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ILlI Ul 1 MHI r
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului ți statului au par
ticipat, marți după-amiază la 
adunarea festivă consacrată zi
lei de 1 Mai, Ziua solidarității 
internaționale a celor ce mun
cesc.

Intr-o deplină unitate si vi
brantă trăire patriotică, toți 
fiii țării au adus — în această 
zi de scumpă sărbătoare, de 
strălucit bilanț al marilor îm
pliniri, ai 
edificarea 
nosul lor 
eroicului 
nist, continuatorul
Înaintate tradiții ale luptei re
voluționare duse de poporul 
român, forța politică conducă
toare a societății, inima puter- 

. Jiică, veșnic tinără a națiunii. 
, In același timp, ei și-au în
dreptat gîndurile pline de dra- 

, goste și stimă spre conducă
torul iubit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care și-a dedicat în
treaga viață, gindirea și fapta 
revoluționară cauzei nobile a 
partidului, patriei și poporu
lui, binelui și fericirii națiunii. 
Înfloririi continue a României, 
în deplină libertate si indepen
dență, triumfului idealurilor 
socialismului și păcii.

Aceste înalte ginduri si sim
țăminte și-au găsit o vie $1 
pregnantă expresie in primirea 
însuflețită făcută tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu de miile de 
bucurcșteni prezenți în Parcul 
Tineretului, care au aclamat 
îndelung pentru partid și 
secretarul său general, pentru 
patria noastră socialiști, pentru 
minunatul ei Popor, construc
tor victorios al socialismului. 
Coruri reunite au intonat atît 
de îndrăgitul cintec .Partidul 
■— Ceaușescu — România".

Aceeași atmosferă entuziastă 
domnea și în Palatul Sportu
rilor și Culturii, care * găz
duit adunarea festivă.

In uralele și ovațiile celor 
prezenți 
diu au 
Nicolae 
Elena 
Constantin Dâscălescu, 
Banc. Emil Bobu. Lina Cioba
nii, Ion Coman. Nicolae Con
stantin, Ion Dincă, Min Do- 
brescu. Ludovic Fazekas, 
Alexandrina Găinușe, Manea

istoricelor izbînzi in 
noii orînduiri — pri
de caldă recunoștință 
nostru partid coma- 

cclor mai

la adunare, 
luat 

Ceausescu, 
Ceaușescu,

___  în prezi- 
loc tovarășul 

tovarășa 
tovarășii 

Iosif

Mănescu, Paul Niculescu, Con
stantin Olteana. Gheorghe O- 
prea. Gheorghe Fană, Ion Pă
tau. Dumitru Popescu. Gheor
ghe Radulescu. Die Verdeț, Ște
fan Andrei. Ștefan Birlea^Nicu 
Ceaușescu. C 
Petru Enache, 
colac Giosan, 
Ana Mureșan. 
cu. Ion Radu.
Totu. Ion Ursu, 
ter. Silviu Curticeanu, Constan
tin Radu.

A fost intonat Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Adunarea festivă consacrată 
zilei de 1 Mai a fost deschisă 
de tovarășul Gheorghe Pană, 
membru aJ Comitetului Politie 
Executiv 
prim-secretar 
municipal 
primarul

Despre 
a 
membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al 

prim viceprim-ministru 
al guvernului.

Marea adunare a luat sfîrșii 
intr-o atmosferă de vibrant s> 
înălțător patriotism.

tn continuare, a avut loc un 
frumos spectacol festiv dedi
cat zilei de 1 Mai.

La ieșirea din sala Palatului 
Sporturilor și Culturii și pe 
aleea centrală a Parcului Ti
neretului. mii de bucureșteni 
au intimpinat din nou pe secre
tarul general al partidului cu 
aceleași sentimente de dra
goste si prețuire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu răs
pund cu căldură si prietenie 
acestor emoționante manifes
tări cu care sint înconjurați de 
miile de bucureșteni. la ieșirea 
din parc fiind invitat! să se 
prindă într-o mare horă.

In uralele mulțimii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu își iau, apoi, 
un călduros rămas bun de la 
numeroșii cetățeni prezenți la 
această emoționantă manifestare 
prilejuită de sărbătorirea zilei 
de 1 Mai, care s-a constituit Js 
intr-a vibrantă expresie a dra- 
gostei și recunoștinței nețărmu- 
rite a națiunii față de Partidul 
Comunist Român, față de con- 
ducătorul incercat al partidului ți 
și statului, inițiatorul tuturor iz- Și 
binzilor dobîndite de poporul țs 
român pe calea luminoasă a î? 
socialismului comunismului. 2?

Gheorghe David, 
Mihai Gere. Ni- 
Suzana Gâdea, 
Tudor Postelni- 

Ion Sloi an. loan 
Richard Win

s

•••

1 Mai 
Dincă. 
Politic 
P.C.R.,

al C.C. al P.C.R., 
al Comitetului 

București al P.C.R.. 
general al Capitalei, 
semnificația zilei de 
vorbit tovarășul Ion

$
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ROMANIA
A.

ANGLIA 0-0
DUPĂ UN JOC DOAAINAT DE „TRICOLORI"

0—0 pe teren 
obținut chiar

In general, un 
propriu, fie el 
și in compania unei echipe de 
forța Angliei (14—0 in grupă) 
creează o senzație de neîmpli- 
nire. Dar iată că. de astă da
tă. „tricolorii" au fost cei care 
au făcut majoritatea marilor 
faze ale partidei, dind deseori 
eistig de cauză fotbalului con
tinental in duelul său istoric 
cu Insula. Am putea spune că 
miercuri, in fața Angliei, fot
baliștii români au jucat mai 
generos și mai dens decit în 
nartida devenită clasică cu 
Italia, ei eutezind mai mult, 
riscind mai mult, schimbînd 
registrele si flancurile cu o 
anume ușurință, caracteristică 
unei echipe mature. Finalmen
te. cronicarul poate să afirme 
că acest 0—0 a avut un profil 
de 4—2 in favoarea echipei Ro
mâniei. un match care. dacă 
ar fi fost punctat ca la box, 
ar fl oferit un 59—57 pentru 
echipa lui Ștefănescu.

DE LA LUCESCU LA 
BRYAN GLANVrUE

încercând o sinteză, să luăm 
ca repere două din declarațiile 
la cald, imediat după meci. 
Spunea Lucescu : .Am încercat 
toate manevrele. Am jucat 
destule minute de fotbal ca
racteristic Europei centrale — 
care e și al nostru —. am ju
cat și englezește, am avut (prin 
Hagi) scurte reprize de fotbal 
brazilian, dar golul, din păcate, 
golul pe care l-am fi meritat 
nu a venit". La cîțiva pași de 
Lucescu. Glanville. trimisul lui 
„Sunday Times" si trimis™ 
permanent la turneele finale 
ale Campionatului mondial: 
„Ii datorăm lui Shilton acest 
0—0". Să completăm aceste 
două repere cu un regret al 
lui Lucescu („Oh, dacă Hagi 
ar fi avut un an in plus I"), 
pentru a oferi, de 
bloul meciului.

Echipa României a 
mult fotbal, a avut 
tru mai bogat. Ea a
si o frumoasă prospețime. In 
pofida faptului că a avut des-

fapt, ta-

jucat mal 
un regis- 

manifestat

Ziua tineretului

ENTUZIASTE FINALE PE TARA»

1»

• „Cupa Congresul al Xll-lea al U.T.C." — o 
cativ „Pentru apărarea patriei" - o _ ___,

• In probele de cros - mii de participant! ; in tribune - 25 000 de spectatori

BUZĂU, 2 (prin telefon). E-
Venimentul sportiv central or
ganizat anul acesta în Ziua de

splendidă sărbătoare sportivă • Complexul apli- 
amplâ ți convingătoare demonstrație de măiestrie

2 mai, de „Ziua Tineretului", 
a avut drept gazdă municipiul 
Buzău, acolo unde, sub em-

Start in marele cros organizat in cadrul manifestărilor sportive 
dedicate Anului Internațional al Tineretului. Foto : A D. NEAGU

s Ki
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................ •

blema Anului Internațional al 
Tineretului, finalistii Crosului 
tineretului, cei mai vrednici 
dintre cei aproape 4 milioane 
de atleți, care s-au prezentat 
la prima etapă a întrecerii. 
si-.au desemnat acum campio
nii pe tată ai „Daciadei".

Ediția 1985 a Crosului tine
retului și-a sporit semnificația, 
fiind dotată cu trofeul „Cupa 
Congresul al Xll-lea al 
U.T.C.", ca un cald 61 vibrant 
omagiu adus apropiatului fo
rum al 
noastră.

Deschis
Carolică. 
mitetului 
P.C.R.. i 
de organizare, bogatul program 
al manifestărilor sportive orga
nizate cu prilejul finalelor

Tiberiu STAMA

tineretului din tara

1 de tovarășul Vasile 
prim-secretar al Co- 
judetean Buzău al 

președintele Comisiei

(Continuare in pag. 2—3)
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Cămătaru sau copta... golului de la Stockholm, cu o diferență 
de cițiva -------- ‘ 'centimetri

tui jucători nerefăcuți (Iorgu- 
lescu. Coras. Klein). A venit 
în compensație vitalitatea cra- 
iovenilor. Fundașii laterali, 
Ungureanu si Negrilă. au fost 
într-o vervă deosebită, stimu- 
lind mereu, prin sprinturi, o 
linie de mijloc care a dus greul 
unei munci invizibile în duelul 
cu un „mijloc" de clasă, care 
a sfîrsit prin a ceda, terito
rial. insistentei unei echipe a- 
vîntate. mai ales dună pauză.

CAMATARU, DEASUPRA 
TUTUROR

Deasupra tuturor 
miercuri Cămătaru. 
bun jucător de ne
bordant pe toate culoarele, să-

ritor, cîștigînd 
duelurile la cap 
numite Butcher 
mortizînd mingi 
o măiestrie demnă de un Bă
lăci. depășind adversari directi 
cu o forță atletică... englezeas
că. închizind culoare chiar 
!n careul propriu. într-un 
vînt un Cămătaru care l-a 
pășit pînă si ne cel de la 
sabona. din meciul cu Benfica 
— confirmă cei care au văzut 
ambele jocuri. La terminarea

aproape toate 
cu „turnurile" 
si Wright, a- 
pe piept cu

5i 
cu- 
de- 
Li-

s-a aflat 
cel mai 
teren, de-

loan CHIRILA
Fotografii de Dragoș NEAGU

și lorgu BĂNICA

(Continuare in pag. 2—3)

In „repriza culiselor", la vestiare

Bobby Robson „ECHIPA ROMÂNIEI
PASTREAZA SANSE MARI DE CALIFICARE"

...10... 9.„ 8... 7... 6...
Minutele trec încet, extrem 

de încet pentru formația oas
pete, care își apără, stringind 
din dinți, un 0—0 la București. 
In scopul de a mai răsufla 
acolo, pe banca sa, Bobby Rob
son încearcă să mai taie tem- 
poul „tricolorilor", operînd o 
nouă schimbare. Pe gazon, ce
lălalt Robson, Bryan, șeptarul- 
dispecer, trimite „acasă" de la 
30 de metri. Wright și Butcher, 
„măturind" din 
nat", caută tușa ca pe 
in care fotbalul nu se 
țise încă de... rugby.

S-a scurs, astfel, și 
minut al partidei, urmărită, la 
fata locului, de zeci de mii de 
oameni, precum și de milioane 
de telespectatori. O nouă „re
priză". mai lungă, de circa o 
oră, va începe, însă, sub tri
bunele din care a plecat și ul
timul spectator, la vestiarele 
unde trupurile celor 24 de ju
cători. biciuite intr-o încleș
tare de 90 de minute rar întîl- 
nită, sint încă încordate...

în ușa cabinei, îmbrăcat mai 
demult, Gino Iorgulescu nu-și 
poate ascunde un justificat 
gînd de nemulțumire : „Tre
buia să învingem ! Am avut 
mai multe ocazii ca ei. dar go
lul, atît de așteptat, n-a ve
nit !"

înăuntru, în cabină. Mircea 
Lucescu, cu 
de cute, ca 
trecut de 50 de ani. deși n-a 
împlinit încă 40, simte nevoia 
să-și descarce din sufletul 
greu : „Cred că de multă vre
me Anglia n-a fost dominată 
atît de copios. Angajindu-se 
exemplar Ia un efort care de
pășește considerabil ceea ce 
arată meciurile din campionat.

CLASAMENTUL GRUPEI

1. Anglia
2. Irlanda de
3. Finlanda
4. România
5. Turcia

4
Nord 5

4
3
4

3
3
2
1
0

1 
o 
o
1 
o

A IlI-a

14- 0
7- 5
4- 8
5- 3
1-15

AU MAI KAMAS DE JUCAT

.cimpul mi- 
vremea 
despăr-

ultimul

fruntea brăzdată 
a unui antrenor

22.V. Finlanda — Anglia; 6.VI. 
Finlanda — ROMANIA ; 28.VIII. 
ROMANIA — Finlanda ; 11.IX.
Turcia — Irlanda de Nord și 
Anglia — ROMÂNIA; 25.IX. Fin
landa — Turcia : 16.X. ROMANIA 
— Irlanda de Nord și Anglia — 
Turcia ; 13.XI. Anglia — Irlanda 
de Nord ; 14.XI. Turcia — RO
MANIA.

fotbaliștii noștri au arătat to
tul : să joace 
firul ierbii, și 
la întilnire, în 
vei adverse.
apărat extraordinar" Și rezul
tatul, ce crezi ? „Ne dezavanta
jează, desigur, dar jocul prac
ticat de echipă — cel puțin la 
nivelul Angliei, prezumtiva 
ciștigâioare a grupei — îndrep
tățește, în continuare, 
țele mele in calificarea 
neul final al C.M. din 
Lingă noi, antrenorul 
Rădulescu sintetizează 
ximum :
meci, partenera noastră s-a vă
zut nevoită să distrugă 
ceea ce construiam noi. 
incit, nu încape vorbă, 
za» nu reflectă cele petrecute 
în teren".

Calm și lucid, ca în teren, 
Costică Ștefănescu ne surprin
de plăcut cu următoarea apre-

Si cu mingi la 
cu pase lungi, 
spaiele defensi- 
Shilton, însă, a

speran
ța tur- 
Mexic". 
Mircea 

la ma-
„Trei sferturi din

tot 
Așa 

„remi-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in r>ag. 2—3)



Aproape 400 de „speranțe44 la o mare

acțiune de selecție la tenis

COPII TALENTAT! SINT DESTUI.

CIJI VOR DEVENI PERFORMERI?

După Campionatul Balcanic feminin de volei

UN TEST PIERDUT (mai ales) 
LA CAPITOLUL ATLETIC

ca drul 
astfel: 

de 4

S-a încheiat cea de-a treia 
ediție a acțiunii de selecție 
pentru copii organizată de 
Centrul republican de pregăti
re ,,23 August" al federației de 
tenis, in vederea depistării e- 
lementelor de perspectivă șl a 
completării loturilor naționale 
de copii și juniori. Au fost 
înscriși 378 de fete și băieți din 
toată țara, la cinci categorii de 
vîrstă (9. 10. 11. 12 și 13 ani). 
Numărul record de participa
re reține, desigur, atenția. Vor
bind de la sine despre preocu
parea pentru extinderea prac
ticării tenisului. S-a aplicat 
sistemul „dublu k.o." (un jucă
tor părăsește competiția nu
mai după ce a pierdut și al 
doilea meci, în recalificare), iar 
primii 8 clasați au jucat tur
neu (fiecare cu fiecare). Spor
tivii care s-au clasat pe locu
rile 1—4 la fiecare categorie 
au fost luați în evidență de 
federație și voi face o pregă
tire centralizată în 
Centrului republican, 
copiii din București 
ori pe săptămînă, iar cei din 
provincie vor fi chemați tri
mestrial, de două oii cite 10 
zile. In felul acesta, va exis
ta un control riguros al sta
diului lor de pregătire și va 
fi cunoscut nivelul la care ei 
se află la un moment dat.

Această selecție s-a dovedit 
utilă in primul rînd prin fap
tul că a confirmat încă o dată 
activitatea bună din unele cen
tre de tenis, caie au apărut 
in ultimii ani, cum ar fi E- 
lectrica Timișoara, C.S.Ș. Re
șița. C.S.Ș. 2 Constanța, Meca
nica Bistrița. Se cuvin eviden
țiate aici și cîteva nume de 
antrenori: Elena Mocuța, Gri- 
gore Geantă, Tiberiu 
Viorel Pop, Constantin 
Constantin Cosmescu, 
Vasilescu. Au fost însă 
buri care au tiimis copii ce 
nu stăpîneau cunoștințele mi
nime necesare susținerii unui 
meci de tenis. Este cazul C.S.Ș. 
St Gheorghe, Constructorul 
Galati. C.S.Ș. Pitești și al sec
țiilor bucureștene I.T.B. și 
I M.G.B. care .noi fiind. - se 
află abia in faza de învățare 
a copiilor. De asemenea. și 
cluburile Dinamo, Progresul. 
Politehnica București au în
scris (pe lingă tenismani frun
tași) o serie de sportivi insu
ficient instruiți. Nu toți antre
norii au ințeles că această se
lecție este făcută 
tarea celor mai 
combativi și mai 
cei mai buni și

inițiere.
fost copii (afirmați ante- 
la alte concursuri) care 
detașat clar, ca Traian 

Alexandru Băneilă

Mi kîo, 
Dima, 
Livia 

și clu-

pentru depis
tai entati, mai 
buni dintre 
nu o acțiune

de...
Au 

rior. 
s-au 
Georcescu.

ENTUZIASTE FINALE PE ȚARĂ ÎN CADRUL „DACIADEI"
(Urmare din pag. 1)

Crosului tineretului, acum la 
a 18-a ediție., s-a bucurat de 
participarea unui public entu
ziast aproape 25 000 de specta
tori iubitori ai sportului, ore- 
zenti în tribunele stadionului 
Gloria. Ei au încurajat si au 
răsplătit cu aplauze pe toți 
particioantii la această gran
dioasă acțiune sportivă. Mai 
întîi ne cei care au luat star
tul in Crosul Anului Interna
tional al Tineretului (A.I.T.), 
aproape 4 000 de atlețî si 
atlete din iudetul Buzău, 
din rîndul cărora s-au de
tașat Maria Mihăilă si Alexan
dru Caloianu. Apoi pe rînd. 
între probele nronriu-zise ale 
Crosului tineretului au primit 
aplauze oarasutistii Martin Fo- 
dor Traian Gheorghiu si Ion 
Panait aeromodelisti localnici 
si din alte iudete pilotul de 
zbor acrobatic Valerin Zamfir. 
Participantii la demonstrațiile 
de gimnastică ritmică pregă
tite de profesoarele Ioana Cos- 
tea si Mioara Voicu precum 
si sportivii care au compus o 
reușită alegorie de demonstra
ții la box lupte, volei handbal, 
fotbal si iudo — viitori sportivi 
de performantă buzoieni.

Prima probă din cadrul Cro
sului tineretului desfășurată 
in limitele categoriei 15—16 ani 
fete fi 500 m) a revenit Adria
nei Gîrbacea elevă la școala 
din Valea Rîmnic'ului (Buzău).

Cătălina Cristea (10 ani). An-

evidențiați, cit și antre- 
lor trebuie să înțeleagă 
că de la remarcarea pe 
intern pînă la afirmarea

și primii 4 clasați: 
Hartweg (Electrica 
C. Toader (C.S.Ș. 
Nistor (Electrica 
C. Obretin (Pro-

și ........................
drei Pavel și Irina Spîrlea (11 
ani), Angela Kerek (13 ani), 
dar și unii care au apărut ca 
surprize plăcute: Cristian Zetu, 
Simona Petru, Dinu Pescariu 
și mai ales Adrian Voinca 
(deși s-a clasat numai pe lo
cul 6 în final). Ei au arătat 
calități deosebite: combativitate 
și foiță în lovituri. Atît spor
tivii 
norii 
însă 
plan 
pe plan internațional este un 
drum lung și greu, care cere 
foarte multă muncă. De aceea, 
salutăm hotărirea federației de 
a chema pentru selecție numai 
copii pînă la 13 ani, ținind 
cont de faptul că vîrsta de a- 
firmare internațională a scăzut.

Selecția s-a desfășurat în 
bune condiții, pe patru baze 
sportive: Dinamo, Steaua,
T.C.B. șl „23 August". în pri
vința organizării și a discipli
nei concurenților, cuvinte de 
apreciere. Numai unii părinți 
— prin intervenții, discuții și 
contestații — au umbrit, oare
cum, reușita acțiunii.

Dai iată 
9 ani: P. 
Timișoara), 
Reșița), S. 
Timișoara), 
greșul); Mirela Ivănceanu (Di
namo), Elena Maurer (Progre
sul), Diana Grigoroiu (Pionie
rul Pitești), Ana Andreescu 
(Viitorul Pitești); 10 ani: T. 
Georgescu (Dinamo), A. Bănci - 
lă (Dinamo). P. Ceuca (Meca
nica Bistrița), A. Văcărescu 
(C.S.Ș^ Reșița); Cătălina Cris
tea 
nu 
nea 
tie Hartweg _ (Electrica 
șoara): 11 ani: A. Pavel (C.S Ș. 
2 Constanța), D. Pescariu (TCB- 
TMUCB), A. Rădulescu (TCB- 
TMUCB), S. Gima (C.S.Ș. 2 
Constanța); Irina Spîrlea (Di
namo), Simona Petru (CSȘ Re
șița), Ruxandra Mățăoanu (Di
namo), Mihaela Ceoltei (Poli
tehnica București); 12 ani: B. 
Peia (C.S.Ș. Reșița). T. Buta- 
ru (C.S. Argeș), Ș. Stănilă 
(Progresul), D. Munteanu (TCB- 
TMUCB); Csilla Szakacs (Să
nătatea Oradea), Monica Năs- 
tase (TCB-TMUCB), Andreea 
Vane (Electrica Timișoara), E- 
loriana Stoica (C.S Ș. Pitești); 
13 ani: G. Preda (TCB-TMUCB). 
C. Teodorescu (Steaua), C. Di- 
țu (C.S.Ș. 2 Constanta), S. Ma
tei (Dinamo); Angela Kerek 
(Electrica Timișoara), Loredana 
Bujor (Dinamo), Mihaela Ro- 
zor (Sănătatea Oradea), Isabe
la Martin (C.S.Ș. Pionierul Pia
tra Neamț).

Doino STANESCU

(Dinamo), Aura Zărnovea- 
(Dinamo), Antoanela Voi- 
(C.S.Ș. Reșița), Anne-Ma-

— ■ ■ Timi-

Un prim succes al sportivilor 
gazdă, care a entuziasmat tri
bunele. mai ales că si în pro
ba băieților, la aceeași catego
rie de vîrslă (2 000 m) primul 
care a trecut linia de sosire a 
fost tot un buzoian. Mihai Do- 
bre. elev la școala din comuna 
Cochirleanca. Proba categoriei 
17—19 ani) fete (2 000 m) a re
venit Danielei Bran, de la li
ceul industrial nr. 5 București, 
in timp ce băieții de la aceeași 
categorie (3 000 m) si-au desem
nat campionul în -persoana lui 
Eugen Dobrescu, de la liceul mi
litar „Tudor Vladimirescu" din 
Craiova. In fine proba peste 
19 ani fete (2 000 m) si băieți 
(5 000 m) a fost cistigată de re
prezentanții municipiului Bucu
rești. Maria Alexandru, mun
citoare la Postăvărla română, 
si respectiv Radu Hușman. 
lăcătuș la I.M.G.B. Epilogul în
trecerilor atletice l-a constituit 
o inedită cursă de cros susți
nută de sportivi fruntași prin
tre care campioanele olimpice 
Maricica Puică si Doina Me- 
linte.

A fost o zi cu totul deose
bită pentru buzoieni si pentru 
tinerii care au reprezentat toa
te iudetele patriei — un mo
ment de adevărată sărbătoare, 
o zi a tineretului cu tineri si 
pentru tineri care a demon
strat forța seninătatea si bucu
ria de a trăi a generațiilor in 
plină formare care orin grija 
Părintească a partidului iS’ 
împlinesc cele mai înaripate 
năzuințe.

Reprezentativa noastră femi
nină de volei nu ne-a oferit 
satisfacția unei victorii în edi
ția a 16-a a Campionatului Bal
canic care, la Pitești, S-a bucu
rat de o bună organizare — 
gazdele . primind binemeritate 
elogii din partea delegațiilor — 
și de o remarcabilă afluență de 
public. în cele 5 zile de con
curs, echipa română a invins 
destul de lejer pe acelea infe
rioare ei (Turcia, Grecia, Iu
goslavia), dar unul singur era 
adevăratul test al capacităților 
sale, meciul cu campioana bal
canică, reprezentativa Bulga
riei, aflată (chiar dacă după 
restructurare nu a ajuns la de
plină maturitate) pe o poziție 
fruntașă în Europa. Un examen 
important, pe care echipa noas
tră nu l-a trecut, cu tot avan
tajul terenului propriu.

Puteau să treacă, la ora res
pectivă, voleibalistele noastre 
acest test ? N-ar fi fost exclus, 
pentru că, după ce au cîștigat 
primul set cu mari eforturi, 
dacă ar fi triumfat șl în ur
mătorul (în care au condus cu 
14—11), n-ar fi fost exclus ca 
soarta întilnirii să aibă cu to
tul altă istorie. Dar un rezul
tat pozitiv — o spunem cu tot 
regretul pentru neobținerea lui 
— ar fi slujit doar ca apa
rentele să fie luate drept rea
lități. Iar rezultatul — înșelă
tor — ar fi fost invocat ca 
pas pe un drum ascendent. 
Chiar și antrenorul principal 
N. Humă — firește, necăjit 
după meci — era tentat să cal
culeze pornind de la acel 14—11 
din setul doi și deci de la mo
tivații de ordin psihic. Numai 
că, pînă la urmă, a trebuit să 
apeleze la explicații mai de 
fond, ca defecțiunile de pre- 
luare-serviciu, de blocaj, de 
mobilizare, explicabile prin in
suficientul timp de lucru cu 
lotul.

Pentru a avea o explicație 
mai completă, trebuie să por
nim de la cîteva concretizări, 
și anume : cu adversare de va
loare medie voleibalistele noas
tre realizează în general un joc 
bun, echipa etalînd disponibi
lități tehnico-tactice. fizice și 
psihice, dar în fata unor ad
versare în stare să le creeze 
probleme aceste disponibilități 
se exprimă discontinuu, evolu
ția devenind sinuoasă : la ast
fel de meciuri rezistenta de 
concurs scade vertiginos pe 
parcurs, ceea ce ne face să 
credem într-o insuficientă pre
gătire altletică : se constată că 
unele jucătoare sînt folosite pe 
un anumit post la echipa na
țională si pe altul la cea de 
club (cazul Ioanei Cotoranu 
care, din fericire, se adaptează

Primii 3 clasați în Crosul 
tineretului : 15—16 ani fete : 1. 
Adriana Gîrbacea (Buzău) 2.
Aurica Buia (Dolj) 3. Gabriela 
Boureanu (Iași) ; băieți : 1.
M. Dobre (Buzău) 2. V. Băluță 
(București) 3. I. Oprea (Te
leorman) ; 17—19 ani fete : 1.
Daniela Bran (București) 2. 
Daniela Diaconu (Vîlcea) 3. 
Valentina Cîrjan (Teleorman) ; 
băieți : 1. E. Dobrescu (Doli) 
2. I. Lavric (Brașov) 3. G. Voi
cu (București) : peste 19 ani

Maria Alexandru
2. Ioana Duță

3. Jeni Caraman

fete : 1.
(București) 
(București)
(Buzău) ; băieți : 1. R. Hușman 
(București) 2. M. Schmidt (Mu

ADMINISTRAȚIA DE STAI
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi. 3 mal va avea loc in 
București. în sala clubului din str 
Doamnei nr. 2. cu începere de la 
ora 16.30 Numerele extrase vor ti 
radiodifuzate la ora 19 pe progra
mul II la ora 23 pe programul 
T precum și sîmbătă dimineața la 
ora 8.55 tot pe programul I. Du
pă efectuarea operațiunilor de 
tragere, va urma filmul ,,Polițist 
sau delincvent14. Intrarea liberă.

• AST AZI și MÎINE. ultimele 
zile pentru procurarea biletelor 
la prima tragere LOTO 2 din a- 
ceastă lună, respectiv de dumi
nică 5 mai a.c.

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 1 MAI 1985. Extragerea I: 
22 24 10 41 30 8 ; Extrage- 

mai ușor la astfel de schim
bări), iar altele sînt menținute 
în sextetul de bază numai pen
tru înălțime (cum a fost cazul 
Irinei Velicu. care a făcut un 
turneu slab, de la un cap la 
altul, indiferent de valoarea 
adversarelor), deși această idee 
nu s-a dovedit grozavă, deoa
rece de pildă blocajul înalt, 
însă greoi în mișcare, nu prea 
s-a găsit pe fază sau pe locul 
de atac al voleibalistelor bul
gare; pe de altă parte, execu
țiile de bază (serviciul și 
preluarea în special) nu sînt 
constante, scăzînd vertiginos.

Este adevărat că jucătoarele 
noastre de lot vin cu această 
insuficientă pregătire atletică 
de la echipele de club, care, 
deși aflate în competiția inter
nă de cîteva luni, desfășoară 
o pregătire sub cerințe, mai 
ales sub aspectul atletic (fără 
de care în joc nu se pot va
lorifica depl’n nici cunoștințele 
tehnico-tactice). Pornind de la 
această constatare, am -cerut 
medicului de lot, Ecaterina 
Flora, să ne prezinte situația 
din unghi medical. Și am notat 
cîteva date reieșite dintr-un 
test complex efectuat la Cen
trul de medicină sportivă si 
din observațiile interlocutoarei, 
date care — credem — vin să 
întărească supozițiile noastre. 
Le redăm telegrafic: exces de 
tesut adipos la mai multe ju
cătoare (un balast de 5,9—9.5 
kg) : deficit de masă muscu
lară activă (de la 5,2 la 11,2 
kg) ; ridicătoarele depășesc 
greutatea optimă cu 2—4 kg ; 
detenta se situează la cote me
diocre : între 70 cm — Crina 
Răuță Si 54 cm Otilia Szentko- 
wics ; în ansamblu, echipa pre
zintă indici deficitari de forță ; 
indicii biologici ai capacității 
de efort (în special la capito
lul rezistentă) sînt sub cerințe 
la foarte multe sportive ; ca
pacitatea de efort anaerobă se 
cere mult îmbunătățită... In 
concluzie. deficiențe privind 
capitolul pregătirii fizice ge
nerale si specifice si raporturi 
necorespunzătoare privind com
poziția corporală.

Iată, așadar, explicațiile, pe 
bază de teste de necombătut, 
ale evoluției echipei noastre 
reprezentative — în general 
descendentă — și confirmarea 
ei prin rezultate în confruntă
rile cu valorile europene și 
mondiale. Cum vor explica an
trenorii de la cluburi deficien
tele elevelor lor chemate la 
lot ? Și ce măsuri se vor lua 
pentru îndreptarea situației în 
viitor ?

Aurelian BREBEANU

reș) 3. M. Ilie (Prahova). Pe 
județe : 1. Municipiul , Bucu
rești 2. Buzău 3. Dolj.

*

Tot la Buzău s-au încheiat 
întrecerile ediției a 8-a a Com
plexului aplicativ „Pentru apă
rarea patriei", o frumoasă de
monstrație de măiestrie sporti
vă. Cîștigători : ciclul II fete 
— Buzău, băieți — Brașov ; 
ciclul III—IV fete — munici
piul București, băieți — Bu
zău. Clasament general ne am
bele cicluri : 1. Buzău 2.
Municipiul București 3. Praho
va.

LDID-PmOSPORT INFORMEAZĂ
rea a 11-a: 28 25 27 7 32 39. 
Fond total de cîștiguri : 917.343 
lei. din care 16.254 lei. report 
la categoria 1.

• CIȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 28 
APRILIE 1985. Cat. 1 : (13 re
zultate) 1 variantă 25% autotu
rism DACIA 1300 : cat. a Il-a : 
(12 rezultate) 1 variantă 100% 
a 43.267 lei și 26 variante 
25% a 10.817 lei ; cat. a III-a : 
(11 rezultate) 7 variante 100% 
a 5.533 lei si 363 var.ante 25% 
a 1.383 iei. Autoturismul Dacia 
1300 a fost obtinut de BECA 
COSTICA din București care 
mai obține și o suită de cîștî- 
guri de 48.800 lei.

Hagi, mereu in prim-plan. Dar golul

ROMANIA AN
(Urmare din pag I)

Cămătaru spune 
îi convine de mi- 
atletic al englezi- 
acestor jucători în 
harnici (cu excep-

meciului. 
zîmbind că 
nune locul 
lor. In fata 
primul rînd 
tiile de rigoare numite Fran
cis, Waddle.
Robson, miercuri 
Cămătaru a putut 
mere" tehnice pe 
Ie încearcă în campionatul nos
tru. Ne gîndim la mingea din 
start trecută printre picioarele 
lui Butcher (deși „ironia" nu-1 
caracterizează), la controlul fin 
în duelurile directe, la mingea 
liftată cu stîngul. spre final, 
care l-a surprins în fata porții 
pe Coras. Intr-un cuvînt Că
mătaru a fost compresorul unui 
motor bine rodat.

probabil și 
mai șters), 
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care nici nu
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DE CE N-AM CÎȘTIGAT, 
TOTUȘI ?

Sigur că Shilton a fost în zi 
mare. El a scos cîteva mingi 
de gol. Dar „explicația Glan- 
ville" trebuie completată cu 
cea a lui Lucescu. Acest mare 
talent care se numește Hagi 
a avut de trei ori meciul în 
mină. El a eliminat cu usurin- 
ta-i caracteristică doi adver
sari. a avut chiar si cutezanța 
de a angaja pivotul — de trei 
ori Coras —, dar nu a mai avut 
concentrarea urmăririi fazei cu 
sufletul la gură, poate si pen
tru că nu a crezut în capaci
tatea coechipierului său alb- 
negru de a continua faza la 
acel nivel de vîteză. Ajungînd 
aici, să facem precizarea că 
Marcel Coraș. neobservat de 
multi, a avut un serviciu impe
cabil. scoțînd mingea din gră
madă cu măiestria unui ta- 
lonneur versat, ceea ce a sur
prins masiva apărare engleză. 
Facem această afirmație cu 
convingerea că ..sfredelul" nu
mit Hagi va putea perfora. în 
viitor. în primul rînd în mă
sura în care va putea reprimi

UN n
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în preliminariile C. E

CEHOSLOVACIA ROMAN
TURNOV, 2 (prin telefon). 

Deși în Cehoslovacia a nins 
viscolit luni și marți, și cu toa
te că miercuri a plouat aproape 
toată ziua, terenul din Tumov 
(pe care a jucat un meci de 
verificare, cu o săptămînă în 
urmă, și naționala tării gazdă, 
care s-a pregătit pentru parti
da cu echipa R. F. Germania) 
a foșt bun de joc și nu a in
fluențat decît în mică măsură 
desfășurarea partidei ; o parti
dă grea pentru tinerii noștri 
„tricolori", așa cum se antici
pa, dar pe care ei au abordat-o 
cu destul curaj și aplomb. Și 
dacă Popescu (min. 4) și Nută 
(min. 8) ar fi fost mai atenți 
și mai preciși în execuții, e- 
chipa noastră ar fi putut chiar 
deschide scorul și altfel s-ar fi 
jucat in 
tind, ca 
violent, 
poartă), 
tuit. au 
tac, Nemecek (min. 29) și Za- 
jicek (min. 38 și 44) irosind, la 
rîndul lor. rarisime ocazii de a 
deschide scorul. Repriza, domi
nată de jucătorii antrenați de 
M. Kvacek. s-a încheiat, totuși, 
fără gol. cele opt cornere de la 
poarta lui Leu fiind ușor res-

continuare. Or. ei ra- 
și Lupu in min. 23 (șut 

milimetric pe lingă 
gazdele s-au dezlăn- 
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postbelică — pe 
și la București —,

JOCUL, DE LA UN MINUT LA ALTUL

'tat

masiv 
ictionat 
•te mo-

in epoca 
Wembley 
„tricolorii" nu au pierdut nici 
un meci.
de la Guadalajara, compensată 
de victoria din 1980.) Cum se 
noate explica acest palmares 
paradoxal pentru toti comenta
torii europeni ? Probabil că la 
bază se află tot marele adevăr 
care oferă destule șanse su- 
Dletei în disputa ei cu rigoarea.

Bineînțeles că toate aceste 
considerații, care apreciază jo
cul — fie el neîmplinit pe ta
bela de scor — al echipei Ro
mâniei pot avea acoperire — 
asa-i în fotbal — numai dacă 
..tricolorii" vor trata apropiatul 
meci de la Helsinki cu aceeași 
seriozitate si vor înscrie în 
caietul lor de sarcini și obli
gația absolută de a se prezenta 
în plenitudinea mijloacelor fi
zice. Este o obligație care tine 
de faptul că în această pri
măvară interesele echipei na
ționale Bînt de departe De 
prim-plan. fără nici o excepție.

(Râmîne înfrângerea

Vreme închisă. Cînd echipe
le au intrat pe teren, soarele 
se juca printre nori. A plouat 
înainte de meci și cu intermi
tență în prima repriză, atît cît 
să facă gazonul alunecos, mai 
ales pentru minge, 
noastră a avut lovitura 
cepeie, dar atacul pe 
dreaptă a eșuat, pentru 
același minut Ștefănescu 
respingă în afara terenului o 
minge periculoasă. A urmat o 
perioadă ele tatonare, pînă în 
min. 8, cind la o lovitură li
beră Sansom a reluat cu capul, 
dar Lung a reținut. Peste două 
minute, o nouă lovitură de cap 
(Steven), peste poartă. Primul 
moment dificil pentru Shilton, 
în min. 12, cînd a reținut ba
lonul la limita interioară a ca
reului său. Dar, în 
moțiile au cuprins 
dionul: Barnes a 
lovitură liberă de 
Robson s-a inăifat 
înșelător, balonul eu eapul in 
bara din stînga, aproape la 
vinctu. Peste un minut, din lo
vitură liberă de la 35 de metri, 
Hagi îl „întinde" serios pe 
Shilton, care reține. Oaspeții 
sînt mai activi, dar fotbaliștii 
noștri obțin prima lovitură
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»rREPRIZA CULISELOR",
(Urmare din pag I)

LA VESTIARE
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ciere : „Consider acest 0—8 un 
rezultat bun. el fiind obținui 
in fața unei formații foarte pu
ternice, cum Anglia n-a avut 
cam de mult". Și căpitanul e- 
chipei noastre naționale conti
nuă : „Desigur, dacă am fi 
materializat măcar una din 
cele citeva situații clare de gol, 
bucuria noastră, a tuturor, ar 
fi fost fără margini. Dar și-așa, 
cred că punctul cedat astăzi 
îl vom putea recupera în iu
nie, cînd vom întîlni Finlanda 
acasă Ia ea". „O dată în plus, 
fotbalul ne-a arătat, astăzi, că 
pentru a cîștiga o partidă nu-i 
suficient să joci bine. Mai e 
necesar să si înscrii, ne spune 
Rodion Cămătaru. care, abia

nevrăm un partener de joc va
loros și experimentat ne dă, in 
continuare, încredere in obține
rea mult doritei calificări".

în tabăra cealaltă, antreno
rul Bobby Robson a scăpat 
„dintr-un foc“. cu prilejul con
ferinței de 
întrebărilor 
englezi. Și. 
nii făcute.

presă. de sub tirul 
puse de confrații 
conform promisiu- 

. stă. acum, la dis
poziția noastră. Este clar si 
concis : „Meci curat, de inaltă 
factură. S-a jucat pe tot tere
nul. intr-un tempo rapid. Mi-a 
plăcut foarte mult echipa 
României, parcă n-a mai fost 
aceea urmărită de mine la 
Craiova. Ea păstrează șanse 
mari de calificare, rămine insă 
să joace cum a făcut-o astăzi, 
cu noi".

colț, rămasă fără rezultat. Trei 
minute mai tîrziu, Negrilă de
monstrează că e in zi de șut 
și mingea expediată de el de 
la 16 m este scăpată de por
tar în corner, după caie (min. 
29), la cornerul executat de 
Hagi, Klein a reluat cu capul 
și Robson a fost la un pas 
de„. autogol. După un nou șut 
al lui Negrilă (min. 37), reți
nut de portar, in min. 38 tri
colorii au reușit o combinație 
de mare efect Ungureanu — 
Coraș, apoi pas la Cămăiaru, 
care, din interiorul careului, 
puțin in unghi, a șutat în pla
sa laterală, ratind prima MARE 
OCAZIE a echipei noastre. A- 
cuzind dureri după o recentă 
ruptură musculară, în min. 39 
Iorgulescu părăsește terenul și 
e înlocuit de Iovan. Repriza se 
încheie cu un corner la poar
ta lui Lung, respins de apăra
rea noastră, bilanțul după 45 
de minute Cind următorul: 5—4 
la șuturi (3—2 pe poartă), 5—2 
la cornere, dar 0—0 pe tabela 
de scor.

Repriza secundă. în sfirșit, 
nu ne mai siciie ploaia. După 
citeva minute de nou „studiu", 
în min. 50 se lansează Cămă- 
taru, dar nu șutează și cen
trarea
Ceată 
să Ce 
noade 
mult mai activă, care dă fru
musețe jocului în min. 57, „fa
ză Hagi-, cu slalomul bai de
rutant, cu un „un-doi“ cu Co
raș și șut puternic, dar Shil
ton deviază balonul peste 
„transversală", în corner. în 
min. 61, la centrarea lui Ne- 
grilă, a reluat cu capul -Că
mătarii, insă portarul englez a 
fost din nou la poet, cum avea 
să fie și Lung (min. 69), cind 
a cules balonul din fața lui 
Trevor Francis. în min. 72. fa
ză și mai periculoasă la poar
ta noastră: șut-eentrare San-

Marți, la Brașov, echipa de 
tineret a României a fost 
foarte aproape de o victorie în 
întîlrfirea cu agresiva formație 
a Angliei, din cadrul preli
minariilor C.E. de tineret, în
cheiată la sfîrșitul celor 90 de 
minute cu un scor alb. Pentru 
că. în ansamblul meciului, ti
nerii fotbaliști români au con
trolat 
mult, 
ocazii de gol (cîteva clare), din 
păcate, nefructificate de Soare, 
O. Popescu sau Bozeșan, unele 
din imediata apropiere a por
ții masivului Seaman. Replica 
echipei Angliei a fost, așa cum 
era de așteptat, specifică ma
nierei de joc britanice. Adică 
foarte dîrză, cu deposedări ne
cruțătoare, forța și angajamen
tul, presingul și pasa lungă, 
toate acestea la un loc stînje- 
nindu-i vizibil pe jucătorii noș
tri (deși superiori sub aspect

jocul, au atacat mai 
și-au creat suficiente

Stadion Tineretului ; te
ren bun : timp frumos, 
dar rece ; spectatori — 
circa 12.000. Șuturi : 14—5 
(pe poartă : 5—3). Cor
nere : 4—6.

ROMANIA : stîngaciu — 
Pascu BELODEDICI, BU
CICO, Weisenbacher — 
CRISTEA, Mujnai, Boze
șan — Văidean, SOARE 
(min. 85 Muntean), O. Po
pescu (min. 58 Mandoca).

ANGLIA : SEAMAN — 
PARKER. Cranson, Butter- 
warth. 
BARKER, 
(min. 7e Donowa) — 
tee Rideaut (min. 73 
kinson). WALTERS.

A arbitrat foarte ____
W. Fockler ; la linie : W. 
Helnz și D. Birlenbach 
(toți qin R.F. Germania).

Cartonașe galbene: WAL
TERS, BELODEDICI. SEA
MAN, CATTEE

PICKERING —
Snodin, Allen 

Cat-
Wil-

bine

II LA 
IBLEY
extra-

meciuri
Angliei

A

00)
Popes- 

i rapizi

reluare, 
super- 

e poar- 
Leu s-a 
acut de 
lalas. A 
pc con- 
und tot 
a mare- 
adea și 
[identat. 
tarycny, 
ierii au 
lucidi- 

ră pînă 
e sus. 
ui Leu. 
mită de 
uite al- 
ipul, de 
LAS și 
deschis 

ent-șoc. 
cri care, 
L după 
ereușite 
u, pre- 
rntie e- 
lui Ha- 
băstreze 
[seze in 
AKTOR

lui nu poate fi fructi- 
de Coraș și Klein. Avea 
ineeputul unei bune pe- 
pentru echipa noastră.

In corner.

Soare. în luptă cu fundașii englezi, asistat de Mujnai 
Foto : Aurel D.

și Bucico
NEAGU

Ungureanu, redivivus, a lăsat în 
cunoscuta

urmi destui adversari cu bine- 
sa fentă.„

irbitrat foarte bine 
Guraceta, ajutat la 
de V. Sanchez și J. 
(toți din Spania).

ieșit de sub marcajul sever al 
lui Butcher, a intrat, foarte re
pede, sub atenta supraveghere 
a soției sale Corina. Modul in 
care am reușit, totuși, să ma-

Stadion „T.J. Turnov"; 
teren bun; timp ploios ; 
spectatori — circa 2 000. 
Șuturi: 14—9 (pe poartă: 
6—2). Cornere: 11—0. Au 
marcat: HAL AS (min. 74) 
și FAKTOR (min. 77).

CEHOSLOVACIA: Bar
cuch — Pivarnik, FURDA, 
Kiusacek, SOBOTA — 
FRYC, ZAJICEK, Neme- 
cek — Starycny (min. 88 
Kristofic), Gostic (min. 46 
FAKTOR), HALAS.

ROMANIA: Leu — Polo- 
gea, Proșteanu, ZAMFIR, 
POJAR — Lupu, Popescu, 
PISTOL, BADEA — “ *
vu (min. 43 Chircă), 
(min. 72 Cadar).

A arbitrat bine A. 
rov (Bulgaria).

Chi-
Nuță
lașa-

care a îndeplinit o simplă for
malitate : 2—0. în final (min. 
87), un șut puternic al lui Chir- 
că a fost deviat in extremis de 
Barcuch. Gazdele au cîștigat în 
acest fel o partidă-revanșă
după.....Bratislava — 1983“. pe
care — cum au subliniat în re
petate rînduri — încă nu o pot 
da 
doi

Cu permisiunea antrenorului, 
jucătorii lui fac și ei mărturi
siri presei, grupului mixt ro- 
mâno-englez alcătuit ad-hoc. 
Extragem pentru dv.. stimați 
cititori, cele mai ilustrative 
răspunsuri la temă : „Am fost 
solicitat astăzi cit in toate ce
lelalte meciuri susținute in ac
tualele preliminarii pentru Me
xic. Dintre toți tinerii fotba
liști pe care i-am văzut in Eu
ropa, în ultimii doi ani, Hagi 
este ‘ .....................
ton).
scos, 
Nu 
fie-mi lipsa de modestie, ar fi 
fost in stare să-i țină piept" 
(Butcher).

Lîngă autocarul care 'urma 
să-i transporte pe fotbaliștii 
englezi spre aeroport un nume 
neutru la această partidă 
România—Anglia, dar. cu toate 
acestea, foarte interesat și el 
în cursa calificărilor, 
rul finlandez Marthy 
„I-am văzut Ia lucru 
torii români, nu de 
meciul cu Turcia, ne 
Dar abia acum îmi explic unele 
rezultate obținute de ei în 
arena internațională și, in 
mod deosebit, in eliminatoriile 
campionatului european. Va fi 
un meci foarte tare la Hel
sinki'*.

cel mai talentat" (Shil- 
„Acest Cămătarii mi-a 
pur și simplu, sufletul, 

știu care altul, iertată

som. masivul Butcher — ve
nit și ei in atac — a reluat 
cu capul, balonul a ajuns la 
Mariner, la U m (Lung era la 
pămint). care a vrut să pla
seze la „păianjen" și a trimis 
peste poarta goală 1

Replica echipei noastre e 
promptă, dar Hagi (min. 73, 
după un spectaculos „un-doi“ 
cu Coraș), apoi Klein și Red- 
nic, pe rînd, in poziție bună, 
nu profită, și obțin doar un 
corner (min. 74), Coraș trimite 
eu capul pe lingă 
77). iar in min. 82 
traversează terenul 
lui, ii pasează tui 
din interiorul careului, șutează 
cu dreptul și Shilton scoate in 
corner o minge de goL

Finalul partidei e destul 
liniștit „liniște" impusă de 
cătorii oaspeți, care plimbă 
Ionul și se arată mulțumiți cu 
acest scor alb.

bară (min. 
Ungureanu 
in stilul 

Hagi, care.

de

Constantin ALEXE

tehnic). In evidentă inferiorita
te în contactul direct cu un 
adversar excelent pregătit la 
capitolele fizic și tactic.

Sobra apărare a oaspeților 
s-a clătinat prima oară în min. 
5, cînd, la o lovitură liberă 
de pe dreapta, Belodedici (apă
rut oportun la finalizare), a 
reluat puternic cu capul, ba
lonul Cind deviat de „vîrful" 
Rideaut. repliat in preajma por
ții sale. Străpungerea defensi
vei adverse se prelungește pînă 
în min. 17. cînd O. Popescu 
scapă de marcajul sever al 
fundașului Parker, urmează 
centrarea la semiinălțime și 
Soare reia puternic, din vo- 
leu. dar exact în portarul Sea
man, care reține. Faza avea să 
se repete in min. 24: Bozeșan 
centrează acum și tot Soare 
șutează „dintr-o bucată". dar 
Seaman blochează balonul. Du
pă aceste două bune situații de 
gol (ambele din interiorul ca
reului). jocul începe să se echi
libreze. echipa Angliei arătîn- 
du-și tot mai mult „colții". Li
nia noastră de mijloc (mai 
ales Bozeșan de la care _ se 
aștepta mai mult) cedează și 
englezii se văd mai mult în 
atac, Cnalul de repriză apar- 
tinîndu-le. în min. 36 rapida 
aripă de culoare Walters pă
trunde prin învăluire, centrea
ză și Rideaut trimite cu capul, 
mingea trecînd la o palmă de 
vinciul 
înainte de pauză mai 
șutul—„bombă"
Cottee (min. 40). de la 25 m, 
retinut greu de Stîngaciu și 
gafa lui Pascu (min. 42), care 
îi pune o pasă pe „tavă" ace
luiași Cottee. acesta întîrziind 
șutul

porții lui Stîngaciu. 
notăm 

expediat de

ȘTIRI > ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

debuteazăRepriza secundă 
favorabil jucătorilor noștri, care, 
in min. 48, sint la un pas de 
gol dar O. Popescu, singur în 
careu, trimite afară. în min. 
56. o acțiune care face șah-mat 
apărarea engleză (pasă în ur
mă, Mujnai) se încheie cu șu
tul imprecis al lui Bozeșan. 
Peste 5 minute. Bucico

Clasamentul

1. Anglia
2. România
3. Turcia
4. Finlanda

grupei a

trimite

IH-a
2 0 2-0
1 0 1-0

4
3
2
1

balonul în stîlpul porții 
Seaman, rămas spectator, 
min. 80 Soare și în min. 
Bucico nu-1 pot învinge 
Seaman. Mari emoții în ___

85, cind oaspeții declanșează un 
contraatac-fulger, Donowa face 
o cursă de 40 m. pătrunde în 
careu și Stîngaciu îl blochează 
curajos, plonjînd la picioare. 
Partida se încheie cu două 
mari ratări semnate de Bo- 
zeșan, în minutele 86 și 87. și 
astfel jucătorii noștri pot re
greta că au trecut pe lîngă un 
succes de prestigiu, care s-ar 
fi putut profila dacă ei n-ar 
fi fost atît de deficitari la fi
nalizare.

lui 
în 
81 
pe 

min.

Gheorghe NERTEA

DUMINICA

uitării nici acum, după 
ani !

Lourențiu DUMITRESCU

Clasamentul
1. Cehoslovacia 32003-0
2. România 21011-2
3. U.R.S.S, 00000-0
4. Turcia 20020-2

antreno- 
Kuusela. 
pe jucă- 
mult, in 

spune el.

♦
înserat... în tribunele 
vîntul ridică petece de

S-a 
goale. . _ .
ziare. Privim spre gazon, acolo 
unde — pentru un și mai bun 
randament al ..tricolorilor" noș
tri. în viitoarele confruntări in
ternaționale — este de aștep
tat ca si meciurile din campio
natul intern să cunoască con
stant. un nivel de ridicată fac
tură.

• LUNI 6 
pe stadionul 
din str. Dr. 
drul plenarei 
fotbal bucureșteni.
Paul Popescu va face o 
practică de pregătire. Stnt invl-

mai, la ora 16.30, 
Progresul-Vulcan, 

Staicovici, tn ca- 
tehniclenilor de 

antrenorul 
lecție

tați antrenorii și instructorii tu
turor echipelor de fotbal din 
București șl Sectorul agricol 
Ilfov.

• ASTAZI, vineri 3 mal, la 
ora 15, va avea loc ședința Co
misiei de disciplină a F.R.F.

«mg
mai multe bilete jucate, 

mai multe 
'■■anse de cîștig!

S-A DESCHIS SEZONUL TURISTIC

ESTIVAL PE LITORAL
întreprinderile de hoteluri si restaurante oferă turiștilor 

multiple posibilități de agrement și divertisment.

Procurarea locurilor pentru odihnă si înscrierea la excursi
ile pe litoral — prin toate agențiile și filialele oficiilor ju
dețene de turism si I T.H.R. București.

Rețineți : importante reduceri de tarife la cazare și masă 
în lunile mai și iunie.

DUMINICA 5 MAI 1985 
TRAGERE LOTO 2

3 EXTRAGERI 
a 4 numere din 75

Participantii au posibi
litatea obținerii unor im
portante cîstiguri in :

• AUTOTURISME „DA
CIA 1300“

• MARI SUME DE BANI 
Sîmbătă 1 mai 1985,

este ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE.



După turneul victorios de la Varșovia

POLOIȘTII NOȘTRI PE DRUMUL 
REVENIRII IN PLUTONUL FRUNTAȘ
Echipa noastră națională de 

polo a terminat neînvinsă, du
pă cum am anunțat, turneul 
de la Varșovia, cîștigîndu-1 cu 
7 puncte, urmată în clasamen
tul final de selecționatele Po
loniei 5 p, Bulgariei 4 p, Ce
hoslovaciei 2 p și Greciei 0 p. 
Amănunte despre comportarea 
reprezentativei noastre ne-au 
fost oferite de antrenorul Iu- 
liu Capșa : „Mai întii, să re
capitulez rezultatele : 13—9 eu 
Grecia, 10—9 cu Cehoslovacia, 
9—9 cu Polonia, 15—10 cu Bul
garia. Acest din urmă Joc a 
fost și cel mai bun al forma
ției noastre, fapt îmbucurător, 
dătător de speranțe în pers
pectiva campionatului european, 
de la Sofia, unde echipa bul
gară va fi una dintre princi
palele adversare". Cum apre- 
ciați evoluția din capitala Po
loniei în comparație cu turneul 
— de asemenea cîștigat — de 
la Pitești ? „Față de lotul în
trebuințat la „Trofeul Carpați", 
au reapărut Cr. Dan și H. Niță, 
ambii dind satisfacție. Am con
tinuat cu folosirea experimen- 
taților Garofeanu șl Răducanu 
in apărare, soluție care se do
vedește bună, iar forța de atac

E GREU SA Fii SELECȚIONER

Una dintre activitățile cele mai interesante ale presei spor
tive mondiale este organizarea a tot felul de anchete. Recent, 
ziarul „Sovi&tski sport* din Moscova a organizat o anchetă 
pentru alcătuirea celei mal bune selecționate sovietice care 
urma să întilnească echipa Elveției, la Berna, In cadrul preli
minariilor campionatului mondial la fotbal. La redacție au so
sit cîteva zeci de mii de răspunsuri cu propuneri pentru cel 
mai redutabil „unsprezece". Numai că, adunînd, au rezultat 
peste 50 de jucători propuși să facă parte din selecționată.

UN NOU CUPLU 
AUTOMOBILISTIC

Johnny Haliyday este un 
reputat cîntăreț francez de 
muzică ușoară, dar șl un 
mare pasionat al sportului. 
Prin anii ’60 el a participat 
la diferite curse automobilis
tice. pe un ..Ford Mustang", 
chiar la faimosul raliu de la 
Monte Carlo. Recent, Hally
day a anunțat că împreună cu 
experimentatul automobilist 
Jacques Pantiatici. pe o ma
șină „Alfa Romeo", se pregă
tesc pentru a concura, anul 
viitor, în ianuarie, la pre
tențiosul raliu Paris — Dakar. 
„Sperăm să avem nu numai 
un succes de public, ci șl. In 
final, o clasare cit mai ono
rabilă". Să vedem..

AȘII CURSELOR
în „Worldloppet", competiția de schi, de mare fond, care a 

cuprins, la actuala ediție, 10 curse, între 42 și 89 km, a fost 
cîștigată de suedezul Orjan Blomqvist. De altfel, schiorul sue
dez a obținut victorii în alte trei curse : Dolomitenlauf — 60 
km (Austria), Gatineau — 55 km (Canada) și Finlandia Hiihto 
"7 75 km (Finlanda), iar compatrioții săi. frații Hassis. au rea
lizat, la rîndul lor, fiecare cîte o victorie : Bengt Hassis la 
Vasaloppet — 89 km (Suedia) și Ola Hassis la Bierkebeiner 
Rennet

de schi, de mare fond, care a

89 km (Suedia) și Ola Hassis la Bierkebeiner 
— 55 km (Norvegia).

a marcat o apreciabilă crește
re, prin jocul mult mai eficace 
al lui Hagiu (golgeterul com
petiției), Moiceanu, Costrăș și 
Ciobâniuc. Cei doi centri, Ș. 
Popescu și Gordan, s-au su
plinit reciproc, portarii Simion 
și Tudor avînd, de asemenea, 
intervenții utile". Sînteți, prin 
urmare, mulțumit de comporta
rea de ansamblu... „E bine 
eă am continuat cu curaj cursa 
forțării jocului in deplasare, 
mai cu seamă in condițiile ar
bitrajului foarte exigent de la 
Varșovia. împreună eu colegul 
Gh. Zamfirescu, vom insista 
acum pe îmbunătățirea jocului 
în faza de apărare, a aruncă
rilor de Ia semidistanță și a 
situațiilor de om in minus. 
Astfel incit, după ultimul tur 
al campionatului Diviziei „A", 
competițiile de Ia Tbilisi (28 
mai — 2 iunie), Bratislava 
(28—30 iunie) și Jocurile Bal
canice din Turcia (ultima de
cadă din iulie) echipa noastră 
să marcheze noi acumulări, iar 
la europenele din august po- 
loul românesc să revină In 
plutonul fruntaș".

Geo RAEȚCHI

DE 21 DE ORI 
IN DISPUTA PENTRU 

TITLUL MONDIAL
Am amintit de Carlos Mon

zon și de recordul său la 
„ mijlocie*. Recordman abso
lut este însă panamezul Eu
sebio Pedroza, campionul 
mondial la categoria pană 
(versiunea W.B.A.). un pugi
list în vîrstă de 29 de ani 
care, din 1978 și pînă astăzi, 
este neînvins. In cariera sa a 
obținut 40 de victorii, un re
zultat egal și a pierdut de 
trei ori. De cînd este însă 
campion al lumii și-a pus de 
20 de ori consecutiv titltil în 
joc. A 21-a oară va fi la 8 
iunie în fața lui Barry McGui
gan (Irlanda de Nord), cam
pionul european al categoriei.

LUNGI DE SCHI

Dusan Pasek înscrie cel de-al doilea gol al formației Ceho
slovaciei in meciul cu echipa U.R.S.S. Telefoto : A.P.—AGERPRES

CEHOSLOVACIA - CANADA, 0 FINALĂ NLAȘLEPIATĂ 
îl C.M. DL HOCHEI PE GHEAȚĂ

PRAGA. Așa cum se desfă- 
șurase prima parte a disputei 
pentru cel de-al 50-lea cam
pionat mondial de hochei, se 
părea că pentru formația Uniu- 
nil Sovietice, deja campioană 
europeană, obținerea și a tit
lului suprem nu constituie de- 
cît o simplă formalitate. Se 
avea, în vedere, jocul excelent 
practicat în cele șapte partide 
preliminarii. între care, mai 
ales, cele cu Statele Unite (11—1), 
Canada (9—1) și Cehoslovacia 
(5—1), adversarele ei din tur
neul final. Numai că în acest 
turneu (pentru locurile 1—4) 
echipele pornesc de la... zero, 
anulîndu-se rezultatele din 
prima parte a disputei (în 
turneul 5—8 rezultatele ante
rioare contează !).

Iată insă că, spre stupefacția 
nu doar a celor cîteva mii de 
spectatori de la „Sportovni 
hala", ci a întregii mase de 
iubitori ai hocheiului, formația 
U.R.S.S. a pierdut primele două 
partide din turneul final și, 
în mod cert, orice posibilitate 
de a mai rămine în posesia 
titlului mondial, pe care ur
mează să și-l dispute astăzi 
Cehoslovacia și Canada !

In meciul cu reprezentativa 
Cehoslovaciei (gazdele nu mai 
obținuseră o victorie, intr-un 
joc oficial, cu U.R.S.S., din 
1978. in . preliminariile C.M.) 
echipa sovietică a pierdut cu 
2—1 (2—0, 0—0, 0—1). Au mar
cat : Ruzicka — min. 7 și 
Pasek — min. 12, respectiv 
Homutov — min. 46. A urmat

CARL LEWIS SPRE... 9 METRI !
Cu prilejul unui concurs atletic 

ce va fi găzduit de orașul West
wood, Carl Lewis va încerca să 
doboare recordul mondial in pro
ba de săritură in lungime, deți
nut de compatriotul său Bob 
Beamon, cu 8,90 m, din 1968. Prin
tre comentatorii de televiziune, 
acreditați la această competiție, 
se află Însuși Bob Beamon, care, 
insă a refuzat să facă vreun pro

jocul U.R.S.S. — Canada, cîș
tigat de canadieni cu 3—1 
(2—0, 1—0, 0—1). Au înscris : 
Lemieux — min. 12 și 36, 
Smyl — min. 17, respectiv Kru
tov — min. 48.

Alte rezultate din turneul
1— 4 : Canada — S.U.A. 3—2 
(1—0, 1—1, 1—1), Cehoslova
cia — S.U.A. 11—2 (0—0, 4—2, 
7—0) ț grupa 5—8 : Suedia — 
R.D. Germană 7—2 (2—0, 3—1,
2— 1), R.F. Germania — Fin
landa 5—4 (2—2, 1—1, 2—1).

Astăzi urmează să se afle 
răspunsuri la întrebările: cine 
va fi campioana lumii in 1985 
(Cehoslovacia sau Canada) ; ci

ne va cuceri medalia de bronz 
(U.R.S.S. sau S.U.A.). In ceea 

ce privește echipa retrogradată 
în grupa B, aceasta este for
mația R.D. Germane.

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
• tn turneul interzonal de 

la Tunis, marele maestru ro
mân Mihai Șubă a remizat 
partida Întreruptă in runda a 
3-a cu columbianul^ Zapata, Iar 
în runda a 4-a a întrerupt în
tâlnirea cu bulgarul Ermenkov, 
Iusupov l-a Învins pe Portisch, 
iar Zapata pe Miles. Remiză 
în întâlnirea Beliavski — Hort. 
In clasament conduce Iusupov 
cu 3,5 p, urmat de Beliavski 
cu 3 p. Șubă are 2 p și o par
tidă întreruptă.

nostic in legătură cu tentativa 
cvadruplului campion olimpic.

Zilele trecute, la Walnut, Lewis 
a alergat 100 m în 9,90 s, dar cu 
vînt ajutător de 2,50 m/s, ceea 
ce face ca rezultatul să nu fie 
oficial. Oricum, cifra sa este de 
reținut mai ales dacă avem In ve
dere rezultatele următorilor cla
sați : Butler 10.17. Glance 10.19 
etc.

3 TELEX @ TELEX •
BASCHET e Turneul de Ia 

Gravelines a fost cîștigat de Vfi-, 
leurbanne, care in ultimul joc «. 
dispus de Orthez. a doua clasată»: 
cu 100—94 • Maocabl Tel Aviv a 
cîștigat și „Cupa Israel” (pentru 
a 21-a oară consecutiv), întreclnd 
pe Maccabl Haifa cu 121—81.

BOX • La Buffalo, Tony Tubbs 
a dispus la puncte (15 reprize» 
de Greg Page, campionul mon» 
dial al cat. grea (W.B-A.), in
tuind astfel în posesia tltiuluK 
Tubbs are 20 ani și este neînvins 
în 22 de meciuri.

CĂLĂRIE 0 Conoursul de pro
bă completă de la Breda (Olan
da) a fost riștigat de Franța 
(161,00 p) pe echipe șl prin Bert- 
het (49,90 p) la individual.

CICLISM o In „Turul Spaniei", 
ultimele trei etape desfășurate au 
avut următorii clștlgători : etapa 
a 6-a (Oviedo — Lagos de Co- 
vadonga, 145 km) : Pedro De6- 
gado 4.33:06 (2. Robert Miliar — 
Anglia 4.33:20) ; etapa a 7-a (Can- 
gas de Onls et Alto de Campo»' 
194 km) : Antonio Agudelo (Co
lumbia) 5.56:49 (2. Miliar 5.56:491 
Folio Rulz Cabestany — Spania 
5.56:40) ; etapa a 8-a (Daguilar — 
Lograno, 218 km) : Angel Cam»- 
rlllo (Spania) 6.25:16 (2. Juan 
Fernandez — Spania 6.32:09). Cla
samentul general : 1. Pello Rula 
Cabestany 44.49:30, 2. Robert Mil
iar la 6 s, 3. Francisco Rodrt- 
guez (Columbia) 44:50:13 etc.

GIMNASTICA • Meci amical 
masculin, la Sofia : Bulgaria — 
Elveția 555,45—357,00. La indivi
dual a cîștigat elvețianul Leman 
— 112,90 p, pe locul doi fiind 
Stoianev (Bulgaria) cu 112,70 p.

TENIS • Turneul de la Phoe
nix (Arizona) a fost cîștigat de 
Ivan Lendl : 6—4, 6—4 în finala 
ou Johan Krlek. La femei, Zina 
Garison a întrecut-o pe Helena 
Sukova cu 3—6, 7—6, 6—1. • tn 
turneul internațional de tenis da 
la Las Vegas, jucătorul indian 
Vljay Amrltraj (In vtrstă de St 
de ani) a reușit să-l elimine cu 
6—li, 7—6 pe americanul Jimmy 
Connors, principalul favorit ăi
concursului.

• Meciul de baraj dintre 
Malgorzata Wiese (Polonia) și 
Rumiana Boiadjicva (Bulga
ria) s-a încheiat, la Sofia, ca 
scorul de 2,5—0,5 puncte in 
Savoarea Malgorzatei Wiese, 
care se califică astfel pentru 
turneele interzonale ale cam- 
fiionatului mondial feminin. • 
n turneul zonal de la Veliko 

Trnovo s-au calificat pentru 
„interzonale" primele patru 
clasate: Zsuzsa Veroczi (Un
garia), Agnieska Brustman (Po
lonia), Dana Nuțu (România) 
și Maria Ivanka (Ungaria).
• Turneul internațional de la 

Moscova s-a încheiat cu vic
toria marelui maestru sovietic 
Oleg Romanișin, care a tota
lizat 8 puncte din 11 posibile. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat compatrioții săi Vaga- 
nian — 7,5 p și Tukmakov 
- 7 p.
• După opt runde, în tur

neul de la Rijeka conduc 
Cvitan (Iugoslavia) și Ribli 
(Ungaria) cu cîte 5 p, urmați 
de Timman (Olanda) și Hulak 
(Iugoslavia) — cu cîte 4,5 p.

HAGLER ATACĂ RECORDUL LUI MONZON
După ce zilele trecu

te și-a apărat cu suc
ces cele trei centuri de 
campion mondial (ale organi
zațiilor W.B.C., W.B.A. și
I.B.F.),  dispunînd prin aban
don, dictat de arbitru, în re
priza a treia, de Thomas 
Hearns, pugilistul american 
Marvelus Marvin Hagler a 
declarat că intenționează să 
depășească ,,recordul* argen
tinianului Carlos Monzon, 
care a obținut 14 victorii în 
meciuri pentru titlul mondial 
al aceleiași categorii (mijlo
cie), după care își va pune

PESTE 200 KM PE ORĂ I
Pe circuitul Jacarepagua din Rio de Janeiro, la „Marele pre

miu al Braziliei” pentru automobile de formula I, în turul al 
34-lea (din cele 61 ale cursei) francezul Alain Prost a realizat 
o medie de 187,292 km/oră. Media sa pe întreaga cursă (a mă
surat 306,889 km) a fost de 181,547 km/oră. La tururile de „aco
modare”, dinaintea Întrecerii, Italianul Michele Alborcto a fost 
cronometrat pe un tur de 5,031 km în 1:27,767, ceea ce reprezintă 
o medie orară de 206,357 km !...

REGATA OXFORD - 
CAMBRIDGE IN... 

MEDITERANA
După desfășurarea, la Lon

dra, pe Tamisa, a celei de a 
131-a regate de canotaj din
tre echipajele universităților 
Oxford șl Cambridge, cele 
două „opturi" engleze au fost 
invitate in Brazilia. Noua 
confruntare nautică, la Rio 
de Janeiro, a dat însă cîștig 
de cauză schifului... Braziliei, 
care a trecut primul linia de 
sosire (a fost cronometrat In 
5:49.0) înaintea Oxfordulul 
6:62,0) și a Cambridge-lui 
(6:14,0). Surpriză 7 După 
părerea noastră, nu, deoarece 
canotorii englezi sin» pregă
tiți pentru distanțe mul» mal 
lungi (regata de pe Tamisa 

mănușile în cui ! Victoria a- 
supra lui Hearns a fost a 
11-a. Ar mai fi deci încă pa
tru pînă la realizarea obiec
tivului propus.

Dar, apropo de această ulti
mă întîlnire : un filipinez, de 
34 ani. Calleng Bautista, ad
mirator fanatic al lui Hearns, 
urmărind la televizor meciul 
de la Las Vegas, în momen
tul în care ,,dreapta* lui 
Hagler i-a expediat idolul la 
podea, a suferit o criză car
diacă, de pe urma căreia a 
sucombat.

măsoară peste 6 000 m). In 
timp ce la Rio el au concu
rat pe distanța olimpică de 
2 000 m. E ca și cum un atlet, 
alergător pe 5 000 m. s-ar în
trece pe 800 m cu un specia
list al acestei distanțe I Că 
este așa. iată șl rezultatul 
unei a doua confruntări, la 
Sao Paulo : 1. Flamcngo 6:24,0. 
Oxford 6:30,0 și Cambridge 
6:36,0.

Apropo de regata Oxford — 
Cambridge, anul acesta, la 25 
august, va avea Ioc, în pre
mieră, în Mediterană, la Man- 
delleu (Franța), o întrecere 
între cele două schlfuri. A- 
ceasta va fi inaugurarea u- 
nel noi competiții anuale.

Rubrică realizată de
Romeo VILARA

ZILE PLINE IN PRELIMINARIILE CM.
O săptămînă bogată în progra

mul preliminariilor C.M.. din zona 
europeană. In urma meciurilor 
disputate, în unele grupe situația 
s-a mai clarificat, iar in altele 
calificările rămin deschise.

In grupa I, Belgia a învins Po
lonia cu 2—0 (1—0), la Bruxelles 
(goluri marcate de Vandenberg — 
min. 30 șl Vercauteren — min. 
53), și are acum 7 puncte (din.5 
jocuri), fiind urmată de Polonia 
3 p (3 j), Albania și Grecia cu 
cite 3 p. (ambele cu cîte 4 j). Se 
pare că prima șansă o are echi
pa Belgiei, Formația de pe poziția 
secundă va susține un meci de 
baraj cu ocupanta locului al doi
lea din grupa a 5-a (Austria sau 
Olanda). In meciul cu polonezii, 
gazdele au jucat excelent, neu tra - 
lizind marile vedete Smolarek si 
Borilek.

Prin proporția scorului, partida 
de la Praga (din grupa a 2-a) 
dintre Cehoslovacia șl R.F. Ger
mania a constituit, fără îndoială, 
cea mal mare surpriză. Tînăra 
formație a lui Beckenbauer s-a 
impus categoric, cîștiglnd cu 5—1 
(4—0), prin punctele marcate de 
Berthold (min. 8), Littbarski (min. 
22), Matthăus (min, 37), Herget 
(min. 43) șl Allots (mim. 83). Pen
tru gazde a înscris Griga (min. 
87). A fost un joc de „zile mari" 
pentru învingători — cum subli
niază agențiile de presă — prin 
rapiditatea acțiunilor șl golurile 
de toată frumusețea. Comentatorii 
apreciază faptul eă antrenorul 
Beckenbauer a avut curajul să 
promoveze în prima echipă o se
rie de jucători foarte tineri, cum 
sînt Rahn Thon. Berthold, ală

turi de mai consacrații Schuma
cher (cel mai în vîrstă), Vâl- 
ler, Llttbarski, K. H. Forster. 
Selecționata R. F. Germania se 
poate oonsirera calificată, a- 
vînd tn vedere clasamentul ac
tual : are 10 p (din 5 j) și va 
mai susține două întîlniri pe 
teren propriu (cu Portugalia și 
Cehoslovacia) șl una în depla
sare, cu Suedia. Pentru locul 
secund lupta este strinsă : Por
tugalia 6 p (5 j), Suedia 4 p 
(4 j), Cehoslovacia 3 p (4 j) șl 
Malta 1 p (6 j).
In grupa a 3-a, după cum se 

vede în clasamentul pe care-1 pu
blicăm în pagina I, Anglia ră
mine marea favorită pentru pri
mul loc. Tot în această grupă. 
Irlanda de Nord a învins 
miercuri, mai greu decît se aș
tepta, selecționata Turciei : 2—o 
(1—0), prin golurile marcate de 
Whiteside (min. 45 și 54).

O victorie neașteptat de difi
cilă a obținut șt echipa Iugosla
viei în fața Luxemburgului, în 
deplasare : doar cu 1—0 (0—0).
Singurul punct a fost Înscris în 
min 89 : Gudelj a executat o lo
vitură liberă, în fata porții s-a 
produs o mare învălmășeală, de 
care a profitat Vokri, care a in
trodus balonul în poarta lui Van 
Rijswick. în aceeași grupă (a 4-a). 
aseară, la Sofia, Bulgaria — 
Franța : 2—0. Au marcat : Dimi
trov (min. 11) șl Slrakov (min. 
63). In clasament : 1. Iugoslavia 
8 p, 2. Bulgaria 7 p (7—1), 3. 
Franța 7 p (7—2) — toate cu 5 j. 
4. R.D. Germană 2 p (4 j), 5. 
Luxemburg 0 p (5 j).

Un rezultat foarte bun a fost

obținut de echipa Austriei, la 
Rotterdam, in cadrul grupei a 5-a. 
cu selecționata Olandei : 1—1.
Gazdele au deschis scorul prin 
Kleft (min. 55), dar numai după 
cinci minute Schachner a egalat. 
După cum am mai relatat, echi
pa Ungariei este calificată pentru 
turneul final. Pentru poziția a 
doua luptă Austria și Olanda. La 
14 mai urmează meciurile hotărt- 
toare : Austria — Cipru si Unga
ria — Olanda. Dar iată clasa
mentul înaintea acestor partide :
1. Ungaria 10 p, 2. olanda 5 p 
(golaveraj 10—5), 3. Austria 5 p 
(5—8), 4. Cipru 0 p, toate cu cîte 
5 jocuri.

In grupa a 6-a. o altă surpriză: 
Irlanda — Norvegia 0—0, Iar asea
ră, la Moscova, U.R.S.S. — Elve
ția 4—0 (4—0). Au marcat : Pro
tasov (2), Kondratiev (2). In 
clasament : 1. Elveția 5 p (4 j).
2. Danemarca 4 p (3 j), 3.
U.R.S.S. 4 p (4 j), 4. Norvegia 
4 p (5 j), 5. Irlanda 3 p ( 4 j).

în fine, tn grupa a 7-a, Țara 
Galilor — Spania 3—o (1—0) ! Ga- 
lezii, în mare vervă, au realizat 
o victorie neașteptată, prin golu
rile lui Ian Rush (min. 43 și 85), 
primul dintr-o mare greșeală a 
oaspeților, șl Hughes (min. 54). Si
tuația în clasament este compll-, 
cată. Prima clasată se va califica 
direct In turneul final, in timp ce 
a doua va susține un baraj cu 
invingătoarea grupei Oceania. Ia
tă situația la ora actuală : 1. Ța
ra Galilor 6 p (5 j). 2. Scoția 4 p 
(4 j), 3. Spania 4 p (4 j), 4. Is
landa 2 p (3 j). Mai stat de jucat 
partidele : Islanda — Scoția, Islan
da — Spania. Tara Galilor — Sco
ția și Spania — Islanda.

Ion OCHSENFELD


