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I Tovarășul Nicolae Ceauș eseu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a sosit într-o vizită 
de prietenie în R.S.F. Iugosla
via, la invitația președintelui 
Prezidiului Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia, tova
rășul Mika Spiliak, și a pre
ședintelui Prezidiului Comite
tului Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, tovarășul 
Dragoslav Markovici.

Expresie grăitoare a cursului 
continuu ascendent pe care îl 
înregistrează, in toate dome
niile de activitate, colaborarea 
frățească dintre p artidele și po
poarele noastre, noua vizită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu 
pe pămintul tării vecine și 
prietene, convorbirile ce au loc 
cu acest prilej constituie un e- 
veniment politic de cea mai 
mare insemnătate.

Ceremonia sosirii a avut Ioc 
pe aeroportul orașului Osijek, 
important centru economic al 
Republicii Socialiste Croatia.

La ora 10,45 — ora locală — 
avionul prezidențial a aterizat. 
La coborîrea din avion, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu au fost 
salutați cu deosebită căldură de 
tovarășul Mika Șpiliak, pre
ședintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Mika Șpiliak și-au 
strîns mîinile cu multă căldură 
și prietenie. Cu deosebită 
stimă i-au fost adresate ace
leași cordiale urări de 
bun venit tovarășei Elena 
Ceaușescu.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu 

și tovarășei Elena Ceaușescu le 
sînt oferite frumoase buchete 
de flori de către pionieri 
Iugoslavi.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

tovarășei Elena Ceaușescu le-au 
fost prezentate persoanele ofi
ciale venite in intimpinare-

O gardă militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnu
rile de stat ale României și 
Iugoslaviei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
insolit de tovarășul Mika 
Șpiliak, a trecut în revistă 
garda de onoare.

De la aeroportul din Osijek, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, îm
preună cu tovarășul Mika 
Șpiliak, s-au îndreptat spre re

ședința ce le-a fost rezervată, 
la Karadjordjevo.

In principalele localități stră
bătute, numeroși locuitori al 
acestor meleaguri au salutat cu 
deosebită cordialitate, cu sen
timente de aleasă prietenie, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
pe tovarășa Elena Ceaușescu, 
exprimindu-și, prin gesturi 
spontane de prietenie, bucuria 
de a-i avea ca oaspeți dragi.

La reședința oficială de 
Ia Karadjordjevo, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
avut cu tovarășul Mika Șpiliak 
o convorbire prietenească.

★
Joi, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au luai parte la un 
dejun oferit in onoarea lor, la 
Palatul din Karadjordjevo, de 
tovarășul Mika Spiliak, pre
ședintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă 
cordială, prietenească, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Mika Șpiliak au rostit 
toasturi, urmărite cu deose
bită atenție șl viu aplaudate 
de cei prezenți.

Joi, 12 aprilie, au avut loc 
convorbiri oficiale intre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Mika Spiliak, pre
ședintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie, 
înțelegere și stimă reciprocă, 
sub semnul dorinței comune de 
a dezvolta și aprofunda reia- ț 
țiilc româno-iugoslave.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
luat parte joi, 12 aprilie, Ia dineul 
oferit în onoarea lor de tovarășul 
Dfagoslav Markovici, președin
tele Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia.
Tovarășii Dragoslav Markovici 

si Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi, care au fost viu aplau
date de cei prezenți.

Dineul s-a desfășurat într-o 
ambianță cordială, prietenească.

Fotbaliștii dinamoviști au revenit aseară la București

CAMPIONII NOȘTRI AU RECONFIRMAT
VALOAREA LOR INTERNAȚIONALA

@ Gazdele au subliniat capacitatea tactică a echipei Dinamo O Antrenorul 
Nicușor: „Scorul de la Liverpool ne dă speranțe de calificare" ® Severitatea 

„Eram avizați, am și deci»- arbitrului s-a manifestat in sens unic
rat-o, asupra forței de joo și 
mai cu seamă asupra capaci
tății tactice a campioanei 
României. Vă mărturisesc că. 
totuși, nu am crezut că vom 
obține cu atita greutate, și, 
ajutați, trebuie s-o recunosc, 
și de șansă, o victorie la li
mită". Iată părerea directoru
lui tehnic al lui Liverpool, Joe 
Fagan, exprimată la cîteva 
minute după terminarea parti
dei de pe „Anfield Park". 
După o oră de la sfîrșitul in- 
tîlniril, l-am intîlnit în holul 
hotelului „Holiday Inn“, unde 
locuiește echipa noastră, pe 
Dalglish, cel mai renumit ju
cător din grupul numeroșilor 
internaționali din „ll“-le deți
nător al titlului de campioană 
a Angliei. „O echipă de mare 
disciplină tactică, Dinamo 
București 1 După demonstra
țiile de variante tactice pe care 
le făcusem in partida cu West 
Ham, ne-am văzut miercuri 
contracarați la toate capitolele. 
Și nu știu dacă am fi învins, 
in eventualitatea că mingea 
șutată de Augustin nu nime
rea bara. Ne așteaptă un meci 
foarte greu la București", a

DINAMO N-A ÎNGĂDUIT GAZDELOR 
SĂ-ȘI PRACTICE JOCUL OBIȘNUIT 
Comentariile agențiilor de presă străine
LONDBA, IZ (Agerpres). — In 

comentariile pe marginea meciu
rilor din prima manșă a semi
finalelor Cupelor europene de 
fotbal, corespondenții sportivi ai 
agențiilor Internaționale de presă 
menționează între altele faptul 
că marea favorită a „Cupei cam
pionilor europeni-, echipa en
gleză F.C. Liverpool, a obținut 
pe teren propriu o victorie la 
limită, cu 1—», in fața formației 
Dinamo București.

Comentatorul agenției REUTER 
notează : „După victoria doar

NICOLAX ANDONB

ținut să ne spună cunoscutul 
international

Am Început cu declarațiile 
a doi dintre cei mal repre
zentativi exponenți ai „taberei 
Liverpool* pentru că amln- 
două reliefează principala vir-

cu 1—0 obținută miercuri seara 
pe „Anfield Park", F. C. Li
verpool are acum In fată nn 
munte pe care va trebui să-1 
urce in tentativa de caliricare tn 
finala „C.C.E.*. Fotbaliștii de Ia 
Dinamo București au practicat 
un joc comblnativ, care a Îm
binat contraatacul cu acțiunile 
de temporizare. Această tactică 
nu le-a Îngăduit gazdelor să-și 
desfășoare jocul In ritmul lor 
obișnuit. In ciuda incursiunilor 
Iul Johnston șl a eforturilor de
puse de Rush șl Dalglish, P.C. 
Liverpool a avut puține ocazii 

tute * componenților campioa
nei României, In prima manșă 
a semifinalei 3 capacitatea tac
tică da a răspunde celor mai 
diverse stiluri, calitate remar
cată sl In partidele anterioara 
din actuala ediție a C.C.E. 
Antrenorii șl jucătorii noștri 
au știut să stabilească princi
palele puncte forte ale adver
sarului, să le neutralizeze și, 
mal eu seamă în repriza se
cundă, să-și impună jocul I 
împreună cu marea putere de 
luptă, de dăruire, arătată de 
toți jucătorii bucureșteni, a- 
ceastă minuțioasă studiere a 
adversarului și elaborarea unul 
plan tactic propriu, respectat 
cu rigurozitate, au dus la ob
ținerea unui rezultat merito
riu, lnfrîngerea la limită (0—1) 
— rezultat care putea să fie 
foarte bine un egal —•' și care 
deschidă largi perspective re
prezentanților noștri pentru 
jocul retur de la 25 aprilie. 
„Au lipsit cîțiva centimetri 
pentru ca mingea lui Apgiistin

Eftimie IONESCU

La încheierea campionatelor naționale de baschet (Continuare in pag 2-3) (Continuare in pag 2-3)

SIMNt ÎMBUCUHÂIOAHt III COMPfTIflA HMIMNĂ, 
fCHIPHl MASCUL IM DIP ARI t DE NI Vf LUI tUKOPLAN

Campi.onatele naționale de 
baschet — masculin și femi
nin — s-au încheiat, după des
fășurări diferite. In vreme ce 
la băieți echipele Steaua și 
Dinamo București s-au detașat 
încă din primul tur și au sus
ținut apoi un duel în lupta 
pentni Uliu, la fete disputa a 
fost Ibehfflbrată, la locul I can- 
didînd inițial trei-patru echipe 
și doar în final doar două, 
dar pe parcursul întrecerii nici 
una din formațiile de pe po
dium nu a scăpat de înfrin- 
geri în fața următoarelor cla
sate. De altfel, însăși desfă
șurarea partidelor feminine a 
fost atractivă, meciurile cu 
suspans abundînd, iar cele care 
au oferit spectacole sportive 

Imagine ilustrativă asu
pra dirzeniei cu care s-a 
luptat în campionatul fe
minin : Magdalena Pall 
(„II") ?« Carmen Tocală 
(Politehnica București) își 
dispută mingea, Aurora 
Dragoș (nr. 10), gata să 
intervină

Foto : Ioan LESPUC — 
Cluj-Napoca

deosebite nu au lipsit in nici 
una din etapele Diviziei „A". 
Cuvinte bune se pot spune și 
despre preocuparea antrenori
lor pentru promovarea și folo
sirea junioarelor, chiar și de 
către formațiile fruntașe in
clasament. Aurora Dragoș, 
Tiinde Enyedi (Universitatea
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca),
Elena Vasile, Anemarie GCra, 
Ileana Bodnar, Monica Nina
(Voința București) Gabriela 
Nagy (Crișul) sînt doar citeva 
exemple care întăresc o tra
diție formată în baschetul nos
tru feminin. Excepție la acest 
capitol a făcut echina Poli
tehnica' București, care a folo-

sit-o pe Denisa Făgărășanu 
doar sporadic, nedindu-i pc si- 
bilitatea să-și manifeste cali
tățile, așa cum s-a petrecut și 
cu alte baschetbaliste de talent 
(venite la Politehnica) care, 
însă, dîndu-și seama că le aș
teaptă... „tușa", au plecat la 
alte echipe.

Datorită concepției sănătoase 
a majorității antrenorilor divi
zionari „A" asupra pregătirii 
și manierei de joc. asupra se
lecției și promovării tinerelor 
talente, Ioturile noastre repre-

Dumitru STANCULFSCU 
Paul IOVAN

(Continuare in nao 2-3)

De rutine pină duminică, in sala Floreasca

FLORETISTE DIN 6 ȚĂRI LA „INTERNAȚIONALELE" ROMÂNIEI
Ediția 1984 a tradiționalei 

confruntări de scrimă. Cam
pionatele internaționale femi
nine de floretă ale României, 
își va derula secvențele vineri, 
sîmbătă și duminică, .n sala 
Fioreasca din Capitală, ca im
portant test, al tuturor com
petitoarelor din ech oiele re

Atac reușit al sucevenilor. A tras G. Dumitru. Foto: Ion mihAICA 
(Relatări de la ultima etapă a campionatului masculin de volei 

in pag. 2—3)

prezentative ale Bulgariei, Cu
bei, It.D. Germane. Poloniei, 
Ungariei și României in pre
gătirile pentru Jocurile Olim
pice de la Los Angeles. Iar 
pentru floretistele sub 20 de 
ani, această competiție repre
zintă un ultim prilej de veri
ficare (și selecție !) înaintea 

„mondialelor" de tinerel, din 
săptămîna viitoare, de la Le
ningrad.

Vineri și sîmbătă se va dis
puta proba individuală, iar 
duminică cea pe echipe, pri
mele asalturi începînd la o- 
rele 8,30.



UN UTIL SCHIMB DE EXPERIENȚA AL COMISIEI CENTRALE în preajma derby-uluî voleibalistic Dinamb —

PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT FEMININ
Recent, a avut loc la Cluj- 

Napoca schimbul de experiență 
In domeniul gimnasticii de în
treținere pentru femei și al 
gimnasticii la locul de muncă 
organizat de Comisia centrală 
pentru educație fizică si sport 
feminin. La reuniune au par
ticipat responsabilele* comisii
lor județene, precum și repre
zentanți ai organizațiilor cen
trale cu atribuții în mișcarea 
Sportivă. Lucrările schimbului 
de experiență s-au desfășurat 
In spiritul orientărilor si _ indi
cațiilor cuprinse in Mesajul a- 
dresat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al partidului. Conferinței 
pe țară a mișcării sportive din 
5—6 martie 1982, pentru dez
voltarea continuă a activității 
de educație fizică si sport.

Din informarea prezentată, 
privind activitatea de educație 
fizică și sport de masă desfă
șurată de comisie In riadul 
femeilor ta anul 1983, rezultă 
că ea se Încadrează ta obiec
tivele Programului de dezvol
tare a activității de educație 
fizică și aport pe perioada 
1981—1985, precum ti ta pro
priul plan de Bunei pentru a- 
atd 1984.

tn conformitate ea tocfica- 
«fle de partid, ta am IMS, 
anul finalelor JJactadet*. Co
misia centrali a acționat con
stant awl Mm pentru promo
varea practicării gtamasticil la 
tocul de munci ta domiciliu, 
extinderea ceotrdor de gimnas
tică de Întreținere pentru fe
mei, a festivatarflar sportive 
feminine, a multiplelor tnlțla- 
tfee locale, care se regăsesc *1 
ta programele al calendarele 
sportive ale Județelor.

Profund Implicate ta amplul 
proces de dezvoltare multila
terali a țării, activistele miș

cării sportive, Comisia cen
trală și cele județene s-au 
preocupat mereu pentru a găsi 
noi căi și forme de cuprindere 
a femeilor In activitatea de 
educație fizică și sport. Una 
din aceste căi o constituie cen
trele de gimnastică de între
ținere, centre existente în mai 
toate județele țării. întărirea 
sănătății și mărirea capacității 
de muncă reprezintă un dezi
derat al zilelor noastre, cu atît 
mai mult cu cit femeia are 
cea mai înaltă misiune socială : 
aceea de a naște, de a da viață, 
de a crește copiii. Prin prac
ticarea sistematică a exerci- 
țiilor fizice, a mișcării, ea își 
întărește sănătatea, Îndepăr
tează apariția bătrîneții.

Consiliul județean pentru e- 
ducație fizică și sport Cluj 
ne-a oferit posibilitatea ca. In 
cadrul schimbului de expe
riență. să vizităm trei centre 
de întreținere cu o frumoasă 
și bogată activitate sanogene- 
tică. Aici via femei de toate 
categoriile de virată cu dorința 
de a £ mal sănătoase, puter
nice, dezvoltata armonios prin 
folosirea exercițiilor fizice, 
prin mișcare.

Tot ta cadrul schimbului de 
experiență, am vizitat Fabrica 
de tricotaje „Someșul-, uni
tate economică ea specific fe
minin, unde gimnastica la lo
cal de muncă are o tradiție 
de peste 30 de ani.

La atelierul de confecții — 
secția a n-a — eu un efectiv 
de 700 de muncitoare intr-un 
schimb, gimnastica la locul de 
muncă a început Este ora 
10,30, oră la care e bine să-ți 
mal îndrepți spatele, să scu
turi brațele și picioarele obo
site, să respiri adine aerul cu
rat ce pătrunde prin ferestrele 
deschise. Cu alte cuvinte. în

cele 5—7 minute de mișcare, 
să-ți alungi oboseala și să-ți 
împrospătezi forța de muncă.

Gimnastica la locul de muncă 
este forma cea mai simplă, 
cea mai accesibilă, de cuprin
dere în cadrul exercițiului fi
zic a femeilor active in pro
ducerea de bunuri materiale. 
Comisia centrală trebuie să 
contribuie la crearea condiții
lor organizatorice în marile 
întreprinderi cu specific femi
nin și la continuitatea acestei 
forme de exercițiu fizic acolo 
unde ele există. Să nu uităm 
că majoritatea femeilor din 
producție sînt și mame și soții 
și că trebuie să le creăm cele 
mai bune condiții de muncă, 
de sănătate și de viață lungă.

Un alt mijloc de alungare a 
oboselii și de revigorare a or
ganismului în timpul produc
ției este automasajuL Auto
masajul constituie forma care 
poate fi adaptată foarte bine 
la programul de lucru al fe
meilor. Pentru a-1 practica, 
trebuie să le dăm cîteva indi
cații : cum trebuie' făcut acest 
automasaj, care stat manevrele 
de prelucrare a grupelor mus
culare, dozarea lui etc Aceste 
sfaturi pot fi date femeilor prin 
stațiile de radioamplificare de 
către medicul Întreprinderii 
sau de asistenta medicală.

O concluzie ce 8-a desprins 
din schimbul de experiență 
organizat de Comisia centrală 
este aceea că gimnastica la 
locul de muncă, activitatea 
centrelor de gimnastică de în
treținere, gimnastica la domi
ciliu și automasajul sînt mij
loace prin care putem contri
bui efectiv la întărirea sănă
tății și mărirea capacității de 
muncă a femeilor.

Elena DOBINCA

CONCENTRARE MAXIMĂ ÎN AMBELE
Cu mare interes este așteptat 

tradiționalul derby voleibalistic 
al campionatului masculin Di
namo — Steaua, programat du
minică la ora 11 în sala Dinamo 
(caFe își va extinde, pentru a- 
cest eveniment, spațiul rezervat 
spectatorilor). Interesul sporit se 
datorează saltului valoric reali
zat în acest an de steliști care, 
în ciuda a două înfrîngerl su
ferite în provincie, la Zalău și 
Bala Mare, au reușit în turul 
acestei ediții să învingă, după 
cinci ani, pe campioni.

Mare concentrare, în aceste 
zile premergătoare importantei 
confruntări, în cele două tabere, 
unde se pregătește cu minuțiozi
tate tactica de joc îndeosebi. 
Dinamoviștii au avut duminica 
trecută reprezentanți la jocul 
din Capitală al stellștilor, pen
tru a le studia concepția tactică 
și a lua măsuri în consecință. 
Antrenorul emerit Gh. Constan- 
tinescu, care a făcut înregistrări.

ne spunea că „Steaua a făcut, 
într-adevăr. mari progrese, lă- 
sînd o bună impresie prin pro
centul ridicat, peste 75 la sută, 
de preluări precise, care îi în
găduie jocul combinativ. Să ve
dem cum va fi Ia servicii mai 
dificile, ca ale dinamoviștilor...“ 
La rîndul lor, steliștii si-au ana
lizat pe video adversarii, antre
norul secund V. Dumitrescu de- 
clarîndu-ne : „Ii știm acum des
tul de bine și sperăm să-i pu
tem contracara".

Firește, am cerut părerile an
trenorilor principali despre 
derby.

Wiliam SCHREIBEB : „Meciul 
este deschis oricărui rezultat. 
Adversarii noștri au crescut in 
valoare, au o echipă tînără, care 
joacă modern. Noi însă ne pre
gătim cu mare atenție și cu 
hotărîrea de a demonstra că si 
în tur puteam să cîștigăm. eu 
tot progresul real al steliștilor.

N-o să ma 
atunci. Bă 
joc, mobilii 
joc de cal 
acest-^flteci 
nou titlu".

Gyula b! 
fi, după 1 
fruntare îa 
joc : cel 1 
rllor noștd 
pe forță, s 
ne aflăm 1 
trecere spd 
în construi 
jul dinam] 
experiența | 
de o mai ] 
loacelor în 
un blocaj ] 
ne creăm | 
avem noi | 
să iasă ud 
cîștigăm pi

în ultima etapa a campionatului masculin

C. S. M. U. SUCEAVA ÎNVINGĂTOARE LA
Ieri s-au disputat 4 partide 

din ultima etapă a campionatu
lui masculin al primei divizii de 
volei, iată amănunte:

CALCULATORUL BUCUREȘTI 
— C.S.M.U. SUCEAVA 8—8 (—7, 
—8, —13). Un meci frumos, viu 
disputat, ta care, așa cura arată 
șl scorul, „vioara primă" a fost 
echipa din Suceava. Bucureștenli 
aveau mare nevoie de victorie 
ta această partidă dar n-au reu
șit fiindcă C.S.M.U., cu O for
mație tînără, a fost o frumoasă 
surpriză. Evidențiem Întreaga e- 
ehipă: F. Popescu, Costenluc
(Marlanciuc), Șteflea, G. Dumi
tru, Mindru, Enuca (Bostaceanu).

CAMPIONATE ’ COMPETIȚII ---7=^-.

Bun arbitrajul: V. Artere — C. 
Gogoașe. (M. FR.)

ȘTIINȚA MOTORUL BAIA MA
RE — C.S.U. ALUMINA ORA
DEA 3—2 (8, —8, —11, », I). Par
tidă de bun nivel tehnic ti spec
tacular care a durat două ore. 
Cel mal buni: Romcsik, Ghle, 
Mare, Horje, de la gazde, Mi
nele, D. Dumitru, N&sâudean, de 
Ia oaspeți. (A. CRIȘAN, eoresp.).

A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — TRACTORUL BRA
ȘOV 3—2 (10, 5, —11, —12, 10).
Meci plăcut, victorie meritată. 
Setul decisiv a fost dștigat de 
gazde, plednd de la o—5 1 Re
marcați: Pop, Dinea, Raeolțea, 
de la A.S.A., Sterea, Zamfir, Du- 
mltrache, de la Tractorul. (C. 
ALBU, eoresp.).

EXPLORĂRI BAIA MARE — 
UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA 3—0 (3, l, »)• Oaspeții au 
început bine, In primul set, dar 
au cedat repede ti gazdele —

dAm ir-, t nd j| 
du-se bine 
Evidențiațl: 
buzov, Mor
Daha ti%r 
CRIȘAN, cc

1. DINAMO
2. Steaua
3. Ezplortrt
4. Bcand □
5. IMIwolUoI

a.
o. C.S.U. Ai

10. Caicuiatoi
11. Relonul
12. A.S.A. T

Jocurile I 
Relonul Săi 
namo Zalău 
minică.

S-au stab] 
vor găzdui 
IOVA Cocii 
MARE (locd

Azi fi miine, pe lacul Snagov 
CAMPIONATUL DE FOND LA CAIAC-CANOE

Astăzi ți mllne, pe lacul Sna- 
gov, ae desfășoară primul oon- 
ours de ealac-canoe ata acera an 
— campionatul național de fond, 
ta program figurează I probe : 
XI. Kl KI CI, a bărbați 
pion m), n *1 D fete (looo 
m). La Întreceri participă toți 
sportivii fruntași, ta frunte cu 
componențll lotului ottanptc, prin
tre oare canolștil Ivan Patzalcten, 
Toma Slmlonov, Costlcă Olaru, 
ealaclștll ion Birlădeanu, Vaslle 
Dtba, Angelin Vele», ion Geantă,

DIVIZIA „B-

caiacistde Marla Ștefan, Agafia 
Constantln-Buhaev, Tecla Mari
nescu-Borcănea. Concursul are 
loc in trei reuniuni : vineri di
mineața, de la ora 0.30, se dis
pută probele de canoe, după a- 
miază, de la ora 15,30 cele de 
caiac simplu ti dublu masculin, 
iar stmbătă dimineața (ora S) 
cele două curse de caiao femi
nin ti K4 bărbați. Plecarea se va 
da individual, din >0 in M de 
secunde.

DE BASCHET

din Cluj-Napoca. După cum se 
știe, de ani, această competiție 
devenită tradițională este des
chisă tuturor copiilor si tineri
lor care vor să obțină licențe 
pentru a participa ta campiona
tele republicane. înscrierile pen
tru concurs se pot tace ta ziua 
startului (orice vlrstă, tacepînd 
de la 14 ani ta sus).
• ÎMBUCURĂTOR, NOI SEC

ȚII DE KARTING în diferite o- 
rașe din țară : Kart Club Bucu

rești, Kart Club Ciceu (jud. 
Harghita), A.C.R.A. București, 
Poli Cluj-Napoca, PoH Galați. 
C.S.U. Reșița, C.S.T.T. Brașov, 
Metalul Sighișoara. Cu acestea, 
numărul secțiilor afiliate la Fe
derația de automobilism ti kar
ting este de S3.
• PRIMA ETAPA A CAMPIO

NATULUI DE KARTING la vi
teză pe circuit ti anduranțâ va 
avea loc "e kartodromul din 
Galați în zilele de 2—3 iunie.

DUMINICA, ETAPA A lll-A A DIVIZIEI „A" 
DE LUPTE LIBERE

ta etapa a 18-a a Diviziei „B“ 
de tineret la baschet au fost În
registrate următoarele rezultate : 
MASCULIN : IUMAS Bala Mare
— Urbis București 94—73 (43—30),
Electrica Flenl — oțeU Tnox Tîr- 
govlște 100—73 (S3—22), Politeh
nica Sportul studențesc București
— Automatica Alexandria 106—46
(51—27), Comerțul C.S.Ș. Timi
șoara — Automatica București 
89—53 (45—32), CLS.U. Galați —
Jiul Știința Petroșani 105—fi 
(4a—26). Lotus Băile FeBx — Me- 
talotehnica C.S.Ș. Tg. Mureș 
97—66 (24—35). Echipele Poli
tehnice ti IMUAS ocupă pri
mele două locuri ta clasament : 
Metalotehniea ti Lotus sa află

pe locurile M. (1 respectiv 11. 
feminin : politehnica M sportul 
studențeso București — Textila 
C.S.Ș. Gheorghenl 72—70 (25—31), 
Voința C.S.Ș. Unirea lași — Me
talul C.S.Ș. Salonta 88—51 (50—26), 
Comerțul n Tg. Mureș — Rapid 
București 65-te (29—52), Voința 
C.S.Ș. St. Gheorghe — Universi
tatea H C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca 57—44 (35—21). Robotul
C.S.Ș. Bacău — Vo4nța Brașov 
30—74 (34—44). ta clasament conduc 
Rapid șl Voința > ICEMENERG n 
ti Comerțul n ocupă locurile 11 
șl respectiv H. (Corespondenți : 
Al. Nour, K. Teirtu, C. Albu, Gb. 
Briotă, 8. Niederau, C. Crețu, 
Ov. Nemeș, L Gblșa.)

SECUNDE ALE ROMÂNIEI

Duminică (de la ora 10) sînt 
programate întrecerile celei de 
a Hl-a etape a Diviziei «A* de 
lupte libere, un nou prilej de 
verificare a sportivilor care vor 
participa la apropiatele campio
nate europene șl» firește, de dis
pute interesante intre cele M de 
formații divizionare.

Iată ctteva dintre „triunghiu
larele" acestei etape. La Brașov, 
formația dinamovistă dta locali
tate, neînvinsă pînă acum, va 
primi replica ambițioaselor echi
pe A.S.A. Oradea șl UM. Ti
mișoara, șl una și alta recoman
date de succese obținute în în
trecerile anterioare. Prima ti>nsa

ta triunghiularul de la Arad 
pare a fi de partea gazdelor, 
Rapid, tn disputa ou C.S. Satu 
Mare și C.S.M. Cluj-Napoca. In 
Capitală vor avea loo nu mal 
puțin de 3 „triunghiulare" : 
Vulcan București — Metalul 
TURT Lugoj — C.S.M. Craiova, 
Electra București — Comerțul 
Tg. Mureș — Steaua șl Danu
biana București — Rapid Bucu
rești — U.R.B.I.S. București 
(primele formații fiind organiza
toare). Celelalte întreceri divizio
nare se vor desfășura la Buzău, 
Tirgoviște, Reșița» Tg. Mureș, 
Odorheiul Secuiesc șl Vaslui.

ACTUALITATEA RUGBYSTICA

POPICE : SELECȚIONATELE 
ÎNVINGĂTOARE IN MECIURILE AMICALE CU POLONIA

• Reprezentatietee iraflcaaie 
care se pregătesc pentru CM. de 
Ia sftrșltui luna saM se depla
sează azi tn Ceboteovadh patru 
o dublă Ir.tSnire awrteeta de ve
rificare eu 
gazdă, aflate și tie 
stadiu pentru 
nirea va avea 
mlnlcă ta 
turtle rom 
tre

Bice, Iostf 
Silvestru srt

»v"“Ka*,Tysss:

• CUPA ROMÂNIEI — PRO
GRAMUL ȘI ARBITRU. Sflrșltul 
acestei săptămlni va aduce echi
pele divizionare da rugby față 
ta feță ta cadrul unei noi etape 
din „Cupa României". Iată pro- 
gramuL Seria I Bata Mare t 
Știința Cemta — Giorta P.T.T. 
Arad. (Teren Recea ora 10,20, 
arbitru n. Duda — Buc.), Cu- 
glr : Metalurgistul — Universi
tatea 10 Febr. Chri-Napoca (Te
ren Metalurgistul ora 18, M. Vi
tal — BuoJ. Seria a n-a Bu
curești : Rapid — Rapid Buzău 
(Teren Tineretului IV ora 8,30, 
St. Manea — Sibiu), Sibiu : 
C.S.M. — Știința Petroșani (Te
ren Dumbrava ora 9,20, Gb. Ruș- 
tiu — Buc.). Seria a m-a Con
stanța : Farul — TC Ind. Midia 
Năvodari (partida se va disputa 
la 18 aprilie). Suceava: C.S.M. 
— Politehnica Ieși (Teren Uni
rea ora 1.30. L Vasiflcă — Buc.). 
Seria a IV-a București 7 Dina
mo — Sportul studențesc Con
strucții (Teren Olimpia ora 11, 
V. Marinescu — Bue.), Mașini 
Grele Olimpia — RC Grtvita Ro
șie (Teren Parcul Copilului ora 
14, FI. Tudorache — Buc.). Toate 
partidele se vot disputa dumi
nică 15 aprilie ta afara celor 
două din Capitală, care vor avea 
loe slmbătâ 14 aprilie,
• REZULTATE DIN DIVIZIA 

„B". Seria I : Știința Buc. — 
Dunărea Giurgiu 3—16, Rapid n 
Buc. — Grivița Roșie n 28—17 ; 
seria a n-a : I.O.B. Balș — Pe
trochimistul Pitești M—6, C.S.U. 
Prahova Ploiești — C.F.R. Cra
iova 3—7, Textila Pucioasa — 
Rulmentul Alexandria 7—9 (între
rupt pentru incidente) ț seria a 
m-a: Pescărușul Tulcea — I.P.C. 
Constanta 8—4 (lipsă doctor I). 
C.F.R. Constanța — Constructo
rul Constanța 8—6 : seria a IV-a: 
Transcom Alba lulls — Carpațl 
Mfrșa »—3, C.S.U. Oradea —

C.F.R. Brașov 10—6 (t). Politeh
nica n Timișoara — Dacii LP.A. 
Sibiu 8—15 ; seria a V-a : I.U.G. 
Mllcov Focșani — Automobilul 
Galați 24—0.

Handbalul feminin a adus, după cum 
deosebite iubitorilor de sport vilceni. Da] 
sînt, cum se spune, la ele acasă la Rm. j 
tea, ?: gimnastica ritmici, disciplină în 
Nicoleta Mărgărit și Mariana Trifa depun 
pe linia desăvârșirii măiestriei tinerelor 
Radu, Vali Rădulescu, Alina Tabăcuțu, La 
Popescu ți Carmen Florea — iată cele ml 
ale seefiei de specialitate a Clubului sport] 
Vilcea, de la antrenamentul cărora foto! 
NEAGU a surprins această imagine.

—wsa

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE
(Urmare din pag. t)

zentailve au putut H împros
pătate periodic, tar acum se
lecționata de senioare are una 
dintre cele mai scăzute medii 
de vîrstă dintre echipele eu
ropene. Aceste constatări ne 
Îndreptățesc să avem Încre
dere in obținerea și de acum 
Înainte a unor performanțe 
bune la competițiile Internațio
nale, așa cum s-a petrecut în 
1933 la Universiadă, unde se
lecționata studențească a Româ
niei a ocupat locul secund, și 
așa cum dorim să se petreacă 
la Campionatul european de 
cadete (luna iulie, tn Italia). 
Faptul că aproape toate com
ponentele lotului național de 
cadete sînt jucătoare de bază 
în divizionarele „A" nu poate 
fi decît în folosul viitoarei e- 
voluții a reprezentativei res
pective în întrecerile interna
ționale, grăbindu-le progresul 
în condițiile prestațiilor ală
turi de baschetbalistele mai 
experimentate.

La băieți, Steaua și Dinamo 
și-au disputat titlul pfnă în 
ultima secundă. Dar atît, de
oarece calitatea jocurilor din

tre aceste echipe (ca să nu 
mai vorbim despre cea din 
meciurile dintre celelalte di
vizionare „A“) a lăsat mult de 
dorit, chiar dacă ținem seama 
de „miza" unor partide. Pu
blicul a venit in număr mare 
la derby-uri, a plecat satisfă
cut de captivanta evoluție a 
scorului și de flnalurile Incan
descente, dar tehnicienii șl-au 
dat seama cit de departe este 
valoarea echipelor noastre mas
culine față de fruntașele din 
Europa ale acestui sport (par
ticiparea formațiilor Dinamo, 
Steaua și Rapid la cupele eu
ropene a fost concludentă). 
Despre cauzele acestei situații 
s-a scris deseori, menționîn- 
du-se că cea mai importantă 
dintre ele este concepția de
modată a antrenorilor despre 
pregătire și joc, concretizată 
prin atacuri lente, aruncări la 
coș puține, apărări necomba
tive, utilizarea timidă (dese
ori doar pentru a îndeplini — 
formal — obligația regulamen
tară) a jucătorilor de peste 2 
metri, deși numărul acestora 
a crescut mult, iar unii dintre 
ei au manifestat reale calități.

Neplăcut a fost și faptul că, 
în lupta lor pentru tit'u.

BASCHE
Steaua și 
nat rared 
rabilă, d4| 
referim 1 
I.C.E.D. ș 
capabile ] 
mare mă] 
samentulul 
că Farul 1 
o dată □ 
că, atuncs 
exemplar, 
pot confn 
egal cu 
rite.

Singurul 
luminos a 
campionat] 
lotului i 
(sub denî 
8 Constri 
țiativa F. 
de asocia 
a fost bi| 
inchegarol 
niori car] 
va obțină 
na] rezul 
in anii ] 
ii d»ini

o așteaptî

Reund"-u|



UTILAPIESA
DOSARUL

nu crede încă In gol
SAINT ETIENNE**

greșelile 
oți apti 
să facă 
facă, prin 

as^spre un

După acest 0-0 cu Israelul

AMPRENTA GOLULUI DIN MIN. 6
Șl CAUZELE DE FOND ALE EȘECULUI

REPREZENTATIVEI DE JUNIORI
Sint

Vă mai amintiți

de Adrian lonescu ?

Derby-ul va 
ea, o con- 
stiluri de 

al adversa
ri principal 
ostru, care 
cipientâ de 

combinații 
ii. Avanta
je dat de 
ie concurs, 
lire a mij- 
.dițlonal și 
icercăm să 
In ceea ce 
Iteza. Sper 
ios, să re-

I

I

I
EBEANU I

I
lei I

ORADEA, 0
necesare măsuri urgente care să revitalizeze 

eșalonul juniorilor

„VREAU SA REVIN

IN FOTBAL

ȘTI I

noastră echipă de ju- 
și-a Îndeplinit, deci, o- 
propus — calificarea la 
final al campionatului 

Rezultatele dublului

i, apărtn- 
gat lejer. 

Mlțu, Ar
ia gazde, 

fepvțl- (A- I
1 «:1S 41
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37:49
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14 33:51

Steaua 
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I
8
I
I
I

^ățlle care 
ale: CRA-

BAIA

Sigur că toată lumea întreabă, 
după meciul tricolorilor de la O- 
raciea : „Cum a fost posibil a- 
cest 0—0 1“

Răspunsul e destul de simplu.
1) Echipa României a tratat a-

cest joc ca pe un mijloc de re- 
întîlnire. foarte necesar, de alt
fel, într-o perioadă In care 
joacă non-stop. 
ea nu a avut 
preș — ceea ce 
tivația victoriei 
Așa se face că_ ____- _____
înscrie un gol din 25 de suturi, 
plus multe altele în blocajul a- 
părării adverse, după ee a ciștl- 
gat — rind a fost cazul — din 
trei sau patru șuturi.

2) „Tricolorii" au avut o for
mulă fundamental diferită de a- 
eeea din jocurile lor bune șl 
foarte bune. Absenta Iul Cămâ- 
taru a modificat mal toate re
sorturile $1 a Îngustat, prin fort* 
împrejurărilor, culoarele. La a- 
ceasta, s* mal adăugăm evolu
ția mai slabă a unor jucători 
nerefăcuți (Boloni, Tteleanu), 
dar a căror prezentă, chiar In 
condițiile unul meci internațio
nal. s-a considerat utilă. Mari 
fost, dac* acceptăm tocea eă e- 
chlpa națională e la startul pre
gătirilor pentru Franța-

31 Marile ratări. Ratări inima
ginabile. La acest capitol, să 
mal notăm ci Baibni Și-* mena
jat evident pictorul, el paslnd 
coechipierilor in situații de lo
vituri libere, cînd, in alte situa
ții, încheia el schema. In legă
tură cu aceasta, să nu omitem 
Insă faptul că tricolorii au ezi
tat să trag* de la distanță, ma
ladie mal veche a fotbalului 
nostru. în cazul medului de 
miercuri, absenta șutului de la 
distanță, cu cîteva excepții (Za
re), a înlesnit copios apărarea și 
regruparea lsraellană.

4) Valoarea surprinzătoare a 
echipei Iul Havlv, o valoare pe 
care jucătorii români au sub 11- 
nlat-o Înainte de joc și care ex
plică In mare măsură victoria 
netâ asupra Irlandei, to forma
ție completă, ' ' ' 
dus special

__ _ _  _ se 
Cu alte cuvinte, 
_  in mod ex- 
se numește mo- 

competiționale.
ea nu a putut

inclusiv Brady, fi
de la ' ‘
★ 

aceste 
explice

Sampdoria.

considerații 
scorul, să 
României, 
sâptămlnă 

căldură de 
— a avut 

,1a con- 
. ___ _____ ____  partea
unde Jocul dlntr-una al

Mjacții 
tporturi 
e aces- 
toarele 
eforturi 
Cristina 
Corina 
mnaste 
in Rm.
Dragoș

Dincolo de 
care vor să - ____
menționăm că echipa 
regăsită la mijloc de 
— si primită cu 
spectatorii orădeni 
destule momente bune 
strucție", mai ales pe 
stingă, _._â_   —
lui Kleln, intrările Iul Ungurea- 
nu. Intercalările Iul Hagi șl 
sprinturile tinerești ale lui Ște- 
fănescu au conferit un real di
namism jocului, din păcate... 
grevat de ratările nenumărate și 
chiar de unele neglijențe la 
pasa decisivă, inclusiv centră
rile imprecise.

Revenind Ia problema Cămăta- 
ru, este poate si bine că el a 
lipsit, deoarece din această si
tuație se pot trage concluzii 
pentru construirea șl a unul alt 
joc. Deocamdată, In medul de 
la Oradea, formula cu Gabor și 
Coraș e doar un început de dis
cuție... Spre deosebire de Că- 
mătaru, nld unul nu pare dis
pus sâ-șl asume dificilul rol al 
buldozerului, care „defrișează 
potecile" pentru ceilalți. Gabor, 
destul de inventiv la Oradea, e- 
vită șocurile, iar masivitatea fi
zică a lui Coraș nu poate face 
oficiul de pivot de lupt* de
oarece este un dribler îndrăgos
tit (și el) de minge, șl atund lu
crurile se complică, mai ales pe 
spatii înguste, așa cum s-a în- 
tîmplat miercuri la Oradea.

tn jocul cu Israel a Ieșit în 
evidentă velocitatea hil Hagi, 

pornește frumos, accele-

rează, dar — ------- —„ _
— marchează foarte rar — si in 
această situație angajează oa
recum hazardat, punind în difi
cultate jucătorii avansați la pri
mire. Hagi e un jucător talen
tat, nici vorbă, dar deocamdată 
este doar un solist in reprezen
tație, cum se spune ; el lese in 
evidență, multi îl și văd ca pe 
un posibil succesor al lui Bă
lăci, o dată cu anii, dar e nevoie 
de mai multă responsabilitate 
fată de echipă și de o mal sîr- 
gulncioasă integrare a solistului 
In jocul gindlt al întregului.

Două vorbe despre Zare. Libe- 
ro-ul Bihorului se dovedește un 
bun fundaș ofensiv. Se spunea 
In tribună că, din păcate. Zare 
are handicapul numit Rednlc si 
Negrii*, dar Zare păstrează șan
se destule, ta perspectivă, fie si 
pentru faptul că fundașul Red- 
nic a fost un mare... mijlocaș 
la Bratislava.

Meciul de la Oradea, în com
pania unei echipe neașteptat de 
aprige si care a luptat mult 
pentru a obține un rezultat fru
mos in compania anei echipe 
calificate pentru Franța, ne-a 
mai arătat e* putem 
conta pe coeziunea tricolorilor. 
A fost, dacă vreți, reacția unei 
echipe mature, eare nici măcar 
nu și-a propus să caute expli
cații imediate si aă facă pro
cese. La un moment dat, a fost 
o discuție in legătură cu cele 
două penalty-uri pe care arbi
trul bulgar Doncev le-a trecut 
cu vederea (la Zare șl la Bagi). 
Au Intervenit, aproape Ia uni
son. Mircea Lucescu si căpita
nul echipei, Ștefănescu, spunind 
că nici nu « cazul aă invocăm 
asemenea scuze, pentru că nu e 
bine să abatem atenția de la 
problemele mal importante. Mir
cea Lucescu a încheiat spu
nind : .Nici măcar nu am ee 
reproșa jucătorilor. Au venit la 
Oradea cu tot entuziasmul, In 
plin campionat, un campionat 
dificil, care solicită foarte mult. 
Acest lucru ml se pare mal Im
portant declt marile ratări ; me
ciul l-ar fl putut ciștiga, dacă 
ar fi fost absolut necesar. Dar, 
În cursa care începe, nu trebuie 
să apeși pe accelerator pin* la 
limită. Cursa e lungă. Și mal e 
destul pin* Ia primul nostru 
med din turneul final ai C.E., 
de la Saint Etienne.-”

lom CWRIlA

Prima 
nlori nu 
biectivul 
turneul 
european, 
meci cu selecționata similară a 
Ungariei se cunosc : 0— 1 la Bu
dapesta, 0—2 la Oradea I Despre 
acest eșec se pot spune foart: 
multe lucruri, Intre care unele 
privesc probleme de fond ale 
fotbalului nostru, îndeosebi la 
eșalonul care PRODUCE TALEN
TELE, cel al copiilor șl juniori
lor. Acum, tn această „revenire" 
după momentul neplăcut — Ora
dea, ne vom opri pe scurt doar 
la trei aspecte.

Primul este acela al evoluției 
sub orice critică a Jucătorilor 
noștri pe stadionul lui F. C. Bi
hor. In nici una din partidele 
precedente, dar absolut In nld 
una, ei n-au avut un atit de 
mare... lapsus. Incit să nu mai 
știe să tacă un stop, să ou poa
tă da o pasă precisă, să nu gln- 
dească o fază. „Vălul* eare le-a 
acoperit ochii l-a constituit. In
discutabil, golul primit ta min. 
ș, un gol decisiv, valortod de 
fapt rit două, care ba tahlbat 
total și care și-a pus evident 
pecetea pe jocul lor pin* ta fi
nal. Astfel de goluri rintăreac 
enorm in meciurile de calificare 
și la marile echipe (șl avem 
destule exemple recente), eo «Ct 
mal mult la acești jucători foar
te tineri, al căror moral e mult 
mai fragii și a căror experiență 
compettțlonal* este redusă. S* 
ne gtodim numai cum ar fl de
curs jocul de la Oradea dacă 
„tricolorii" ar fl marcat ri tn 
min. Ș, rămintndu-le apoi la dis
poziție incă 74 de minute pentru 
a obține calificarea... Dta păcate, 
a marcat Orovecx. A greșit Pe
tre. Un gol pe care, probabil, 
Zlotea l-ar fl evitat. Numai eă 
portarul titular a! echipei s-a 
accidentat la antrenamente, iar 
rezerva Iul — deși a apărat bine 
tn continuare — a ezitat atunci 
In careul mic, acolo unde orice 
portar trebuie să fie suveran, ta 
min. ș s-a decis, așadar, cali
ficarea...

A doua subliniere pe care 
vrem s-o facem se referă la 
SOARTA acestor juniori care au 
clacat la Oradea, unde tribunele, 
arhipline, au resimțit șocul psi
hologic din minutul 6, al ' golului, 
așteptînd apoi zadarnic redresa
rea jocului unri formații care nu 
șl-a regăsit busola. Nu vom 
cădea Insă tn greșeala de a-1 
pune pe juniori... ta zid. Nu.

N-am făcut-o nici cu promoția 
lui Moraru și Lung, nici cu aceeâ 
a lui Cămătaru, nici cu echipa 
lui Geolgău, Io van, Tur cu, Su- 
du, Ralea, aceasta din urmă 
pierzînd și ea, dar cu 3—0, la 
Brașov, tot in fața Ungariei 
(1©7S). Și nu-i vom... desființa 
pe acești copii, pentru că și în 
lotul U.E.F.A. ’84 există cîteva 
talente veritabile, care au arătat 
nu o dată că merită să fie in
vestite in ele toate speranțele. 
Este vorba de portarul Zlotea, 
de fundașii Moldovan, Drăghici 
și Topolmschi, de mijlocașii Măr
gărit și Lazăr etc. Avem ferma 
convingere că, ÎNDRUMAȚI cum 
trebuie, ei vor putea urca trep
tele fotbalului nostru, așa cum 
au făcut-o la vremea lor și ac
tualii component! al primei re
prezentative, care, la Oradea, 
le-au fost... spectatori șl poate 
i-au inhibat șl ei la fel de mult 
ca șl golul din mln. C. L-fiu in
hibat plnfi șl pe Mateuț, cel de 
la care se aștepta SA LEGE 
JOCUL, SA-I DEA LIMPEZIME 
ȘI EFICIENTA. Dar Mat^Uț a 
decepționat, o-a Ieșit ca nimic 
ta evidență (ca șl ta Budapesta), 
tar eșecul selecționatei trebuie 
privit șl prin „problema-Mateuț'. 
Ajunși aid, »e vedem obligați 
să mal facem o ultimă subBniere 
șl poate cea mai importantă. De 
ratarea calificării Juniorilor se 
fac. desigur, vinovațl Jucătorii 
șt antrenorii tar. Fără tadotală, 
antrenorilor echipei noastre de 
juniori M se pot reproșa defi
ciente reale In procesul de in
struire, Intre care : U • Insufi
cientă —
gătlril 
eopare 
șl de 
pentru ____ _____ __ _____ ______
hotărltoare In competițiile tineri
lor ; 3) nealinierea celui mai 
bun „11* etc. Dar convingerea 
noastră este că o mare răspun
dere revine și F. R. Fotbal. 
Pentru că în ultima vreme aten
ția ei a vizat doar In foarte 
mică măsură aceste Ioturi de 
speranțe.

Ratarea calificării, precum și 
alte eșecuri la nivelul junlorilQr, 
sînt Intrinsec legate șl de alte 
cauze generale, evidențiate și 
într-o recentă „masă rotundă* 
ta oare au participat mulți an
trenori al eșalonului speranțelor.

Sînt necesare măsuri urgente 
care sâ revitalizeze eșalonul ju
niorilor.

Laurenfsu DUMITRESCU

CU ORICE PREȚ"

DINANOVIȘTII
(Urmare din pag. 1)

să însemne deschiderea scoru
lui — ne spunea antrenorul 
Dumitru Nicolae-Nicușor. A- 
cest 0—1 cu care revenim de 
Ia Liverpool ne dă speranțe 
de calificare, dar anunță • tn- 
tîlnire extrem de rrea peste 
două săptiminl. Atunci trebuie 
să jucăm Ia victorie, numai la 
victorie”. A doua părere am 
solicitat-o lui Cornel Dinu : 
„Cum era de așteptat, am a- 
vut o întilnire foarte grea. 
S-a respectat ceea ce a-a sta
bilit, ceea ce s-a cerut : blo
cajul premeditat la mijlocul 
terenului, combinat eu pasarea 
mingii de pe o parte pe alta, 
ca o continuare a jocului de
fensiv, mai timid In primul 
sfert de oră și mult mai sigur

preocupare acordată pre- 
tactlce ; 1) • slab* preo- 
pentru fortificarea moral* 
▼olnț*, foarte important* 
orice echipa ți de obicei

...Duminica 8 aprilie. Stadionul 
Steaua. Era înaintea meciului Rapid 
— S. C. Bacâu. Stăteam de vorba 
cu antrenorul Valentin Stânescu. De 
noi s-a apropiat un tînâr. A spus 
„bună ziua” și o zîmbit. „Nea Ti- 
nel" Na privit o clipa și apoi l-a 
îmbrățișat. ,,Ce faci, mâi, Adriane ?" 
Gîndurile celor doi s-cu întors cu 
cîțiva anF în urmă, cînd unul era 
antrenorul echipei naționale, iar ce
lalalt, proaspăt internațional ,,A“, 
o mare promisiune, cel care făcea 
pereche, ca atacant central, cu Că
mătarii. Marea speranța, jucătorul 
incisiv, atit de dotat, cel pe care 
l-am revăzut acum, nu e altul decît 
Adrian ionescu, de la Steaua.

După debutul promițător In echipa 
națională, în mai 1980, cu Cehoslova
cia, după alte doua meciuri — cu 
Belgia și Bulgaria, susținute în ace
lași an —, Adrian lonescu a suferit 
un accident la genunchi. Mai întii 
s-a spus că e vorba de menise. 
S-a operat la Craiova. Dar Ia efort 
genunchiul se umfla. De trei ani. 
Adrian lonescu nu mai joacă, um- 
blnd din doctor In doctor, din spi
tal în spital. Pînâ la urmo, diagnos
ticul avea sâ fie neașteptat de grav.

La mijlocul lunii Ianuarie a aces
tui an a fost operat tor Spitalul de 
urgență din Capitală de către doc
torul Nicolce Burghele. Trei liga
mente de la genunchi erau rupte. 
Operație foarte grea. Au urmat două 
luni cu piciorul in ghips și mersul 
în clrje (ce dur e fotbalul, uneori, 
cite sacrificii cere I), după care, la 
Mongolia, s-a continuat tratamentul 
balnear.

Ce va urma ? Ne-a răspuns Adri
an : „De doua sâptâmîni merg pe 
picioarele mele. Acum urmez un 
program de educație fizică medi
cală, peste cîteva sâptâmîni imi voi 
relua antrenamentele, in mod pro
gresiv ca intensitate, in vară va ur
ma o necesara perioadă de pregă
tire fundamentala, după care sper 
să reapar în echipa mea de club, 
Steaua : Vreau sâ revin în fotbal cu 
orice, preț I"

Dupâ trei ani de inactivitate, după 
atîtea suferințe, Adrian lonescu zîro
bește și e încrezător că ta 26 de 
ani, neîmpliniți, va reveni pe ga
zon, va juca din nou fotbalul pe 
care îl iubește otît de mult și pen
tru care face, tată, orice sacrificiu.

Succes, Adriane I

Constantin ALEXE

Al REVENII ASEARĂ EA BUCUREȘTI
după aceea, prin I. Marin, Ni- 
colae, Andone. In față am pus 
destule probleme adversarului, 
jocul Iui Augustin și Tălnar a 
fost inteligent, ia concluzie, 
băieții noștri au rezistat foarte 
bine fizic și au știut să taie 
ritmul de joe al echipei en
gleze. La București va fl vorba 
de o eu totul altă partitură 
tactică”. Vasile Anghel, vice
președinte al clubului Dinamo, 
afirma : „A? fi fost fericit eu 
un rezultat egal, pentru eă 
l-am fi meritat eu prisosință. 
Dar sînt mihnit că medul de 
la Liverpool 
tre jucătorii
— fractură 
urma unui 
Souness, și Andone — care a 
primit pe nedrept un cartonaș 
galben. Cu acești doi jucători

ne-a scos doi din 
de bazi, Movili 
de maxilar, in 

pumn trimis de

COMENTARIILE AGENȚIILOR DE PRESA STRĂINE

i tatimpl-
?nță ono- 
ilpe — ne 

rind la 
au loturi 

ță în mal 
ișelor cla- 
tel, faptul 
Bă Învingă 

dovedește 
nobllizează 
ile „A" se 
a egal la 
ele favo-

ropean. Pentru a izbindi, insă, 
baschetbaliștii noștri trebuie să 
depășească mult nivelul (mo
dest) manifestat în cursul 
campionatului național și — 
cu o pregătire de excepție — 
să ajungă să practice un joc 
modern, combativ, prin care 
să realizeze promovarea în 
grupa „A“ a Campionatului eu
ropean, performantă 
nu au mai realizat-o 
1975. Pentru aceasta 
însă muncă multă,

se 
de

(Urmare din pag. 1)

i adevărat 
983—1984 a 
:t evoluția 
e Juniori 
■păți Grup 
■ești). Ini- 
. sprijinită 
ă Carpați, 
_ a dus ia 
toe de ju- 
idejdea că 
intern ațio- 

bune decît 
ilași lucru 
teâX repre- 
I. pe care 
■brie. difi- 
„Challenge 
aiului eu-

care 
anul 
cere 

bună 
calitate, sînt necesare eforturi
deosebite, fără nici un rabat, 
așa cum — din păcate — nu 
s-a petrecut în campionatul 
recent încheiat.

clare de a Înscrie. Românii an 
practicat un bun joc defensiv, 
iar acțiunile lor de atac a-au 
dovedit deosebit de periculoase. 
Aceasta a ieșit in evidentă in 
minutul 13, cînd Augustin a gă
sit un culoar liber, l-a depășit 
pe fundașul Lawrenson, a șutat 
spre poartă, dar mingea a lntU- 
nit bara. Fir* Îndoială eă inci
sivul Augustin va pune proble
me echipei engleze si in meciul 
retur de la București”.

In comentariul agenției FRAN
CE PRESSE se scrie i 
stadionul „Anfield Park”, 
Liverpool a obținut un suc
ces dificil In meciul eu Dinamo 
București, echipa română P&s-

triud șanse de calificare în fi
nala competiției. Fotbaliștii en
glezi au avut probleme In acest 
joc, tn care echipa român* s-a 
dovedit periculoasă pe contra
atac".

Comentatorul agenției ASSO
CIATED PRESS remarcă : 
plină dominare a gazdelor, ma
rea șansă de a deschide scorul 
a avut-o echipa română prin 
Augustin care. în minutul 13, 
după ce a driblat doi apărători, 
a șutat balonul !n bară”.

Agenția U.P.I. scrie : „După 
ee a învins cu greu, la numai 
un gol diferență pe Dinamo 
București, F.C. Liverpool păs
trează încă vie speranța Angliei 
de a avea o finalistă ta actuala 
ediție a principalei competiții 
europene intercluburl*

în meciul 
mai sigur 
partidei eu Hamburg"*.

Intr-adevăr, în multe dintre 
acțiunile lor, unii dintre fot
baliștii englezi au abandonat 
fair-play-ul cu care se mîn- 
dresc atit, practicînd un joc 
dur, periculos. In afara tal 
Souness, căpitanul echipei din 
Liverpool, al cărui atac pugi
listic l-a accidentat grav pe 
Movilă, Johnston și Neal au 
avut intrări violente în duelul 
pentru balon cu Stănescu, Red- 
nie și Orac, arbitrul nesanc- 
țlonîndu-le intervențiile nere
gulamentare. Ni s-a părut 
unul dintre defectele arbitra
jului elvețianului A. Daina, 
care a întrebuințat unități di
ferite de măsură în aprecierea 
faulturilor comise de jucătorii 
celor două echipe. Această op
tică diferențiată, în funcție de 
culoarea tricourilor, a dus șl 
la acordarea celor patru car
tonașe galbene. Pentru inter
venții similare, Andone, Nlco- 
lae și Iamandi 
nașe 
Johnston, Neal 
beneficiat de clemența eondu-

retur aș fi fost 
de o reeditare

galbene,
au văzut c-arto- 
tn vreme ce 
ți Sonness au

cătorului jocului. Cit privește 
cartonașul arătat lui I. Marin, 
el n-a prezentat nici o justi
ficare, libero-ul dinamovist 
(cel mai bun jucător de pe 
teren după opinia noastră) 
neavînd nici un fel de vină 
în întîrzierea jocului, așa cum 
a pretins A. Daina. In opoziție 
cu prestația conducătorului în- 
tîlnirii, arbitrii de tușă, J. Ma- 
cherat și P. Frei, s-au arătat 
de o totală obiectivitate, pe 
care o evidențiem și aici.

Dinamo București se în
toarce de la Liverpool cu 
multe și reale argumente pen
tru jocul retur. Formația noas
tră campioană a demonstrat și 
pe unul dintre faimoasele sta
dioane ale Angliei — în com
pania echipei de club pe care 
mulți comentatori o consideră 
cea mai bună în momentul de 
față pe plan mondial — că 
deține o ridicată clasă inter
națională, că știe să se re
găsească în marile meciuri. 
Tocmai de aceea, avem îndrep
tățite speranțe ca ea să de- 
Sășească și marele examen de

i 25 aprilie, cînd Liverpool 
va veni la București să-și a- 
pere avantajul minim obținut 
miercuri seara pe „Anfield 
Park”.

! ați procurat
VMGEPS EXCEPȚIONALA

PRONOEXPRES bilete

o CIȘTIGURILE TRAGERII 
„EXCURSIILOR" LA LOTO DIN 
6 APRILIE. FAZA I — Catego
ria 1: 2 variante 25% — autotu
risme Dacia 1300; categoria 2: 14 
variante 25% a 6.169 lei; catego
ria 3: 14,25 variante a 6.061 lei; 
categoria 4: 40,75 variante a 2.119 
lei; categoria 5: 150,50 variante 
a 574 lei; categoria 6: 290 
riante a 298 lei; categoria 
2.040,25 variante a 100 lei. 
port la categoria 1: 364.591 
FAZA a n-a — Categoria 
16 variante 100% a 9.408 lei, In 
cadrul cărora o excursie de un 
loc în R.P. Bulgaria și diferența 
In numerar. Autoturismele „Da-

LOTO-PRONOSPORÎ INFORMEAZĂ

va- 
X: 

Re
lei.
A:

cia 1300“ de la categoria 1, ob
ținute pe bilete jucate 25%, au 
revenit pârtieipanților: DIACONU 
CONSTANTIN din Brașov și 
CALIN MIHAI din Codlea.
• REZULTATELE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 11 APRI
LIE. 1. F.C. Liverpool — Dina
mo Buc. (p) 1; >. F.C. Liverpool 
— Dinamo Buc. (f) 1; 3. Dundee 
United — A.S. ~ -----
Dundee United — 
1; 5. Manchester 
ventua (p) X; fi. 
nlted — Juventus

Roma (p) X; 4. 
A.S. Roma (f) 
United — Ju- 
Manchester U- 
(f) X; 7. F.C.

Porto — F.C. Aberdeen (p) 1; 
F.C. Porto — F.C. Aberdeen (f) 
1; 9. Hajduk Split — Tottenham 
(p) 2; 10. Hajduk Split — Tot
tenham (f) 1; 11. Nottingham — 
S.C. Anderlecht *’ ‘ *
tingham — S.C.
FOND TOTAL 
654.109 LEI.

< TRAGEREA _
LOTO DE ASTÂZI, 13 aprilie 1984, 
se desfășoară începînd de la ora 
17,15 în sala Clubului sportiv 
Progresul din București, str. dr. 
Staicovici nr. 42 ; numerele cîș- 
tîgătoare vor fi radiodifuzate în 
jurul orei 19 pe programul 2 și 
In jurul orei 23 pe programul 1.

(p) X; lfi. Not- 
Anderlecht (f) 1. 
DE CÎȘTIGURI :

Agențiile loto-Pronosport

numerele
preierate ?

FIECARE VARIANTĂ JU
CATA - O POSIBILITATE 
DE A OBȚINE :
• autoturisme

1300"
• mari sume de 
® excursii peste 
BILETELE DE 25 
RIANTA AU DREPT 
PARTICIPARE LA TOATE 
EXTRAGERILE !

„Dacia

bani 
hotare 

LEI VA- 
DE

vil stau ia dispoziție
piuă sîmbâtă 14 aprilie 1084 inclusiv



feri, la Satu Mare, In mecf amical de baschet feminfa

DUPĂ UN JOC ECHILIBRAT,

ROMANIA - UNGARIA 76-78

După prima manșă a semifinalelor 

din Cupele europene

AȘTEPTĂM CU INTERES ZIUA DE 25 APRILIE!
• Partide pasionante • Adevărate jocuri de Cupă • Scoruri

SATU MARE, 12 (prin tele
fon). Prefațat de un frumos 
festival de minibaschet, prile
juit de aniversarea C.S.Ș. din 
localitate, meciul amical de 
baschet dintre reprezentativele 
feminine ale României șl Un
gariei a suscitat un interes 
deosebit. Sala sporturilor fiind 
plină pînă la refuz.

întâlnirea dintre cele două 
formații — pentru ambele cu 
caracter de verificare: oaspe
tele pregătindu-se în vederea 
apropiatului turneu de callfi- 

.care pentru Jocurile Olimpice ț 
".echipa noastră in căutarea unei 
formule de viitor — a oferit o 
dispută atractivă, cu faze di
namice, cu acțiuni spectacu
loase.

Meciul a debutat în nota de 
dominare a jucătoarelor noas
tre, care au acționat calm, cu 
’pase și aruncări (de sub coș 
Si de la semidistanță) precise, 
avîndu-le pe Magdalena Pali șl 

/Luminița Mărlnguț principale 
-realizatoare, în timp cp Paulă 
’Misăilă își punea colegele în 
Ș poziții excelente de aruncare la 
! coș. Astfel, baschetbalistele 
noastre au reușit să anihileze 
diferența de înălțime și să se 
afle la conducerea jocului, 
aVîhd în continuu avans de 

; două-trei coșuri (excepție min. 
7: 16—16). Dar schimbările 
operate de antrenori, pentru a 
le rula pe mai toate compo
nentele lotului, au dus la evi
dente dereglări, Ia pauză echipa

De azi, la Focșani

TURNEU INTERNAȚIONAL DE JUNIOARE
Sala sporturilor din Focșani 

găzduiește, azi, mîine șl dumi
nică, un turneu internațional de 
baschet, la care iau parte se
lecționatele de junioare ale Bul
gariei, R. D. Germane, Poloniei, 
Ungariei, României, precum și 
echipa de cadete (junioare II) 
a țării noastre.

întrecerile constituie un prilej 
de verificare a potențialului ti
nerelor baschetbaliste în pers
pectiva întrecerilor internaționale 
din acest an. Pentru cadete, de

TELEX • TELEX
ATLETISM • Crosul de U 

Lozzo Cadore (Italia) a fost oif- 
tigat de portughezul Fernando 
Mamede, 9,6 km în 25:49, urmat 
de englezul Roger HackenJ 26:11.

BASCHET • „Cupa Latină- de 
la San Juan (Porto Rico) : Bra
zilia — Argentina 79—76 (40—45), 
Porto Rico — Mexic 104—88 (56— 
51). Clasament : Porto Rico 8 p, 
Brazilia 6 p, Mexic 2 p. Argen
tina 0 p • în ziua a doua a 
turneului masculin de Ia Sofia : 
Sofia I — București 98—81, Bel
grad — Varșovia 88—82, Moscova 
— Sofia II 119—75.

CICLISM • Etapa a doua a 
competiției „Sealink Internatio
nal-, Morecombe — Oldnam 
(Anglia), 116 km, a fost ciștigată 
de englezul Malcolm Elliott în 
2h45:33. In clasamentul general 
conduce Elliott 7h 22:56. urmat 
la 10 secunde de Tony Doyle 
(Anglia) • Prima etapă a cursei 
Niedersachsen — Nordhorn — Lin
gen (R.F. Germania), 152,8 km, 
a fost ciștigată de sovieticul 
Berghei Navolokln în 3h 18:35, 
urmat în același timp de Ro
land Koenigshofer (Austria) și 
Adam Zagajewski (Polonia) • 
Cursa „Săgeata valonă- (Belgia) 
a revenit danezului Kim Ander- 
sen, care a parcurs 246 km ta 
th 12:50.

HOCHEI PE GHEAȚA fi In 
turneul internațional din Ceho
slovacia. echipa secundă a tării 
gazdă a învins cu 5—2 (3—1,
1—0. 1—1) prima reprezentativă 
a R.D. Germane.

PATINAJ ® Proba individuală 
masculină din cadrul campiona
telor unionale de patinaj artis
tic. la Tașkent, a fost ciștigată 
de Vitali Egorov. La feminin, 
prima s-a clasat Natalia Lebe
deva.

ȘAH • Campionatul masculin 
al Ungariei desfășurat la Buda
pesta a fost clștlgat de Andras 
Adorjan, cu 7 n din 10 posibile, 
urmat de Lajos Portisch și Atlla 
Groszpeter cu cîte 6 n

VOLEI • La Rhelne (R. F. Ger
mania). în meci amical mascu
lin : Ungaria — R.F. Germania 
8—0 (6. 1. 8).

YACHTING fi Campionatul 
mondial la clasa Star desfășu
rat la Vilamoura (Portugalia) a 
fost clștlgat de italienii Glorglo 
Gorla și Alfio Perabonl 46.0 p, 
urmați de Menkart _ Kavle 
tS.U.A.) 55,7.

României avînd un avans mi
nim : 40—39. Deosebit de echi
librată ș( pasionantă a fost 
repriza secundă, a cărei primă 
Sarte s-a desfășurat tot în nota 

■ dominare a sportivelor 
noastre. Dar, din min. 31, „5“- 
td nostru dă semne de obo
seală, eforturile punindu-și 
amprenta asupra preciziei arun
cărilor la coș, tn care sarcina 
principală revenea aproape 
exclusiv coșgeterel campionatu
lui nostru, Magdalena Pali. 
Drept urmare, oaspetele iau 
inițiativa, păstrînd pînă in final 
un avantaj de un coș- Partida 

se încheie deci cu scorul de 78—7g 
(39—40) in favoarea echipei Un
gariei, dar victoria putea să 
revină la fel de bine șl fetelor 
noastre, dacă ele s-ar fi concen
trat ceva mal mult în partea 
finală a întrecerii.

Au marcat: Pali 34, Mirin- 
goț 18, Crlstea 8, Stolchiți 4, 
Misăilă 4, Marinaehe 4, Popa 2, 
Hosszu 2, Alixandrn 2 pentru 
România, respectiv Szallosl 16, 
Borka ÎS, Nemcth 14, Kiss 14, 
Winter 8, Gulyas 6, Deak B. 
Arbitri: F. Herman (Cehoslo
vacia) și L Horvath (România).

Miercuri s-a desfășurat par
tida dintre reprezentativele Un
gariei șl Cehoslovaciei. Scor 
final: 86—83 (47—47) pentru 
formația Ungariei.

Vineri, de la ora 18, are loc 
Întâlnirea România — Cehoslo
vacia.

Emanuel FÂNTÂNEANU

pildă, competiția aceasta con
stituie ultimul test înaintea tur
neului de calificare pentru cam
pionatul european, turneu care 
se va desfășura săptămîna vi
itoare, tot la Focșani.

Programul de azi este următo
rul s de la ora 8,30 : România 
(junioare) — România (cadete), 
R.D.G. — Bulgaria, Polonia — 
Ungaria ; de Ia ora 18 : Româ
nia (cj — Bulgaria, Ungaria — 
R.D.G., România (j) — Polonia.

A 37-a
BERLIN, 12 (Agerpres). — 

Cea de a 37-a ediție a tradi
ționalei competiții cicliste in
ternaționale .Cursa Păcii* se 
va desfășura anul acesta între 
8 și 21 mai pe traseul Berlin 
— Praga — Varșovia, In 11 e- 
tape și un prolog, însumînd 
circa 1 700 km. La întrecere 
vor lua parte 120 de sportivi 
din 20 de țări, intre care șl 
România.

Iată programul etapelor : 8

caleidoscop - PERFECȚIUNEA...
perfecțiunea : Ne referim de multe ori 

la ea deșt știm prea bine că, de fapt, 
chiar și perfecțiunea este_  perfectibilă I
Spunem sau scriem că sportivul X sau Y 
a atins perfecțiunea, dar oare criteriile 
noastre de apreciere sint ele ia măsură 
să Judece perfecțiunea? Adică noi, oa
menii, cu sentimentele noastre, cu calitățile 
dar șl cu defectele noastre, putem judeca 
un gest oarecare ori un exercițiu complex 
pentru ea, fără- a greși cituși de puțin, să 
putem da decizia : perfect 7 Nu, cu sigu
ranță nu 1 Cu toate acestea, să lăsăm oa
menilor bucuria de a crede că pot aprecia 
in sport, ceea ce este aceea perfecțiune !...
• Era în vara lui 1976, in Forum-ul din 

Montreal, plin ochi mai ceva ca la cel 
mai faimos derby hochelstlc, cf~d Nadla 
ComănecI își făcea apariția pe podiumul 
de concurs, tăia, pur șl simplu, respirația 
zecilor ’de mii de spectatori, a milioane și 
milioane de telespectatori. Nu știu, cre- 
dețl-mă să spun în cuvinte ee-avea Nadla 
extraordinar, d„r cred că tn zilele acelea 
(și nu numai atunci !) ea a atins per
fecțiunea exercițiului glmnlc. Șl aceasta nu 
doar pentru faptul că ea a primit la 
Montreal șapte note de 18 (cele dinții din 
istoria Olimpiadelor) și unica, pînă astăzi 
medie de 20,00 p — maximumul posibil — 
pentru exercițiul el, fără cusur, la para
lelele inegale...
• Și tot la gimnastică, dar la bărbați, 

un ttnăr sportiv sovietic Dmitri Bilozereev 
a atins și el o culme. Încă neatinsă de 
cineva. Anul trecut, la campionatele mon
diale de la Budapesta, pentru exercițiul 
său la cal cu minere, la Încheierea între
cerii, el a totalizat 20.00 puncte. De altfel,

în acest concurs de la „Sportcsarnok* din 
Budapesta, tn întrecerea masculină, a 
„plouat*, pur șl simplu, cu note de 18 
pentru că, realmente, exercițiile prezentate 
au fost fără cusur...
• ...șl totuși, apropo de aceste note 

maxime, Iuri Titov, președintele 
Federației internaționale, cu ani în 
urmă el însuși un foarte valoros gimnast, 
preconizează : „Trebuie să perfecționăm 
(nm vedeți, tot de perfecțiune este vorba!) 
regulile șl indicațiile, să complicăm exi
gențele ; pentru ca ele să nu fie la în- 
demina fiecăruia j pentru a încuraja per
fecționarea ! O altă posibilitate ar fi mă
rirea plafonului notelor. Pentru ce 10 să 
fie maximumul 7 La decatlon, spre exem
plu, există un' maximum de 1000 de puncte 
pentru o performanță deosebită la aler
gări, la sărituri sau la aruncări. Dar dacă 
atletul realizează șl mal bine 7 Decatlo- 
nistul are dreptul atunci Ia mal mult de 
1000 de puncte*... Șl toate acestea In ldeea 
perfecționării... perfecțiunii în gimnastică I
• La patinajul artistic, 1934 in mod spe

cial, a fost anul britanicilor Jayne Torvill 
— Christopher Dean, care au clștlgat proba 
de dans la cele mal mari competiții ale 
sezonului, in ordine : campionatele euro
pene, Jocurile Olimpice șl campionatele 
mondiale, pentru programul prezentat el 
primind de mai multe ori nota maximă — 
6,00 p. Cei doi artiști, despre care se 
spune că au atins perfecțiunea în dansul 
pe gheață, au debutat la C.E. în 1978 (lo
cul 9). în 1980 au fost pe locul 4 la „euro
pene* șt pe 5 la J.O., dar chiar in anul 
următor au devenit campioni europeni la 
Innsbruck șl mondiali la Hartford, perfor-

Primul act al semifinalelor 
Cupelor europene s-a Încheiat 
miercuri noaptea, cu un bilanț 
previzibil : scoruri strinse, goluri 
relativ puține (11 în < jocuri), 
victorii ale gazdelor (cu excep
ția rezultatului de la Manchester, 
unde Juventus a smuls un „egal* 
foarte prețios). Cu alte cuvinte, 
adevărate meciuri de cupă I Fi
nalistele stat, în general, greu 
de prevăzut. Le vom cunoaște 
după Jocurile retur din 25 apri
lie.

Dar lată ctteva amănunte des
pre partidele de miercuri.

tn „C.C.E.*, agențiile de presă 
remarcă rezultatul strins de la 
Liverpool, subliniind că abia re
turul de la București va fl ho- 
tărttor. Dundee United a dispus 
ca 2—8 de A. S. Roma, prin go
lurile marcate de Dodds (min. 
43) șl Stark (min. 60) șl poate 
spera la... finală. Este adevărat 
că italienii nu l-au avut pe bra
zilianul Falcao (accidentat), care 
contează mult in atac. Au jucat 
echipele. DUNDEE united : 
McAlpine — Stark, Gough, Na- 
rey, Malpas — Hegarty, Bannon, 
Sturrock — Milne, Kirkwood, 
Dodds, A. S. ROMA : Tan ere di — 
Oddi Righetti, Nela, Maid era — 
DI Bartolomei, Conti, Cerezo, 
Chlerico — Pruzzo, Graziani.

In „CUPA CUPELOR*, meciul 
dintre F. C. Porto și Aberdeen 
s-a încheiat mult după miezul 
nopții șl de aceea rezultatul Ful 
ne-a lipsit din ziarul de ieri.

Iati golul egalizator marcat de Manchester United in meciul cu 
Juventus : autor Davies (în stingă) acoperit de un funda} italian. 

Telefoto : A.P. — Agerpres

EDIȚIE A „CURSEI
mai : etapa-prolog. la Berlin, 
T km contracronometru indivi
dual, pentru atribuirea tricou
lui galben; etapa I, 9 mai : 
Berlin — Magdeburg (170 km) ț 
etapa a n-a, 18 mal : Magde
burg — Gera (194 km) ; etapa 
a IU-a, 11 mai : contracrono
metru ' individual (26 km), la 
Gera; 12 mal zi de repaus; 
etapa a IV-a, 13 mai : Zwickau 
— Most (178 km) ; etapa a V-a, 
14 mai : Most — Praga (164

strinse: doar 11 goluri In 6 meciuri...
Jocul, arbitrat de o brigadă din 
țara noastră, avtadu-1 la centru 
pe loan Igna, s-a încheiat cu 
victoria la limită a gazdelor : 
1—8 (1—0). prin golul marcat de 
Gomei (min. 15), cel care în 
sezonul trecut a clștlgat „Ghea
ta de aur*, tntllnlrea a fost 
foarte disputată, pînă bl ultimele 
secunde. Gazdele au dominat 
mal mult, dar liderii campionatu
lui scoțian s-au apărat foarte 
bine. Au evoluat echipele : F. C. 
PORTO ! Ze Beto — Pinto, Pe
reira, Luis, Inacio — Frasco 
(Walsh), Sousa, Pacheco — Ma- 
galhaes. Gomes, Costa (Verme- 
linho). ABERDEEN : Leighton — 
McKlmmle, McLelsh, Miller, Rou- 
gvle (Mitchel) — Simpson, Stra
chan, Cooper, Bel (Angus) — 
McGhee, Black.

Juventus a reușit un rezultat 
foarte bun cu Manchester Uni
ted, In deplasare (1—1), după ce 
Rossi a deschis scorul (min. 15) 
iar gazdele au egalat prin Da
vies (min. 36). Este adevărat că 
de la Manchester au lipsit cîțlva 
titulari, printre oare Wllklns 
(suspendau), Muhren și Robson 
(accidentați). Pe de altă parte, 
golul hit Rossi înscris de la 18 
m, a fost destul de norocos, sur- 
prtnzlndu-1 pe portarul englez, 
mascat de fundașul Hogg. Au e- 
voluat Jucătorii : MANCHESTER 
UTD. : Bailey — Duxbury, Mo
ran, Hogg, Alblston — McGrath, 
Moses, Gidman (Davies) — Gra-

PĂCII"
km) ; etapa a Vl-a, 15 mai : 
Praga — Mlada Boleslav (146 
km) ; etapa a VII-», 16 mal : 
Mlada Boleslav — Tțutnov 
(151 km) ; 17 mai zl de repaus ; 
etapa a VlII-a, 18 mai : Trut- 
nov — Karpacz (161 km) ; e- 
tapa a IX-a, 19 mai : Zelenia 
Gora — Wroclaw (175 km) ; 
etapa a X-a, 28 mai : Olesnice 
— Lodz (188 km) ; etapa a 
Xl-a, 21 mai : Lodz — Varșo
via (154 km). 

bam. Stapleton, Whiteside ; JU
VENTUS t Tacconi — Gentile, 
Boninl. scirea. Cabrlnl — Brio, 
Prandelli, Tardelll, Platini — 
Rossl, Bonlek.

Pasionantă a fost lntîlnlrea de 
la Split, din cadrul „CUPEI 
U.E.F.A., dintre Hajduk șl Tot
tenham (2—1). Englezii au des
chis scorul in m±n. 18 prin Falco, 
Iar gazdele au punctat de două 
ori. după pauză, prin GudelJ 
(min. 96) și Pcslcl (min. 77). De 
notat că In prima repriză, St» 
movlci a apărat un penalty exe
cutat de Falco. Pe un timp plo
ios, tn fața a 45 800 de specta
tori, au evoluat echipele. HAJ
DUK t Slmovici — Cukrov, I®- 
ljus, GudelJ, Jerolimov, Boziei, 
VulicI, SUskovicl, Vujovlci (Pre- 
kazl), Cellei, Peslcl. TOTTEN
HAM : Parx — Hughton, Tho
mas, Roberts, Miller, Perryman, 
Hazard, Archibald, Falco, Mabutt 
(Crooke)', Galvin.

Foarte dificilă a fost victoria 
repurtată de Nottingham Forest 
în fața lui Anderlecht (2—0). 
Doar tn ultimele 6 minute en
glezii s-au putut detașa, tn urma 
golurilor Iul Hodge (min. 84 șl 87), 
cel mal scund Jucător de pe te
ren, care a marcat ambele pune- 
te cu... capul I Au evoluat echi
pele : NOTTINGHAM FOREST t 
Van Braukelen — Anderson, 
Fairclough, Hart, Swain — Bo
wyer, Wigley, Mills, Davenport
— Hodge, Walsh. ANDERLECHT I 
Munaron — Peruzovlci, De Greet, 
CzerniatinskI, De Groote — Ver- 
cauteren, Vandereycken Hofkens, 
Sdfo — Olsen, Vanderberghe.
SPANIA — DANEMARCA 2—4
Pregătindu-se pentru C.E. echi

pele Spaniei șl Danemarcei au 
susținut un joc amical, la Va
lencia. Gazdele s-au impus des
tul de greu, tnvlngînd cu 2—1 
(0—8), prin golurile Iul SantlUana 
(min. 53) șl Senor (min. 59), după 
ce danezii au deschis scorul prin 
Erikson (min. 47).
• în C.E. de tineret (sferturi 

de finală) — med retur, la Zara
goza : Spania — Polonia 4—1 
(0—0). în tur : 2—2. Spania — 
calificată pentru semifinale.
• în C.E. de juniori : Elveția

— Malta 8—0 (1—0) — med re
tur. în primul joc elvețienii au 
dștigat cu 2—0 șl s-au calificat 
pentru turneul final.
• Se cunosc semlfinaiistela

„Cupei Franței*. Iată rezultatele 
din întîlnlrile retur (intre paran
teze scorurile din prima manșă). 
Mulhouse — Nantes 3—2 (0—2), 
Cannes — Monaco 2—4 (2—I),
Laval — Metz 1—2 (0—1) și Tou
lon — Lens 2—2, după prelungiri 
(1—0). Astfel, pentru semifinals 
s-au calificat : Nantes, Monaco, 
Metz șl Toulon.
• în cadrul pregătirilor penii a 

campionatul mondial din 1936, a 
cărui fază finală se va desfășura 
în Mexic, selecționata Mexicului 
va întreprinde în acest an tur
nee în Europa și America de 
Sud. Fotbaliștii mexicani vor 
susține în Europa medurl ami
cale cu reprezentativele Finlan
dei (la 16 august), Suediei (la 
23 august), Angliei, Irlandei de 
Nord. Norvegiei sau Danemarcei 
(la date ce urmează să fie sta
bilite).

în America de Sud, echipa 
Mexicului va evolua în perioada 
a octombrie — 8 noiembrie.

4

„Cilius — Altius — Fortius*
Henri DIDON (1840-1900) 

pedagog francez

Deviza olimpică — Mal repede, mai 
sus, mal puternic — completează cel mal 
bine însăți ldeea de continuă perfec
țiune I...

manță reeditată după doi ani șl întregită 
anul acesta. Secretul reușitei lor : evident, 
tn afara unor calități de excepție — fizice, 
tehnice, artistice etc. — stă în munca 
uriașă pe care au desfășurat-o la antrena
mente. De opt ani, Jayne șl Christopher 
au patinat zilnic cel puțin 7 ore I Altfel... 
ar fi fost șl el, ca șl alții, niște campioni 
mondiali aplaudați, dar n-ar fi format un 
cuplu... perfect I

® Tenismanul american John McEnroe, 
campion mondial în 1983, este veșnic ner 
mulțumit (chiar șl atunci cînd cîștigă I). 
„Aș fi putut să joc mai bine ; trebuie 
să joc mult mai bine spune el adese
ori.
• Ctnd, la 4 iunie 1983, Anișoara Cușmir- 

Stanclu a obținut recordul mondial la lun
gime (7,43 m) -a avut o săritură perfectă, 
ca și Bob Beamon ctnd a sărit, tot la lun
gime, 8,90 m tn 1988, la Ciudad de Mexico.
• Pentru Iolanda Balaș, pentru tvan 

Patzaichln, pentru regretatul losif Sîrbu, 
pentru Dan Grecu, pentru Cristian Gațu 
și Cornel Penu, pentru Corneliu Ion, pen
tru attțla alțl sportivi de-ai noștri care, 
Intr-un anumit moment, au realizat ceva 
excepțional. Cele mai calde aprecl»H. chiar 
dacă ia un moment dat e! n-au atins per
fecțiunea.

Romeo VIL ARA
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