F.C. Genoa) ; prima edi
ție a Cupei Italiei — ta 1912 
Ooc I : AC. Vadp).
• Iată iotul României : 

PORTARI — Lung (M ani — 
< selecții) Moraru (ZȘ—22) ; 
FUNDAȘI — Rednic (21—17). 
Negrilă (23—13). Iorguleseu 
(26—17). Ș-.efânescu (32—39), 
An done (23—14 — 1 gol mar-

cat), Ungureanu (26—11), 
Munteanu D (27—22) ; MIJW- 
CAȘI — Augustin (27—20—2 g), 
Bărbulescu (25—1), Bălăci 
(26—60—8 g). Bolonl (30—5»—14 
g), Klein (22—17—l g) ; ATA- 
CANȚ1 — Geolgău (22—6). 
Crițan (23—45—4 g), Gabor 
(22—15—1 g), Cimilaru (24—
26—8 g). cirțu f2S—5). Media 
de vlrstă : 25 ani și 7 luni.
• Cei mai mulți jucători li 

oterâ lotului Universitatea 
Craiova — », urmată de Cor- 
vtaig 4. — Dinamo — 2, Spor
tul studențesc — 2, A_S.A. — 
1, F.C. Oh — I.
• Directorul tehnic al echi

pei este Mir co Luces cu (n. 
1*£5 ; TB selecții în pr.ma re- 
presentativâ>, ajutat de Mir- 
eea BA doi eseu. M Ljoesc-- a 
prei-^at funcția de la ll_XI.lStl 
(Eveția — România 0—0). Bi
lanțul ©clipei reprezentative 
de cir-d M. Luoescu se aCâ 
la conducerea tehnici : 17 9 3 
5 37—21.
• Lotul ItaZei : PORTARI

— Zoff (41 ani — L10). Bor- 
don (32—14) ; FUNDAȘI —
— Bergoml (19—C), Collovati 
(34—37). Cabrinl (25—12), Gen
tile (29—Go), S cir ea (26—59), 
Vlerchowod (23—2) ; MIJLO
CAȘI — Ancelotti (23—5). 
Conti (23—23), Antognoni 
(33—70). Dossena (25—11), Ma
rini (32—19), Tardelli (2«—56) ; 
ATAC ANTI — AltobelU (27— 
17), Bettega (32—41), P. Rossi
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(26—31), Graziani (30—63), Me
dia de vîrstă : exact 28 ani.
• Cei mai mulți jucători 

sint de la Juventus — 7, ur
mată de Internazionale — 5. 
A. S. Roma — 3, Fiorentina 
— 2, Torino — 1.

> Antrenorul echipei este 
Enao Bearzot (n. 1627 ; a ju
cat fotbal la A.C. Torino ; o 
singură selecție, în 1955). El a 
preluat conducerea efectivă a 
reprezentativei la 8.X.1977 
(R.F.G. — Ițalia 2—1), aeti- 
vînd ca antrenor. împreună 
cu A. Vicini și sub conduce
rea lui F. Bernardini, de la 
71. IX. 1975 (Italia — Finlanda 

<h. Bilanțul total al activi
tății sale : 59 19 12 81—55.
Sub conducerea lui. Italia a 
devenit campioană a lumii In 
1382. in Spania și a . .
locul IV in 1978, în Argentina.

C De remarcat că în 1982 
reprezentativa Italiei nu a 
ciștigat decit patru partide, 
cele care, în final, i-au adus 
titlul oe campioană a lumii : 
2—1 Argentina, 3—2 Brazilia, 
2—0 Polonia, 3—1 R.F.G. în 

6—2 Franța, 6—1 R.D.G., 
1—1 șl 6—1 Elveția (ultimul. 
chiar la Roma), 0—0 Polonia, 
1—1 Peru. 1—1 Camerun, 2—2 
Cehoslovacia și 0—0 România. 
In 1933, „azzurri.'' 
un singur meci : 1—1 cu' Ci
pru, la Limassol, in prelimi
nariile C.E. ,

ocupat

rest.

au susținut

Unele aspecte pozitive ale etapei actuale de pregătire, dar

■urm:
ACCESUL LA MECI

La meciul de fotbal dintre echipele Rorpăniei și Italiei, 
contînd pentru campionatul european, care va avea loc aa- 
tăzi, de la ora 20, pe stadionul „23 August", accesul la tri
bune va fi permis incepind de la ora 15 pînă la ora 19,J0.

Intrarea publicului In stadion pentru tribunele I, II fl 
peluze se va face prin intrările din Bd. Muncii și Bd. Ma
relui Stadion, iar pentru tribuna 0 prin str. Maior Cor avu. 
Sint valabile biletele de Intrare emise pentru acest med 
și legitimațiile-abonament eliberate de C.N.E.F.S. pentru 
tribuna 0 și tribuna I.

Mîine, o noiiă etapă in Divizia „B^

CUPLAJ PE STADIONUL REPUBLICII DIN CAPITALA

■ ■ ■ INEFICACITATEA CONTINUĂ SĂ AIBĂ „UNDĂ VERDEii

----------- --------------- -------------- - ------ ----- ---------- H -

După meciul-test de la Odesa al lotului de tineret

Deși toată atenția iubitorilor 
fotbalului se Îndreaptă azi spre 
meciul echipei naționale cu Ita
lia, să nu uit*tn că eșalonul se
cund iși continuă Întrecerea, 
inline avtad k>c etapa cu nr. 6 
a returului.

Desigur, in prim-plan se află 
cuplajul de duminică dimineață 
— din seria a n-a de ~ "
nul Republicii, unde 
„vedetă- se vor înttinl-------- --
vale sportive Rapid șl Progresul 
Vulcan (de la ora 11). Ferovia
rii, care cu avansul de puncte pe 
caxe-l dețin iși făuresc planurile 
activității din toamnă in Divizia 
„A“. vor avea de suportat aaei- 
tui unei formații, Progresul Vul
can, care nu se Împacă cu pozi-

pe stadlo- 
ln med 

vechile ri-

ția actuală (14) Șl este dornică 
să urce pe o treaptă ferita de 
emoții. In deschidere, de la ore 
S, Mecanic* tini Steaua va pruni 
replica lui Dinamo Victoria. Tot 
ta Capitală, de la ora ÎL pe sta
dionul Metalul : Metalul — Au
tobuzul.

Examene dificile au de susținut 
ți liderii seriilor I șl a m-a : 
Dunărea C.S.U. Galați va juca 
la Vaslui, cu Viitorul Mecanică, 
ocupanta locului 17, iar ,V‘ Cluj- 
Napoca la Oradea, ou Înfrățirea 
— aflată pe ultimul loc. Stat 
examene (Eficlle, deoarece echi
pele gazdă încearcă să-și valori
fice ultimele șanse de rămtaere 
in ,.B“ sau de a realiza baremul 
de puncte stabilit de federație.

In perspectiva startului ofi
cial din 
tatilni la 
slovaciei, 
lotul de 
miei curi la Odesa un meci-test 
in compania formației similare 
a U.R.S.S. Dincolo de rezulta
tul nefavorabil (0—2), se im
pune de la inceput o constatare 
Îmbucurătoare pentru etapa ac
tuală a pregătirilor: echipa 
noastră a jucat destul de bine 
In ansamblu, punctind deseori 
la .impresia artistică", s-a re
marcat printr-un angajament in 
joc peste așteptări, in condițiile 
la care a avut de suportat 
rigorile unei călătorii, eu auto
carul, de 16 ore (a ajuns la 
Odesa miercuri, la ora 1 noap
tea. partida fiind programată la 
ora 18). Ea a dominat in ma
joritatea timpului, ea si cum 
ar fi evoluat pe teren propriu, 
replică cu care a surprins in 
multe cazuri formația sovietică, 
rămasă in jumătatea proprie de 
teren.

Elevii 
Pantea 
conform_____ ,___ r______ , _  _ ____ _____________ _____ _
rcgistrîndu-se un pluș „la con- ' min. 19, dnd fuadagU nogtri 
strucție" din partea fundașilor 
(Mauăili, Eduard), iar mijloca
șii au acoperit, prin travaliu și

acest sezon, cînd va 
14 mai, echipa Ceho- 
in preliminariile C.E., 

tineret a susținut

antrenorului Nicolae 
au jucat bine tactic, 
indicațiilor primite, in-

posing, o mare zonă a terenu
lui (mențiuni pentru Eftimie, 
Movilă și, parțial, C. Iile). De 
asemenea, sint de remarcat 
unele trasee distincte |i bine 
parcurse, dar pînă la un punct, 
mai exact pînă ta zona finali
zării. unde consistenta acțiuni
lor a scăzut, atit din punct de 
vedere al preciziei paselor, cit
— mai alei — ta privința fruc
tificării situațiilor create.

Fără discuție, marea problemă
— nerezolvată! — djn jocul 
echipei noastre de tineret a fost 
finalizarea, ea an uita d in mare 
parte eforturile demise pînă la 
această fază a jocului. Defici
tari au fost ta primul rind V. 
Radu și Ralea. dar d jucătorii 
din linia a doua (ta special 
Movilă), care n-au avut Inspi
rația necesară, știința de a ma
terializa situațiile Ivite, accen- 
tuind astfel constatarea eă 
ineficacitatea continuă să aibă, 
din păcate, „undă verde*. în 
privința blocului defensiv, el a 
acționat ta majoritatea timpu
lui eficient, fiind la post, cu 
rezolvări oportune șl aigure, ex
cepțiile nummdu-se faza din

au fost surprinși de ta<enioxf- 
tatea schemei jucătorilor •©▼fe
liei la o lovitură iiberâ din afa-

ra careului de 16 m, dar s-a 
opus salvator portarul Ale
xa, și, bineînțeles, Ia fazele 
celor două goluri primite. La 
primul, Alexa n-a mai putut 
interveni și șutul lui Tarhanov, 
de la 25 m (ajutat și de vînt) 
a lovit bara, iar Broțin a țîșnit 
și a inscris de lingă fundașii 
noștri surprinși de rapiditatea 
fazei (apropo de vînt, din ne
fericire jucătorii români nu au 
știut să și-l facă aliat in prima 
repriză, necutezlnl să țuteze 
mai des, ei preferind o combi
nație In plus pentru a găsi o 
poziție cit mai aproape dc 
poarta adversă) : la al doilea 
gol, eliminarea lui Mănăilă a 
creat un spațiu liber pe flancul 
drept al defensivei, acoperirea 
acestei zone făcîndu-se tîrziu.

în linii mari, această intîlnire 
și-a atins scopul, a scos la 
Ivea.lă atit punctele bune, dar 
mai ales pe acelea unde angre
najul echipei ir.că mai seîrțlie, 
ta primul rind la finalizare, ca
pitol la care conducerea tehni
că trebuie să insiste mai mult 
ta perioada ds pînă la meciul 
cu Cehoslovacia. S-au desprins 
destule invățăminte, rămîne a* 
se treacă la o cit mai rapid! 
rezolvare a lor.

Adrian VASI1.E5CU



MECIURILE PENTRU CM. DE
După nouă partide, Mureșsn — Semionova 4-5 !

O Ieri, la Bad Kissingen 
(R.F.G.), s-a jucat cea de a 
9-a partidă a sferturilor de fi
nală din cadrul turneului can
didatelor la titlul mondial de 
șah, opunînd pe marele maestre 
Margareta Mureșan (România) 
și Lidia Semionova (U.R.S.S.). 
Egalitatea de scor (4—4) dinain
tea jocului și apropierea deci
ziei și-au pus amprenta pe des
fășurarea acestei partide, în 
care șahista româncă a comis 
unele inexactități după primele 
15 mutări, intrind în poziție in
ferioară. La mutarea 31, sub 
amenințarea unui puternic atac 
al adversarei sale, Margareta 
Mureșan a fost nevoită să ce
deze. Scorul întîlnirii este a- 
cum 5—4 în favoarea Lidiei 
Semionova.

A 10-a partidă, ultima prevă
zută în program, va avea loc 
duminică. Margareta Mureșan 
va juca cu piesele negre.

TEMERARII SPORTULUI
Au fost totdeauna sportivi ■ temerari, cArora nu le pasâ de 

nftnic : nici de necunoscutul totdeauna rece $1 neprietenos al 
crestelor montane, nici de nesflrșitul Întinderilor mirilor și a2e 
oceanelor, nici de drumurile arzlnd de călduri ale ..continen
tului negru", etc. Avem, de aceea, o sinceri admirație pentru 
toți acești temerari, mai cu seamă pentru acel solitari care 
pornesc la drum de multe ori fără *ă urmărească un cUti< 
anume, fie el V>ar sentimental. Ne vin în minte acum nume 
de alpinlști care au făcut importante ascensiuni solitare sau, 
spre exemplu, cel ăl bâtrinulul lup de mare Francis Chichester, 
care la o virstă înaintată (peste 65 de anij de untH. fin^ur. ln- 
tr-o fragilă ambarcație cu vele, a făcut înconjuri* pămlntuKk, 
înfruntînd stihia valurilor în multe furtuni groaznice care de
ranjează pină șl un mare va por. -

Un alt solitar în ale navigației In Jurul pămfntulxM a fost și 
Rob James, un om tlnâr, de numai 38 de ani, care a avut la 
activ mai multe asemenea curse. Zilele trecute insă. în timp ce 
se antrena pentru o nouă călătorie, în largul coastelor Angliei, 
în apropiere de Devon, curentul puternic i-a minat rapid am- 
barcația spre țărm. Neputînd să-1 manevreze la timp, micul 
vas S-a izbit cu putere de stînci, sfărimîndu-se. S-a dat alarma 
și în pofida valurilor foarte înalte, a vtatulut putemie și a apel 
foarte red, unul dintre prietenii săi od mai buni l-a sărit în 
ajutor. încercarea i-a fost însă zadarnici, ba mal mull n-a lip
sit decît foarte puțin ca șl salvatorul aă Ce taghițn de ape 

încă un nume care se adaugă astfel eroCor sportului !

0 NOUĂ CARTE SPORTIVĂ :

• La Velden (Austria), me
ciul candidaților Robert Hub- 
ner — Vasili SmîslOv a intrat 
în „prelungiri". După a 11-a 
partidă, încheiată remiză, sco
rul este 5,5—5,5.

• S-a încheiat a șaptea edi
ție a turneului internațional 
feminin de șah de la Hyeres 
(Franța). Victoria a revenit 
marii maestre sovietice Marta 
Litlnskaia, cu 9,5 puncte (din 
11 posibile). Pe locurile 2—3 
s-au clasat, cu 8 puncte, Eli- 
sabeta Polihroniade (România) 
și Suzana Veroci (Ungaria).

• După opt runde și înainte 
de încheierea unor parti
de întrerupte, în campionatul 
U.R.S.S., conduce din nou L. 
Psahis, cu 4,5 p (1), urmat de 
A. Beliavski 4 p (2) șl L. Po- 
lugaevski 4 p.

r. vil.

„SECRETELE BASCHETULUI”

CAMPIONATUL MONBIU 
DL PATINAJ VITEZĂ

NAGOYA. în localitate s-au 
desfășurat întrecerile campio
natului mondial de patinaj 
viteză, pe pistă scurtă — 125 
m. Iată citeva rezultate : 
BARBAȚI : 1000 m : Louis
Grenier (Canada) 1:39,58 ; 
3000 m : Tatsuyoshi Ish’wara 
(Japonia) 5:08,15 ; ștafetă 5000 
m : Canada 7:53,89, Japonia 
7:56,85, Australia 7:58,69 ; 
FEMEI : 1000 m : Sylvie Dai
gle (Canada) 1:48,95 ; 3000 m: 
Hiromi Takeuki (Japonia) 
5:37,47 ; ștafetă 3 000 m: Ca
nada 5:01,86. Japonia 5:02.53, 
S.U.A. 5:14.02.

In turneul de la Gyor:

BASCHETBALIȘTII NOȘTRI AU DEBUTAT
CU 0 iNFRiNGERE: 83-85 CU BULGARIA
GYOK, 15 (prin telefon). Echi

pa da baschet mascikm a Ro- 
măalei a debutat to ediția a opta 
a „Cupei MezSgep* to ootnpanla 
formațlet Bulgariei. aoeasta <Eb 
urmă riștigtad cu ăi—® (44—45), 
la capătul unul med to care a 
condu» aproape lot timpul, dar 
în care putea s* ș* plard*. au- 
ebetboliștâ* noștri au tooeput jo
cul fir* nerv, te vreme •Over- 
serii și-au —ar.:fe»ta4 tenacitatea 
caracteristic*. 6-an apărat mal 
aae. an contraatacat șl au soa- 
dus cu— 9 I Dup* o cura* 
de urmărim, partida ș-a ecttifi- 
brat, ca șl scocul deattăcl (21—21 
m —te nț. ș* )a pauză romInH 
oc-duceau cu un punct. La re
luare jucătoeM bulgari au repetat 
startul favoratol și la mia. Să 
aveau O—S3. Introducerea ltd 
Netoiitzehi te calitate de condu- 
Uvx de Jcc. evoluția renscant 
>un* a ltd Xlculesca și teteatența 
sub panou a tal Ardelean au 
echSrbrat <ta a ou partida- Mal 
mult eddpa Rcmăr.ld a

CAMPIONATELE DE ÎNOT
ALE SUEDIEI

TURUL CICLIST 
NIEDERSACHSEN

RJf'NCHEN, 15 (Agerprcs). — 
Cea de-a 6-a etapă a competiției 
cicliste Turul Niedersachsen, des
fășurată într-un tempo rapid 
(medie orară peste 49 km) pe 
tiaseul Oloppenburg — Backe- 
burg a fost cîștigată de rutierul 
olandez Nlco Verlioven, crono
metrat pe 142 km în 2 h 57:03. 
In același timp cu învingătorul 
pe locurile următoare au sosit 
Uwe Raab (R.D.G.) șl Mircea 
Romașcanu (România).

în clasamentul general indivi
dual se menține lider Dainis 
Liepins (U.R-S.S.). Mircea Ro
mașcanu a urcat pe locul 6, la 
5.09 d lider. în clasamentul pe 
echipe conduce R. D. Germană, 
urmată de U.R.S.S.. Olanda, Po
lonia. selecționata Ntedersachsen, 
România. Cehoslovacia. R F. Ger
mania. Austria. Suedia etc.

preluat conducerea, cu 73—71, în 
mln. 3X De aid s-a ajuns la 
77—77, dup* care formația bul
gar* a luat un avans mic, pe 
care nu l-a mal cedat, datorit* 
ta mare măsuri șl faptului câ in 
ultimele minute jucătorii noștri 
au greșit pase și au ratat arun
cări la coș (chiar și experimenta
tul Cernas), ceea ce s-a petrecut 
mal puțin In tabăra advers*. In 
plus, echipa Bulgariei a avut a- 
vantajiH de a beneficia de pres
tația hotiritoare a pivotului Gluj- 
kov, in timp ce ta reprezentativa 
român* s-a simțit absența lid 
Opșltaru șl Vlnereanu — acciden
tați.

Au marcat Niculescu M, Arde
lean 11, Cerna* IB. Ermurache 12, 
David W, Pogonaru 1 (au mal ju
cat Ionesco, Flutura?, NetoUtzchi), 
respectiv Glujkov S3, Vezenkov 
1». Antov 18, Bardovskl-jr. 4, 
□Ier 4. Popov 4, Marinov 3, Ko
lev 3. Au arbitrat I. Earner (Un
garia) — foarte bina șl A. Kot- 
cttz (Austria) — cu greșeli.

în alt med : Austria — Unga
ria SS-» («—tlf. Echipa Româ
niei mai Joacă, ta ordine, cu Un
garia șl Austria.

D. STANCULESCU

a TELEX o
BASCHET * în meciul tur din 

finala campionatului masculin 
italian, echipa Banoo dl Roma a 
tavins cu 88—82 (40—32) pe Billy 
Milano. Meciul, desfășurat la 
Palazzo dello Sport din Roma, a 
fost urmărit de lo 000 de specta
tori. Partida retur se va desfă
șura duminică seara la Milano. 
In cazul victoriei milanezilor va 
avea loc un al treilea med. 
miercuri, Ia Roma. In semifinal» 
Banco di Roma a eliminat pe 
recenta clștlgâtoare a Cu net cam
pionilor europeni, Ford Cantu.

CICLISM a Cea de-a 47-a edi
t's a tradiționalei curs: .Săgeata 
Valon*" a fost ctstlgată de asul 
francez Bernard Hinault, care a 
parcurs 251 km In 5 h 56:00. tn 
același timp cu învingătorul au 
sosit Rene Blttingcr (Franța), Hu
bert Selz (Elveția), Eddy Sche
pers (Belgia). Jonatahan Boyer 
(S.U.A.) și Joop Zoetemelk (O- 
landa). clasați In această ordine. 
• Prima etapă a Turului Loarei 
pentru amatori. Onzain — Vineull, 
134 km a fost ctștigat de ameri
canul Weaver In 3 h 02:04, urmat 
la 23 de secunde de Wardlanks 
(Belgia). • Prima etapă a Turu
lui provinciei Vauclușe (Franța), 
a revenit la sprint francezului 
Pascal Poisson, care a parcurs 
180 km In 4 h 32:30.

HOCHEI PE IARBA a tn ziua 
a S-a a Cupei Mondiale feminina, 
la Kuala Lumpur : Scotia — Tara 
Galilor 1—1. Canada — R.F. Ger
mania 1—1, Anglia — Noua Ze
eland* 1—1, u.K.S.S. — Argen
tina 1—0.

HANDBAL a Echipa IFH Gfr- 
tebarg a cîștlgat titlul de cam
pioană masculin* a Suediei, In- 
vlnglnd In finali cu 20—10 (0—7J 
pe Froelunda.

TENIS a In „optimile" turneu- 
ltM de la Los Angeles : Connors
— Ramirez 8—3. 7—6. G. Mayer
— Van Hot 6—2, 7—8, Krlek — 
Cain 6—1, 7—6. S. Mayer — Tan
ner 6—1, 6—3. Pfister — Bueh- 
nlng 6—3, 6—1. a Pentru prima 
dat* din tuna octombrie 1981, 
John McEnroe nu mal figurează 
tn fruntea clasamentului mnndlal 
stabilit de ordinatorul WCT, cs- 
dlnd locul lul Ivan Lendl : Lendl 
56.25 p. McEnroe 55,35 p, Vilas 
43,22 p, Connors 36,96 p, Wllander 
34,59 p etc.

MOSCOVA (Agerpres). — 
La Moscova a apărut volumul 
„Secretele baschetului" semna
tă de cunoscutul international 
Serghel Belov, component al 
reprezentativei U.R.S.S. între 
anii 1966—1980. în paginile 
cărții. Belov descrie cele mal 
semnificative momente din 
cariera sa sportivă și face a- 
precieri la adresa antrenorilor 
și a colegilor săi de la clubul

Marea pasiune : hocheiul

Fiecare sport are, firește, 
oamenii săi, cei mai mulți 
devotați cu trup și suflet 
discipliției pe care o prac
tică și nu puține sînt cazu
rile cînd această pasiune 
se transmite din tată-n fiu. 
Iată, spre exemplu, la ho
cheiul pe iarbă, cazul fa
miliei Keller, din R. F. 
Germania. Tatăl, Erwin, 
a fost jucător în echipa 
medaliată cu argint la J.O. 
din 1936, mama, Helga, a 
fost de 10 ori internaționa
lă, fiul, Carsten, a fost că
pitanul reprezentativei
vest-germane campioană 
olimpică la Munchen, în 
1972, iar nepotul, Andreas, 
este căpitanul echipei 
R.F.G.. campioană mon
dială de juniori.

Un stadion unic in lume
Pe dealul pe care se în

tinde cartierul Strahov din 
Praga se află plasate două 
stadioane vecine. Unul este 
„Evzen Rosicky”, care a 
găzduit in 1978 campionate
le europene de atletism, 
celălalt este stadionul 
„Strahov". unic in felul său 
în întreaga lume Tribune
le, in forma unui drep
tunghi cu latura mare de 
300 m, pot cuprinde peste 
200 000 de spectatori, cu 
locuri în picioare. în majo
ritate. Stadionul cu o arie 
atît de mare este impropriu 
pentru, să zicem, meciuri 
de fotbal, și este folosit, cu 
precădere, la marile sărbă
tori ale gimnasticii ceho
slovace, la cate iau parte 

ȚSKA Moscova și din echipa 
național*. Un capitol este con
sacrat InKlnirilor susținute 
de-a lungul anilor de baschet- 
baliștii sovietici cu cele mai 
puternice formații din lume, 
cele ale Iugoslaviei, S.U.A., 
Italiei și Braziliei.

în prezent, Belov este an
trenor la școala de baschet a 
clubului ȚSKA Moscova.

ansambluri uriașe, de mii 
și mii de oameni. In afa
ră de acestea, stadionul 
Strahov găzduiește impor
tante concursuri motoci- 
cliste de dirt-track, urmă
rite, in mod frecvent, de o 
mare asistență.

45 de titluri de campioană
La Indianapolis, in sta

tul american Indiana, s-au 
desfășurat zilele trecute în
trecerile din cadrul cam
pionatelor de înot ale 
S.U.A. în bazin mic, de 25 
de yarzi. Cu acest prilej, 
un fapt notabil a fost ade
văratul record înregistrat 
de Tracy Caulkins care, 
în urma victoriei șale la 
400 yarzi mixt — 4:14,99, a 
cîștigat cel de al 44-lea ti
tlu de campioană națională 
șl apoi șl pe al 45-lea (200 
yarzi mixt — 2:00,37). Tracy 
are 19 ani și este apreciată 
ca una dintre cele mai bune 
înotătoare din lume.

Primii selecționați pentru C.M.
A venit primăvara pe 

meleagurile noastre, a venit 
și... toamna la Antipozi, fn 
Noua Zeelandă, de exem
plu, este pe sfirșite sezonul 
competițional intern la a- 
tletism, dar atleții acestei 
țări vor lua curînd startul 
intr-un nou sezon, in Eu
ropa și America. La ^'uni
tatea drumului spre cam
pionatele lumii, din august, 
de la Helsinki, a fost sta
bilită o primă listă de con- 
curenți, in frunte cu semi- 
fondistul John Walker, 
campionul olimpic de la 
Montreal la 1500 m. care la

STOCKHOLM. — In cadrul cam-
sloaatdor de taoc ale Suediei, 

ta Ierta de 25 m la 
j.zrcfaeGa. Prer Arvldsson a 
cbrtga: ambele probe ta stilul 
Cutare : l*ă m — *2.6* șl 296 m 
— u:Alte rezultate, mascu
lin t 16* m liber : Holmherz — 
46.44 ; 168 m spate : Baron —
ț» rs 4M m liber : Lejdstroem 
_  Ș5L36 : feminin : 138 m spa
te : Tnrama Holmen — 1:04,84 ; 
4* m liber : Ann Linder —
4:16.44.

30 de ani ai săi este inel 
un alergător redutabil — 
3:33,7 (al 8-lea timp mon
dial în 1982).

Mai repede decit unele 
automobile—

Există o pir tie anume în 
stațiune» franceză de spor
turi de iarnă „Les Arcs 
2000", din Alpii Savoiei, 
care permite schiorilor să 
prindă o viteză extraordi
nară. De aceea. „Les Arcs 
2000“ a devenit gazdă a 
sportivilor temerari care țin
tesc recordul de viteză al 
lumii în coborîri lansate pe 
un kilometru. Miercuri, 16 
martie, în cadrul unei „Cu
pe Mondiale" de viteză, 
schioarea Stella Sylvester, 
din Anglia, a înregistrat o 
medie orară de 187,500 km. 
Ea a întrecut copios prece
dentul record deținut, din 
martie 1982, de Annie Brey- 
ton (Franța), care era de 
173,353 km. Dar performan
ța aceasta n-a trăit decît 24 
de or?, pentru că, în chiar 
ziua următoare, pe aceeași 
pîrtie, americanca Marii 
Martin-Kuntz a fost înre
gistrată cu 190,375 km/h!

Recordul mondial mascu
lin al coboririlor este deți
nut, tot de anul trecut, de 
schiorul american Steve 
McKinney (fratele Tamarei 
McKinney, cîștigătoarea din 
acest an a „Cupei Mondia
le), înregistrat cu o perfor
manță de 201,230 km pe 
oră! Mai mult decît multe 
automobile. Asta da, vite
ză !...

Rubrică realizată de 
Romeo VILARA

Intre cursele ci
cliste internațio
nale există citeva 
de mare impor
tanță, cu o mare 
vechime și care 
se bucură anual 
de o mare popu
laritate in rîndu- 
rile cicliștilor, ale 
specialiștilor și 
ale iubitorilor a- 
cestui sport. Una 
dintre acestea 
este și cursa Pa
ris — Roubaix, 
desfășurată de-a 
lungul a 279 km. 
Cea de a 81-a e- 
diție a sa a fost 
cișțigati, zilele 
trecute, de rutie
rul olandez He- 
nnie Kuiper, in 
imagine, crono
metrat in 8:47^1.

Telefoto : 
AP—AGERPRES

FOT
ASTĂZI, MECIUL 

CEHOSLOVACIA - CIPRU

FRAGA. In cadrul unei oonte- 
rințe de presă desfășurat* la 
Praga, antrenorul reprezentativei 
de fotbal a Cehoslovaciei, J. Ha- 
vranek, a anunțat lotul de jucă
tori din care va fi alcătuit* echi
pa pentru partida cu Cipru, din 
cadrul preliminariilor campiona
tului european. Iată lista comuni
cată presei : portari : Hruska,
Simurka ; fundași : Jakubec,
Fiala, Jurkemik, Prokes, Levy ) 
mijlocași : Chaloupka, Zelenski, 
Blcovsky, Scasny ; atacaințl : VI- 
zek, Cermak, Danek, Hotovy șl 
Nemec.

In legătură cu partida. Havra- 
nek a declarat c* speră ca for
mația sa să nu mal repete gre
șeala din primul med cu Cipru, 
disputat în deplasare și încheiat, 
dup* cum se știe, cu scorul de 
1—1, cînd fotbaliștii oehoslovad 
au jucat prea puțin pe aripi, a- 
glomerlnd jocul pe centrul tere
nului, pe unde a fost greu de pă
truns. In plus, greșelile grave din 
apărare au dus la acest rezultat 
de egalitate. Pentru meciul de 
slmbătă, a spus Havranek, am 
indicat elevilor mei să încerce 
deschiderea jocului pe extreme 
și șuturile de la distant*, evitînd 

totadată centrările înalte, ta care

fotbaliștii noștri sini nand.-capațl 
de ta'i* mal scundă".

ENCICLOPEDIA FOTBALULUI

In editura „Ooeano" din Barce
lona a apărut recent Enciclope
dia mondial* a fotbalului, tn 
șase volume ou 2 200 pagini, lu
crare despre principalele aspecte 
ale jocului cu balonul rotund.

Volumul I este consacrat isto
riei fotbalului, volumul n — evo
luției sale Pe oele cinci oontl- 
nente, volumul m — Întrecerilor 
internaționale, volumul IV — pro
blemelor tehnice șl tactice, volu
mul v — personalităților din fot
bal, iar ultimul volum se ocup* 
de aspectele sociale ale acestui 
sport.

Ca o anexă a Enciclopediei • 
apărut un al șaptelea volum, de
dicat campionatului mondial din 
Spania — 1982.

ALTE ȘTIRI
• La Amsterdam, in meci ami

cal de juniori : Olanda — R.D. 
German* 0—0
• In maci restant tn campio

natul Iugoslaviei : Zemun — HaJ- 
duk Split 1—1.
• Cel mal bun fotbalist danez 

al anului 1982, Michel Laudrup 
(19 ani), a semnat recent un 
oontract cu F.C. Liverpool.
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