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Luni și marți, baschet După partida România — Grecia

international In sala Floreasca

MECIURILE
O F^r*AT A

ÎN DRUM SPRE PARIS
ROMÂNIA - UNGARIA, 

PRIMELE TESTE 
ALE LOTURILOR

DE SENIORI Șl JUNIORI
Maestrul emerit al sportului 
Gheorghe Novac, noul antrenor 
principal al echipei reprezenta

tive de seniori

Primele meciuri internaționa
le de baschet ale anului se vor 
desfășura luni și marți, in 
sala Floreasca, unde se vor 
întilni, în duble întilniri a- 
micale, reprezentativele de 
seniori și juniori ale Româ
niei și Ungariei. Pentru spor
tivii țării noastre, întrecerile 
constituie debutul in seria 
de partide-test pe care le 
vor susține în perspectiva 
participării la principalele 
competiții internaționale ale 
anului 1984 : Challenge-
roundul campionatului eu
ropean și Balcaniada pen
tru seniori,' Balcaniada și 

‘„Concursul Prietenia" — 
pentru juniori. Tot cu acest 
prilej va debuta, ca antrenor 
principal al lotului național 
de seniori, maestrul emerit al 
sportului Gheorghe Novac, 
antrenorul actualei campioa
ne a României, Dinamo Bucu
rești. El va fi secondat de 
Radu Diaconescu.

In vederea meciurilor de luni 
și marți (în ambele zile ju
niorii vor juca in deschi
dere, la ora 16, iar seniorii la 
ora 17,30), au fost stabilite ur
mătoarele selecționate :

SENIORI: Costel Cernat (1.92 
m), FI. Ermurache (1,97 m). An
ton Netolitzchi (1,82 m), Virgil 
Căpușan (1,95 m), Viorel Ion 
(2,04 m) — toți de la Steaua, Dan 
Niculescn (1,91 m). Alexandru VI- 
nereanu (2,08 m), loan Uglai 
(1,95 m) — Dinamo București. 
Sorin Ardelean (2,05 m), Valentin 
Pogonaru (1,90 m) — I.C.E.D. 
C.S.Ș. 4 București, Ion Ionescu 
(2,10 m) — Politehnica București, 
Viorel Constantin (2,00 m) — Car- 
pați Grup 8 Construcții. JUNI
ORI : Alexandru Panaitescu,
(2,00 m), G her as im Tzachis (1,83 
m), Călin Marcu (1.87 m). Cătă
lin Pintea (1,94 m) — toti de la 
C.S.Ș. 4 I.C.EJ9. București, Ro
bert Reisenbuchler (2,02 m), At
tila Szabo (2,02 m). Paul Moga 
(1,92 m) — Steaua, Eugen Toader 
(2,29 m), Victor lacob (2,01 m) — 
Dinamo București, Valentin Stă- 
nescu (1,95 m) — C.S.Ș. Tlrgo- 
viște; antrenori: Litiu Călin și 
Horațiu-Giurgiu.

Din loturi fac parte șl alțl ju
cători, care vor fi utilizați cu 
prilejul viitoarelor Întreceri In
ternationale.

Impresii ale antrenorilor străini prezenți la Craiova impetuosul cora? deschide scorul tn meaui cu Grecia
r Foto : Dragoș NEAGU

„O escală tn drum spre Paris' — a fost 
caracterizat meciul România — Grecia, 
disputat miercuri, pe „Centralul* craio- 
vean, în programul editat de organiza
tori. Și, intr-adevăr, cu aceste cuvinte și-a 
început, după meci, scurta sa declarație 
conducătorul delegației elene. Hristos 
Koutsios : „Am asistai la un reuțit joc 
de pregătire pentru ambele formații, ceea 
ce s-a văzut ți din numeroasele schim
bări efectuate de antrenori după pauză, 
modificări care au adus, firește, multe 
idei pentru viitor. Terenul foarte greu, 
datorită condițiilor meteorologice, pe noi 
ne-a făcut să ne schimbăm intr-o măsură 
planurile inițiale. Adică am început jo
cul cu alți jucători decit cei plinuiți,

pentru ci Papaioannou II (nr. 14) ji Ka- 
roulias (nr. 12), fotbalițti cu gabarit mare, 
trebuiau si joace din primul minut. Spe
răm ea acest meci si constituie pentru 
echipa du. o escală reuțiti înaintea tur
neului final din Franța al Campionatului 
Europei, unde li dorim o carieri cit mai 
'.ungi. Dintre jucători, Bălării, Țicleanu, 
Cămătaru, Coraț fi Ungureanu, Mitropou
los, Anastopoulos, Papaioannou, Mitsimpo- 
nas și Sarganis mi-au plăcut mai mult".

Dar printre oaspeții' de miercuri ai sta
dionului craiovean s-au numărat șl alțl 
tehnicieni de peste hotare, cum ar fi 
Miguel Munoz, antrenorul reprezentativei 
Spaniei, și Fernando Cabrita, antrenorul 
Portugaliei, veniți să vadă la lucru repre

zentativa României, viitoare adversară In 
grupa I a turneului final al C.E. La con
ferința de presă de după meci, M. M u- 
noz, cel care a cunoscut momente de glo
rie ca jucător și ca antrenor la Real Ma
drid, afirma că „meciul a avut o buni 
valoare doar in prima repriză, el scăzînd 
in intensitate după pauză atit datorită te
renului greu, cit și multiplelor modificări 
efectuate în formații. Este, pentru prima 
dată cind văd la lucru reprezentativa Ro
mâniei in noua sa alcătuire si sub noua 
sa conducere tehnică. Va trebui să o mai

Mircea TUDORAN

(Continuare in pag 2-3)

Si sperăm că marea concentrare din ajunul meciului de la 
Tbilisi (in fotografie, Movilă. Andone. Augustin. Orac, Țălnar 
șl antrenorul Nicușor) se va repeta și in preajma returului

După pasul hotărit de la

SFERTURILE DE FINALĂ
ALE „CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL

Ieri, la prinz. în sala Centrului de cercetări „23 Au
gust* din Capitală. în prezența delegaților celor 8 echip a 
avut loc tragerea la sorți a sferturilor de finală ale - 
pei României*. Iată programul celor 4 meciuri :

Sportul studențesc A.S.A. Tg. Mureș 
Corvinu! Hunedoara- Rapid București 
Dinamo București - Petrolul Ploiești 
F.G Argeș - Steaua ’

Partidele se vor disputa marți 20 martie de La ora 15. 
Pe terenuri neutre. Jocul Dinamo — Petrolul va fi re- 
programat la o altă dată, întrucît miercuri 21 martie echi
pa noastră campioană va susține meciul retur cu Dlnamo 
Minsk, din C.C.E.

C. N. (Ic nalojic

ATACUL DATOREAZĂ MULT APĂRĂRII LUI MORARU
Miercuri seara, la Tbilisi, du

pă meci. în fața hotelului 
Iveris, la cobocîrea din autocar, 
fotbaliștii dinamoviști au avut 

'plăcuta surpriză de a-i vedea 
pe cei peste 1300 de turiștl- 
suporteri români deschizînd un 
culoar de onoare, spre treptele 
de marmoră. Era un entuziasm 
general, la care participau și 
suporterii... gruzini ai campioa
nei noastre. A fost momentul In 
care Gigi Mulțescu reflecta cu 
glas tare : „Asemenea momente, 
Cind îți simți lacrimile jucînd 
în ochi, te răsplătesc pentru 
toate marile necazuri pe care ți 
le aduce de atîtea ori înfrîn- 
gerea*.

în acea seară atit de fru
moasă. entuziasmul suporterilor, 
concretizat și prin scandări cam 
prea optimiste, ne-a lăsat o 
clipă impresia că mulți consi
deră partida retur ca si jucată. 
Odată încheiate momentele fes
tive. care au continuat și pe

culoarele tuturor etajelor hote
lului. am avut Insă o altă sur
priză: aceea de a constata că 
fotbaliștii dinamoviști. în 
frunte cu antrenorii lor, sînt de
parte de a contempla în roz 
rezultatul deosebit realizat la 
Tbilisi și care, in contextul ce
lorlalte rezultate de miercuri 
seara. în toată Europa, situează 
echipa română pe primul loc al 
sferturilor ca performantă obți
nută in deplasare. (Facem ab
stracție, desigur, de rezultatul 
lui Juventus 4n compania unei 
echipe dintr-o cu totul altă ca
tegorie).

Odată încheiată euforia. Du
mitru Nicolae-Nicușor a adăugat 
la declarația din vestiar citeva 
elemente de bun simț : „Știu 
foarte bine că ne așteaptă un 
meci greu. Mai știu că pe un 
eventual teren uscat, jocul de 
continuă mișcare al echipei lui 
Pudîșev crește in intensitate. 
Știm că si contraatacurile devin

mai incisive cind joci în depla
sare. Dar nu putem uita că la 
Tbilisi am reușit un rezultat 
care ne permite să alegem NOI 
deschiderea. tempoul. desenul 
tactic, pentru că. iată, în,minu
tul ], avem, totuși, calificarea 
„teoretică* in semifinale... Bine
înțeles că nu mă gindesc nici 
Pe departe să jucăm la 0—0. în 
fata unui stadion probabil arhi
plin... Am amintit doar una din 
ultimele variante de rezervă*.

La conferința de presă de 
după joc, doi comentatori de la 
„Sovetskil sport* l-au întrebat 
pe Nicușor dacă Dinamo joacă 
altfel acasă. Antrenorul dina- 
moviștilor a răspuns clar : 
„Tragerea la sorți este cea 
care decide cum joci acasă și

loan CHIRILA

in bazin acoperit

GABRIELA BAKA
Șl FLAVIUS VIȘAN —
PERFORMERII ZILEI, 
IULIA MAÎEESCU - 
0 MARE SURPRIZĂ

REȘIȚA, 8 (prin telefon). — 
Cocheta și moderna piscină de 
dimensiuni olimpice din locali
tate găzduiește începînd de azi 
(n.r. ieri) și, pînă duminică 
campionatele naționale de se
niori și juniori In bazin acope
rit. Competiția se desfășoară 
de la bun început în mijlocul 
unui interes deosebit din partea 
cunoscătorului public reșițean 
care a umplut pînă la refuz 
tribunele chiar din ziua inau
gurală. Disputa propriu-zisă a

Un Județ cn rezultate remarcabile In întrecerile „Daciadei"

PRAHOVENII VOR SĂ URCE SPRE... BRAȘOV
Județul Prahova are, ca să spunem așa, locuri de in

vidiat In clasamentele finale ale „Daciarfei*; II — la 
sportul de masă (cu un număr de 2 262 puncte), după 
municipiul București ; IV — la sportul de performanță 
(cu 678 puncte), dupăl municipiul București, respectiv 
județele Brașov si Maramureș.

Este motivul pentru care ne-am deplasat la Ploiești, dor-
SA Șflăm care sînt ,.secretele* unui județ fruntaș în marea 

ȘJ; Competiție națională „Daciada*,- să vedem care sînt resorturile
i.care au propulsat Prahova
/spre vlrful ierarhiei „ce- 
lar 41* (județe din țară

și angrenate în întrecere). în- 
fctepem un dialog pe aceas- 
g|ă te^ă avîndu-i interlocutori 
gpe C orghe Boșovei, pre- 

C.J.E.F.S. Prahova, 
^alexandru Bruckner si Dumi- 
îfifra ConsUntlneseu. secretarii 
’acestui consiliu. Neașteptat, 
sita loc de „împărtășirea expe
rienței*, unul dintre ei spune I

„Ne pare rău. dar noi nu sin- 
tem mulțumiți cu rezultatele 
obținute. Sint bune, firește, 
dar nu pe măsura posibilități
lor noastre I Avem peste 
800 000 de locuitori în județ ; o 
populație sănătoasă, dună cum 
s-a dovedit aptă pentru 
sport; specialiști si tehnicieni 
cu calificare superioară ; o 
bază materială corespunzătoa
re. Dorința este de a valori-

(Continuare tn pag. 1-3)

fnceputul primăverii, sezonul favorabil alergărilor'pe teren variat

fica aceste posibilități la 
un nivel mult mai ridicat...*.

Să fie acesta unul din secre
tele succeselor Prahovei 7 
Se pare că da. Această nemul
țumire permanentă fată de 
ceea ce s-a făcut, dublată de

„Muncă serioasă pentru înde
plinirea obiectivelor mișcării 
sportive din tara noastră*

Modesto FERRARIN1

(Continuare in pag. Î-D

debutat sub cele mai bune 
auspicii. Cea dinții serie — cel 
dinții record național (la cat. 14 
ani) reușit de Iulia Mateescu 
cu 59,92 la 100 m liber. Tînăra 
și talentata ploieșteancă a reu
șit dealtfel după-amiază o ma
re surpriză, întrecîndu-le în fi
nală pe favoritele Laura Sa- 
ehelarie și Anca Pătrășcoiu, 
cîștigînd, deci, primul ei titlu 
de senioare cu yn npu record 
al categoriei ei de vîrstă: 59,31.

■Urmărită cu un mare interes, 
cursa feminină de 200 m mixt 
a produs o frumoasă satisfacție 
asistenței, reșițeanca Gabriela 
Baka fiind cronometrată în 
2:20,23 cu mai bine de 2 se
cunde față de precedentul re- 
cord național de senioare. In 
rest, un record de seniori (Flo
rin Vișan — 2:10,43 la 200 m 
mixt), un record de juniori

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag 2-3)



24 de ore la clubul sportiv Gloria Bistrița LA BISTRIȚA Șl PLOIEȘTI SE VOR HOTĂRÎ F
NU NUMAI FOTBALUL...

SÎNTEM SIGURI că bistrițe- 
nii nu și-au pierdut speranța 
In posibilitatea „Gloriei" de 
a ajunge în Divizia „A" la 
fotbal. Aducerea fostului „goal
keeper" al C.S.C.A.-ului, Ilie 
Savu, la cirma echipei dove
dește reîmprospătarea ambi
țiilor. „Secretul" aprigei do
rințe de a ajunge In înalta so
cietate a sportului românesc 
(și) pe alte planuri trebuie a- 
flat, însă, în altă parte. 
Ni-1 dezvăluie președintele 
clubului. Alexandru Fabi : 
„Oamenii acestor meleaguri au 
o inimă prea mare pentru a 
fi sălaș la un singur sport. Ei 
iubesc deopotrivă atletismul 
și handbalul, fotbalul și hal
terele. boxul, luptele si spor
turile de iarnă. Au înțeles că 
pot ajunge la Olimpiada '88 eu 
ajutorul halterelor și copiii 
au năvălit spre secția hcrculi- 
lor". ÎNTR-ADEVAR. aceasta 
este secția nr. 1 a clubului 
Gloria Bistrița. Chiar dacă 
am trece peste faptul că tn 
1983 au fost selecționați in lo
turi 4 juniori și un senior, că 
acum se află in eebina pentru 
„Cupa Dunării" Alexandru 
Egyed sau că majoritatea ta
lentelor își iau... zborul in 
pragul senioratului. mergînd 
Ia marile cluburi din Capitală, 
tot am conchide că halterele se 
află în centrul interesului. 
Antrenorul Andrei Carafa 
reușește să realizeze o se
lecție non-stop, clubul i-a pus 
la dispoziție o sală cu 8 po
diumuri. procesul instructiv- 
educativ atinge — canti
tativ și calitativ — parametrii 
înaltei performanțe — aces
tea sînt cîteva dintre argumen

tele aflate la baza încrederii 
pe care i-o acordăm. LA PIA
TRA FANTANELE se amena
jează o pîrtie pentru sanie. 
Carmen Popovici, fosta per
formeră, actuala antrenoare 

• a copiilor care visează gloria 
olimpică, s-a ambiționat să 
mute centrul de greutate al a- 
cestui sport la Bistrița. SUB 
TRIBUNA stadionului de fot
bal s-a amenajat o sală de a- 
tletism cu o pistă de 100 m. 
După multi ani de așteptare 
au apărut cîteva talente : Du
mitru Pop și Rodica Doha. Le 
așteptăm confirmarea in cla
samente și pe tabelele de re
corduri. DESIGUR. FOTBA
LUL se bucură de grija oa
menilor Bistriței. Lingă e- 
chipa din Divizia „B“, un fel 
de... Poulidor (n.a. ciclist 
francez celebru pentru faptul 
că era mereu ..abonat" la lo
cul doll al plutonului echi
pelor din eșalonul secund, adi
că mereu aproape de victorie 
dar niciodată în brațele ei, 
se găsește un centru de co
pii. cu 5 echipe (un antrenor și 
4 instructori) și alte 10 grupe 
in școli, aflate sub îndrumarea 
profesorilor de educație fi
zică. HANDBALUL REPRE
ZINTĂ. de fapt, nădejdea, 
„tn doi-trei ani vom fi ’ în 
„A" !“ — ni se spune și
n-avem de ce să nu credem. 
Antrenorul Ernest Mihaly- 
falvi, profesor, 25 de ani pre
gătește formația care acti
vează în „B“ și-și pune spe
ranța în tinerele handbaliste 
(care vin în flux continuu din
spre Clubul sportiv școlar) și 
în capacitatea Iul de a le con
duce pe drumul măiestriei 
sportive. AMBIȚIA DE A DA

„olimpici" delegației noastre 
pentru J.O. din 1983 este așa 
de mare încit numărul orelor 
de pregătire a crescut la hal
tere pînă la 1 400, iar la ce
lelalte discipline pînă la 900, 
la acestea din urmă „cota fiind 
în creștere". Important este 
fără îndoială și ce se face 
In aceste ore. Participarea 
(„incognito") la un antre
nament al halterofililor ne 
determină să credem că și 
calitatea este în creștere. ÎN 
CLUBUL sportiv Gloria Bistri
ța activează peste 350 de spor
tivi, pregătiți de 12 antre
nori, alături de secțiile des
pre care am vorbit aflîndu-se 
și cea de radioamatorism. 
ÎNTRE AMENAJĂRILE din 
ultimul timp se găsește și cea 
a tribunei a Il-a la fotbal (s-a 
mărit capacitatea de la 3 500 
la 10 000 de locuri), sub care 
se află și un complex de re
facere, precum și cabana de 
la Piatra Fântânele (40 de 
locuri). EXISTA O REALA ȘI 
FRUCTUOASA colaborare în
tre clubul sportiv Gloria și 
Clubul sportiv școlar Bis
trița. Secțiile existente la 
Gloria au corespondent la 
C.S.S.. astfel că toate ele
mentele talentate sînt se
lectate in clubul de performan
ță. DORINȚA UNANIMA a 
tehnicienilor. sportivilor și 
activiștilor Gloriei de a con
tribui efectiv la constituirea 
delegației olimpice a țârii 
noastre cu elemente talentate, 
capabile să urce pe podiumul 
de premiere, reprezintă o ga
ranție %a seriozității muncii, a 
perspectivelor.

Hristache NAUM

La „Raliul Zăpezii'1 114 ECHIPAJE
în acest an, „Raliul Zăpe

zii" — prima etapă (din șase) 
a campionatului automobilist 
republican de raliuri — și-a 
meritat din plin numele. Con- 
curentii — 114 echipaje de în
cepători și avansați — au avut 
de străbătut în cei 222 km ai 
cursei numeroase porțiuni cu 
zăpadă abundentă și ghea
tă. ceea ce a dat un plus de 
dificultate întrecerii. (Aceas
ta este, desigur, si cauza celor 
22 de abandonuri consemnate).

Raliul in sine, oine or
ganizat de către Filiala A.C.R. 
Brașov și I.T.A. din județ, a 
oferit întreceri disputate, de 
bun nivel tehnic, la startul său 
aflîndu-se mașini : „Dacia
1300", „Dacia 1310". „Dacia 
1400 sport", „Oltcit" și „ARO 
10". O surpriză plăcută : 
comportarea cuplului Nuță — 
Dumitriu, care, pe o ma
șină Dacia 1310, a reușit, în 
unele probe speciale, să în
vingă mașini mai puternice și

OPTICĂ DEFORMATĂ

LA START!
să se claseze în final pe locul 
doi în clasamentul general. Și 
o alta nedorită : abandonul 
campionului absolut de a- 
nul trecut, Gh. Urdea (de 
astă-dată cu un alt coechi
pier : D. Amărică), în urma 
unei defecțiuni tehnice la chiu- 
lasă.

Iată acum și rezultatele în 
acest raliu : grupa „N“ : 1. 
Foldeș — Seccleanu (Auto 
Tîmpa Brașov), 2. Botezan — 
Popa (I.P.A. Sibiu), 3. Gaidoș 
— Felber (Autotransport Satu 
Mare) r gr. „A“ : 1. Nuță — 
Dumitriu (Unirea Tricolor 
București), 2. Gheorghiu — 
Dănilă (I.T.A. Cluj), 3. Costi- 
nean — Barbu (I.P.A. Sibiu) ; 
gr. „C“ : 1. Balint — Zărneseu 
a. a. Dacia I), 2. Vasile —
Scobai (I. A. Dacia I). 3. Ma- 
teescu .— Panaite (Unirea Tri
color) echipe : 1. Unirea
Tricolor București, 2. I. A. 
Dacia Pitești I, 3. I.P.A. Sibiu. 
(M. FR.).

„CUPEI ROMÂNIEI" LA HANDBAL FE
în așteptarea marelui eveni

ment al finalei „Cupei I.H.F."
— Chimistul Itm. Vîlcea — 
VfL Oldenburg (R. F. Germa
nia). la 25 martie in deplasare 
și la 31 martie Ia Rm. Vîlcea
— handbalul nostru feminin se 
înscrie în actualitate cu com
petiții care reunesc la start e- 
chipele din elită. Sîmbătă și 
duminică, în Sala sporturilor 
din Bistrița și în sala Victoria 
din Ploiești, 8 echipe din pri
mul eșalon își vor disputa se
mifinalele celei de a VII-a e- 
diții a „Cupei României". Pro
gramul întrecerilor este urmă
torul :

Bistrița: sîmbătă, de la ora 
16,45, Știința Bacău — Mureșul 
Tg. Mureș și A.E.M. Timișoa
ra — Chimistul Km. Vîlcea; 
duminică, de la ora 10: A.E.M. 
Timișoara — Mureșul Tg. Mu
reș și Știința Bacău — Chi

mistul Rm. Vîlcea,
Ploiești: - sîmbătă, de Ia ora 

16,45 Rulmentul Brașov — 
Confecția București și TEROM 
lași — Hidrotehnica Constanța; 
duminică, de la ora 10: TEROM 
Iași — Confecția București și 
Rulmentul Brașov — Hidroteh
nica Constanta.

Intrucît echipele vin în a- 
ceastă penultimă fază a „Cu
pei României" cu „zestrea" din 
sferturile de finală, echipa cu 
cele mai multe șanse de ca
lificare în „finala mare" ni se 
pare a fi Rulmentul Brașov 
(3 p), avînd in vedere desigur 
și forța exprimată de această 
formație în turneul de la Bu
zău, ca ‘ șl Jn meciurile din 
campionatul Diviziei „A" (se 
află în fruntea clasamentului), 
pentru că 3 p. are și Hidro
tehnica Constanța.

La Bistrița, cele două reuni-

ln „Țara Dornelor“

LECȚII DE EDUCAȚIE FIZICA
PE PÎRTIILE DE SANIE SI SCHIf

diata vecinătate a așezărilor 
sus-amintite).

La ambele acțiuni sportive 
de masă, desfășurate sub În
semnele „Daciadei-, mii de 
copii și tineri. Iar ca spec
tatori, întreaga suflare, așa 
cum se petrecuseră lucrurile 
șl la Vatra Dornel, pe 
de la Runo sau de la 
Negru la concursurile 
ră ale pionierilor.

„Tot mai mult, ne 
Ion Cornețchi

O experiență pozitivă în 
„Tara Domelor-: lecțiile de 
educație fizică din TOAȚ’E u- 
nltățile de învățămlnt se des
fășoară in aer liber, mai 
exact, pe pîrtiile de sanie șl 
schi. Condițiile de mediu o- 
feră un cadru cu totul priel
nic — zăpadă abundentă în 
așezările de pe firul Dornel 
sau al Bistriței și temperaturi 
scăzute care mențin compact 
stratul de nea.

Am văzut astfel de „lecții 
de sănătate- la Dorna Candre- 
nilor șl Poiana Negrii, la Ia
cobeni șl Dorna
S, ", SE INITIATIVE 
ca, Ia Pan aci 
și Vatra Dornei. Lecții cu e- 
levl de toate clasele, chiar șl 
cu cei care abia în toamna 
trecută au trecut pragul șco
lii. învățători șl profesori de 
specialitate lucrează împreu
nă, se ajută, fac un perma
nent șl rodnic schimb de ex
periență, organizează con
cursuri pentru stabilirea cam
pionilor în probe alpine, de 
fond, la biatlon șl sanie.

Am fost martori la două a- 
semenea concursuri, primul 
organizat la Dorna Candreni- 
lor și dotat cu „Cupa Oușo- 
rul- (organizare asigurată de 
directorul școlii generale din 
localitate, profesorul de ma
tematică Mihai Carp)» al doi
lea în satul Ciocănești, sub
ordonat comunei Iacobeni, de 
asemenea dotat cu un trofeu, 
„Cupa Suhard- (cele două cu
pe poartă numele unor ma
sive montane situate în Ime-

SAHISTELE S-AU ÎNTRECUT 
PENTRU „CUPA 8 MARTIE"

pîrtiile 
Dealul 
pe ța-

> explica 
___ _____, _ primarul 
comunei Iacobeni, sufletul tu
turor acțiunilor sportive din 

zona —
se 
tul 
lui fizic, 

sînt îndemnați să 
sportul, ---- 2

i — la noi 
înțelege ros- 

exercițiu- 
“ • copiii 

___    practice 
cei mai dotați merg

mai departe, în unități spe-
- - • - clubul

Dor- 
pro- 
șco- 
pri-

cializate, cum ar fi 
sportiv școlar din Vatra 
neî... Este, realmente, un 
ces firesc. Clubul sportiv 
Iar din Vatra Dornel a _ 
mit în nltimii ani, o dată cu 
întrecerile Daciadei, zeci de 
copii pe care l-a promovat In 
secțiile de schi și sanie. Li
liana Ichim sau Gabriela Ba
ja, prezente în lotul Româ
niei pentru J.O. de iarnă, de 
aici au plecat, de la lecțiile 
de educație fizică organizate 
pe plrtii*.

Cu alte cuvinte, prin „Da- 
ciadă-, de la „lecțiile de să
nătate- la activitatea sportivă 
de performanță distanța se 
micșorează tot mal mult...

Tiberiu STAMA

Nu afirmăm un lucru nou 
spunînd că orice proces de 
pregătire trebuie să-și gă
sească finalizarea in pre
zenta la concursuri. Acest 
lucru este valabil, desigur, 
și pentru sporturile ecves
tre. Cu atît mai m-alt cu cit 
în ultima vreme numărul 
concursurilor din eehitația 
românească s-a redus la 
cele 3 etape de campionat 
și la tot a ti tea Cupe, cei 
mai buni fiind apoi incluși, 
firește, in Ioturile naționale. 
Iată, deci, că în prezent, în 
absența altor concursuri 
locale — inițiativele clubu
rilor și asociațiilor au de
venit, în ciuda deselor a- 
peluri, un frumos... vis —, 
aceste etape de 
campionat rămîn 
singurele ■ mijloa
ce de verificare 
a pregătirii, de
a stabili dacă „barometrul" 
calității este în creștere 
sau nu.

Ar fi fost logic, așadar, 
ca mic și mare să dea nă
vală să-și anunțe participa
rea. Ar fi fost, dacă, sur
prinzător, Centrul repu
blican de creștere și cali
ficare a cailor de rasă nu 
ar ft luat hotărîrca ca spor
tivii din asociațiile pe care 
le tutelează să nu partici
pe la campionatul național 
ediția 1984, afirmîftd că a- 
ceștia nu ar avea valoare ! 
Am putea să aducem argu
mente contrare, exemplul 
celor de la Dumbrava 
Neamț fiind suficient de 
elocvent. Această inter
dicție, luată în bloc, pe mo
tiv că nu se poate face o... 
distincție, deși rezultate
le ar putea constitui un 
criteriu, denotă o menta
litate păgubitoare pentru 
eălăria românească. CU 
ATIT MAI MULT CU C1T 
NUMĂRUL CELOR „FOR- 
FAITAȚI" REPREZINTĂ 
O TREIME DIN TOTALUL 
ASOCIAȚIILOR SI CLU
BURILOR AFILIATE LA 
FEDERAȚIE. în alte țări, 
cele mai puternice cluburi 
și asociații se află TOCMAI 
pe lingă herghelii. în timp

ce la noi, cei care le tute
lează găsesc fel de fel de 
argumente pentru a pune 
bețe în roate celor care se 
dedică echitației. Ce a 
făcut forul tutelar, care 
în acest an manifestă o a- 
semenea... grijă ? Din 
lipsă de cadre, de diverse 
materiale și, dacă vreți 
de sprijin moral, asociații
le de la Izvin, Mangalia, 
Jegălia. Rădăuți. Arad 
au ieșit din circuitul valo
rilor, deși in urmă cu cîțiva 
ani Începuse o activitate 
mai mult decît promițătoa
re. Că se pun bețe în roate 
ne amintește și „cazul Man
galia" (a se vedea semna
lele noastre dinaintea Cam

pionatelor balca
nice din 1982), pre
cum și faptul că 
aceeași Direcție • 
interzjs — de

sigur eu argumente... ști- 
ințifico-medicale — găz
duirea unor etape de 
carhpionat pe bazele de la 
Rădăuți și Arad, precum și 
participarea unor spor
tivi cu reale • calități la pre
gătirile loturilor naționa
le și, deci, la o eventuală 
cooptare în echipa repre
zentativă ! Evident, a-
ceasfă optică este în
grijorătoare cu atît mai
mult cu cît din organismele 
federației fac parte șl 
reprezentanți ai ministe
rului de resort, care ar 
trebui să acționeze în 
spiritul și dorința una
nimă de > dezvolta acest 
sport cu vechi tradiții și 
succese de prestigiu.

Nevoia de concursuri nu 
este o simplă vorbă, ci o 
„lege" a sportului care tre
buie respectată, dacă do
rim să asigurăm baza de 
selecție și promovare a 
valorilor. Iar reprezen
tarea cu cinste a culorilor 
românești în competițiile 
internaționale ale călă- 
riel în 1334 și în viitor so
licită din partea tuturor 
eforturi sporite comune.

Emanuel FANTANEANU

Tradiționala competiție femini
nă de șah dotată cu „Cupa 8 
Martie-, s-a desfășurat în. acest 
an în stațiunea balneară Călimă- 
neștl — Căciulata. în întrecerile, 
găzduite la complexul hotelier 
„Oltul-, au fost prezente 40 de 
concurente, printre care 7 can
didate de maestră șl 11 jucătoare 
de prima categorie. Uneia din a- 
eestea din urmă i-a revenit șl 
satisfacția victoriei în final, Geor- 
geta Ruță (Chimia Tr. Măgurele) 
clasîndu-se pe pridiul loc, cu 
un total de 7 puncte, culese de-a 
lungul celor 9 runde. Eleva an
trenorului Șt. Bălteanu a obținut 
astfel șl o normă de candidată 
de maestră. Pe următoarele 
locuri fruntașe ale clasamentului 
s-au situat Roxana Veniamin (U-

niversitatea București), Eugenia 
Ispas (Voința Rm. Vîlcea) șl Ca
melia Morozan (Centrocoop Bucu
rești), cu 6,5 p, urmate de Elena 
Gavrilă (Politehnica București), 
Doina Fenivesi (Mondiala Satu 
Mare), Dana Toma (C.S.Ș. Rm. 
Vîlcea) șl Luminița Bădiță 
(I.C.E.D. București) — 6 p, Na
de ja Mitescu și Nicoleta Lungu- 
lescu (C.S.Ș. Rm. Vîlcea) — 5,5 
p. Primele clasate au fost răs
plătite cu frumoase premii șl di
plome oferite de organizatori (di
rectorul concursului: dr. E. Lun- 
gulescu), iar elevei Daiana AJexe 
(C.S.Ș. Buzău), în vîrstă de 12 
ani, l-a revenit premiul special 
pentru cea mal tînără partici
pantă. A arbitrat R. Jlgănescu 
(București).

A ÎNCEPUT RETURUL DIVIZIEI „B‘î DE RUGBY
A Început șl returul Diviziei 

„B“ de rugby. Iată eiteva rezul
tate mal Interesante: seria I, 
Steaua n — Gloria 14—0; seria 
a IV-a, Unirea Săcele — C.S.U. 
Brașov 0—7 (1), Carpațl Mlrșa — 
C.F.R. Brașov 0—4 (lidera seriei 
a „smuls" greu victoria), Trans
porturi Tg. Mureș — C.S.U. Ora
dea 4—7 (rezultat-surpriză, dar 
victorie meritată), știința CEMIN 
17 Bala Mare — Politehnica H 
Timișoara t—0; seria a V-a, Au
to Galați — U.R.A. Tecud 0—4, 
Chimia Brăila — Politehnica n 
lași 12—0,- Locomotiva Pașcani — 
Chimia Bacău 28—8.

Echipele din seriile a n-a șl 
a ni-a vor reintra In competiție 
duminică.

★
Iată șl cîteva rezultate din cam

pionatul de Juniori:
Seria a n-a: Liceul industrial 

de marină Brăila — Farul Con
stanța 0—4. C.S.Șe. Triumf Bucu
rești — C.S.Șe. 2 București 46—9

(1), Pescărușul Tulcea — R.C. 
Gri vița Roșie 0--36; aeria a IV-a: 
Electro 4 — Liceul Industrial 2 
Mediaș li—0, C.S.ȘO. Șoimii Si
biu — Liceul tnd. Independența 
Sibiu 80—0, Carpațl Mlrșa — 
CJS.Șc. 1 Bala Mare 0—22, C.S.U. 
Timișoara — C.S.Șe. 2 Locomo
tiva Cluj-Napoca »—0, C.S.ȘC. 
Gloria Arad — C.S.Șe. Șoimii n 
Sibiu 08—0.

Pe data de 11 martie vor re
începe întrecerea șl formațiile de 
juniori din seriile I șl a in-a.

Ediția • T-a a „Cupei prof. 
Ion Dan", desfășurată in Capita
lă. s-a bucurat de participarea 
a < echipe de juniori. Iată cla
samentul final: 1. locomotiva 
București (antrenor, n-of. Vasile 
Constantin), 2. G ța Boșie 
(prof. N. Vizitiu). 3. C.S.Șe. Uni
rea Iași (prof. I. veriveș), 4. Sp. 
studențesc — Construcții Bucu
rești (prof. I. lacob), S. Locomo
tiva n București.
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C.N. DE NATAȚIE ÎN BAZI
(Urmare din pag. 1)

(Robert Pinter — 54,36 la 100 
m liber) și succese mai mult 
sau mai puțin așteptate...

Rezultate tehnice : 100 m LIBER 
f : I. Iulia Mateescu (C.S.S. Plo
iești) 59,31 ; 2. Laura Sachelarle 
(C.S.S. Brăila) 59,38 ; 3. Anca 
Pătrășcoiu (C.S.M.Ș. Bala Mare) 
1:00,23 ; 4. Tlmeea Toth (C.S.S. 
Reșița) 1:00,70 : 5. Tamara Cos
tache (C.S.S. Ploiești) 1:01,28 : 6. 
Enlko Palencsar (C.S.M.S. Bala 
Mare) 1:01,88 ; junioare : 1. Iulia 
Mateescu ; 2. Laura Sachelarle ;
3. Timeea Toth ; 100 m LIBER 
m : 1. Sorin Plev (Steaua) 54,01 ;
2. Costin Negrea (Dlnamo) 54.06;
3. Ionuț Mușat (Dinamo) 54,18 ;
4. Robert Pinter (C.S.M.S. Baia
Mare) 34.36 ; 5. Al. Friedman
(Steaua) 55,55 ; 6. M. Mandache 
(Dinamo) 55,57 ; juniori : 1. Ro
bert Pinter : 2. L. Volculeț
(C.S.S. Brăila) 57.68 ; 3. Cezar 
Clomea (C.S.S. Ploiești) 58,01 ; 
100 m BRAS f : 1. Andrea Hl- 
degkutl (C.S.M.Ș. Baia Mare) 
1:15,34 ; 2. Cristina Deveseleanu 
(Liceul nr. 37 Buc.) 1:16,41 ; 3.
Gydngy Mlllltz (C.S.M.S. Bala 
Mare) 1:18,48 ; 4. Elena Catană
(C.S.Ș. Constanța) 1:18,76 ; 3. Ml- 
haela Păculeți (C.S.Ș. Reșița) 
1:10,68 ; 6. Tamara Costache
1:10,72 : junioare : 1. A. Hldeg- 
kuti ; 2. C. Deveseleanu ; 3. G. 
Mlllltz ; 100 m BRAS m : 1. Luls 
Șopterian (Dlnamo) 1:09,83 ; 3.
Cornel Luca (Steaua) 1:10,38 ; 3. 
Andrei Toth (C.S.S. Reșița) 
1:10,63 ; 4. G. Szabo (Steaua)
1:11,17 ; 5. Dan Drăguleț (Liceul

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Tragerea obișnuită Loto de 

astăzi, * martie 1984, se desfă
șoară lncepind de la ora 17,18 
tn sala clubului sportiv Progre
sul din București, str. dr. stal- 
covid nr. 42; numerele dștigă- 
toare vor fi transmise la radio 
tn turul orei 10 pe programul 3 
șl in Jurul orei 33 pe progra
mul 1.
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I MECIUL CU GRECIA Șl „CEI 16 TRICOLORI 
topoulos: golgeterul de toam
nă al Greciei cu 18 goluri la 
activ. înlocuitorul său. Stan- 
cu, de la echipa olimpică, 
s-a părut decis în intervenții.
Iorgulescu 
intervenții 
piat de forma manifestată 
cele două partide cu Italia, din 
preliminariile C.E.. cînd l-a 
anihilat de fiecare dată pe 
Rossi. Nu intîmplător, el (ală
turi de Boldni) este singurul 
jucător care a fost utilizat In 
toate cele trei meciuri amintite 
la începutul acestor rînduri. 
Linia de mijloc a constituit 
punctul forte al echipei noas
tre. Țicleanu, de pildă, a fost 
cel mai activ dintre... atacanții 
noștri, expediind (doar în
tr-o repriză, atît cit a jucat) 
nu mai puțin de șase șuturi 
la poartă, dintre care unul în 
transversală (Balint, înlo
cuitorul său, a jucat slab). 
Boloni l-a secondat cu succes 
în ofensivă pe Țicleanu (pa
tru șuturi) — dintre care unul 
foarte periculos (min. 82) 
—, fiind la fel de eficace și în 
apărare, unde s-a achitat cu 
succes de sarcinile sale. O 
surpriză mai mult decît plă
cută — dovedindu-se că Inca-

Cu toate că nu reprezintă o 
etapă definitorie 
neul final 
Europei, ci 
partida de 
la Bologna, 
olimpice în confruntarea sa cu 
echipa similară a Italiei, o 
privire asupra evoluției ju
cătorilor noștri în meciul 
de la Craiova se impune, mai 
ales că acesta reprezintă, in
tr-un fel, un punct final în 
suita de irei partide interna
ționale cu Ecuador (3—1), Al
geria (1—1) și Grecia (2—0). 
Trei partide în care au fost 
folosiți 21 de jucători, dar nici 
unul (din motivele cunoscute) 
de la Dinamo București. Baza, 
osatura echipei naționale 
constituit-o fotbaliștii de 
Universitatea Craiova.

pentru tur- 
al campionatului 
mai mult pentru 
la- 29 martie, de 
a reprezentativei

au 
la 

pre- 
zenți în număr de 9 ; Steaua 
a oferit 4 jucători, Corvlnul 
și Sportul studențesc cîte 3, 
A. S. Armata și F. C. Argeș 
cîte/1. Așadar:

Lung și Iordache s-au dove
dit aceiași siguri apărători 
ai buturilor, cu o notă în 
plus pentru portarul Stelei 
care, folosit în repriza a doua 
cînd oaspeții au ieșit mai mult 
la joc, sperînd într-o egalare, 
a avut mai mult de lucru de
cît Lung în primele 45 de mi
nute. Dintre Negrilă și Un-, 
gureanu, cei doi „laterali", 
„voturile" merg mai mult spre 
primul, deși ambii au avut o 
prestație în 
ambele 
Dintre 
fănescu a alternat intervențiile 
reușite, de mare spectacol șl 
de mare eficacitate, cu altele 
mai puțin reușite. Uneori pa
sele sale nu au avut precizie 
și au condus la contraatacuri 
ale formației elene, acțiuni în
treprinse cu aplomb de Anas-

general bună în 
faze ale jocului, 

fundașii centrali, Ște-
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Liceu!

mărate. competiții sportive 
de masă : ..Maratonul sănătă
ții". „Festivalul sportului fe
minin prahovean* (peste 8000 
de participante în acest an). 
„Cupa speranțe'or la schi", 
întreceri rezervate... navetiș
tilor s.a. ; amenajarea fru
moasei baze de sport si agre
ment de la Bucov în care te 
desfășoară o frumoasă activi
tate sportivă (determinant spri
jinul primarului municipiu
lui Ploiești — Mircea Ionescu) ; 
în toate cele 86 de comune ale 
județului există terenuri Si 
baze sportive ; în afara 
competiției „Cupa Consiliilor 
unice agroindustriale". în 
multe comune — Berceni, M«- 
neciu. Valea Călugărească, 
Păulesti. Valea Doftanel. Flo- 
resti s.a. — se organizează cu
rent întreceri sportive.

Prahova a „punctat" bine șl 
în SPORTUL DE PERFOR
MANȚA. acționînd gîndit. cu 
perseverentă. In cîteva di
recții : mai tntîi a fost privită 
cu toată seriozitatea munca de 
selecție. Dovadă, testarea • 
nu mai puțin de 53 000 de co
pil. dublată de un sistem bine 
Dus la punct de promovare a 
valorilor ; îmbunătățirea ca
drului organizatoric : activi
zarea cadrelor de speciali
tate din' județ. în număr re
marcabil : 152 de antrenori si
61 profesori la cluburile sporti
ve școlare. T’entni toti aceștia 
s-au făcut cursuri de perfecțio
nare pe ramuri de sport; în
tre ei i ' 
științific 
legătură 
portantă 
teriale. 
merită 
le. 
nle de la Sinaia feu ______
apă. lumină electrică), reface
rea ei în zonele unde era ne-

si cabinetul metodico- 
iudetean a fost o 

bună ț deosebită îm- 
s-a acordat bazei ma
in această direcție 

amintită. Intre alte- 
amenaiarea pîrtiei de sa- 

eabană.

NOI SANSE 
DE MARI SUCCESEI

Oricine Joacă poa
te obține :

AUTOTURISME 
„Docta 1300'

• BANI, sume va
riabile șl fixa

• EXCURSII 
PESTE HOTARE

*

ni

(mai puțin unele 
dure) s-a apro- 

în

■ drarea lor (și în special a lui 
Mateuț, mai nou printre ..tri
colori") în 11-le reprezentativ 
este un fapt împlinit — Hagi 
și Mateuț, ultimul avînd si a- 
tuul golului marcat. Ei au 
acționat fără răgaz (au jucat 
toate cele 90 de minute) ..din 
16 In 16". demonstrînd o pre
gătire fizică fără reproș. Doar 
atacul, cu corolarul său, 
eaeitatea. nu s-a ridicat 
înălțimea așteptărilor, a pres-

• tațiilor anterioare. Cu toate 
că a încercat totul, terenul a- 
proape impracticabil l-a îm
piedicat pe Cămătaru să-și 
valorifice calitățile, el ratînd 
uneori incredibil pentru un 
jucător cu bogata lui experien
ță internațională (cum a fost 
In min. 56, cînd a ratat ca în 
partida de Id Craiova cu Ben
fica...). Străduințele lui Gabor 
nu au avut nici ele întotdeau
na corespondent în jocul 
său în teren. în schimb. Coraș, 
mereu pe fază, cu simțul go
lului în sînge. nu numai că are 
meritul că a deschis scorul, dar 
a expediat și alte cîteva șuturi 
care l-au pus la grea încercare 
pe Sarganis.

DE LA
CRAIOVA...

M. T.

O ESCALĂ IN DRUM SPRE PARIS
(Urmare din pag. 1)

studiez pentru t-mi face • 
idee cit mai completă. Antre
norul Lucescu are insă la dis
poziție jucători care și-au de
monstrat cu brio calitățile ji 
posibilitățile chiar ți pe acest 
teren greu practicabil. Mă re-

SPRE... BRAȘOV
coresounzătoare. a • pirtiei de 
bob de la Sinaia, modernizarea 
unor săli de gimnastici intre 
care cea de la ..Caraimanul" 
Bușteni. diferite amenajări 
la Piatra Arsă ș.a.

Sportivii din Prahova au a- 
vut în anul 1983 rezultate bune 
la Camnionate europene, 
„Universiadă", Campionate bal
canice. de 
Concursul 
ferite 
dlsm. tir 
faptul că 
meri sînt 
▼edeste 
creșterea_ ______ _____
pioni. Dintre succesele mișcă
rii sportive din acest județ maî 
sînt de menționat. Intre altele : 
numeroși campioni republi
cani (12 de seniori, doi de ti
neret. 31 juniori) ; recorduri 
republicane. balcanice unul 
european la juniori : 31 de
sportivi formați cedați altor 
secții din tară sau centrelor 
olimpice î locul 12 pe țară 
în ceea ce privește contribuția 
județului la formarea loturilor 
republicane s.a. Un cuvînt bun 
se cuvine celor care Îndrumă 
tinerele talente, care nun umă
rul cu toată seriozitatea la a- 
firmarea 
nesc. 
doar 
nori 
mod 
făcut cărora li .. ________
zicala ..Omul sfințește locul*: 
Adrian Ciobann (patinaj vite
ză), Toma Mirițescu și Mihai 
Gothe (înot).

O concluzie : succesele obți
nute de mișcarea sportivă din 
județul Prahova — atlt în 
sportul de masă, cit si în cel 
de performantă — au Ia bază 
ceea ce este la tndemîna ori
cui : muncă bine organizată, 
temeinică, de calitate.

seniori si juniori. 
..Prietenia" (la di- 

disclpline: Înot. d-
ș.a.) Remarcabil e 
multi dintre perfor- 
juniori. ceea ce do- 
preocuparea Pentru 
de viitori mari cam-

sportului româ- 
La sugestia gazdelor, 

trei nume ale unor antre- 
care s-au evidențiat în 
deosebit prin ceea ce au 

se potrivește

f/atatâeW
TRAGERE EXCEPȚIONALA

PRONOEXPRES
BOXEXPRES

$

2

cr mi 
stertan, 
Steaua 

L7S (-<•
M ; 3. 
»: J°- 
creștl; 
cS.M.S.

Vortantele 3e 
M era drept de 
dștigurl ta toate 
extragerile 1

ASTĂZI $1 MliNE 
- ULTIMELE ZILE 
DE PARTICIPARE

Păstrîndu-ne în limitele realismului pe 
care le impune experiența competitivității 
internaționale, vom spune că miercuri a 
fost o zi dătătoare de speranțe pentru 
fotbalul nostru. La Craiova, tricolorii —

dintre care au lipsit dinamoviștii — au învins cu 2—0 (pu
teau să învingă cu 5—0) un adversar incomod, dar evident 
inferior. Intre 
1) Angajarea 
torilor noștri ; 
tă creștere, a 
luat Ia Craiova ____ „ _____  ,_ ___________
bine, cu randament superior, pe tot terenul), confirmînd 
perseverența, în ceea ce-i privește, a lui Luccscu. „Adop
tarea* definitivă a lui Mateuț și Hagi este un fapt îmbucu- 

ar fi ca acestor doi tineri să li se adauge — 
muncii și seriozității lor in pregătire — încă 
jucători „susceptibili", și ne gîndim în pri- 
această mare promisiune care este Lăcătuș, 
calități, dar încă destul de indisciplmat în joc:

bunc ale partidei, notăm : 
a majorității jucă- 

ealitativă. în eviden- 
Mateuț, care -au evo-

semnele
totală în luptă
2) Contribuția 

tinerilor Hagi și 
ca niște adevărați titulari (au luptat foarte

rător și bine 
ca armare a 
vreo doi-trei 
mnl rînd la 
băiat plin de
3) Spiritul de echipă, legătura morală stabilă, puternică, 
lesne de sesizat la această primă întîlnire oficială în țară 
în anul de mari responsabilități pentru fotbalul românesc 
care este anul 1984.

.LA
care 
și-au 
„șah

TBILISI
mulți i-ar

...De la stadion, la televizor. Ia un 
meci mult mai greu, cu emoții mai 
mari. In pofida unui debut ratat, 
ti descumpănit, campionii noștri nu 
moment capul, practicînd un inteligent

fer iu acești foarte tineri 
Hagi ți Mateuț, la Boldni, la 
Coraș, la Țicleanu. Vom avea 
nn adversar greu, in echipa 
României, Sn Franța".

Fernando Cabrita nu este 
pentru prima oară în România, 
în 1976 era antrenor la Boa- 
vista Porto, cu care cîștigase 
Cupa Portugaliei, calitate în care 
formația sa a jucat în Cupa 
cupelor cu C.S.U. Galați. El 
ne-a declarat : „Cu toate ci 
nu este încă pusă la punct cu 
pregătirile — lucru firesc dacă 
ne gîndim la etapa in care ne 
aflăm —. și nu a avut la dis
poziție nici pe jucătorii de la 
Dinamo București, consider că 
echipa României va fi un out
sider periculos la C.E. din 
Franța. Dispune de foarte butii 
jucători, așa cum este acest 
Cămătaru. Deși incomodat de 
teren, el a arătat lucruri fru
moase. Dar eu il știu de la 
acel 0—0 al Universității Craio- 
va eu Benfica, cină s-a pre
zentat excelent în meciul de 
la Lisabona, văzut de mine, tn 
afara lui mi-au mai plăcut 
Coraș, Mateuț, Hagi". La În
trebarea noastră privind pro
gramul echipei Portugaliei, 
F. Cabrita a dat ca sigure doar 
două meciuri.: la 2 iunie, cu 
Iugoslavia, la Lisabona, și la 
9 iunie, cu Luxemburg, în de
plasare. în rest — antrena
mente în țară, pentru că echi
pele Benfica și Porto, care 
dau cel mai mare număr de 
internaționali, se află angrenate 
în cupele europene, și cluburile 
nu permit federației să le 
scoată jucătorii din angrenajul 
lor.

2

I

pe 
pierdut nici un 
etern" tactic care în cele din urmă a avut cîștig de 

cauză. Este adevărat că Moraru (care a apărat extraordinar!) 
oe-a dat de cîteva ori senzația că depășește în sărituri... dia
gonala micului ecran, zburînd uluitor la mingi-gol, dar la 
fel de adevărat este că organizarea jocului dinamoviștîlor 
a fost tot timpul lucidă $1 realistă, avînd la bază un prin
cipiu fundamental al -jocurilor în deplasare : iutii să nu 
primești gol și apoi să marchezi, dacă poți. lucind mai mo
dern. mai simplu și mai direct pe poartă, spre deosebire 
de adversarii lor (excesiv de combinative pe suprafețe mici), 
campionii noștri au dovedit o îmbucurătoare maturitate 
competițională. cheia, de fapt, a realizărilor lor dc pînă 
acum. Fără îndoială; Tbilisi 7 martie 1984 rămîne o pagină 
frumoasă a sportului nosțru, ea amintindu-ne. pentru că 
tot vorbeam de „șah etern*, marele succes al campioanei 
noastre Margareta Mureșan la faimosul turneu interzonal 
de șah din același oraș, din anul 1982. cînd reputata noas
tră sportivă a întrecut 5 mari maestre sovietice. Dar pen
tru a rămîne la fotbal, rezultatul lui Moraru, Nicolae, 
Rednic, I. Marin et comp, ne amintește faimosul 1—1 ob
ținut de U.T.A., la Rotterdam. Feyenoord. celebra cîștigă- 
toare a C.C.E., fiind apoi eliminată la Arad. în retur, cu 
0—0... Șansă teoretică. în perspectivă, si pentru dinamoviști, 
dar o șansă extrem de periculoasă pentru că tremuri 90 de 
minute... Poate si de aceea ar trebui să intre mai puțin în 
calcule... Apoi avem experiența — nereușită — dc anul 
trecut cu Benfica. După 9—0 Ia Lisabona, eraiovenii erau 
calificați îa Craiova de acel prim gol înscris de Bălăci, 
pentru a fl în continuare eliminați de golul egalizator ai 
iul Filipovici. Este evident, deci, că egalurile în deplasare 
îți conferă un avantaj real, dar meciurile retur sînt Ia fel 
de periculoase ea și dansul pe sîrmă...
Cf nc IA DAI A/*f —Apropo de Bălăci, la ora 
yf Ut LA bALALI cînd scriem aceste rînduri, 

valorosul nostru internațional, 
f A DA CCI conducătorul de joc al echipei repre-
LA... KUjjI zentative, este operat la al treilea me

nise (ca șl Rossi !) de reputatul con
ferențiar doctor Constantin Radu. Accidentat Ia Baia Mare 
(de Arezanov), Bălăci iese astfel 
luna mai, încercîndu-se tot ce 
sibil pentru revenirea lui la 
turneul final al C.E. Acestea sînt 
tardive (și mal ales inoperante), oricum nu putem să nu 
ne exprimăm marea părere de rău că tot ceea ce a recîști- 
gat ta turneul de iarnă, cînd s-a reintegrat perfect în 
echipa națională. Bălăci a pierdut în numai 90 de minute, 
ca urmare a unei incalificabile nesportivități a unui ad
versar. •

Firește. îi dorim din toată inima lui Bălăci să continue 
paralela eu Rossi nu numai la operații, ei șl la viitoarele 
reușite. Te așteptăm eu toții. Die !

din, fotbal pină 
este omenește 

echipa națională 
faptele, regretele

în 
po- 

la 
sini

Marius POPESCU

ATACUL DATOREAZĂ MULT APARARII LUI MORARU
(Urmare din pag. I)

în deplasare*. Am avut o clipă 
intenția de a adăuga că a e- 
xistat totuși un recent 3—0 cu 

acasă, dar am re- 
și pentru faptul că 

dinamoviștîlor din 
foarte, foarte

Hambura 
nuntat. fie 
antrenorul 
Minsk era 
fectat...

Fără îndoială că jocul 
rării dinamoviste a fost 
admirat. Nu intîmplător. 
rarea imediată a fost subliniată 
în bloc. Sextetul din față nu a 
apărut decît rareori în prim- 
plan, dar asta nu înseamnă că 
nu și-a adus contribuția la e- 
fortul dur din primele linii. Am 
regretat. însă absenta obișnui
tului spirit combativ la Drag- 
nea, un jucător în reală ascen
siune. Am observat dificultățile 
lui Movilă în jocul dintr-o bu
cată. cum se spune, si care stă 
la baza ieșirilor rapide din apă
rare. în ceea ce îl privește pe 
Turcu. deși inimos si cu bune 
intenții, a etalat o anume lip-- 
de curaj, el neangajîndu-se în 
atacarea directă a apărătorul” 
advers. In sfîrșit. Orac, deși are 
scuza unei întreruperi, n-a In
trat la greu, deși el este jucă
torul cu calități tehnice care 
fi permit să lege eforturile dis
parate.

Să mai observăm că deregla
rea din primele minute a avut 
la bază trecerea iui Movilă la 
Pudîșev și a lui Rednic la 
Zigmantovici. După 20 de mi
nute, antrenorii dinamoviști Ni- 
cușor și Dinu au operat corec-

a-

apă- 
de 

apă-

tura care se impunea, trecîndu-1 
pe Rednic. cu plusul lui de vi
teză. la rapidul șl laboriosul 
Pudîșev, pentru a-i da lui Mo
vilă sarcina marcării unui jucă
tor mai puțin rapid: Zigman- 
tovlci.

Dinamo a ajuns intr-un mo
ment de vîrf al carierei sale In 
cupele europene. Echipa lui 
Moraru — am dat numele că
pitanului — a debutat bine în 
sferturi. Echipa se află într-un 
moment favorabil. Bineînțeles, 
cu condiția de a răspunde în
trebării comentatorului de la 
„Sovetskil sport“ printr-un joc 
la nivelul partidei cu Hamburg, 
de la București. (încă o dată, 
asocierea acestor două nume, 
Hamburg și Minsk, nu este 
defavorabilă echipei bieloruse 
care a jucat un fotbal de atac, 
cu destule ocazii, un fotbal cu
rat, cu o anume frenezie ofen
sivă caracteristică tinereții). 
Important este că Dinamo are 
resurse de creștere chiar în 
timpul scurt care a aflai rămas. 
Dragnea poate redeveni el în
suși, — -- —*----- '—”
Orac 
doar 
rolul 
mai sînt multe alte mijloace de 
creștere a forței de ’ joc la 21 
martie. Să ne gîndim că Mul- 
țescu, chiar dacă nu mai alear
gă cit Pudîșev, are în reperto
riul său țehnico-tactic destule 
mijloace capabile să răscolească 
jarul. în cadrul acestor resurse, 
să ne gîndim si la precizarea

ceea ce contează mult, 
trebuie să-și confirme, nu 
prin subtilități ‘tehnice, 
în echipă. Și desigur că

rolului lui Rednic. Autorul ba
rei de la Stockholm și al go
lului de la... Tbilisi poate mult 
mai mult decît a demonstrat în 
capitala Gruziei.

Jocul de la 21 martie e, fără 
Îndoială, unul foarte greu. Ne va 
întoarce vizita o’echipă despre 
care un comentariu al agenției 
„Novosti" spunea ” :
romantică formație 
avancronica din 
„Zaria" afirma că 
pei lui Gurinovici 
vperiod”, adică mereu înainte, 
ceea ce întărește ideea scumpă 
multor antrenori sovietici, după 
care 
este 
gur. 
bat 
care 
librul, în care s-au contopit a- 
tăcul neîntrerupt al lui Real și 
apărarea de fier a lui Inter. 
Miercuri, Moraru a fost mai 
bun decît Sarti, Ion Marin s-a 
ridicat Ia nivelul lui Picchi, 
Nicolae a fost Guarneri, din zi
lele lui bune, iar Andone (cu 
excepția minutelor de start) a 
fost un adevărat Burgnich. Da 
21 martie, toți ceilalți șase tre
buie sâ-șl aducă aminte că'da
torează în primul rînd apărăto
rilor egalul deschizător de mari 
speranțe. Acum, aveți cuvîntul 
voi. cei din fată. Și fiți siguri că 
ei, apărătorii de la Tbilisi, vor ști 
să akigure spatele frontului. ,în 
numele Echilibrului la care 
ne-am referit și căruia acest 
1—1 îi oferă largi posibilități de 
împlinire.

că e cea mai 
unională, iar 

ziarul gruzin 
deviza echi- 
este „Vsegda

„cea mai bună apărare 
atacul". între timp, desi- 
lucrurile s-au mat schim- 
în .fotbalul internațional, 
pune pe prim-plan Echi-



VIE ACTIVITATE ȘAHISTA IN JARĂ Șl PESTE HOTARE PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ

@ Eșec neașteptat al senioarelor noastre in întilnirea amicală cu Bulgaria • Ju
nioarele, victorie la scor: 11-11 • Mariana Duminică și Dan Bărbulescu
se mențin lideri • Florin Gheorghiu luptă intr-o companie selectă la „openul” de 
la Lugano • Pia Cramling încinge mari maeștri la Reykjawik 01n perspectivă, un 

meci de mare atracție : U.R.S.S. — Restul lumii
• Dan Bărbulescu se men

ține lider in Turneul intema-
• Joi s-a Încheiat la Băile

Herculane dubla întîlnire ami- ,—------- —- .
Cală de șah dintre formațiile țlorial de șah al României de 
' - - la Herculane. In runda

a V-a el a remizat (cu negre
le) întilnirea cu C. Ionescu. 
Fostul nostru' campion, Foișor, 
l-a întrecut (cu negrele) pe 
cubanezul Vera. Lukacs a ciș- 
tigat la Șiefanov, iar in par
tidele GrOnberg — Petrosian. 
Mârășescu — Holmov și Armaș 
— Ghițescu a fost consemnată 
remiza. Au întrerupt Makro- 
poulos cu Espig. Marele ma
estru Holmov a cîștigat Între
rupta din runda a IV-a ca 
Makropoulos.

Clasamentul: Bărbulescu 4, 
Holmov 3 Lt (D, Mărășescu 3 
Lt, Ghițescu 3, Makropoulos, 
Espig 2 1/2 (1), Foișor 2 LI etc.

feminine ale României și Bul
gariei. Surprizător, senioarele 
noastre au evoluat slab în 
acest meci, evident sub renu- 
mele și posibilitățile lor, fiind 
întrecute la limită: 18 1/2—17 
1/2I Junioarele, in schimb, au 
obținut o victorie la scor cu 
11—1, lăsînd adversarelor doar 
două remize. Iată ultimele re
zultate: Pogorevici — Savova 
0—L Polihroniade — Anghelo- 
va remiză. Mureșan — Voiska 
remiză, Baumstark — Zlatano- 
va 1—0, Nuțu — Sikova remi
ză, Ioniță — Boiadjeva remi
ză. Polihroniade a remizat în
trerupta din turul V cu Voiska. 
Remizele au fost consemnate 
și în cele două partide ale ju
nioarelor: Pionova — ’ ,*
Raeva — Olărașu.

ling (Suedia) și Șamkovici 
(S.U_A.) — 6 p etc. De notat 
că la jumătatea întrecerii li
deră era tînăra Cramling (21 
ani), cu victorii 
eștri Șamkovici

la marii ma- 
și Alburt.

• Federația 
.specialitate și-a 
tentia de a fi gazda unui 
teresant meci pe echipe,_ 
va opune

Eoica *i

maeatri 
detașea-

• Tînăra noastră 
Mariana Duminică se 
ză în Turneul internațional fe
minin din cadrul Festivalului 
„Hercules ’84“. în runda a V-a 
ea a . învins-o, cu albele, pe 
Chiricuță. Un frumos succea 
înscrie și tînăra Cristina Bă- 
dulescu, Învingătoare asupra 
polonezei Nagorcka. Arias a 
cîștigat la Chiș în timp ce 
partidele Jicman — Sosnowska 
Si Olteana — Kaș au fost re
miză. S-a întrerupt partida 
Tolgyi — Ionescu.

In clasament: Duminică 4 
1/2, Jicman 3 1/2, Sosnowska. 
Olteana 3, Băduleseu, Kaș, Na
gorcka 2 1/2 etc.

• Un lot foarte puternic de 
participanti a reunit, la actu
ala ediție, tradiționalul turneu 
„open* de la Lugano (Elveția). 
După șase runde, in frunte ae 
află marele maestru cehoslovac 
Vlastimil Hort, cu S p, urmat 
de Gynla Sax (Ungaria) 4,5 p. 
Reprezentantul țării noastre, 
marele maestru Florin Gheor
ghiu, are 4 p. împreună cu alți 
concurenți, printre care “ 
rează Boris Spasski, 
Korcinoi, John Nunn, 
Seirawan, Ivan Farago, 
na Lemaciko.

Egu-
Viktor
Tatia-

• Turneul de la Reykjavik 
a fost cîștigat, la egalitate, de 
islandezii Hjartason ji Petur- 
son, cu 8 p (din 11), urmați de 
compatrioțil H. Olafsson și Sl- 
gurjonsson — 6,5 p, Pla Craaa-

CU CI«E VOR SUSJINE MfCIURIH PtNIRU TITLU
ANATOLI KARPOV SI MAIA CIBURDAUDZE ?

încep linalclc Smîslov-Kasporev și Lcntina-scrncBOTa
La Vilnius și la Soci încep 

astăzi întrecerile finale din ca
drul meciurilor candidaților șl 
candidatelor la titlurile mondi
ale, deținute, după cum se știe, 
de Anatoli Karpov și Mala 
Ciburdanidze (ambii U.R.S.S.).

în capitala R.S.S. Lituaniene 
se vor întrece marii maeștri 
sovietici Vasili Smîslov și 
Garri Kasparov, probabil iii 
cel mal insolit meci din istoria 
șahului. Diferența de vîrstă 
dintre cei doi competitori este 
de... 42 ani! Smîslov împlinește 
63 de ani, iar Kasparov 21. Și 
totuși lupta se anunță foarte 
Interesantă, comentatorii apre
ciind că Smîslov n’u-și trădea
ză cu nimic vîrsta, ba dimpo
trivă joacă foarte tinerește, a- 
vlnd în plus atuurile unei u- 
riașe experiențe. El i-â elimi
nat consecutiv pe Robert H<lb- 
ner și Zoltan Ribli. Garrl 
Kasparov, marea vedetă a șa
hului sovietic, este la această 
oră primul jucător mondial în 
clasamentul ELO, fiind al trei
lea în istoria șahului (după

Fischer și Karpov) care depă
șește granița celor 2 700 p. II 
și-a probat marea forță de joc 
in meciuri cu adversari foarte 
puternici cum au fost Alek
sandr Beliavski și Viktor Kor- 
cinoL Se vor juca 16 partide, 
învingător fiind declarat jucă
torul care acumulează 8 1/2 p.

în decorul „mediteranean* de 
la Soci se vor întrece tot 
două reprezentante ale U.R.SS, 
marile maestre Irina Levitina 
și Lidia Semenova. Prezența 
lor în finală este socotită o 
surpriză, dată fiind valoarea 
adversarelor pe care le-au scos 
din cursă. Semenova a câști
gat, consecutiv, la Margareta 
Mureșan și Nana Ioseliani, iar 
Irina Levitina a învins-o pe 
fosta campioană a lumii Nona 
Gaprindașvili și, în semifinală, 
pe multipla candidată la titlu, 
Nana AJeksandria. Comenta
torii apreciază meciul deschis, 
arătînd că Levitina are 
plus de experiență față de 
.versara' sa. Se vor juca 
partide, pînă la 6 1/2 p.

un 
ad-
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FRANJA A ÎNTRECUT ROMANIA LA VOLEI

de 
in- 
ln- care 

va opune formația U.R.S.S. 
unei selecționate mondiale. In- 
tllnirea ar urma să aibă loc 
de la 13 iunie, la Belgrad sau 
Sarajevo, la 10 mese, in 4 tu
nul.

iugoslavă 
anunțat

Oslo. Campionul olimpic la 
biatlon, 
Angerer, 
cursa de 
fășurată 
Oslo, in vavuux 
diale* i L Angerer 1.05:16,2—2 
minute penalizare, 2. Fritz 
Fischer (R.F.G.) 1.05:50,4—2, 3. 
Alfred Eder (Austria) 1.06:51,3 
—2, 4. Ralph GSthel (R.D.G.) 
1.07:28,7—3 etc. Cu acest suc
ces, după desfășurarea a 
nouă probe, clasamentul ge
neral al „Cupei* este următo
rul : L Frank-Peter RBtsch 
(R.D.G.) 139 p, 2. Angerer 134 p, 

Eirik Kvallfoss (Norvegia) 
4. Fischer 112- p, 

108 p.

vest-germanul Peter 
a ieșit învingător în 
biatlon — 20 km des- 
la Holmenkolen lingă 
cadrul „Cupei mon-

desfășurat in S.U.A. El a fost 
cronometrat în 2:50,53 (1:23,334- 
+1:22,25), 2. Pirmin ~ ‘
(Elveția) 2:51,43 
+ 1:23,49), 3. Hans

'tria) 2:51,69, 4. Max 
veția) 2:51,74 etc.
locuri modeste după slalomul 
de la Vail. „gemenii* Phil și 
Steve Mahre au anunțat că 
renunță să mai participe la ul- 

. timele concursuri pentru ac- 
' tuala ediție a „Cupei mon

diale* !...

Zurbriggen
(1:27.91+ 

Enn (Aus- 
Julen (El- 
Clasați ps

3.
131 p, 
GSthel

5.

Datorită unei evo-VaiL ____
Iuții foarte bune în manșa a 
doua, suedezul Ingemar Sten- 
mark a cîștigat slalomul uriaș, 
din cadrul „Cupei mondiale*,

Lake Placid. Proba feminină 
de slalom uriaș din cadrul 
„Cupei mondiale* s-a încheiat 
cu succesul americancei Chris- 
tin Cooper 2:38,38. Ea a fost 
urinată de Marina 
(R.F.G.) 2:39,15, Maria Epple
(R.F.G.) 2:39,36, Tamara McKin
ney (S.U.A.) 2:39,66, Hanni
Wenzel (Liechtenstein) 2:40,16 
etc. .

Kiehl

DE MIERCURI DIN CUPELE EUROPENE
• Lupta pentru calificare in semifinale se va decide 
la 21 martie • Doar AS. Roma a cîștigat la 3 goluri 

diferență • Juventus a învins in ultimul minut 1
Fazd din meciul 
Uj pești Dozsa — 
F.C. Aberdeen (2—W. 
Fefceia (tn alb) m 
duel cu fundașul 
scoțian McKimmia.

Telefoto : 
AGERPRE3AJ,

doilea gol

PARIS. In palatul spor
turilor de la Bercy se desfă
șoară, în aceste zile, o compe
tiție internațională de volei 
la care ia parte si reprezenta
tiva masculină a României. 
Miercuri seara, In primul său 
joc, echipa României a evo
luat în compania naționalei 
Franței, de care a fost între
cută cu scorul de 3—2 (10, 9, 
—9, —14, 6). Gazdele au con-

dus cu 2—0, datorită. în special 
jocului foarte bun al lui 
Laurent Tillie și Pierre Be- 
zault, apoi sportivii români 
au avut o puternică revenire 
(s-au impus Dan Girleanu 
și Sorin Pop), au egalat situa
ția la seturi, dar l-au cedat 
net pe cel decisiv.

Intr-un alt joc, la femei, Un
garia — Olanda 3—1 (7, 2,
-10, 4).

da miercuri au fost etrinse șl 
lupta pentru promovarea tn pa- 
nuHtma fazA a competițiilor de
vine realmente pasionanta.

★
In rtndurtle de mal jos ne vom 

ocupa mal mult de partidele 
<fin „CUPA CAMPIONILOR EU
ROPENI*, care, prin prezența dl- 
naznoviștilor bucureștenl, ne In
teresează direct. Iată citeva amă
nunte.

F.C. Liverpool — Benfica 1—6 
(•—•). Pe tin teren tare, pe frig. 
In fața celor 38 008 de specta
tori. gazdele au cîștigat la limi
tă prin golul iul Ian Rush (Țt" 
66), In urma unei centrări a Iul 
Kennedy.- Benfica s-a apărat 
toarte bine. In frunte eu porta
rul Bento. Formațiile. Liverpool: 
Grobelaar — Neal, Lawrenson. 
Hansen. Kennedy — Whelan, Lee. 
Johnstone, Souness — Robinson 
(Dalglish), Rush. Benfica: Bento
— Veloso, Oliveira, Alvaro, Anto
nio Bastos Lopes — Manuel, Ne
ne, Stromberg, Jose Luis — Cha- 
lana, Diamantina.

Rapid Viena — Dundee United
2— 1 (8—1). Scoțienii au condus 
prin golul Iul Stark (mln. 30), 
dar după pauză austriecii s-au 
impus prin punctele lui Hagma- 
yer (min. 76) și Kranjcar (mln. 
87). 17 000 de spectatori au ur
mărit evoluția formațiilor: Rapid: 
Feurer — Lalner, Weber, Garger 
(Willfurt), Pregesbauer — Brudcl, 
Klenast, Panenka, Kranjcar — 
KrankL Keglevltsch (Hagmayer). 
Dundee Utd.: McAlpine — Gough, 
Hegarty, Narey, Malpas — Stark, 
Milne (Holt), Kirkwood, Babbon
— Sturrock, Dodds.

A.S. Roma — Dynamo Berlin
3— 0 (0—0). Victorie clară, nescon
tată la un asemenea scor. Ita
lienii au făcut un pas mare spre 
semifinale. Au marcat: Graziani 
(mln. 68), Pruzzo (min. 75) șl 
Cerezzo (mln. 80). Au asistat 
75 000 de spectatori. Formațiile: 
Roma: Tancredl — Nela, Oddl 
(Chierlco), Maldera, Righetti — 
Cerezzo. Falcao, Dl Bartolomei — 
Conti, Pruzzo, Graziani. Dynamo 
Berlin: Rudwaleit — Trlelof, Gret- 
her, Troppa, Rath — Rohde. 
Schulz, Terletzkl — Backs, Ernst, 
Thom (Netz).

★
în CUPA CUPELOR, performe

rele slnt C.F. Barcelona, Ujpestl 
Dozsa — ambele învingătoare, 
Șahtior Donețk șl Haka Valkea- 
koskl deși învinse la limită I C.F. 
Barcelona — Manchester United 
2—8 (1—0). In fața a 80 000 de 
spectatori, gazdele au obținut o 
victorie destul de norocoasă. în 
mln. 33 Morana a trimis mingea 
în proprla-1 poartă, Iar In mln.

80 Hojo a Înscria al 
pentru catalani. 3—0 este un scor 
valoros pentru calificare, dar e- 
chlpele engleze au Întors adesea 
rezultatul In favoarea lor. La 
Barcelona au jucat, printre alții, 
Maradona (care, obosit, a părăsit 
terenul In mln. 71), Schuster, 
Carrasco, Iar la englezi Wilkins, 
Robson, Muhren, Whiteside.

F.C. Porto — Șahtior Donețk 
3—2 (1—2). Joo dramatic, urmărit 
de 70 000 de spectatori. Sovieticii 
an condu» cu 2—6 (Morozov mln. 
7) șl Solokovskl (mln. 38), după 
cară gazdele au marcat de trei 
ori: Pacheco (min. 41, din pe
nalty), Walsh (mln. 47) șl Jac
ques (min. 70). Firește, returul 
va fi greu pentru F.C. Porto. 
UJpesti Dozsa — F.C. Aberdeen 
2—6 (»—•). Rezultat valoros pen
tru gazde, care au marcat prin 
Klsnyer (min. 50 și Heredl (mln. 
M). Scoțienii cu Strachan, Cooper, 
Hewitt In formație nu s-au ridi
cat la nivelul așteptărilor. Haka 
Valkeakoskl — Juventus Torino 
8—1 (0—0). Medul, desfășurat la

DUPĂ „EGALUL"

Strasbourg, era foarte aproape să 
se încheie cu o surpriză, dacă Vig
nola n-ar fi marcat golul victo
riei tn mln. 90 I Oricum, jucăto
rii finlandezi au fost răsplătiți 
cu aplauze de cei 22 000 de spec
tatori.

★
CUPA U.E.F.A. Nottingham Fo

rest — Sturm Graz 1—0 (0—0).
A înscris Hart (min. 70). Aus
triecii au confirmat comportarea 
lor bună în fazele anterioare. 
Tottenham — Austria Viena 2—0 
(0—0). Au înscris Archibald (min. 
50) șl Brazil (min. 66). Sparta 
Praga — Hajduk Split 1—0 (0—0). 
A înscris Hașek (min. 55). An- 
derlecht — Spartak Moscova 4—Z 
(2—1). Brylle a marcat 3 goluri, 
dintre care două din 11 m iar 
Vercauteren 
dlonov șl 
primului 
partidei.

1;
Gladilin

51

sovieticii Ro- 
slnt 

ultimului
autorii 

gol ale

★
AFRICII:ÎN CUPA

Coasta de Fildeș 2—X (0—0) 
merun — Togo 4—1 (3—0).

Egipt -
‘ . Ca

DE LA MINSK

' TELEX • TELEX • TELEX • TELEX®TELEX • TELEX
. atletism • In meci masculin 

de sală, la Cosford, Anglia a În
vins Polonia cu 75—64. citeva re
zultate: 60 m: Asquith (A) 6,78, 
200 m: Bennett (A) 21,52, înălți
me: Krawczuk (P) 2,20, prăjină: 
Klymczyk (P) 5,50, trlplusalt:
Herbert (A) 16,50 m, greutate î 
Krieger (P) 20,45 m. In afară
de concurs, Jarmila Kratpchvllo- 
Va (Cehoslovacia) a alergat 400 
m în 50,80. • Concurs In aer li
ber la Melbourne: 1 500 m: O’Do- 
noghue (Australia) 3:37,08, Ovett 
(Anglia) 3:37,54; 100 m: Narracott 
(Australia) 10,26.

CICLISM • Etapa prolog a tra
diționalei curse Pari3 — Nisa a 
fost cîștigatâ de olandezul Bert 
Oosterbosch, 4,9 km în 3:52,74, 

.urmat de belgianul Jean-Luo 
' Vanderbroucke la 4 secunde, 
francezii " ’ " " *
cunde și 
secunde.

belglanul
la 4 _____  .

Alaln Bondue la 6 se-
Bernard Hinault la 7

Smld la eliminat pe suedezul 
Mats Wilander cu 7—5, 7—5. Alte 
rezultate: McEnroe — Mayotte 
6—1, 6—1, Lendl — Gilbert 6—1, 
6—0, Sundstroem — Gunthardt 
6—4, 6—1, Teltscher — Nystroem 
6—3, 3—6, 6—2, Gerulaltls — DbW- 
deswell 6—3, 6—3, Gene Mayer — 
Leconte 6—4, 6—3.

TENIS ® tn ziua a doua a 
„Cupei Caraibilor*, la Ciudad de 
Mexico: Gomez — Pecci 6—2, 
7—6, Vilas — Clero 6—3, 6—2. O 
In primul tur al turneului de la 
Bruxelles, cehoslovacul Thomas

TENIS DE MASA $ La Cegled 
(Ungaria), în cadrul campiona
tului ligii europene (divizia de 
elită): Ungaria — Iugoslavia 4—3; 
la Oestersund (Suedia): Suedia — 
R.F. Germania 6—1.

AGENȚIA "REUTER: „Dinamo București apare ca favorită 
pentru calificarea in semifinale'*

tn comentorfila pa marginea primelor meciuri d*sn cadrul sferturilor d«. S- 
r*arfâ ala Cirpolor europene de fotbal, agențiile internaționala de presă sui>- 
llniozâ eroAuția buna a formației Dinamo București la Tbilisi, unde a ter* 
mirwt la egalitate : 1—1 cu Dinamo Minsk, fiind singura echipă din „Cupa 
camptanitor europeni* care a reușit să ciștige un punct in deplasare.

Comentatorul ogenției Reuter notează, printre altele : „Dppâ meciul egal 
ai Dinamo Minsk, echipa Dinamo București, care în turul- anterior eliminase 
pe deținătoarea trofeului, formația vest-germanâ Hamburger S.V., apare ca 
furorrtâ în disputa pentru calificarea în semifinale. In aceeași postura sa 
află și formațiile A.S. Roma, cîștigâtoare cu 3—0 . în fața lui Dynamo Berlin, 
fi Dundee United. învtnsâ cu numai 2-1 la Viena de echipa locala Rapid".

La rindui său, agenția France Pmsse evidențiază performanța fotbaliștilor 
români : „Judnd in deplasare, Dinamo București a ținut in șah formația Di
namo Minsk, obținînd un serios avantaj pentru calificarea in semifinalele ca
lei mai importante competiții europene intercluburi. In schimb, Liverpool în
vingătoare la limHfi, cu 1-0, in jocul disputat pe teren propriu cu Benfica, 
va cnrea da „suferit" peste două sâptâmîni pe stadionul „luz" din Lisabona 
in meciul retur". *. /

comentariile presei sovietice
MOSCOVA. • (Agerpres). Comentînd meciul de la Tbilisi dintre echi

pate Dinamo Minsk și Dinamo București, din cadrul sferturilor de finală ate 
„Cupei campionilor europeni" la fotbal, crainicul televiziunii sovietice sub
linia, in încheierea transmisiunii, câ gazdele nu au știut să fructifice ava» 
tajul oferit da terenul propriu, permițind oaspeților s& Întreprindă contra
atacuri periculoase, ceea ce s-a soldat cu un rezultat de egalitate.

In cronica ziarului „Pravda" se relatează, tnire altele : „In acest med 
apărătorilor echipei române le-a revenit cea mai grea sarcină, de care el 
s-au achitat bina în majoritatea situațiilor fi atunci cind mingea era gata 

* * * ’ »rtarub român Moraru, cel mai bun jucător de pe terei%
_ _______ _ 2_ *" -_1 jocului oaspeții au obținut ceea
ce doreau, prin golul înscris de Rednic. Meciul egal reușit de Dinamo Bucu
rești sporește șansele de calificare ale echipei române, care, așa cum sa 
cunoaște, in turul anterior a învins pe teren propriu chiar pe deținătoarea. 
„Cupei campionilor", formația vest-germanâ S.V. Hamburg".

La rîndul sau, cronicarul ziarukH „Trud" notează : „Încă de la inceputd 
jocului ambele formații au acționat prudent, asigurîndu-ș] defensiva. Re
priza secundă a fost pentru fotbaliștii din Minsk o adevărata repriză a oc» 
ziilor ratate t echipa noastră a avut ocazia sâ majoreze scorul cel puțin te 
trei rînduri, dar este adevărat că portarul Moraru a fost strălucit Și iată 
câ in minutul 88 — cind victoria celor din Minsk era aproape sigura — a 
urmat o lovitura de colț la poarta noastră, balonul a ajuns la Rednic șl 
acesta l-a trimis în poarta lui Kurbiko. La București, pe cei de la Dinamo 
Minsk îi așteaptă un examen serios".

Ziarul „Komsomolskaia Pravda" scrie : „In acest meci fotbaliștii 'din Minsk 
au jucat cu multă dăruire, acomodindu-se repede cu terenul desfundat du 
ploaie. Ei au întreprins citeva acțiuni de atac periculoase și incâ în mima
tul 4 Guri novici a fost Id" un pas sâ deschidă scorul. Trei minute mai tîrzte 
el și-a corectat greșeala și a marcat adCtetadu-șj echipa în avantaj. La rin- 
dul lor jucătorii români au întreprins o serie de contraatacuri, râmase insâ 
fârg rezultat In repriza a doua gazdele au avut suficiente ocazii de a în
scrie un noy gol în poarta oaspe^lor. dar ÎP unele cazuri portarul Moraru a 
fost excelent, îar în altele ataconții noștri s-au pripit ^în fotbal, există o 
regula : dacă nu înscrii tu, înscrie adversarul. Așa s-a îhtirispjat în minuția 
88 cind jucătorul cu nr. R al oaspeților, apărătorul Rednic, a. egalat scorufx 
1-1. Acum, totul se va rezolya la București".

să intre tn plasă, poi _____ __
a intervenit cu siguranța. In finalul


