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1-1 în manșa a ll-a cu Benfica Lisabona

UNIVERSITATEA CRAIOVA PĂRĂSEȘTE CUPA U.E.E.A. 
_ In semifinale _ cu fruntea sus i

CRAIOVA, 20 (prin telefon). 
Tristețe, o mare si justificați! 
tristețe, aici, in Bănie. Aflată 
foarte aproape de o perfor
manță unică In istoria fotba
lului nostru, calificarea In 
finala Cupei U.E.F.A., după a- 
cel draw, 0—0, obținut. cu 
două săptămini In urmă, la 
Lisabona, Universitatea Craiova 
s-a oprit, iată, înaintea ulti
mului „act**, fiind stopată da 
Benfica, autoarea unui 1—1, în 
deplasare, aproape de nimeni 
scontat ; atlt înaintea primului 
fluier al arbitrului, cît mai ales 
după deschiderea scorului, la 
lovitura liberă executată cu 
cunoscuta-i măiestrie de Bălăci. 
Acest minut 17 a însemnat un 
prim și mare moment psiho
logic al meciului. Pentru că 
sub impulsul tabelei de scor și 
sub explozia de bucuria a tri
bunelor. formația portugheză a 
acuzat reușita blondului jucă
tor craiovean. bătînd pentru un 
timp in retragere. A urmat o 
perioadă deloc exploatată de 
gazde. A fost perioada de circa 
un sfert de oră la capătul că
reia Cămătaru, lansat pe un 
culoar liber, a ratat singur cu 
portarul Bento in față o ocazie 
rarisimă. La 2—0, sîntem con
vinși. Benfica s-ar fi prăbușit 
literalmente, deschizînd drum 
spre finală' Universității Craiova. 
Apoi, așa se întâmplă In fotbal, 
la un șut prin suprindere al 
iugoslavului Filipovid. un sta
dion arhiplin a răsuflat ușurat 
că n-a fost 1—1. Inimoșii spec
tatori aflați în tribunele Cen
tralului craiovean, ca și toți 
ceilalți din fața micilor ecrane, 
au așteptat partea a doua a 
jocului, pregătindu-se pentru 
încă 45 de minute de grele 
încercări numai să „scape" cu 
acest fragil și atlt de imens 
1—0! Dar n-a fost așa! Benfica 
a ieșit de la cabine decisă să-și 
joace ultima carte și... a ju
cat-o. A fost, s-o recunoaștem 

cu sportivitate, repriza for
mației oaspete, care, după ce 
a reușit să înscrie punctul •- 
galizator prin Filipovici (la u- 
nul din momentele de derută 
din >,16**-le craiovean), și-a mal 
creai, printr-un joc de contre 
rapid, șl alte două-trei situații 
clare de goi. Intr-adevăr. a 
fost repriza ,ll“-lul portughez, 
chiar dacă, Intr-un ultim și

Beldeanu (la minge) încearcă td-ji trimită echipa în atac 
Foto : Dragoș NEAGU

disperat efort — de unde și 
ofensiva precipitată, confuză, 
la poarta lui Bento — Univer
sitatea a trimis prin Crișan 
(mln. 73) balonul în „transver
sală**. Ultimele speranțe se 
spulberă, astfel, pentru craio- 
veni. Benfica obținând califica
rea (neînvinsă în actuala edi
ție) datorită unei clauze regu
lamentare.

„Universitatea n-a putut să 
facă astăzi mai mult din cauza 
oboselii acumulate de interna
ționalii ei eu puține zile In 
urmă, in erincena dispută cu 

Italia, campioana lumii* a fost 
un punct de vedere exprimat, 
după joc, de unii dintre su
porterii ei. Un punct de vedere 
rostit, credem, cu convingere, 
el exprimlnd, fără îndoială, o 
parte din adevăr. Să nu uităm 
insă că internaționalii cra- 
ioveni, în număr chiar mal 
mare ca slmbăta trecu
tă, au mai susținut, la 4 

decembrie 1982. o extrem de 
dificilă partidă cu aceeași 
Italie șl cu toate acestea (la 
interval egal de timp ca si a- 
cum) ei au evoluat cu succes 
pe teren propriu, eliminînd din 
competiție puternica formație 
din Bordeaux. Unde am mai 
putea căuta cauzele necalifi- 
cării in finală ?

Deși în acest meci-retur cu 
Benfica echipa a avut in teren

Gheorghs NICOLAESCU

(Continuare In pag. 2—3)

MULȚUMIM, OLTENILOR I | 
■ «Acum sînt toți olteni 1“ - spunea, cu Înțeles, au tîlc, un ‘ ‘ 

X Of» cu totul remarcabil Intr-o foarte recentă ședința cu 1’ 
I membrii conducerii GN.E.F.S. (la care am avut ocazia sâ ■

particip, ca gazetar), referindu-se la adeziunea tuturor la !1 
reușitele excepționale alo fotbaliștilor olteni. La bine, adică jj 
- toți ne găsim slmpatizanțf ai autorilor succeselor. Adică Y 
ne atașăm spontan, unii dintre noL la plăcinte șl chiar ne 
descoperim — așa, dintr-odată — o teribilă dragoste pentru 
autorii plăcintelor.- ;;

Nu am crezut că am să folosesc atit de aurind Ințelepciu- 
nea acelor vorbe pomenite la începutul acestor rtnduri și cu Y 
atit mal puțin că am să le folosesc Intr-o Împrejurare în < ■ 
care... binele s-a terminat Da, cel mat frumos vis pe care ni â* 
l-a dăruit, vreodată, plnă acum, fotbalul românesc ș!-a frînt 
aripa ieri, la Craiova. Minunați! noștri Jucători olteni, al 1; 
căror excepțional serial a însemnat rămlnerea In cursă după < 
mari bătălii care s-au dat la Florența - Dublin — Bordeaux X 
— Kaiserslautern șl Lisabona, au părăsit Ieri marea scenă a Y 
fotbalului european la un pas de culme— ?

E adevărat, fotbaliștii olteni ne-au cam luat somnul cu._ Y 
bucuriile pe care nl le-au produs In ultimele luni (Inclusiv X 
la cele două memorabile partide România — Italia, tn care X 
s-au bătut ca leii), dar să recunoaștem : merita I Datorită x 
lor, cralovenUor, o bună parte din elita fotbalului continental Y 
a trecut prin România (scoțindu-și, cu stimă, pălăria), ți X 
numele vedetelor pe care le-am putut admira la noi, acasă '■ 
(datorită oltenilor), s-au numit Antognoni — Graziani — ;; 
Passarella — Bertoinl, s-au numit Trișor — Giresse — Țigana ■; 
- Lacombe, s-au numit Briegel - AII of, - Nilsson, s-ou nu- i • 
mit Filipovlci — Nene — Diamantino.

Au făcut mult pentru fotbalul românesc, pentru sportul 
românesc, pentru numeroșii Iul Iubitori, pentru noi toți, mi- 
nunații noștri fotbaliști olteni. y

Cu toată recunoștința și cu tot sufletul nostru de români, V 
să le mulțumim Jucătorilor noștri craioveni și acum - mai Y 
ales acum — ctnd_. binele s-a terminat X

Bravo, dragii noștri I X

Ați luptat minunat 1 Ați dat șl ieri tot ce ați putut, luptind Y 
pină la ultimul glonte— X

Ați terminat netmrfnși cele două semifinale și părăsiți ma- Y 
rea scenă cu fruntea sus I X

Bravo, dragii noștri fotbaliști olteni I Vă mulțumim I Y

Marius POPESCU Y

#YYYYYYYYYYYyYvYYYYYY5YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY4-0Y

CĂMĂTARU (min. 30) Șl CRIȘAN (mln. 73),
DOUĂ MOMENTE-CHEIE ALE MECIULUI...

Arhipline „tribunele** Cen
tralului craiovean salută cu 
«îtuziasm apariția echipelor 
Pe teren., pe favorita lor, U- 
nive.rsitatea. Și jocul începe cu 
o mare surpriză neplăcută pen
tru „alb-albaștril**: la primul 
contact cu mingea, Donose, una 
din rotițele-cheie ale „ll“-lui 
antrenat de Constantin Oțet 
șl Nicolae Ivan, este faultat 
și accidentat, fiind înlocuit cu 
Beldeanu. Șoc neașteptat pen
tru formația gazdă, pentru că 
ea nu se regăsește, Benfica 
atacind cu destulă dezinvol
tură, punînd la grea încer
care apărarea craioveană. In 
min. 10, Ștefăneecu scoate 
in extremis șutul lui Filipo- 
vici, același atacant reluând 
periculos și în min. 15, dar 
portarul craiovean intervine 
sigur.

După acest sfert de oră fa
vorabil oaspeților, cade go
lul craiovanilor : Geolgău, lan
sat decis, este faultat de Lo
pez I, lovitura liberă de la 
circa 22 m este executată ma
gistral de BĂLĂCI, peste „zid**, 
fără speranțe pentru portarul 
Bente, care cu tot efortul 
său disperat nu poate reți
ne balonul să intre în plasă : 
1—0. De acum înainte jocul 
capătă valențe noi, Geolgău 
și Crișan șarjează pe dreapta, 
producînd mereu panică. Bă
lăci schimbă derutant direc
ția în min. 30 și-l pune în 
poziție ideală pe Cămătaru, 
care avansează nestingherit 
dar întîrzie șutul-gol, golul 
calificării, și, venit in viteză, 
Humberto îi „suflă** balonul

(Continuare tn pag 2-3)

MÎINE ÎNCEPE LA BISTRIȚA 
„CUPA DUNĂRII" LA HALTERE

Un prilej de verificare a halterofililor noștri 

în compania unor adversari de valoare mondială

Sîmbătă, în sala Victoria din Ploiești

DINAMO BUCUREȘTI - S. K. A. MINSK, 
ÎN FINALA CUPEI CUPELOR EA HANDBAL

De mîinie ptaă duminică, la 
Eistrița se desfășoară o mare 
competiție de haltere : „CUPA 
DUNĂRII* pentru seniori, cel 
mai de seamă eveniment al a- 
cestui sport găzduit In acest an 
de țara noastră.

Pe podiumuri do oonours se vor 
întireoe h-ailterofili de valoare 
mondială, In frunte cu coi 
gări, cehoslovaci și unguri, ală
turi de vest-germani, austrieci, 
iugoslavi. Federația noastră va 
•alinta cea mai bună garnitură, 
în dorința ca halterofilii români 
să confirme bunele rezultate din 
■ultima perioadă. Antrenorii echi
pei noastre au alcătuit lotul care 
no va. reprezenta la „Cupa Du
nării*. Echipa va fi formată din 
cei mai buni halterofili, la om 
actuală, în care se pun mart spe
ranțe pentru obținerea unor re
zultate de valoare, atit în între
cerile pe categorii, dt si în ocu
parea unor locuri fruntașe pen
tru a acumula — pe echipe — cît 
mai multe puncte. Este de notat 
că întrecerile se desfășoară atlt 
pe echipe — se va alcătui un 
clasament pe țări, în funcție de 
punctele realizate — cît și pe 
categorii.

Privitor la pregătirile efectuate 
de reprezentanții noștri, Ștefan 
Achim — antrenorul principal al 
lotului — ne-a declarat că a fă
cut o selecție severă, pentru ca 
■acest concurs de amploare, pri
mul din acest an, să-i dea o 
imagine asupra potențialului 
sportivilor noștri, înaintea cam
pionatelor mondiale și europene 
de la Erevan, programate în 

toamna acestui an. „După păre
rea mea — ne spunea Ștefan A- 
chtai — sper să avem un cu- 
vînt greu de spus în disputele 
eu principalii noștri adversari. 
Ne-am pregătit bine, am avut 
condiții excelente, Iar unii din
tre componențil echipei au ară
tat • formă bună la antrena
mente".

La categoria muscă va evolua 
Mobin Selc, iar la „cocoș" Gh. 
Mattel. Se menține ua semn de 
întrebare în ce privește catego
ria pană pentru care candidează 
Radu Gelu gl Mircea Tuli. Va 
M preferat, desigur, aportlvufl 
care va deține o formă mal 
bună la momentul «terțului. La 
fel se prezintă lusrurlle sl la 
categoria mijlocie, pentru care 
candidează Pctm Dumitru șl p. 
Becheru. în rest, majoritatea titu
larilor sînt nume consacrate: Vir
gil Dodu (cat. ușoară), Dragomlr 
Cioroslan (cwt. seimlmijlocie), 
Vaalle Groapă (cat. semigrea), 
Iile Vasile (cat. grea-ușoară). 
Ștefan Tașnadl (cat grea). O 
misiune foarte dificilă va avea 
tînărul Teodor Popa (cat. super- 
grea), ale cărui rezultate sint 
sub cele ale adversarilor pe 
care-4 va întâlni în concurs.

Vineri se vor întrece sportivii 
de la categoriile muscă, cocoș, 
pană șl ușoară, sîmbătă cei de 
la semlmljlocle, mijlocie, semi
grea 91 grea-ușoară, iar dumini
că. ta ultima zî, sportivii de la 
grea fi s-mpergrea.

Ion OCHSENFELD

Ultimul act al actualei ediții 
a Cupei cupelor la handbal 
masculin și-1 dispută formațiile 
DINAMO BUCUREȘTI, cîști- 
gătoarea „Cupei României", și 
S.K.A. MINSK, învingătoare in 
„Cupa U.R.S.S.**, Meciul tur 
este programat sîmbătă în sala 
Victoria din Ploiești. El va 
începe la ora 17 și va fi ar
bitrat de suedezii Wester și 
Nilsson. Handbaliștii sovietici 
sosesc astăzi in Capitală.

Partida retur se va disputa 

sîmbătă 30 aprilie in Sala spor
turilor din Minsk, la ora 15 
(ora României). Ea va li con
dusă de olandezii Hovtbracken 
și Nuser.

Este pentru prima oară cînd 
o reprezentantă a handbalului 
românesc se califică in finala 
Cupei cupelor, tot o premieră 
fiind ți găzduirea unei finale 
de competiție europeană de 
handbal inter-cluburi de către 
țara noastră.

„INTERNAȚIONALELE11 
DE SĂRITURI ÎN APĂ
Bazinul Olimpia din Sibiu 

găzduiește azi, de la ora 16, 
prima reuniune a celei de a 
16-a ediții a Campionatelor in
ternaționale de sărituri ale 
României, la care iau parte 
juniori din Bulgaria, Cehoslo
vacia, R.P. Chineză, R.D. Ger
mană, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și, bineînțeles, din 
România. Probele zilei sînt 
platformă (10 m) băieți șl 
trambulină (3 m) fete.

La ediția de anul trecut, re
zervată tot juniorilor, locul I 
a fost cîștigat de Simone 
Grutzner și R. Băr la trambu
lină, Yvonne Hahn și R. Bar 
la platformă, toți reprezentanți 
ai R.D.G.

Fază din meciul R. C. 
Sportul studenfese — 
Rapid : FI. Atanasiu (cu 
balonul) pregătindu-se să 
înscrie prima încercare a 
studenților...

Foto: Ion MIHAICA

Relatări de la jocurile 
etapei a 20-a a Diviziei 

de rugby in pag. 2-3



în Divizia ,,A“ de rugby STEAUA A TRECUT
Șl DE „HOP"-UL DE LA BAIA MARE

Etapa a 20-a a Diviziei „A" 
de rugby s-a încheiat cu două 
rezultate-surpriză, în partidele 
de la București, dintre 
Sportul studențești și Rapid 
(jucătorii din Ciulești 
Învingători ca și In turul com
petiției !) si Eulad, acolo unde 
Rulmentul a pierdut mult prea 
aspru întîlnirea sa cu Știința 
Petroșani. De 
tă că liderul, 
carcat bine la 
nînd in fața 
o victorie comodă ca scor, care 
11 asigură — mai departe — 
poziția I in clasament.

R.C SPORTUL STUDENȚESC 
— RAPID 11—15 (3—15).
Studenții, deși au profitat de 
avantajul terenului si al gale
riei, n-au fost capab " să ter
mine in avantaj acest meci. 
Poate că a „căzut" prea repede 
lovitura de pedeapsă a lui SI- 
ȘIU (min. 4), repetată de ace
lași jucător (min. 9), incit Ra
pidul a luat din start un avan
taj neț. Formația giuleșteană 
s-a menținut la cîrma jocului, 
mărindu-și zestrea de puncte 
(LUCA — eseu transformat de 
6IȘIU, apoi SIȘIU, lovitură de 
pedeapsă). Abia spre sfirși- 
tul piimei reprize studenții au 
reușit să reducă din handicap, 
prin PARASCHIVESCU (l.p.) 
După reluare jocul a aparținut 
mai mult studenților, care au 
inscris prin CHICIU (lp.) și 
ATANASIU (două eseuri ne
transformate). Tot ei au domi
nat energic, pină in ultimele 
«ecunde, dar fără « reuși să 
întoarcă rezultatul... Victorie 
meritată a Rapidului, care a 
jucat mai calm mai organizat 
șl mai simplu, spre deosebire 
de R.C. Sportul studențesc, cu 
o evoluție haotică, fără un co
ordonator lucid In apărare sau 
tn atac- Fi. Atanasiu are me
ritul de a fi realizat 8 puncte.

R.C.

fiind

subliniat totoda- 
Stcaua s-a des- 
Baia Mare, obți- 
Știintei CEMIN,

dar i se poate reproșa, tn ace
lași timp, că a „Închis- multe 
baloane, in măsură să aducă 
tn avantaj echipa sa. XV-le 
studențesc duce, totodată, lipsa 
unei perechi de mijlocași cu 
mai multă fantezie și a unor 
flancheri de linia a IlI-a care 
să realizeze o legătură trainică 
între pachetul de înaintași și 
liniile dinapoi.

Arbitrului V. Marinescu (la 
primul joc in Divizia „A", el 
a fost deosebit de activ, pre
zent pe faze, lu’nd decizii 
prompte) i s-au aliniat forma
țiile :

R.C. SrORTUL STUDEN
ȚESC : Chiciu — Cojocaru, 
Vintilă, Merca, C. Hariton — 
Faraschivescu (A. Hariton), 
Solomon — Gheorghiosu, Pre
da, FI. Atanasiu — Păunescu, 
Dumitrescu — Stanciu, G’rjabu 
(Boscmaier), Curea.

RAPID : Arambașa — Luca, 
Dragu, Capmare, Sișiu — D. 
Gheorghe, Bărgăunaș — Cio- 
ceanu, Toma (I. Dumitru), Fl- 
lipoiu — 
Urdăreanu, 
(Popescu).

Stoicu, Stănescu — 
Dlma, Mengher

Tiberiu STAMA 
CEMIN BAIAȘTIINȚA

MARE —STEAUA 6—23(3—15). 
Oaspeții s-au impus printr-un 
joc deschis, foarte decis in a- 
tac. Ei au dominat pe grămezi, 
și au cîștigat majoritatea tu
șelor. în schimb, gazdele au 
acționat firav, astfel că tenta
tivele lor de atac au fost o- 
pnte cu ușurință.

Realizatori : CODOI, TEPU- 
RICĂ, MURARÎU și CAINARU 
cite un eseu, dintre care două 
transformate dc ALEXANDRU, 
totodată autor al unul drop. 
Pentru gazde a înscris 
TRNYANCSEV (două l.p.). A 
arbitrat C. Udrea, București 
(Aurel CRIȘAN, corespondent)

RULMENTUL EÎRLAD —

ȘTIINȚA PETROȘANI 0-16 
(G—6) ! Surpriza la Birlad, dacă 
nu ca rezultat, cel puțin ea 
scor, unde studenții, au fă
cut un joc excelent, fiind net 
superior. Au inscris BUCAN, 
BONEA și DINU dte un eseu 
(ultimul a reușit să transforme 
două dintre acestea). A con
dus fi. Tudorache — București 
(Em. IOVU, corespondent)

FARUL CONSTANȚA — 
„POLI" IAȘI 30—6 (14—3). Par
tida a fost tot timpul la dis
poziția gazdelor. Au punctat : 
PLLOTSCHI (4 eseuri). V. 
ION (două eseuri), LIVADARU 
(eseu) și BEZUȘCU (transf.), 
respectiv BĂLAN (două l.p.). 
A condus FI. Dudu — Bucu
rești (Cornel POPA, coresp.).

C.S.M. SIBIU — UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA 31—6 
(10—6). Joc frumoj, in care for
mația locală a avut inițiativa 
in majoritatea timpului. Au 
marcat F IERARU (2 eseuri și 
o l.p.), NEGRU (eseu), BE- 
CHEȘ (eseu și o transf.). res
pectiv DAMIAN (eseu) Și VA- 
S1LICĂ (transf). A arbitrat I. 
Vasiiică — București (I. BO- 
ȚOCAN, corespondent)

DINAMO — „POLI" 16 
FEBR. CLUJ-NAPOCA 40—5 
(16—0). Victorie clară a XV-lui 
dinamovist realizată prin punc
tele inscrise de PODARESCU. 
TURLEA. MARIN, CARAGEA 
și DARABAN (cite un eseu), 
PARASCHIV (drop eseu 
lp.) și I. CONSTANTIN

\J

HOCHEISTII DE LA DUNAREA GALAȚI 
CAMPIONI DE JUNIORI Al ȚĂRII

1

In Divizia „A" de handbal

DINAMO-INDEPENDENTA 25-24
Constituindu-se tn 

etapei a XVIII-a a 
„A" de handbal. 
Dinamo București — 
dent a Carpați Mîrșa, 
ieri după amiază in sala Flo- 
reasca din Capitală, s-a încheiat 
cu victoria la limită a gazdelor: 
25—24 (15—13).

Oaspeții au venit cu lecția 
bine învățată. Ei au prelungit 
la maximum atacurile pentru a 
toca nervii dinamoviștilor și 
a-i obliga la eforturi costisi
toare. Și au reușit I Lăisîndu-se 
pradă nervilor (liderul irasci- 
bilității : Mircea Bedivan),
„roș-albii“ au dat șanse nebă
nuite partenerilor. Ion Tase și 
colegii săi și-au diminuat astfel 
deliberat valoarea, plictisindu- 
se In defensivă si primind go
luri. pripindu-se In atac (ratînd 
sau greșind pase) și irosind 
numeroase acțiuni. Deși au con
dus autoritar — tn perioadele 
mai bune, de calm și luciditate

„TROfEUL PRI
EA ATEE

prologul
Diviziei 
meciul 

Indepen- 
disputat

(5—1 in min. 7,10—5 in min. 17. 
22—17 în min. 46 șl 24—19 In 
min. 51) — dinamoviștii și-au 
văzut adesea anulat avantajul, 
tocmai din cauza lacunelor ■- 
mințite, 
descent, 
oaspeții 
(23—24) 
greșeli 
și a arbitrilor a făcut ca ta
bela să nu Înregistreze egalita
tea care se profila... Victoria 
elevilor lui Ghiță Licu și Val. 
Samungi este — chiar și in a- 
ceste condiții — meritată.

Au marcat : Bedivan 7, Gra- 
bovsehî 7, Durău 3, Oprea 3, 
Roșea 2, Matei 2 șl Dogărescu 1 
pentru — 
raschiv 
Kicsid 
pentru

Au
Cojocaru 
(Craiova).

Finalul a fost incan- 
dramatic : in min. 55, 
s-au apropiat la un gol 
și numai cascada de 
a lui Birtalan et comp

Dinamo. Birtalan 9. Pa- 
5, Matei 4, Cornea 3, 

1, Tîlvic 1 șl Rău 1 — 
Independența.
arbitrat cu greșeli VL 

și L Mihăilescu

Hristoche NA'JM

Azl. In etapa a 18-a a Diviziei „A"

a

de handbal Divi-

S-a spus, nu o dată, că in 
hochei centrul unde se lucrea
ză cel mai bine cu copiii și 
juniorii este Galațiul. Afirma
țiile acestea au primit recent 
o deplină confirmare prin fap
tul că echipa de juniori Du
nărea Galați (antrenor 
Sorin Ciobotaru) a cucerit 
cent titlul de campioană a ță
rii, invingind, după un 
dramatic, în deplasare. 
Miercurea Ciuc (!) pe princi
pala sa contracandidată la ti
tlu, S.C. Miercurea Ciuc. cu 
1—1 (1—0, 1—0 0—1).

Jocul nu a avut un nivel 
Tehnic și tactic prea ridicat, 
dar a fost aprig, viu disputat. 
Gălățenii au fost mai buni, 
mai calmi, mai organizați in 
joc, invingind o echipă ce s-a 
bazat mai mult pe acțiuni in
dividuale. De notat că echipei 
gazdă, S.C. Miercurea Ciuc, 11 
era suficient șl un meci egal 
pentru ciștiga^ta titlului! Punc
tele au fost marcate de: Mun- 
teanu și Demidov — Dunărea, 
Bacso (S.C. Miercurea Ciuc). 
Clasament final:
1. DUNAREA 15 
». S.C.M. Ciuc 15 
S. C.S.S. 2 Din. 15 
*. C.S.S. Tg. Sec.15

prof.
re-

joc 
la

13 0
12 0

4 e
• o

’ 115- 32 28 
> 136- 4fi M 

11 «6- 77 5
13 23-198 0

Golgeterul campionatului este 
Carol Antal 
Ciuc) cu 35 p (24 goluri 
11 pase de 
Paul Burada 
p și Cristian Dumitru (Dună
rea) cu 25 p.

(S.C. Miercurea 

gol), urmat de
(Dunărea) cu 28

C.S.Ș. GHEORGHENI A CIȘTI- 
GAT TITLUL LA JUNIORI II

Tot în cursul săptămînii tre
cute s-a încheiat și campiona
tul juniorilor mici (16 ani), 
competiție in care victoria a 
revenit echipei C.S.S. Gheor- 
gheni. în cel de al IV-lea și 
ultim turneu o frumoasă com
portare a avut echipa C.S.Ș. 
nr. 2 Galați, care a pierdut un 
singur meci (4—6 cu Steaua), 
invingind, în schimb, echipele 
clasate pe primele locuri. Iată 
clasamentul: 1. C.S.Ș. GHEOR
GHENI 30 p (136—67); 2. C.S.Ș. 
Liceul Miercurea Ciuc 26 p; 
3. Steaua 24 p; 4. C.S.Ș. 
Triumf București 21 p; 5. 
C.S.Ș. nr. 2 Galați 19 p; 6. 
C.S.Ș. Sf. Gheorghe 0 p. Gol
geterul competiției este Ma
rius Gliga (C.S.Ș. Triumf) cu 
70 p (49+21), urmat de N. 
Alexe (Steaua) 58 p și C. Kac- 
so (C.S.S. Gheorgheni) 57 p.

și 
(E 

transf). Clujenii au inscris prin 
I. LECA — eseu, tr. de MAR
TON. A arbitrat Octavian lo- 
nescu — Constanța (I. TIMUC, 
corespondent)

R.C. GRIVIȚA ROȘU*. — 
GLORIA PTT ARAD 21—10 
(9—3). Partidă eehilibrată, in 
prima parte, apoi dominare 
netă a gazdelor. Realizatori : 
BIDIREL și DINESCU (cile un 
eseu), FALCUȘANU (drop), T. 
RADU (2 1-p. și 2 transf. res
pectiv LECA 
MOCOȘ (drop 
dus bine, V. 
Constanta (t.
• în clasament, 

află pe primul loc 
mată de Farul și 
cite 54 p.

• Vineri, de Ia 
stadionul Steaua : 
Universitatea 
meci 
2l-a.

Meciurile etapei a 18-a 
campionatelor — feminin 
masculin 
zia „A“ se dispută astăzi și 
programează o serie de parti
de care pot fi socotite derbyurl. 
Este, tn primul rlnd, meciul 
feminin Progresul București —

Știința Bacău (lidera clasa
mentului după 17 etape) șl, 
apoi, intilnirile A.E.M. Timișoa
ra — Chimistul Km. Vilcea (f) 
și Dinamo Brașov — Steaua 
(m).

Programul complet al run
dei :

(drop) si DO- 
și eseu). A con- 
Chiroudojan — 
st.)

Steaua 
cu 58 p.
Dinamo

se
ur-
cu

orele 10, 
Steaua 

Timișoara, 
anticipat din etapa

pe

un
a

i

Brașov
Craiova 
Baia Mare 
Cluj-Napoca

Buhuși

Tg. Mureș 
Timișoara
Sf. Gheorghe 
Sibiu 
București

• A fost

MASCULIN
: DINAMO — STEAUA BUCUREȘTI
: UNIVERSITATEA — RELON SAVINEȘTI 
1MINAUR — CONSTRUCTORUL ORADEA
1 UNIVERSITATEA — CONSTRUCTORUL 

ARAD
1C.S.M. BORZEȘTI — „POLI" TIMIȘOARA’

FEMININ
: MUREȘUL — RULMENTUL BRAȘOV
1 A.E.M. — CHIMISTUL RM. VILCEA
I C.S.M. — TEROM IAȘI
I C.S.M. — TEXTILA BUHUȘI
: CONFECȚIA — HIDROTEHNICA CON-.
STANȚA (sala Floreasea, de la ora 16)

: PROGRESUL — ȘTIINȚA BACAU (sala 
Floreasea, de 1

. — ȘTIINTA BACAU 
la ora 17,15)

omologat rezultatul 
meciului Universitatea Craiova 
— Universitatea Cluj-Napoca : 
0—6. Universitarii craiovenl 
pierd această intllnlre (și trei

puncte in clasament) pentru că 
au Întrebuințat un jucător ca
re nu se prezentase să-și sus
țină normele înaintea campio
natului.

TENISMANI! NOȘTRI AU ÎNCEPUT PREGĂTIRILE
• „CUPA DAVIS" IN AC

TUALITATE. Deși pînă la ur
mătoarea partidă a echipei 
României în „Cupa Davis“ sint 
mai mult de două luni, „pla
nul de bătaie" este stabilit in 
toate detaliile. Chiar in aceste 
zile, trei jucători ai lotului sint 
prezenți la turnee internațio
nale: Ilie Năstase, Florin Se
gărceanu si Dumitru Hărădău. 
Antrenorul reprezentativei
noastre, Alexe Bardan, ne 
spunea: „Ilie își face progra
mul său de concursuri, iar 
Florin Segărceanu a și plecat 
la un circuit în Marca Brita- 
nie, S.U.A. și Italia. în ultima 
decadă a lunii mai cei doi vor 
ajunge la Paris pentru a par
ticipa Ia turneul de la Roland 
Garros, unde sint înscriși di
rect pe tablou. Dumitru ITă-

PENTRU MECIUL CU AUSTRALIA

«e- 
el 
să 

Ita-

im-

BOXERII JUNIORI ȘI-AU DESEMNAT FINALIȘTII
S-au încheiat Intneoerlie de 

zonă ale boxerilor juniori, Ln- 
viogâtoril urmind să participe la 
turneul final al campionatelor 
naționale, programat intre lfi șl 
t2 mai la Tuloea. Iată preten- 
dențll (ta ordinea categoriilor) 
la centurile de campioni națio
nali de juniori.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI. Ti
neret : A. Amzăr (Steaua). N. 
Iancu (F.E.A.), M. Crețu (Steaua),
M. Bote (Steaua), V. Dincă (Ma
șini unelte), C. Costache (Auto
buzul), V. Niculescu (Olimpia),
N. Dumi-trescu (Olimpia), G. Bă- 
răitaru (I.M.G.B.), G. Constantin 
(Metalul), D. Crețoiu (Construc
ția), G. Dodu (Olimpia). Juniori: 
Fl. Tudor (Voința), M. Rotaru 
(Rapid), N. Ciobanu (Energia). 
V. Gherasim (Metalul), C. Tu- . 
dosa (Dinamo), M. Buroea (Con
strucția), C. Bucur (Voința). M. 
Coooș (Voința), M. Bereșoaie 
(Rapid), T? Panait (Dtaamo), “ 
Mlhnea (Steaua). (D. D1ACO- 
NESCU — coresp.).

BACAU. Tineret : R. Ch rilă
(B.C. Brăila), G. Gogcd (Voința 
Iași), I. Turcitu (S.C. Bacău), M. 
Boroșl (Unirea Buzău), I. Pai 
(S.C. Bacău). G. Ciupercă (Vo
ința Brăila), S. Mellnte (S.C. Bo
toșani), I. Caraman (B.C. Brăila), 
I. Olaru (PAL Brăila), I. Corbu 
(PAL Fălticeni), A. Marfca (Pro
gresul Brăila). I. Comorașu (B.C. 
Brăila). Juniori: V. B-urică (Vo-

G.

ința Iași), C. Axente (CSM Bor- 
zești). C. Sasu (C.S.M. Borzești),
L. VIrnă (Unirea Iași), I. 
Cojocaru (Voința Iasi), M. Pas- 
măglu (B.C. Brăila), C. Filip 
(S.C. Bacău), N. Crețu (Mobila 
Iași). C. Maxim (Voința Iași), 
V. Neagu (B.C. Brăila), S. Boto- 
rog (S.C. Bacău). (L IONESCU— 
eoresp.).

TG. JIU. Tineret :
(Met. Hunedoara).
(Șoimii Sibiu), C. Dumitru 
Craiova), M. Răducanu . __
Rm. Vilcea), M. David (Viitorul 
Pitești), P. Bușe (Constructorul 
Tg. Jiu), N. Tănase (Met. Rm. 
Vilcea), G. Ule (Olimpia Craiova), 
V. Calciu (C.S. Muscelul), D. 
BeșUu (CSM Drobeta Tr. Seve
rin), E. Simona (CSM Pitești). D. 
Iancu (Constructorul Craiova). 
Juniori : L. Onică (Constr. Hu
nedoara), M. Fînățeanu (C.S.Ș. 
Rm. Vilcea), V. Bărbuță (C.S.Ș. 
Slatina), Gh. Fica (Voința Mus
celul), L. Constantin (C.S.Ș. Ca
racal) , A. Sandu (Dacia Pitești).
M. Tătulea (Constr. Tg. Jiu), I. 
Mărășescu (C S.Ș. Muscelul). M. 
Gornistul (C.S.Ș. Rm. Vilcea), M. 
Alexandru (CiS.Ș. CSmpulung 
Muscel), G Modoiamu (Met. 
Sadul.

MEDGIDIA. Tineret : G. Vasco 
(C.S.Ș. - . - -
(IMUM Medgidia) 
(Farul), N. Regep (C.S.Ș. 
gidia), V. Vasile (C.S.Ș.

M.

Constanța),

D.

l. o.

Leu 
Lăluț 
(CFR 
(Met.

Mustafa 
Plugaru 

Med- 
caiâ-

rași), R. Manole (Oțelul Galați), 
St. Drișcu (Litoral), T. Plotoagă 
(C.S.Ș. Medgidia), M. Ștefănescu 
(Dunărea Galați), 
(C.S.Ș. Constanța), 
(Voința Ploiești), I. 
toral). Juniori : T. 
iul Galați), I. 
Cimpina). G. 
nul Bușteni), 
Medgidia), 
Galați), 
dia), G.
Pătulea 
Abdulah 
Panduru 
mioneseu (Cimentul

ZALAU. Tineret 
(AEM Timișoara), 
(Met. Bistrița), V. 
Zalău), Al. Tripon 
Oradea), Gh. Călin 
șoara), A. Pataky 
Mare), Gh. Chivarl 
Buna (C.S.Ș. Caransebeș), M. Mi- 
troescu (ASA Cluj-Napoca), FI. 
Stane:u (C.S.Ș. Zalău), S. Apașan 
(C.S.Ș. Sighetu Marmațiel). Ju
niori: V. Șandor (Met. Bistrița), 
M. Pavelescu (CSM Reșița), 
L. Călan (CSM Clui-Na-
poca), C. Silitră (CSM Reșița), I. 
Boboc (ASA Cluj-Napoca). M. 
Mureșan (C.S.Ș. Zalău), D. Lu- 
gigan (CSM Cluj-Napoca), V. Flo
rian (Tehnofrlg Cluj-Napoca), G. 
Țentea (CSM Cluj-Napoca), I. 
Ciumerdean (t.S. Câmpia Turzii), 
G. Ardelean (CIL Slghet).

V. Damian 
Gh. -Anghel 

Drăghlci (Ll- 
Șerban (Oțe- 

Brînză (Energ. 
Simileac (Carataia- 

M. Calu (C.S.Ș.
A. Gavrilă (Oțelul 

Â. Prică (C.S.Ș. Medgi- 
. Ciupercă (Farul), Gh. 

(Oțelul Tlrgoviște), E. 
(C.S.Ș. Constanța), FI. 

(C.A. Zimnloea), C. Și- 
Medgidia) .

D. Creștin 
D. Maerian 
Moisi (CSM 

(înfrățirea 
(CFR Timl- 
CUnlo Satu 
(Crișul), G.

rădău joacă, in această săptă- 
mină, un „masters'* in Iugo
slavia, el reușind să ciștige, 
pe coasta Adriaticii, două tur
nee și jucind două finale**.

Pe Andrei Dirzu l-am tntil- 
nit miercuri dimineața ’» 
diul federației. Venise si 
din Iugoslavia, urmind 
plece, peste clteva zile, in 
îia, apoi în Franța.

Ultima etapă înaintea...
barcării pentru Brisbane, unde 
se va disputa partida Austra
lia — România, va fi Anglia. 
Aici tenismanil români vor 
zăbovi trei săptămlni pentru a 
se acomoda cu suprafața de 
iarbă. „Foarte important pen
tru echipa României — ’preci
za Alexe Bardan — este fap
tul că aproape două luni fă
ră Întrerupere Die Năstase 
și-a făcut program comun cu 
ceilalți echipieri ai săi. An
trenamentele împreună vor fi 
o bună școală, avind in vedere 
marea experiență a lui Bie 
pentru ceilalți jucători**.

• TINERI TENISMANI LA 
TURNEE INTERNAȚIONALE. 
Și alți tenismani iau parte, în 
aceste zile, la o serie de con- 

- Cursuri, un alt grup uimind să 
plece la sfîrșitul lunii. In Ita
lia și apoi în R.F.. Germania, 
însoțite .de antrenoarea Eleo
nora Dumitrescu, concurează 
Daniela Moise si Alice Dănilă. 
La Tașkent și Tbilisi — unde 
sint programate campionatele 
internaționale ale U.R.S.S. — 
au plecat Mihai Vanță, Marius 
Comănescu, Monica Radu si 
Teodora Tache. Sportivii noștri 
îl vor avea lingă ei pe antre
norul Gheorghe Boaghe. La 
cîteva .turnee in Franța, îm
preună cu antrenorul emerit 
Aurel Segărceanu, se află Da
niel Dobre, Răzvan Itu, Da- 
iana Samungi și Corina Taloș. 
în sfîrșit, peste cîteva zile, 
vor pleca în Italia, Elveția, 
R.F. Germania și apoi la Ro
land Garros, împreună cu antre
noarea Ecaterina Roșianu, Lu
cia și Maria Romanov. (I. Gv.)

FESTIVALUL PIONIERESC CONSTAN  JEAN
Da Constanța, o finală tradi

țională pentru purtătorii cra
vatelor roșii cu tricolor — cea 
de a IV-a ediție a „Festivalu
lui pionieresc de primăvară". 
Aproape 250 de mici concu
rent! (dintre cei peste 40.000 
care s-au întrecut in prim? 
etapă, pe școală) și-au de
semnat câștigătorii în Întreceri 
de cros (printre laureați : Lu- 
xandra Temelie — Șc. gen. 35 
Cța, Florin Dobrescu — Șc. 
gen. 1 Năvodari, Mariana Leca 
— Șc. gen. 27 Cța. și Adrian 
Cristea — Șc. gen. 38 Cța), fot
bal (Șc. gen. 1 Năvodari), 
handbal băieți (Șc. gen. 3 Cer
navodă) și fete (Șc. gen. 8 
Cța.), baschet fete (Șc. gen. 5 
Medgidia) șl băieți (Șc. gen. 
33 Cța). Printre laureate s-au 
numărat, de asemenea, ochi-

pele școlilor generale nr. 5 
Constanța (volei fete și băieți), 
nr. 5 Medgidia (tetratlon, bă
ieți) și nr. 6 Constanța (te
tratlon, fete), echipa de șah a 
Liceului industrial din Hîrșo- 
va (b) și a Școlii generale din 
Oltina (f), formația de oină a 
Școlii generale din corn. Cio- 
banu, precum și... organizatorii 
(C.J.O.P. Constanța, in colabo
rare cu Inspectoratul școlar 
județean și C.J.E.F.S.), care 
au asigurat întrecerilor o des
fășurare ireproșabilă. Inspecto
rul școlar, metodist de specia
litate., prof. Traian Bueovală, 
aprecia competiția drept 
reușită repetiție a celor 
mici sportivi constănțenl 
vederea întrecerilor la care
fi chemați în trimestrul III și 
tn vacanța mare".

„o 
mai

în 
vor

Pe itadionul „1 
Pitești s-a desfășu 
primăverii" la a: 
curs la care ■u-1 
de concurenți (se 
I. II și III) din 1 
acest prilej, U 
(CSSA Câmpulung 
trenor Gabriel -Sță 
bilit un nou re 
de junioare la ar 
tății cu 16,74 m. 
cord ii aparținea 
cut cu 16,12 m. j 
SENIORI: 110 m 
ianu (CSM Cîmp 
14,8. 5 000 m: Eu 
(ASA Sibiu) 14:! 
Florin Chivu (/ 
1,95 m; JUNIOf 
m: Dan Susa (A! 
fete: 100 mg: C 
(CSSA C-lung 1 
JUNIORI II: bl 
Marian Zevedei 
Muscel) 51,2, 40 
Petcu (CSS Dir
1 500 m: Dumiti 
Bistrița) 4:07,4;
tel Grasu (CSS. 
cel) 13,78 m; I 
Mihaela Iosif ( 
Muscel) 15,5. 1 I 
Dumitru (CSM 
lungime: OiimpH 
(CSS Piatra nH 
800 m: Manuel^B 
Pitești) 2:15,6. ■ 
băieți: 200 ni:H| 
(CSS Aripi pH 
mg: Minu 23.2M| 
tian Ene (CSA^H 
fcty^iO mg: iM 
nu (CtSA C-h®
2 000 ni: Deni^B 
Slatina) 6:5-n,M| 
Sobaru (CSS

START IN
La Eforie I 

întrecerile dir 
final al camp 
can de șah 
în prima rut 
semnate urmi 
ICED — Calc 
dicina Timișc 
—5,5, Univeri 
C.S.U. Brașot 
Plodești — I 
rești 3—7, U

BARAJUL
Se pare 

limpezi în 
dreptul de 
pentru cele 
ma divizie . 
Cu două zili 
ierea^,turuie 
se desiășoai 
două echipe 
zente nu i 
victorie in 
părăsi sceni 
SARO TîJ 
patru urmii 
la returul 
luna viitoai 

în ziua a 
a câștigat c 
11) in faț 
Buzău. S-e 
învingători 
lă șl Iacol

ADMINISTI

LOTO-PRON
NUMI 

LA TRAGI
DIN

EXTRAGI
EXTRAG 

43 36 27 3
Fond tot; 

let. din ca 
categoria 1
• PRONI 

ța de a o 
concursul 
șiitul acesi 
de inspira^ 
sperăm — 
sticurile f 
care la o 
a obținut 
ÎȘCO" la e 
clștlguri 1 
tegorii : I 
n. Caglla: 
tanzaro - 
ren tina — 
Napoll 1, 
X ; vn. 
VIH. Udi 
TX. Cataa 
Perugia
■= ’nun-l::;
Gloria 
Mare X.

a se 
tăzl este 
a bilețel* 
participa 
Mșnuttă 
lie 1983. 
MAR ATI 
TRE M 
ACEST ' 
TAJOS



La vestiare, în minutul 91

LA POARTA
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DOUĂ MOMENTE-CHEIE ALE MECIULUI »■

(Urmare din pag. I)
■

MPIONATULUI DE ȘAH PE ECHIPE

DIVIZIA „A“ DE VOLEI (in)
Și

pi-

Tg.

din pag. 1)(Urmare

LA SCHI FO^D

19,15,

o-
al

și a trebuit să su- 
riposta unui adver- 
rang in fotbalul eu-

dorit 
din 
Am

DIN TIMP 
NUMERELE

neștirbita, 
jucătorilor 
al ambiția 
grelele e-

M. Stanciu și 
partida urmă-

trolul 
ucu- 

Bucu-

rwmai 
ioacă

i o 
vor 

u țl 
lalte
e ți

sînt 
vește 
ursei 
pri-

CARE RIDE,
unui 

observa- 
Demuth 

de meci

UNIVERSITATEA CRAIOVA 1 (1) 
BENFICA LISABONA 1 (0)

să mărturisesc ne-am
intr-o situație disperată la 

in care Cămătarii a scăpat 
poarta lui Bento. Conduși 

finala era departe pen-

5 km, 
(Trac-

răscru- 
ratat cu prea

Lung, 
poartă, 
treptat-

!n 
european 

. IȘ» 
ascensiunea sa ln-

DE PARTV 
sîmbătă 23

trița) 20,00; 
A. Csala 
34,50, 2. N.

,.C"

ofensivă și-și cre- 
bune situații de a 
min. 72, cind Cîr- 

în locul lui Cămă- 
impre-

10 km băieți: 
(Dinamo — 

Barbu

„CUPA FEDERAȚIEI"

Pamțuru 
Dorcescu 
cat. 10—

CIȘTIGURI IN 
cu cel, de

CARE PLINGE...

domină ln con- 
Geolgău (min.

Trofeul 
con- 

ât 358 
juniori

ețe. Cu 
Simon 

el, an- 
'S- sta-
național 
a greu
lui re
al tre-
zultate: 

Păcio- 
Muscel) 
ăchioiu 
ălțime: 
Pitești) 
ți: 400 
1) 49,8; 

Podar 
15,2;

9 m: 
C-lung 
Adrian 

59,2; 
(Gloria 
: Cos- 

Mus- 
mg: 

C-lung 
driana 
4:39,8,

stantea 
I m, 
(CSM 

III: 
Minu 

r, 200 
Cris- 

8:40,0; 
nițea-

) 12,3, 
(CSS 

Diana 
m.

I

„...CRAIOVA PUTEA OBȚINE
CALIFICAREA IN REPRIZA I

l-am întâlnit 
____.___  _ fost 

clubului, prof. 
„Sîntcm foarte 

demobilizați. E-

...Primul pe care 
la vestiarele studenților a 
vicepreședintele 
Corne Ii u Stroe j 
triști, dar nu ___________
chipa noastră a realizat perfor
manțe remarcabile pe plan eu
ropean in meciurile sale și chiar 
eliminarea ei s-a produs fără să 
fi fost învinsă, ci datorită valo
rii duble a golurilor marcate 
in deplasare. Vom relua munca 
noastră cu toată ambiția, pro- 
punindu-ne să repetăm succesele 
Intr-una din cupele europene ale 
viitoarei stagiuni tn care să fim 
din nou pe primul plan al în
trecerii. Ne concentrăm acum a- 
supra campionatului, a Cupei 
României și a marilor obligații 
care ne revin la echipa națio
nali**. In momentul în care pă
răsea vestiarul, l-am Interpelat 
pe antrenorul federal Mircea Ră- 
dulescu : «Universitatea a fost e- 
limniată de o celebră echipă eu
ropeană, dar ea rămîne o for
mație mare a fotbalului nostru, 
pe care statisticile o vor pune 
cu siguranță în evidență. Cred că 
nu partida cu Italia a influențat 
egalul de azi. Craiovciui au ju
cat foarte bine și in alte si
tuații similare, cu solicitări foarte 
apropiate de meciuri importante. 
Am toată încrederea că fotbalul 
nostru, care s-a evidențiat 
mod deosebit pe plan ___
prin Universitatea Craiova, 
va continua 
ternațională".

Constantin 
principal al 
cut următoarele observa ții 
Dra jocului atît pentru noi, 

pentru centrații din
^portugheză :
fica

I 
1 £

Oțet, antrenorul 
craiovenllor. a fâ- 

asu- 
, eît 

_____ _____ presa 
_____  ^Felicit echipa Ben- 
pentru intrarea in finală, 

iată că n-am reușit iă-1 răpim 
lui Eriksson calitatea de specia
list in Cupa U.E.F.A. Benfica a

ceput 
eului 

pubU- 
mlxte.

con- 
Itate: 
, Me-

• 4,5

rești — A.E.M. Timișoara 5,5— 
4^5. Runda a doua: Calculatorul
— AEM Timișoara 5,5—4,5, Po
litehnica București — Univer
sitatea București 2,5—7,5, 
C.S.U. Brașov — Petrolul Plo
iești 3,5—4,5 (2), I.T.B. — U- 
niversitatea Iași 6—4, IQED
— Medicina Timișoara 3—7. în 
clasament conduc Universita
tea București. I.T.B. și Calcu
latorul, cu dte 6 puncte.

▼inși Mătușoiu, 
Boldișteanu. în 
toare, Relonul Săvinești a dis
pus de SARO Tîrgoviște CU 
3—0 (8, 12, 7), retezîndu-i a- 
cesteia ultima șansă de a mai 

^rămine în cursă. De la învin
gători, mai experimentați tn 
joc, au ieșit ln evidență Ga- 
vril, Boerescu și Savu, iar de 
la Învinși Oprea și Roșoiu. în 
cel mai ’important meci al ^1- 
ld A.S.A. Electromuieș
Mureș a învins, după un joc 
extrem de disputat, pe Poli- 
' ■ • — ‘ 3—2tehnica Timișoara cu
(—13, 3, 9, — 10, 8). Remarcați: 
Pop, Racolța, Szekely si Bor- 
da, respectiv Cionca, Csik și 
Județ. Arbitraj bun: I. Covaci 
— Gh. Ionescu, din București. 
’ ' ' ' Elec-

9:2), 
(7:3T, 

5 n 
(6:4),

In clasament: 1. A.S.A. 
tromureș 6 p (setaveraj
2. Relonul Săvinești 5 p
3. Politehnica Timișoara
(8:4), 4. Delta Tulcea 5 p , __
5. A.S.A. Buzău 3 p (1:9), 6. 
SARO Tîrgoviște 3 p (0:9). (C. 
ALBU, coresp.).

Pe trasee amenajate în jurul 
cabanei Piatra Arsă, din pla
toul Bucegilor, s-a desfășurat 
„Cupa federației" la schi fond. 
REZULTATE TEHNICE: 
fele: 1. Elena-Livia Reit 
torul Brașov) 18,18, 2. îleana- 
Hangan (CS.$ Bistrița) 
3. Valeira Mrăjmaș (CSS Bis-

am»
OUMBNICA

rămlne
tuturor
ardoarea
jucat In ______ _

care le-au susținut".
vestiarele

jucat bine astAzi, evoluind 
cum se cere intr-un meci de ca
lificare. Trebuie să observ însă 
că noi am beneficiat de o mare 
situație de gol la 1—0 care, trans
formată, ar fi Încheiat din acel 
moment conturile în favoarea 
noastră. Accidentarea din start
a lui Donose a produs unele i- 
nevitabile dereglări In jocul e- 
chipei noastre, ca șl aceea a lui 
Câmâtaru, piesă de bază a ata
cului. Regretăm mult că nu am 
ajuns in finală, dar ambiția 
noastră, de a no reafirma pe pla
nul fotbalului continental în vi
itorul sezon 
Mulțumesc 
mei pentru 
cu care au 
xamene pe

Trecînd la ________ _____ ___
lusitane, l-am solicitat mai întîi 
pe cunoscutul internațional An
tonio Oliveira-Toni : „A fost o 
frumoasă partidă do calificare, 
cu faze splendide la ambele 
porți. în care trebuie să remarc 
că noi am benefician de șansă, 
mai întîi neprimind gol la faza 
In care Cămătaru a ajuns sin
gur in față cu Bento. Dar, după 
egalare, noi am jucat din ce în 
ce mai avîntat și ne-am creat și 
situații bune de gol. Universi
tatea rămîne o echipă de primă 
valoare europeană și putea foarte 
bine să joace ea finala- in locul 
nostru**, " 
apariția 
iugoslav 
solicitat, 
grupului
.Iată că_______ _________________
nou la Craiova, tot aici unde am 
reușit să marches și pentru Stea
ua Roșie Belgrad, gol care a în
semnat și atunci calificarea. A- 
cum insă meciul a fost mult 
mai echilibrat decît atunci, pe 
munchie de cuțit chiar, șl tre-

Din vestiare sl-a făcut 
Filipovicl, international 
care, chiar fără a fi 
a spus clteva cuvinte 
de ziariști prezent : 

am reușit aă Înscriu din

CONCURSUL REPUBLICAN 
AL C. S. Ș.

LA TENIS DE MASĂ
In sala C.S.S din Odorheiu Se

cuiesc, în organizarea M.EJ., a 
avut loc cea de a XIII-a ediție 
a Concursului republican al clu
burilor sportive școlare la tenis 
de masă. La Întrecere au parti
cipat peste 200 de sportivi — 
printre care și componenți ai lo
turilor naționale de juniori — 
reprezentând 17 cluburi școlare 
din Arad, Bistrița, București, 
Buzău, Constanța, Craiova, Dro- 
beta Tr. Severin, Lugoj, Od. Se
cuiesc, Pitești, Rm. Sărat, Rm. 
Vîlcea, Slatina, Tg. Secuiesc. lată 
câștigătorii : ECHIPE, cat. 10—12 
ani : Rovine Craiova (f), Pionie
rul Craiova (m) ; cat. 13—15 ani: 
CJS.S. Rm. VRoea (f), Pionierul 
Craiova (m) ; cat. 15—18 ani : 
C.S.S. 1 I.M.G.B. București (f), 
C.S.S. Od. Secuiesc (m); SIMPLU, 
cat, 10—12 ani : Simona Coroian 
(Rovine), C. Creangă (C.S.S. Bis
trița) ; cat. 13—15 ani : Otilda Bă- 
descu (C.S.S. 1 I.M.G.B.), R. Revis 
(C.S.S. 2 Stirom București) ; cat. 
15—18 ani : Marinela 
(C.S.S. 2 I.M.G.B.), C. 
(Constanța) ; DUBLU. _____
12 ani : Aurelia Marin aș, Simona 
Coroian (Rovine), C. Creangă, D. 
Clocîrlie (Bistrița — Pionierul 
Craiova) ; cat. 13—15 ani : ^ti
lls Bădescu, Elena Anescu (C.S.S. 
1 I.M.G.B. — C.S.S. Rm. Vîlcea), 
B. Dumitrescu, V. Dobal (Pionie
rul Craiova) ; cat. 15—18 ani : 
Marinela Panțuru, Camelia Ghi- 
nea (C.S.S. 2 Stirom — C.S.S. 1 
I.M.G.B.), A. Fiilop, Z. Kiss 
(C.S.S. Od. Secuiesc) ; DUBLU 
MIXT, cat. 10—12 ani : C. Crean
gă, Simona Coroian (C.S.S. Bis
trița — Rovine Craiova) ; cat. 
13—15 ani : r. Revis, Otilia Bă- 
descu fC.S.S. 2 Stirom — CJS.S. 
1 I.M.G.B.) ; cat. 15—18 ani : A. 
Fiilop, Delia Ionescu (C.S.S. Od. 
Secuiesc — C.S.S. 1 I.M.GJB.).

i.
Brașov)- 

. . . ______ (A.S.A.)
35,25, 3. M. Rădulescu (A.S.A.) 
35,53. în zilele următoare vor fi 
organizate, în funcție de condi
țiile atmosferice, „Cupa Pia
tra Arsă" și „Memorialul 
Burchî", tot la probe de fond.

O „ecuație" simplă și a- 
vantajoasâ :
PERSEVERENTA 4- INSPI
RAȚIE = SATISFACȚIE I

Cu suma de
10 lei, oricine 
poate obține :

O AUTOTURISME 
1300".
• MARI

BANI, în frunte 
50.000 lei.

PROCURAȚI
BILETE CU 
PREFERATE I

ULTIMA ZI
CIPARE - 
aprilie a.c. 

bure 
găsit 
faza 
»pre 
cu 2—0, 
tru noi**.

Am socotit interesante pentru 
cititorii noștri declarațiile 
neutru. Este vorba de 
torul U.E.F.A., Otto 
(Austria) : .Atmosferă _
mare intr-o organizare bună și 
un joc de un dramatism pe care 
numai partidele ae cupă, și in 
special acestea cu dublarea valo
rii golului marcat în deplasare 
le pot oferi. Universitatea Craiova 
putea obține fără emoții califi
carea în repriza I, cind a avut 
o mare ocazie de gol. în a doua, 
revenirea portughezilor a fost e- 
vldentă și puteau, ajunge el, 
după egalare, la 3—1. Dar craio
venii au trecut din nou pe lingă 
deschiderea drumului spre finală 
cînd mingea șutată de Crișan a 
lovit bara. Iată faze care i-au 
ținut încordați la maximum pe 
suporterii formației studențești, 
oameni entuziaști, plini de tem
perament, un public care face 
dintr-un asemenea meri de fotbal 
un mare spectacol popular**. 
Pleca spre casă Ilie Bălăci, vă
dit afectat si marcat de efortul 
depus în această grea partidă. 
A găsit totuși tăria să ne spu
nă : wAm făcut tat ce am putut, 
am trecut pe lingă victorie chiar 
în repriza I 
portăm apoi 
sar de prim 

din picior. Moment de 
oe al partidei, 
mare ușurință.

Universitatea 
tinuare, Insă 
34 — pasă de la Bălăci) și Țî- 
cleanu (min. 38 — la o pă
trundere a lui Geolgău) ra
tează și el majorarea sco
cului. Dar și bara lui Filipo- 
vici din min. 41 11 atenționea
ză pe craioveni că echipa por
tugheză este decisă să-și joace 
cu ardoare toate șansele. Un 
șut foarte puternic al 
Beldeanu, peste poartă 

lui 
. . , (min.

43), încheie o repriză pe par
cursul căreia Universitatea ar 
fi putut_să ia un avantaj ho- 

staiio- 
1—0, deși 
lui me-

tărîtor. Dar, pe tabela 
țiului a rămas numai 
Bălăci și ooechipierii 
ritaiu mult mai mult.

Oaspeții Încep mai 
repriza secundă și în 
la o ezitare în lanț a 
defensiv craiovean, 
VICI, același periculos 
percutant jucător, lăsat 
în careu, profită, șutează 
sat și egalează : 1—1.

Golul toarnă plumb In 
cioarele jucătorilor craioveni, 
ei își pierd calmul și lucidi
tatea, se avintă dezordonat 
spre mijlocul terenului și. pe 
oontraatăc, Sheu (min. 55) ți 
Stromberg (nrin. 57) scapă sin
guri spre buturile lui 
dar șutează pe lingă 
Universitatea revine

bine ți 
min. 53, 
blocului 
FILIPO-

?i 
liber 
pla-

Așa cum ne informează conducerea clubului Universita
tea Craiova, pe foaia de arbitraj a meciului cu Benfica a 
fost depusă In termen regulamentar o contestație Împotri
va utilizării jucătorului Stromberg, fost la LF.K. GOteborg. 
Acesta nu figurează pe listele U.E.F.A., care cuprind ju
cători cu drept de joc tn cupele continentale. Urmează 
ca forul european să decidă asupra contestației clubului 
craiovean.

in seria a U-a a Diviziei „B“ 
se dispută azi o etapă interme
diară. Iată programul și arbitrii 
meciurilor : Progresul Vulcan
București — Carpațl Mirșa : M. 
Salomir (Cluj-Napoca) — stadio
nul Progresul, Unirea Alexandria 
— I.P. Aluminiu Slatina : M. Po
pescu (Craiova), Gaz metan Me
diaș — Metalul București : I. Bă
lan (Arad) Mecanică fină Steaua 
București — Pandurii Tg. Jiu :

MECIUL DINTRE ECHIPELE 
OLIMPICE ALE ROMÂNIEI 
SI OLANDEI SE DISPUTA 

LA RM. VÎLCEA
Miercuri 27 aprilie, echipa 

limpică a României susține 
doilea meci din preliminar iile 
J.O., întâlnind formația similară 
a Olandei. Partida va avea loc 
pe stadionul din Rm. Vîlcea și 
va fi condusă de o brigadă din 
Austria, avîndu-1 la centru pe 
cunoscutul arbitru A. Mathie 

ropean. Acum trebuie 
string em rin dările, să ne refa
cem moralul, să luptăm așa cum 
am făcut-o și pînă acum în Cupa 
U.E.F.A., in echipa națională și 
să demonstrăm In viitorul sezon 
că rămînem, așa cum s-a afir
mat, o formație de prim-plan în 
fotbalul continental**. Am 
sâ avem o declarație șl 
partea lui Aurel Ticleanu.
renunțat însă pentru că bravul 
nostru internațional avea ochii 
plini de lacrimi cînd părăsea sta
dionul și aceasta spunea mai 
mult decît orice.

Universitatea Craiova părăsește 
Cupa U.E.F.A. fără a fi fost 
învinsă în semifinală de Benfica, 
însăși această performanță, în 
fata unuia din cluburile cu cel 
mai bogat palmares din Europa, 
ca să nu mai vorbim de rezul
tatele înregistrate ln compania 
atîtor partenere celebre, sînt su
ficiente spre a considera Întreaga 
evoluție a excelentei formații a 
fotbalului românesc drept o mare 
reușită. Dacă ar fi să punem la 
socoteală numai punctele pre
țioase pe care craioveni! le-au 
adus în contul formațiilor româ
nești în cupele continentale. în 
clasamentul care stabilește nu
mărul de locuri al fiecărei țări 
în Cupa U.E.F.A.. numai această 
singură performantă și ar fi de 
a’uns ca echipa din Bănie să 
merite stima si edmlratîa noastră. 
Dar nu este n urmai a fit !

Eftimie IONESCU

Stadion Central; teren bun; timp 
frumos; spectatori — circa 50 000. 
Șuturi: 7—12 (pe poartă: 3—5). Cor- 
nere: 8—3. Au marcat: BALAC1 (min. 
199 și FltlPOVICI (mm 53).

UNIVERSITATEA: LUNG - Geolgău, 
TILIHOI, ȘTEFANESCU, Ungureanu - 
Țicl-eorru, Donose (min. 2 BELDEA- 
NU), Irimescu, BĂLĂCI — Crișan, Ca
mă taru (min. 64 Cîrțir).

BENFICA: Bento — Fi-etna, HUMBER
TO, B. Lopez I, Alvarez — SHEU, 
STROMBERG (min. 70 B. Lopez IT), 
CHALANA, DIAMANT INO - Nene 
(min. 51 Jose Luh), Fit IPO VICI.

A arbitrat cu greșeM Robert Valen
tine (Scoția).

Cartonașe galbene: GEOLGĂU, B. 
LOPEZ I, STROMBERG, ȘTEFANESCU. 
SHEU.

treptat în 
ază două 
Înscrie. In 
țu, intrat 
taru, accidentat, reia 
cda cu capul din suprafața de 
pedeapsă, ți In min. 73, cînd 
Crișan. șutează din voleu in 
„transversala" porții lui Ben
to. A fost ultima mare ocazie 
de gol a craiovenilor, lipsiți de 
șansă la această frumoasă e- 
xecuție a extremului lor dreap
ta.

Și scorul a rămas 
final 1—1, aducînd 
oaspeților 
U.E.F.A. și 
lului înscris 
In astfel de 
ză dublu.

pînă in 
calificarea 

în finala Cupei 
aceasta grație go- 
fn deplasare, care, 
meciuri, valorea-

București 
L. Iakab 
stadionul 
— Șoimii 

(Brăila), 
Chimica 
(Pitești) 

Meciul 
Victoria 
iar in-

G. To th (Aiuid), Rac’d
— Minerul Metru : 
(Cluj - Napoca) — 
Steaua, Precizia Săcele 
EPA Sibiu : Gh. Iulian 
Automatica București — 
Tîrnăveni : M. Ionescu
— terenul Automatica.
Rova Roșiori — Dinamo 
București a fost aminat, 
«Unirea Luceafărul București — 
Autobuzul București s-a dispu
tat la 12 apriHe (soor : 1—6).
Toate partidele vor Începe la ora 
17,30.

Tot azi, în seria a V-a a cam
pionatului Diviziei ,,C“ se dis
pută o etapă intermediară (a 23-a), 
care programează următoarele 
partide : Viscofil București — 
Carpați Sinaia, Metalul Plopeni 

— A.S.A. Mirii, Chimia Brazi- 
Ploiești — Aversa București, Po
iana Cîmpina — Abatorul Bucu
rești, Minerul Fiii peștii de Pă
dure — Flacăra roșie București, 
Danubiana București — Petrolul 
Băicoi, Tehnometal București — 
Caraimanul Bușteni șl TJM. Bucu
rești — Luceafărul București. 
Modurile încep la ora 17,30.

...Meciul trăit în teren. La poar
ta lui Bento „Portar de duzină, 
l-am văzut la încălzire !, zice 
Necula Răducanu. Le-am spus 
băieților să-i tragă pe sus, n-are 
spor la centrări, sare pentru fo
toreporteri**. Și vine min. 17. Bă
lăci execută lovitura liberă, e 
primul șut, Bento sare, are min
gea în mîini, dar o scapă în gol. 
Bate plasa supărat, se ia cu mîi- 
nile de cap, rămîne lingă stîlpul 
porții, răf Lgnit. Vine Humberto 
să-1 îmbărbăteze, Bala.ci l-a sim
țit. că le zice alor lui: „Acum, 
acum trebuie să forțăm, că-i 
grogy portarul**. în min. 22 a 
doua minge înaltă. Bento o sca
pă și pe asta, însă Cămătaru nu 
țîșnește, nu se aștepta la ase
menea gafă. Bento nu-și găsește 
încă liniștea, bate crampoanele 
de sîlpul porții, îl împinge în ca
reu pe Alvaro, vrînd să-i ia o 
minge, n-a scăpat încă de pova
ra golului, însă ai noștri nu trag 
la poartă. Vine min. 30. C jnâ- 
taru scapă spre gol, Bento nu 
prea știe ce să facă, toată lumea 
vede 2—0, C-ami a ajuns în fața 
porții, portughezul se aruncă, în 
neștire, in disperare. E corner. 
Ce ratare ! Cămătaru rămîne câ
teva clipe statuie. Tribune’e n.u-1 
uită însă pe cămătaru, știu că 
el a făcut minuni la Lisabona, 
știu cum a jucat și la Florența, 
și la Kaiserslautern și sîmbăită, 
cu Italia, și-1 încurajează mai 
mult ca niciodată în acest meci. 
Cami însă e obosit și el, nu mai 
repetă marile lui meciuri. Și xdn-e 
pauza. Pe drum spre vestiar, se 
respiră greu „E 1—0 pentru noi, 
dar n-am jucat bine î Sîntem 
cam obosiți, n-avem vină !**, zice 
Beldeanu. Repriza secundă, în 
spatele porții dinsipre noua tabe
lă de marcaj. Poarta la care am 
învins Fiorentina, mareîndu-i trei 
goluri după pauză. Bento e mai 
calm, și-a mai uitat din ticuri, 
nu mai țipă la tușier. Face gim
nastică. e lăsat să facă mișcări 
prin careul mare. Se joacă în 
jumătatea noastră. Vine egala- 
rea, Bento se uită spre ceas, tri
bunele amuțesc o clipă, dar își 
revin și vor să ducă echipa noas
tră spre calificare. Universitatea 
Craiova e însă obosită. Irimescu 
e accidentat, se joacă vreo două 
minute și Irimescu e la pămînt, 
în careul portughez, Bento îi a- 
cordă primul ajutor meddcal, în 
numele moralei sportului, tn sfîr- 
șit, se oprește jocul în acest mi
nut 67, Irimescu nu se poate ri
dica, vine Bălăci și-i spune: 
„Haide, scoală-te bătrîne. tre
buie, s-au făcut ambele înlocuiri, 
trebu’e să tragem**. Ultimele 20 
de minute. Un ușor reviriment. 
„Hai, băieți’.**, își îndeamnă Ți- 
cleanu coechipierii. Tribunele se 
,,aprind“ iarăși. Bara însă se o- 
pune la șutul lui Crișan. Ultimul 
minut. Vom avea șansa Cin min. 
20 a jocului cu Fiorentina ? A- 
tunci, cind Bălăci a înscris al 
treilea gol, gol de portar, golul 
care ne-a dus atît de departe, în 
semifinale ? I Nu, Bento are mai 
multă șansă decît Galii ! în timp 
ce noi...

Mircea M. IONESCU

1-1 IN MANȘA
A

și pe cele două’ piese grele ale 
ei. Ștefănescu și Bălăci, totuși. 
Universitatea a resimțit mult 
absența lui Negrilă și. apoi, 
imediat după începutul parti
dei, pe aceea a lui Donose. Cum 
pentru acest meci și Ungureanu 
a evoluat pe alt post, el mar- 
cîndu-1 strict pe Nene, unul 
din vîrfurile de atac ale oaspe
ților, formația gazdă s-a văzut 
nevoită să evolueze de fapt 
fără amîndoi fundașii ei late
rali titulari, aceiași care în 
partidele precedente din Cupa 
U.E.F.A. și-au adus un aport 
însemnat în ofensivă. Negrilă 
și Ungureanu au fost și rămîn 
piese tactice importante, aju
toare de preț în obținerea 
victoriilor. în acest sens ne 
este încă proaspăt în memorie 
succesul din partida cu Kaisers
lautern și golul lui Negrilă. Și 
Donose a fost unul din marii 
absenți ai acestui meci retur 
cu Benfica, știut fiind că el se 
remarcă mereu printr-un mare 
travaliu din „16“ în „16“ și 
prin construirea unor atacuri 
periculoase, alături de Bălăci.

în final, să nu ne lăsăm, to
tuși, copleșiți de tristețe îneît 
să nu recunoaștem marile me
rite ale acestei admirabile e- 
chipe, Universitatea Craiova, în 
actuala ediție a Cupei U.E.F.A. 
S-o felicităm pentru formidabila 
ei „serie" — Fiorentina, Sham
rock, Bordeaux și Kaiserslau
tern — și să-i urăm s-o re
pete și la anul.



In cea de a dona zi a campionatelor europene de lupte libere

NiCU HÎNCU L-A ÎNVINS PE CAMPIONUL
OLIMPIC CLAUDIO POLLIO!
BUDAPESTA, 2i) (prin tele

fon). La Palatul sporturilor au 
continuat miercuri, dimineața 
și seara, campionatele europe
ne de lupte libere. întrecerile, 
cum era de așteptat, au deve
nit tot mai aprige și nu pu
ține partide s-au încheiat cu 
mari surprize. Printre acestea 
din urmă notăm victoria lup
tătorului român Nicu Hincu 
in fața campionului olimpic al 
categoriei 48 kg Claudio Pollio 
(Italia). în mod firesc, cu a- 
mănuntele despre acest meci 
începem și noi corespondența 
zilei. Intilnirea a debutat fur
tunos, cu atacuri rapide și de 
o parte și de cealaltă, dar ita
lianul, beneficiind de bogata 
sa experiență competițională 
— spre deosebire de luptătorul 
român, care abia anul acesta 
a pășit în rîndurile seniori
lor — și de valoarea care 
i-a permis să-și înscrie în 
palmares prestigiosul titlu de 
campion olimpic la ediția de 
la Moscova, a reușit să-și asi
gure un avantaj de două punc
te la finele primei reprize: 
5—3 pentru Pollio. A urmat 
însă repriza secundă cind cam
pionul european de 
(1982) Nicu Hincu a 
inițiativa cu procedee tehnice 
îndrăznețe, cărora Pollio nu 
le-a putut face față și astfel 
scorul a devenit mai întii egal 
(5—5), apoi rezultatul a fost 
Întors în favoarea luptătorului 
român, care a obținui în final 
victoria cu 9—5!

La categoria 57 kg., Aurel 
Neagu a folosit o tactică gre
șită în meciul cu turcul Aii 
Seyit Aker, pierzind partida la 
puncte (7—10). Cum a 
fost învins șl în primul tur, 
Neagu a ieșit din concurs. A- 
semănător a greșit și C ostia 
Dănăilă (68 kg) in intilnirea 
cu cehoslovacul Wiliam Housch: 
la sfîrșitul primei reprize re
zultatul era 0—4. Zadarnice e- 
forturile iui Dănăila in repriza 
secundă cu toate că s-a apro
piat pînă la limită (4—5). Nu 
este insă mai puțin adevărat 
că în ultima secundă Dănăilă 
a încercat un procedau teh
nic cotat de unul dintre artx-

• tri cu un punct, dar ceilalți 
doi nu i l-au acordat. Deci 
Dănăilă a pierdut partida pă
răsind, totodată, competiția. 
Traian Marinescu (62 kg), des
curajat după nedreapta deci
zie din prima zi, pe de o par
te, iar pe de altă parte sus- 
ținind partida din turul doi 
cu campionul mondial al ca
tegoriei. Simion Șterev (Bul
garia), n-a mai luptai la nive
lul posibilităților sale fiind în
vins la puncte (0—6> și eli
minat. La categoria 74 kg, 
Claudiu Tămăduianu, după ce 
l-a întrecut la puncte (6—3)
pe cunoscutul luptător Iugoslav 
Seidi Șaban intr-un med foar
te disputat (să subliniem că 
la pauză scorul era egal: 2—î). 
a fost învins la puncte_(2—9) 
de sovieticul Vladimir 
tov. Astfel Tămăduianu 
elii inat.

Un frumos succes a 
tat Gheorghe Fodore (32 kg)

Dzogu- 
a fost

repur-

juniori 
preluat

ACTUALITATEA ȘAHISTA
• Meciul dintre marii maeștri 

Zoitan Ribli (Ungaria) și Euge
nio Torre (Filipine), a continuat 
la Alicante (Spania) cu partida 
a șaptea, cîștigată de Torre la 
mutarea a 10-a. Ribli conduce 
cu 4—3 p.
• Partida ? 7-a a meciului din

tre marile maestre Tatiana Lema- 
ciko și Nana Aleksandria, cane 
se desfășoară tot la Alicante, s-a 
Încheiat cu victoria Tatianei Le- 
macilto. Scorul este favorabil cu 
4,5—2.5 p Nanei Aleksandria.
• Meciul dintre marii maeștri

cu atit mai mult cu cit a fost 
obtinut in fața sportivului ță
rii gazdă, susținut, firește, fre
netic de spectatori. Luptătorul 
român l-a depășit pe Lajos 
Nagy cu un rezultat (9—1) 
care relevă superioritatea netă 
a lui Fodore în această con
fruntare.

Iată și rezultatele sportivi
lor români 
ra tirziu : 
b.p. (3—2) 
hoslovacia) 
90 kg) b.p.
(Cehoslovacia) ; Vasile Pușeașu 
(100 kg) p. tuș (min. 1) Moha
med Mohamedov (U.R.S.S.) și 
Andrei Ianko (4-100 kg) b.desc 
(mln. 5,45) Arif Cetin (Turcia).

Joi se vor desfășura Întrece
rile din cadrul tururilor supe
rioare, după care vor urma 
semifinalele și finalele, iar 
vineri, tot la Palatul sportu
rilor din capitala Ungariei, va 
Începe competiția continentală 
de lupte greco-romane.

FEBRA MARATONULUI, FEBRA BANILOR

Germania.

care au luptat sea-
Gheorghe Fodore 

Josef Lahine (Ce- 
; Ion Ivanov (cat. 
(3—3) Juraj Kucirka

Dan GÂRLEȘTEANU

C.M. DE TENIS DE MASA
La oea de a 37-a ediție a cam

pionatelor mondiale de tenia de 
masă, care vor avea loc Intre 
21 aprilie șl 9 mal la Tokio, vor 
lua parte de sportivi — MS 
!n oompetiția masculină și IM 
in oea feminină — din S3 de 
țâri. In Întrecerea pe echipe aint 
inscribe 6ă de formații masculina 
— record de participare — și M 
feminine.

După cum se știe, din grupa to- 
minlăi de elită a C.M. face parte 
și reprezentativa României, com
pusa din Olg» Nemes. Maria Al- 
boiu șl Liana Urzică. Formația 
noastră va evolua tn seria B, ală
turi de echipele Angliei, Finlan
dei, U.R.S.S., Suediei, Japoniei, 
Austriei șl Coreei de Sud. Con
form tragerii la sorți, în prima 
zt a mondialelor, selecționata 
României va Intîlnl, pe 
Coreea de Sud și Anglia.

Atletismul e cuprins de 
febra alergătorilor pe șosea. 
Considerat multă vieme o 
rudă săracă a atletismului 
de stadion, acest gen de 
alergări — avînd ca vede
tă distanța clasică a mara
tonului — a străbătut în 
câțiva ani un drum spec
taculos, ajungind cap de 
afiș al atletismului interna
țional.

La început a fost o mo
dă, lansată în America pe 
la jumătatea deceniului tre
cut, după victoria lui Frank 
Shorter în maratonul olim
pic de la Milnchen. Susți
nut de medici, care au 
subliniat efectele benefice 
ale alergării, „jogging"-ul a 
devenit peste noapte exer
cițiul preferat, „joggierii" 
au invadat parcurile, stră
zile, șoselele. Alergarea a 
devenit — nu rîdeți — un 
fenomen social. De aici 
pînă la a deveni un busi
ness n-a fost declt un pas.

Au proliferat ca ciuper
cile după ploaie firmele 
producătoare de materiale 
sportive, și nici una n-a 
lucrat, în ultimii 6—7 ani, 
tn pierdere. ObișntrițU 
pantofi da alergare s-au 
transformat prin îmbună
tățiri succesive, lutnd for
me, culori șl structuri (ale 
tălpii; ale călcliulul; ale 
bolții plantare) imposibil 
de bănuit pe vremea lui 
Zatopek. Au apărut trenin
guri impermeabile 
care permit 
transpirației — 
țesătuyi pe dt 
te pe-atît de 
cîndu-i fericiți . 
alergarea i-a îmbogățit 
proprietarii firmelor, 
mari sau mai mici, care au 
știut să profite de acest 
curent.

O parte din bani s-a în
tors în atletismul de înal
tă performantă. 
„Tiger", „Nike", 
et comp. $î-au 
renumele prin 
pentru reclamă, 
me cunoscute șl 
narea unor competiții 
tice, cu deosebire 
gări.

Au 
negri, 
du-și

dar 
eliminarea 

fabricate din 
de sofiști ca- 
scumpe. F&- 
pe cei mulți,

P« 
mai

.,Adidas", 
„Mizuno" 
întreținut 
atragerea, 
unor nu-a

prin patro- 
atle- 
aler-de

baniiapărut, ded, 
atletismul 

renumele de 
amatorismului pur. 
du-se cerințelor 
Federația internaționali 
(IAAF) a fost obligată, în 
toamna trecută, la Congre
sul de la Atena, să recu
noască că atleții pot primi 
bani pentru efortul lor — 
sub forma unor conturi ad-

Si
pierzin- 
sport al 
Aliniin- 

timpului,

minlștrate de federațiile 
naționale — pe care ar ur
ma să-i primească abia la 
retragerea din activitatea 
competițională-

Ar fi însă o copilărie să 
credem că marile vedete de 
astăzi se produc doar pen
tru această „pensie" întîrzi- 
ată. înainte de a se glndi 
la ziua de miine, un Sala
zar sau un de 
fruntașii de azi ai 
nului, se gindesc 
zent. Mai ales cind 
mulați de managerii 
n-au întirziat să cuprindă 
maratonul în sfera lor de 
interes.

Iată și cel mai recent e- 
xemplu. Văzîndu-și refuza
tă posibilitatea organizării 
unui maraton cu nlari pre
mii la Brisbane, americanul 
McCormack a reușit totuși 
să păcălească vigilența (nu 
prea mare) a IAAF, luind 
în antrepriză maratonul de 
la Rotterdam. Adunind toa
tă crema maratonlștilor lu
mii. în frunte cu cel doi 
amintiți mal sus. McCor
mack a transformat liniști
ta cursă de la Rotterdam 
într-un mare eveniment A 
vîndut, apoi, bineînțeles, 
drepturile de televizare mal 
multor companii si s-a fe
licitat 
ră...

Un 
dental 
mare 
dt de mari au fost „argu
mentele" cu care McCor
mack i-a convins pe Sala
zar. de Castella, Lopez, Ni- 
boer si pe ceilalți ași. Ofi
cial, pentru cine întreabă 
— IAĂF, federații naționa
le, presa etc. — „ceva" în
tre 6 000 și 10 000 de dolari, 
care vor asigura o bătrîne- 
țe liniștită eroilor de azi. 
Cînd se știe însă că invin
cibilul — pînă la Rotter
dam — Alberto (Salazar) 
refuzase 60 000 de dolari 
pentru a alerga la Los An
geles sau că anul trecut de
clinase oferta organizatori
lor de Ia Paris unde ure
miile oficiale erau mult 
mai mari decît la Rotter
dam, ne putem da seama 
cit de „persuasiv" a 
McCormack pentru a 
pe picior „maratonul 
lui"...

A devenit maratonul, 
bolul spiritului 
doar o goană după 
Unde sînte.ți voi

Castella, 
marato- 
la Dre- 
sînt sti- 

care

pentru noua lovitu-

ziar de sport occi- 
de mare tiraj și 

renume se întreabă

fost 
pune 
ana-

sim- 
olimplc, 

bani? 
Spiridon 

Louis, Dorando Fîetri, Emil 
Zatopek și Bikiia Abebe?...

DE HOCHEICAMPIONATUL MONDIAL

Vladimir MORARU

In ziua a treia a campionatu
lui mondial de hochei pe gheață 
grupa „A“, 
Germania, < 
zultatde : 
spectatori) : 
8-2 (4—1, ' 
Vasiliev șl Makarov câte 2. Kru
tov, Balderis, Larinov șl Malțev, 
respectiv Maruk și Sittler. Echi
pa sovietică a făcut o adevărată 
demonstrație de hochei. Intr-un 
alt meci : R.D. Germană — Italia 
3—1 (2—1, 1—0, 0—0). La Ddsseă- 
dorf : Cehoslovacia — Suedia

care are loc in R.F. 
au fost Înregistrate re
ia Dortmund (10 000 

: U.R.S.S. — Canada 
2—L 2—0). Au marcat:

4—1 (2—1, »—*, »—•». Bocheaștil
oebosSovacS au realizat cei mal 
bun joc ai lor ja actualul cam
pionat. Au Înscris : Izba, Calde. 
Ceraik șl Rusnak. respectiv 
Holmgren. RJ. Germania — Fin
landa 4—3 O-l. 1—0, 0—1). JOC 
extrem de dîrz șl echilibrau

Clasamentul : L U.R.S.S. 4 p 
(14—2). 2. Cehoslovacia < P (14— 
4), 3. Suedia 4 p O—7), 4. RJ. 
Germania 4 p O—6), 5. Canada 
2 p (10—11), S. B.D. Germani 2 p 
<■—10), 7. Finlanda 0 p (S—11), 
8. Italia 0 p (1—13).

• Președintele F.I.F.A., 
Havelange, a anunțat că o co
misie a federației Internaționale 
va vizita terenurile din S.U.A. șl 
Canada, in perioada 26—28 apri
lie. Scopul acestei deplasări este 
de a constata la fața locului sta
rea bazelor sportive destinate (în 
cazul acceptării de către F.I.F.A. 
a contestațiilor făcute de ameri
cani $1 canadieni) organizării 
virneulul final al C.M. din 1986. 
La rindul său, Hermann Neu
berger, președintele acestei co
misii. a declarat că Mexicul are 
Ti la sută șanse să organizeze 
turneul final.

■ Olandezul Arie Haan (34 de 
ani), fosta glorie a lui Ajax, a-

BASCHET • Echipa Banco di 
Roma a ciștlgat, marți seara, 
titlul de campioană masculină * 
Italiei, întrecind, in meci de ba
rs. 3. CU 95—83 (50—41) De Billy
Milano. Meciul a avut loc la 
Palazzo delo Sport din Roata.

CICLISM • Etapa prolog a ce
lui de-al 38-lea Tur al Spaniei, 
desfășurată 
cronometru 

'de 6,8 km
Dominique 
8:51, urmat 
nia) 8:52 _____ ______..
(Spania) 8:55. • Prima etapă a 
competiției „Sealink Internatio
nal- a fost ciștigată de olande
zul Bert Wekema, care a par
curs 141 km în 3h33:50. în ace
lași timp cu învingătorul au so
sit Lambert (Olanda). Gardiner 
(Irlanda), Gamier (Franța) șt 
lesniewski (Polonia). La cursă 
participă cicliști amatori și pro
fesioniști.

HOCHEI PE IARBĂ a Meciuri 
„de clasament- din cadrul Cu
pe! Mondiale feminine, la Kuala 
Lumpur : Anglia — Scotia 5—1, 
S.U.A. — Noua Zeelandă 2—1, 
Argentina — India 1—0. U.R.S.S.

•TELEX*

cum la Standard Liege, a sem
nat un contract cu P.S.V. Eind
hoven, in timp ce vest-germanul 
Horst Hrubesch, de )a Hambur
ger S.V., va juca in viitorul se
zon Ia Standard Llăge. El a sem
nat un contract pe doi ani. Die
go Maradona (C.F. Barcelona) a 
fost invitat la Bruxelles in zilele 
d- 9 șl 10 mal, clnd clubul S.C. 
Anderlecht va Împlini 75 de ani 
de existentă si va ti prezentată* 
„Cartea de aur“ a clubului bel
gian. Pentru 10 august este pre
văzut. la Bruxelles, un Joc in
tre clubul catalan șl cel belgian.

a CAMPIONATE, CUPE. A în
ceput campionatul SUEDIEI. Sin
gura formație învingătoare a fost 
Hamarby (2—1 cu Halmstadb ln- 
tr-un 
(nou 
Ajax

la Almusafes c-ontra- 
individual pe distanța 
a fost câștigată de 
Gaigne (Franța) tn 

de Alvaro Pino (Spă
și Jaiime Vilemajo

— Tara Galilor 3—0. în semifi
nale se vor lntllnl : Olancha — 
H.K. Germania șl Australia — 
Canada.

PENTATLON • Proba de Înot 
din cadrul concursului de la Ro
ma a revenit italianului Cesare 
Toraldo cu 1 312 p. In clasamentul 
general Individual conduce Giu
lio Tomasslnl (Italia) — 3 281 p. 
Pe echipe In fruntea clasamentu
lui se afli Italia — 9 581 p, ur
mată de U.R.S.S. — 9 380 p șl 
Italia H — 1314 p.

SCRIMA • Clasamentul Cupei 
mondiale la floretă masculin : 
Mauro Num a (Italia) 50 p, 
Mathias Gey (R.F.G.) 36 p. Pas
cal Jolyot (Fianța)_ 36 p. Frede
ric Pietruszka 
An ge-Francois 
34 p, Stefano 
30 p etc. La 
Vacoaronl (Italia) 36 p, Christi
ana Weber (R.F.G.) 28 p, Elke 
Gerstenberger (R.D.G.) 22 p. Ca
rols Clcconetl (Italia) șl Cor- 
nelda Hanlsh (R.F.G.) 20 p etc.

(Franța) 
Pezzlnl

Ceriond 
feminin :

35 p, 
(Franța) 

(Italia) 
Dorina

TENIS • Clasamentul la ri sta
bilit de ordinatorul Asociației ju
cătorilor profesioniști : 1. Ivan 
Lendl, 2. John McEnroe, 3. Jimmy 
Connors, 4. Gulilermo Vilas, 5. 
Gene Mayer, 6. Mats Wilander, 
7. Jose Luis Clero, 8. Jose Hi
gueras eta • Clasamentul Ma
relui Premiu FILT după turneul 
de la Aix en Provence : Wilan
der 914 p (7 turnee jucate), 
Lendl 752 p (4), G. Mayer 699 p 
(5), Noah 440 p (5), McNamara 
425 p (4), Connors 402 p (4) etc. 
• în primul tur al turneului de 
la Bournemouth : Pecci (Para
guay) — Florin Segărceanu 
6—4, Tulasne — Cash 6—3, 
6—1, Mot tram — Gimenez 
6—2, Taroczy — Kirmayr 
6—3, 6—3, Glickstein — C.__
natta 3—6, 7—6, 6—3. • în turneul 
de la Las Vegas: Gerulaltis — 
Amaya 7—6, 6—3; Teacher —
Walts 4—6. 7—6, 6—4; R a mirez — 
Gottfried 6—3, 6—3 0 Turneul fe
minin de la Haines (Florida): 
Wendy Turnbull — Rina Finy 
6—o. 6—3; Catrin Jexell — Lisa 
Bonder 6—4. 6—2; Kathleen Hor
vath — Carlin Bassett (neprezen- 
tare).

Pa-

alt med, Gdteborg — Gefle 
promovată) 0—0! OLANDA: 
— Tilburg 6—S, Sittard —

Feyenoord 1—0. în clasament î
Ajax 51 p, Feyenoord 48 p. 
Eindhoven 48 p (după 3G de e- 
tape). IUGOSLAVIA : în clasa
ment, după 25 de etape conduc 
Dinamo Zagreb si Partizan cu 
cite 35 p, Split 30 p. BULGA
RIA : T-S.K.A. — Sliven 3—1. 
Cernomoreț — Levski Spartak 
1—1. Pe primele locuri, după 22 
de etape : T.S.K.A. 33 p, Levsld 
Spartak 32 p, Trakia 27 p, GRE
CIA (et. 26). Seres 
kos 0—0. Aris 
Rodos — 
clasament, 
Olympiakos 
cu cite 35 
(restanțe): 
Leverkusen 
russia Dortmund 2—0;
(restanțe): Aston Villa 
Bromwidh Albion 1—0;
— Manchester United 2—0; Sim- 
derland — Brighton 1—1. în cla
sament conduce Liverpool — 81 
p, urmată de Watford — 
Manchester United — W

Olympia- 
__ Panahaiki 2—L 
Panathiaalkos 1—2. In 

pe primele locuri, 
40 p. Aris si AEK 

p; R.F. GERMANIA 
F.C. KCln — Bayer 

4—1; Karlsruhe — Bo-
ANGLIA
- West 
Everton

M p fi
D-

SE CUNOSC FINALISTELE
ÎN CUPELE EUROPENE DE FOTBAL

După meciurile retur ale semifinalelor cupelor europene, des
fășurate ieri, se cunosc acum finalistele actualei ediții, lată rezul
tatele : echipele subliniate vor susține meciurile decisive ale fina
lelor (intre paranteze rezultatele din tur).

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

A!te amănunte in ziarul de miine.

Hamburger S.V.
Widzew Lodz

- Real Sociedad
- Juventus Torino

(1-1) 2-1
(0-2) 2-2

CUPA CUPELOR
tVaterschei 
Real Madrid

- F.C. Aberdeen
— F.C. Austria

(1-5) 1-0
(2-2) S-1

CUPA U.E.F.A.
Universitatea Craiova
S.C. Anderlecht

- Benfica Lisabona
— Bohemians Praga

(0-0) 1-1
(1-0) 3-1
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