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Un mare talent pe drumul împlinirii:
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Etapa a 29-a a Diviziei ,»A“ de fotbal

SPECTACULOASA DESPRINDERE A LIDERULUI
® ieșenii, victorie hotăritcare la Constanța • Brașovenii (învinși la Pitești) păstrează șar.se mi
nime • „Poli” Timișoara „adună" pentru la anu'.„ ® O partidă cu scîntei la Ploiești ® S. C.

Bacău a oprit Seria" mureșear.ă • Nemțeanu, un nou sprint pentru titlul de golgeter

Nici cel mal înflăcărat su
porter dinamovist nu visa a- 
cest k.o. de mare spectacol, in 
casa echipei care, pină ieri, 
era candidatul nr. 2 in lupta 
pentru titlu. După victoria de 
la Timișoara, Dinamo a pla
sat acest al doilea sprint de 
mare eficacitate, care ii acor
dă și o notă in plus pentru 
impresia artistică iu final.

E adevărat, craiovenii au 
invins si ei. păstrează in con
tinuare șanse teoretice, și 
chiar practice, au un gol sau 
două în plus, ca să nu mai 
vorbim de restanțe, dar e 
greu de crezut că Dinamo va 
coborî sub acest „14 la ade
văr" — dimpotrivă... liderul 
fiind tot mai mult o echipă 
care pierde greu... Cu alte

cuvinte, craiovenii au acum 
obligația de a cîștiga peste 
tot și, probabil, de a învinge 
și pe stadionul Dinamo.

Dacă lupta pentru titlu iși 
păstrează frumusețea. cea 
pentru evitarea retrogradării 
a îmbrăcat forme urite, arbi- 
trul-tcreador de la Ploiești 
fiind nevoit să frîngâ cu roșu 
furia... taurilor. Decepționant !

REZULTATE TEHNICE
„Poli" Timișoara — Corvinul 3-1 (3-0)
F. C. Argeș — F.C.M. Brașov 2-0 (0-0)
F. C. Constanța - Politehnica lași 0-2 (0-0)
Petrolul Ploiești — Steaua 1-0 (1-0)
Chimia Rm. Vîlcea - F. C. Bihor 1-0 (0-0)
Sportul studențesc - Dinamo 0-3 (0-2)
Jiul Petroșani — C. S. Tirgoviste 4-1 (1-1)
Univ. Craiova - F. C. Olt 2-1 (2-1)
S C. Bacău — A.S.A Tg. Mureș 2—0 (1-0)

ETAPA VIITOARE (25 mat)
Politehnica lași - Petrolul Ploiești (0-2)
F. C. Olt - Jiul Petroșani (0-1)
Steaua — F.C.M. Brașov (1-1)
C. S. Tirgoviște - „Poli" Timișoara (0-1)
Univ. Craiova — F. C. Argeș (0-1)
Dinamo - Chimia Rm. Vîlcea (0-0)
A.S.A. Tg. Mureș — F. C. Constanța (1-1)
F. C. Bihor - S. C. Bacău (0-2)
Corvinul Hunedoara — Sportul studențesc (1-1)

CLASAMENTUL
1. DINAMO 29 15 12 2 55-23 42
2. Spcr'.ui stud. 29 15 8 6 39-22 33
3. F. C. Argeș 29 16 5 8 45-28 37
4. Univ. Craicva 26 16 4 6 49-16 36
5. Steaua 29 11 9 9 40-35 31
6. Corvinul 29 11 8 10 38-30 30
7. S. C. Bacău 29 11 6 12 34-37 28
8. Jiul 29 10 8 11 28-38 23
9. F. C. Olt 29 11 5 13 38-29 27

10. A.S.A. Tg. Mureș 29 10 7 12 31-33 27
11. Chimia 29 10 7 12 28-33 27
12. C. S. Tirgoviște 29 9 9 11 31-37 27
13. F. C. Bihor 28 9 8 11 45-50 26
14. Politehnica lași 28 8 9 11 28-32 25
15. Petrolul Ploiești 29 11 3 15 29-51 25
16. F.C.M. Brașov 29 9 6 14 30-44 24
17. „Poli" Timișoara 29 8 4 17 30-55 2)
18. F. C. Constanța 28 6 6 16 28-53 18

tn pag 2—3. cronicile tocurilor

GOLGETERII
17 GOLURI : Nemțeanu (5 din 11 m) ; 16 GOLURI : Grosu (4 din 11 m) ; 13 GOLURI : Augustin (1 din 11 m) ; 

12 GOLURI : M. Sandu Gîngu (3 din 11 m) ; 11 GOLURI: Cimpeanu (1 din 11 m) ; 10 GOLURI : Simaciu, Kun, 
Balint (1 din 11 m), Bălăci (4 din 11 m) ; 9 GOLURI : FI. Grigore, Cirtu (1 din 11 m), Chitaru (2 din 11 m), Petcu 
- F.C. Constanța (5 din 11 m).

Mulțescu, în vervă, înscrie al treilea gol al liderului. BĂNICĂ

Săptămina viitoare, la Varna:

TREI GIMNAȘTI ROMÂNI »9

ÎN LUPTA PENTRU
medaliile europene
Luna mai este, prin tradi

ție, luna campionatelor euro
pene de gimnastică. Ne rea
mintim, cu multă plăcere, că 

la 
trei 

urcat

acum două săptămîni, 
Goteborg, toate cele 
gimnaste românce au 
pe podiumul de premiere, iar 
Ecaterina Szabo și Lavinia 
Agache au cucerit medalii de 
aur. Iată că acum urmează 
băieții. Săptămina viitoare, la 
Varna, cei mai buni gimnast! 
ai continentului își vor dis
puta titlurile de campioni ai 
Europei. Emilian Nicula, Dan 
Odorhean, Valentin Pîntea și 
Levente Molnar — iată echi
pa care urmează a face de
plasarea, trei dintre ei avind 
de luptat pentru supremația 
europeană. Cu șanse reale 
mai ales în concursul special 
pe aparate, nu ne îndoim că 
la Varna, băieții noștri vor 
lupta să fie cît mai aproape, 
ca performanțe, de colegele 
lor .'

Duminică, pe stadionul „23 
August" din București am a- 
sistat la primele încercări ale 
unei săritoare în înălțime ro
mânce la o ștachetă ridicată 
la 2 metri. Și a lipsit foarte 
puțin ca Niculina 
devină a șasea a- 
tletă din istoria 
probei care reu
șește această1 per
formanță. Cu o 
jumătate de oră 
înaintea eveni
mentului — petre
cut aproape simul
tan cu recordul 
mondial la sări
tura în lungime 
al Anișoarei Cuș- 
mir —, foarte pu
țini din numeroșii 
spectatori, chiar 
dintre cei apro- 
piați atletismului, 
puteau bănui că 
intr-un interval de 
timp atît de scurt 
Niculina va de
veni, dintr-o atle
tă de pluton (se
cund). una din 
vedetele interna
ționale ale pro
bei. Talentul, de 
mult cunoscut, 
dar mereu neîm
plinit al săritoa
rei dinamoviste se 
materializează in
tr-o performanță 
de prim rang in
tr-un moment în 
care puțini o mai 
așteptau. Este știut 
că Niculina (Ilie 
pe numele de
fată), născută în București la 
13 februarie 1958, crescută la 
Clubul sportiv școlar de atle
tism de profesorul Dan Vlă- 
descu, a fost, la jumătatea de
ceniului trecut, o junioară care 
promitea mult. Ascensiunea ei 
venea într-o perioadă în care

Virginia Ioan și Cornelia Po
pa, două atlete de bun renu
me european, se apropiau de 
crepusculul carierei. în 1976, 
ca junioară, Niculina trecea 
de 1,80 m (1,81 m), pentru ca 
în sezonul de sală următor săVasile să

Niculina 
zlmbească..

Vasile are toate motivele să 
Foto : Dragoș NEAGU

ajungă la 1,86 m. Căsătoria 
(cu săritorul în lungime Tu- 
dorel Vasile) și apoi materni
tatea au tinut-o departe de

Vladimir MORARU

(Continuare In oaa ?-J)

DIN MAREA ARENĂ A • „DACIADEF
LA POLICOLOR A FOST LANSATĂ

„ACȚIUNEA
Platforma industrială a Du- 

deștiului, aici unde cindva iși 
pășteau turmele oierii din 
margine de București, grupea
ză citeva mari unități indus
triale: Policolor. Fabrica de 
sticlă. Fabrica de medicamen
te... Privite de la etajul 9 al 
unui bloc de locuințe din 
preajmă, par niște bastioane 
industriale. Așa și este. Dar 
coborînd aproape de ele, prin
tre hale, grădini de zarzavat 
promițătoare de rod, sau ron
duri de flori, vom vedea și 
baze sportive. Arene în care 
oamenii muncii se destind, își 
refac forța de muncă. Ne-am 
oprit la Complexul Policolor.

DE VARA“

Antrenorul echipei naționale de fotbal se destăinuie

AM PIERDUT PENTRU CĂ NU AM AVUT CONCENTRAREA 
Șl DECIZIA DIN MECIUL CU ITALIA'V

— Mircea Lucescu, au tre
cut citeva zile... Timp în 
care... în sfirșit... Este momen
tul să mai schimbăm citeva 
cuvinte... Cititorii așteaptă să 
afle totul sau aproape totul de 
la cel care construiește echi
pa... știut fiind că reporterii, 
cronicarii fac doar echipe pe 
hîrtie, care, prin forța împre
jurărilor, nu joacă și nu vor 
juca niciodată... L-am auzit 
odată pe Kubala spunînd, poli
ticos, gazetarilor: „Apreciem 
foarte mult sugestiile dumnea
voastră. dar deciziile sînt obli
gat să le iau eu. pentru că 
eu răspund". " ' ' 
tieaba asta, 
cum explici 
gere...

- Am întilnit _ ___ ,_ ,___ ..............
știam acest lucru... c=“ _ _
totul altceva decît Italia... c : 
mai mult, mai dens, mai degajat... 
avea în față trei variante, ceea ce 
contează enorm, mai ales cînd întîl- 
nești un adversar obligat, în urma 
victoriei asupra Italie*, să vizexe 
doar victoria... o victorie a**?ptătâ 
de toată lumea, o dorință de vic
torie care ne purta ca un vîrtei 
numai înainte, cu orice pre*. . Are^t 
vîrtej care te și obligă sâ faci ab-

stracție câ 
se află pe 
și R.F.G., i 
se află pe locurile 7-8, în’ timp ce 
fotbalul nostru se găsește pe locul 
28 I

— Dacă am invins echipa de 
pe locul trei...

în topul mondial Italia 
locul trei, după Brazilia 

iar Cehoslovacia și Suedia 
I. în timp ce

De vorbă cu

MIRCEA LUCESCU

zut (
scop și pot pune mina-n foc că n-a 
fost, Ștefânescu jucind ferm mingea, 
și asta după ofsaidul clar premer
gător acestei faze... Am pierdut pen
tru câ n-am reușit sâ ajungem la 
concentrarea și decizia ___
cu Italia și am avut carențe in or
ganizarea jocului, Havranek avind la 
dispoziție foarte recentul nostru meci 
cu Italia, în timp ce noi am reușit 
doar să reconstituim cîte ceva, prin 
intermediul lui Bohemians, lată, insă, 
că cele două vîrfuri, Janecka (Bmo) 
și Vizek (Dukla) au reușit un pres
sing necruțător, lovind cum se spu
ne la box, cu directul de stingă... 
Să mai adaug că în

de nenumărate ori la magneto*

din meciul

Și am găsit aici febrile pre
gătiri — se vedea că pentru 
un eveniment anume: mulți
flăcăi finisau terenurile de ioc, 
le trasau, un grup de fete 
(am aflat că erau de la ate
lierul de creație al Întreprin
derii) pictau panouri: „Dacia- 
da — sport — sănătate". „Na
tura vă cheamă. Răspundeți 
prezent!".
Complex 
mitetului 
Policolor, 
raiovan. 
spus. „Ni 
ne-a răspuns prof, 
tie fizică Alexandru 
bronzat în zilele-lumină 
care le petrece aici. Cred că 
nu greșesc dacă spun că to
varășul Caraiovan este omul 
de sport nr. 1 din Policolor". 
Nu greșea prof. Dincă. Am 
aflat că președintele comite
tului sindicatului, deși nu se 
află la prima tinerețe, este că
pitanul echipei de volei echi
pă care se poate lăuda și cu 
o victorie în fața „Penicilinei" 
lași. A evitat să ne vorbească 
despre pasiunea sa sportivă și 
despre contribuția sa la rezul
tatele obținute. Și a tinut să 
cunoaștem mai mult preocu
pările asociației. „Este un as
pect de șantier Ia noi pentru 
că vom găzdui finala ne mu
nicipiu a „Cupei Chimistului" 
și finala pe zona de sud. O 
acțiune a sindicatelor pentru 
oamenii muncii, la 
volei, tenis de masă.
’nțelege, atletism, l 
eiplinele cele mai 
Vrem să fim. și vom fi, 
primitoare". Cine 
vor veni la zonă, 
si Ialomița din

tlttv •
Răspundeți 

, L-am intîlnit
pe președintele 
sindicatului de 
tovarășul 

Ce noroc 
u-i vorba

ia
co
la 

CaPetre 
ne-am 
noroc, 

educa- 
Dincă. 

i pe

rie 
de

handbal, 
■ah sî, se 

d’S- 
îndrăgite, 

gazde 
din ce5 care 
d;n Prahova

Fiind de acord cu 
am vrea să știm 

această infrin-
o echipă puternica... 
..... care a jucat cu 

a jucat

— Aceasta a fost marea povară... 
plus amintirile... Nimeni nu a uitat, 
deși s-a străduit să uite, câ după 
acel 2—0 de la Zagreb și acel 1—0 
cu Spania, cind ne mai trebuia o 
victorie acasâ asupra învinșilor 
la Zagreb, am pierdut cu 4—6... 
meni nu a uitat câ după cele 
puncte cu Anglia am pierdut in 
mentul de vîrf meciul cel atît 
sigur cu Elveția...

— Ați vizat, totuși, victoria..
- E imposibil sâ nu mergi la vic

torie. Și am pierdut, ca sâ reiau 
ideea, pentru câ am intîlnit o echi
pă puternică. Am pierdut, in al doi
lea rînd, pentru că Alexis Ponnet a 
văzut un penalty pe care l-am revă-

loan CH’RIlÂ Viorel TONCEANU

(Continuare în pag i (Continuare in non
de 
Ni* 
trei 
mo

de CONCURSUL DE PRIMĂVARĂ AL ATLEȚILOR SENIORI
Sîmbătă și 

nou 
cel 
De 
„23

din
pe

duminică, 
atletism de calitate 

mai mare stadion al tării! 
această dată, pe stadionul 
August" va avea loc con

cursul republican de primă

vară al atleților seniori la 
care vor lua parte cei mai 
mulți dintre atleții noștri frun
tași. întrecerile încep sîmbătă, 
la ora 16,30 și continuă dumi
nică, tot la ora 16,30.



DIN MAREA ARENA
LA POLICOLOR A FOST LANSATĂ

Alei peste care urcă vită de
vie tinără. Se află in lucru o

(Urmare din peg 1)
București își vor închipui ce 
a fost aici cu 10 ani în urmă? 
O groapă de gunoaie, o baltă 
în care se zbenguiau broaș
tele. Și acum? Vă spunem 
noi: un teren de fotbal al că
rui gazon, făcut din brazdă 
lingă brazdă, așteaptă să prin
dă... rădăcini, terenuri de te
nis de cimp. de handbal, de 
Volei, sală de tenis de masă.

popicărie și se va realiza și 
un bazin de înot. Secția ener
getică a întreprinderii (ing. 
D. Samoiiă) a montat pe mar
ginea bazei 40 de pan juri so
lare pentru furnizarea apei 
calde la viitoarele vestiare. 
Păcat că. după cum am obser
vat. se acordă mai putină im
portanță gropii de sărituri, lă
sată în paragină. De ce? Este 
o disciplină accesibilă si atrac
tivă. Socotim observația un

A „DACIADEI“
„ACȚIUNEA DE VARĂ"...
semnal care se va auzi.

Ne-a impresionat entuzias
mul cu care președintele co
mitetului sindicatului vorbea 
despre „acțiunea Daciada de 
vară“. „Participăm la Cupa 
Chimistului, dar avem în pro
gram acțiuni atractive în ca
drul „Daeiadei" de vară. La 
cros, atletism, turism, jocuri 
sportive". După atmosfera de 
lucru pe care am văzut-o la 
Policolor nu ne îndoim că a- 
ceste acțiuni se vor bucura 
de succes.

Iert, etapa a 29-a a Diviziei ,,A

La recentele finale ale „Crosului tineretului" au participat (cat. peste ÎS ani) numeroase tinere 
muncitoare din toate județele țării. Foto : Dragoș NEAGU

DIN TRIBUNĂ PE TERENUL DE SPORT! acțiuni turistice. După experi
ența primelor competiții a 
fost declanșat un campionat al

Ca și în alte localități, la 
Reghin există o seamă de u- 
nități economice și administra
tive cu arie mai restrinsă de 
întindere, în care nu sint 
constituite asociații sportive. 
Asta înseamnă oare că printre 
angajații lor nu se află și iu
bitori de sport? Se află, cum 
să nu, numai că pină nu de 
mult ei se mulțumeau să-l pri
vească din tribune, cum se 
spune. Dar a venit o inițiativă, 
din partea directorului Fabri
cii de pîine loan Andreica: 
„să constituim o asociație care 
să cuprindă toate unitățile 
mici". Ideea a fost primită cu 
interes și bucurie de consiliul 
orășenesc al sindicatelor, al 
cărui președinte este A. Pop. 
Cum să fie numită noua aso
ciație? Dacă propunerea a 
plecat de la „pîine" ea a fost 
botezată „Spicul", iar ca pre
ședinte a fost ales directorul 
Andreica.

Așa s-a constituit asociația 
„Spicul" (Fabrica de pîine, 
Consiliul popular orășenesc, 
P.T.T.R. și altele). „Nc-am fă
cut un plan de muncă, eu o 
seamă de acțiuni pe care 
le-am gîndit să fie pe placul 
oamenilor și am pornii Ia 
treabă" — ne spunea președin
tele asociației. Este vorba de 
un cros, de un concurs de șah 
cu participarea unor sportivi

din 10 unități, găzduit la clu
bul Constructorul, o competi
ție de tenis de masă și alta 
de fotbal, gazdă primitoare fi- 
indu-le terenurile „Voinței" 
(sprijin deosebit din partea se
cretarului acesteia. L.iviu Ma
ior. un neobosit însuflețitor al 
sportului reghinean), citeva

asociației, sub genericul ,.Da- 
ciadei" de vară. Șl astfel, cei 
care pină mai ieri erau spec
tatori, acum, coborîți în are
nă. oferă ei spectacole care 
se bucură de multă audiență 
la public. Exemplul poate fi 
urmat și în alte localități. 
(V.T.M.)

SECVENȚE
• Din inițiativa Consiliului 

municipal al sindicatelor. la 
Botoșani a fost organizat un 
campionat local de fotbal la 
care iau parte nu mai puțin 
de 16 echipe de amatori, de 
la Electrocontact, I.U.B.S.. 
Textila, Mototex. Melana și 
alte unități. întrecerile se des
fășoară pe terenul Clubului 
sportiv Dinamo și. după cum 
sintem informați, atrag spec
tatori mai mulți chiar decît la 
meciurile de „C“. Competiția 
se află în plină desfășurare.

• Sprijinite de către Consi
liul județean al sindicatelor, 
multe asociații sportive din 
Bistrița desfășoară, in aceste 
zile, o activitate de apreciat. 
Se află în plină desfășurare 
întreceri de masă in cadrul

a

„Daeiadei" de vară la fotbal, 
volei, popice, tenis de cimp și 
șah. Printre asociațiile care se 
evidențiază în acest sens se 
numără: C.F.R., Sănătatea,
Comerțul. Mecanica și S.M.A. 
(I. Toma — coresp.).
• Printre frumoasele premii 

oferite celor mai buni sportivi 
evidențiați la recenta finală a 
„Crosului tineretului", desfășu
rată la Ploiești, s-a numărat 
și o cupă oferită de Consiliul 
județean al sindicatelor tine
rei Maria Gherguț ' (jud. 
Neamț), categoria peste 19 ani. 
Motivul: „pentru participarea 
consecventă a unei tinere 
muncitoare la întrecerile din 
cadrul „Crosului tineretului". 
Felicitări. Maria Gherguț!

Prima etapă a campionatului PRIMA SĂRITOARE ROMÂNCĂ PESTE 2 METRI ?
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VICTORIE ÎNAINTE DE
SPORTUL STUDENȚESC 0
DINAMO 3 (2)

Stadion Sportul studențesc ; teren 
excelent : timp ideal pentru fotbal; 
spectatori — circa 12 000. Șuturi : 
13—17 (pe poartă : 6—9). Cornere :
10—5. Au marcat : VAETUȘ (min. 21), 
MULȚESCU (min. 43 ;i 60).

SPORTUL STUDENȚESC : Speriatu 
— M. Marian, lorgulescu, Cazon, 
Munteanu II — CHIHAIA, Terheș, 
Pană (min. 46 Șerbânîcă) — FI. Gri- 
gore, M. Sandu, BUCURESCU.

DINAMO : Moraru — I. Marin, 
Nicolae, Dinu, Stănescu (min. 76 
Stredie) - MOVILA, AUGUSTIN, 
MULȚESCU - ȚALNAR, VAETUȘ (min. 
70 D. Georgescu), ORAC.

A arbitrat bine D. Petrescu ; Io 
linie J. Grama și N. Voineo (toți 
din București).

Cartonașe galbene : M. SANDU, 
MOVILA, IORGULESCU, FL. GRIGORE.

Trofeul Petschovschi : 10. La spe
ranțe : 0—4 (0-1).

Cronica aceasta poate începe 
în două felină : ..nici cei mai 
optimiști suporteri dinamoviști 
n-ar fi crezut că echipa lor va 
repurta o victorie atit de netă 
și de facilă..." sau „nici cei mai 
pesimiști susținători ai Spor
tului studențesc nu s-ar fi aș
teptat la un eșec atit de cate
goric..." Utilizați-o pe cea care 
vă convine mai mult. Ambe
le spun totul despre derbyul 
etapei si chiar al campiona
tului, un derby care Întrunea 
principalul criteriu pentru' o 
asemenea titulatură — poziția 
in clasament a combatantelor. 
El a rămas derby numai cu 
numele, pentru că, în teren, 
a existat un puternic dezechi

libru de forțe. O partidă în 
care așteptam o luptă de o 
mare tensiune și cu un dez- 
nodămînt posibil în ultimele 
momente s-a încheiat, practic, 
în minutul 60 cînd dinamo- 
viștii au marcat al treilea gol. 
Superioritatea liderului s-a vă
zut din primele secvențe ale 
meciului și ea a rezultat din două 
mari aspecte : organizarea jo
cului și starea de spirit. Elevii 
lui D. Nicolae-Nicușor și Cor
nel Dinu au acoperit foarte 
bine toate zonele terenului, au 
știut să dejoace prompt in
tențiile adversarului și. mai cu 
seamă, au evoluat calm, siguri 
pe ei. Decizia la un scor atit 
de categoric (si el putea fi și 
mai mare) a obținut-o în spe
cial prin jocul variat. în 
mișcare, foarte precis în pase, 
al liniilor de mijloc și de atac, 
în opoziție cu oaspeții lor, 
alb-negrii au evoluat confuz, 
inegal, cu multă nesiguranță și, 
mai ales, foarte nervos (Iorgu- 
lescu, Munteanu. M. Sandu au 
„excelat" la acest capitol). 
Fragilitatea lor psihică a fă
cut ca. în special după primi
rea primului gol — marcat de 
VAETUȘ. în min. 21, printr-un 
șut puternic, mingea întîlnind 
in calea ei spre plasă și umă
rul unui apărător al Sportu
lui — claritatea și eficacita
tea acțiunilor lor să dispară 
aproape total. în opoziție. Di
namo evoluează tot mai dezin
volt si reușește să intre la 
cabine cu 2—0. al doilea punct 
fiind realizat de MULȚESCU 
(min. 43) care a sancționat 
inexactitatea comisă de Spe
riatu la un șut-centrare al Iui 
Văetuș.

în partea a doua așteptam 
replica de ambiție a gazdelor. 
N-a venit. în schimb, Dinamo

LIMITĂ
j» 

a continuat să 
bine și să-și pe 
relaxare in evol 
MULȚESCU (mii 
îat prin gol afrri 
rin, derbyul se t 
tic. O victorie in 
liderilor, a cârc 
a fost adeseori i 
elogiem și noi. I 
sâ nu ne întreb; 
multora dintre si 
stadionul din „F 
fost ieri Sporti 
Pentru că în ai 
l-am văzut !

Eftir

BACĂU, 18 (pi 
în sfirșit. sp 

uani au avut 
miercure fericit; 
vorită ciștigînd 
ritat în fata f< 
Tg. Mureș, nei 
cedentele cinci 
că succesul ni 
ușor din dou; 
oaspeții au șt 
nizeze destul d 
rare ; 2. gazde! 
greu, cum se : 
și precipitat, a< 
prima jumătate 
fiind clare ș 
poarta adversă.

Prima fază- 
dus în miauT 
a declanșat ur 
riculos, însă F 
zat centrarea 
nii sint mereu 
mureșeni®» 
Șoșu (h^I I5

„CAPUL“
PITEȘTI, 18 (prin telefon)
Meciul a început deosebit 

de 'promițător, gazdele avînd 
posibilitatea chiar din primul 
minut să deschidă scorul, dar 
la șutul puternic, din afara 
careului, al lui Ignat, mingea 
a nimerit bara. în continua
re. jocul se echilibrează, însă 
se desfășoară mai mult între 
cele două careuri, fazele de 
poartă lipsind. în min. 15, un 
nou șut periculos, de la dis
tanță. de astă-dată al Iui Moi- 
ceanu. reținut cu greu de 
Clipa, dă semnalul unei mai 
susținute ofensive a piteș- 
tenilor. Apărarea brașoveană 
trece prin multe momente de 
panică, fiind nevoită să a- 
corde corner după corner, dar 
și înaintașii argeșeni — cam 
lipsiți de inspirație in această 
primă parte — ratează din 
situații clare, șutind imprecis.

După pauză, pe fondul do-

LUI RALEA
minării exercitate de F. C. 
Argeș, mai aproape de gol 
sint oaspeții (min. 59) : Spirea 
face o cursă admirabilă și 
pătrunde impetuos în careul 
gazdelor, insă, la șutul său, 
Cristian apără excepțional. Nu 
trec decit alte 3 minute si P>- 
teștenii reușesc să deschidă 
scorul, prin RALEA, care a 
reluat spectaculos, eu capul, 
mingea trimisă din lovitură 
de colt de către Dorel Zamfir. 
Brașovenii nu Se lasă copleșiți 
și. în min. 68. la un rapid 
contraatac, sint pe punctul de 
a egala, dar Badea scoate cu 
capul, de pe linia porții, 
mingea șutată de Paraschi- 
vescu.

Ultima parte a meciului 
aparține destul de net băieți
lor lui Dobrin. care — evolu- 
înd mai aproape de valoarea 
lor — marchează din nou 
(min. 75), prin același RALEA,

F. C. ARGEȘ
F.C.M. BRAȘO

Stadion ,,1 M 
bun ; timp favo 
circa 10 000. Șutu 
10-4). Cornere : 
RALEA (min. 62

F.C. ARGEȘ :
MOICEANU, ST/» 
46 Toma) — 
Ignat — Jurcâ 
RALEA, Nica.

F.C.M. BRAȘC
Panache, NAGI 
DEAN, Șulea 
SPIREA, Batacli 
- Bența, Parase 

A arbitrat bii 
linie : M. Berc 
din București)?^

Cartonașe
NAGHI, SPIREaB

Trofeul Petsclfl 
ranțe : 1-0 (0-®

tot printr-o 
Ia centru^a 
nînd o

Const

de călărie

DINAMO ÎNVINGĂTOARE
In proba pe echipe
LUGOJ, 18 (prin telefon). — 

La baza hipică din localitate 
au continuat întrecerile din 
cadrul primei etape a campio
natului republican de călărie 
pentru seniori.

O frumoasă dispută au pri
lejuit călăreții înscriși în pro
ba pe echipe, componenții ce
lor 10 formații prezente la 
start străduindu-se să obțină 
un punctaj cit măi bun. Ei au 
avut de rezolvat dificultățile 
unui parcurs de categorie 
semimijlocie, cu obstacole a- 
vînd înălțimea maximă de 1,25 
m. După cele două manșe ale 
probei, trei echipe — Dinamo, 
C.S.M. Sibiu și Petrolul — 
s-au aflat la egalitate, pentru 
desemnarea învingătoarei fiind 
necesar un parcurs de baraj 
(1,35 m). în noua sa formulă, 
formația dinamovlstă :— Ma
riana Moisei cu Mentor, Silva
na Todea cu Strejia, Ionel 
Bucur cu Novac, Otto Fabich 
cu Lăstun — a reușit să cîș- 
tige locul intîi, dctașîndu-se 
cu... două bare în fața călă
reților sibieni.

CLASAMENT — echipe: 1. 
Dinamo 4 p, 2. C.S.M. Sibiu 
12 p, 3. Petrolul Ploiești 15’/, 
p — după baraj, 4. Centrul de 
călărie Lugoj 7 p, 5. Steaua 
8 n, 6. C.S.M. Iași 14>/, pi

întrecerile continuă.
G. IGNEA-coresp.

(Urmare din pag. 1)

stadion in 1978. Revine în 1979 
cu 1,84 m, apoi, chiar la în
ceputul sezonului olimpic 1980, 
reușește 1,90 m. Deși are doar 
22 de ani. nu este trimisă la 
Moscova cu toate că nimeni 
nu i-a contestat vreodată ta
lentul. Nu va mai progresa in 
următoarele două sezoane, în 
care va reuși de fiecare dată 
1,90 m. Aparenta plafonare 
(datorată unei labilități psihi
ce și greșelilor de tehnică) i-a 
făcut pe mulți să se îndoiască 
că potențialul Niculinei se va 
exprima vreodată la Întreaga 
capacitate. In iarnă. înaintea 
începerii sezonului de sală, 
ne-a declarat, cu prilejul unui 
reportaj, că va sări 2 metri in 
1983. I-am publicat, riscînd, 
declarația, mai mult dintr-o 
slăbiciune care datează din pe
rioada primilor ei pași în a- 
tletism. S-a accidentat la pri
mul concurs al indoor-ului și 
am crezut că întregul sezon 
1983 va fi ratat...

...Sîmbătă. Mihai Zaharia, 
noul ei antrenor, ne-a decla
rat că Nina a sărit 1,96 m la 
antrenament. Si ceea ce aștep
tam de atiția ani s-a intîmplat 
duminică : trei recorduri per
sonale consecutive, 1,91 m, 1,94 
m și 1,97 m, ultimele două și 
recorduri naționale, și încer
cări foarte bune la 2 metri.

Obligat de condiția profesiu
nii la obiectivitate, reporterul 
mărturisește — cunoscînd pas 
cu pas cariera noii record
mane — o satisfacție care 
depășește bucuria consemnării 
oricărui rezultat de valoare. 
Și pentru că a crezut tot tim-

CELE MAI BUNE PERFOR
MANTE MONDIALE DIN TOA

TE TIMPURILE
2,03 (s) Tamara Bikova (URSS) 

1983
t.ta Ulrike Meyfarth (RFG) 

1902 
2,01 Sara Simeoni (Italia)

1970 
2,00 Rosemarie Ackerman

(RDG) 1977 
2,00 (s) Collen Summer (SUA)

1M2
1.99 (s) Andreea Blenias (RDG)

1982
1.99 (s) Katalin Sterk (Ungaria)

1982
1,98 (s) Andrea Matay (Ungaria)

1979
1,97 Debbie Brill (Canada)

1980
1,97 Pam Spencer (SUA) 1981
1,97 (s) Janna Nekrasova (URSS)

1982
1,97 Jutta Kirst (RDG) 1982
1,97 Elena Popkova (URSS)

1982
1,97 Niculina Vasile (România)

1983
CELE MAI BUNE PERFOR

MANTE ROMANEȘTI DIN 
TOATE TIMPURILE

1,97 Niculina Vasile 1983
1,93 Cornelia Popa 1976
1,92 Virginia Ioan 1974
1,91 Iolanda Balaș 1961
1,86 Erica Teodorescu 1974
1,86 Monica Matei 1981
1,84 Maria Preda 1979
1,84 Octavia Nif 1982
1,80 Mihaela Bălănescu 1981
1,80 Elena Schromm 1983

pul în talentul Niculinei. în 
vocația ei de mare perfor
meră, este gata să parieze că 
recordul țării va trece de doi 
metri in această vară!, că vom 
avea, in proba pe care Iolan- 
da Balaș a ridicat-o atit de 
sus, o nouă săritoare de cla
să mondială.

...N-A MAI FOST CRAIOVA
CRAIOVA, 18 (prin telefon).

IDe mult n-am mai văzut o a- 
semenea partidă, atit de urîtă, 
in care fazele de fotbal-curat să 
Ifie atit de rare. Au abundat 

faulturile, obstrucțiile, „par lamen
tările*, s-a dat friu liber ner
vilor, arbitrul s-a ,,pierdut* fi ei I și nu a mai fost stă pin pe par
tidă, greșind deseori. Gazdele au 
părul obosite, au acționat pre
cipitat. nervos fi doar in pri- 

Imele 30 de minute din prima re
priză au fost, cât de cit, mai 
aproape de un nivel mulțumitor. 
Din minutul 85 surprinzător, 

Icraiovenii au fost dominați, du
pă ce bara (min. 62) l-a salvat 
pe Dung de la gol, ia. .xsapul*

amimsiraha or sui ioto pdowspoih INFORMEAZĂ
f PRONOSTICURI...

Pentru participanții la atracti- I vul concurs Pronosport de la 
I sfirșitul acestei săptămlni, re- 
■ dăm — ca sursă suplimentară de I inspirație — pronosticurile făcu

te de participantul Pal Bereczki 
din com. Zimand-Coz (jud. A- 
rad), care la concursul din 19 I martie a.c. a obținut un auto
turism „Dacia 1300“:

I. Pandurii Tg. Jiu — Rapid 
2; n. Aluminiu — Progresul 1, IX; III. C.S.M. Sv. — Gloria B-ța 
1, X; IV. F.C. Baia Mare — 
C.S.M. Reșița 1; V. Como — Ca- 
vese 1; VI. Cremonese — Bari 11; VIL Foggia — Varese 1, X; VIII.
Lecce — Bologna 1; IX. Mon
za — Catania 1, X, 2; X. Paler
mo — Pistoiese X; XI. Perugia 
— Arezzo 1, X; XII. Reggiana — 
Milan 2; XIII. Samb. — Cam- 
pobasso 1. 

lui Iamandi. Scorul de 2r—1 are 
fi el pe undeva un semn de în
trebare. Și vom vedea, de ce. In 
min. 9, Universitatea a deschis 
scorul : la o lovitură liberă de 
la 25 m, Bălăci a pasat rapid 
lui NEG RTL A și acesta a înscris, 
de la 10 m, profitînd de neaten
ția echipei (în totalitate) adverse. 
După două ratări ale lui Tri
mes cu și Cirțu (min. 18 șl 20), 
am consemnat prima acțiune o- 
fensivă periculoasă a oaspeților, 
dar, la centrarea lui Eftâmie, Pi- 
țurcă a întârziat o fracțiune de 
secundă. în min. 33, Bălăci s<-a 
autoaccidentat, iar In min. 37, 
tabela de marcaj arăta scorul 
de 1—1 ; iamandi a trimis un

UNIV CRAIC 
F. C. OLT

Stadion ,, 
bun ; timp îr 
spectatori — 
11-8 (pe poa 
4—4. Au maree 
M. POPESCU 
(min. 44).

UNIVERSITA1 
Tillhol, CIUPI] 
Țicleanu, Ir 
Popescu), Ball 
- GEOLGAU.

F.C. OLT : I 
Câțoi, Bums 
lescu, CHM 
Eftimie (mini 
Pițurcâ. J

A arbitrat 1 
lescu (Ti rg o vil 
(Sighișoara) | 
Mare). p

Cartonașe I 
TILIHOI, IAN|

Trofeul Petl 
ranțe : 5-1 (■

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 18 

MAI 1983 î
Extragerea I : 18 2â 42 26 36 31 ; 

extragerea a II-a : 41 19 1 27 15 
8. Fond de cîștiguri : 1.251.772
lei, din care 359.289 lei report la 
categoria I.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 18 MAI 1983

I. Univ. Craiova — F.C. Olt 1 ;
II. F.C. Argeș — F.C.M. Brașov 1;
III. S.C. Bacău — A.S.A. Tg. M. 
1 ; IV. Jiul — C.S. Tîrgoviște 1; 
V. Chimia Rm. V. — F.C. Bihor 
1 ; VI. Poli. Tim. — Corvinul (pa
uză) 1 ; vil. Poli. Tim. — Corvi
nul (final) 1 ; VIII. F.C. C-ța. — 
Poli. Iași (pauză) x ; IX. F. C. 
C-ța. — Poli. Iași (final) 2 ; X. 
Petrolul — Steaua (pauză) 1 ; 
XI. Petrolul — Steaua (final) 1 ; 
XH. Sportul stud. — Dinamo (pa
uză) 2 ; XIII. Sportul stud. — 
Dinamo (final) 2. Fond total de 
cîștiguri : 365.976 lei.

șut-centrare 
POPESCU 5 
gă Lung. D 
să se inoir 
min. 44 gaj 
doilea gol 
fault, s-a s 
a căzut lai 
acordat lovi 
lateral stînl 
mescu, cu I 
înscris ușol 
care nu e I

După pal 
a reluat cil 
Lung s-a J 
pediiată dej 
pe plasă (I 
ra lui Iaiirj 
marcat C;j 
făcut obst» 
rul să intl 
mai bine I 
struct ii. f J 
vut un fiii 
reușit gol® 
meritau. I



A

REVENIRE TARDIVA...

.ace foarte 
itâ chiar o 
i sa. Cînd 
30) a inche- 
iuî^L. Ma- 
pinase prac- 
Itestabilă a 
comportare 
udată si o 
nu putem 

asemenea 
latorii de pe 
b“ : unde a 
btudențesc ? 
I nu prea

PARTIDA A ÎNCEPUT
re-

MIN

IlONESCU

PETROȘANI, 18 (prin telefon).
Tîrgoviștenii au deschis sco

rul în min. 26 : o lovitură li
beră de la 40 m face ca balo
nul să ajungă la O. Popcscu 
pe partea stingă, acesta îl_ dri
blează pe fundașul 
urmează o centrare 
lă pe jos, înapoi, și 
a reluat fulgerător 
lung fără replică pentru Ca- 
vai. Abia repus balonul de la 
centru, gazdele reușesc egala- 
rea : Șumtilanschi execută
o lovitură liberă lateral dreap
ta și MUIA se înaltă reluînd 
balonul cu capul în plasă. In

V. Popa, 
impccabi- 
GREACA 

in coltul

ultimul minut al primei 
prize, oaspeții ratează o oca
zie rarisimă, prin Dumitrescu, 
care, de la 3 m, a trimis ba
lonul cu capul în Cavai, por
tarul petroșenean a respins și 
tot Dumitrescu a reluat balo
nul în stilpul din dreapta por
ții echipei locale.

Cu totul alt aspect avea să 
aibă partea a doua a întîlni- 
rii. Tonul îl dau jucătorii e- 
chipei locale, neîmpăcați cu 
gindul unui al treilea semie- 
șec pe teren propriu. Ei atacă 
avîntat. tîrgoviștenii sînt în... 
corzi (dereglați prin absenta

IT ARH ARTIZANUL VICTORIEI

JIUL PETROȘANI
C. S. TIRGOVIȘTE

Stadion 
noros ; 
Șuturi : 
Cornere :

4 (1) 
I O)

„Jiul" ; teren
spectatori - ____ _____
22-7 (pe poartă : r
7—4. Au marcat : GREACA 

(min. 26), MUIA (min. 27), VIZITIU 
(min. 62 și 89) și VARGA (min. 73 
din 11 m).

JIUL : Cavai - V. Popa, Neagu, 
VIZITIU, P. Grigore — Muia, VARGA 
(min. 86 Dina), DOSAN — Șumu- 
lanschi, M. Marian (min. 46 STOI- 
NESCU). BALUȚA.

C.S. TIRGOVIȘTE : Mia - Nicu-
leșcu, Ene, DUMITRESCU, Ostafi 
(min. 63 Turcu) — KALLO, Constantin, 
AELENEI (min. 58 Isaia) — Greaca, 
V. Radu, O. POPESCU.

A arbitrat bine I. Velea ; la 
linie : C. Bitlan și D. Busuioc (toți 
din Craiova).

bun ; timp 
circa 3.500.

9-4).

TIMIȘOARA, 18 (prin telefon).
Ce păcat că Politehnica Ti

mișoara și-a adus aminte 
de abia acum (cînd luptă ca 
să-si agonisească cele 24 punc- 

neapărat necesar) 
joace și fotbal, 
studenții au de- 
stadionul atit de 
un joc de bună 

for- 
care și de 

dată a avut aceeași evo- 
incoloră. cum ne-a obiș- 
în ultimul timp. Politeh- 
a înscris azi numai 3 go- 
dar putea să reușească 

ju-

lefon)
prii băcă- 
Ite de o 
pipa fa- 
leplin me
sei A.S.A. 
bă în pre- 
pe. Sigur 
I conturat 
Itive: 1.
I se orga- 
fc în apă- 
|u încălzit 
I dar s-au 
I lor (din 
Iră) ne
buloase Ia

două șuturi periculoase la 
poartă, îl imită frații C. So
lomon (min. 21) și I. Solo
mon (min. 25) pentru ca în 
min. 27. la centrarea lui Șoi- 
man, Antohi să rateze cea 
mai mare ocazie de gol a me
ciului. Patru minute mai tîr
ziu. avea să vină golul mult 

CHITARU execută ma- 
o lovitură de Ia 16 m, 

stingă și mingea, 
cu efect, se duce direct

S. C. BACĂU
A.S.A. TG. MUREȘ

Cartonate galbene : CONSTANTIN, 
NEAGU, DOSAN, VARGA, TURCU.

iatac pe- 
■a finali- 

Băcăua- 
nea tîrg-

a

2 (0)
O

dorit: 
gistral 
lateral 
lovită . _ ___  ____
în coiful lung al porții : 1—0. 
Din acest moment, jocul gaz
delor se leagă, dominarea lor 
devine mai accentuată.

La reluare, fazele abundă la 
poarta lui Varo și în min. 57 
Monoki îi faultează clar pe 
Șoiman și arbitrul P. Balaș 
indică fără ezitare punctul de 
la 11 m. Penaltyul este trans
format de același CHITARU. 
Pină în final, publicul mai 
gustă citeva faze electrizante, 
dar are și 
traatacurj 
nici (min.

emoții la două con- 
tăioase ale lui Fa- 
63) și Ciorceri (min.

2 (1)
0 Trofeul Petschovschi : 9. La spe

ranțe : 2-0 “ ■■(0-0).

foarte 
tatori — 
poartă: 

marcat :

- Voîcu, 
an (min. 
lovânescu, 
. Zamfir),

- Ștefan, 
- VAl- 

Lâcâtuș), 
Cramer)

(eseu ; la 
Licâ (toți

RALEA,

La spe-

RM. VILCEA, 18 (prin telefon).
Joc la discreția Chimiei, care 

a dominat cu autoritate în ma
joritatea timpului, însă Gingu 
și Preda au ratat o suită de 
ocazii. una mai 
decît alta. F. C. 
apărat destul de 
mai toate echipele 
luează în deplasare, a 
contraatacul, sperînd să 
prindă descoperită apărarea 
adversă. Dar, D. Nicolae și 
Filip n-au avut forța necesa
ră...

Aproximativ 40 de 
din prima parte a 
vîleenii au asaltat fără 
ces poarta lui Balaș, 
lansa atacurilor a fost 
trămătă de apărarea bine 
ganizată a F. C. Bihorului. 
Spre regretul inimoșilor lor 
suporteri. jucătorii Chimiei, 
atunci cînd s-au aflat în po
ziție favorabilă de a înscrie.

2 (2)
1 <1J 

n foarte 
âlduros ; 

Șuturi : 
Zomere : 
[mfn. 9), 
EOLGAU

Negrilă, 
MU
75 Adr. 
ildeanu) 
|u.
•PELITA, 

Bărbu- 
iPESCU, 
omondi.

Necțu-
I. Dima 

(Baia

■GRILA,

ipe-

și M. 
>e Un- 
iceiput 
r în 
Is al 
at un 
/ersar, 
rul a 
s 18 m, 

Iri- 
AU a 
toi de 
nu.

Cir ț u 
bară, 

L ex- 
l pat-o 
It ba- 
I 65 a 
tu a 
rersa- 
pîimic, 
I (ob- 
lau a- 
I n-au 
lnre-1

:e

Stadion ,,23 August” ; teren I 
bun ; timp călduros, înnourat j 
tatori — circa 13 000. Șuturi : 
(pe poartă : 8—1). Comere :
A marcat : CHTARU (min. 31 
57, ultimul din 11 m).

S.C. BACĂU : Mangeac (min. 
Ursachi) - Andrieș, CARPUCI, 
SOLOMON. Elisei - I. Solomon. 
Penof, ȘOSU — Șoiman, Antohi (min. 
78 Botez), CHITARU.

A.S.A. TG. MUREȘ : Varo 
Horvath (min. 66 Cos tin) , jenei, 
ISPIR, GALL - Both II (min. 35 Cer- 
nescu), C. Hie, Biro I — Monoici, 
Ciorceri, Fonici.

A arbitrat bine P. Balaș ; kt linie: 
M. Constantinescu ți V. Popescu (toți 
din București).

Cartonașe galbene : BOTH II.
Trofeul Petschovschi : 10. La spe

ranțe : 2-1 (2-1).

foarte 
spec* 
18-5 

11-3. 
I fi

78 
C.

a lui Aelenei, acci- 
in min. 62 tabela a-
Tot în urina 

executate

83). Localnicii revin în atac si 
fluierul final al arbitrului îi 
găsește in ofensivă.

Stelian TRANDAFIRESCU

din teren 
dentat) și 
rată 2—1.
lovituri libere 
Varga, VIZITIU se înaltă 
reia imparabil cu capul, 
minarea gazdelor se 
tuează și in min. 73. la o ac
țiune personală, Dosan este 
„prins" între Ene și Dumi
trescu, trînlit in suprafața de 
pedeapsă, fault clar, și VAR
GA transformă penalty-ul ma
jori nd scorul. In min. 89 Dina 
execută o lovitură liberă dc 
pe partea dreaptă și VIZI
TIU reia balonul cu capul în 
coltul scurt, stabilind scorul 
final. In ultimul minut al în- 
tîlnirii, Constantin trimite 
balonul peste Cavai, în „trans
versală".

unei 
de 
și 

Do-
accen-

Gheorghe NERTEA

FOSTA EXTREMA TELEȘPAN
CHIMIA RM. VÎLCEA 
F. C. BIHOR

Stadion „1 Mai" ; 
bun ; timp noros 
circa 6 000. Șuturi : 21—3 
12-1). Cornere : 11-2.
TELEȘPAN (min. 70).

CHIMIA : Roșea -
Bosrro, Udrea, Cincâ — 
68 Ancuța), Niculcea (min. 50 Las
coni), VERGU, CARABAGEAC 
Preda, Gîngu.

F.C. BIHOR î BALAȘ - Dianu, 
ZARE, Biszoc, Nițu - PUȘCAȘ (min. 
80 Szucs), Mureșan, Grosu, Kun — 
Doru Nicolae (min. 71 Kiss), Filip.

A arbitrat foarte bine N. Rainea 
(Bîrlad) ; la linie : C. Teodorescu 
(Buzău) și I. Igna (Timișoara).

Cartonașe galbene :
PUȘCAȘ.

Trofeul Petschovschi : 
ranle : 2-2 (1-2).

favorabilă 
Bihor 
bine i 
care

s-a 
și, ca 
evo- 

folosit 
sur-

minute 
meciului 

suc- 
Ava- 
des- 

or-

au avut execuții defectuoa
se, ratind ocazie după ocazie. 
Asa au făcut Preda (min. 17 
— cap în brațele lui Balaș și 
în min. 38 — șut peste poar
tă) ; Niculcea (min. 37 — de la 
8 m. tot peste poartă) ; Io- 
van (min. 45). Și după pauză 
vîleenii au pus accentul pe ofen
sivă, iar Gingu (min. 57 și 60) 
și Vergu (min. 60) au irosit 
alte situații favorabile, amî- 
nind deschiderea scorului. A- 
ceasta o va face fundașul 
TELEȘPAN (min. 70). urcat 
pină la marginea careului 
advers, unde a primit o pasă 
de Ia Ancuta si a expediat pu
ternic balonul in plasă : 1—0. 
Pină la fluierul final am mai 
consemnat ratările lui Gingu 
și Preda (min. 78 — singuri cu 
portarul !). Gingu (min. 82 — 
din nou singur cu portarul) 
și Lasconi (min. 87). Victorie 
pe deplin meritată a vilcenilor.

MECI CUM N-
PETROLUL PLOIEȘTI 
STEAUA

1 (O
0

Stadion Petrolul ; teren foarte 
bun ; timp noroi ; spectatori — circa 
18 000. Suturi : 9-7 (pe poartă :
5—3). Corn ere : 3—8. A marcat : ȚEVI 
(min. 42).

PETROLUL : Jipa — Borz, Stanciu, 
Cojocaru (min. 86 Pancu), Bvtufei — 
Gălățeanu, Toma, Lazăr — Simaciu 
(min. 62 Călin), Țevi. Marico.

STEAUA : Ducadam — Anghelini, 
Belodedici, FI. Marin, Eduard - 
Majaru, lovan. Stoica, Șt. Popa (min. 
51 Mlneo) — Cimpeanu (min. 46 
Barbu), Turcu.

A arbitrat bine Al. Mustățea ; la 
linie : M. lonescu șl Ad. Nicolesculinie : M. lonescu șl Ad. 
(toți din Pitești).

Cartonașe 
MARICA, 
STOICA.

Cartonașe ._T.
MARICA, STOICA.

Trofeul Petschovschi s 7. 
ranțe : 3-1 (2-1).

galbene : 
ȚEVI, BORZ,

roșii s BORZ,

TOMA. 
IOVAN,

TURCU,

La spe-

PLOIEȘTI, 18 (prin telefon).
Rar am asistat la un meci atit 

de urlt ca acesta ! Nota de du
ritate, de nervozitate, instaurată 
din prima repriză și imprimată 
de jucătorii de la Petrolul, s-a 
accentuat după pauză cînd, prac
tic, nu a mai fost pe teren un 
meci de fotbal, cl un spectacol, 
de-a dreptul degradant, cane nu 
a avut nimic comun cu sportul, 
în momentul în care transmit, 
nu am la îndemînă situația sta
tistică necesară, dar cred că in 
acest campionat nu am mal avut 
un meci cu șase cartonașe gal
bene și patru roșii I Faulturi 
peste faulturi, o-bstrucții, atacuri 
periculoase, loviri cu pumnul și

DORI
cu piciorul, iată ce au arătat 
publicului cele două echipe, mai 
ales în repriza secundă și. ta 
mod cu totul special, in ulti
mele 15—20 minute. Ardoarea cu 
care echipele joacă pentru punc
te în acest final de campionat 
este explicabilă, dar cînd ca
pătă forme ca cele de azi, de la 
Ploiești, federația trebuie să in
tervină ferm și fără cruțare.

Poate că pentru realizările de 
joc (cite au fost...) unii jucă
tori ar merita să fie notați eu 
majuscule in caseta tehnică a 
partidei. N-o facem tasă, pentru 
că am plecat de la acest 
cu un gust atit de amar 
am greși față de noi dacă__
evidenția pe cineva. Singurul lu
cru pozitiv, de atmosferă, pe ea- 
re-1 puitem reține este că după 
meci organele de ordine au ac
ționat prompt, evittod inciden
tele pe cale să izbucnească.

Despre jocul propriu-zis doar 
citeva cuvinte. In prima parte a 
dominat Petrolul. Ca urmare a și 
luat conducerea, in min. 42, rind

•m

1(0) 
o 

teren foarte 
spectatori - 

(pe poarta: 
A marcat :

TELEȘPAN. 
lovan (min.

TELEȘPAN,

9. La spe-

nu 
de

la un scor care 
raportul de forte

Pompiliu

reflectă 
De teren. 
VINTILÂ

MAI VEDEM
Marica a centrat de pe dreapta, 
ȚEVI s-a infiltrat printre apără
torii bucureșteni și a Înscris, eu 
capul, lingă bară, la dreapta Ini 
Ducadam. Cu două minute tas
tate Insă. Ctarpeanu ratase cea 
mal mare ocazie a meciului : pri
mind mingea, singur in careu, 
după un luft al kzi Stanciu. ste- 
baiul a reluat slab pe nn-gă poar
ta.

Repriza a doua a aparținut oas
peților. In final (cind cu avut 
Bl 10—12 minute de cuperioritate 
numerici), steliștii au dominat 
chiar categoric. Petrolul barioa- 
dlndu-se in jurul careului și res
pingând mingile la intimpiare. Don 
această a doua parte a jocului, 
doar două faze de nețtaut: ca
pul lui Cojocaru (min. 47). ctad 
Ducadam a respins de sub trans
versală, și șutul lui Șt. Pope 
(min. 50) la care Jipa a deviat 
balonul in corner. In rest, ni
mic. pentru că fotbalul a fost a- 
bandonat. ..

Radu URZICEANU

INVITAȚIE PE VALEA PRAHOVEI
Oficiile județene de turism din întreaga țară vă invită 

să vizitați stațiunile montane SINAIA, PREDEAL și PO
IANA BRAȘOV.

Se pot obține locuri în hoteluri și case de odihnă pe pe
rioada intre 3—12 zile cu plecări zilnice, în această perioa
dă aplicîndu-se tarife reduse.

Posesorii biletelor de odihnă benefiicază de o reducere 
de 25% la transportul pe C.F.R.

Obținerea biletelor pentru excursii și concedii în stațiu
nile menționate se face la toate oficiile județene de turism 
și filialele I.T.H.R. București.

te — barem 
că știe să 
Intr-adevăr, 
monstrat pe 
familiar lor 
calitate si au întrecut o 
mație. Corvinul. 
astă 
lutie 
nuit 
nica 
luri.
un număr dublu dacă doi 
cători, deosebit de înzestrați, 
cum sînt Bozeșan și Giuchici. 
care au avut și merite în ob
ținerea succesului, nu ar fi ra
tat copilărește : Bozeșan s-a 
aflat cu poarta liberă în față 
în min. 80. după ce driblase 
toți jucătorii care-i ieșiseră în 
cale, iar Giughici s-a jucat si 
el cu ocaziile.

Politehnica începe 
bine si Giuchici este cel 
încearcă pentru prima 
poarta (min. 1). Tot el este 
apoi la originea celor mai mul
te atacuri ale formației timi
șorene. In min. 11 el execută 
un corner și tînărul PETRES
CU înscrie cu capul. .. .Șase 
minute mai tîrziu, ANGHEL 
ridică scorul tot printr-o lo
vitură de cap, Ia o acțiune 
prelungită a atacului Politeh
nicii — este drept după ce 
Petcu s-a aflat într-o poziție 
foarte bună în min. 13. Ulti-

POLITEHNICA TIMIȘOARA 3 (3) 
CORVINUL HUNEDOARA 1 (0)

_ Stadion .1 Mai" : teren bun ; 
timp frumos, foarte cald ; spectatori
— circa 5000. Șuturi : 16—11
poartă : 9—5). Corpere : 7T13. 
marcat: PETRESCU (min.
ANGHEL (min. 17), GIUCHICI (min. 
42 din 11 m), PETCU (min. 47).

„POLI" TIMIȘOARA : SUCIU 
Șunda, MIHAI, Șerbănoiu, Lehmann
— Rotaru, Manea, Bozeșan — AN
GHEL, PETRESCU (min, 82 Steop), 
GIUCHICI.

(pe 
Au 

11).

CORVINUL : lonița - REDNIC, An- 
done, Dubinciuc, Bogdan (min. 19 
Bucur) — Oncu, 
Stoica (min. 62 
Gabor.

Klein, Petcu — 
Cojocaru), Ghițâ,

0

foarte 
care 
dată

A arbitrat 
nescu ; la 
greșeli) și 
București).

foarte bine M. Stoe- 
linie : Gh.
L. Pantea

Cartonase
GHIJA. ROTARU

galbene :

Ofițeru (cu 
(toți din

BUCUR,

Trofeul Petscho::chi : 10. La spe
ranțe : 1—0 (1-0).

mul gol al timișorenilor a fost 
realizat în min. 43 cînd GIU
CHICI a transformat un pe
nalty, acordat in urma unui 
fault asupra lui Petrescu. 
După pauză. Corvinul intră 
ceva mai hotărît pe teren, dar 
nu poate înscrie decît o sin
gură dată în min. 47 : cap 
PETCU, Ia o lovitură liberă, 
executată de Dubinciuc. O 
victorie meritată și aplaudată 
a... fostei „lanterne roșii".

Mircea TUDORAN

înainte de gong
CONSTANȚA. 18 (prin telefon)
In prima repriză a partidei 

de pe litoral — mult prea pu
ține faze de fotbal demne de 
consemnat în raport cu pasele 
trimise la adversar, lufturile, 
„luminările", șuturile foarte 
departe de poartă. De aceea, 
la pauză, cînd jucătorii ie
șeau de pe teren, publicul și-a 
exprimat vehement nemulțu
mirea față de echipa favorită.

La reluare, partida părea că 
începe să se învigoreze, șutul 
puternic al lui Drogeanu (min. 
47) fiind respins cu greutate de 
Dohot, pentru ca, apoi. Gache 
(min. 50) să expedieze, puțin pe 
lingă poartă, o lovitură liberă 
de la 20 m. Dominarea echipei 
gazdă a revenit, însă, la nota 
de sterilitate anterioară și jo
cul părea că va „curge" spre 
un rezultat alb. Iată însă că, 
în min. 75, Cioacă a făcut o 
cursă pe aripa stingă și a cen
trat periculos spre Nemțeanu, 
obligîndu-1 pe Lascu să inter
vină in extremis. A fost aceas
tă fază semnalul a ceea ce a- 
vea să se întimple în ultimele 
cinci minute ale meciului, cînd 
spre stupoarea spectatorilor, 
Politehnica Iași a terminat în
vingătoare. Astfel, în min. 85, 
același CIOACA a scăpat nemar
cat tot pe aripa stingă, a intrat 
in suprafața de pedeapsă ad-

F. c. CONSTANTA 
POLITEHNICA IAȘI

0
2 {0)

Mai" ; teren bun ; 
spectatori — circa 
11-7 (pe poartă : 
11—1. Au marcat : 

85) și NEMȚEANU

Stadion ,,1 
timp înnorat ; 
8 000. Șuturi : 
3—3). Cornere : 
CIOACA (min. 
(min. 86).

F.C. CONSTANȚA : Lascu - Lieă 
(min. 46 Mănăilâ), Someș, DINU. 
CARAMALAU - Gache. Petcu. Dro
geanu — Buduru, Peniu (min. 38 
Rusu), Moldovan.

POLITEHNICA IAȘI : Dohot
Munteanu, ANTON, URSU, Ciocirlan 
— Romilă (min. 67 Cănanâu), Gheor
ghiu, SIMIONAȘ - CIOACA, NEM
ȚEANU, Florean (min. 61 Paveliuc).

A arbitrat bine M. 
linie : R. Cimpeanu și 
din Arad).

Cartonașe galbene :
CIOACA. FLOREAN.

Trofeul Petschovschi : 
ranțe : 3-0 (1-0).

Axente ; la 
I. Bălan (toți

GHEORGHIU.

9. La «pa

verșă, l-a „răsucit" pe Dinu, 
l-a scos din poartă și pe Las
cu și a înscris plasat : 0—1. 
N-a trecut decît un minut și 
celălalt vîrf al oaspeților, NEM- 
ȚEANU, ajuns și el fără adver
sar la marginea careului mic, 
a șutat cu sete sub transversa
lă : 0—2 !

A fost evident că la Con
stanța s-a simțit briza „B“-ului...

Paul SLÂVESCU

ETAPA INTERMEDIARA

IN DIVIZIA f>B“
Ieri, in cadrul seriei a Il-a 
Diviziei „B“ a avut loc

Iată
o e- 

re-
a
tapă intermediară, 
zultatele înregistrate :

MINERUL -----------
MII SIBIU 
rențiu (min. 
tiv Curtean

AUTOBUZUL
— AUTOMATICA 
REȘTI 0—0.

C.S.M. DROBETA TR. SE
VERIN — I. P. ALUMINIU 
SLATINA 0—1 (0—1) : Pîrvu
(min. 25).

ROVA ROȘIORI — UNIREA 
ALEXANDRIA 3—2 (1—1) :
Ștefan (min. 36 și 79). Cămui 
(min. 49 — din 11 m), res
pectiv Voicilă (min. 42), Vă- 
cariu (min. 47).

PANDURII TG. JIU — GAZ 
METAN MEDIAȘ 1—1 (1—0) : 
Radu (min. 30) pentru gazde, 
respectiv Herbădă (min. 72).

PRECIZIA SACELE — 
CARPAȚI MlRȘA 2—1 (0—0) : 
Zere (min. 66). Dupoi (min. 
90). respectiv Fătan (min. 89).

Meciul CHIMICA TtRNA- 
VENI — LUCEAFĂRUL 
BUCUREȘTI a fost amînat, 
iar partidele PROGRESUL 
VULCAN BUCUREȘTI 
TALUL
NAMO 
REȘTI 
REȘTI 
cuplaj, 
dionuî :

MOTRU -
2—1 (2—0)
21 și 36). respec- 

(min. 55).
BUCUREȘTI 

BUCU-

SOI- 
L*u-

Relatări de la : 
ru, D. Brănoiu, 
T. Negulescu, M. 
Secăreanu.

1. RAPID BUC.
2. LP. Aluminiu
3. Min. Motru
4. Carpați Mîrșa
5. Din. Victoria
8. Chimica Tîrn.
7. ROVA Roșiori
8. Automatica
t. Gaz metan

18. Unirea Alex.
11. Autobuzul 
IX
13.
14. 
ÎS. 
ÎS.

Metalul Buc.
Pand. Tg. Jiu 
Șoimii Sibiu 
Prog. Vulcan* 

. Mecanică fină
17. Pnec. Săcele
18. CSM Drobeta

G. Jugăna- 
M. Focșan, 

Băloi si V.

21 4
14 6
15 2
13 4
12 6
12 3
12 3

5
5
4
6
3

27 11 3
5
6
8
3
6

u

10
11
8
7
5

•) Echipă penalizată 
puncte.

ÎN DIVIZIA

— ME- 
si DI- 
BUCU- 
BUCU- 

se dispută astăzi, în
de Ja ora 16. pe Sta- 
Republicii.

BUCUREȘTI
VICTORIA

— RAPID

3 56-16 46
8 40-27

11 50-45
12 46-38
8 38-31

12 30-28
30-32 27
27-29 21
27-34
35-36
27-30

34
32
30
30
27

12 32-36
10 34-35
11 30-36
18 2S-64
16 18-38

12
11
11
13
12
12
13

cu patru

27
25
26
25
25
25
24
24
17
18

„C“
Ieri, în seria a V-a 

natului Diviziei ,,C', 
etapa intermediară (a 28-a) 
care s-au ----- ----- ""
rezultate :

Metalul Piopeni — Carpați 
Sinaia 4—o (2—0), Aversa Bucu
rești — Viscofil București 1—0 
(0—0), I.C.S.I.M. București — 
T.M. București 3—0 (1—0), Mine
rul Filipeștii de Pădure — A.S.A. 
Mizil 3—1 ■
Bușteni — 
1—0 (0—0), 
— Flacăra 
Danubiana 
București , .. ____ _
Cimpina nu a jucat.

In clasament, continuă să con
ducă Metalul Piopeni cu 35 p, 
urmată de Viscofil București cu 
32 p.

a campio- 
s-a disputat 

’. în 
obținut următoarele

(2—0), Caraimanul 
Chimia Brazi-Ploiești 

Tehnometal București 
roșie București 0—0, 
București — Abatorul 

1—1 (1—0), Poiana



FOTBALUL LA MASA VERDE

Romaș-

S.U.A.

In

se 
act

pe 
cu

înain- 
filmul 
prece- 
renun- 

care

Stockholm 
ultimul 
suspense nu- 
pentru orga- 

final al
mondial din 

executiv 
(alcătuit din 21 
va alege, prin 

Mexic,

APLAUZE PENTRU CICLIȘTII ROMÂNI
IN „CURSA PĂCII

Ca de fiecare dată, și anul 
acesta ‘„Cursa Păcii" este ur
mărită cu interes și emoție de 
lumea sportului. Pe traseul 
Varșovia—Berlin—Praga, lung 
de aproape 2 000 km, elita ci
clismului amator de fond re
alizează un pasionant serial, 
disputindu-și într-un ritm in
fernal, cu medii orare adesea 
aproape de 50 km, cununile 
învingătorilor.

între titanii șoselelor, româ
nii au străluciri care impresio
nează, obligînd agențiile de 
presă să transmită comentarii 
elogioase. Mircea Rcmașcanu 
cîștigă o etapă, iar echipa Ro
mâniei iese de două ori în
vingătoare, sărbătorile tradițio
nale organizate în cinstea lor 
fiind o onoare și pentru spor
tul românesc. Cornel Nicolae 
ocupă locul II în etala a 8-a, 
în timp ce tînărul Costică Pa- 
raschiv se distinge printre cei 
mai combativi rutieri ai cursei, 
afirmări care întregesc

talentului 
„tricolo- 

agitata 
carava- 

in frun- 
echipei, 

exemplu

ETAPĂ DE MUNTE
IN TURUL CICLIST AL ITALIEI

Turul ciclist al Italiei a con
tinuat cu etapa a 6-a (Vasto — 
Campitello Matese, 145 km), care 
a fost cîștigată de spaniolul 
Alberto Fernandez in 3 h 50:07. 
La 23 de secunde au sosit 
Giuseppe Saronni (Italia), com
patriotul său Franco Chioccioli 
și belgianul Van Impe. A fost 
o etapă de munte care s-a ter
minat la o altitudine de 1450 m. 
în clasamentul general Indivi
dual conduce italianul Silvano 
Contini.

tabloul 
și abnegației cu care 
rii“ se confruntă, în 
lume a ciclismului de 
nă. cu așii pedalei. Și 
tea lor, căpitanul 
Mircea Romașcanu, 
însuflețitor.

Dinamovistul Mircea 
canu a împlinit la 3 martie 
30 de ani, din care jumătate 
i-a dedicat bicicletei. Peste 
300 000 km parcurși pe șosele
le lumii au însemnat eforturi 
greu de imaginat, o adevărată 
știință a suferinței, o voință 
de granit. Al treilea schimb 
al ștafetei succeselor ciclismu
lui românesc, Gabriel Moicca- 
nu — Teodor Vasile — Mircea 
Romașcanu, a cunoscut insă în 
acești ani și bucurii inegala
bile. La Forst și-a notat 
palmares a 224-a victorie in 
ciclismul de șosea și pistă, 
răbojul acesta încrustat 
migală aflindu-se succese mici 
și mari, de la cursele pe ..Cîm- 
pinei" sau „Maior Coravu* 
pînă la etapele din „Turul Ro
mâniei" și „Turul Elveției", 
cursele Balcaniadei sau ale în
trecerii Varșovia — Berlin — 
Praga. Victoria de la Forst a 
fost a treia în „Cursa Păcii", 
egalindu-1 pe Gabriel Moicea- 
nu, dar devansindu-1 prin 
cui III obținut in ierarhia 
nerală

Cind 
cliștii „tricolori", 
binzile ' .

primul 
incorporate 
lor de caracter, dorin- 

distinge

diseipli- 
apoi iscusința 

eu

BASCHETBALIȘTII NOȘTRI
Participînd în Austria, la Graz, 

la un turneu internațional tradi
țional, în compania selecționa
telor Sloveniei (alcătuită pe sche
letul echipei Oliinpia Ljubljana), 
de tineret a Cehoslovaciei și cea 
a țării gazdă, reprezentativa 
masculină de baschet a Româ
niei a avut o comportare 
nă, ocupînd locul secund în 
samentul final care arată 
fel: 1. Cehoslovacia tineret 
2. România 5 p, 3. Slovenia 
4. Austria 3 p. Rezultatele lotu
lui român: 106—90 (62—41) cu A- 
ustria, 88—77 (41—40) cu Slove
nia, 87—97 (46—50) cu Cehoslo
vacia tineret.

Ultimul meci a fost o adevă
rată finală, ambele echipe fiind 
neînvinse pînă la întîlnirea res
pectivă. Echipa țării noastre a 
fost dominată, adversarii avînd 
permanent în teren trei jucători

bu
cla- 
ast- 

6 P. 
4 P,

MIRCEA LUCESCU
(Urmare din pag l)

lui că am vrut să iuțim jocul, spre 
o singură atingere, s-a văzut că 
trecerea nu se poate face in 7-8 
zile... asta e o meteahnă mai ve
che a fotbaliștilor noștri... preluarea 
e obligatorie, și astfel, jucătorii care 
au controlat jocul in meciul cu Ita
lia, fiind cei mai buni, s-au simțit 
tare incomodați de ?ocul aspru și 
viguros al cehoslovacilor.

— De ce Gabor, De ce An- 
done? Acesta e un laitmotiv al 
cronicarilor și nu numai al lor

— Cel mai simplu ar fi fost, pen
tru un antrenor care a invins Italia, 
sâ .
se spele pe miini. 
vrut să-mi fac 
L-am simțit pe 
nă dispoziție și 
seanță. Am 
tea mai subtilă 
unei apărări aglomerate, 
au procedat și craiovenii cu Bor
deaux, cind s-au gindit că Crișan e 
mai derutant decit Geolgău... Ca să 
nu mai amintesc că Geolgău traver
sa un moment greu in zileie premer
gătoare meciului... In ceea ce il pri
vește pe Andone, am contat pe lovi
tura lui de cap, într-un moment in 
care era greu de crezut că Vâetus, 
la care țin foarte mult, ar fi reușit, 

ce nici Bălăci, 
toti ceilalți nu 

In fața unei a- 
celebra apărare 
mai ușor de

alinieze aceeași formație și să
" Eu insă nu am 
un alibi din asta. 
Lung intr-o mai bu- 
am procedat in coa- 
contat pe tehnicito- 
a lui Gabor in fața 

exact cum
cu

la firul ierbii, ceea 
nici Geoigâu și nici 
au jeușit sâ o facă 
parări pe lingă care 
a Italiei s-a dovedit 
manevre:.

— Am văzut că Bălăci s-a 
irosit in curse spectaculoase, 
dar sterile, pornind ch;ar din 
preajma careului propriu.

— încă o dată se vede că meciul 
cu Italia a rămas in amintire. Și 
pentru câ nici un joc nu seamănă 
unul cu altul, s-a vârut câ uneori 
e mai ușor să »oc cu Gentile in 
spate decit fără om...

— Ce reproșați jucătorilor?
— Nimic. Le-am spus în vestiar, 

după meci, că le mulțumesc pentru 
câ au încercat totul, câ eu sînt cel 
care am greșit... fiind neinspirat și

finală din ’78.
vă bucurați pentru 

pentru 
lor, e bine să știți 

rind in 
voința

lo
se-

ci- 
iz- 
ci. 
ele

Și
in 
sînt 
tăria 
ța aprigă de a se 
pentru a ridica sportul cu pe-

dale românesc intre 
nele cu faimă, 
antrenorilor și dragostea 
care activiștii obștești le ne
tezesc drumul. Și sâ-i aplau
dați cu entuziasm pe toți cei 
care alcătuiesc mica dar pu
ternica familie a ciclismului 
românesc.

Caravana „Cursei 1 
pune astăzi — după 
odihnă — din nou in 
Succes „tricolorilor"!

Hristache

Păcii" re 
o zi de 

i mișjare.

NAUM

PE LOCUL II IN TURNEUL DE LA GRAZ
înalți, cu o pregătire complexă, 
la fel de buni in acțiunile de 
sub panou ca și în cele din a- 
fara careului de 3 secunde. In 
celelalte meciuri, selecționata ro
mână a avut prestații bune, In 
special In partida cu reprezen
tativa Austriei, în care s-a de
tașat în prima repriză, ceea ce 
a permis antrenorilor M. Nedef 
și H. Tursugian să folosească In 
repriza secundă toți jucătorii. In 
celelalte lntllniri. jucătorii de 
bază au fost Costel Cernat (din 
nou coșgeter al echipei, cu 81 
de puncte marcate) și Dan Nl- 
culescu — ca de obicei, cel mai 
valoroși componență ai lotului. 
Florentin Ermurache, Anton Ne- 
tolitzchi, Cristian Flutura# și 
Alexandru Vînereanu, căruia li 
este necesară Insă mai multă în
drăzneală In acțiunile ofensive.

După revenirea de la Graz.

componenții lotului s-au înapo
iat la secțiile din care fac par
te, refutndu-și antrenamentele in 
vederea ultimelor turnee ale 
campionatului național.

•TELEX•

Miine, la 
va desfășura 
al piesei de 
mită „Cursa 
nizarea turneului 
campionatului 
1986“ : Comitetul 
al F.I.F.A. 
de membri) 
vot. între 
și Canada.

Să ne reamintim, 
tea evenimentului, 
acestei curse fără 
dent, declanșată de 
țarea Columbiei, țara 
primise învestitura la tim
pul cuvenit. La sfîrșitul a- 
nului trecut Columbia a 
anunțat — invocind dificul
tățile economice prin care 
trece — că nu poate asigura 
organizarea turneului la ni
velul exigențelor 
Memoriul explicativ 
forului internațional 
înaintat candidatelor 
pierduseră inițial în 
Columbiei. Brazilia, 
da, Mexic și S.U.A.
lia părea cea mai bine pla
sată. prin forța 
său (și a . .
F.I.F.A., Joao Havelange...) 
dar guvernul 
răspuns (cu aceleași argu
mente ca ale Columbiei) 
că nu se poate angaja la o 

Au 
amin- 

sint

F.I.F.A. 
remis 

a fost 
care 
fața 

Cana- 
Brazi-

fotbalului 
președintelui

brazilian a

asemenea organizare, 
rămas cele trei țâri 
tite la început. Care 
șansele fiecăreia ?

MEXICUL a fost, de la 
început, preferat de Have
lange. Acesta a hotărît, la 
inceputul lui aprilie, trimi
terea unei comisii 
care sâ studieze 
oferite de gazda 
final din 1970 al 
misia s-a declarat 
de garanțiile oferite de gu-

vernul mexican și, in bu
nă măsură (două excepții), 
de cele 12 stadioane pe 
care ar trebui să se joace.

Americanii și canadienii 
au protestat vehement, vă- 
zindu-se dezavantajați din 
start, cerînd — pe baza u- 
nor dosare cel puțin la fel 
de solide — tratament egal. 
S-a făcut apel la fostul 
secretar de stat Henry Kis
singer, care a acceptat să 
prezideze Comitetul de or
ganizare alcătuit de fede
rația din S.U.A. Două mari 
glorii, care și-au 
cariera în S.U.A., 
Beckenbauer, au 
public candidatura 
(unde soccerul a 
teren important, avînd 
această oră un număr mai 
mare de practicanți decit 
fotbalul american).

Pentru a păstra aparen
țele, F.I.F.A. a fost nevoită 
să trimită comisii de in
specție și în cele două 
țări, dar rapoartele lor n-au 
fost făcute publice.

Practic, acum, în preziua 
votului situația este exact 
ca la început. Joao Have
lange a declarat că va vota 
pentru Mexic. Rămîne de 
văzut cit de mare este in
fluența președintelui F.I.F.A^ 

celorlalți 20 de 
ai Comitetului e-

încheiat
I’ele și 

susținut 
S.U.A., 
cîștigat 

la

SE DESTA1NUIE

arul ?

BASCHET • In turneul mas
culin de la Palma de Majorca: 
Spania — Atlantic City (S.U.A.) 
90—■68. • Turneul masculin de
la Pardubice a fost cîștigat de 
Dinamo Tbilisi, care a Întrecut 
in finală cu 80—83 (46—31) echi
pa R.P.D. Coreene. • In turneul 
feminin de la Havana: Ungaria 
— S.U.A. 101—63, Cuba A — Ceho
slovacia 87—76, Cuba B — Fran
ța 91—81, Bulgaria — Cuba ti
neret 94—86. După 6 meciuri Cu
ba A, Ungaria și Bulgaria au 
cite 11 p. Cehoslovacia 10 p, 
Cuba B 9 p. Franța 8 p, S.U.A. 
și Cuba tineret 6 p.

MOTOCICLISM • Campionatul 
mondial de motocros la clasa 125 
cmc a programat la Trzici (Iu
goslavia) o probă cîștigată de 
belgianul Eric Geboers („Suzu
ki*-). Pe locurile următoare s-au 
clasat americanul James Gibson 
(..Yamaha-) și italianul Michele 
Rinaldi (..Suzuki**).

PENTATLON MODERN • „Cu
pa Honved- desfășurată la Buda
pesta a fost cîștigată de sovie
ticul Anatoli Starostin cu 5 588 
p. urmat de Fabian (Ungaria) 
5tt) p și Schwarz (U.R.S.S.) 
5 444 p. Pe echipe prima s-a cla
sat UJLS-S. cu 16 223 p. 
de Ungaria A 16 179 p și 
Moscova 15 910 p.

TENIS • La Roma. 1 
pionatele internaționale 
’iei: Taroczy — Orar.ies 
3—<. Forget — Fil’ol 6—2. 
Arraya — Panatta 1—6. 6—4, 
Tulasr.e — Pecci 6—2, 6—2.

GrH

urmată
T-S.k.a.

in 
ale

a F.I.F.A. 
condițiile 
turneului 
C.M. Co- 
încîntată

asupra 
membri 
xecutiv.

Iată că, la masa verde, 
fotbalul poate fi la fel de 
interesant ca și pe gazon. 
Oricum, să consemnăm că, 
dacă Mexicul va fi ales, se 
va rupe 
făcut 
țară' 
două 
C.M.

tradiția care a 
ca pînă acum nici o 

să nu organizeze de 
ori turneul final al

Vladimir MORARU

In cadrul turneului din țara noastră

TINERII RUGBYȘTI ENGLEZI,
LA A DOUA VICTORIE CATEGORICA

(prin telefon). — 
de rugby a Angliei

IAȘI, 18
Selecționata
(jucători pină la 23 de ani) a 
obținut a doua victorie în tur
neul pe care-1 întreprinde în 
România, întrecînd cu scorul de 
46—9 (29—9) pe Politehnica
Iași, divizionară „A". Și de data 
aceasta, rugbyștii insulari s-au 
impus, încă din start, printr-un 
joc ferm, bine orientat tactic, 
in care treisferturile au fost 
permanent dublate de pachetul 
de înaintași și în special de cei 
doi flankeri — Dun și Buckton. 
De asemenea, la repunerile 
margine jucătorii din linia 
doua au fost foarte activi, 
cepționind aproape toate 
Ioanele. A rezultat de aici 
avantaj net al echipei oaspete, 
care și-a confirmat înalta 
clasă intr-o partidă de o 
moașă ținută sportivă.

Surprinsă de vivacitatea 
versarei sale. Politehnica 
nu a reușit decit rareori 
se ridice la valoarea 15-lui en
glez. I-au lipsit decizia, cura
jul, omogenitatea, a fost ab-- 
sentă la capitolul placaje. Gră
mezile s-au format cu înce
tinitorul, iar liniile dinapoi au

din 
a 

ro
ba- 
un

sa
fru-

ad- 
Iași 

să

fost deseori surprinse de con
traatacurile în trombă ale spor
tivilor englezi.

Oaspeții au realizat opt e- 
seuri semnate de Youngs (min. 
5), Curry (min. 17), Bai’ey (min. 
21, 38 și 46), Stringer 
28), Knibbs 
dintre care 
transformate 
realizînd și 
pedeapsă (min. 34 și 72). De 
la gazde au punctat Doroftei 
(drop în min. 8) și M. Mitiielu 
(două lovituri de pedeapsă in 
min. 26 și 36).

Formații i POLITEHNICA : 
Vasiliu — Băetu, Nistor (min. 
66 Hău), I. Mititelu, Davi t — 
M. Mititelu, Dorcfteî 
căneață, 
Borș), 
nescu, 
sluianu, 
Stringer — Evans, ^Knibbs, Ha
lliday, Bailey — Andrew, Yo
ungs — Dun, Richards, Buck
ton — Kidner, Pinnegar — 
Higgs, Moore, Curry. Compe
tent și autoritar arbitrajul pres
tat de Andrf Peytavin (Franța).

(min.
(min. 58 și 65), 

patru au fost 
de Stringer, acesta 
două lovituri de

Demian (min. 
Stefiuc — M 
Cîrstei — Tunaru.
Petrișor ; ANG

Mă-
70
10- 

Va- 
TA :

Tiberîu STAMA

MECIURI, ȘTIRI
• Alte rezultate din grupele 

prehmutaril ale C.E. de juniori, 
care au Ioc In Anglia: R.F. Ger
mania — Bulgaria 3—1 (2—1).
Cehoslovacia — Suedia 1—1
(»-«). Anglia — U.R-S^. 9—2
(»-l). Scoția — Spania 1—1(♦-n. Finlanda — Belgia 4—0
(1—B) !,, Franța -- Irlanda 1—1
(1—B>- In semifinale se vor In-
tUni, vineri, învingătoarele din
cele 4 grupe: Cehoslovacia —
Anglia și Italia -— Franța. • La

pe core le-ou jucat Io lași si 
Londra.

— Ce ți-a plăcut. 
meciul cu Cehoslorac:a?

— Publicul. Niciodată pubPcul 
fnânesc nu a fort otît d- aororr.e 
echipa națională, la iată— 
dă un mare curaj băieților, 
dă și mie...

la

ro
de

Si îmi

Viena. in meci amical: Austria 
- U.R.S.S. 2—2 (1—1). Au înscris: 
Gasselich și Pezzey. resoectiv 
Rodionov și Blohin. Gazdele au 
egalat In min. 89 ! • La Tel
Aviv (meci amical): Israel — 
F.C. Liverpool 4—3 (2—1). e Tn 
finala Cupei Tării GaVlor: 
Swansea (retrogradată din prima 
lisă englezi) — Wrexham 2—8. 
• Tn urma rezultate’c’nbe din 
ultima vrem®, antrechi
pei Bayern Munchen. Pnl Csernzi,

a fost schimbat cu secundul sâu 
Reinhard Saftlg (31 de ani). 
Csernai a fost timp de 4 ani 
,.coach“-ul formației bavareze. • 
După ce A.S. Roma a cîștigat 
(după 41 de ani !) campionatul 
țării. In capitala Italiei a fost 
o sărbătoare asemănătoare ace
leia cind „Squadra Azzurra" a 
cucerit campionatul lumii. 25 000 
de „tifosi* au străbătut în co
loane — pe jos și in mașini — 
marile artere ale Capitalei. A- 
tacantul brazilian Roberto Fal
cao a decis să rămînă la A.S. 
Roma, renunțlnd la semnarea 
contractului cu „Cosmos" New 
York. • Kenny Dalglish (F.C. 
Liverpool), International scoțian, 
a fost declarat de ziariștii en
glezi — pentru a doua 
eel mai bun jucător al 
Iul. Pînă acum numai 
Stanley Matthews, Tom 
și Danny Blanchflower 
mit de două ori această înaltă 
apreciere.

LA ÎNCHIDEREA 
EDIȚIEI

s.c. anderlecht a cîștigat 
„CUPA U E F A “

oară — 
sezonu- 
celebrii 
Finney 

au pri-

Aseară, la Lisabona, a avut loc 
a doua manșă a finalei „Cupei 
U.E.F.A." dintre Benfica Lisabo
na și S.C. Anderlecht. Meciul 
s-a încheiat cu rezultatul de 
1—1 (1—1). In minutul 32, cî"d 
Sheu a înscris pentru Benfica și 
egalitatea fusese restabilită, 
părea că șansele gazdelor de 
termina 
considerabil.
șase 
prin 
avea 
nale, 
să mai _ . ..
încă două goluri, tn aceste con
diții, Anderlecht, favorita nr. 1 
a competiției, a cucerț C-ma 
UEFA.

In tur, Anderlecht a cîștigat 
cu 1—0.

Alte amănunte, în ziarul de 
mîine.

se 
a 

învingătoare au crescut 
_____L Dar, peste numai 
minute, oaspeții au marcat 
Lozano, ceea ce, practic, 
să decidă soarta dublei fi- 
deoarece lusitanii puteau 

cîștige doar mareînd
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