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Campionii mondiali infrînți la București !

UN SUCCES DE PROPORȚII
CU ECOU ÎN TOATĂ LUMEA

O mare victorie! Poate cea 
mai mare a fotbalului nostru... 
Una care urcă peste cota suc
cesului asupra Angliei și chiar 
peste acela repurtat asupra 
Cehoslovaciei, la Guadalajara.

în acest infern al Marii 
competiții, cînd totul depinde, 
mai mult ca oricînd, de o ba
ră, de un luft sau de o pasă 
trimisă cu o fracțiune de se
cundă întirziere, „tricolorii" au 
luptat la temperatura rug- 
by-ului, cenzurîndu-și ia tot 
pasul acțiunile, cu o rigoare 
pe care numai 
repetiții ti-o pot

Simbătă seara, Italia a venit 
să joace, de fapt, primul său 
MECI TOTAL in ediția ac
tuală a campionatului euro
pean. Dacă jocul cu Ceho
slovacia a avut loc intr-o pe-

nenumăratele 
da.

CLASAMENTUL 
GRUPEI A V-A

1. ROMÂNIA 4 3 10 fi 1 7
2. Cehoslovacia 4 13 0 ii— 5'5
3. Suedia 3 111 3— 4 3
4. Italia 4 0 3 1 3— 4 3
5. Cipru 5 0 2 3 3-12 2

Meciurile următoare: Romă-
nia — Ccliosiovacia (13 mai). 
Suedia — Cipru (15 mai). Sue
dia — Italia (z6 mai). Suedia
— România (9 iunie), Sițedia
— Cehoslovacia (21 septem
brie), Italia — Suedia (15 oc
tombrie), Cipru — România (12 
noiembrie). Cehoslovacia — 
Italia (16 noiembrie). Cehoslo
vacia — România (30 noiem- 
trie) și Italia — Cipru (22 
decembrie).

rloadă în care azzurrii nu con
sumaseră bucuria victoriei în 
El Mundial, dacă cel de la 
Florența poate fi bănuit 
de subestimarea firească a ad
versarului, dacă in sfîrșit, cel 
eu Cipru a fost tratat ca o 
bagatelă, dovadă și declarația

lui Bearzot înainte de meci, 
derby-ul al cincilea, cu Româ
nia, însemna — a și spus-o 
don Enzo — „ultimul tren 
pentru Paris**.

Jocul a început aspru, cu 
contre, cu marcajul strict al 
squadrei, cu Gentile etc., dar 
în prim-plan a apărut forța 
ofensivă bine controlată a „tri
colorilor", în care linia de 
mijloc a „scos" majoritatea 
baloanelor din duelul cu cvar
tetul celebru Marini — Antog- 
noni — Conti — Turdelli, a 
făcut ca squadra să se menți
nă în jumătatea sa de teren, 
revenind, prin forța împreju
rărilor, la faimosul ei cattcna- 
ccio de acum douăzeci de ani.

In prima jumătate de oră, 
„tricolorii" au etalat mijloace 
iactice ofensive net superioa
re celor ale italienilor în a- 
ceeași perioadă, la Florența. 
Și astfel a venit golul victo
riei, un gol complex, pe un 
traseu de limpezime rugbysti- 
că (comparația este inevitabi
lă). cînd mingea pasată de 
Ungureanu lui Bălăci, în tre
imea proprie a fost „răsucită" 
de nr. 11 (cifra UNDICI a 
lost mereu rostită la masa 
presei), a urmat diagonala 
ireisferturilor, cu intercalarea 
lui Augustin și Rcdnic. Lansa
rea lui Cămătaru, pe partea 
„închisă", faultul, pasa scurtă, 
„Ia mină" (am spune) dată de 
Bălăci Iui Boloni și șutul 
cruțător al acestuia. Un 
construit in sute repetări 
antrenament și joc, uit 
care a avut un' prototip de 
cru la Brașov, cu șase 
în urmă, un gol prevăzut, dacă 
putem spune așa, cu 
simplă, în perspectiva 
meci în care squadra 
de fapt, pentru vestitul 
în pofida declarațiilor 
tate care optau pentru 
Caesar, aut nihil".

După pauză, jocul s-a repro
filat. Cine poate scăpa de ten-

mișcare 
unui 

venise, 
ei 0—0, 

avin- 
„aut

tatia de a păstra avantajul 
unui gol in compania campio
nilor mondiali ? Italienii au 
început ..să vină", dar culoa
rele erau închise. Atit de bine 
închise de aceeași 
de mijloc, condusă 
Finta“ (Bălăci) și 
bîlul Boloni, care

bravă linie 
de •,signor 

de invinci- 
a îmbrăcat 

al 60-lea tricou pentru a face 
cea mai bună partidă a ca
rierei sale, 
fost nevoită 
după minge, 
fără mari 
avea să se

încît squadra a 
de lobcze minge 
in stil englezesc, 

perspective. Așa 
încheie o partidă

Extra ord sentiment
luptă sportivă I

Nu vrem să spunem vorbe mari și nu i 
adjective strălucitoare, pentru că trăirea 
16 aprilie a fost deasupra vorbelor și peste toate adjectivele I

..4n încleștarea aceea teribilă pe care o priveam cu sufletul Ic 
gura, — —•* j- __ ; __ ;;___ ;
parcă jos, pe cîmpul de bătălie, se înfruntau dacii noștri (adică... 
NOI, cu toată ființa noastră, strînsă in pieptul fiecăruia, unde ani 
adunat — de^ copii — sfințenia acestui neam, curajul de la strămoși, 
neap'ecarea în fața nimănui, cinstea pină la moarte, apărarea pînă 
la jertfa supremă a gliei noastre) cu invincibilii romani

Ca o teribila oaste romană arătau, 
seara : puternici, semeți, atît

Și a venit bătălia.
Marea bătălie I
Cum am învățat noi, de tineri, din cărțile adevărate de istorie 

a neamului, scrise de man r_ 2..*, ••• ■
nescu, așa s-au bătut dacii noștri simbătă. Bălăci, a 
simbol (I), era peste tot, trecea prin toate obstacolele, parcă” să
rea din stincă în stîncă, cu ciuful său blond fluturînd în aer, ad*u- 
cind a torță vie pe care o urmăream înfrigurați, cu teama și spe
ranța încolțite în suflet ; Bălăci era de neoprit, era irezistibil, iar
Cenți.e il păzea ca un gardian chiar și după ce îl trîntea la pă-
mmt I Boloni (autorul golului din schema pe care Lucescu o vi
sează cu glas tare de luni de zile și a pregătit-o de sute de 
ori), acest extraordinar băiat de pe Mureș, un recunoscut tip cere
bral de felul lui — și în viața de toate zilele și în fotbal — nu
s-a sfiit să comită nebunia de a pune și capul în fața bocancului 
advers, uitînd de. sine, pentru noi, pentru a apăra cu orice risc 
o victorie nemaipomenită (acesta este termenul întru totul exact: 
nu am mai pomenit nicicînd o victorie în fața celebrilor peninsu
lar!) jn viața fotbalului românesc de la începuturi pînă acum. Dar 
Ungureanu — ce sâ mai zici de Ungureanu? - aveam impresia că 
se rupe în două, că se sfarmă pur și simplu, dar el rezista în 
toate șocurile și-șî purta mereu coechipierii pe coama valurilor lup
tei Dar Cămâtaru, și Ștefărfescu, și Rednic, și toți ceilalți, care 
ou luptat pină la ultima picătură de energie, cu înalt patriotism, 
ce minunată calitate umană au acești băieți I

N ciodajă, parcă, nu am avut pe un stadion sentimentul copleșitor 
pe care l-am încercat sîmbâtâ, sentimeiAul că luptăm cu toții — 
jucători, spectatori, nenumărate inimi vibrînd în fața televizoarelor 
și lingă aparatele de radio — pentru atît de mult dorita, pentru' atît 
de aprig dorita victorie românească.

Iar în ultimele minute, cînd în tribune s-au aprins ziarele care 
păreau adevărate torțe pe dealurile strămoșilor sărbătorind superba 
victorie din vale a ,,ostașilor" noștri, ne-a gâtuit de-a dreptul gheara 
emoției pentru că am simțit profund că urmașii dacilor și-au împlinit 
sîmbătă seara pînă la capăt o mare datorie I

Impresionat și 
în acele clipe:

„C’est ța la 
nie !“

A înțeles bine 
aprinse, dădea 
noastre I

să-ți deștepte și o mare

vrem să apeiăm nici la 
i noastră de sîmbătă

am avut nu o dată un acut sentiment al istoriei neamului
, • ... - • - --- ------- -----cu toata ființa noastre, strinsa in pieptul fiecăruia, unde am

intr-adevăr, „azzurrii" sîmbătă 
de siguri de ei.

români,, ca Nicoloe lorga și Mihci Eml- 
■ sîmbâtâ. Bălăci, ce imogine- 

,. - ------------- . Parcă

el, un coleg francez de Io masa presei mi-a spus

vraie Roumanie I" „Aceasta este adevărata Româ

francezul: întreg stadionul, cu tribunele sale vii și 
o imagine reală a oamenilor noștri și a patriei

Marius POPESCU

(Continuare in pag. 2-3)

loan CHIRILA

Un gol istoric: șutul necruțător al lui BOlQNI va face inutilă intervenția disperată a lui ZOFF, 
România—Italia, campioana lumii, 1—0 I Fotografii de Dragoș NEAGU

Jucătorii noștri se îmbrățișează după înscrierea golului de către BOLONI Un mare jucător (GENTILE) felicită alt mare jucător (BĂLĂCI)
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Stadion „23 Ai 
80 000 Șuturij îl 
(mln. 24). *

ROMANIA: MC 
NU - AUGUSTIN 
(min. 87 CIRȚU),

ITALIA: Zoff - 
DELLI, Antognonl 
Altobelli).

A arbitrat birJ 
(toți din Franțajl

...80 000 de B 
cu emoție ari 
„Tricolorii" lei 
aplauzele nedJ 
tul adevărat I 
Apoi, ceva ml 
din tunel iimpl 
arbitrului Mici 
cat de colegii! 
niou. Câmpiei 
cam... lasă ași 
numai șapte I 
ora startului. I 
meciul. O pal 
tăile inimilor I 
200... ■
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UN SUCCES DE PROPORȚII CU ECUU IN TOATĂ LUMEA
(Urmare din pag 1)

gîndită „la milimetru" în ta
băra tricolorilor. în fața unei 
echipe tributare vechilor auto- 
matisme.

Veți pune, firesc, întrebarea : 
cum au reușit tricolorii acolo 
unde n-au reușit nici brazilie
nii î Sigur că și răspunsul la 
o asemenea întrebare nu poa
te fi decît prezumțios. Dar îl 
vom încerca, cu orice risc :

1) Echipa României a atins 
forma maximă in ziua de ÎS 
aprilie — după zece zile în 
care Lucescu le-a povestit tri
colorilor tot ce s-a scris, nu 
s-a scris, s-a văzut și nu s-a 
văzut despre Italia.

2) Echipa României a rezol
vat marea problemă a dublei 
mize (Italia + Benfica), ceea 
ce a făcut ca oltenii să aibă, 
timp de 90 de minute, amne
zia totală a meciului cu Ben
fica... un meci pe care portu
ghezii îi privesc acum cu o 
teamă sporită.

3) Echipa României a pus pe 
masa verde o serie de idei care 
ar fi putut figura fn carnetul 
lui Santana și in cel al lui 
Menotti. în primul caz. să 
amintim de itinerariile perfec
te ale Iul Ungureanu (Conti

agenția „ECHIPA ROMÂNIEI A JUCAT CU APLOMB 
REUTER; Șl MULTĂ ÎNCREDERE ÎN FORȚELE SALE"

Agențiile internaționale de pre
să transmit ample comentarii pe 
marginea meciului de fotbal 
Romania — Italia disputat la 
București șl încheiat cu victoria 
echipei României.

Echipa Italiei, campioană mon
dială „en titre", relatează co- 
mentatorul agenției „France 
Bresse", lncUnta.du-se fa fața 
selecționatei României simbătă. 
ta București, a fost eliminată 
ta disputa pentru calificarea la 
feza finală a campionatului eu
ropean de fotbal. Scorul final 
p—0) reflectă destul de fidel 
fizionomia meciului, dominat de 
români, mai ales ta prima jumă
tate de oră. Portarul Dino Zoff, 
cane îmbrăcase cu acest prilej 
pentru a 111-a oară tricoul 
„squadrel azzunra", a reușit să 
șaiveze golul de două ori fn fața 
lui Cămătaru șl Geolgăiu, înain
te ca BSlSnl cu un șut puternic, 

nu a răzbit aproape nicioda
tă), în comparație cu plimbă
rile frumoase, dar deseori de
zordonate ale lui Junior. Să 
mai adăugăm și rigoarea lui 
Iorgulescu ,Ja Rossi“. un Rossi 
pe care Luisinho și Oscar 
l-au lăsat liber să... înscrie, 
(în meciul de sîmbătă, raidu
rile lui Iorgulescu. ..experi
mentale" în partida cu Iu
goslavia, au fost interzise). în

Fentru strălucita victorie repurtată de echipa de fotboT a României 
în compania reprezentativei Italiei, campioană mondială, conducerea 
Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport adresează calde 
telicitări jucătorilor tricolori, conducerii tehnice a echipei și Federației 
române de fotbal, aducind mulțumiri organelor locale de partid și de 
stat alo municipiului București, care au asigurat eondiții optime de 
desfășurare a partidei. De asemenea, se aduc mulțumiri entuziaștilor 
spectatori care au umplut tribunele stadionului „23 August", ca și 
cluburilor care au furnizat jucătorii lotului național al României, 
Universității Craiova, in special, ca și cluburilor Corvinul Hunedoara, 
Dinamo, Sportul studențesc, A.S.A. Tg. Mureș, F.G Olt și Steaua.

ceea ce îl privește pe Menotti, 
el ar fi putut să constate de 
visu modul de anihilare a lui... 
Gentile. In timp ce Maradona 
a plecat „din blockstarturi" cu 
Gentile, mereu din jumătatea 
Italiană, Bălăci l-a plimbat de
zinvolt pe tot terenul și cu 
predilecție în zonele neconve
nabile tehnicii lui deficitare pe 
piciorul sting.

la o lovitură liberă, să asigure 
avantajul meritat echipei româ
ne. Ca șl ta precedentele par
tide, disputate de cind au cuce
rit titlul mondial, italienii. cu 
excepția lui Bruno Conti. au 
decepționat.

La rtadul său, corespondentul 
agenției „Reuter" Richard Balm- 
forth transmite : ..Echipa Italiei 
a fost practic eliminată din cursa 
de calificare la Campionatul eu
ropean, după ce a fost Învinsă 
simbătă cu 1—0 de selecționata 
României, tatr-un meci de mare 
temperament. Italienii, care după 
victoria cu 3—1 ta finala Cupei 
mondiale asupra echipei R. F. 
Germania, n-au obținut nici un 
succes, nu s-au regăsit nici ta 
medul cu echipa României, oare 
a jucat cu aplomb șl multă În
credere ta forțele sale. Antreno
rul Enzo Bearzot își pusese mari 
speranțe ta Paolo Rossi, dar

4) Echipa României a aval 
resurse psiho-fiziee pe care 
numai • construcție de mare 
finețe psihologică Ie poate sus
ține. Reabilitarea lui Cămătaru 
(opera lui Lucescu). creditul* 
total acordat lui Bolonl. „fan
tezia" numită Iorgulescu (com
parabilă cu aceea din care s-a 
născut Dembrovschi). „enormi
tatea" apelului la corvinești, 
însoțită de rezistenta la toate 

ironiile posibile, integrarea 
amintită a grupului de coman
do craiovean într-un moment 
in care Cupa U.E.F.A. era un 
veritabil cîntec de sirenă — 
sint tot atitea probe de matu
ritate ale cuplului Lucescu + 
Rădulescu. Probe de maturita
te din care nu excludem de

eroul triumfului la Cupa mon
dială a fost anihilat de puternicul 
apărător român Iorgulescu, care 
l-a marcat cu strășnicie în tot 
timpul jocului. în plus, exce- 
lențil jucători Balacl șl Bolonl 
au exercitat o presiune Insis
tentă asupra apărării italiene, 
creînd cîbeva mari, ocazii de gol 
pentru Cămătaru șl Geolgău.

Echipa de fotbal a României 
cu apreciabile virtuți tehnice și 
tactice, foarte sigură pe capaci
tatea sa de joc, a reușit o vic
torie importantă, în fața selec
ționatei Italiei, simbătă seara, la 
București, în prezența a 80 000 
de spectatori, scrie comentatorul 
agenției APA Vlena. Românii au 
acumulat acum 7 puncte șl se 
află pe primul loc ta grupa a 
5-a a Campionatului european, 
avtad șanse bune de calificare 
in turneul final 

turnarea din meciul cu Iugo
slavia. un meci pe care Enzo 
Bearzot l-a privit fără să vadă 
nimic—

Revenind în tabăra italiană, 
trebuie să ne gindim că două 
Mundiale și două ..europene" 
stat cam mult pentru e echi
pă, aricit de sudată. Italienii 
sint în continuare jucători de 
mare clasă (Conti. Tardelll, 
Sdrea etc.), formează o echipă 
care mal poate pune mari 
probleme grupei, dar am sim
țit în formarea șl conducerea 
echipei oboseala inerentă care 
l-a cuprins pe Don Enzo. Rea
ducerea lui Bettega — care a 
înlocuit nn luptător. Graziani 
— și insistența cu Rossi, „omul 
care a dansat doar o vară", 
sînt elemente care demonstrea
ză că Enzo Bearzot crede mai 
mult în forța de atracție a 
unui mit decit în puterea de 
a forma o echipă nouă, neu
zată de bătălii și victorii.

După foarte multi ani, echi
pa României vizează cu pre

lloșii 
Tardelll 
36) 
za 
zie

CU 
TE ! 
Si 
nutul

aflat 
Moraru

Minutul 90 al partidei România—Italia. Este 1—0 pentru tricolori, 
aprind torțe. SO 000 de spectatori tint fericiți/

cizie și răceală un obiectiv. 
Cea mai frumoasă perioadă 
din palmaresul ei de peste 
șaizeci de ani (victorie în pre
mieră asupra Suediei, remiză 
in premieră cu Italia și vic
torie, tot în premieră, asupra 
campioanei mondiale) coincide 
cu înfringerile amicale cu 
Belgia (1—4). R.D. Germană 
(1—4) și cu Iugoslavia (0—2). 
Această realitate vorbește de 
la sine.

Victoria echipei noastre este 
aceea a unei lucidități fără 
precedent, dublată de un mare 
entuziasm. La terminarea me
ciului. în vestiar. Die Bălăci a 
sărit de gîtul lui Răducanu. 
campionul entuziasmului ■ în 
toată această perioadă. Era în 
această izbucnire mai mult 
decit un mulțumesc adresat 
eternului Rică. Era firul care 
leagă generațiile fotbalului, 
care stau, toate, la baza aces
tei victorii despre care se va 
vorbi peste ani. indiferent de 
surprizele pe care ți le poate 
oferi Fotbalul.

are 
___ I cu s 

gt. a-și caa 
rile lor de 
Balacl pasea 
Ungumeanu, 1 
italienii reaq 
nu* mai tîrzl 
șut. e cel d 
fie insă perl 
mln. 8, cTa 
campionat A 
centrarea 1J 
noștri fiind I 
oomer. Și il 
ocazie a nfl 
tea 7.1 puteri 
Zoff reușinl 
cioruli! <jir® 
la un cori 
bine de Bl 
impetuos, B 
capul intr® 
bitrul. pe ® 
atac și tab® 
neschimbat® 
ocazie a .® 
min. 17 : ® 
afara care®

. I 
mic, dar M 
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vine in el 
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IN SLUJBA ECHIPEI...

IERI, ÎN DIVIZIA „B J

MTE LA
ă

ROMANIA-ITALIA 1-0 (1-0)
it"; teren foarte bunj, timp excelent; spectatori - circa 
> (țe poartă: 3-2). Comere: 5-3. A marcat: BOLONI 

RU - REDNIC, IORGULESCU, $TEFANESCU, UNGUREA- 
In. n ANDONE). KLEIN, BOLONI, BALAC1 - GEOLGAU 

Lmataru.
ENTILE, COLLOVATI, SCIREA. CABRINI - Morini, TAR. 
ktn. 57 Dosxeno) - CONTI, Rosxi, BETTEGA (mln. 70

lichel Vautrot; la

atori așteaptă 
la echipelor. 
Hunii șl culeg 
ite ale aces- 
hlpier nr. 12. 
fziu, se ivește 
barea alură a 
IVautrot, flan- 
iLopez și Qui- 
I mondiali se 
|i, apârlnd cu 
pe înainte de 
B0 fix începe 
Bucată cu bă- 
Lror la puls

dngea în Joc, 
■o trimite pe 
i, care este 
«rlmire" de 
:hl“ de jucă- 
put în prim- 
: Bălăci — 
— Rossi si 
iru. Dar fie-

In min. 
adâncime lui 
tontrează, dar 
Li sl, un mi- 

nota primul 
tofisi, fără să 
[u ca cel din 
tul ultimului 
L reia bine 
le, apărătorii 
I să acorde 
liin. 9, prima 
I Boloni șu- 
I la distanță, 
ningă cu pi- 
I In mln. 11, 
Ltat foarte 
[nătaru sare 
tentată cu 
Ită, dar ar- 
lază fault în . 
Ircaj rămâne 
■oua mare 
1“ survine în 
jutează 
I nu 
■i in 
vulpoi

dln 
poate 
careul 

din 
inter-

Scazia Iul 
>un al echl- 
început de 

in gol de 
lat, care se 
se minute :

peste poarta lui Morarii, pentru 
ca, în mia. 54, ed mal buni 
jucători ai echipei noastre. Bă
lăci — Bol&ii, să ..lucreze" ea 
Si la goL gutui violent al mu- 
reșanulul lovind plasa exterioară 
a porții lui ZofL Două minute 
mal tîrziu. moment dificil la 
poarta noastră, Augustin saivind 
In extremis, pentru ca. în mln. 
57, tot el să suteze la poarta 
cealaltă, dar imprecis. Campgonii 
mondiali nu cedează. Conti tra
ge peste transversală Anin. S8). 
după care Rednic—Geo^ău—Că- 
mătaru realizează o fază peri
culoasă si aplaudată la poarta 
Învingătorilor dx Spania (mln. 
5»). Treptat, treptat fazele de 
poartă se răresc, deși echipele 
aruncă ta luptă forțe •oi. Se 
joacă aspru, bărbâteste fără me
najamente, se Joacă decis. se 
joacă fără nici un minut de 
respire. Două rapide contra
atacuri vor puncta finalul aces
tei partide de neuitat. In mia. 
78, Balam — același neobosit 
Bălăci, câștigătorul duelului direct 
ou Gentile «1 al celui indirect, 
cei da coordonator, cu Antog- 
neni — n lansează pe Geolgău. 
Marini f| agată de tricou. 11 
scapă, dar Scirea fi faultează la 
marginea careului Iar eu zece 
minute Înainte de final. un 
■triunghi"... larg sl rapid Dosse- 
na—Rossi—Altobelli H aduce pe 
ultimul ta poziție bună, numai 
că sucul celui care a Înscris al 
treilea gol al „squadrei" In fi
nala El Mun «Belului spaniol 
nu-șj atinge de astă-dată ținta, 
și, firește, ne bucurăm. Ca și cei 
>0 000 de spectatori din tribune, 
cei care, cu două minute înainte 
de fluierul final al arbitrului 
francez Vautrot. tacep să aprin
dă torțele prin care salută MA
REA IZBtNDA A TRICOLORILOR 
Și prin ea alte două premiere 
absolute ale fotbalului româ
nesc : prima victorie ta fața 
peninsularilor șl tot prima vic
torie în fata unei campioane 
•>en titre". Și tot Bucureștiul. 
ca și iubitorii acestui 
întreaga tară au trăit 
convinși — o noapte 
sub dulcele sărut al

sport din 
— sintem 
minunata, 
lot balului.

BETTEGA— 
F WA- 
I -«■L'î G UREA- 
RAL STlN- 
kCESTA ÎL 
PE MARINI 
CA ATA- 
CEALALTA, 
La augus- 
NIC ȘI DE 
Iâmataru, 
RA" LUT, 
I EXECUTA 
luȘOR, Pî- 
|e 5UTEA- 
riGEA LO- 
Iltnia CA- 
I E SUR- 
b SC O AT A 
INU POA-
■ România 
■indica mi- 
■mdc. Am- 
imi.t, orgo- 
I furibund, 
■ttega (min. 
■ir*e, repri- 
imaire oca- 
I de Rossi, 
He egalare, 
Binge cu...
■ suporterii

Laurențiu DUMITRESCU

MORABU. Ocrotit de apărarea 
Imediată, de întreaga echipă, care 
a așezat între el și adversar un 
xid greu de trecut, dinamovistul 
a „răspuns” bine ori de cîte ori 
a fost solicitat, liniștindu-si coe
chipierii prin intervenții oportu
ne la centrările care vizau 
.capul" lui Rossi sau al lui Bet
tega. Uneori însă, la ieșirile din
tre buturi, n-a apreciat, cu 
exactitate, distanța.

B El)NIC. Atent la 
rotită importantă In 
squadrei azzurra prin 
derutante. înșelătoare, 
sa de manevrare a __
hunedoreanul a anihilat 
tactică din _______ ______
una din rarele tentative de pără
sire a zonei sale, neacoperită de 
un coechipier, adversarul a de
clanșat. In final de partidă, pe 
aripa stingă. un contraatac care 
a făcut să lngh-;c tribunele.

îOKGUtESCU. Precipitat la În
ceput. clnd a avut deposedări de
fectuoase. soldate cu faulturi pe
riculoase la 1S m. el si-a reve
nit pe parcurs, toslnd oportun, 
prin schimb de sarcini cu Stefă- 
nescu. care s-a Uplt de Paolo 
Rossi, la Antognoni. scăpat pen
tru o clipă de sub supraveghe
rea adversarului direct.

ȘTEFANES CU. Arelațl om de 
bază în mecanismul sistemului 
defensiv, a ar. li vi pat sl a du
blat pe o arie largă, contrind 
sau degajlnd nu o dată in si
tuații limită. Aflat 
mingii, a alternat 
acasă, de dejucare 
lui. cu pasa lungă, 
pe snatii libere, a 
drept. Geolgău sl Căruătaru. sau 
de circumstanță. O sin rură dată. 
In min. 73. valorosul Ubero 
echipei naționale a Încercat 
transmitere contraindicată, 
apropierea liniei de fund 
o zonă ta care adversarul 
nea superioritate numerică, 
terceptia rapidă a mintă: 
mijlocașul Dosscr.a tncneindu-se 
cu un șut imprecis.

UNGUBEANU. Proaspăt. .ta 
vină", bine pregătit fizic, cralo- 
veanul l-a făcut viata grea lui 
Conti, urmărindu-1 ca o umbră 
pe tot terenul. A făcut un med 
excelent. A urcat deseori In a- 
tac. De culoarul Iul (dar a avut 
ai unele centrări defectuoase).

AUGUSTIN, s a Integrat In 
jocul echipei ceva mal tîrziu. a- 
vînd de trecut. In startul parti
dei. peste .ștacheta psihologică-. 
In condițiile unul duel pretențios 
cum a fost acela cu Antognoni. 
Treptat însă Augustin a jucat 
din ce In ce mai exact, aducln- 
du-si și el contribuția Ia un me
ritat șl răsunător succes al fot
balului românesc.

Bette;» (o 
angrenajul 
deplasările 
prin arta 

balonului), 
piesa 

.planul Bearzot*. La

ta posesii 
D3M scurtă, 
a pressingu- 
de relansare, 
▼trfurilor de

al
o

spre 
detl-

ir.-

BOlONL Același... Bâloni de tot
deauna. Omniprezent, n-a fost 
petec de gazon necălcat de el, 
ambițios pînă U sacrificiu (a 
pus. forțat de împrejurări, șl 
capul In... crampoanele adversa
rilor). mureșanul are meritul, în 
plus, de a fi parafat, printr-un 
suț necruțător. golul victoriei. 
Ezio di Cesari, de la Corrlere 
dello sport, șl nu numai el In
tre ziariștii italieni, l-a acordat 
cea mai mare notă.

KI.ein. util, conștiincios în a 
tace față normei duble, cu pre
cădere aceleia de mijlocas-apă- 
rător al golului înscris relativ 
repede, el s-a străduit și a reu
șit. in bună măsură, să-1 neutra
lizeze pe valorosul Tardelll. Soli
citat cum. se pare, n-a fost vreo
dată. Klein a dat spre sfirșit 
semne de oboseală.

BAlacl Un Bălăci cum nf 
l-am dorit In această partidă de 
urxasă însemnătate pentru fot
balul nostru. Un Bălăci demn de 
laurii cucerita la sfirsitul anului 

Dăruit jocului si echipei, el 
a scos mingi, in propria jumă
tate de teren. de la bătăiosul 
Gentile, căruia i-a făcut un mar
caj— in stil italian. Strălucirea 
l-a dat-o. firește, calitatea de 
conducător de loc. pe care a 
dus-o la bun sfirsit printr-o fe
ricită îmbinare a tehnicității. Pla
samentului si darvizluniL AoA- 
rîrtd mereu în sprijinul purtăto
rului temporar «1 mingii, a pri- 
mlt-o si a dSstxibuit-o Ia par
tenerul cei mal indicat, a recurs 
adesea, de astă-dată in folosul 
ev-tupei. la fente și driblinguri 
derutante care au creat breșe 
In .rețeaua dc s’rmă ehimpată- 
<Cn tata careului Iul Dino Zoff.

GEOLGAU. Ca sl ------
ponenti al echipei, 
imens travaliu. I-a 
furcă adversarului 
brini. care nu l-a

SERIA I
C.S.M. SUCEAVA — C.S. BO

TOȘANI o—i (0—1), a marcat : 
Macovei (min. 14).

C.S.M. SF. GHEORGHE — 
C.S.M. BORZEȘTI 3—0 (1—0). Au 
înscris : Kerekeș (mln. 32), Ele- 
keș (min. 63) șl Benzia (min. 83 
din 11 m).

VIITORUL MECANICA VAS
LUI — DUNĂREA C.S.U. GA
LAȚI l—o (0—0). Unicul gol a 
fost realizat de Georgescu (mln. 
69 din 11 m).

I.M.U. MEDGIDIA — DUNĂ
REA CALARAȘI 4—2 (2—1). Au
torii golurilor : Stămoiu (mln.
39), Bătrineanu (mln. 45) Con
stantin (mln. 62 șl 70), respectiv 
Ștefan (min. 42) și Costea (min. 
57).

F.C.M. PROGRESUL BRAlLA 
— UNIREA DINAMO FOCȘANI 
2—0 (1—0). Au Înscris : Pstrache 
(min. 6 din 11 ni) și Cireașă 
(mln. 78).

GLORIA BISTRIȚA — MINE
RUL GURA HUMORULUI 5—1 
(1—0). Au marcat: Dănilă (min. 
38). Ivan (min. 53), Florea (mln. 
55), I. Gheorghe (mln. 80), Co- 
man (min. 83 din 11 m), respec
tiv Stanciu (mln. 84).

DELTA TULCEA — GLORIA 
BUZĂU 0—1 (0—1). A înscris : 
Negoescu (mln. 27).

OȚELUL GALAȚI — CEA
HLĂUL P. NEAMȚ 2—0 (1—0).
Autorii golurilor Oprea (min. 4) 
ii Popescu II (min. 07).

VIITORUL GHEORGHF.NI — 
PRAHOVA PLOIEȘTI 1—1 (0—1). 
Au Înscris : Bartha (min. S0 din 
11 m) pentru Viitorul. Nicolae

•) Echipă penalizată cu două puncte^.

(min. 37) pentru Prahova.
Relatări de la 1. MîndrcsciTi-

Gh. Briotă, M. Florea. R. Avram.
T. Enache. I. Toma,. P. Comșa si
C. Malnași.

1. DUNĂREA 23 14 5 4 46-15 35
2. Glorie Bz. 23 12 3 8 36-24 27
3. Oțelul Galați 23 11 4 8 53-24 26
4. C.S.M. Sv. 23 10 6 7 24-21 26
5. Gtorta Bistrița 23 12 1 10 40-24 25
6. F.C.M. Progr. 23 12 1 10 38-30 25
7. Ceahlău’ 23 11 2 10 34-32 24
6. C.S.M Borzești 23 10 3 10 23-27 23
9. Dunărea Căi. 23 11 1 11 30-38 23

10. C.S. Botoșani 23 10 2 11 26-22 22
11. Prahova PI 23 9 4 10 30-26 22
12. C.S.M. Sf. Gh. 23 10 2 11 27-28 22
13. Min. G.H.f 23 11 1 11 31-40 21-
14. Unirea D. Foc 23 8 4 11 23-29 20
15. Viît. M Vas. 23 8 3 12 27-34 19
16. I.M.U. Med. 23 7 5 11 25-37 19
17. Delta Tulcea 23 8 2 13 23-43 18
18. Viit. Gheorgh. 23 7 3 13 20-42 17

ETAPA VIITOARE (duminică 
24 aprilie): C.S. Botoșani — 
F.C.M. Progresul Brăila (3—4)^ 
Dunărea Călărași — C.S.M. Bor- 
zești (2—3), Minerul Gura Hu
morului — Ceahlăul P. Neamț 
(1—6), Gloria Buzău — I.M.U. 
Medgidia (2—2), Delta Tulcea — 
C.S.M. Sf. Gheorghe (0—2). Vi
itorul Mecanica Vaslui — Gloria 
Bistrița (0—6), Prahova Plo
iești — Otelul Galati (0—IU 
C.S.M. Suceava — Viitorul Gheor- 
gheni (2—2). Dunărea C.S.U. Ga
lați — Unirea Dinamo Focșani 
(0—0).

SERIA A ll a ------------------------------

ii secunde
(min. 47), 
reia mult

eelalti ccm- 
a depus un 
dat mult de 
direct. Ca- 

____  — _____ ____ putut tine— 
mei de tricou, bariadu-L la rto- 
dul său. pe acesxa în tentativele 
lui de a sprijini ofensiva echi
pei sale.

CAMATARU. In v ervă de joc, sti
mulat de tribune, care l-au ova
ționat la intrarea în teren, vlr- 
ful percutant al naționalei noas
tre l-a pus la grea încercare P? 
Collovati. obligat deseori să-l 
oprească prin intervenții nere- 
gulamentare. Asa cum a fost si 
aceea din min. 24. la lovitura li
beri din care s-a născut golul. 
Ce altă apreciere mai edificatoa
re privind prestația craioveanu- 
lul deck această afirmație a tri- 
r-* is ul ui Gazetei dello sport. 
Franco Mentana : „Astă-seară. 
Câmătaru a strălucit mai mult 
derft Rossi:-

ANDONE Si. mal ales, CÎRTU 
au fost folosiți prea puțin.

Gheorghe NICOLAESCU

LA VESTIARE, ÎNTRE „ACEASTĂ VICTORIE ISTORICĂ"

RAPID BUCUREȘTI — PRO. 
GREȘUL VULCAN BUCUREȘTI 
3—0 (0—oț. Autoili golurilor :
Cojocaru (mln. 50 »i 07) șl Pa
ra schiv (min. W).

MINERUL MO1RU — CHIMI
CA TlBNAVENI 2—0 (1—0). Au
înscris : Drăguț (mln. «) și Ghi- 
talea (mln. 57).

C .ARPA ȚI MTRȘA — UNIREA 
ALEXANDRIA 1—C (1—0). Unicul 
gol a fost realizat de Stanca 
(mln. 30).

METALUL BUCUREȘTI — AU
TOBUZUL BUCUREȘTI 1—0 (0—0). 
A marcat : Far caș (nun. 55, au
togol).

l.P. ALUMINIU SLATINA — 
PANDURH TG. JIU 2—1 (1—1).
Au înscris : Plrvu (min. 40 și 69). 
respectiv Rădoi (mln. 5).

MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — DINAMO VICTO
RIA BUCUREȘTI 0—2 (0—1). Au
torii golurilor : Poplcu (min. 36) 
Sl Cojocaru (min. 71).

ROVA ROȘIORI — PRECIZIA 
SACEle 2—0 (1—0). Au marcat : 
Drăcean (min. 42) șl Tanasoglu 
(mln. 67).

ȘOIMII I.P.A. SIBIU — GAZ 
METAN MEDIAȘ 2—1 (1—1). Au 
Înscris : Coca (min. 40). Rotaru 
(mln. 81), respectiv Ioniță (mln. 
10).

Meciul C.S.M. DRbBETA TR. 
SEVERIN — LUCEAFĂRUL 
BUCUREȘTI a fost aminat.

Relatări de ia P. Ion. Gr. Ju- 
gănaru. M. Verzescu, N. Ștefan,

D. Mihail, D. Brănciu, T. Negu- 
lescu, L Ionescu.

1. RAPID BUC. 23 16 4 3 44-13 36
2. I.P. Aluminiu 23 12 6 5 33-22 30
3. Carpoți Mîrșa 23 11 4 8 37-27 26
4. Dinamo Victor io 23 10 6 7 36-28 26
5. Metalul Buc. 23 11 2 10 34-28 24
6. Autobuzul Buc 23 10 4 9 24-24 24
7. Minerul Motru 22 11 2 9 40-41 24
8. ROVA Roșior 23 10 3 10 25-24 23
9. Chimica Tîra. 23 10 3 10 23-22 23

10. Automatica 21 9 3 9 23-23 21
11. Pandurii Tg. J. 23 9 2 12 31-31 20
12. Mec. fină Steaua 22 6 8 8 26-27 20
13. Șoimii I.P.A. 21 8 4 9 24-28 20
14. Gaz metan 22 8 4 10 22-31 20
15. Progr. Vuracn* 22 8 6 8 27-31 18
16. Unirea Alex. 22 7 4 11 27-32 18
17. C.S.M. Drobeta 22 4 6 12 15-28 14
18. Precizia Săcele 23 5 3 15 22-53 13

») Echipă penalizată cu patru puncte.
ETAPA VIITOARE (joi 21 a- 

pnlie): Progresul Vulcan Bucu
rești — Carpati Mîrșa (0—3), U- 
nlrea Alexandria — l.P. Alumi
niu Slatina (1—4). Gaz metan 
Mediaș — Metalul București (0—4), 
Mecanică fină Steaua București 
— Pandurii Tg. Jiu (1—0), Rapid 
București — Minerul Motru (0-1), 
Rova Roșiorii — Dinamo Victo
ria București (0—2), Precizia Să- 
cele — Șoimii IPA Sibiu (0—2), 
Luceafărul București — Autobu
zul București 1—6 — disputat in 
ziua de 12 aprilie. Automatica 
București — Chimica Tirnăveni 
(0—1). C.S.M. Drobeta Tr. Seve
rin stă.

Șl... RETURUL CU BENFICA!
...Ultimele minute ele fantasticului med. Pe ban

ca de rezerve e echipei naortre. Se numără ee- 
c unde to cere „ord" foarte greu. Intrăm In prelun
giri. „Banca” • to picioare. „Tribunele” rint to 
picioare. Clntă. Veritable „arene... romane”, eu torțe 
aprinse care iprijină cerul. Fluier final. „Odă bucu
riei* In imensul ora de beton. Oamenii ee sărută 
to tribune, dntă numele drog ol tricolorilor, core 
au învins Intîfa dată echipa ItaHei, ocum compioano 
lumii. Ne îmbrățișăm, jos, ttngă banca de rezerve, 
Mircea Lucescu • oclcmat, e asaltat de „armata” 
de fotoreporteri. „Cel mai greu meei din viața mea, 
de Jucător și antrenor I — zice el, cu glos ră
gușit. O agonie, nu alta I Parcă nu se mai ter
mina |" Tribunele ii scandează numele. Blitzurile, te
leobiectivele îl fixează în toate pozițiile. Urcăm pe 
tunel, spre vestiar. îl „fur” prima declarație : „Ita
lienii au jucat foarte bine după pauză. Cred câ 
Squadra azzurra a făcut cel mai bun meci al ei 
după El Mundial. Știam că-i putem învinge numai 
dintr-o fază fixă, studiasem mult j&cul lui Bearzot, 
disecasem echipa, fazele, jucătorii. Băieții noștrii au 
fost formidabili I" Ajungem sub tribună în fața ves
tiarelor. Ziariștii italieni îl înconjoară pe Mircea Lu
cescu. Tînărul antrenor e foarte matur : „Nu sintem 
încă in turneul final I Avem șanse mari, dar, la 
drept vorbind, și Italia mai are șanse teoretice de 
a ciștiga grupa, dacă învinge ia Praga și Stockholm. 
Grupa se joacă 1“ —' sună un prim răspuns dat ga
zetarilor italieni. „Din echipa mea ar fi nedrept să 
remarc pe cineva. Pentru câ toți au luptat exem
plar, pentru câ fiecare a vrut să învingem și a fă
cut tot ce trebuia. Din tabăra adversă, Tardelli mi 
s-a părut cel mai bun. Rossi a fost foarte bine 
marcat, nu și-a făcut jocul. Sigur, dacă Italia ar 
fi jucat de la început ca în final, poate altul ar 
fi fost rezultatul, dar noi am jucat din minutul 1 
pînâ în... 91. Altfel nu se putea I"

...In vestiarul nostru, bucurie temperată. Explică, 
primul, Cirțu, în trei cuvinio simple : „Asta e viața 
fotbalistului I Nu te poți bucura ca lumea de o 
asemenea victorie, istorică, pentru că deja te gîndești 
la meciul de miercuri, cu Benfica !“ Ilîe Bălăci crede 
că „miercuri, la Craiova, va fi același rezultat I..." 
Revenim, însă, la meciul cu Italia,’ și Mie nu-și poate 
masca marea bucurie : nAm învins o. echipă mare, 
care a jucat la cota Mundialuluî, mai puțin meciul 
cu Brazilia. Atmosfera din echipă ne-a ajutat enorm 
la realizarea acestui rezultat excelent. Naționala este 
o minunată familie, tineri și vîrstnici, credem, cu toții, 
In steaua acestei echipe. Duelul meu cu Gentile î 
Cred că, spre deosebire de Maradona și Zico, l-am... 
fentat pe „fiorosul" apărător, neintrînd la bătaie cuIVIISUI „iivivju. --
el. In privința golului, a fost identic cu cel din 
meciul eu Grecia, de la Larissa. Rezultatul nostru 
e mare, dar pînâ Ia calificare mai avem 1 Autorul 
golului, Ladislau Boloni, e și eî, firește, asaltat de 
cronicari: „Golul îl... El al treilea sau al patrulea 
marcat la fel. Am exersat foarte mult asemenea sche- 

spusese câ numai dintr-o 
defensiva italiana. Eu am 
victoria e a ECHIPEI, a 

care au gîndit excelent 
Cosiicâ Ștefânescu, e la- 

„Nu putea fi un mara spectacol, dar am

mă. Mircea Lucescu ne 
fază fixă putem „sparge** 
înscris golul victoriei, dar 
Jucătorilor și antrenorilor, 
meciul". Căpitanul echipei, 
con-ic :

tied, noi, to teren,
told cred co M putea muri ce MM*. Rodnic e 
bucuros că-și sărbătorește. cu o eăptăminâ Intfrztore, 
cel de oni împliniți dor „ai ce cadou I". Se
cundul Mircea Rodul eseu, bucuros do receptivitatea 
fiecărui jucător, precizează: „Nu vrem să no oprim 
aici, aceasta performanță mi o docil o cărămidă la 
o frumoasă construcție. * — - - - - — -
eu armele.., italienilor, 
tatea echipei, în torța 
tele federației noastre, 
„Victoria este meritată 
din toate punctele de vedere : fizic, tehnic, tactic, vo
litiv. Acest mare rezultat arată eâ fotbalul româ
nesc se afla pe un drum bun, pe care Mircea Lu
cescu, un remarcabil tehnician, și jucătorii noștri de 
mare talent sînt hotărîți sâ meargă cit mai departe. 
Acum, ne gîndim la meciul cu Cehoslovacia, care 
trebuie pregătit la fel de bine...".

...In tabăra ita ionă, firesc, mare supărare. Pre
ședintele federației italiene, Federico Sordillo, reușeș
te sâ trecea peste supărare și sâ declare : „Victoria 
echipei României este meritată. A fost mai ambițioa
să, mai dîrzâ, a știut ce a vrut. Sigur, înfrîngerea 
m-a decepționat, dar ea nu va influența cu nimic 
excelentele raporturi dintre cele doua federații. 
Ne-am bucurat de o primire și o găzduire excelente 
pentru care mulțumim gazdelor noastre I" Enzo Bearzot 
ne declara inițial că „echipa română a luptat 
pentru victorie, în prima parte împunîndu-se 
După pauză, formația italiana a jucat mai bine, 
câ puteam obține un egal. Nu am ce reproșa 
peî mele, pentru câ a jucat bine I" Cîrtd este 
colțit", însâ, de gazetarii italieni, Enzo Bearzot își mai 
schimba opinia, deckxînd : „A fost un meci dur, ar
bitrul n-a știut sâ tempereze „răutatea" unor jucă
tori. Consider câ un egal ar fi fost mai echitabil I" 
In schimb, Bettega este moi sportiv : „Felicitări în
vingătorilor I Timp de o oră au fost pe tot terenul I 
Noi nu ne-am făcut jocul In atac, unde n-am reușit 
să devenim periculoși l" Dino Zcff consideră partida 
dura, însâ găsește tăria să dese» ie golul lui Boloni^: 
„A fost un șut foarte tare, al unui trăgător de elită. 
L-am văzut tîrziu, n-am mai putut evita golul. . Acum 
trebuie să uit meciul acesta, pentru că, practic, nu 
ne-a rămas decit.. finale Cupei campionilor euro
penii “ Gentile e mulțumit de joc. Zice doar câ 
„Italia a avut ghinion la șutul lui Boloni". Antognoni 
e nervos, vorbește numai despre arbitraj, ’ Tardelli re
gretă „nesansa din repriza secundă, cînd Italia pu
tea egala", iar Marini vede Ikrita com ieșită din cursă, 
în timp ce „România a devenit prima favorită a 
grupei".

...Așa credem și noi I

Ae.it mara r.njltot, obținut 
no dă încred ore In capoci. 
fi inteligența ei". Prefedin- 

Andrei Radulescu, spune : 
pentru că am fost superiori

SERIA A lil a
U.T. ARAD — RAPID ARAD 

1—0 (•—•). Unicul gol a fost 
realizat de Coras Ruin. 70).

F.C. BAIA MARB — STRUN
GUL ARAD 4—0 (2—0). Autorii 
golurilor : Dragomirescu (mln. 33 
Sl 42). Tulba (min. 74) și Tâtăran 
(mln. 76),

INFR-ATIBEA oradea — 
.U* CLUJ-NAPOCA 1—0 (0—0).
A Înscris : Eredea (min. 80).

IND. S1RMEI C. TURZII — 
AURUL BRAD 2—0 (2—0). Au
marcat : Mărgincanu (min. 8) și 
Vesa (min. 40).

C.I.L. SIGHET — MINERUL 
CAVNIC 1—0 (1—0). A înscris : 
Strimbei (mln. 1).

C.F.R. TIMIȘOARA — U.M. TI
MIȘOARA 1—1 (0—1). Autorii
golurilor : Stolșln (mln. 52) pen
tru C.F.R., Humă (min. 30) pen
tru U.M.

GLORIA REȘIȚA — C.S.M. RE
ȘIȚA 3-2 (1-1). Au înscris :
Ciurea (min. 25 sl 82), Borugă 
(min. 65 din 11 m), respectiv 
Florea (min. 18) si Cojocaru 
(mln. 88).

METALURGISTUL CUGIR — 
ARMATURA ZALAU 2—0 (1—0). 
Au marcat : Simu (mln. 45) și 
Zamfir (min. 84).

SOMEȘUL SATU MARE — O- 
LIMPIA SATU MARE 1—1 (0—0). 
Autorii golurilor : Pop (min. 72) 
pentru Gloria, Pinter (min. 54) 
pentru Olimpia.

Relatări de la G. MorniilJ, A. 
Crisan. L Ghișa, P. Tonea, L 
Furnică, C. Marton, p. Fuells, 
M. Vilceanu, Z. Kovacs.

1. U.TJL 23 13 5 5 43-12 37
2. F.C Bala M. 23 13 4 6 48-20 303. „U” Cluj-Nap. 23 14 2 7 41-16 304. Ind. sîrmei 23 12 2 9 29-24 26
5. Olimpia S. M. 23 10 5 8 39-30 256. C.S.M. Reșița 23 10 4 9 35-33 24
7. Minerul Cavnic 23 11 1 11 49-31 23
8. Armătura Zalău 23 11 1 11 26-45 23
9. Gloria Reșița 23 9 4 10 29-50 22

10. Someșul S.M. 23 9 3 11 39-36 27
11. Rapid Arad 23 9 3 11 36-36 21
12. C.F.R. Timișoara 23 8 5 10 27-28 21i
13. C.I.L. Sighet 23 10 1 12 35-37 21
14 Aurul Brad 23 8 5 10 24-32 2115. Met. Cugr 23 9 3 11 26-41 21
16. U.M. Timișoara 23 8 4 11 24-42 2017. Strungul' Arad 23 7 4 12 22-35 1818. înfrățirea 23 7 2 14 17-39 16

ETAPA VIITOARE (duminică 24 
aprilie): Someșul Salu Mare — 
Rapid Arad (0—5), Aurul Brad
— înfrățirea Oradea (0—3). Strun
gul Arad — Olimpia Satu Mare 
(0—4). „U" Cluj-Napoca — C S.M. 
Reșița (0—2),. Armătura Zalău — 
C.F.R. Timișoara (0—2). Minerul 
Cavnic — Metalurgistul Cugir 
(1—1). U.T. Arad — Ind. sîrmei 
C. Turzli (0—1), U.M. Timișoara
— C.I.L. Slghet (C—1), Gloria Re
șița — F.C. Baia Mare (0—4).

Mircea M. IONESCU

ADMINISTRAȚIA DI STAI LOTO PRONOSPORT INTORMEAlA
A ST AZI — ULTIMA ZI 

DE PAȘI IC IP ARE î

La agențiile Loto-Pronosnort se 
mai pot depune numai astăzi bu
letinele de participare la atrac
tivul concurs Pronosport care 
cuprinde meciurile etapei din 19 
aprilie a campionatului divizionar 
A și pe cele din cadrul semifina
lelor cupelor europene, ce se 
vor desfășura miercuri 20 apri
lie a.C. NU OCOLIȚI PRILEJUL 
DE A VA NUMĂRA MlINE 
PRINTRE MARII CÎȘHGATORI 1

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 17 APRILIE

I. Rapid Buc. — Prog. Vulcan 1
U. Viit. Vaslui — Dunărea Gl. 1

III. F.C.M. Br. — Unirea Foc. 1
IV. Mec. fină — Din. Victoria 2
V. Metalul Buc. — Autobuzul 1 

VI. înfrățirea — „U * Cj:-Nap. 1
VII. C.F.R. Tim. — U.M.T. X

VIII. Bari — Catania 1
IX. Bologna —- Arezzo 1
X. Campobasso — Cavese x 

XI. Como — Varese X
XII. Palermo — Lecce 1

XIII. Perugia — Sambenedettese X
FOND TOTAL DE CÎST1GURI : 

749.145 LEI.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 
IRONOEXPRES DIN 7 APRILIE 

1983

FAZA I : EXTRAGEREA I : T 
33 9 38 4 29 4S 24 ; EXTRAGEREA 
A 11-a : 30 35 23 19 36 13 4 44 : 
EXTRAGEREA A Ill-a : 17 3 19 
36 41 33 32 9.

FAZA A n-a : EXTRAGEREA 
A IV-a : 19 39 29 11 25 32 ; EX
TRAGEREA A V-a : 7 5 38 1 9 
8 ; EXTRAGEREA A VI-a : 18 21 
8 13 28 26.

FOND TOTAL DE CÎ5T1GURI: 
1.614.369 lei.



n INTERNAȚIONALELE" FEMININE DE FLORETĂ ALE ROMÂNIEI
® învingătoare. Clara Alfonso și echipa Cubei

—Proba individuală, care a des- 
■chis ediția 1983 a Campionatelor 
internaționale feminine de flore
tă ale României a reunit vineri 
dimineață pe planșele celor două 
săli din complexul sportiv bucu- 
reștean Floreasca 110 concurente 
din Cuba, R.D. Germană, lt.P. 
Chineză, Polor-a, Ungaria și 
România. în prima zl s-au des
fășurat trei tutun preliminarii, 
iar sîmbătă și-au disputat șanse
le cele 32 de lloretlste califica
te în faza eliminărilor directe și 
recalificărilor, din care aveau să 
se recruteze cele 3 finaliste. Nu 
am consemnat în faza eliminări
lor directe și recalificărilor nici 
o surpriză, astfel îneît s-au cali
ficat direct In. finala de 8, fără 
a cunoaște, deci. înfringerca în 
această etapă, Alfonso (Cuba) 
care a întrecut-o cu 8—5 pe Dan 
(România). Guzganii (Pom inia) 
— care a trecut de cubaneza 
Del Risco (3—1). poloneza Mar
tewicz — învingătoare cu 8—7 în 
fata lui Ruparcsics (România) și 
Oros (România) — care a tre
cut de Zhang (K.P. Chineză) cu 
8—5. în urma recalificărilor au 
obtiriut dreptul de a evolua in 
finală trăgătoarele Hajzer (Un
garia), 8—7 cu Dan (Romania) : 
Rodriguez (Cuba). 8—3 cu Zhang 
(R.P. Chineză); chen (R.P. Chi
neză). 3—5 cu Del Risco (Cuba): 
Zsak (România), 3—2 cu Ruparc
sics (România).

în primele asalturi din cadrul 
finalei de 8 s-au Înregistrat ur
mătoarele rezultate: Alfonso — 
Hajzer 8—3. Martewicz — Ro
drigues 8-3, Guzganu — Chen

8—2 și Zsak — Oros 8—5. Inte
resant a fost de urmărit în a- 
ceastă fază duelul dintre „noul 
val1' al floretlstclor noastre si 
„vechea gardă", ambele repre
zentate în actuala echipă națio
nală a României. Deși inițial sco
rul era 2—1 în favoarea „noului 
val" (în finală evoluau tinerele 
Guzganu șl Oros, recentele fina
liste ale campionatelor mondiale 
de la Budapesta ș. experimenta
ta Marcela Moldovan-Zsak), 
trecînd In asalturi succesive de 
mal tinerele sale coechipiere din 
prima reprezentativă a țării 
(după Oros, a urmat Guzganu. 
învinsă în semifinală cu 8—5), 
Marcela Zsak s-a impus, reușind 
să se califice in disputa pentru 
dobindirea titlului de campioană 
internațională a României. Parte
neră in ultimul asalt l-a fost 
cubaneza Alfonso, cea care a in- 
trecut-o in cealaltă semifinală ne 
Martewicz cu 9—7 (după ce fu
sese condusă cu 7—5).

Așadar, după asaltul pentru 
locurile 3—4 (Guzganu — Mar
tewicz 5—3) s-a disputat finala 
nrobei individuale. între cistlgâ- 
tocrea edttiei 1361. Clara Alt on so 
si invingătoarca de anul trecut 
Marcela Moldovan-Zsak. 
rui a evoluat astfel : I—• 
floretista cubaneză, apoi 
zentanta noastră a condus me
reu. inclusiv cu 7—5, scor care 
părea că o detașează In câștigă
toare, Floretista cubaneză a re
venit. insă, si Intr-un final pe 
care l-a_ dominat prin calm si 
liniștirea luptei (ca si în semi
finală) - a intrat in posesia tro
feului, după prelungiri : 9—7.

al pro- 
Alfonso 
(Româ-

Sco- 
per.tru 
,-epre-

ECHIPA DE LUPTE LIBERE A ROMÂNIEI
A PLECAT LA BUDAPESTA

Iată clasamentul final 
bei individuale : 1. Clara 
(Cuba), 2. Marcela Zsak 
nia). 3. Elisabeta Guzganu (Româ
nia), 4. Malgorzata Martewicz 
(Polonia), 5. Rozalia Oros (Româ
nia). 6. Margarita Eodrigucz (Cu
ba). 7. Shenyang Chen (R. P. 
Chineză), 8. Judit Hajzcr (Un
garia).

Ultima zi a concursului, dumi
nică, a fost dedicată întrecerilor 
pe echipe. Intruelt pe lista de 
concurs s-a aflat un număr im
par de formații (3), s-a disputat 
un meci preliminar: r—*-*- 
IV — România in 3—6. 
concursul s-a desfășurat 
rrincipiul eliminai ilor directe, lo
cul pe tablou fiind determinat de 
rezultatele Înregistrate de com- 
ponenții echipelor in proba in
dividuală. In primul tur al eli
minărilor s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : România I — 
România IV 9—J tau punctat : 
Guzganu 3. Dan, Buparcsics si 
Orcs cite 2. In echipa de junioa
re evoluind Coluțiu, Grițorescu, 
Georgescu. Copuzeanu si Stingă), 
Ungaria — România II 9—5 (au 
punctat : Hajzer 3. Pusztai 3. 
Nyul 2. Barabas 1 si. respectiv. 
î .zar si HochJorfer 1 Chelaru 
1). Polonia — RJJ.G. 9—5. Cuba 
— R P. Chir, eră >4—4. în semifi- 

- nale. o nexdâcmă surpriză : Un- 
v'carta — România I 9—1 (Hajzer

4. Pusztai 3, Nyul si Barabas L 
pentru Inrinzltpare. respectiv 
Zsak L Dan si Oros L Guzganu 
Si Buparcsies ■). In cealaltă par
tidă Cuba lr.irecind Polonia cu 
t—1. dusă ce potonezele au con
dus cu 7—5

In fina'.4 • Cuba — Ungaria 2—8 
res—si tdti pentru locurile 3—4: 
Kxnănia I — Polonia *—2. (Dan 
S Gezganu X, Zsak 2. Oros 1 șl 
r-spevnr Pmsakosrska și Ur- 
unska L Martewicz si Nistolik

România 
Apoi, 
după

BASCHETBALISTI! NOȘTRI PE LOCUL DOI
J •

In „cupa mezogep11
• în ultimele două zile, victorii în fața echipelor Austriei și Unga

riei • Costel Cernat, coșgeterul competiției

Mîine încep la Budapesta 
Campionatele europene de lup
te litiere la care participă și 
sportivii români Nicu Hîucn 
(cat. 48 kg), Aurel Neagu 
(57 kg). Traian Marinescu (62 
kg), Costin Dănăilă (68 kg), 
Claudiu Tămăduianu (74 kg). 
Gheorghe Fodore (S2 kg), ton

Ivanov (98 kg). Vasite Pnțcașa 
(100 kg) și .Andrei Iaako 
(4-100 kg). La categoria 52 kg 
nu avem concurent. Loptătocii 
noștri, care au plecat s e-bă ti 
seara spre capitala Ungariet 
sint însoțiți de antrrnrrt: Ia» 
Crisnie, Virile Iorga si 
Cristian Sloieiu-

Paul SLAVESCU

CTOR, 17 (prin telefon). în 
Sala sporturilor din localitate 
au luat sfirșit întrecerile celei 
de a VIII-a ediții a ■ „Cupei 
Mezogep", la care au luat par
te reprezentativele masculine 
de baschet ale Austriei, Bul
gariei, României și Ungariei. 
Sportivii noștri, deși au ter
minat învingători în ultimele 
două zile, au trebuit să se 
mulțumească cu locul secund, 
ei fiind întrecuți in prima zi 
de formația Bulgariei care, la 
egalitate de puncte (5), a be
neficiat de clauza victoriei di
recte.

Reprezentativa României a 
avut o evoluție bună în parti
da cu Ungaria, reușind un re
zultat favorabil: 92—87 (50—13), 
la capătul unui meci in care 
sportivii noștri au dominat un 
adversar care a făcut tot ce 
a putut pentru a cîștiga pe te
ren propriu. Baschetbaliștii ro
mâni, care in min. 26 condu
ceau cu 67—51. s-au apărat cu 
multă exactitate, iar în atac 
au obținut un procentaj total 
edificator: 65 la sută (39 de 
coșuri înscrise din 60 încer
cări), remarcindu-se Cernat 
(cu un procentaj de excepție: 
65 la sută. 12 ăin 14). Nicules- 
cu. Netolitzchi și Ardelean. Au 
înscris: Cernat 27, Niculescu 
20. Ardelean 16, Netolitzchi 12, 
David 9. Ermurache 6. Iones- 
eu 2 pentru România, în timp 
ce coșgeteriî formației Unga

Campionatul Diviziei

Și după etapa a 19 a

STATU-QUO IN CAMPIONATUL DE RUGBY
■ Etapa a 19-a a campionatului 
de rugby s-a soldat cu rezultate 
așteptate. Și Steaua, și Dinamo, 
și Farul ciștigînd in deplasare^. 

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
STEAUA 7—15 (0—12). Petroșani 
17 (prin telefon). Lidera clasa
mentului a mai trecut un hop 
pe drumul ce duce spre titlu, 
învingînd acolo unde si Dinamo, 
șl Farul au ..capotat- in toamnă. 
Scorul a fost relativ strins, dar 
victoria Stelei nu a stat în cum
pănă, doar în debutul de parti
dă existînd un anumit echilibru. 
Călin ratind de puțin un drop 
(min. 3), iar Gh. Dinu o î.p. 
peste alte 4 min. Treptat, bucu- 
reștenii și-au intrat în ritm, im- 
p un in du-se, chiar dacă n-au stră
lucit, în fața unei echipe handi
capate de absenta valorosului ei 
„prinzător", șt. Constantin. Jo
cul nu a avut prea multe va
lențe spectaculare. A punctat In 
prima repriză ALEXANDRU din 
l.p. (min. 15 și 21), tot el a 
transformat eseul lui ENACHE 
(min. 34), cursă lungă pinâ ir. 
but, după o intercepție, fază 
asemănătoare cu aceea realizată 
un sfert de oră mai devreme de 
C. Florea (cel mai activ din 
teren) — eseu neacordat pentru 
„înainte". După pauză, DINU a 
izbutit o l.p. (min. 44). iar VI
CIU a. marcat un eseu de efect 
după o grămadă. Apoi, după 2 
min., ALEXANDRU — o nouă

al

D’-nrtrie CALLMACH

î.p.
A fost un meci ..sportiv*, fără 

probleme pentru arbitrul D. Gri- 
gorescu, care a condus forma
țiile : știința : Gh. Dinu — 
Catană, Ghită, Chiriac, Medrago- 
nie (min. 50 Tulpan) — Călin, 
Bonea — Viciu, Palmarlu (min. 
28 Bălol), FI. Ion — Susinschi, 
Drumea — Petre, Ortelecan, 
Bucan ; STEAUA : Codol —
Fuicu, Enache, Vărzaru, David 
— Alexandru, Suciu (min. 50 
Ccman), — Murariu (min. 70 Su
gar), L. Constantin. C. Florea — 
M. lonescu. Țepurică — Comeliu, 
Munteanu. Cioarec.

Geo RAETCH
R- C. SPORTUL STUDENȚESC 

— DINAMO 7—12 (0—3). La fel 
ca în turul campionatului, Di
namo a trebuit să facă mari 
eforturi spre a culege — in fața 
Sportului — punctele victoriei, 
xv-le studenților — deși in
complet — prezentîndu-se mult 
mal bine decit^acum 3 zile cind 
nu s-a apărat eu prea multă 
convingere în fața Stelei. Iată 
de ce am asistat ieri în „Tei" la 
un joc egal, ca desfășurare, ba 
am putea spune că atacurile uni
versitarilor au fost mai incisive, 
nai ambițioase. Dinamo a acu

zat din plin absența din forma
ție a internaționalilor Paraschiv 
și Dărăban (pe banca de rezerve 
în prima repriză) și a lui M. 
Zafiescu (accidentat). Șl doar 
intrarea în teren a căpitanului 
echipei naționale, Paraschiv. a 
«lai înviorat jocul campionilor.

riei au fost Heinrich 20, Lo- 
sonezi 14, Szoblecs 12. Arbitri: 
A. Kolidtz (Austria)-, V. Toșev 
(Bulgaria). •

In disputa cu Austria (cu 
doi jucători de culoare), se
lecționata României a început 
excelent (min. 10: 33—18). dar 
adversarii au redus din han
dicap (min. 33: 75—73) opu- 
nînd o apărare zonă-pressing. 
In final, echipa pregătită de 
antrenorii M. Nedef și H. Tur- 
sugian a obținut o meritată 
victorie cu 96—81 (51—41),
Cernat (din nou cu un pro
centaj rarisim : 86,66 la sută, 
13 din 15). • Netolitzchi (a evo
luat ca un conducător de joc 
cu adevărat valoros). Nicules
cu și Ermurache au fost cei 
mai buni. Marcatori: Cernat 
31, Ermurache 19. Netolitzchi 
19, Ardelean 16, Carpen 4, Io- 
nescu 4, Băiceanu 3 pentru 
România. Coșgeterii Austriei: 
Bachere 26. Chanton 20, Kara- 
sek 16. Arbitri: V. Toșev (Bul
garia) și G. Horvath (Ungaria).

Celelalte rezultate: Bulgaria 
— Austria 88—78 (45—41), Un
garia — Bulgaria 75—73 (31— 
37).

Clasament: 1. Bulgaria 5 p, 
2. România 5 p, 3. Austria 4^^. 
p, 4. Ungaria 4 p.

Coșgeterul competiției: Cos
tel Cernat (România) 74 p.

Dumitru STÂNCULESCU

de handbal

RECORDUL ABSOLUT AL STELEI:
Ieri iu arm loc par.ideie etapei a xvn-a a Diviziei „A* de hand- 

M s. L-. c:mpe:;;ia masculină Steaua continuă
sâ -4—'-4 ne-nvansâ. ea meaținindu-se ia fruntea clasamentului 

t. Zz - L. i ~- Si:ir.țs Bacău conduce cu un singur punct 
de p. Scurte relatări de la cele(44). trtjd de Chimistul cu 43 

12 partide-
MASCULIN

STEAUA — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA »—13 (13—»). O nouâ 
'•x^ocae a echipei Steaua, la un 
soar oire md nu ar mal avea 
^erae <5e cocrentarii. Formația 

de Radu Voim s- 
Ocm Triman a ficut, realmen- 
te : oe Tir-.>:z -_s-
le xerL ta &aZa Rapid, in com-

- 47).

Lrumusețe.
7, Minei

IN C.M. DE ȘAH
• Aseară, la Bad Kissingen, s-a 

deputat a 10-a partidă a sfertu
rilor de finală din cadrul turneu
lui candidatelor la titlul mondial 
de șah, opunînd marele maestre 
Margareta Mureșan (România) și 
Lidia Semionova (U.R.S.S.). Jocul 
»-a întrerupt la mutarea 41, în- 
tr-o poziție în care șahista ro
mâncă deține un ușor avantaj. 
Scorul meciului: 5—4 (1) pentru 
j jcătoarea sovietică.
• Tot la Bad Kissingen, Viktor 

Kcrreinoi a încheiat victorios me- 
ciM cu La jos Portisch, la scorul 
final de 0—3.
• La Vei den: Robert Hubner 

— Vasili Smislov 5,5—5,5 (1).

RELONUL SAV1NEȘTI — DI
NAMO BUCUREȘTI 20—23 (11—11). 
Au înscris Zamfir 8, Cosma 5, 
Samson 4, Zăbavă 2, Marin 1, 

. respectiv Grabovschi 10, Bedivan 
5, Roșea 5, Matei 1, -Oprea 1, 
Dcgărescu 1 (C. LUCA — coresp.).

CONSTRUCTORUL ARAD — 
C.S.M. BO3ZEȘTI 23—13 (15—10). 
Au marcat : lenea 12, Lucian 8, 
lonescu 2, Kolleth 2, Deacu 2, 
Voitilâ 1, Istode 1, respectiv 
Rerbecaru 6, Clmponeru 3, Lă- 
mâșanu 2, Pintilie 2, Szica 2, 
Ciocârlan 2, Insurățelu 1, Gir- 
lescu L (N. STRAJAN — eo- 
resp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
DINAMO BRAȘOV 21—18 (11—9). 
Au înscris Folker 3, Feher 5, 
Mandache 4, Ianto 2, Voicu 1, 
respectiv Nicolescu 8, Andreescu 
3, Sticle 2, Chicomban 2, Bota 1, 
Cian 1, Cojocaru 1. (C. CREȚU 
— coresp.).

INDEPENDENTA CABPAȚI
MIRȘA — H. C. MINAUR BAIA 

, MARE 21—21 (12—12). Au în
scris: Birtalan 3. Matei 3, Tilvîe 
2, Paraschiv 2, Kicsid 2, Manea 
2, Stokl 2, Rău 2, respectiv Co- 
vaciu 9, Mironiuc 7, Boroș 2, M. 
Voinea 1, Oros 1, Haberpursch 1. 
(M. VERZESCU — coresp.).

CONSTRUCTORUL C.S.U. ORA
DEA — UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA 23—17 (11—9). Au în
scris : Croitoru 6, Halmagy 5, 
Popa 4, Kapornai 3, Porumb 2, 
Vrănău 2, Crlstache 1, respectiv 
Petru 5, Jurcă 4, Avram 3, Căl
dare 2, Pali 2, Bădtiu 1. (P.
LURINCZ — coresp.).

17 VICTORII! I

FEMININ
CHIMISTUL RM. VILCEA —

C.SJM. SF. GHEORGHE 28—27 
(14—16). Au înscris : Verlgeanu 
10, Andronache 6, Popescu 5,
Murariu 5, Dudaș 1, Perșa 1>
respectiv Andor 14, Vlșan 4, Flo
rea 4, Marian 2, Andronache 2, 
Kinga 1. (P. GIORNOIU — oo-
resp.).

ȘTIINȚA BACAU — A.EAL TI
MIȘOARA 33—13 (18—10). Au în
scris : Mozsl 14, Lunca 6, Danl- . .. . _... _ 2> 

.................... . 1. 
respectiv Ștefanovici 11, Popăilâ 
3, Boici 2, Ștefan 1, Neurer 1, 
Zipscka 1. (E. TEIRĂU — coresp.).

TEROM IAȘI — C.S.M. SIBIU 
28—17 (15—9). Au înscris : Avă-
danel 9, Covaliuc 7, Marineae 
Corban 3, Turbatu 2, Sumănaru 
2, Vișan 1, Savin 1, respectiv 
Oncu 8, Coșulțchi 4, Hoffner 2, 
Klein 1, Tineu 1, Macarie L 
(V. DIACONESCU — coresp.).

TEXTILA BUHUȘI — CONFEC
ȚIA BUCUREȘTI 18—17 (11—7).
Au marcat : Ciubotaru 9, Racliș 
2, Leonta 2, Haidău 2, Varga 1, 
Popovic! 1, Cucu 1, respectiv 
Simion 7, MoiSO 4, Grigoraș 2, 
Nuțu 2. G. Constantinescu 1, 
Amarandei 1. (T.
coresp.).

HIDROTEHNICA
— MUREȘUL TG. 
(10—3). Au înscris: Dimofte 10. 
Bocăneală 2, Vasilache 2, Sanda 
1, Galan 1, Frincu 1, respectiv 
Borgo 8, Bărbat 3, Kibedi 2, Pe- 
reș 1, Feher 1, Kiss 1. (C. POPA
— coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 20—11 (9—4). 
Au înscris : Oacă 7, Tache 4, 
Neică 3, Călin 2, Oancea 2, Pă- 
truț 1, Beschl 1, respectiv Popa 
6, Sotiriu 3, Oltean 1, Pîslaru L 
(C. GRUIA — coresp.).

loff 5, Găitan 3, Cătineanu 
Voinea 1, Florea 1, Susanu

VIERU

CO ’ *.
MUREȘ 17—18

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX BENFICA, 3-1 IN DEPLASARE

ATLETISM • Maratonul de la 
Londra, la care au participat 
18 000 de concurent! a fost ciș- 
tigat de englezul Mike Gratton, 
cronometrat pe 42,195 km cu tim
pul de 2h09:43,0. La femei, vic
toria a revenit atletei norvegiene 
Grete Waitz, marea favorit! a 
cursei, care, cu timpul de 
2b25:23,o. a realizat cea mai bună 
performanță mondială pe această 
distanță.

CICLISM • Competiția inter
națională Turul Niedersachser 
s-a încheiat cu victoria rutierului 
sovietic Dalnis Liepinș urmat 
în clasamentul final de Raab 
(R.D.G.) la 20,0 șl Radike (R.D.G.) 
la 1:29,0. Mircea Romașcanu 
(România) a ocupat un merito
riu loc 6 (din peste 100 de con
curenți) la 5:84,0. Pe echipe a 
cîștigat formația R.D. Germană, 
urmată de U.R.S.S.. Olanda. Po
lonia, selecționata Nledersachsen, 
România. Austria, Cehoslovacia, 
R.F. Germania, Luxemburg, Da
nemarca etc. Ultima etapă a 8-a, 
Lautenberg — Goslar (147 km) 
a revenit ciclistului austriac 
Wechslen berger.

GIMNASTICA • întâlnirea in-

:<r.s’.â feminină dintre echi
pele României și R.F. Germania, 
desfășurată la Granzburg, s-a 
încheiat cu scorul de 388,15 p — 
379,35 p in favoarea sportivelor 
românce, care au ooupat șl pri
mele trei locuri la individual 
ccmpus. prin Ecaterina Szabo — 
73,94 p, Lavtnia Agache — 77,70 
P și Mariana Stănuleț — 77,5 p. 
Pe locul patru s-a clasat repre
zentanta țării gazdă Anja Wil
helm — 77 p

HALTERE e Cu prilejul unul 
concurs desfășurat la Nanjing 
(R.P. Chineză), halterofilul chi
nez Chen Meiaiang a stabilit un 
nou record al Asiei la catego
ria 60 kg — stilul „aruincat" — 
cu performanța de 165 kg.

HOCHEI • Meciurile din prima 
zi a campionatului mondial de 
hoched pe gheată (grupa A), de 
la Dortmund, s-au soldat cu ur
mătoarele rezultate : U.R.S.S. — 
R.D. Germană 3—0 ; Cehoslova
cia — Finlanda 4—2 : Suedia — 
R.F. Germania 5—1 ; Canada — 
Italia 6—0. în ziua a doua: Ceho
slovacia — R.D.G. 6—1, U.R.S.S. 
— Finlanda 3—0.

LISABONA, 17 (prin telex). 
Benfica a jucat sîmbătâ seara, în 
cadrul campionatului, cu echipa 
Amora (aflată pe locul 15 în cla
sament), de care a dispus cu 3—1 
(1—1), golurile fiind marcate de 
Diamantino (2) și Sheu, respectiv 
Jose RafaeL Portarul Beato a 
fost accidentat și prezența sa în 
partida de la Craiova este incer
tă. învingătorii au aliniat forma
ția: Delgado — Pietra, Humberto, 
Bastos Lopes, Alvaro — Sheu, 
Diamantino, Alves, Chalana — 
Nepă, Stromberg. în min. 23 Al
ves a fost înlocuit cu Carlos Ma
nuel, care a fost la rîndul lui 
schimbat în min. 84 cu Jose Luls.

CEHOSLOVACIA - CIPRU 6-0 (3-0)
Tot în grupa a 5-a a preli

minariilor C.E., la Praga, Ceho
slovacia a dispus de Cipru cu 
6—o (3—0), prin golurile marcate 
de Danek (mim. 3), Vizek (min. 
29). Prokes (min. 37), Vizek min. 
47), Jurkemik (min. 56). Mia- 
mlliotis (autogol, min. 72). în
vingătorii au aliniat formația : 
Hruska — Jakubec, Jurkemik. 
Prokes, Levy, Chaloupka. Bl-

eevssy, Vizele, Danek, Cermak 
(min. 71 Scasny), Hgtovy. Au 
asistat 6 500 de spectatori. A ar
bitrat Rolles (Luxemburg).
• în C.E. de tineret, gr. 5, la 

Nicosia : Cipru — Cehoslovacia 
1—4 (0—3). în clasament, Ceho
slovacia 6 p, Italia 4 p (câte 3 
j.), România 2 p. (2 j.), Cipru 
0 p. (4 j.).

Ieri, în preliminariile C.E. :
GR. 2 î - - • -

1-1 (1—1) !
Polonia — Finlanda

Ungaria Luxemburg

CAMPIONATE, CUPE
Coventry —
Manchester

ANGLIA (et. 37) : 
Birmingham 0—1. 
City — West Ham 2—0, Norwich
— Sunderland 2—0, Southampton
— Liverpool 3—2. Swansea — 
Stoke 1—1, Watford — Nottingham 
Forest 1—3, Tottenham — Ips
wich 3—1. In clasament, pe pri
mele locuri, Liverpool 81 
Watford 64 p, Manchester 
60 p (34 1.), Aston Villa 
(36 j.).
• hi semifinalele Cupei 

gliei : Manchester Utd — 
nal 2—1. Brighton (ultima 
sată în prima ligă) — Ci—

p'
Utd.

58 D

An-
Arse- 

___ _ _ ____ .____  _______ cla-
— X 1. _ ".;') — Sheffield
Wednesday (liga a 2-a) 2—1. Fi
nala este programată la 21 maL
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