
VIZITA DE LUCRU 
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
IN JUDEȚUL CONSTANTA

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚ1-VA I

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 

dimi- 
în ju-

a

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

a continuat, miercuri 
neața, vizita de lucru 
dețul Constanța.

Secretarul general al 
dului a examinat îndeaproape 
cu factorii de răspundere pre
zenți, cu specialiști, 
structori și montori 
privind finalizarea 
de pe marea platformă 
Combinatului petrochimic 
Ia Midia și deschiderea 
noi șantiere de investiții 
județul Constanța. *

Elicopterul prezidențial 
rizează pe platoul combinatu
lui petrochimic Midia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este intîmpinat, și de această 
dată, cu cele mai calde sen
timente de dragoste și stimă 
de către oamenii muncii de 
pe această mare platformă in
dustrială, cei prezenți 
mă cu însuflețire I 
partid, pentru secretarul 
general, căruia tineri și 
pionieri ii oferă cu 
buchete de flori.

Construirea puternicei 
a petrochimiei de pe 
Mării Negre este legată, ase
menea atitor mari obiective 
economice și sociale de 
întregul cuprins al țării, 
numele secretarului general 
partidului.

Gazdele au invitat pe 
varășul Nicolae Ceaușescu 

instalații 
una din- 
mai mo- 
industriei 

care asigură

parti-

con- 
aspccte 

lucrărilor 
a 

de 
unor 

în

ale-

acla- 
pentru 

I său 
tinere, 
emoție

cela**' 
malul

pe 
de 
al

to- 
să

viziteze principalele 
ale combinatului — 
tre cele mai mari și 
derne unități ale 
noastre chimice, 
un grad înalt de prelucrare a 
țițeiului, furnizînd materia 
primă pentru fabricarea unui 
important număr de produse.

Secretarul general al parti
dului a Insistat asupra impor
tanței pe care o are exploa
tarea rațională a tuturor ma
șinilor și utilajelor, folosirea 
instalațiilor la parametrii pro
iectați, cerînd să se acorde cea 
mai mare atenție instaurării 
ordinii și disciplinei la fiecare 
Ioc de muncă, calificării și

perfecționării profesionale 
personalului muncitor.

In ultima parte a vizitei 
lucru efectuată in 
Constanța, tovarășul 
Ceaușescu a analizat proiectele 
de amplasare a două noi și 
importante obiective indus
triale in orașul Hîrșova.

Oameni ai muncii din Hîr- 
’ șova, prezenți pe platoul unde 

a aterizat elicopterul preziden
țial, aclamă cu entuziasm, scan
dează cu putere numele parti
dului și al secretarului său ge
neral.

Moment de însemnătate ho- 
tăritoare pentru dezvoltarea 
puternică a județului Con
stanța, vizita de lucru a se
cretarului general al partidu
lui a pus in evidență orien
tări, soluții și măsuri concrete 
de o deosebită valoare pen
tru activitatea unor im
portante sectoare ale economiei 
naționale, relevind, o dată in 
plus, importanța pe care o a- 
cordă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu analizei Ia fața locu
lui, dialogului direct cu cadrele 
de conducere, specialiști și oa
meni ai muncii in ansam
blul eforturilor îndreptate spre 
atingerea unei noi calități, su
perioare, in toate domeniile 
vieții economico-sociale.

Indicațiile date și cu acest 
prilej de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-au constituit in
tr-un adevărat program de lu
cru bine conturat, cu sarcini 
precise și mobilizatoare, menit 
să asigure valorificarea Ia un 
nivel superior a potențialului 
de care dispune economia noas
tră națională.

Entuziasmul și mîndria pa
triotică, profunda dragoste și 
prețuire cu care oamenii mun
cii constănțeni l-au înconjurat 
pe secretarul general al parti
dului pe întreg parcursul celor 
două zile ale vizitei de lucru in 
acest județ au reprezentat o 
expresie elocventă a hotăririi 
lor de a întimpina cu succese 
deosebite cea de-a 40-a aniver
sare a revoluției de eliberare 
socială șî națională, antifascistă 
și aniiimperialistă și cel de-al 
XIII-Iea Congres al partidu
lui.

de 
județul 
Nicolae
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Ieri, pe stadionul „23 August**

DINAMO N A P1JTIIT SA TREACA DE LIVERPOOL: 1-2
In iormațic incompletă, campioana țării noastre la fotbal n-a mal avut
acccași torța de joc ca pina la returul acestei semifinale care raminc, totuși, 

mai Duna pertormanța româneasca m Cupa campionilor europeni

Orac execută, cu dibăcia-i cunoscută, lovitura liberă de la 20 m D. NEAGUși înscrie

întîlnirea retur dintre cam
pioanele României și Angliei, 
încheiată cu victoria oaspeților 
(2—1), a cunoscut cadrul mari
lor partide, stadionul „23 Au
gust" fiind arhiplin cu mult 
înainte de startul meciului. Cei 
care iubesc sportul au dovedit 
astfel marea lor pasiune pen
tru o partidă din zonele înalte 
ale celei mai importante co- 
petiții de cluburi din lume, 
C.C.E. Din păcate, vremea n-a 
fost defel prielnică, ploaia care 
a căzut în aproape tot cursul 
zilei făcînd suprafața de joc 
alunecoasă și foarte moale. 
Din acest punct de vedere, fot
baliștii insulari au jucat ca

acasă, ei evoluînd de regulă pe 
asemenea terenuri. A fost un 
prim impediment pentru fot
baliștii noștri care s-a adăugat 
celor ivite înainte de meci, in
disponibilitatea a trei dintre 
titularii care au evoluat în me
ciul de la Liverpool (Andone,

Movilă și Mulțescu). Opinăm 
că mai cu seamă absența din 
teren a lui Mulțescu a cîntărit 
cel mai mult în scăderea ran-

Eftîmie IONESCU

(Continuare în pag. 2—3)

Campionatele europene de lupte

„ORA EXAMENULUIu ÎNCEPE astazi
Astăzi, la Jonkoping (Sue

dia) — start în Campionatele 
europene de lupte, care, timp 
de 6 zile, vor reuni la Ro- 
senlunds Halle elita continen
tală a acestei discipline cu 
tot mai mare popularitate în 
sportul internațional, 
care încep întrecerea 
cucerirea titlurilor și 
ilor sînt luptătorii de 
libere, în programul 
naugurale a campionatelor fi- 
gurînd concursurile prelimi
nare din cadrul tururilor 1 și 
2. în așteptarea rezultatelor, 
să amintim că printre parti- 
cipanți se numără și 6 spor
tivi români. Este vorba de 
Nicu Hincu (cat. 48 kg), Au
rel Neagu (cat. 57 kg), Traian 
Marinescu (cat. 62 kg), Clau- 
diu Tămăduianu (cat. 74 kg), 
Gheorghe Fodorea (cat. 
kg) și Vasile Pușcașu 
100 kg), care au plecat 
Jonkoping, 
norul Ion Crîsnic.

După cum 
tăm o echipă 
tre categorii 
daților" fiind 
rințelor unei 
semenea amploare, 
făcută de federația de specia
litate și conducerea tehnică a 
lotului nostru este judicioasă, 
avînd în vedere verificările 
anterioare, rezultatele obținute 
în turnee internaționale și 
concursuri interne.

Deși participarea este redu
să numeric, este de dorit ca 
ea să prilejuiască reprezen
tanților noștri un bilanț bun. 
superior, evident, celui de a- 
nul trecut, cînd nu s-a obți
nut nici o medalie, atît la 
Campionatele europene de la 
Budapesta, cît și la Campio
natele mondiale de la Kiev 1 
Acum se impune o mobilizare

Primii 
pentru 

medall- 
la stilul 
zilei 1-

82 
(cat. 

ieri la 
însoțiți de antre-

se vede, prezen- 
redusă, la 4 din- 
valoarea „candi- 
sub nivelul ce- 
competiții de a- 

Selecția

curajoasă și 
a întreceri- 
deplină a 

și tehnico- 
dovada

totală, o abordare 
cu toată ambiția 
lor, o valorificare 
potențialului fizic 
tactic. Numai făcînd 
acestor calități, sportivii noștri 
vor putea să se numere prin
tre protagoniști, știut fiind că 
la „europene" sînt 
echipe deosebit de

prezente 
puternice

Nicu Hîncu (cat. 48 kg) 
intr-un atac la coapse

mele 3 locuri la toate cele 6 
categorii de greutate. Ora 
examenului a început..

Mîine urmează să plece la 
Jonkoping și lotul reprezenta
tiv de lupte greco-romane, 
sportivii noștri debutînd dumi
nică in întrecerile de la Ro- 
senlunds Halle, 
penelor", la care 
arbitrii români 
Simion Popescu,
povici și Vasile Toth.

Dan GARLEȘTEANU

gazda „euro- 
vor oficia și 
Ion Cernea, 

Vascul Po-

Astăzi,

(Uniunea Sovietică — 7 titluri 
mondiale —, Bulgaria, R. D. 
Germană, R.F. Germania, Po
lonia, Finlanda, Ungaria...). Și, 
să mai reținem că ierarhiile 
de la Jonkoping vor fi modi
ficate, intr-un „clasament" 
mondial, de pozițiile ocupate 
de alte 
(S.U.A., 
ponia, 
sportivii noștri au datoria 
lupte acum cu toate 
lor pentru a se clasa in pri-

.clasament"

echipe valoroase 
R.P.D. Coreeană, Ja- 
Mongolia). Așadar, 

‘ 1 ’ să
forțele

Hamburger S. V. (campioana conti-înamo avea șansa a doua cu
nentului) și a invins. , .
Dinamo avea tot șansa a doua fn fața campioanei sovietice, 

Dinamo Minsk, și a invins. -
Dinamo avea iarăși șansa a doua în fața renumitei F.C. Liverpool 

șî a pierdut
Campionii României au aruncat de doua ori în aer „calculele hîr- 

tiei**, uimindu-ne și uimind o întreagă Europa fotbalistică, specialiști 
străini cu renume aducînd formației dinamoviste aprecieri bine cîntă- 
rite, elogii care nu erau de circumstanță, nu urmăreau să ne facă 
nouă, iubitorilor de fotbal români, plăcere, ci erau exclusiv tehnice. 
Erau aprecieri profesionale.

Dinamo a ajuns sâ nu mai fie privita ca o spectaculoasa surpriză, ci 
ca o forță. Ca un pericol real. Pentru înfruntarea căruia adversarii 
i-au studiat (științific) pe Augustin and comp.

După bătălia de ia Liverpool, în 
moviștii aveau moralul unei echipe 
moarte cu acest „faimos cormoran 
putut Dar n-a fost de ajuns. N-a 
duriie echipei au lipsit trei titulari,

care au luptat extraordinar, dina- 
ho târî te să lupte pe viață și pe 
de prada**. Au și luptat Cit au 
fost de ajuns pentru că din rîn- 

_____ ___ ______ __________ _ . Mulțescu, Andone și Movilă. (Gîn- 
diți-vâ cum ar fi jucat ieri Liverpool fără Souness, Lee și Hansen, 
de pildă?). N-a fost de ajuns și pentru că vremea, ploaia, terenul 
greu erau ieri mai englezești chiar decît cele de la ...Liverpool, a- 
vantajindu-i — ce să-i faci ? — pe Rush, Dalglish ș.a.m.d. N-a fost de 
ajuns și pentru că dinamoviștii au primit un șoc psihologic devastator 
prin golul lui Rush din min. 11, gol care l-a liniștit pe britanici, care 
au jucat — practic — returul semifinalei de la ...3-0 nu de la 1—0 1 

Firește, am suferit in sensibilitatea noastră pentru infringerea de ieri, 
dar privind realitatea drept în față 
două lucruri: 1) băieții noștri s-au 
F.C Liverpool este o echipa foarte 
a pierdut la numai un gol diferența).

Nu vrem sâ spunem vorbe mari, dar opinia noastră este că Dinamo 
a o jura prin luptă la o conștiință superioară, o conștiință a valorii, 
ciștig real de mare însemnătate care însoțește marea performanță de 
a se fi calificat în semifinalele celor mai bune echipe de club din 
Europa.

Iar lupta nu s-a oprit miercuri.
Lupta continuă I La toamnă.

trebuie să recunoaștem cel puțin 
bătut strașnic pină ia capăt; 2) 
puternică (în țața căreia Dinamo

Marius POPESCU

în Divizia „A“ de fotbal

0 ETAPA CARE POATE CLARIFICA „SUBSOLUL"
La Oradea, gazdele știu câ băcăuanii sint incomozi, dar nu sînt... craioveni © 

La Pitești, Dobrin față in față (din nou) cu Nunweiller IU © La Craiova, gălățenii 
joacă o ultimă carte 0 La lăți, Rapid vrea să reciștige punctul pierdut, dumi
nică, acasă © La Baia Mare, gazdele se tem, totuși, de Petrolul 6 La Tirgoviște, 
localnicii speră in prima victorie a returului S La București, pe stadionul din Ghen- 
cea, cel mai bun atac (Steaua) împotriva celei mai bune apărări (F. C. Olt) ® Iar in 

Regie, studenții se mai gindesc la Cupa U.E.F.A.

PROGRAMUL ETAPEI

I
5

Oradea : 
Pitești : 
Craiova : 
lași :
Baia Mare 
Tirgoviște : 
București :

Nr 30 I- S.C BACĂU
- CORVINUL
- DUNĂREA C.S.U.
- RAPID
- PETROLUL
- JIUL
- F.C. OLT

F.C. BIHOR 
F.C. ARGEȘ 
UNIVERSITATEA 
POLITEHNICA 
FOTBAL CLUB 
CLUBUL SPORTIV 
STEAUA

(stadionul Steaua) 
SPORTUL STUD. - CHIMIA

(stadionul Sportul studențesc)
Meciul A.S.A. Tg. Mureș - Dinamo a fost aminat 
Toate partidele vor începe la ora 17

București

I
a\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W^^^

CLASAMENT
1. STEAUA 28 17 4 7 51-20 38
2. Dinamo 26 14 9 3 49 25 37
3. Univ. Craiova 29 15 5 9 48-24 35
4. Sportul stud. 29 14 6 9 43-32 34
5. F.C. Argeș 28 15 3 10 34-26 33
6. S.C. Bacău 29 14 4 11 31-37 32
7. F.C. Bihor 29 12 6 11 44-37 30
8. Chimia Rm. V. 29 12 6 11 35-42 30
9. F.C. Olt 28 9 11 8 31-2C 29

10. Corvinul 29 11 7 11 42-36 29
11. Jiul Petroșani 29 11 7 11 25-33 29
12. Polit. lași 29 9 10 10 26-31 28
13. Rapid 29 9 9 11 26-28 27
14. A.S.A. Tg. M. 29 10 5 14 27-39 25
15. F.C Baia M. 29 10 5 14 33-52 25
16. Dunărea CSU 29 7 9 13 23-32 23
17. Petrolul PI. 29 7 6 16 24-44 20
18. C.S. Tirgoviște 29 3 6 20 20-54 12



insailslaciic dupâ „Criteriul de primăvara" la tenis

TINERII JUCĂTORI AU EVOLUAT

• Doar
Năstase,

LA ÎNCHEIEREA DIVIZIEI „B* DE VOLEI ACTIVITATE INTENSA LA

CA NIȘTE... BATRINI
trei nume pot fi reținute
Marius Comănescu și Ileana

de primăvară" la 
în 

a a- 
obiectiv

„Criteriul 
tenis — prima competiție 
aer liber a sezonului — 
vut drept principal 
verificarea potențialului spor
tivilor noștri (seniori și ju
niori) în vederea abordării, 
cu randament maxim, a în
trecerilor din calendarul in
ternațional. Sub acest unghi 
este de menționat că puțini, 
extrem de puțini tenismani 
tineri au demonstrat valoare, 
dorință de muncă și, implicit, 
dc afirmare. Singura revela
ție a acestui prim concurs a 
fost Mihnea Năstase. Spre 
bucuria celor apropiați teni
sului, numeroasele ore de 
pregătire efectuate de Mihnea 
(un merit are și tatăl său, 
Constantin Năstase. care îi 
conduce și îi supraveghează 
mereu antrenamentele) s-au 
concretizat, iată, în cîștigarea 
acestui turneu. Nu trebuie să 
omitem faptul că acest junior 
de 17 ani, a abordat „Crite
riul" după ce a jucat în nu
meroase turnee peste hotare. 
Ar mai fi de menționat la ca
pitolul „cîștig pentru tenis" 
Marius Comănescu (locul II 
in clasamentul final).

Despre ceilalți tenismani nu 
se pot scrie lucruri îmbucură
toare. Antrenorul federal A- 
Iexe Bardan spunea: „Gorgan, 
Topovici, Itu, juniori în care 
aveam încredere, au decepțio
nat. Cu atit mai mult nu Ie 
găsesc nici o justificare, eu 
cit ei au avut condiții foarte 
bune de pregătire și în sezo
nul de iarnă. Juniori fiind, 
ei au jucat, este drept, in 
compania seniorilor. Dar nu a

Educația spectatorului

PE SCENA SPORTIVA...
Departe de noi ideea recoman

dării Interzicerii... umorului in 
sălile șl pe stadioanele noastre. 
O vorbă de duh, decentă, o iro
nie fină șl la obiect fac de multe 
ori ca atmosfera 
se învioreze, cu 
eu ctt asemenea 
sportive intervin 
mentele de lincezeală. Nu putem 
fl însă de acord cu unele bufone
rii ieftine, de gust îndoielnic, 
care mal apar în Jurul terenuri
lor de sport, ce-1 drept din ce 
tn ce mai rar. Pe mulți dintre 
Iubitorii handbalului. In special 
bucureșteni, dacă-i Întrebi dne 
răspunde ta numele Mălureanu. 
vor răspunde, cu siguranță : 1. 
O apreciată jucătoare din prima 
divizie care activează la Confec
ția ; 2. un suporter gălăgios din 
tribune (huligan am completa 
noi). Asupra acestuia din urmă 
vrem să ne oprim un pic.

Personaj grotesc prin ceea ce 
„aruncă*. Die Mălureanu șl-a fă
cut o tristă faimă de prea îm
pătimit al handbalului. De fapt 
nu al handbalului, ci al glume
lor de mahala. Mal trist este 
faptul că „se dă in spectacol* 
mal ales la jocurile feminine, 
clnd, fără să-și dea seama, pro
ferează insulte, dintre cele mai 
grosolane, la adresa... coechipie
relor soției, sau a sportivelor din 
alte echipe. Ce-ar spune soțul, 
Hie Mălureanu, dacă, aflat In 
tribună, la Constanța, Timișoara, 
Buhușl, sau aiurea, un alt huli
gan l-ar adresa jucătoarei Mălu
reanu aceleași insulte 7 Din fe
ricire, un altul de același calibru 
nu există și oe bine este I Opi
nia publică, colegii de muncă, 
soția, prietenii adevărațl al ne
doritului bufon-huHgan ar trebui 
să intervină in educarea lui. Jar, 
dacă nu se potolește, organele 
de ordine șl arbitrii să-1 dea pe 
ușă afară 1

Și mai este ceva : venim ta 
sălile de sport să ne destindem, 
să urmărim frumusețea Întrecerii 
loiale, să ridem dacă este cazul, 
dar să nu uităm nici un moment 
DECENTA I Să nu uite acest „a- 
mănunt* nici nie Mălureanu...

in tribune să 
atit mal mult 
„ieșiri* extra- 

tocmal in mo-

Mihail VESA

Mihnea
Trocan

celor din vîrf, ci a 
diocri, pe care trebuia 
depășească fără
Lucrurile nu sînt roze nici în 
tenisul feminin. Deși Monica 
Radu, Aurelia Gheorghe, Oti- 
lia Pop au avut la dispoziție, 
s-ar putea spune, fiecare an
trenorul ei, ca și sala de la 
complexul „23 August" pe în
treaga 
iarnă, 
blouri 
Ileana 
ind ce 
gătit singură pe unde a 
cai și a 
de apel.

In Ioc 
s-a dat 
în concurs, mulți tenismani ti
neri au acuzat îmbolnăviri. 
Unele (foarte puține) de ne
contestat, altele însă cauzate 
(mai mult neputință fizică, de 
fapt) de... lipsa antrenamente
lor sistematice, a 
fizice efectuate cu 
seriozitate, condiție 
care nu se poate 
în nici un sport, 
mulți au dat fuga 
după certificate medicale. S-a 
observat, din nou, cu prilejul 
„Criteriului de primăvară", că 
centre altădată deosebit de 
productive (Tg. Mureș, Arad, 
Timișoara, Cluj-Napoca, Ora
dea) au început să dispară din 
aria tenisului 
In schimb — 
— se afirmă 
neri jucători
Bacău, Piatra Neamț, Bistrița, 
Tirgoviște. Este o dovadă că 
acolo antrenorii iși fac da
toria, stînd pe teren alături 
de elevii lor, indrumindu-i 
practic, cu racheta in mină, 
și nu echipați in costume de 
stradă, eventual și cu țigara 
în gură, cum am mai văzut 
cazuri. Și apropo de antrenori, 
ni se pare anormal ca un ca
dru excelent cum este Costel 
Curcă — printre puținii ab
solvenți ai I.E.F.S. cu specia
lizarea tenis (care, trebuie 
precizat, a fost și un foarte 
bun jucător) — să nu 
losit pentru una din 
de pregătire alcătuite 
derația de specialitate, 
ce printre tehnicienii 

figurează unii 
tenis doar de... plă- 
sfirșit, să notăm că 
T.C.B." unii antre-

unora me- 
să-i 

dificultăți**.

durata a sezonului de 
au dispărut de pe ta- 
din primele tururi. Doar 
Trocan, ambițioasă, ști- 
are de făcut, s-a pre- 

apu- 
drepteîștigat fără

să fie bucuroși 
posibilitatea

că li 
intrării

pregătirii 
maximă 

fără de 
supraviețu 
Și astfel 
la medici

de performanță, 
fapt de apreciat 
tot mai mult ti- 
din Iași, Galați,

fie fo- 
grupele 
de fe- 

in timp 
acestor

carecolective 
au jucat 
cere I In 
la „Cupa
nori, chiar de la clubul orga
nizator, au avut alte preocu
pări în timp ce copiii „pre
gătiți" de ei se aflau pe teren.

Ediția 1983—1984 a campionate
lor diviziei secunde de volei a 
scos in prim-plan majoritatea 
fostelor divizionare „A* care 
bat din nou la poarta primului 
eșalon. Astfel, la fete, formați
ile bucureștene Rapid (neînvin
să) si C.S.U. IEFS, precum si 
Politehnica Timișoara au obținut 
calificarea pentru barajul de 
promovare, alături de C.S.Ș. Ex- 
plormln Caransebeș (exponenta 
unul centru de mult timp afir
mat In sectorul junioarelor). 
A.S.S.U. Craiova (participantă șl 
anul trecut la baraj) și echipa 
secundă a A.S. Flacăra 
București (al cărei drept 
participare este contestat 
normele generale, dar acordat de 
Biroul federali). In faza I a 
barajului, cele 5 echipe calificate 
vor juca sistem turneu, primele 
4 clasate continuînd să-și dispute

roșie 
de 

de...

două locuri in „A" în faza a 
doua (turneu de 3 zile, rezulta
tele directe din prima fază lu- 
lndu-se in calcul). Au retrogra
dat ultimele clasate în 
serie : Penicilina II Iași, Spar- 
tac Buc. șl fosta divizionară „A" 
Olimpia Oradea.

La masculin, de asemenea, 5 
foste divizionare „A* vor lupta 
in turneele de baraj (același sis
tem ca la fete) pentru 
două locuri în primul 
C.S.U. Galați, Viitorul 
C.S.M. Delta “ * 
București șl 
șoara, cărora 
Caransebeș 
Spartacus Brăila, Vulcan Bucu
rești șl Voința Beiuș). Vor fi 
turnee deosebit de disputate șl 
intresante, care sperăm să se 
desfășoare sub semnul fair-play- 
ulul pînă in final...

fiecare

cele 
eșalon : 
Bacău, 
Rapid 
Timi-

Tulcea, 
Politehnica 
II se adaugă I.C.M. 
(au retrogradat :

CLASAMENTE FINALE
FEMININ MASCULIN

Seria I Seria I

1., CSU IEFS Buc. 14 10 4 37:16 24 1. CSU Galați 14 11 3 39:18 25
2.. Fl. r. II Buc. 14 10 4 33:19 24 2. Viitorul Bacău 14 11 3 37:17 25
3. , CSȘ Focșani 14 9 5 27:25 23 3. Prahova IPG PI. 14 7 7 27:27 21
4 . Voința Buc. 14 8 8 30:24 22 4. Tractorul n Bv. 14 6 8 27:27 20
5 . Ceahlăul P. N. 14 7 7 27:26 21 5. Electra Buc. 14 6 8 21:32 20
6.. Confecția Buc. 14 6 8 26:30 20 6. I.O.R. Buc. 14 5 9 23:29 19
7.. Zimbrul S-va 14 5 9 18:32 10 7. I.T. București 14 5 9 23:31 19
a.. Penic. n Iași 14 1 13 13:39 15 8. Spartacus Br. 14 5 9 18:32 19

Seria a n-a Seria a II-la

1. Rapid Buc. 14 14 • 42: 6 28 1. Delta Tulcea 14 11 3 38:15 25
2. ASSU Craiova 14 9 5 32:21 23 2. Rapid Buc. 14 10 4 34:19 24
3. I.T.B. 14 7 7 29:25 21 3. ASA Buzău 14 9 5 33:22 23
4. Dacia Pitești 14 7 7 24:25 21 4. SARO T-viște 14 6 8 22:29 20
5. Braiconf Brăila 14 6 8 20:30 2C 5. Dacia serv. pit. 14 5 9 24:31 19
6. C.S.Ș. Oț. Tgv. 14 5 9 20:31 19 6. Calculatorul II 14 5 9 22:30 19
7. Chimpex n C-ța 14 5 9 18:32 19 7. Oltul Rm. Vîlcea 14 5 9 21:30 19
8. Spartac Buc. 14 3 11 20:35 17 8. Vulcan Buc. 14 5 9 17:35 19

Seria a Hl-a Seria a m-a
1. Expl. C-șebeș 14 18 4 35:22 24 1. „Poli" Timiș. 14 12 2 38:15 26
2. „Poli" Timiș. 14 10 4 32:22 24 2. ICM Caransebeș 14 :11 3 36:18 25
3. GIGCL Brașov 14 9 5 30:18 23 3. Metalul Hd. 14 8 6 30:21 22
4. Armătura Zalău 14 7 7 25:23 21 4. Voința Zalău 14 8 6 27:27 22
5. Metalo. Tg. M. M 7 7 27:27 21 5. Oțelul Or. P. G. 14 6 8 26:29 20
a. ,.U" CluJ-N. 14 8 8 25:28 20 8. A.S.A. Sibiu 14 4 10 22:32 18
7. Ol. Metal 33 Buc. 14 4 10 19:32 18 7. ,.U- CluJ-N. 14 4 10 17:34 18
8. Olimpia Or. 14 3 11 14:35 17 8. Voința Baiuș 14 3 11 15:35 17

ȘTIRI

• La sfirșitul acestei săptămîni 
loturile naționale de baschet 
masculin șl feminin iau parte 
la tradiționalele turnee de la 
Graz și, respectiv, de la Halle.
• De sîmbătă pînă miercuri 

se vor desfășura, In sala Con
strucția din Capitală, turneele 
finale ale Diviziei școlare șl de 
juniori.
• Din Brașov ne parvine ves

tea că președintele clubului 
sportiv Tractorul, prof. Cicerone 
Dumitrescu (cu and în urmă a- 
preciat Jucător șl arbitru) se 
îngrijește de pe acum de buna 
desfășurare a ediției a 18-a a 
„Festlvaulul national pionieresc 
de minîbaschet". întrecerile vor 
avea loc pe terenurile din in
cinta bazei C.s. Tractorul șl se 
vor disputa între 1 șl 14 iulie, 
între 1—7 iulie vor fi prezent! 
băieții cat. I (1971 șl mal mici) 
și fetele cat. a II-a (1973 și mai 
mici), iar Intre 8 șl H Iulie îșl 
vor disputa întîietatea fetele cat. 
I și băieții cat. a II-a.
• Clasamentul final al turneu-

lui de jur. 
la LiceuK 
din Brașc 
Tractorul 1 
sovla. 3. < 
C.S.Ș. Tg. 
iești.
• <ezu; 

de tineret 
tehnica Sp 
rești — U 
(79—45), Ci 
soara — i 
53—56 (31— 
re — Elect 
37) Lotus 
matlca Bu 
FEMININ : 
câu — IC 
rest! 87—51 
ta Sf. ~ 
restl 
C.S.Ș. 
C.S.Ș. 
81—72 
Gheorgheni 
nlrea Iași 
pondenți : 
Gh. Briotă,

Ghe 
71 —1 
salo 
Lie.
(25—

întrecerile cicliștilor bucu
CONDIȚII GRELE DE CONCURS, ME
Săptămîna trecută s-au desfă

șurat. sub egida „Daciadei", edi
ția a IV-a, etapa de vară, cam
pionatele municipale de ciclism 
contratimp individual și semi- 
fond pe circuit. Concursul s-a 
derulat în două etape : In PRI
MA — desfășurată pe Șos. Ale
xandria, de la km 7 — condițiile 

au fost dintre cele 
puternică, 

care și-a 
direcția,

volei 
Si n 
mas-

• Jocurile balcanice de 
se vor desfășura intre 23 
mal in Turcia. Competiția 
culină va C găzduită de orașul 
Adana, Iar cea feminină de Ga- 
ziantep.
• Turneul feminin (faza I) de 

promovare în prima divizie, pro
gramat la Reșița, va avea loc in 
perioada 1—5 mal, iar cel mas
culin, găzduit de Timișoara, in 
perioada 2—6 mal.
• Trei arbitri români vor ofi

cia luna viitoare la turneele de 
calificare pentru faza finală a 
campionatelor europene de Ju
niori. Este vorba de Al. Drago- 
mir (In Ungaria). R. Farmuș (în 
Austria) și N. Găleșeanu (în 
Turcia).

• Echipele masculine bucureș
tene : Electromagnetica, Acade
mia Militară și Rapid II lșl dis
pută azi, mjlne șl sîmbătă două 
tocuri in .barajul* de promo
vare tn divizia secundă.
• Finalele campionatelor re

publicane de juniori n au fost 
programate In perioada 9—13 mai 
la pitești (f) si Craiova (m).
• La Predeal a avut loc un 

turneu de junioare (echipe din 
județul Brașov), dotat cu -Cupa 
primăverii*: 1. C.S.Ș. Brașovia, 
2. A.S. Nivea, 3. Lie. C.F.R. Bra
șov, 4. Lie. Predeal, 5. Lie. U- 
nlrea Bv., 5. Șc. gen. 4 Făgă
raș.

de concurs_______
mai vitrege : ploaie 
frig, vînt în rafale, 
schimbat permanent 
ceea ce a făcut dificilă întrece: 
rea concurenților cu acele cro- 
nometrelor in această „probă a 
adevărului". In pofida acestor 
greutăți, concurent!! s-au dove
dit bine pregătiți, dovadă mediile 
orare realizate : REZULTATE 
TEHNICE : Juniori mici (51 con
curent! — 15 km) 1. S. Chiosolu 
(C.S.Ș. 1) 22:40, medie orară 40.000 
km, 2. S. Anton (ȘTTROM) 
22:42, 3. P. Santa (Olimpia) 23:35; 
juniori mari (35 concurenți — 
20 km) 1. C. Popa (C.S.Ș. 1) 
28:57, medie orară 41,300 km,
2. G. Olteanu (C.S.Ș. 1) 30:25,
3. N. Manolache (ȘTIROM) 30:44; 
seniori (21 concurenți — 25 km) 
1. V. Mitrache (Dinamo) 36:39, 
medie orară 42.300 km. 2. P. 
Mitu (Dinamo) 36:43, 3. C. Căru- 
(așu (Dinamo) 36:54.

A DOUA ETAPA — circuit 
adițlune de puncte, un tur 
vînd 1 100 m — desfășurată 
aleile din Parcul Herăstrău, 
bucurat de condiții mai bune 
concurs ; deși a fost rece șl 
bătut vîntul, 7*—’ '
totuși pe cicliști. ____
TEHNICE : începători (36 
clpanți — 10 ture): 1. “

cu 
a- 
pe 

s-a 
de 

a 
ploaia l-a ocolit 

REZULTATE 
nartl- 

G. Meres-

CONCURSURI DE SCHI 
IN BUCEGI

Condițiile foarte bune de 
padă din această perioadă 
munte a ninis din abundență) au 

determinat Comisia 
județului Prahova 
meze două dintre 
nedisputate în luna _____
cauza lipsei de zăpadă). Astfel, 
la 29 și 30 aprilie vor avea loc 
întrecerile schiorilor seniori în 
cadrul „Memorialului Ion Zan- 
gor". La curse vor fl prezenți 
cei mal buni schiori șl schioare 
din cluburile și asociațiile din 
întreaga țară. în zilele de 1 și 
2 mai se va disputa etapa a 
H-a a „Cupei speranțelor" la 
copii.

Ambele concursuri vor avea 
loc în Bucegi, iar organizatorii 
au anunțat că sînt prevăzute 
probe de slalom special și sla
lom uriaș. Cursele de „speciei" 
vor avea Ioc pe pantele 
Valea Dorului", iar cel< 
uriaș" pe „Valea lui Carp

ză- 
(la

de schi a 
să reprogra- 

competițiile 
Ianuarie (din

„CUPA TINERETULUI” LA KARTING
în șirul acțiunilor de nivel re

publican dedicate Zilei de 1 Mai 
se înscrie și competiția de kar
ting organizată de federația de 
specialitate, în colaborare cu fi
liala A.C.R. Cluj și Comitetul 
județean U.T.C., în orașul de pe 
Someș, pe kartodromul din car
tierul Gheorgheni, competiție 
dotată cu „Cupa Tineretului". A 
fost un bun prilej pentru obți
nerea de licențe „A“ — realiza
rea unor baremuri care dau 
drept de participare la campio
natul republican. întrecerile au 
oferit un atractiv și inedit spec
tacol, urmărit de peste 2 000 
spectatori de toate vîrstele. 
fost prezenti pe panglica de 
ton (cu dimensiuni conform 
gulamentulul Internațional, dar, 
din păcate, întreținută sub nive
lul cerințelor) concurenți din 22 
asociații din țară, dintre care 11 
abia înființate (cum ar fi „Me
talul" Slghet, „Mecanica" Vaslui,

de 
Au 
be- 
re-

„Mecanica" Bistrița, A.C.R. Cluj 
etc.).

Bucurîndu-se de o bună orga
nizare, competiția ‘ * 
așteptările. Nu mai 
de. sportivi, seniori 
băieți și fete și-au 
„A", o garanție că

a îndreptățit 
puțin de 35 

și juniori, 
luat licența 

. . „------— etapele cam
pionatului vor fi foarte disputa
te. Dealtfel, kartingul a lansat, 
în ultima vreme, valoroase ta
lente.

Revelația concursului au con- 
stituit-o cîțiva piloti de excep
ție, cum ar fi Costică Crăciun 
(„Pescărușul" Constanța), juniori 
mici, Gabriel Radu („Hidroteh
nica" Iași), juniori mari, Ana 
Felecan (Cluj-Napoca) la fete și 
Valentin Damian seniori. După 
ultima cursă, 13 ture, pe primele 
trei locuri ale „Cupei Tineretu
lui" s-au situat : Gabriel Radu 
(„Hidrotehnica" Iași), Valentin 
Damian (Mecanica Vaslui), Eu
gen Popescu („Chindia*4 Tîrgo- 
viște).fon GAVRILESCU

București, 
(cu dublă 
Popa, ju- 
Ea nu a

DOI FRAȚI_ In selecționata de 
la Varșovia : 
Aminelor cu 
Înaintași, ba 
lucind umăr 

De menționai

I

Juniori prezentă la C.E. de 
Cristian si Sandu Ciorăseu. 
gabarit și... talent, amlndol 
chiar — lucru foarte rar — 
Ungă umăr, In linia a doua. _ _______  .
că cel de al doilea mai are un an de 
juniorat. ÎNAINTE DE MECIUL cu U.R.S.S. 
o scurtă discuție cu conducerea delegației 
sovietice. In legătură cu culoarea echipa- 
mentului. S-a căzut repede de acord. ,,Cu 
dne am vorbit 7 Dumneata ești căpitanul 
de echipă, nsi-1 așa ?• — 1 s-a adresat 
antrenorul sovietic tînărulul de lingă noi, 
Îmbrăcat în treningul pe care stă scris 
ROMANIA. Pentru a rămîne foarte sur
prins clnd. cu zfcnbetul pe buze, l-am 
răspuns : „Ar mal putea juca, ce-I drept, 
dar nu chiar la juniori**. Era vorba de... 
antrenorul Petre Ianusevici <!), debutant 
ta această postură, la clrma reprezentativei 

de speranțe, ea șl celălalt ex-internațlonal
Constantin Fugigl, EXCELENȚE organizatori 
al oompetițiel, „oamenii rugbyului polo
nez* ne mărturiseau plăcuta impresie ne 

care le-a lăsat-o comportarea lotului nos
tru, dincolo de teren. Punctualitate, disci
plină, ținută civilizată, mereu împreună, 
la comanda, căpitanului formației, George 
Dumitrescu, a conducerii delegației. O 
CIUDATA atitudine a organismelor F.T.R.A.. 
In programarea „cavalerilor fluierului*. 
Spre pildă, arbitrul italian a condus patru 
meciuri, sovieticul 3, Iugoslavul si spaniolul

cite S. In vreme ce reprezentantul nostru. 
Theodor Witting — în fapt cavalerul flu
ierului cu cea mai mare experiență In
ternațională — a fost delegat Ia centru la 
un singur joc...

propriu partida ou Progresul 
In formația ieșeană activează 
legitimare) și junioara Cristina 
cătoare de bază a TEROM-ului. 
evoluat Insă în meciul cu bucureștencele 
pentru că. In aceeași zi, urma să joace la 
Focșani. în cadrul Diviziei școlare. Dar. 
stupoare ! Deși Clubul sportiv școlar „Ml- 
hail Eminesou" din Iași a Inscris-o pe 
foaia de arbitraj pentru tatllnirea de la 
Focșani, nu a utilizat-o n.ld măcar un 
minut ! Nu era bine, atunci, s-o fl lăsat 
la Iași, unde era atit de utilă TESROM-ului 1

RECORD *84. Editat de Consiliul Național 
pentru Educație Fizică si Sport, Magazinul 
sportiv intitulat „Record ’84“ oferă cititoru
lui o bogată gamă de materiale, scrise de 
unii dintre cei mai buni condeieri spor
tivi.. Cd interesat află nu numai perfor
mantele „tricolorilor", realizate în anul de 
referință ’83. din acest punct de vedere 
„magazinul* fiind excelent documentat, d 
șl gîndurile lor înaintea Jocurilor Olim
pice. O serie de interviuri sau reportaje 
(„Cele opt zile ale calificării". „In atle
tism nimic nu este definitiv", „Carmen — 
Anca : o dispută cu favorit cert, înotul 
românesc*, „Recordurile lui Patzaichin sau 
tinerețe fără bătrlnețe*. „Nicolae Munteanu 
apără ca... Nicolae Munteanu"), excelent 
realizată, bogăția de informații, „careu
rile",,. incltante, ilustrațiile bine, alese și 
prezentarea grafică de țlnuită fac din acest 
„magazin* o reușită certă, o lectură plă
cută si instructivă. Felicitări I

POPICE. REZULTATUL medului Progre
sul Oradea — Aurul Baia Mare, din etapa 
de duminică a campionatului masculin al 
Diviziel..A“. a surprins prin diferența ne
obișnuit de mare (5290—1730) In favoarea 
băimărenilor. Decalajul valoric dintre cele 
două echipe e, ce-i drept, mare : Pro
gresul se află in pragul retrogradării. In 
timp ce Aurul — campioana țării si clștl- 
gătoarea C.C.E. ’83 — se află în fruntea 
clasamentului. La acest med Insă, cele 
două formații au jucat de la egal la egal 
pînă la un moment dat, cînd a intervenit 
o pană de curent. Pînă în acest moment, 
după disputarea penultimului schimb, Pro
gresul conducea cu 48 de „bete*. Jucătorul 
arădean' Malclu, care juca pe pista opusă 
peretelui cu ferestre, n-a mal avut lumi
nozitatea . necesară si a cerut ca arbitrul 
întaniirii, conform regulamentului, să în
trerupă jocul. Arbitrul clujean Gh. Lucaclu 
n-a admis această pauză, ba, 
l-a sancționat cu „cartonaș roșu’ 
că torul Maldu,

I
HANDBAL. IN ETAPA din 15 

campionatului Diviziei feminine 
handbal, TEROM Iași a susținut!.

aprilie a 
„A" de 
pe teren

mal mult 
pe ju- 

care protestase la decizie 
șl astfel acesta n-a lansat decît 75 de bile 
din oele 200. Așa a clștigat Aurul nartida 
la o diferență neobișnuită, de 510 puncte...

I
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tășurat în sa- 
riai Tractorul 
rlitorul 1.1c. 
L C.S.ș. Bra-
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DINAMO N-A REUȘIT SĂ TREACĂ DE LIVERPOOL
(Urmare din pag. 1)

MAI ARE VREO
Iată că am ajuns în 

| de a spune că marele 
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meci al
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...UNIVERSITATEA 
VA — DUNĂREA !

CRAIO-

speran-

ȘANSĂ DUNĂREA?
.. .POLI TEHNICA IAȘI 

RAPID

părea că ambele 
au

Dar

Ivan
P-S.Ș. ...
Icipanți — 16 
6diar la fie- 
Stoian (Olim- 
e, 2. S. An- 

3. S. Chio- 
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li — 28 ture 
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k 3. Ch. OI- 
p. Seniorii 
38 ture cu 

la fiecare 2 
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șl premii în
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■ațiu SIMA

I

Argument ? E ultima 
tă a Dunării. Si cînd e vorba 
de ultima speranță, atunci ba
lonul redevine... rotund, calcu
latoarele se defectează, trenul 
Galați — București — Craiova 
se umple si totul crește, bine
înțeles... pînă în minutul 90...

Are vreo șansă Dunărea ? 
Normal, nu. Deși gălătenii au 
studiat pe video meciul Uni
versitatea Craiova — Jiul și vi
zează ca tactica plâieșilor, prac
ticată de cei din Petroșani la 
Craiova, să fie iarăși produc
tivă... în sfîrșit. să vedem...

Al doilea mare meci al eta
pei se joacă între două echipe 
aflate în 
lui. Este

subsolul clasamentu- 
vorba de...

...F. C. 
TROLUL !

BAIA MARE — PE-

Asta ce-o mai fi ? — se vor 
întreba multi.

Așa cum ați auzit. Petrolul 
continuă să spere. Vorba lui 
Crîngașu : .Dacă am luat două 
puncte de la Sportul, pe C.A.M., 
de ce nu am lua la Baia Mare 
și Ia Iași ? Iar la minus pa
tru... nu se știe niciodată..."
Un alt argument al Petrolu

lui : acel 4—2 al Dunării la 
Baia Mare. Sigur că între timp 
și Petrolul a luat un 2—4, ceea 
ce cam schimbă raportul de 
forte, pentru că de astă-dată 
Baia Mare e cu cuțitul la os, 
și astfel meciul devine derby, 
unul dintre acelea la care crai
nicul va fi chemat mereu în 
emisie....

Al treilea „meci mare* ar fi...

Deși s-ar 
echipe mai 
king în A... 
dești că Rapid e 
și că mai vine 
Craiova nu joacă în 
lele Cupei pentru 
vrut Rapidul, atunci, 
crurile se schimbă, 
un punctulet. acolo, pentru Ra
pid. e aur... iar Rapid a mai 
.ciupit" puncte și la Slatina și 
la Oradea, ca să nu mai vor
bim de miza dublă de la Tîr- 
goviște... Așadar, meci mare și 
la Iași, pentru că e pe puncte, 
și cînd e pe puncte nu se 
Știe de unde sare iepurele...

In rest citeva întrebări de 
suporter al fotbalului.

▼a reuși Corvinul să repete 
la Pitești frumosul său meci de 
la Ploiești ?

Va reuși Halagian să rede- 
monstreze Capitalei că e un 
antrenor (de vîrf) pe 
poate conta ?

Va reuși Tîrgoviștea 
tige, in sfirșit, după ee 
dut .A“-ui ?

Va reuși Sportul să 
producă emoții suporterilor săi?

Va fi Oradea orașul eu me
ciul eel mai calm și mai con
sacrat fotbalului ?

Aceasta ar fi etapa. Să spe
răm că nu va fi una dintre 
cele care se uită ușor...

loc pe par- 
dacă te gîn- 
la minus trei 
Craiova, care 

semifina- 
că așa a 
iarăși, lu- 
pentru că

care se

să eiș- 
a pier-

na mai

• ȘEDINȚA COLEGIULUI DI
VIZIONAR. Milne va avea loc, 
la sediul F.R.F., ședința Colegiu
lui divizionar cu participarea 
președinților cluburilor divizio
nare „A".

I ȘCOLARI IN PROGRES
„conclusul republican de la Baia Hare

CIND SOSEȘTI

lublican al 
școlare de 

tost prezent 
maM;un în 

îastică mas
ele au ară
ți posibilită- 
est sport. 
Uiștilor care 
itiția consi- 
lisciplină se 
bu, al mun- 

’^Jității.
^antre- 
absol- 
atrasă 
unde

11 tw 
ițea
ste 
nină. 
concurs, de
nai scăzută 
uitatele sint 
bndițiile de 
e). totuși 
uncesc cu 
pipețesc ni- 
B obține, și 
I presti- 
tiple de a- 
I sint Dan 
p. Ștefan

Petrescu, 
In * Balint, 
Iffhe . Blaj, 
el Marin, 
lapariția u- 
re de gim- 
eosebi la 
I. la aceas- 
Uții. au e- 
Fi Cile. în 
I IV-a, ca-

tegoria începătorilor, au evo
luat mulți copii valoroși, care 
de pe acum ar putea concura 
cu succes la categoriile 
(I, II). Dintre aceștia 
remarca pe: Florin 
Horațiu Șină, Ștefan 
Călin Zaro, 
țiat în mod 
cutiile lor.

Categoriile 
se prezintă 
sportivi talentați. din 
cărora s-au evidențiat Orlando 
Oprișan, Cătălin Mirean, Nicu 
Stroia, Dânuț Lumei. Nicolae 
Bejenaru, Marian Teotlorescu, 
Cătălin Șerbănescu (cu un ele
ment, la sol. în premieră). Pe- 
trică Pătăluță — campion bal
canic al categoriei, anul trecut, 
care a impresionat pe cei pre- 
zenți prin ambiția și dărurea 
de care a dat dovadă (acciden- 
tîndu-se la începutul întrece
rii el a continuat totuși »să 
concureze, reușind să se clase
ze pe locul 3).

Și la categoriile mari. întîi și 
maeștri. gimnaștii Marias 
Gherman, Sorin Bona. Claudiu 
Vinerean, Tiberiu Toth, Csaba 
Vagasi. Adrian Sandu, 
Murariu au * 
grese.

Concursul 
reprezentat, 
pas înainte ____  __
nasticii noastre masculine.

Marian NEGOIȚA

mari 
putem 
Purge, 
Mețac, 

care s-au eviden- 
deosebit prin exe-

a Ii-a și a III-a 
bine, cu mulți 

rîndul

Giani
dovedit reale pro-

de la Baia Mare a 
fără îndoială, un 
în evoluția gim-

STAT LDT0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ
CRASE 
K'OEXPRES 
f 1984

14 26 7
8 32 9

22
19

C1ȘTIGURI:
.883 lei re-

(AGERII 
NOEXPRES 
I 1984
5 variante 
12:1 va
le!, în că
tre, o ex- 

Ceho- 
asâ și di- 
ii variante 
3:2 va- 

| lei în ca- 
L o excur- 
behos^vacă 
k diferența 
ante 25% a 
I variante a 
1.25 a 813

lei : Cat. 6 : 632,75 a 100 lei ;
Cat 7 : 9.862,50 a 40 lei.

FAZA a n-a : Cat. A î 2 va
riante 25% a 22.147 lei; Cat. B : 
2 variante 100% a 13.629 lei, în 
cadrul căreia, la alegere, o ex
cursie de 2 locuri în R.S. Ce
hoslovacă sau R.D. Germană șl 
diferența tn numerar șl 5 
riante 25% a 3.407 lei ; Cat. 
8,75 variante a 5.062 lei ; Cat. 
92,50 a 844 lei; Cat. E: 125,50 
353 lei ; Cat. F : 4.566,25 a 40 iei.
• Astăzi este ultima zi cînd se 

mai pot procura bilete pentru 
tragerea obișnuită LOTO de mîi
ne, 27 aprilie. După cum se știe, 
la aceste trageri se atribuie cu 
regularitate însemnate cîștiguri în 
bani și în autoturisme. Experiența 
tragerilor de pînă acum a de
monstrat că cele mal mari șanse 
le au variantele combinate și 
combinațiile „cap de pod", plă
tite 100% sau 25%. Jucînd cu 
consecvență numerele preferate, 
puteți intra șl dv. în rîndul ma
rilor cîștigători I

va- 
Cz 
D: 

a 
lei.

damentului formației dinamo- 
viste, antrenorii fiind obligați 
să efectueze modificări în toate 
liniile echipei (a intrat Mărgi
nean în compartimentul defen
siv, Rednic a trecut mijlocaș, 
compartiment unde a fost re
tras și Augustin, iar Turcu și-a 
făcut apariția in linia de atac). 
Aceste mutații au scăzut din 
omogenitatea echipei care a 
evoluat, sub cota marcată pe 
Anfield Park, cu două săptă- 
mlni în urmă. în amintirea 
factorilor — din punctul de ve
dere al reprezentanților noștri 
— care au dus la înregistrarea 
eșecului pe teren propriu, un 
loc important îl ocupă, după 
părerea noastră, startul lor 
ezitant, stări de care au profitat 
experimentații fotbaliști brita
nici care 
de repede 
un gol 
două după 
pelor 
de

au deschis destul 
scorul (minutul 11), 
care a cântărit dt 

regulamentul cu- 
europene. Surprinsă 

acest început nefavo-

prin centrări înalte, în spațiul 
aerian dominat 
și precizie de 
centrali ai lui 
toată această 
pioana engleză
Ioanelor” spre poarta lui Grobbe
laar și a lansat contraatacuri 
prin acest rafinat și foarte pe
netrant vîrf care este Rush.

Trebuie să subliniem aici va
loarea- adversarilor de ieri ai 
dinamoviștilor, care au confir
mat ridicata lor clasă interna
țională și palmaresul bogat 
în victorii în marile competiții 
intercluburi (trei numai în 
C.C.E.). Adunind sub culorile 
lui F.C. Liverpool o veritabilă 
selecționată britanică, cu 11 in
ternaționali în formația de în
cepere și înglobind pe cîțiva 
dintre cei mai buni jucători ai 
reprezentativelor britanice
(Neal — Anglia, Dalglish, Sou- 
ness — Scoția, Rush — Țara 
Galilor etc.), potențialul ei 
este considerat în momentul de 
față ca fiind printre cele mai 
ridicate pe plan mondial. Fireș

cu dezinvoltură 
masivii fundași 
Liverpool. în 
perioadă, cam- 
a „închis cu-

DINAMO BUCUREȘTI
F.C. LIVERPOOL

Stadion .,23 August* : teren 
Îmbibat de apă ; 
spectatori — circa 
14—7 (pe poartă ■ 7—4).
8—8, Au marcat : ORAC (min. 
respectiv RUSH (min. 11 și 85).

DINAMO t Moroni - MĂRGINEAN 
(min. 77 lamondi), I. MARIN, Nicolae, 
Stă ne seu — Rednic, Dragnea, AUGUS
TIN — Țolnor, Turcu, Orac (min, 67 
Custov).

LIVERPOOL : Grobbelaar — Neal, 
LAWRENSON, HANSEN. Kennedy - 
LEE, JOHNSTON. Souness, Whelan 
- Dalglish (min. 77 Nicol), RUSH

A arbitrat bine D. Pauly, ajutat la 
linie de K. Atsenmacher și H. 
Delwtng (toți din R.F. Germania).

Cartonașe galbene : MĂRGINEAN. 
NICOLAE, JOHNSTON.

1 (1> 
2 (1) 
moale, 

timp ploios ; 
70 000. Șuturi : 

Camere s
30).

Augustin in plini curii,

rabil, Dinamo a avut nevoie de 
o perioadă de timp spre a-și 
reveni și a făcut-o destul de 
bine, terminînd repriza în forță 
și obținînd și egalarea cu șase 
minute înainte de pauză. în 
„actul al doilea", jucătorii an
trenați de D. Nicolae-Nicușor și 
C. Dinu au combinat destul de 
bine, dar au Irosit multe mingi

LA IAȘI, BIRO ?

urmărit de trei adversari.
Foto : D. NEAGU

Cu circa cinci ani în urmă, 
A.S.A. Tg. Mureș, fidelă prin
cipiului de a aduce în prim- 
plan tineri jucători talentați 
din zonă, l-a promovat și pe 
Biro I. Cei care l-au urmărit 
judnd în acea perioadă l-au 
remarcat îndeosebi vitalitatea, 
travaliul, pofta de gol. Sub 
culorile mureșenilor, a marcat 
41 de goluri, a fost deseori 
notat cu majuscule pentru e- 
voluția sa bună și a ajuns 
chiar în echipa națională. E- 
lanul debutului s-a diminuat 
insă an de an si al doilea 
vîrf al echipei A.S.A. a intrat 
intr-un con de umbră. în vara 
anului trecut, a plecat la Iași. 
A dat examen la facultate și 
a devenit student înțelegă
toare. conducerea clubului 
A.S.A, i-a dat dezlegare pen
tru Politehnica și .dulcele 
al Ieșilor" l-a 
țele deschise, 
ciuri evoluția 
convingătoare, 
față" doar prin cîteva..

primit cu 
în primele 
lui a fost
A apărut

tîrg 
bra- 
me- 
ne- 
„în

ieșiri

In meciul cu Ra- 
Bucuresti, a fost 
a primit o etapă 
După puțin timp, 
și Biro I s-a ales

nesportive, 
pid. de la 
eliminat și 
suspendare, 
a recidivat 
cu alte patru etape suspen
dare ! A venit apoi returul și 
ieșenii (antrenorii, conducă
torii clubului, coechipierii, su
porterii) au așteptat ca Biro I 
să devină Biro I. dar...

Duminica trecută, în partida 
cu F.C. Baia Mare, a jucat 
foarte slab. - - - - --
și tribunele 
lui I Si a 
Gheorghiu.

Biro I este, o știm, un ju
cător de talent El are acum 
26 de ani. Se află, deci, în 
plină maturitate fotbalistică. 
Așa cum am mai spus, lașul 
l-a primit cu brațele deschise, 
i-a oferit ce și-a dorit El a 
rămas insă DATOR echipei și, 
indiscutabil, a sosit vremea să 
nu mai pună la încercare răb
darea celor in mijlocul cărora 
se află din vara anului tre
cut (L. D.)
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AL REVISTEI

FIZICA ȘI

EDLCATIE

SPORI"
intere-In cuprinsul acestui 

sânt număr :
• „Orientări și tendințe în 

teoria și metodologia antrena
mentului modern in jocurile 
sportive colective* (autor : 
Leon Teodorescu) • TEORIE- 
STUDU-CERCETARI : „Nota
rea în educație fizică și sport 
in contextul obiectelor de 
cultură generală* (autor : 
Constantin Bobei) • EDUCA- 
SA FIZICA ȘI SPORTUL IN 

VAȚAMINT : „Ansambluri 
de preselecție în gimnastică 
pentru copiii de grădiniță" II 
(autori : Petre Dungaciu șl 
Stela Arețu) ; „Cunoașterea 
particularilor individuale ale 
elevilor — condiție pentru o 
bună aplicare a tratării dife
rențiate la educația 
(autoare : Mariana 
caru) ; „Contribuții 
dezvoltarea calităților

fizică" 
Maroli- 
privlnd 
motrice

șl a capacității vitale prin e- 
fectuarea lecțiilor de educație
fizică la clasa a IV-a In aer 
liber, în sezonul rece* (au
tori : Alexandru Tatu șl Leo
nida Pop) 0 TEHNICA-METO- 
DICA-ANTRENAMENT : „Im
plicațiile sistemului competi
tions! în pregătirea atletică 
multilaterală șl polivalentă a 
copiilor" (autori : Dumitru

Atît de slab. Incit 
au cerut înlocuirea 
fost schimbat cu

te, încercăm insatisfacția în- 
frîngerii suferită de Dinamo 
București și am fi dorit ca e- 
voluția sa în C.C.E. să se în
cheie cu un rezultat valoros. 
Dar insuccesul din fața unei 
echipe de talia lui F.C. Li
verpool nu trebuie să ne facă 
să uităm reușitele, să anulăm 
meritele campioanei României 
cere — prin trecerea treaptă 
cu treaptă a atît de grelelor 
examene, precedente (cu S.V. 
Hamburg și Dinamo Minsk), și 
ajungerea în semifinala laurea- 
ților naționali de pe continen
tul nostru — a obținut cea 
mai bună performanță a unui 
club rom&nesc în C.C.E.. Impu
nerea dinamoviștilor in compa
nia elitei europene a cluburilor 
a întregit anterioarele apreciate 
comportări si succese semnate de 
Universitatea Craiova — ajunsă 
și ea la un pas de finala Cu
pei U.E.F.A. in precedenta e- 
diție — și, mai cu seamă, de 
echipa națională, care și-a do- 
bindit intrarea între primele 
opt reprezentative europene și 
se pregătește să atace dificila 
dar atît de onorata fază finală 
a C.E. Suita de afirmări pu
ternice pe plan internațional 
ale fotbalului românesc trebuie 
continuată, și ea se poate face 
prin muneă, prin competență, 
prin multă ambiție, prin dă
ruire, adică ceea ee au arătat 
numitele ambasadoare ale fot
balului nostru. Tocmai de a-

ceea, privind cu realism și lu
ciditate defecțiunile care au a- 
părut in meciul de ieri, să nu 
uităm să subliniem reușita de 
ansamblu a clubului Dinamo, 
care a făcut multe și rodnice 
eforturi pentru o reprezentare 
frumoasă a fotbalului nostru in 
una dintre cele mai prestigioa
se întreceri inter-cluburi.

Acum, cîteva dintre momen
tele mai importante ale parti
dei urmărită pe stadion, Ia te
levizor sau ascultată la radio 
de sute de mii de prieteni ai 
fotbalului. In primele minute, 
un joc mal reținut al echipei 
noastre face ca oaspeții să a- 
pară mai des în jumătatea ei 
de teren. După o acțiune Au
gustin (min. 8), înregistrăm 
deschiderea scorului, oaspeții 
reușind să înscrie prin RUSH, 
care a fructificat o minge abil 
lucrată de Johnston și Sounnes. 
în min. 18, o combinație Au
gustin — Dragnea se termină 
cu un șut pe lingă bară al 
ultimului. Combinațiile dinamo
viștilor devin mai insistente și 
după ce Grobbelaar este pus la 
încercare (min. 33), Dinamo e- 
galează. Este minutul 39. For
mația noastră beneficiază de 
o lovitură liberă de Ia apro
ximativ 20 m pe care ORAC o 
transformă impecabil.

După pauză, Dinamo domină 
teritorial și, în min. 60, la o 
centrare a lui Țălnar, Nicolae 
reia cu capul, Grobbelaar a- 
pără. Șapte minute mai tirziu, 
Augustin inițiază o acțiune în 
stilul său personal, centrează 
și portarul lui Liverpool trimi
te în corner. Pe măsură ce 
timpul se scurge, deși sint 
mult în posesia balonului, 
baliștii noștri scad ritmul 
țiunilor și F.C. Liverpool 
clanșează contraatacuri tot

mai 
fot— 
ac- 
de- 
mai 

periculoase. La cel din min. 71, 
Dalglish centrează și Moraru 
trimite în corner. La atacul din 
min. 85, după o centrare în 
careul nostru, Nicolae intervine 
defectuos și RUSH trimite ba
lonul din apropiere în plasă, 
obținînd victoria formației sale: 
2—1, rezultat care asigură cam
pioanei Angliei intrarea în fi
nala C.C.E. în care va întâlni; 
la 30 mai, la Roma, formația 
cu același nume, campioana 
Italiei.

N.R. Inexplicabilă înlocuirea 
lui Orac în momentul în care 
în teren au fost menținuți ju
cători cu un potențial evident 
mai scăzut.

Tehnicienii echipei Dinamo 
au fost de data aceasta insufi
cient de inspirați.

MINUTUL 91

Gârieanu, Vladimir Simiones- 
cu, Llxandru Pândele și AJexe 
TechlrdaUan) ; „Pregătirea fi
zică a juniorilor la tir In pro
bele de tragere la țintă fixă* 
(autori : Gbeorghe Mitra. A- 
drian Gogea șl Eugen Stan)
• MEDICINA SPORTIVA : 
„Perforațiile timpanului in 
sport — atitudine terapeutică* 
(autoare : Lucrețla Tărâșescu)
• opinh-consultatu:
„Dinamism captivant, origina
litate, spectaculozitate — prin
cipalele trăsături ale gimnas
ticii ritmice de mare perfor
manță* (autoare : Marla Glr- 
bâ) ; „Unele metode de fami
liarizare a tinerilor cu tirul 
sportiv, cu referire specială 
la necesitatea ocrotirii tim
purii* (autor : Ladislau An
tal) • SPORT-RECREAȚIE- 
SANATATE : „Recomandări
privind integrarea exercițillor 
fizice tn regimul de viață ra
țională* (autor : Ionel Bratu).

Acest număr interesant al 
revistei * „Educație fizică și 
sport* se găsește de vânzare 
la chioșcurile de difuzare a 
presei, dar cea mai sigură 
modalitate pentru procurare 
rămine tot ABONAMENTUL I

DUMITRU NICOLAE-NICU
ȘOR (antrenorul principal al 
echipei Dinamo) : .Le «ulfu- 
mese băieților pentru frumoasa 
performanță de a ajunge pini 
in semifinala C.C.E. Din pica
te, nu am putut alinia cea 
mai bună formație. Golul pri
mit, la începutul meciului, ne-a 
tăiat elanul ri a atimat foarte 
greu tn desfășurarea partidei. 
Două greșeli de apărare au fost 
suficiente pentru deznodămin- 
tul meciului".

I. MARIN. „Am intilnit 
adversar 
să joace 
condițiile 
In timp 
in Rush ____ _ .
ne-a lipsit așa ceva. Regret e- 
norm că am ratat ocazia de a 
juca finala, pentru că o aseme
nea ocazie o prinzi o dată intr-o 
viață".

_____  un 
valoros care a știut 
foarte bine tactic tn 
unui joc fn deplasare, 
ce Liverpool a avut 
omul de gol, nouă

ȚĂLNAR : „Daci la începutul 
reprizei a Il-a reușeam să 
marcăm incă un gol. sint con
vins că pini la sfirșitul meciu
lui mai punctam incă o dată 
și obțineam mult dorita califi
care. Am comis greșeala să 
combinăm pe spații aglomera
te, tn 
aripi, 
multe 
pășesc
meu direct, 
destule probleme la Liverpool".

loc să aerisim jocul pe 
Dacă aș fi primit mai 
mingi, puteam să-l de- 
pe Kennedy, advrsarul 

căruia i-am creat

JOE FAGAN (antrenorul e- 
chipei Liverpool) S »Joc tipic 
de manieră englezească intr-o 
cupă europeană. Ploaia ne-a 
fost un aliat favorabil, jucăto
rilor mei convenindu-le terenul 
alunecos. A fost un meci de 
mare luptă și angajament, in 
care noi am fost superiori lui 
Dinamo. Greul l-a dus apăra
rea, care a jucat fără greșeală. 
Ne-am temut mult de Augus
tin. dar el n-a prins o zi prea 
buni. Dinamo a demonstrat că 
rămine o echipă care face par
te din topul european. Primul 
gol a lui Rush, înscris in minu
tul 11. a insemnat enorm pen
tru noi in drumul spre finala 
cu A.S. Roma".

LEE : „A fost un meci de 
mare luptă, specific de califi
care. Personal mi-a plăcui at
mosfera incandescentă de pe 
stadion, chiar dacă unele intrări 
ceva mai dure, de ambele părți, 
au făcut notă discordantă cu 
ambianța generală. Noi ne-am 
adaptat mai bine decit Dinamo 
condițiilor de joc. Șansa ne-a 
surîs, pentru că, trebuie să re
cunosc, primul gol marcat de 
Rush, la începutul partidei, a 
insemnat aproape totul".

RUSH : „Noi am jucat mai 
bine decit la Liverpool. Ne-am 
blocat perfect in apărare și am 
declanșat cîteva contraatacuri 
periculoase, care ne-au adus 
calificarea în marea finală".

Gh. N.



De astăzi, la poligonul bucureștean Herăstrău

BALCANIADA Șl CAMPIONATELE 
INTERNATIONALE DE TIR CU ARCUL
• ta cclc aoi’fi întreceri vor ii prncnfi arcași din 9 țâri

Pe linia de tragere a uneia dintre edițiile precedente ale Cam
pionatelor isternaționale ale tării noastre desfășurate pe sta
dionul ..23 August" Foto : D. NEAGU

Azi încep la București două 
competiții importante din ca
lendarul international al tiru
lui nostru cu arcul: Balcania
da și Campionatele interna
ționale ale României ediția a 
V-a. întrecerile balcanice la 
care și-au anuntat prezenta 
arcași din Bulgaria. Grecia. 
Iugoslavia, Turcia și. firește, 
din tara noastră, au in pro
gram un concurs de simplu 
F.Î.T.A., care se va încheia vi
neri la prînz. cind vor fi cu- 
noscuți noii campioni. După 
cum se știe, anul trecut Auro
ra Chin și echipa tării noastre 
au intrat în posesia titlurilor 
la competiția desfășurata în 
Turcia. Campionatele interna

ționale ale României vor reuni 
la startul unui concurs de 
dublu F.I.T.A. (care începe joi 
și va lua sfirșit duminică), concu- 
renți redutabili din țâri cu o 
veche tradiție in aria internațio
nală: Italia. Polonia. Ungaria. 
U.R.S.S. Bineînțeles câ în cla
samentele acestei ultime com
petiții vor conta și participan- 
tii la Balcaniadă In condone, 
două întreceri puternice de tir 
cu arcul, găzduite de poligonul 
bucureștean Herăstrău, cu o 
numeroasă și valoroasă parti
cipare internațională un bun 
prilej pentru bucureștenii a- 
flați in plimbare Ja lacuri* să 
facă cunoștință cu un sport 
atractiv relaxant

in întrecerile de tir de la Sofia

ECHIPA DE PISTOL STANDARD 
A ROMÂNIEI CAMPIOANĂ BALCANICĂ

SOFIA, 25 (prin telefon). 
Pe poligonul din Sofia au în
ceput întrecerile Balcaniadei 
de tir pentru arme cu glonț, 
la care participă țintași din 
Albania, Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia, România și Turcia. 
Evoluind foarte omogen, echi
pa de pistol standard a Româ
niei, alcătuită din Maria Ma- 
eovei (580 p), Ana Ciobanu 
(579 p) și Anișoara Matei 
<580 p.). a intrat in posesia 
titlului de campioană balcani
că Cu nn total de 1739 p. Din 
păcate, nici una dintre cele 
trei trăgătoare nu a urcat pe 
podium, care a fost ocupat în 
ordine de : L Galina Nedel- 
eeva (Bulgaria) cu 587 p, 2. 
Diana Mata (Albania) 582 p, 3.

Margareta Dingu (Albania) cu 
581 p. Macovei și Matei au 
ocupat locurile 4—5, iar Cio
banu, locul 6. Rezultate pe 
echipe : 1. România 1739 p,
2. Albania 1732 p, 3, Bulgaria 
1722 p. In proba de pistol li
ber, cîștigată de bulgarul Ivan 
Sipokin cu 573 p (urmat de 
Lupcio Popov tot din Bulgaria 
cu 571 pi. Ilie Petru s-a cla
sat al treilea cu 567 p, iar L. 
Stan pe locul 4 cu 566 p. 
Echipa țării noastre (celor 
doi adăugîndu-li-se Sorin Ba- 
bii, locul 10, cu 554 p) s-a 
clasat pe locul H cu un to
tal de 1687 p, nou record na
țional. Pe locul I la echipe : 
Bulgaria 1700 p, iar pe locul 
III. Iugoslavia 1634 p.

HÂNDBÂLIȘTII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI ÎN DOUĂ 
MTCIORI CU REPREZENTATIVA BULGARIEI

LOVECI. 25 (prin telefon). In 
Sala sporturilor din această lo
calitate s-au disputat două par
tide amicale, de verificare. în
tre echipele masculine de hand
bal ale României si Bulgariei. 
Evoluind bine, handbaliștii ro
mâni au dștigat ambele jocuri 
de o manieră netă imounin- 
du-se Drintr-un handbal com- 
binativ. rapid si — ceea ce 
este foarte bine — eficient în 
primul meet disputat marți 
după-amiază. victoria jucători
lor români s-a concretizat in 
repriza secundă scorul final 
fiind de 35—15 (12—9). Au mar-

VERSOWA - 70,56 ■ LA DISC
La Petri ci (Bulgaria), atleta 

bulgară Maria Vergova a a- 
runcat 70.56 m la disc, cel mai 
bun rezultat mondial al sezo
nului.

cat : Stingă 7, Bedivan 4, Ber
bece 4, Măricei Voinea 4, Du
rau 3, Folker 3. Vasilca 3. Va- 
silache 2. în cel de al doilea 
joc. disputat miercuri diminea
ța. scorul nu a mai fost atît 
de categoric ca și în primul, 
dar comportarea si superiorita
tea echipei române au fost, de 
asemenea. evidente : 20—13
(12—9). prin punctele înscrise 
de Stingă 6. Covaciu 4, Durau 
3. Bedivan 2. Berbece 2. Fol
ker. Mocanu, Bl. Voinea. An
trenorii lotului nostru au folo
sit In aceste două partide pe 
toți cei 19 jucători care au fă
cut deplasarea. în continuare, 
echipa noastră va susține mai 
multe jocuri cu echipe de club 
din R. P. Bulgaria, urmind ca 
duminică să șe Întoarcă în 
tară

„INTERNAȚIONALELE" 

DE BOX ALE FRANȚEI
în campionatele internațio

nale de box ale Franței de la 
Saint-Nazaire. Doru Marices-, 
cu l-a învins la puncte, în li
mitele categoriei mijlocie, pe( 
Damir Skaro (Iugoslavia), ca-( 
lifieîndu-se pentru semifinale.' 
La categoria ușoară. Cornel 
Sililră a pierdut la puncte la 
Dariusz Kosedowski (Polonia).

TURNEUL DE ȘAH
DE LA TBILISI

în runda a 3-a a turneului 
de sah de la Tbilisi. Margare
ta Mureșan a remizat, cu ne
grele. cu Maria Ivanka (Un
garia). Pia Cramling a învins-o 
pe Nona Gaprindașvili. Nma 
Gurieli pe Nana Ioseliani. E- 
lena Ahmilovskaia ne Tamara 
Hugașvili, Marta Litinskaia pe 
Milunka Lazarevici. Conduce 
Pia Cramling cu 2.5 p. urmată 
de Maia Ciburdanidze 1.5 p (1), 
Marta Litinskaia si Elena Ah
milovskaia 1 p (2). Margareta 
Mureșan are 0.5 p si două în
trerupte.

SCHIMBARE DE LIDER
ÎN TURUL SPANIEI

Etapa a 7-a a Turului Spa
niei. Quirze — Rassos de Pa- 
guera. 184 km, a fost cîștigată 
de francezul Eric Caritoux în 
5h42:46. în clasamentul gene
ral s-au produs modificări im
portante. Conduce spaniolul 
Pedro Delgado cu 39h27:04, ur
mat de Carioux la 11 secunde și 
Edgar Corredor (Columbia) la 
18 secunde. Fostul lider, Fran
cesco Moser, e al 18-lea. la 4:48 
de lider.

După meciul de rugby de la Aquila

INEFICACITATE, INDISCIPLINĂ TACTICĂ, 
NESUSȚINEREA PURTĂTORULUI DE BALON, 

principalele explicații ale infringerii echipei noastre
Rugbyștii români n-nu reușit 

să-și mențină titlul european, 
obținut în primăvara anului 
trecut ca urmare a unej exce
lente suite de cinci partide in 
care n-au cunoscut înfrlnge- 
rea. Ei au învins atunci, pe 
rînd, echipele Franței și Ita
liei (pe teren propriu) și Uni
unii Sovietice (la Kiev) — adi
că pricipalele contracandidate 
la supremație —, precum și 
cele ale R.F. Germania și Ma
rocului (în deplasare). Dar, 
iată, în actuala ediție a între
cerii europene de vîrf, a venit 
rîndul alor noștri sâ joace cu 
Franța și Italia „afară" și, 
drept urmare, două r.edorite 
înfrîngeri: 15—26 la Toulouse 
și 6—12 la Aquila (acesta e 
scorul real și nu 3—12, cum 
eronat a apărut în ziarul nos
tru de luni, dintr-o greșită 
transmisie a agenției France 
Presse, Podărescu și Alexan
dru fiind autorii celor două 
l.p).

Dacă față de insuccesul din 
Franța nu puteam emite cri
tici prea severe (rugbyștii ro
mâni necîștigind pînă acum 
niciodată un meci interțări pe 
teren francez) nu aceeași înțe
legere o putem avea față de 
înfrîngerea din fața .squadrei" 
italiene, chiar dacă trebuie 
să-i recunoaștem acesteia pro
gresele incontestabile din ulti
mul timp, clar exprimate și 
anul trecut în meciul de la 
Buzău (13—6 pentru ai noștri). 
Pentru că trebuie să avem 
pretenții de la o echipă care 
joacă cu mult succes, de la 
egal, cu teamuri celebre, expe
rimentate, participante la Tur
neul celor 5 națiuni.' Credeam 
că „tricolorii" noștri au depă
șit, în fine, un anume prag in
ternațional, nemaidînd credit 
așa-zisului „complex italian" 
din deplasare. Deci, echipei 
noastre — acum cu pretenții 
(justificate) — nu i se pot ac
cepta la infinit asemenea „con- 
traperformanțe" cînd ți-e lu
mea mai dragă...

Nu am fost martori la parti
da de la Aquila, așa că nc-am 
adresat antrenorului federal 
Valeriu Irimescu. cel care con
duce, alături de Theodor Ra
dulescu, de pe margine, echipa 
națională (iată, de peste 11 
ani...) cerîndu-i cîteva expli
cații.

— Am să vă spun de la în
ceput că meciul l-au pierdut 
ai noștri. Am avut mai multe 
ocazii decit „azzurrii". Alexan
dru, care s-a prezentat intr-o 
formă foarte slabă, a ratat lo
vituri de pedeapsă numeroase 
(am beneficiat de mai multe 
decit italienii) din situații ex
celente, cu o condamnabilă se
ninătate. Ca dispecer, pe pos- 
tul-cheie de „uvertură", a gre
șit mult, șutind cu piciorul 
cind trebuia să paseze și in
vers. Mai ales după pauză 
(cind am beneficiat și de aju
torul vintului), in loc să de
gajeze terenul cu șuturi lungi, 
a dat pase in situații grele, 
menținind jocul in cimpul 
nostru. Sigur, nu-i singurul 
vinovat de infrîngere. Socotesc 
de asemenea că „purtătorul 
de balon" nu a fost suficient 
susținut, ceea ce a dus la ra
tarea a cel puțin două eseuri 
sigure! Astfel, după o „mar
gine scurtă", Murariu perfo
rează, face o cursă de 30 de 
metri și placat fiind nu are
cui pasa. Paraschiv. după o
grămadă, ia balonul, face o
fentă de pasă către Aldea,
spre aripă, îl vede pe acesta 
„agățat" și intră singur, fiind 
oprit la nici un metru de bu
turi! Dacă era susținut. mar
ca fără doar și poate. Un eseu 
ca și sigur a ratat și Rădules- 
cu, el nerecepționînd o pasă 
ideală. Am avut, in plus, ci- 
teva grămezi la 5 m de ținta 
italienilor și din lipsă de con
centrare am pierdut balonul 
pe „introducerea noastră"!

— Greșeli elementare! Cum 
a fost posibil ?

— Repet, lipsă de concentra
re, de orientare și disciplină

tactică in teren. .V« s-au res
pectat indicațiile date in func
ție de starea vremii (vira), 
fiecare jucind după-. ureche 
și nu după „partitură" preci
zată. Credeam ci niște jucă
tori atit de experimentați ca 
ai noștri se vor susține mai 
mult in teren (jocul de rugby 
fiind prin excelență- un joc 
colectiv), se vor descurca mai 
bine. Slab s-au comportat, în 
afara lui Alexandru, cele două 
aripi, Fuicu și Aldea, ca și 
Borș, Dumitru, chiar Rădules- 
cu. Ceilalți mulțumitor, inclu
siv cei tineri L. Constantin, 
Pașcu și debutanții Hodorcă și 
Dumitraș, care l-a înlocuit pe 
Borș.

— Care a fost echipa? Ce 
schimbări ați făcut pe parcurs?

— Hodorcă (Codoi nu a mai 
făcut deplasarea accidentin- 
du-se în ajunul plecării), din 
min. 41, Podărescu — Fuicu, 
Lungu, Capmare, Aldea — A- 
lexandru, Paraschiv — Mura
riu, Borș (min. 60 Dumitraș), 
Rădulescu — L. Constantin. 
Dumitru — Pașcu, Munteanu, 
Bucan.

— Sîntem in preajma unor 
importante partide cu Scoția. 
Ce veți întreprinde, pentru a 
ne prezenta la înălțimea pres
tigiului cu greu eîștigat ?

— Trebuie să „mergem" pe 
două echipe: o Selecționată a 
Constanței (întărită) și o alta, 
România „A", pentru rr.eciul- 
test din 20 mai. Am selecțio
nat 40 de jucători. Cel mai 
buni, cei mai in formă vor fi 
preferați, fără idei precon
cepute...

Sigur, masa jucătorilor de 
valoare e destul de redusă. E 
adevărat, trebuie să ne bazăm 
pe acest grup de 30—40 de 
rugbyști fruntași. Contăm însă 
pe exemplara' lor putere de 
mobilizare, pe regăsirea lor in 
momentele Importante. Să 
sperăm că așa vor sta lucru
rile și de astă-dată în fața 
Scoției!

Dimitrie CALLIMACHI

PRELIMINARIILE OLIMPICE
Meciurfle din zona Asia-Ocea- 

cu au eonUauat Ia Singapore 
eu două partide din grupa -A~ 
Dupâ un Joc dramatic. Arabia 
Sanstna a învins cu S—4 Coreea 
de Sud. cattCdadu-6e pentru tur
neul final. In cea de a doua par
tidă. Ură importantă tn confi
gurația clasamentului Bahrein a 
dispus cu 1—0 de Noua Zeelandă. 
Iată configurația clasamentului 
final : 1. Arabia Saudltă 7 p. 1. 
Coreea de Sud 5 o (eolaveral 
+2). 3. Kuwait J p (golaveraj 
+1). 4. Bahrein 3 p. 5. Noua Zee- 
landă * o. Echipa Coreei de Sud 
va susține ur. Voc de baraj cu 
formația clasatâ pe locul secund 
tn grupa ..B-. în precent, tn 
această grupă clasamentul se pre
zintă astfel : 1. Qatar « p <3 j). 
Z. Irak 4 o (3 j>. 3. Malaesia 
3 p (3 j). 4. Japonia 0 p (3 j). 
Ultimele meciuri au loc astăzi.
• Comitetul olimpic din Bra

zilia a făcut cunoscut câ Jucă
torii profesioniști cu licență nu 
vor putea participa la turneul 
final olimpic de la Loa Angeles 
După cum se știe. Brazilia s-a 
calificat pentru această fază fi
nală. tn urma turneului din 
Ecuador, folosind — se pare — 
Jucători profesionist! cu lioentă. 
Antrenorul reprezentativei olim
pice. Erar de Vasconcellos, inten
ționa să folosească si la Los An
geles jucători profesionist! cu 
contract. Acum Vasconcellos va 
candida pentru postul de antrenor 

al primei reprezentative împreună 
cu Edu. fratele mal mic al lui 
Zlco.

CAMPIONATE
suedia (et. 3). Hammarby — 

Malma F.F. 1—0, I.F.K. G6te- 
borg — Gefle 2—0, Halmstad — Bra- 
ge 2—1, Elfsborg — Kalmar 2—1,

Nomkoping — Oester 1—1. A.I.F.
— Oergyte 1—0. Pe primele locuri! 
A.I.K. 4 p. Nomkoping și Ham
marby cite 3 p. Pe ultimele : 10. 
Brage 1 p. 11. Oester 1 p. 12. 
Gefle 0 p.

CEHOSLOVACIA (et. 21). Sla
via Praga — Sparta Praga 0—1. 
Lokomotiv Kosice — Plastika 
Nitra 3—1. Spartak Trnava — 
Tatran Presov 2—0, Vitkoviee — 
Cheb 2—3. Dukla Banska Bystrica
— Bohemians Praga 1—1. Teplice
— Inter Bratislava 2—2 Șlovan 
Bratislava — Zilina 2—0. Dukla 
Praga — Banik Ostrava 2—0. Pe 
primele locuri: Sparta Praga 
32 p. Dukla Praga 23 o. Bohe
mians șl Banska Bystrica cite 
28 p. Pe ultimele : 13—14. Zilina 
și Slavia cite 16 p. 16. Plastika 
Nitra 15 p. 16. Tepllce 14 p.

OLANDA (et. 31). Zwolle — 
Volendam 1—1, Tilburg — TLel- 
mond 0—0. F.C. Utrecht — For
tuna Sittard 0—0. Dordrecht — 
Feyenoord 0—3. Sparta — Haar
lem 3—4. Excelsior — Groningen 
3—0 Roda Kerkrade — Ajax 
Amsterdam 1—1. Eindhoven — Go 
Eagles 7—1, Alkamaar — Den 
Bosch 1—1. Pe primele locuri s 
Feyenoord 51 p. EindhoVen 48 p, 
Ajax 47 p. Pe ultimele : 16. Til
burg 16 p. 17. Helmood 15 n. 18. 
Dordrecht 14 p.
v ALTE REZULTATE, ȘTIRI
• In Franța au avut loc mal 

multe turnee pentru juniori, co
pii șl cădeți. Iată finalele. La 
Cannes (juniori) : Franța — An
glia 2—1. La Montalgu (cadet!): 
Brazilia — Franța 1—0. Echipe de 
copii : Bordeaux — Nantes 1—0. 
La St. Malo (juniori) Vichy — 
Belgia 1—0.
• In semifinalele „Cupei El

veției* se vor tntîlnl Lausanne
Gallen șl Aarau — Ser-— St. 

vette.

La închiderea ediției

SE CUNOSC FINALISTELE ÎN CUPELE EUROPENE
Ieri după-amiază și aseară s-au desfășurat meciurile retur 

ale semifinalelor cupelor europene. Echipele subliniate s-au ca
lificat pentru finale. în paranteze, scorurile din prima manșă. 

Iată rezultatele :
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

A. S. Roma 
Dinamo București

Juventus Torino 
F.C. Aberdeen

Tottenham
S.C. Anderlecht

CUPA U.E.F.A.
- Hajduk Split
- Nottingham Forest

- Dundee United
- F.C. Liverpool

CUPA CUPELOR
- Manchester United
- F.C. Porto

(0-2) 3-0
(0-1) 1-2

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

(1-2) 1-0
(0-2) 3-0

Reamintim datele finalelor : C.C.E. la 
Cupa cupelor la 16 mai la Basel ; Cupa 
mai (tur-retur). Amănunte în ziarul de miine.

30 mal, la Roma ț
U.E.F.A. la 9 și 23
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