
încheierea vizitei tovarășului 
MITIA RIBICICI, 

PREȘEDINTELE PREZIDIULUI C C
AL UNIUNII COMUNIȘTILOR DIN IUGOSLAVIA

Marți, 19 aprilie, s-au ineber 
iat, la C.C al P.C.R., convor
birile oficiale intre 
Nicoiae Ceaușescn, 
general al Partidului 
Român, președintele 
cil Socialiste România, și to
varășul Mitia Ribicici, pre
ședintele Prezidiului Comitetu
lui Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

In cadrul ultimei runde de 
convorbiri, cei doi conducă
tori de partid au avut an cu
prinzător schimb de păreri ia 
probleme privind amplificarea 
și aprofundarea, in continuare, 
a bunelor relații româno-iuzo- 
s'ave

Tovarășii Nicoiae Ceausescu 
Și Mitia Ribicici an subliniat 
cu satisfacție că, prin transpu
nerea in viață a importantelor 
înțelegeri stabilite la cel mai 
înalt nivel, colaborarea dintre 
România și Iugoslavia s-a ex
tins și îmbogățit necontenit, 
constituind un exemplu de 
conlucrare fructuoasă, rnultlla- 
terală, intre țări socialiste, ve
cine și prietene. Au fost evi
dențiate progresele însemnate 
înregistrate in promovarea re
porturilor pe plan politie, eco
nomic. tehnico-științifle, cultu
ral și in alte domenii. Totoda
tă, ș-a apreciat eă rezultatele 
deosebite obținute in dezvolta
rea acestor relații, ea si creș
terea potențialului economie el 
României și Iugoslaviei, creează 
premise favorabile pentru lăr
girea șt adincirea. in viilor, a 
colaborării bilaterale.

Secretarul general al 
precum și președintele 
diuiui C.C. al U.C.L. au 
mat, in același timp,

tovarășul 
secretar 

Comunist 
Kepubll-

P.CJR. 
Prezi- 
expri- 

.___boOri-
rea de a amplifica conlucrarea 
dintre Partidul Comunist Ro
mân șl Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia. de a spori 
contactele și consultările. în 
probleme de interes comun, 
avind profunda convingere eă 
aceasta are o mare importanță 
pentru dezvoltarea, in general, 
a relațiilor româno-iugoslive. 
pentru întărirea continuă a 
prieteniei dintre popoarele 
noastre.

Continuiod examinarea unor 
aspecte esențiale ale actuali - 
tătii politice internaționale, to
varășii Nicoiae Ceausescu șl 
Mitia Ribicici au reafirmat vo-

Etapa a 25-a a Diviziei ,»A“

DINAMO
© Sportul studențesc (0-0 
în deplasare) în plasa li- 

_ derului B F. C. Argeș — 
un pas mare spre ~ 
UEFA" O F.C.M.
(victorie la Hunedoara) și 
A.S.A. Tg. Mureș (punct la 
Slatina) complică finalul 
in zona... retrogradării
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Brașov
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Astăzi, in returul semifinalei eu Benfica Lisabona

CRAIOVENII AU UN SINGUR GIND:
CALIFICAREA ÎN FINALA „CUPEI U.E.F.A."

B Partida va 
începe la ora 16 
și va fi transmi
să in direct de 
posturile noas
tre de radio și 
televiziune B 
Calm, încredere, 
luciditate in ta
băra craioveni- 
lor B Marea 
noutate a por
tughezilor : sue
dezul Strombe-g

de fotbal

! Cămâtaru rezolvi o situație critică in propriul careu. Ața a fost 
de la Lisabona. Aztăzi, desigur, virful de atac al Universității 
va afla mei des in acțiune la cealaltă poartă, a echipei Benfica
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Irimescu
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Arb-tru : J. Volentine (Scoția) $

LA A DOUA INFR ÎNGERE

Cimpeanu (la centrul isnagtuM) trimit* spre poartă, cu toată 
H Mițar. Fază dtn meciul 

Foto : Ion M IHA IC A
opoziția 
Steaua —

REZULTATE TEHNICE
- S.C Bacău
- Petrolul
- Sportul stud.
- F.C.M. Brasov
- A.S.A. Tg. M.
- Dinamo
— C.S. Tirgoviște
- „Poli" Tim.

Chimia Rm. Vîlcea 
F.C. Bihor
Jiul Petroșani
Corvinul Hunedoara 
F.C. Oh 
F.C. Argeș 
F.C. Constanța
Steaua

Meciul Politehnica Iași - Universitatea 
iova a fost amînat.

ETAPA VIITOARE (vineri 22
- F.C.
- F.C.
- S.C.
- F.C.

2-0
3- 1
0-0
1-2
1-1
1-0
4- 1
3-0

(2-0)
(2-1)

(1-2)
(1-D 
(0-0) 
(1-0) 
(0-0) 
Cra-

CLASAMENTUL

Diamantine
Alves

Alvarez
Chalana Stromberg

B. Lopez I Humberto
Bento

trinele magazinelor iți zlmbesc 
mari afișe, vignete, în care leit- 
motivul este : „Succes Univer
sitatea Peste drum de hote
lul Minerva, una dintre marile 
cofetării ale orașului 
..tortul U.E.F.A.", 
realizare compusă 
trepte : Fiorentina, 
Rovers, Bordeaux, 
tem și Benfica, 
astfel, etapele străbătute 
acum de fotbaliștii

prezintă 
o splendidă 
din cinci 

Shamrock 
Kaiserslau- 

întruchipind, 
pînă 

craioveni.

Fillpoviel
Shea

Pietro

BENFICA

I

jucătorii Unl-I-am regăsit pe 
versității în atmosfera de lu
cru. de concentrare si de fru
moasă modestie în care l-am 
întîlnit mereu în preajma atîtor 
meciuri mari pe care le-au ju
cat. Marti 
Constantin 
au condus

dimineața, antrenorii
Oțet si Nicoiae lvan 
o ședință de oregă-

Eftimie lONESCU

(Continuare tn naa î-3)

De vineri pină duminică, la Rm. Vîlcea,

o competifie de real interes:

CAMPIONATELE INTERNATIONALE 
„GHEORGHE MOCEANU“ ALE ROMÂNIEI

Jiul Petroșani
A.S.A. Tg. Mureș

' C.S. Tirgoviște
Sportul studențesc
Chimia Rm. Vîlcea — Politehnica lași
„Poli" Timișoara
Petrolul Ploiești
Dinamo

Partida Universitatea Craiova — Corvi nul
doara (0-0) se dispută sîmbătă 23

Bihor 
Argeș 
Bacău 

Constanța

— F.C. Olt
— F.C.M. Brașov
— Steaua

aprilie)
(1-1)
(0-1)
(0-0)
(2-0)
(1-0)
(0-2)
(1-5)
(1-D 

Hune- 
aprilio

1. DINAMO 25 12 11 2 47-21 35
2. Sportul stud. 25 14 4 5 36-17 34
X F.C Argeș 25 13 5 7 39-25 31
4. Univ. Craiova 22 13 3 6 43-14 29
5. Steaua 25 11 7 7 38-31 29
6. Corvinul 25 10 7 8 34-23 27
7. S.C Bacău 25 10 5 10 31-34 25
8. Jiul 25 9 7 9 24-32 25
9. F.C Olt 25 10 4 11 35-25 24

10. C.S. Tirgoviște 25 8 8 9 23-30 24
11. F.C Bihor 24 9 5 10 44-48 23
12. Politehnica lași 24 7 8 9 25-28 22
13. F.C.M. Brașov 25 9 4 12 29-40 22
14. A.S.A. Tg. M. 25 7 7 11 23-30 21
15. Chimia Rm. V. 25 8 5 12 23-31 21
16. Petrolul Ploiești 25 9 2 14 26-49 20
17. F.C Constanța 24 6 4 14 26-48 16
18. „Poli* Timișoara 25 7 2 16 25-50 16

în pag. 1—3, cronicile locurilor

La start, gimnaste și
In gimnastică, această sâptă- 

mlnă este dominată pe plan com- 
petițional de Campionatele in
ternaționale _ 
au* ale României, 
tradițională care reunește 
de an sportivi de frunte 
Europa și de 
te.

Nici ediția 
face excepție 
gulă. „Internaționalele* de la 
Rm. Vîlcea reunind g mnaste 
si gimnaști din 14 țări, unii 
de certă valoare, cu impresio
nante „cărți de vizită* Ti vom 
urmări la lucru pe reprezen
tanții federațiilor de specialita
te din: Bulgaria, Cehoslovacia,

Gheorghe Mocea- 
intreeere 

an 
din 

pe alte continen-

din acest an 
de la această

gimnaști din 14 țări
Cuba, R.P. Chineză, R.P.D. 
Coreeană, RD. Germană, Ita
lia, Maroc, Polonia, Siria, Tu
nisia. Ungaria, U.R.S.S. și, bi
neînțeles. România.

Se va concura cu exerciții 
liber alese, cu acele programa 
pe care participanții le-au pre
gătit pentru apropiatele cam
pionate europene sau — intr-o 
Derspectivă mai îndepărtată — 
pentru viitoarele Jocuri Olim
pice de la Los Angeles.

Acest important concurs va 
avea loc în Sala sporturilor 
din Rm. Vlicea. căreia îi re
vine cinstea de a fi pentru a 
doua oară consecutiv gazdă a 
competiției.

Azi, în Divizia „A“ de handbal

DINAMO - INDEPENDENȚA
Sala Floreasca din Capitală găzduiește astăzi, de la 

ora 18,30, meciul de handbal dintre Dinamo București și 
Independența Carpați Mirșa. Partida contează pentru etapa 
a 18-a a campionatului masculin. Divizia „A“, programată 
mîine. și a fost devansată deoarece Dinamo București sus
ține sîmbătă prima manșă a finalei „Cupei cupelor". în com
pania formației sovietice S.K.A. Minsk.



In aceeași atmosferă tinerească, entuziastă, au avut loc

ALTE ÎNTRECERI FINALE
ÎN CADRUL „DACIADEI“

STUDENȚII FIZICIENI DIN BUCUREȘTI - PE PRIMUL LOC!
Capitala a fost gazda „Cu

pei Dragomir Hurmazescu-*, 
competiție tradițională (la a 
6-a ediție) a studenților de la 
facultățile de fizică din întrea
ga țară (București. Cluj-Napo- 
ea, Craiova, Timișoara și Iași). 
Succes net al viitorilor fizici
eni din București, care au cu
cerit 4 locuri I și două locuri 
II. Cea mai pasionantă între
cere a . fost cea de fotbal, in 
care Bucureștiul a dispus în 
prelungiri de Iași, cu 2—1. 
Gazdele s-au afirmat, de ase
menea, la volei fete, baschet 
— băieți și fete.

Competiția a relevat citeva 
elemente cu reale aptitudini 
pentru performanță, printre

care frații Alexandru și Horia 
Mănescu la baschet (Bucu
rești). Constantin Popescu la 
handbal (Craiova), cu un aport 
decisiv in cucerirea de către 
formația olteană a locului I, 
Dana Seurtu la tenis de masă 
(Craiova).

în clasament: București (30 p), 
Timișoara (23 p). Cluj-Napoca 
(20 p), Craiova (19 p) și lași 
(17 p). wCupa de cristal", ofe
rită de Consiliul U.A.S.C.R.. a 
revenit Facultății de fizică din 
București, atit pentru rezulta
tele obținute in întrecerile 
sportive, cit și pentru valoarea 
referatelor științifice prezenta
te, conform regulamentului.

Fazd din finala fotbaliștilor (București — Iași)
Foto : prof. Maria IONESCU

„CUPA U. T. C.“ LA TENIS DE MASĂ
A F05T C/$77GAîA Of JUDEȚUL ARAD

în Sala sporturilor „Dacia* 
din Baia Mare s-au desfășurat 

_____ _ ■ 
Tineretului 
de masă, 
competiții 
.JDaeiada".

Întrecerile finalei pe_ țară 
„Cupei Uniunii 
Comunist** la tenis 
din cadrul marii 
șportive naționale 
Timp de două zile. 156 de con
curent!, fete și băieți, din 
toate județele țării și din mu
nicipiul București, ciștigătorii 
fazei județene a acestei presti
gioase manifestări sportive de 
masă, și-au disputat intîietatea 
la două categorii de vîrstă : 
14—19 ani și peste 19 ani 
neri din mediul rural).

Am asistat la jocuri viu 
putate, marcate în primul 
de vigoarea tinereții, de 
rința de afirmare a fiecăruia 
dintre participant!. Cel mai 
bine s-au prezentat tinerii din 
județul 
gat trei 
puse în 
19 ani, 
venit elevei Mariana 
(Arad) și Cătălin 
(București). Dintre concurenții 
peste 19 ani din mediul rural 
cei mai buni au fost Daniela 
Dulmin șl Ladislau Boloczai, 
ambii din județul Arad.

„Cupa Uniunii Tineretului

Comunist- a revenit. firește, 
tinerilor din județul Arad (14 
puncte), urmați in clasament 
de cei din Alba (11), munici
piu! București (7). Caraș-Se- 
verin (6). Constanța (5) și 
Brasov (5). (A. CRISAN, coresp).

dis- 
rînd 
do-

Arad, care au cîști- 
din cele patru titluri 
joc. La categoria 14— 
primele locuri au re- 

Cornea 
Cosinschi

Azi, etapa a 20-a a Diviziei ,,A“ de rugby *

VA ÎNCURCA ȘTIINȚA CEMIN . [
CALCULELE LIDERULUI ?... .

PROGRAMUL JOCURILOR Șl ARBITRU

INTRE
București

Btriad

Sibiu

Constanța

Bala Mare

DINAMO — POLIT. 14 FEBK. CLUJ-NAPOCA 
(4n tur : 50—6)

• stad. Olimpia, ora > : Oct. lonescu — Constanța
B. C. SP. STUDENȚESC — RAPID 0—10)

• Compl. Tel ora 10 : Th. Wlting — București
R.C. GR1VIȚA ROȘIE — GLORIA PTT ARAD 
(16—10)

• stad. Parcul copilului, ora 13: V. Chiromdojan — 
Cța
RULMENTUL — ȘTIINȚA PETROȘANI (9—17)

• stad. Rulmentul, ora 10 1 FI. Tudorache —
București
C. S.M. — UNIVERSITATEA TIMIȘOARA (ffl—30)

• teren Dumbravă, ora 10,30 : I. Vasillcă — 
București
FARUL — POLITEHNICA IAȘI (14—0)

• stad. Farul ora U : FL Dudu — București
ȘTIINȚA CEMIN — STEAUA (6—47)

• teren Dacia ora 16 : C. Udrea — București

Etapa a 20-a a Diviziei „A** 
de rugby promite să... surîdă 
formațiilor gazde. Cu o ex
cepție, poate, la Baia Mare, 
acolo unde actualul ader. 
Steaua, se va confrunta (nădăj
duim. in limitele fair-play-u- 
lui) eu Știința CEMIN. Bâi- 
mărenii au demonstrat că știu 
să joace cu mult aplomb pe 
teren propriu. Ei vor încerca 
să complice calculele XV-lui 
militar care, totuși, păstrează 
prima șansă...

Interesante se anunță si me
ciurile B.C. Sportul studențesc 
— Rapid, Rulmentul — Știința

Petroșani. C.S.M. Sibiu — Uni
versitatea Timișoara, in care 
gazdele așteaptă cu ardoare 
revanșa, după eșecurile din 
prima parte a campionatului.

Și o subliniere de ordin ge
neral: etapa trebuie să însem
ne totodată un bun prilej pen
tru federație de a vedea la 
lucru pe jucătorii susceptibili 
să facă deplasarea la ultimul 
meci al tricolorilor din 
cadrul Campionatului european 
F.I.R.A., cel de Ia Kiev, cu 
echipa Uniunii Sovietice (15 
mai). Deci, atenție rugbyști si 
antrenori!

I
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TURNEUL MASCULIN DE BARAI PENTRU DIVIZIA ,,A- 1

La Tg. Mureș, în cea de a doua 
zi a turului turneului de baraj 
pentru promovare in prima di
vizie masculină de volei, echi
pele favorite au realizat victorii 
detașate. In prima intîlnire. 
C.S.M. Delta Tulcea a dispus cu 
3—0 (8, 5. 6) de SARO Tirgo- 
vlște, dobrogenii dominfad auto
ritar. S-au remarcat Iordache. 
Stanciu, Gavrilă de la Învingă
tori. Soare ți Oprea de la în
vinși. In oel mal important mec: 
al etapei. Politehnica Timișoara 
a Întrecut cu 3—1 (7. —15, ii. 8) 
pe Kelonul Săvinești. studenții 
dovedindu-se mal siguri, la Elev

și mai mobili in teren. Cel mal 
buni in joc : Groza, Cionca, Csllt 
(Poli). Savu șl Mogoș (Relonul). 
In încheierea programului, for
mația locală A.S.A. Electromureș 
a Învins cu 3—0 (7, 9, 3) pe A.S.A. 
Buzău. Evoluție din nou bună a 
tlrgmureșenllor, de la care s-au 
detașat Pop, Borda și Dinca. De 
la buzoienl au jucat mal bine 
Teoc șl Mătușoiu. După două zile, 
oonduc neînvinse A.S.A. Electro
mureș șl Politehnica — cite 4 p, 
urmate de Relonul și Delta — 
cite 3 p, șl de A.S.A. Buzău si 
SARO — rite 2 p. (C. ALBU, 
coresp.).

I
I
i
I
I

Campionatele cluburilor sportive școlare I

NOI GIMNASTE BAT LA POARTA CONSACRĂRII
I

La un scurt interval de timp 
Sala sporturilor din Buzău a 
fost, pe parcursei a trei zile, 
gazda finalelor campionatelor 
de gimnastică ale cluburilor 
sportive școlare, unități care 
— de regulă — reprezintă ve
ritabile pepiniere ale sportu
lui de performanță. Este și 
motivul pentru care întrecerea 
a fost urmărită cu viu interes 
de un mare număr de specia
liști *i de un public larg. Au 
luat parte la competiție 159 
de concurente de la numeroa
se unități școlare din întreaga, 
țară. Cum era $1 Cresc, numă-

MOTOCROSIȘTII DE LA STEAGUL ROȘU BRAȘOV
CONDUC DETAȘAT IN
Ajunsă la a treia etapă, ac

tuala ediție a „Cupei Federației" 
la moto cros a reunit duminică 
pe traseul de la poalele masivu
lui Piatra Craiul’ii (organizarea a 
fost asigurată ireproșabil de 
A.S. Torpedo Zămești) aproape 
TO de alergători de toate catego
riile din 12 aecțil de moto. Aș
teptate cu mult interes de oei 
peste 5000 de spectatori, cursele 
la 250 cmc seniori și 125 cmc ti- 
Beret au constituit penultimul 
test al motocrosiștllor vizați să 
reprezinte țara noastră la etapa 
inaugurală a „Cupei Prietenia" 
— ediția 1983 —, care va avea 
loc In ziua de 1 mal în Polonia, 
la Ostrodzle.

Confirmîndu-și valoarea, tână
rul nostru campion de la seniori 
Ernest. Mfllner s-a detașat la 
elasâ 2&0 cmc într-un merituos 
învingător, tntrecăndu-și princi
palii adversari în ambele manșe 
cu câte o jumătate de tur. An
trenorul coordonator al lotului, 
Gheorghe Ioniță, este pe deplin 
mulțumit de comportarea alergă
torului nostru nr. 1. tn schimb, 
nu au satisfăcut evoluțiile senio
rilor Al. Enoeanu, L. Dan, N. 
Arabagiu și P TiWencu, care 
dovedesc atît carențe de ordin 
tehnic și fizic, oft și deficiente 
în pregătirea mașinilor pentru 
concurs.

La clasa IS5 cmc — tineret, 
cursa de la a fost do
minată conlos de ren rezen tanti! 
Clubului u** ci palul favo
rit. Alexandru ^imrj urmat
în clasament de coechipierul său 
L. Tomosvari.

„CUPA FEDERAȚIEI"
Disputele odor mai măei moto- 

clcllștl la clasele 50 cmc și 80 
cmc au fost cele mat populate, 
secțiile Muscelul Cîmpulung, 
LT.A. Buzău, Torpedo Zârr.eșu 
șl Steagul roșu Brașov prezen- 
dnd cei mai mulți juniori. Favo- 
rițM au confirmat bunele apre
cieri. Eugen Moașa și Bogdan 
Drăghid aflfaxiu-ae la al treilea 
H, respectiv, al doilea succes de 
etapă S-au mal Impus atenției 
Iulian ir.Lea fl« ani 5 cur. Clmpu-, 
xr.g Muscel fl Mihai Feraru (11 
ani t) de la Steaua.

Evol-ufed bine la toate clasele, 
reprezentanții duhului Steagul 
roșu Brașov au obținut puncte 
prețioase la Z&rnești șl s-au dis
tanțat ta clasamentul general.

CLASAMENTELE ETAPEI —
BS cmc — seniori : L E. Mfllner 
(Torpedo Zămești) a. Al. Encea- 
nr (St. r. Brașov). 3. L. Dan 
(Poiana CImptna), 4. F. Fodor 
(Electro Sf Gheorghe), 5. H. 
Pascu (I.VJ’.C. Băiooi), 6. M. Bu
buia (Torpedo Zămești) ; 125
cmc — tineret : 1. Al. Ilieș
(Steaua), 2. L. Tomosvari (Steaua), 
3. Fl. Pop (I-R.A. Tg. Mureș) ; 
W cmc — Juniori I : 1. E. Moașa 
(St. r. Brașov), 3. L. Pemu (Mus- 
oeha CSmpulurig), 3. C. Duță (Po
iana Ctmpina) ; M trac — juniori 
□ : 1. B. Drăghlcl (St. r. Brașov),
2. L. Baranyal (I.R.A. Tg. Mureș),
3. M. Lupul! (Electro Sf. Gheor
ghe). Clasamentul general după 
trei etape : 1 Steagul roșu Bra
șov 475 p,* 2. I.R.A. Tg. Mureș 
316 p, 3. Steaua 284 p, 4. Poiana 
Ctmpina 280 p, 5. Torpedo Zăr- 
neștl 250 p.

Troian 1OANITESCU

ml cel ma; mare de sportive 
au evoluat la categoria a îV-a 
(72), categorie la care nu mai 
puțin de 12 echipe au fost în
scrise pe foile de concurs. Un 
lucru care se remarcă de la 
bun inceput este acela că ti
nerele gimnaste de la C.S.S. 
Cetate Deva se impun tot mai 
viguros in arena competiționa- 
lă internă, ele repurtind la a- 
ceastă întrecere frumoase suc
cese Ia categoriile a IV-a. a 
m-a și a II-a. De asemenea, 
este plăcut să remarcăm bune
le rezultate realizate de gim
nastele din Focșani, situate pe 
locuri fruntașe la categoriile I 
și maestre. Vorbind despre a- 
ceastă ultimă categorie, men
ționăm că gimnastele bucu- 
reștence de la C.S.S. Dinamo 
au ținut să onoreze apropiata 
aniversare a trei decenii și 
jumătate de la înființarea clu- 
buhți Dinamo prin obținerea 
unor rezultate remarcabile. 
Disnnta dintre Simona Păucă 
și Cristina Zelenca pentru pri
mul loc la individual compus 
s-a încheiat cu succesul celei 
dinții, care nu a ratat nici un 
exercițiu. Această victorie ar 
trebui s-o stimuleze pe Simo
na pentru alte afirmări și mai 
prestigioase. Nu putem încheia 
aceste scurte însemnări fără a

I
menționa frumoasa impresie 
pe care o lasă de la un con- s| 
curs 1 Z L ‘ “
țence. Nu numai Liliana Bălan, 
clasată pe locul întîi la soi la 
„maestre**, dar și alte sportive 
din orașul de pe Dunăre au 
obținut rezultate notabile. .

tre o lasă de la un con- e| 
la altul gimnastele gală- I

ĂT , . ——. , . <—» î T î 1, n Ir ni'. .*>

Rezultate tehnice : cat. a IV-a 
— echipe: C.S.S. Cetate Deva 
181,00 p, C.S.S. nr. 1 Constanța 
178,45, C.S.S. Dinamo București
176.65, C.S.S. Focșani 176,25, C.S.S.
Onești 176,15, C.S.S. Sibiu 173,05 ; 
Individual compus : Luminița
Mlsoenoo (Cetate) 36,85, Laura Ni. 
colae (Dinamo) 36,25, Claudia 
Farkas (Cetate) 36,20 ; cat. a in-a: 
Cectlia Joc (Cetate) 37,70. Euge
nia Golea (C.S.S. nr. 2 Buc.) 
37,60, Augusta Bodea (C.S.S. 2 
Buc.) 37,15; cat. a n-a: Daniela Si- 
llvaș 37,75 șl Elena Cazan 37,75 
(ambele Cetate Deva), Mihaela 
Tănase (C.S.S. Galați) 37.70 ; cat. 
I : Corina Mânu (C.S.S, Focșani) 
36,75, Simona Bortoloti (C.S.S. 
Onești) 36.35. Laura Mlghiu 
(C.S.S. Galați) 35,90, Agemola 
Păduraru (C.S.S. Galați) 65.85, 
Adriana Bițu (C.S.S. Petroșani) 
35,55, lullana Petrea (C.S.S. Ga
lați) 35,50 ; maestre : Slmona
Păucă (C.S.S. Dinamo Buc.) 
37,975, Cristina Zelenca (Dlnamo)
37.65, Ștefania Marin (C.S.S. Foc
șani) 36,55, Mariana Sllișteanu 
(Dlnamo) 36,20. Irina Gheorghiu 
(Dinamo) 36,00, Liliana Bălan 
(C.S.S. Galați) 36,00.

DE LA I.D.M.S
MAGAZINELE AUTO IDMS livrează ptaă Ia 30 aprilie a.c. 

autoturisme DACIA după-cum urmează:

cu livrare de la IDMS Iași

Mag. București pînă la 6.000/1983
6.050/1983
6.700/1983

w Pitești w „ 600/1983
2.700/1983 j

Brașov N M 1.800/1983 
2.000/1983 i 
3.500/1983 •

M Bacău M „ 1.000/19S3
1.500/1983

M Baia Mare M 2.300/1983
Cluj „ 2.650/1983

»> Reșița w „ 450/1983
M Craiova M „ 900/1983
W Timișoara W „ 2.000/1983 

2.800/1983
Iași n H 50/1983

cu livrare de 1* IDMS Reșița

cu livrare de la IDMS Pitești 
cu livrare de la HOMS Craiova

cu livrare de la IDMS Cluj 
cu livrare de la IDMS B. Mare

pentru cumpărătorii din jud. 
Sibiu

Vinzările se efectuează in funcție de stocul de autoturisme 
șl capacitatea de livrare a fiecărui magazin.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

...Un intermezzo cu fotbalul nostru intern, 
da prima divizie, Intre ceea ce a fost sîmbâtâ 
seara pe „aprinsul4* stadion „23 August4" din ca
pitala țării și ceea ce va fi astăzi după-amiazH 
in... capitala *83 a fotbalului romănesc, pe ga
zonul „Centralului44 din Craiova.

,..Un intermezzo cu Bența, Libiu, micuțul Hagi. 
tot mai percutant de la meci la meci, cu Jurcă, 
Pițurcă și ceilalți, intre cele doud mari bdtdlitl 
aprige, una condusă magistral de „tricolorii*- 
noștri spre o victorie așteptată timp de SO de 
ani și aZ cărei ecou a înconjurat deja lumea! 
și cealaltă, pregătită minuțios in acesta ultimd 
ore de echipa lui Ștefănescu și Bălăci, devenita 
și ea, tn această primăvară, a noastră, a tuturor] 
celor ce iubesc fotbalul. g

Așadar, intre o stmbătă de vis și o miercuri 
pe care o dorim la fel, ieri— meciurile etapei 
a 25-a, o etapă care a avut ca puncte de «traci 
ție partidele din Trivalea lui Dobrin și din Vale/fl 
lui Cavai și Băluță, acolo unde s-au deplasat 
fruntașele clasamentului, Dinamo și Sportul stui

DOUA PUNCTE
CORVINUl F.C.M. BRAȘOV

timp
6 000 
(min.

DE S
noros, spre sfîn
Șuturi: 1^—8 (j
9), respectiv C

Stadion Corvinui; teren, bun; 
plouat puțin; spectatori - circa 
nere: 16—5, Au marcat: PETCU 
BENȚA (min. 43).

CORVINUL: Alexa - Redn<ic, _
59 Oncu), KLEIN, Petcu, MATEUȚ — Gabor, Ghițâ (m

F.C.M. BRAȘOV: CLIPA - Ștefan, PANACHE. Naghi, 
Spirea, Bența — Lâcâtuș, VÂIDEANU, BatacWa.

A arbitrat foarte bine Al. Mustâțea; ha Wnie: A. 
Pitești) și M. Sto-enescu (București).

Cartonașe galbene: BENȚA, ȘTEFAN. i
Trofeul Petschovschi: 9. La speranțe: 3-0 (3-0).

Dub induc, Andone*^

HUNEDOARA, 19 (prin tele
fon).

Intr-adevăr, F.C.M. Brașov a 
cîștigat, ieri, la Hunedoara două 
puncte de (A)ur, care o pro
pulsează în lupta echipelor cu 
șanse de supraviețuire pe sce
na primei divizii. Reușita oas
peților se datorește în princi
pal tacticii aplicate de mai toa
te formațiile în 
părare ermetică, 
declanșarea unor 
rapide. Corvinu]

deplasare : a- 
dublată de 
contraatacuri 

a evoluat sv.b

posibilitățile 
clătinat la I 
ofensive ala 
înaintașii aj 
din 
nii 
au 
ma 
ele 
GHERGHE 
mis balonu 
l-a reluat î 
tia oaspețo 
două minul

poziții 
au înce] 
obținut
execută 
au des

ALî
STEAUA

JOC, MAI BU
„POLI*4 TIMIȘOARA

Stcdion Steoua; teren bun; timp noros, ploeie; 
Șuturi: 17—5 (pe poartă: 9-1). Cornere: 16-3. Au 
eiMPEANU (min. 70), FL. MARiiN (min. 87).

Ang h e>lin i, Be loded'ici, 
Mi neo (min. 84

STEAUA: Nițu
Popa (min. 40. BARBUf, 
Cimpeanu.

POLITEHNICA: rj__ ;...... __ ____ , ___ _
Vlâtânescu, MANEA, Rotaru, BOZEȘAN — Anghei, Gi

A arbitrat bine T. Crâciunescu; la ftoie: N. I 
Vîlcea) și A. Gheorghe (Piatra Neamț).

Cartonașe galbene: MANEA, MAJARU.
Trofeul Petschovschi: 10. La speranțe: 3-3 (2—1).

Moise (min. 69 Sucii»)

Duipă felul cum a început me- 
“■* ' 14, naportul de

L0—0 !. . .) se 
se va impune 

militariii au 
repriza se-

ciiui (in minutul 
cornier e era de 
părea că S-teaaua 
rapid. Și totuși, 
trebuit sâ aștepte _ _.r___
cundă pentru a' se desprinde de 
tenacele lor adversar. . . 
narea deschiderii scorului 
însâ explicații nu numai 
buna orgianizare a timiș premier în 
J ‘ ‘ jocul greșit

timp de 
n-au căutat 
decât prin...
pe care — 

grupată a

defensivă, cl șl In 
al militarilor cane, 
peste 50 de minute, 
să marcheze altfel 
acțiuni individuale, 
normal — apărarea

IO VAN,. 
FI. Mo

Șundc,

Amî- 
are 

In

oaspeților 
rință. A 
primei p. 
practic, d 
cea din i

Mijlocaș 
tie, totus 
seria golii 
nlc (mini 
nație cu I 
se pe aJ 
joacă aci 
mal multi 
ritorială, I 
duce la I 
mln. 70,1 
vitură 11

„BIS“-UL LUI
CHIMIA Rm. VTLCEA 
S.C. BACAU

2 (2)
0

bun; timp
— țirca

Stadion „1 Mei"; teren 
rece și umed; spectatori 
6 000. Șuturi: 19-3 (pe poarta: 6-1). 
Cornere: 12-2. A marcat: ALEXAN
DRU (min. 30 șl 32).

CHIMIA: Roșcat — Teiîeșpan, BAS- 
NO, Udreo, CIN CA - ALEXANDRU. 
Vergu, NICULCE - Verigean-u (nvîn. 
70 Udricâ), Gîngu (mln. 62 lovan), 
CARABAGEAC.

S.C. BACAU: Mangeac — Andrieș, 
CARPUCI, C. Solomon. Ehisel 
teol, I. Solomon (mln. 46 
ȘOȘU (mln. 70 ViscreaTtu) 
ru, AntahF, PENOFF.

A a»rbltrait foarte bine D. 
ha Mnîe: P Balaș țl M. 
(toți d4n BueureștQ.

Cartonașe galbene: ELISEI.
Trofeul Petschovsch?: 9, La speran

țe: 0-2 (0-0).

— Ar- 
Botez), 
Chita-

Petrescu;
Nknrleect

RM. VILCEA, 19 (prin tele
fon.

O jumătate de oră gazdele 
nu au reușit să desfacă apăra
rea oaspeților. Băcăuanii ju
cau „strîns“, cu marcaj și 
presing, vîlcenîi cu pase mă
runte și devieri mol, care nu 
puteau să păcălească pe nimeni. 
Pînă în min. 30, cînd ALEXAN-

AL
DRU g. 
puterniJ 
trimițîn 
1—0. A 
și pe 
cău a d 
sivă, s-l 
versarul 
ții înal 
numai I 
semenel 
șl al| 
un trill 
ultimul

La 2| 
băcăual 
rațl iii 
mai rfl 
scor dl 
Iar aci 
jorat I

ale luH 
reu j<fl 
Aici, ■

■ 
geau ■ 
gre-srfB

poartM



F.C. ARGEȘ 
DINAMO

LIDERUL - NICI UN ȘUT PE POARTA ! BOLONI - APARARE... ITALIANA

DIAMANTINO...
■ ii~~„deschiderea11 rundei, liderul a pă- 
H>ina terenul din Pitești, convingîndu-se 
B golul primit - că nu este întotdeauna 
Iforțezi, în deplasare, șahul etern pentru 
i-Apoi, după ora 17,30, etapa propriu-zisă 
I ca un veritabil vulcan, tonul dindu-l 
I dată formațiile aflate tn deplasare, cu 
brașov in prim-plan, dar pi cu A.S^A. 
leș șl Sportul studențesc, echipa alb-ne- 
lin Regie apropilndu-se amenințător de 
liderului.
L ciștigat și Chimia, șt F.C. Bihor, și F.C. 
ta, care a predai din nou lanterna roșie 
ftimișorene, a pierdut Corvinul, pentru a 
Ird pe teren propriu tn acest campionat, 
țtat cinci penalty-uri, s-au irosit alte mari 
le gol, cu bare... Intr-un cuvînt, etapa a 
leresantă, a avut de toate, dar a avut 
b acele aplauze și flori pentru „tricolori" 
F le dorim repetate și pentru craioveni. 
lenfica...

Laurer.țiu DUMITRESCU

1 (0) 
o

Stadion „1 Mai*; teren excelent; 
timp închis; spectatori — circa 15 000. 
Șuturi: 10-5 (pe poartâ: 4—0). Cor- 
nere: 8-3 A marcat: JURCA (min. 
63).

F.C. ARGEȘ: '.ristion - VOICU, 
STANCU, MOICEANU, Tulpan - Ro- 
mar». Badea, îovânescu, M. ZAMFIR 
(min. 55 Nka) - J'irrcâ Radu H 
(nw, 28 Ralea).

DINAMO: Monaru - I. Marin, DI
NU (min 66 Stredie), Al. Nlcoloe. 
Stânescu - MOVILA, Augus€n (min 
63 MuJțescu), Custov, Drognee — Vde- 
tuș, O rac.

A arbitrat sots focă tot R. Petrescu; 
«a linie: L Moierearxj 
Brcîov) ți Ș. Necșulescu 
— ultimul cu greșe-'i.

(ofttbil dtr
(Tîngcv^te'

ZAMf*
lo

TE9 PENTRU »
U

2 (1-2)

sprize o
5), Cor. 
>. T) |l

IHERGHE,

ibH din

ferea s-a 
lacțiunile 
lui, iar 
Ita chiar 
[Brașove- 
I după ce 
L In ur- 
lii dintre 
lil prin 
Lre a tri- 
I și apoi 
(-1. Bucu- 
it numai
i tot du-

pă o lovitură de colț PETCU 
(min. 9), cu capul, a expedia» 
mingea in poartă : 1—1. Corvi- 
nul a avut apoi mai mult timp 
inițiativa, dar F.C.M.-ul S-a 
apărat cu suficient calm șl a 
declanșat contraatacuri pericu
loase. Dintr-o astfel de acțiu
ne, în min. 43, după două cor- 
nere la poarta lui Clipa, BEN- 
ȚA a trecut de apărarea ad
versă, Alexa i-a ieșit tn in- 
tîmpinare la 20 m și brașovea
nul a șutat precis : 1—2.

După pauză, fizionomia jo
cului a rămas aceeași : hunedo- 
renii au dominat copios, pe
rioade îndelungate cu fundașii 
pe linia de centru, au mai ob
ținut o suită de comere, Gabor 
(min. 69), în poziție favorabilă, 
n-a ajuns balonul la centra
rea lui Andone, iar Andone 
(min. 87) și Klein (min. 88) au 
greșit ținta. Deci, 
înaintașilor Corvinului a 
la acest rezultat, 
tuie o

PITEȘTI, 19 (prin telefon)
Meci așteptat cu viu interes, 

dovadă fiind tribunele pline, 
dar jocul a fost sărac pe plan 
tehnic și spectacular, mai ales 
In prima repriză. Au abundat 
obstrucțiile, faulturile si min- 
giile aruncate (AL Nicolae. de 
pildă), greșelile de arbitraj, 
care au completat acest tablou 
nedorit- Dealtfel, raportul șu
turilor in primele 45 de minute 
este edificator (și nemulțumi
tor pentru două echipe frun
tașe) : 5—2 (pe poartă : 2—0) 
F.C. Argeș a dominat 
ritatea timpului, dar 
nu s-au descurcat m 
rării aglomerate și a 
lui strins practicat de bucures- 
teni, mijlocașii Ier păcătuind 
prin căratul baloanclor. Dina-

In majo- 
piteș tenii 
fata apă- 
marcaju-

mo a oferit prea puțin pentru 
un lider, marginindu-se la o 
defensivă strictă. în speranța 
unui scor alb. Ceea ce s-a in- 
timplat pînă la pauză, pentru 
că n-au existat decit două o- 
căzii de partea gazdelor. Jurcă 
(min. 22) și Roman (min. 30), 
in timp ce la poarta cealaltă 
Movilă a avut și el 
tuație, in min. 27. 
min. 41, tușierul S. 
l-a oprit nejustificat 
in situație favorabilă

După pauză, întâlnirea a de
venit mai atractivă dar nive- 
tal tehnico-tactic a rămas de
ficitar. Gazdele au fost mai in
cisive, acționind mai pe poar
tă. După o fază reușită in min. 
61 (la combinația Ralea — Nica 
— Badea, cind șutul ultimului 
a trecut pe lingă poartă), in 
min. 63 F.C. Argeș a marcat 
golul victoriei : luvlneseu a 
profitat de neatenția apărători
lor dinamoviști. a recuperat un 
balon in apropierea careului, a 
pătruns spre linia de fund, a 
centrat. Ralea a reluat eu eapnl 
9i JURCA. tot eu capul, a în
scris din apropiere. Văzindu-se 
condusă, echipa oaspete a ieșit 
la joc. dar sterilitatea atacului 
nu i-a permis să finalizeze. Și 
astfel gazdele au obtinut o pre
țioasă și meritată victorie. Să 
mai consemn ăm că în min. 
28. Ra&i n • părăsit 
teress—l accideotat de AL 
Nicolae. tn timp ee cam
pionii l-au pierdut — in min- 
65 — pe Dinu, accidentat la cap 
de către Ralea intr-un duel ae
rian pentru balon.

MECI NUL CU

F.C. OLT
AS. A, TG. MUREȘ

I O)
1 (1)

REPRIZA
co 10 OOO.
(min. 52),

OICA. St
MAJARU,

I

MURAR -
Lehmon). 
din Rm.

kt cu ușu- 
e parcursul 

n-a avut, 
|e de gol. 

Stoica, 
avea să 

deschide 
puter- 

combi-

tn

ind 
o

pătrunse- 
Gazdele 

it, pasează 
batea lor te- 
pronunițată, 

sco.ru3ul : in 
■ută O 10- 
lozitie late-

u
■t să ști teze 
■antă (25 m), 
■a vinclu : 
■ol l-a atras 
Ici B. C. Ba- 
liiat în ofen- 
I terenul ad- I astfel spa- 
limiei. După 
le, pe un a- 
Ipăzit, Gingu 
I au executat 
I finalizat de
rece.
le jucase, căci 
I și neinspi- 
stac, nu le-a 
să apere un 

pi rezonabile. 
1 nu s-a ma
nă, in ciuda 
doua repriză 

i a muta me- 
ul băcăuan, 
două rînduri, 
rpuci respln- 
i singura lor 

(mln. 86), 
, a șutat im- 
îai 7 m de

Ion CUPEN

o bună si- 
Apoi, In 

Necșulescu 
pe Roman

PERIPEȚIIS

imprecizia 
dus 

care consti- 
surpriză de proporții !

JIUL PETROȘANI 
SPORTUL STUDENJEC

0
0

Pompiliu VINT'LA

*

SECUNDA
piu și CIMPEANU reta cu capul, 
in plasă, de la cițiva pași, ast
fel indt Suciu (intrat In poartă 
de câteva secunde) la primul 
contact cu balonul. . . scotlndu-1 
din plasă I Meciul este decis; 
dar tocmai acum Încep să se 
vadă și timișorenii mai mult In 
atac, în mln. 75, Murar fiind 
toarte aproape de gol, iar In 
mln. 60 șl 81 Angheă șl Manea 
obâiigîndu-1 pe Nlțu să intre în 
roL In final, Steaua aduce sco
rul la proporții maâ apropiate 
de realitățile partidei, marcând 
prin FL. MARIN (mln. 87), cu 
capul, ia un corner executat de 
Majaru.

In ansamblu, joc bun al ste- 
liștiăor (de ce Insă, doar o re
priză?!) șl replică fără prea 
multă convingere a lui „Poli", 
care are, credem , resurse sl. ■ • 
lot superioare locului aău In cla
sament șl... timidității cu care 
a intrat pe teren.

Radu URZICEANU

C1MPEANU reia cu capul,

Stadion .Jiut": teren b«i; tiap 
nec cu rofcri. d« rine șl ploai.; 
^^totori — circo 6 000. Șuturi: 9-2 
(pe poartă: 7—1). Comere: 13-3.

JIUL: Covo - V. Pepa. N.og- W 
itav, P. Grigor. — VARGA. MUIA. 
DOSAN - Stoinoicu («in. N M 
Morion). ȘUMULANSCHI. Bo-vtă

SPORTUL STUDENȚESC: SPER ATU 
- M. Mibai, CAZAN. TORGULESCU. 
MUNTEANU H - CJrihato. rană. T»r 
heș - Fl. Grigor, (min. «0 Lota). M 
Sandu, Bocvre^u (mln. 46 O tom» 
ou).

A orbitrot .otiriăeătar O. So«^; 
Io Hote: a Pădurăritai (amM de 
Orodec) șl L V^ea (Crotam).

Cortonoțe galbene: P. GROCRE
VARGA, NEAGU. M. MIHAI, TERHEȘ 
CHIHA.A a

Trofeul Potacbonchl: 9. La «peran. 
|a: 1-2 (0—2).

PETROȘANI, 19 (prin telefon) 
fon)

Meci de mare tkiamatism, te 
oare studenții bucurestenă (du
pă ce aflaseră rezultatul de le 
Pitești) au Intrat pe teren eu 
gîndul remizei. Șl au obținut-o. 
ptaă la urmă, deși finalul par- 
tădei a coincis cu atacuri in va
luri ale formației locale, care. 
Unsă, nu s-au soldat cu goL 
datorită inspirației kil Speriate: 
*1 totervențlilor celor patru fUn-

CRAIOVENII AU UN SINGUR GIND
(Urmart din pag. I)

tire. Prilej de a culege cîteva 
impresii despre returul cu Ben
fica. Antrenorul principal C. 
Oțet ne-a făcut următoarea 
confesiune : „Ne-am străduit 
să obținem o refacere a celor 
care au jucat atît de solicitan
tul meci cu Italia in paralel cu 
munca intensă dusă cu restul 
lotului pentru ca si ceilalți să 
re situeze la parametrii maxi
mali de formă. Ne dăm seama 
că avem in fată un meci mai 
greu decit cel de la Lisabona 
Din două motive : mai tatii 
din punct de vedere al necesi
tății construirii unor acțiuni 
variate si eficiente spre a ne 
asigura victoria ; al doilea,' fi
indcă, așa cum am constatat 
din toate înregistrările pe care 
le avem, Benfica este o adevă
rată maestră a contraatacului. 
Trebuie, prin urmare, să jucăm 
excelent in atac si fără greșea
lă tn defensivă. Am toată con
vingerea că băieții mei vor de
păși si acest foarte greu obsta
col numit Benfica". ȚICLEANU: 
„Aceia dintre noi eare avem 
forțele intacte, neparticipind la 
meciul cu Italia, trebuie să pu
nem mult mai zdravăn umărul 
pentru a păși in finală". GEOL- 
GAU : „Marea mea bucurie de 
a fi jucat tn echipa națională 
ia victoria cu Italia nu va fi

Întreagă dacă nu vom trece si 
de Benfica". In privința for
mației, problema principală este 
găsirea soluției de înlocuire a 
lui Negrilă, suspendat pentru 
două cartonașe galbene. După 
toate probabilitățile, antrenorii 
craioveni vor merge pe formu
la cu Ungureanu fundaș dreap
ta. el jucând la începutul ca
rierei sale pe acest post. si 
Irimescu pe acela de fundaș 
stingă, post în care si el a e- 
voluat adeseori. In rest, formu
la obișnuită a Universității pen
tru marile examene europene, 

în tabăra portugheză am gă- 
multă prudentă, dar oaspe- 
nu-și ascund speranțele de 
obține calificarea.

noutate din

sdt 
tu 
a 
rea 
pentru meciul de la 
numește Stromberg, 
antrenorul Eriksson 
nează să-l alinieze 
primul minut in linia de mij
locași. dar cu un rol ofensiv 
foarte pronunțat. Suedezul, ca
re vine, ca și Eriksson, 
clubul din Goteborg, a 
rat ziariștilor portughezi 
zenti aici la Craiova că 
te foarte mult să joace a doua 
consecutivă finală a „Cupei 
U.E.F.A.". Semșe de întrebare 
prezintă utilizarea lui Alves, 
accidentat în partida cu Amo- 
ra. Dacă nu va putea juca, el 
va fi înlocuit cu Jose Luis. 
Benfica a mai efectuat un an-

___ Ma- 
formația 

Craiova se 
pe care 

intentio- 
chiar djn

de la 
decla- 

pre- 
dores-

Stadion „ț Moi"; teren bun: timp 
ploios; spectatori — circa 6.500. Șu
turi: 20-6 (pe poarta: 10-3). Cor- 
nere: 6—1. Au marcat: CIORCERI 
(mm. 26) și PIȚURCA (min, 43, din 
11 m).

F.C. OLT: Ariciu - PREPELIȚA, 
Bumbescu, Câțol, Despa — Burleanu 
(mln. 46 Balaur), BARBULESCU, Ef
timie - M. Popescu (min. 60 State), 
iomandi, PIJURCA.

A.S.A. VARO — Szabo, Jenei, Ispir, 
Goll - C Hie, Both II, B4ro I, BO- 
LONI — Ciorceri, Motet! 
Varga).

A arbibat satisfăcător M. 
rodea); la Hnie: N. Bițin 
Sl M. Axonte (Arad).

Cartonașe galbene: PREPELIȚA. IA- 
MANDI. VARO, BOTH II, BOLONI.

Trofeul Petschovschi: 9. Lo speran- 
țe: 5-2 (3—1).

(mln. 50

Neșu (O-
(Sa Ionic)

vorabilă ; min. 21 — Prepeliță 
lu fel ; mln. 25 — Eftimie, 
bară), dar, clnd nimeni nu 
aștepta, marchează oaspeții. _
min. 26, Buloni aruncă o minge 
mult în față, CIORCERI o urmă
rește circa 20 de metri, îl dri
blează pc Ariciu și o trimite în 
bară, apoi in plasă. Urmează a- 
tacuri insistente ale gazdelor, a- 
devărat asediu la poarta mureșe
nilor. eare se soldează in min. 
30 cu un gol înscris din plonjon, 
cu capul, de lamandi, dar arbi
trul (nu înțelegem de ce ?) îl a- 
nulează. In min. 43 se produce 
egalai ca : trei jucători de la 

îl atacă pe lamandi în 
. ’ să joace 

just — se acordă 
pedeapsă, pe care 
transformă impcca-

în
S9
In

SLATINA, 19 (prin telefon)
După un moment festiv — In 

cadrul căruia Iul B613nl. autorul 
golului din meciul cu Italia, i-au 
fuet lnmtnale flon șl o cupă — 
cele două combatante s-au an
gajat tn dispută... studlindu-se 
circa 15 minute. Abia după a- 
ceea a Început de fapt meciul, 
gazdele ataclnd In trombă poarta 
apărată 
a avut Oltul (mln 5 
pe lingă poartă, din poziție fa-

de Varo. Ocazii clare
Eftimie,

A.S.A.
careu, împiedicindu-l 
mingea și - 
lovitură de 
PIȚURCA o 
bii ; 1—1.

în pauză, 
trenorul naționalei, 
ț-escu, 
spectator, 
ciului se 
insistentă 
pnntr-un 
de Ia 
chipe 
llan". 
(min. 
turcă 
Se remarcă în această , _ __
portarul mureșenilor, Varo. După 
aspectul jocului, gazdele meri
tau victoria, dar... fotbalul se 
joacă pe goluri.

aplauzi pentru an- 
Mircca Lu- 

care apare in tribună ca 
Partea a doua a rne- 

desfășoară pe o ploaie 
și se căraei 

atac continuu 
F.C. Olt în fața 

care se apără in .
Pe . rînd ratează 
57), Balaur (mir.
(min. 61), Stata (min. 63). 

perioadă

:erizen.ză 
ce’or 

unei e-v 
.stil ;ta- 

ndi 
GO), Pi-

Modesto FERRARiiXS

DOAR
F.C. BIHOR
PETROLUL PLO'EȘTI

DORU NICOLAE
3 (2)
1 dl

(prin telefon) 
Începutul parti- 
faultat la 18 m,

ORADEA, 19
Curind după 

del, Kun este 
arbitrul lasă avantaj și ata
cantul orădean, intrat In su
prafața de pedeapsă, este agă
țat de portarul Mirzea. GROSU 
execută lovitura de pedeapsă 
0 este I—9 pentru gazde. Pe
trolul a echilibrat repede jo
cul și după ce Călin a șutat 
tn stilpul din dreapta Iui Balaș,

LIBIU n-a mai greșit ținta, 
înscriind din afara careului de 
16 m : 1—1. în minutul 28, 
Dorn Nicolae, singurul atacant 
inspirat in acest meci, centrea
ză excelent pînă la NEDELCU, 
aflat in careul mic, și acesta, 
cu capul, înscrie : 2—1, fază în 
care portarul ploieștean s-a 
accidentat

După pauză, cu Kiss improvi
zat ca atacant în locul lui Ne- 
delcu, F. C. Bihor domină, dar 
nu poate înscrie, deși a avut 
bune ocazii de gol, cum a fost 
aceea din min. 50, cînd Knn 
a scăpat singur, a scos și por
tarul dintre buturi, dar s-a îm
piedicat în... propriile-i picioa
re și~ a căzut... Multe dintre o- 
cazii au fost ratate de KISS 
in ultimul sfert de oră al par- 
tidei, execuțiiie tehnice de 
„atacant" ale acestuia fiind hi
lare, compensate însă — iată — 
prin golul înscris in min. 83, 
cind a fructificat cursa solitară 
pe extrema dreaptă a lui Doru 
Nicolae.

Deși a obținut o victorie me
ritată și mult dorită, în jocul 
echipei gazdă, slab de această 
dat^ s-a făcut simțită întreru
perea îndelungată.

Paul SLAVESCU

HAGI NU SE LAȘA
F. C. CONSTANȚA
GS. T1RGOVIȘTE

4 (1)
1 (0)

trenament marți după-amiază, 
in care a repetat cu insistentă 
acțiunile 
mația pe 
probabilă 
nicat că 
ficări de

Cîteva
nicii suporteri craioveni.
cum au dovedit-o de atîtea și 
atitea ori, ei vor fi, din nou, 
cu inima și cu încurajările 
lingă Universitatea Craiova, e- 
chipa care este acum formația 
fanion a fotbalului românesc în 
importanta competiție a clubu
rilor europene, „Cupa U.E.F.A." 
Avem convingerea că ea va 
faoe. printr-un succes atît de 
așteptat, și jumătatea de pas 
care i-a mai rămas pînă la fi
nală !

de contraatac. For- 
care o publicăm este 
Întrucât ni s-a comu- 
pot interveni modi- 
ultimă oră.

cuvinte și despre vaj- 
Așa

Stadion „1 Moi*; tarea bun; timp 
irutarte: spectatori - circa ÎS 000. Șu
turi: 18-11 (P« poartă: 12-4). Cor.
nere: ie—2. Au marcat: HAGI (min. 
42 șl 82), BUCURII (mtn. 47), CA
RAMALAU (mia. 58 - dto 11 m).
respectiv KALLO (min. 52 — din 11 m).

F.C. CONSTANJA: Lcsc-j 
Someș, Dinu, Caeamalâu 
Drogeanu, PETCU. Rueu 
Buduru) — PENAJ (min. 
dorron), HAGI. '

C.S. T1RGOVIȘTE: Mia 
tfn (m’m. 70 Greoca). 
ENE, Ttrrcu — KoKo. Agkj, O. I 
PESCU, Aelenei (min. 70 terta) 
V. Radu, COJOCARU.

- LICA. 
GACHE, 

(mln. 46 
82 I. Mol-
— Comtan- 
Dumftretau, 

PO-

A orbitrat bine Fl. Popescu; Ic li-
.................. “ • * |lrWe: I. Coț (ombH din 

V. Antohl (Ieși).
Cartonașe galbene: O. 

CARAMALAU, V RADU, 
Trofeul Petschorschl: 10. 

fe: 7-0 (4—0).

Ploleșt?)

POPESCU, 
SAMEȘ.
La speran-

CONSTANȚA, 19 (prin tele
fon)

Partidă de mare luptă pe Li
toral. cu multe dueluri specta
culoase, dar, pe alocuri. prea 
aspre : ceea ce a determinat pe 
conducătorul jocului să fluiere 
mult șl să acorde cuvenitele 
cartonașe galbene. Gazdele au 
obtinut o victorie pe deplin me
ritată, la un scor care nu prea 
se contura după primele 45 de

mlnute. Nu se contura, pentru 
că tîrgoviștenii s-au baricadat 
bine In defensivă, închizînd cu
loarele spre poarta lui Mia. De 
aici precipitarea, lipsa de luci
ditate a constănter.llor într-o se
rie de momente (min. 5, 9, 14, 
10 sl 34) In care puteau deschide 
scorul la frumoasele faze create 
mai ales cțe către llagi, motorul 
echipei. Toate acestea nu înainte 
ca în mln. 3 Cojocaru, la o 
greșeală a lui Sameș, să trimită 
incredibil peste „transversali". 
Primul gol s-a tot amînat și a ve
nit abia in min. 42 : HAGI a re
luat sec, cu capul, tn plasă, ba
lonul centrat impecabil de Pe- 
niu : l—o. Imediat după reluare 
(min.' 47), Drogcanu centrează de 
pe dreapta la Pctcu, acesta ii pa
sează lui BUDUR'J și gol de... 
kinogramă : 2—0. Tirgovlștenii ies 
mai curajos la joc și Cojocaru 
obține un penali , transformat 
de KALLO: 2—1. Ca niciodată, 
gazdele nu se mai descumpănesc 
sl. în min. 58. Hagi pătrunde vi
jelios în careu, « ilenei îl „a- 
găță" Și CARAMALAU transfor
mă lovitura de la 11 m : 3— 
Jocul crește în Intensitate, oas
peții aleargă după gol. Greaca 
sutează la rădăcina barei in 
min. 80, după care HAGI semnea
ză (min. 82) ultimui gol al me
ciului : cursă de peste 30 m, în 
care a driblat totul In cale, in
clusiv pe portarul Mia. Anlauze 
la scenă deschisă pentru Hagi, 
care îșl conduce Încă o dată e- 
chlpa la victorie.

Stelian TRANDIFIRESCU

AD'IIMSiniTIA DL STAI LOTO PRONOSPORT INTORNEAlA
JUCAȚI DIN TIMP NUMERELE 

PREFERATE !
Astăzi a început vinzarea bile

telor pentru tragerea specială 
pronoexpres-Olimpic care va 
avea loc miercuri 27 aprilie 1963. 
In cadrul a șase extrageri în trei 
faze, care însumează 38 de nu
mere din totalul de 45, partlci- 
panțUor li se oferă șanse multi
ple de a câștiga autoturisme 
„Dacia 1300", mari sume de bani 
variabile și fixe (în frunte cu 
cele de 50.000 lei) șl excursii In

U.R.S.S. sau R.P. Bulgaria. Bi
letele de 23 lei varianta, achitate 
sută la sută sau 
la sută, au drept 
toate extragerile, 
și pe variant e 
combinații „cap 
dau posibilitatea 
sulte de elștlguri 
categorii.

ta cotă de 25 
de ctștigurl la 
Se poate juca 
oombinate sau 

pod", care 
a obține 

mal multela

★
Tragerea obișnuită 

de astăzi, 20 aprilie 
levlzeazd In direct în jurul orei

Pronoexpres
1083, se te-

1)6,45, In pauza meciului de fot
bal Universitatea Craiova — Ben
fica Lisabona.
CtȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 17 APRI
LIE 1983

Cat. 1 (13 rezultate): 2 va
riante 100% a 37.458 lei si T2 
variante 25% a 9.365 lei;

Cat. a 2-a (12 rezultate): 18 
variante 100% a 2.836 lei și 
245 variante 25% a 709 lei;

Cat: a 3-a (11 rezultate): 205 
variante 100% a 399 lei și 
2.558 variante 25% a 100 lei.



Au început campionatele europene de lupte libere
.....................    , . ■ .. --------------------------------------------------- H,

In concursul de tir al armatelor prietene

TRAIAN MARINESCU A FOST ÎNVINS DE... JURIU I
BUDAPESTA, 19 (prin tele

fon). întrecerile celei de a
XXVI-a ediții a campionatelor 
europene de lupte libere au
început marți dimineața la
Palatul sporturilor din capita
la Ungariei. în competiția con
tinentală se află luptători fran- 
tași din 21 de țări, printre 
care Anglia, Austria, Bulgaria, 
R.D. Germană, R.F. Germania, 
Polonia, România, Suedia, Tur
cia, Uniunea Sovietică și Un
garia. Conform noului sistem 
de desfășurare aplicat la a- 
ceastă ediție, chiar din prima 
zi au intrat pe saltelele de 
concurs toți-'luptătorii celor 10 
categorii de greutate.

Iată cîteva amănunte privin- 
du-i pe sportivii noștri. La 
categoria cea mai mică, 48 kg, 
Nicu Hîncu a repurtat o fru
moasă victorie în meciul inau
gural, învingîndu-1 categoric 
la puncte pe sovieticul V. Ka- 
ramciakov. tn prima repriză 
lupta a fost mai echilibrată și 
s-a încheiat cu un avantaj 
minim pentru Hîncu : 2—1. In 
cea de a doua însă. luptătorul 
român, mult mai încrezător în 
posibilitățile sale, s-a detașat 
treptat-treptat fără a-i da ad
versarului nici o clipă de ră
gaz. Scor final: 11—1. Tot cu 
un sportiv sovietic. R. Kara
vaev, a luptat în primul med 
și Aurel Neagu (57 kg) șt la 
fel de echilibrat în rundul I: 
0—1. Numai că In cel de al 
doilea. Neagu n-a reușit să 
pareze toate atacurile adver
sarului Și astfel a pierdut la 
puncte : 2—4. La următoare* puncte : 3—7. Gheorgbe Fodore

IERI A PLECAT LA BUDAPESTA
LOTUL DE LUPTE

Echipa de lupte greco-roma- 
ne a tării noastre a plecat a- 
■eaxă la Budapesta pentru a 
participa la campionatele euro
pene, care vor începe după în
cheierea întrecerilor continen
tale la „libere". Iată-i pe cei 
10 luptători români : Ilie Minți 
(cat. 48 kg). Constantin Alexan
dru (52 kg), Nicolae Zamfir 
(57 kg). Constantin Uță (62

SPORTIVI DIN OPT JLRI IA CAMPIOUHlf
INTIRNAJIONALE DT

Tradiționalele campionate in
ternaționale de sărituri în apă 
ale României — aflate la edi
ția a 16-a — vor fi găzduite, 
ca de obicei, de bazinul Olim
pia din Sibiu, întrecerile ur- 
mînd să se desfășoare joi și 
vineri. Actuala ediție se bucu
ră de o participare de excep
ție, la competiție luind parte 
juniori (concursul este rezer
vat acestei categorii de vîrstă) 
din opt țări: Bulgaria, Ceho
slovacia, R.P. Chineză, R. D. 
Germană, Polonia, România, 
Ungaria și U.R.S.S. Lotul ro
mân pentru „internaționale" 
este alcătuit din: Luiza Nico- 
laescu, Ileana Pîrjol. Andreea 
Dragomir, Cristina Szakacs, 
Cristina Timar, Adriana Răz- 
loagă, Monica Baba, Cătălin și 
Adrian Cherciu, Călin Hila, 
Nicolae Lepăduș, Florin Ava- 
•iloaie și loan Petrache; an
trenori ai lotului de juniori: 
Constantin Totan, Elena Timar 
gi Gavril Rogge.

Programul campionatelor in
ternaționale prevede ca joi, 
de la ora 16. băieți» să sară 
de la platformă și fetele de la 
trambulină, iar vineri, de la

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • Etapa prolog a 

cursei „seailnk", desfășurată pe 
distanța de 2,4 km la Ventnor 
(Insula Wight), a revenit engle
zului Malcolm Elliott In 3:12,89.

GIMNASTICA • Primele clasate 
în finalele „Cupe, Mondiale" la 
gimnastică ritmică, desfășurată 
la Belgrad : cerc — Lilia Igna
tova (Bulgaria) 19,70 p ; minge — 
Anelia Raienkova (Bulgaria) 
19.80 p ; măciuci — Raienkova 
19.85 p ; panglică — Dalia Kut- 
kaite (URSS) 19,80 p.

HOCHEI PE GHEAȚA • După 
două zile, In campionatul mon
dial grupa „A". care se desfă- 
șoa-ă în R.F. Germania, oo-nduc 
echipele Cehoslovaciei, URSS șl 
Suediei cu cite 4 p. Ultimele re
zultate din ziua a doua : R.F. 
Germania — Italia 4—0 (1—0, 1—0, 
2—0), Suedia — Canada 3—2 (1—1, 
2—1. 0—0).

HOCHEI PE IARBA • In semi- 

categorie, 62 kg, tinărul Tra
ian Marinescu a debutat cu 
un succes net, întrecindu-1, prin 
superioritate tehnică (min. 5,10, 
cind punctajul ajunsese la 
12—0) pe J. S an tor» (Franța). 
Apoi, tn turul al doilea. * 
luptat cu vechiul său rival, 
M. Skubacz (Polonia). In ca
zul victoriei, Marxiescu. și-ar 
fi asigurai o medalie. Arbi
trii au dat, de altfel, o ase
menea decizie, dar deteaațta 
poloneză a făcut o contesta
ție și juriul a schimbat de
cizia, acordînd victoria la 
puncte Iul Skubacz ! Ce *-* 
intîmplat, de fapt 7 După prima 
repriză, Marinescu a fost con
dus la puncte : 0—L în ce* 
de a doua, el a contrat un 
atac al polonezului. egalind 
rezultatul de pe tabela de 
punctaj : 1—1, rezultat cu oa
re s-a încheiat partida. Con
form regulamentului, decizia 
de învingător Intr-o astfel de 
situație se acordă .op'-ă toru
lui care a realizat ultima! 
punct. Dar... juriul a apre
ciat altfel I Regretabil

La 68 kg, Costia Dânăili a 
pierdut prin descalificare 
partida cu turcul F. Seker, 
după care a dispus 1* pooct* 
(12—4) de austriacul H. Boda- 

-man. Tinărul Claudia Tămă- 
duianu (74 kg) a avut neșan
sa de a-4 întflnl . ta primul 
med pe campionul european 
de anul trecut, M. Knaps TUF. 
Germania) și, cu toata că și-a 
Încercat șansele rjpttaf ce 
mult curaj, a fost întrecut ta

GRECO ROMANE
kg). Ștefaa Negrișan (68 kg), 
Ștefan Rusa (74 kg). Ion Dral- 
e* (82 kg), Ilie Matei (90 kg), 
Vasile Andrei (100 kg) și Ro
man Codreaau (+100 kg). Lup
tătorii noștri sint însoțiți de 
antrenorii Ion Corneana. Ni
colae Pavel, dr. Nicola* Plates- 
te ana 31 de arbitrii Internațio
nali Ion Cernea si Simian Pn- 
pesca.

SĂR1IURI ÎN APĂ
aceeași oră, băieții de la tram
bulină și fetele de la platfor
mă.

Primii dintre oaspeții sosiți 
sint săritorii chinezi, care 
c-au și deplasat la Sibiu unde 
au efectuat ieri primele antre
namente.

POLOiȘTI ROMÂNI PESTE HOTARE
Pololștll din lotul nostru repre

zentativ efectuează. In aceste zile, 
pregătiri intense in vederea par
ticipării la turneul de calificare 
pentru C.E., de la Bruges, unde 
se vor deplasa săptămâna vii
toare. Pină atunci, alte două se
lecționate vor fi prezente la 
competiții Internationale. Astfel, 
echipa națională de Juniori se 
numără printre competitoarele 
„Cupei Diana", oare Începe as
tăzi, la Sofia, din lotul antrenat 
de V. Mediana șl B. Georgescu 
făcând parte Llsac, Zaharia, Ra
gea, Ghlțâ, Vamoș ța. Selecțio
nata secundă a țării ia parte, 
de mllne pină duminică, la taa 
turneu organizat la Varșovia. 
Această echipă, antrenată te AL 
Szabo, 11 cuprinde, intre aiștl. pe 
Gh. ilie, Cr. Dan, Diaeonu, Nlțl, 
Tltaru.

finalele .Cupei intercontinentale" 
feminine, ta Kuala Lumpur ț Spa
nia — Belgia 1—9. Irlanda — 
Malaezla 1—0.

JUDO • Congresul Uniunii Eu
ropene de judo, reunit la San 
Marino, a stabilit ca ediția din 
acest an a campionatelor euro
pene pe echipe să se desfășoare 
la Olsztyn (Polonia), la 3—4 de
cembrie.

MOTOCICLISM • „Marele pre
miu al Spaniei" la motocros 
(clasa 250 cmc), prima probă din 
cadrul campionatului mondial, a 
fost cîștigat, la SabadeU, de bel
gianul Georges Jobe („Suzuki"), 
urmat de oompatriotul său Jean- 
Claude Laguaya („Banda") șt 
americanul Danny Laporte („Ya
maha").

SCRIMA • Concursul te sable 
de la Varșovia a fost câștigat te 
echipa URSS cu 3 victorii, ar
mată de Bulgaria 4 v. Polonia 

(82 kg) a susținut două me
ciuri. Pe primul, cu austria
cul G. Bussarelo, l-a cîștigat 
la puncte : 6—2. L-a pierdut 
insă pe al doilea, cu polone
zul L. Kzota : 6—3. La 90 kg, 
Ion Ivanov a fost învins la 
puncte (0—5) de bulgarul G. 
Iangev. Semigreul Vasile Puș- 
cașu n-a putut să treacă de 
sportivul țării gazdă, J. Robot- 
ka. In fața căruia a pierdut 
1* puncte : 3—6. In fine, la 
grea, Ardrej Ianko a rezistat 
doar două minute valorosului 
luptător sovietic B. Bigaev, 
după care a fost învins prin. 
""Întrecerile continuă mier
curi ți se vor încheia joi..

Don GÂRLEȘTEANU

TURNEE DE CALIFICARE PENTRU CAMPIONATELE EUROPENE 
De vineri, la Cluj-Napoca

Începe disputa echipelor feminine de baschet
Dup* 27 ani (prima dat* te 

•J**. ea prilejul campionatului 
european). orașul CiuJ-Napoca 

am nou un turneu in
ternational o Trial te b sachet t»- 
satate. Da art* tet* eota «orta 
3 Lacre g-opa -D- te ral'"oare 
pent.-, turned final al campio

ane. ta rkijșfa), ta care In

JOAM BENOTT — 2h22:42 
LA MARATONUL DE LA BOSTON!

Cea te-a 37-a edute a trsdS- 
țtemalulul maraton te la Boston 
t* IM te parttspaațî) a foat 
dșUgat* te amer.caaiE Gregory 
Meyer ta urmat te Roa
Tabb (SUA) — soțul 
moc<Lale Mary Decker-Tabb — 

șl BenH Durden (SUA) 
MO*.

Senzația întrecerii din acest an 
a canstitult-o performanța În
vingătoare feminine Joan Benoit 
(SVA), cronometrată pe eel <2.1S4 
km In 2hâ2:43. cea mal bună per
formanță mondială

Sint încă vil ecourile străluci
te» performante realizate de re
prezentativa României, tn me
ciul cu Italia din preliminariile 
campionatului european (elogii 
unanime De tot globul, aduse la 
adresa fotbaliștilor noștri) ți la
tă că azi fotbalul nostru se află 
in fața unul alt examen, de da
ta aceasta. In .Cupa U.E.F.A.", 
tn care Universitatea Craiova în
tâlnește — In manșa a doua a 
semifinalei — renumita formație 
Benfica Lisabona. O victorie în 
partida de astăzi 11 va aduce pe 
reprezentanții țării noastre In fi
nala competiției, cuenlment unic 
in istoria fotbalului românesc I 
In acest caz (și să sperăm câ 
asa va ti), cralovenii vor susți
ne finala, tur-retur, la 4 si 18 
mai, Intil In deplasare, cu In- 
vingătoarea dintre S. C. Ander- 
lechi șl Bohemians. Un prono
stic logic spune că una din fi
naliste va fi Anderlecht, pentru 
că a Învins In tur cu 1—0, la 
Praga.

Ce se va intlmpla In celelalte 
meciurl-retur ale semifinalelor 
cupelor europeneî In C.C.E., am
bele jocuri se anunță interesante, 
dar favoritele calificării rămln, 
deocamdată prin prisma rezul
tatelor din prima manșă. Ham
burger S.V. Șl Juventus Torino. 
Vcst-germanll au realizat un re
zultat egal (1—1) la San Sebas
tian, cu Real Socledad. In etapa 
de slmbătâ. Hamburger S.V. a 
evoluat la MSnchengladbact» si 
obțlnînd un scor egal (1—1), se 
menține încă lideră, la egalitate 
cu Werder Bremen, gratie unul

3 v, Ungaria 3 v, Cuba 0 v. La 
individual a câștigat sovieticul 
Andrei Alsan • Turneul de 
spadă pe echipe de la Tauber- 
blschofshelm (R.F.G.) a revenit 
echipei gazdă urmată de URSS, 
Po’onia, Italia șl Franța.

ȘAH • La Velden (Austria), a 
13-a partidă a meciului Smislov 
— Htlbner din sferturile de finală 
ale CM s-a încheia remiză. Soo- 
rul ese egal : 6,5—6,5. Dacă ul
tima partidă, a 14-a. nu-1 va de
partaja pe cel doi, câștigătorul va 
fi stabilit prin tragere la sorți.

TENIS • în finală, la Los An
geles : Gene Mayer — Johan 
Krlek 7—6, 6—1.

VOLEI • Turneul feminin de 
la Sofia a fost câștigat te SUA, 
eu I p, urmată de R.D.G. 3 p. 
Franța 4 p șl Bulgaria 3 p. în 
ultima zl : SUA — Bulgaria 3—0, 
R.D.G. — Franța 3—0.

CORNELIU ION Șl ROMULUS NICOLESCU - 
PRINTRE ÎNVINGĂTORI

în concursul de tir al arma
telor prietene, desfășurat la 
I’lsen (Cehoslovacia) și la care 
au luat parte trăgători valoroși 
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Polonia și Ro
mânia, reprezentanții clubului 
Steaua București au avut, in 
cîteva probe, comportări foar
te bune, ocupînd locuri frun
tașe. Deși timpul a fost ne
favorabil (zăpadă, frig, vlnt), 
campionul olimpic Corneliu 
Ion a cîștigat proba de pistol 
viteză cu 595 p (pe manșe: 
297 + 298). El a fost urmat de 
colegul său de echipă Marin 
Stan, cu 594 p (pe locul 8 — 
587 p. C. Țîrloiu). O altă vic
torie românească a obținut Ro
mulus Nicolescu în dificila 

parte, alătur! de reprezentativa 
țării noastre, echipele Belgiei, 
Bulgariei ți Israelului (se califică 
primele două clasate).

Evenimentul se petrece săptă
mâna aceasta de vineri pin* du
minică, ta Sau* sporturilor din 
orașul de j>e Someș, unde turneul 
se va disputa dup* următorul 
program : vineri, de la ora 17 : 
Bulgaria — Israel, România — 
B rigla (de la ora 1«.«. festivita
tea te deschidere) ; slmbătă, de 
la ora 17: Bulgaria — Belgia, 
România — Israel ; duminică, de 
la ora ÎS : Belgia — Israel, 
România — Bulgaria. La întreceri 
vor oficia ca arbitri neutri M.

ASTĂZI, LA GRANADA, ROMÂNIA-TURCIA LA VOLEI [f]
Unul dintre cele trei turnee 

de calificare pentru faza fi
nală a C.E. feminin de volei 
(ce va fi găzduită de R. D. 
Germană. în septembrie) înce
pe astăzi în orașul spaniol 
Granada. Pentru cele două 
locuri care se atribuie vor 
lupta în sălile „Stadium* și 
„Universidad* 6 reprezentative 

golaveraj mal bun. La Lodz, cel 
de la Widzew vor tntîlnl pe 
Juventus, In fața căreia au pier- 
dutu cu 3—0 la Torino. Echipa 
torineză se află de luni In ora
șul polonez, unde jucătorii din 
naționala Italiei (Zoff, Rossl, 
Gentile. Scirea, Bettega) speră 
intr-o reabilitare după înfrângerea 
de la București. Polonezul Bo
ntele (acum la Juventus), oare va 
juca'contra fostei aie echipe, 
a declarat că .Juve" are 6C la 
sută șanse de calificare. O ști
re de ultim moment : Zoff vrea 
să se retragă din reprezentativa 
Italiei. „Golul primit la București 
are pentru mine semnificația u- 
nel sentințe ți cred eă am Jucat 
stmbăta trecută ultimul meci In 
echipa națională", a declarat 
Zoff. Dar BearzoS l-a rugat să 
mal joace măcar Dină la sfârși
tul anului, oferlndu-1 șansa de a 
depăși recordul mondial de se
lecționări deținut de suedezul 
Nordqulst, cu 115 prezente In 
echipa tării sale!

In Cupa Cupelor, calificarea 
scoțienilor de la F.C. Aberdeen, 
Învingători cu S—1, în tur, cu 
Waterschel, este teoretic realiza
tă. cu atlt mal mult cu eît el

„ECHIPA ITALIEI A FOST COPLEȘITĂ 
DE JOCUL AVÎNTAT AL ROMÂNILOR"

Alte aprecieri elogioase la
roma, 1* (Agcipres). — Zia

rele italiene continuă aă publice 
ample comentarii despre memo
rabilul meci de fotbal România 
— Italia, disputat la București șl 
încheiat cu succesul formației 
române.

«A fost o partidă pe care Ita
lia a pierdut-o, scrie ziarul J1 
Tempo", lâslndu-se literalmente 
copleșită in prima jumătate de 
oră de jocul avântat al români
lor. După aceea a avut o tre
sărire de orgoliu și unele mo
mente mai bune, a dominat chiar 
in repriza a doua, dar n-a reu
șit să marcheze din cauza slă
biciunii vlrfurilor de atac. Nu 
există pentru noi nici circum
stanța atenuantă a unul arbitraj 
nefericit : francezul Vautrot a 
fost Intr-adevăr credincios faimei 
sale de arbitru impai'țial".

Ziarul „Corriero dello sport" 
notează la rindul sâu : „In pri
mele 45 de minute, echipa Româ
niei a impus un ritm internai, 
care ne-a sufocat. După aceea, 
partida a intrat pe planul mane
vrelor tactice și n-am reușit să 
combinăm nimic valabil. Adevă
rul este că Lucescu s-a Jucat eu 

probă olimpică de pușcă libe
ră 3X40 f, cu 1182 p (392+ 378 + 
392). în aceeași probă. Flori* 
Cristofor s-a clasat al 4-lea. 
cu 1155 p, iar Ilia Codreanu al 
5-lea, cu 1153 p. La pușcă c* 
aer comprimat, R. Nicolescu a 
reușit a doua performantă a 
concursului (570 p), cîștigat da 
A. Tefke (R.D.G.), cu 582 p. 
Cu 596 p, F. Cristofor a urcat 
pe treapta a treia a podiumu
lui la pușcă liberă 60 f.c. (re
zultat: 596 p), întrecere car* 
a revenit lui N. Varga (Ceho
slovacia).

Un start bun, așadar, al 
trăgătorilor de la Steaua, care 
trebuie confirmat și la celelalte 
întreceri oficiale ale sezonului 
intern șl internațional.

Bernats (UJl.S.S.) șl E. Anadol 
(Turcia) ; arbitri ai delegațiilor : 
I. L. Poncelet (Belgia), A. Labov 
(Bulgaria), B. Shuminer (Israel) 
șl P. Pasere (România) ; oom'.sar 
F.I.B-A, : E. Kassal (Ungaria).

Lotul român s-a înapoiat de 
la Halle, un.de a luat parte la 
un turneu tradițional (clasament 
final : 1. Polonia, 2. România. 3, 
R.D. Germană). Antrenorii NI co
lac Martin șl Gabriel Năstaze au 
în pregătire pe: Ștefani* Borș. 
Magdalena Pali Mari» Bădlnld, 
Cornelia Stolchiță, Lucia Grecu, 
Camelia Hinda, Măndlca Ciubâa- 
ean, Mlhaela Pan*, Carmen To
cai*, Constanța Grigoraț, Marcela 
Rodea și Csllla Hosssu. Echipa 
care va reprezenta România ta 
turneul te calificare va fi defi
nitivată după antrenamentele te 
azi șl mfine.

de țări, între care și cea a 
României. Voleibalistele noas
tre au ajuns ieri la locul de 
desfășurare a întrecerii și vot 
avea astă-seară ca prime ad
versare jucătoarele echipei 
Turciri, tn continuare, Româ
nia va intilni în ordine Sue
dia, Portugalia, Anglia ți Spa
nia.

• Astăzi, în cupele eura- | 
pene, ultima manșă inain^^ 
tea finalelor • Zoff se pre^ 
gătește să părăsească ,,Squa- 
dra azurra" • Bonlek, cu 
Juventus, la Lodz, împotriva 

fostei sale formații

sint lideri tn campionat și cali
ficați in finala „Cupei Scoției", 
chiar dacă au acum patru indis
ponibilități după semifinala (1—0) 
cu Celtic. Șl Real Madrid, preo
cupată de clștigarea titlului de 
campioană a Spaniei, are pri
ma șansă, pe teren propriu, Ia 
medul cu F.C. Austria Vlena (tn 
tur: 2—2).

Vom sublinia (din nou) fap
tul că, tn cazul cind scorul 
general, după două partide, este 
egal, se va califica formația care 
a marcat mal multe goluri In 
deplasare. Dacă si In acest caz 
egalitatea persistă, jocul se pre
lungește cu dcuă reprize de 
cite 15 minute. In fine, dacă re
zultatul nu se schimbă, atunci 
departajarea ae va face prin 
lovituri de la 11 m.

Ion OCHSENFELD

adresa fotbaliștilor noștri
Bearzot ea pisica ca șoarecele 
priiu tn cursă. Antrenorul ita
lian nu a găsit mijloacele potri
vita pentru a răsturna o situa
ție care Începuse să se precipita 
Încă din prima parte a Jocului".

★
In legătură cu partida de la 

București, antrenului echipei Ju
ventus Torino. Trapattoni, a de
clarat : „Fotbaliștii români s-au 
remarcat prlntr-un ritm de joc 
foarte Înalt, mai alei tn prima 
repriză, șl un nivel agonistic rar 
lnttlnlt*. |

„Fata de jocul avtntat al e- 
chipel României, selecționata Ita
liană nu a găsit un răspuns e- 
ticace deși a insistat mul*. In re
priza a doua — a sous Fernando 
Veneranda, antrenorul echipei A- 
vellino, în timp ce antrenorul e- 
chipei Florentina, De Sisti, a ți
nut să sublinieze : „Echipa Ro
mâniei a reușit să deschidă sco
rul la o fază fixă, inteligent lu
crată. După ce românii cu Uni
versitatea Craiova au eliminat pe 
Florentina, acești fotbaliști din 
ce În ce mal surprinzători au dat 
o lovitură Italiei. Fotbalul ro
mânesc este In evident progres*.
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