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Cea mai valoroasă performantă din istoria fotbalului nostru

STEAUA -IN FINALA CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI

© Victoria cu 3-0 in fața celebrei Anderiecld consacra formația 
română drept revelația sezonului continental ® „llnsprezecele“ 
de reputați internaționali din Bruxelles—depășit la toate capitolele 
® 0 pregătire exemplară, de-a lungul întregii „campanii europene44,

a dus la strălucitorul succes de ieri

ATENA, 16 (prin telefon), 
întrecerile Campionatelor Eu- [■l.nn.o In g.j

continuat la sala de la „Stadio
nul Păcii și Prieteniei" din lo
calitate. partidele disputate de 
la ultima noastră convorbire te
lefonică aducînd clarificările 
necesare pe foile de concurs și 
satisfacție delegației noastre. 
Astfel, ea cucerește două me
dalii, prin Claudiu Tămăduianu 
(arginl) și Alin Tăcuraru 
(bronz), numărindu-se din nou 
printre fruntașele acestei disci
pline in Europa.

în reuniunile de marți seara 
și miercuri dimineața, sportivii 
români rămași in concurs au 
avut comportări mai bune, ob- 
'inînd victorii care le-au îmbu
nătățit pozițiile în clasament. 
Claudiu Tămăduianu (74 kg) a 
susținut un meci greu cu fran

Spectaculosul gol trei al lui Pițurcă

Frumoase succese ale sportivilor noștri ia Campionatele Europene de lupte libere

CLAUDIU TĂMĂDUIANU-MEDALIE DE ARGINT,
ALIN PĂCURARU-MEDALIE DE BRONZ

FOTBALUL ROMÂNESC A 
ÎNREGISTRAT, IERI, CEA 
MAI MARE PERFORMANȚA 
DIN ISTORIA SA ! PENTRU 
PRIMA OARA, O ECHIPA RO
MANEASCĂ, STEAUA, VA 
JUCA ÎN FINALA CUPEI 
CAMPIONILOR EUROPENI, 
ACEASTA VERITABILA
COMPETIȚIE MONDIALA A 
CLUBURILOR, PENTRU CĂ 
ÎNTRECEREA DE PE CONTI
NENTUL NOSTRU ESTE UNA- 
N IM RECUNOSCUTA DREPT 
CEA MAI PUTERNICĂ. CEA 
MAI ECHILIBRATA ȘI CU CEL 
MAI MARE NUMĂR DE 
CONCURENTE DINTRE TOA
TE COMPETIȚIILE SIMILARE.

Victoria strălucitoare a cam
pioanei noastre in fata ce
lebrei echipe belgiene Ander- 
lecht — căreia îi lipsea din vi
trină numai Cupa Campionilor, 
și deci a luptat din răsputeri 
pentru calificarea în finală — 
victoria clară, netă așează 
..unsprezecele" nostru în rîn- 
dul celor mai bune echipe de 
pe continent, din lume chiar.

cezul Bruno Beudet, de care t 
fost condus la puncte cu 0—1 
0—3 și 2—3, la pauză. în con
tinuare. cu o mai bună pregă 
tire fizică, reprezentantul nos 
tru a realizat o serie' de „fi
xări" succesive, încheind parti
da victorios cu 8—4. în meciul 
pentru desemnarea cîștigătoru- 
lui seriei. Tămăduianu l-a do
minat în permanență pe Istvan 
Gulyas (Ungaria), obținînd o 
victorie clară la puncte (6—1). 
Nicu Hincu (52 kg) n-a reușit 
să-l întreacă pe bulgarul V. 
Dimitrov și, plerzind prin tuș 
(min. 2,58). a fost obligat să 
lupte numai pentru medalia de 
bronz, ca și Alin Păcuraru 
(18 kg). Gheorghe Mițu (82 kg), 
a pierdut meciul care-1 păstra 
in cursa pentru o treaptă a po-

ViCTORIOȘii!
„Așa cum a jucat ieri Steaua, 
cred că nici un club de pe 
glob nu-i putea rezista. Pri
mele 25 de minute au fost 
infernale ! Eu n-am văzut o 
formație jucind in ritmul, cu 
inspirația si cu precizia cu care 
a evoluat campioana României 
in această partidă. Nu spun 
asta pentru a scuza infringerea 
noastră, ci, dimpotrivă, spre a 
sublinia marile merite ale în
vingătoarei", declara, printre 
altele, antrenorul deținătoarei 
titlului belgian, Arrie Haan. 
Toți reprezentanții presei străi-

Eftimie IONESCU

(Continuare in oao 2—3) 

Claudiu Tămăduianu
diurnului de premiere. fi.ind în
vins la puncte (5—9) de ceho
slovacul J. Lohyna. în schimb, 
el s-a clasat pe locul 5, învin-

Costin CHIRIAC

(Continuare în pag 2—3)
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REALITATE
ină ieri a fost doar un 
vis țesut timp de a- 

* proape patru decenii. 
Marele C.C.A. se născuse 
prea devreme, cind „oștile" 
fotbalului european abia 
porneau la drum întru cu
cerirea vestitului trofeu al 
campionilor. Legendara e- 
chipă a lui Apolzan a fost 
la un pas de o mare victo
rie, dar cu toate că i-a sur
clasat pe cei de la Borussia 
din Dortmund pe foarte 
tînărul — atunci — stadion 
.,23 August", ea a plătit tri
but absenței lui Voinescu și 
Toma, faimoșii portari ai 
vremii. Apoi, după ce egalii 
Arsenalului pe Highbury au 
început să se retragă, visul 
a continuat să se infirlpe. 
Dar, de fiecare dată ceva 
rupea vraja, chiar dacă, la 
răstimpuri. Steaua, născută 
din dorul neîmplinit al lui 
Constantin și Zavoda, reușea 
să elimine Barcelona sau să 
nu piardă în fața lui Be
ckenbauer și Gerd Muller, 
stîlpii lui Bayern...

Acest mare dor de victo
rie, acest vis de decenii *-a 
împlinit aseară, in fața unei 
echipe care a făcut cîndva 
școală in fotbalul european,

loan CHiRILA

(Continuare tn pag. 2—3)



Aspect de la 
pe stadionul

festivitatea de deschidere a manifestării sportive de 
Giulești. Foto : Marian LÂRGEANU

Start în etapa de vară a Daciadei

PENTRU A TREIA OARA CONSECUTIV IN
„Raliul Brașovului" — des

fășurat pe șoselele județu- 
, competiție 
ajunsă la 
ediție, a 

etapă (din șase) a 
lui republican de 
listele de înscrieri 
zentat peste 130 
din tară, 
organizatorii, care nu 
teptau la un asemenea 
interes. Pină la urmă, 
verificarea tehnică, 
s-au prezentat 
turisme (Dacia,

automobilis- 
cea de a 
fost prima 
campionatu- 
raliuri.

s-au 
de 

.sufocînd".
care

Pe 
pre- 

echipaje 
efectiv, 
se aș- 
mare 
după 
start 
anto- 
ARO) 
acest

D4CWDÂ

UE CLUBUL RAPID BUCUREȘTI
Zilele trecute, într-o atmos

feră sărbătorească. a avut 
loc deschiderea etapei de va
ră a Daciadei. în organizarea 
clubului sportiv Rapid Bucu
rești. O frumoasă defilare a 
reprezentanților tuturor sec
țiilor pe ramură de sport ale 
clubului feroviar bucureștean 
și ai clubului sportiv școlar 
pendinte de acesta 
tuit momentul de 
acțiunii, după care 
întreceri sportive, 
și fotbalul au fost 
de stadionul Giulești. luptele 
greco-romane și libere în sala 
special amenațată a clubului, 
competițiile de volei și bas
chet în sala Rapid, handba
lul — pe terenul de bitum

a consti- 
start al 
au urmat 
Atletismul 

găzduite

COMPETIȚIE OMAGIALĂ
DE BASCHET

în prima etapă a „Cupei a 65-a 
Aniversare a P.C.R." la baschet, 
competiție găzduită de Sala Aca
demia Militară din Capitală, e- 
chipa Steaua a dispus de for
mația gazdă eu 104—82, iar ICED 
a învins pe Dinamo cu 77—73.

In 
care 
14.30, 
tară, 
tară 
nica 
torit 
participă la '-om petiție).

pe Dinamo cu 
etapa a doua a întrecerii, 
se dispută ioi de la ora 
tot tn Sala Academia Mlli- 
partidele • Academia Mili- 

— Rapid ICED — Pollteh- 
și Dinamo — Steaua (jucă- 
din lotul reprezentativ nu

iar 
în- 

polo — Ia bazinul 
aceluiași complex, 
acțiune reușită,

din cadrul complexului, 
concursul de natație și 
trecerile de 
din incinta

A fost o 
cu un larg caracter de masă, 
asigurat prin participarea 
numeroși iubitori 
de toate vîrstele, 
la seniori. Este 
care călăuzește 
clubului feroviar 
lă, aceea de a selecționa ele
mente talentate, de perspec
tivă. începînd chiar din ma
sa preșcolarilor, din care, 
printr-o atentă și competentă 
îndrumare, să se poată de
tașa viitorii performeri ai Ra
pidului. componentii secțiilor 
care au dus peste ani faima 
acestui club muncitoresc.

a 
de sport 

de la copii 
însăși ideea 

conducerea 
din Capita-

„CUPA I.M.G.B."
In cartierul Berceni, pe un cir

cuit in premieră — apreciat deo
potrivă de specialiști și alergători 
— duminică s-a desfășurat ediția 
inaugurală a „Cupei IMGB" la 
ciclism. A fost un concurs reu
șit, iar gazdele merită felicitări 
pentru această inspirată alegere, 
ca și pentru organizare.

La startul cursei seniorilor s-au 
aflat 40 de concurenți, care au 
avut de parcurs 20 de ture — un 
tur avind 2500 m — cu sprint la 
fiecare tur. S-a plecat tare, ast
fel că orice tentativă de evadare 
era sortită eșecului. Sprinturile 
pentru puncte âu fost spectacu
loase, spre încîntarea iubitorilor 
de ciclism înșirați pe traseu. La 
jumătatea întrecerii, concurau cu

CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE LIBERE
(Urmare din pag 1)

gindu-1 pe J. Ilomachi (Finlan
da), un loc onorabil pentru un 
debutant intr-o astfel de com
petiție. Locul 5 l-a ocupat și Iulian Rîsnovcanu, învingător 
in fata lui B. Lukowski 
(R.F.G.). ca și Ciprian Radu 
(100 kg), care l-a învins prin 
abandon pe W. Kolting (R.F.G.).

Reuniunea finala a început 
cu întîlnirea dintre tînărul nos
tru reprezentant Alin Păcura- 
ru (48 kg) și Mario Willomeit 
(R.D ,G.), partidă decisivă pen
tru desemnarea medaliatului cu 
bronz la această categorie. în
ceputul meciului a fost favora
bil lui Willomeit care a con
dus cu 1—0. 2—-0 și 2—1 la 
pauză. Păcuraru și-a apărat 
cu strășnicie șansele și. ajutat 
de o pregătire fizică superioa
ră. a terminat victorios (3—2) 
partida, obținînd o prețioasă 
medalie de bronz. Nicu Hîncu 
n-a reușit aceeași performanță 
și a fost obligat să cedeze lo
cul pe podiumul de premiere 
sovieticului Mihail Daibov, care 
a cîștigat întîlnirea prin supe
rioritate (min. 4,50). Claudiu 
Tămădu ianu s-a comportat 
foarte bine în partida finală 
cu A. Varaev (U.R.S.S.). dar 
n-a putut obține victoria în fa
ta campionului mondial, fiind 
Învins la puncte (2—5) și astfel 
a obținut medalia de argint.

ria), 3. M .Skubatz (Pol.) ; 68 
kg : 1. Abdulah Magamedov 
(U.R.S.S.), 2. S. Sterev (Bulg.), 
3. J. Szimanski (Pol.) ; 74 kg : 
1. Anilan Varaev (U.R.S.S.), 2. 
Claudiu Tămăduianu (Rom.).. 
3. K. Veselinov (Bulg.) ; 82 kg: 
1. Alexandr Nanev (Bulg.). 2. 
V. Kazibikov (U.R.S.S.), 3. J. 
Lohyna (Ceh.) ... 5. Gh. Mitu 
(Rom.). 90 kg : 1. Sanasar O- 
ganesian (U.R.S.S.). 2. G. Toth 
(Ung.). 3. T. Wagner_ (R.D.G.) 
... 5. I. Rîșnoveanu 
100 kg: 1. Georgi 
(Bulgaria), 2. A.
(U.R.S.S.) ... 5. C. 
mânia) ; 130 kg : 
Schroder (R.D.G.).
manișvili (U.R.S.S.), 3. A. San- 
durski (Pol.).

(România);
Karadușev

Hadarșev 
Radu (Ro-

1. Andreas
2. M. Mer-

CLASAMENTE : 48 kg :
Alexandr Darzov (U.R.S.S.). 
R. Heugabel (R.F.G.), 3. A 
Păcurarii (România) ; 52 k„
1. Valentin Dimitrov (Bulgaria),
2. S. Trîstena (Iugoslavia), 3. 
M. Daibov (U.R.S.S.). 4. N. Hîn- 
cu (România) ; 57 kg. 1. Gheoc- 
ghi Kalcev (Bulg.). 2. R. Ka
raev (U.R.SlS.). 3. Z. Kolodziej 
(Pol.) : 62 kg : 1. Hetar Isaev 
(U.R.S.S.). 2. V. Savov (Bulga-

la
111 

Oltcit, 
— foarte mult pentru 
gen de curse — și 5 autoca
mioane de Ia IA Brașov.

Cercetînd lista concurenți- 
lor. este de semnalat prezența 
unor echipaje foarte bine co
tate. cum ar fi : Nuță — Du- 
mitriu, campion absolut de 
raliuri în 1985. Balint — Zăr- 
nescu. câștigător în alte e-

diții. Botezan — Popa, Vasi
le — Scobai ș.a. N-au lipsit 
din întrecerea pe echipe 
IA Dacia Pitești, ARO Cîmpu- 
lung și Oltcit Craiova, repre
zentantul acesteia din urmă 
— I. Iohrendt. precizînd : 
„Vom folosi acest raliu pentru 
antrenament. Obiectivul nos
tru principal este ciștigarea 
campionatului, atit pe echi
pe, cit și individual". Demne 
de remarcat și formațiile tine
relor Cluburi de automobi
lism și karting județene : 
Vrancea, Vaslui, Galați, Ar
geș,

„Raliul 
desfășurat 
278 km, cu 
ment (3 pe 
muri de macadam), pe itine- 
rariul : Brașov — Poiana Bra
șov — Rîșnov — Teliu — Vama 
Buzăului — Dalghiu — Tîrlun
geni — Brașov — Pietrele Iui

Cluburi de 
și karting

Vaslui, 
municipiul București ș.a.

Brașovului" s-a 
pe un traseu de 
8 probe de dasa- 
asfalt și 5 pe dru-

Azi (ora îî), ia patinoarul „Zi August" din Capitală

STEAUA — DINAMO IN FINALA

CUPEI ROMÂNIEI LA HOCHEI
Azi — ultima zi a Cupei Româ

niei. ediția 1985—86. La patinoa
rul -23 August” din Capitală au 
loc locurile finale, ultima parti
dă (ora 17) fiind cea dintre de
ținătoarea titlului national și a 
trofeului. Steaua București și 
Dinamo București, calificate și 
de data asta in finala competi
ției. Parcă pentru a-si redovedi 
valoarea, cele două finaliste au 
terminat învingătoare (e drept, 
la diferente minime) in partide
le susținute ieri. In prima ln-

tilnire : DINAMO — PROGRE
SUL M. CIUC 5—4 (3—1. 2—2,
9—1). Un joc disputat, tn care 
formația harghiteană a deschis 
scorul în secunda 50 a partidei prin “ 
zista 
care 
4—1 
mln.

LA CICLISM
șanse egale 'a locul întîi Octa
vian Tudorache (Steaua) și Mitu 
Petruș (IMGR), despărțiți numai 
de un punct. In partea a doua, 
însă, Tudorache — mai atent la 
plasarea sprinturilor — reușește 
să acumuleze puncte prețioase și 
prin aceasta să-și 
ria.

aproprie victo-

seniori — 1.
(Steaua) 1.10:6,

CLASAMENTE : 
Oct. Tudorache
50 km, medie orară 42.600 km, 41 
puncte, 2. P. Mitu (IMGB) 33 p, 
3. C. Nicclae (Dinamo) 20 p, 4. 
Ov. Mitran (Voința) 18 p, 5. C. 
Paraschiv (Dinamo) 15 p, 6. Gh. 
Vasiliu (Steaua) 11 p ; juniori 
mari, 24 concurenți, 12 ture 30 
km, sprint la un tur : 1. L. Su- 
ciu (Torpedo Brașov) 47:01, m. o. 
38.300 km, 40 p, 2. N. Pătrașeu 
(CSS 1) 36 p, 3. Em Panache 
(Voința) 18 p, 4. D. Costache 
(CSS 1) 11 p, 5. I. Bal ea (Vo
ința) 9 p, 6. M. Păun (CSS 1) 
1 p ; juniori mici, 13 concurenți, 
8 ture — 20 km, sprint la un 
tur : 1. AI. Ivan (CSS 1) 36:02, 
m. o. 33,300 km, 10 p, 2. V. Du
mitru (Voința) 9 p, 3.(CSS ■ - - -
in ta) 1 
1

p. 
p-

1.
C. Toma

1) 9 pi 4. C. Buzbula (Vo- 
7 p. 5. Adr. Ivan (CSS 1) 

B. Constantin (Voința)6.

★

Cicliștii seniori participă, ta 
această săptămînă, la Întrecerile 
prilejuite de „Cupa Congresului 
U.G.S.B.", ce se desfășoară In 
două etape : azi, etapa I, un cir
cuit parcurs de 20 ori ■= 50 km, 
tn cartierul Berceni, start ora 
17,30, iar vineri, etapa a n-a, 
fond 90 km, cu startul la ora 
14,30 de la km. 13.500 al șoselei 
spre Oltenița.

Horoțiu SIMA

VBANI.ÂUTOTURISME.EXCURSIi
*• .PESTE HOTARE i

18 APRILIE 1986
TRAGEREA „MARILOR CÎȘTIGURI" LOTO 

Alte noi posibilități de a se obține :

TRAGEREA 
marilor cîstiguri la 
lOTU

• AUTOTURISME „DACIA 1300“ 
• MARI SUME DE BANI 
0 EXCURSII PESTE 

HOTARE 
La faza a ll-a, auto

turismele pot fi cîștiga- 
te cu primele 3 numere 
din 9, indiferent ordi
nea I

Tot la faza a ll-a se 
asigură minimum 3.500 
lei pentru 3 numere din 
9 (valoârea excursiei).

ASTĂZI, JOI, ESTE 
ULTIMA Zi DE PARTICI
PARE.

RALIUL BRAȘOVULUI11!
Vlădeni 

— Brașov, 
clasament, 
au fost 
(Dalghiu. 

Pietre), 
de încercare 
si concurenți.

Tanko. dar nu a putut re- 
iureșulul dinamovistilor, 

în min. 25 conduceau cu 
{autorii golurilor : Eriîs — 
3. Tureanu — min. 16. Ke- 

menes — min. 13 si Csata — min. 
25). în a doua jumătate a me
dului, Progresul are o reveni
re puternică si înscrie prin Z. 
Cslki — min. 36. Lămpi — min. 
40 si Kocsis — min. 45. dar Pisă- 
ru. în min. 38, marcase ultimul 
gol al Jui Dinamo. Au arbitrat : 
FI. Guncrnu — M. Dinu si S. 
Dinu.

Reuniunea s-a încheiat cu lo
cul STEAUA — SPORT CLUB M. 
CIUC 3—2 (0—2, 1—0, 2—0), în
care Sp. Club a deschis scorul 
prin Bedo (min. 11) si a majo
rat diferența prin Baricz (min. 
12). In schimb. Steaua a ratat 
foarte mult (Burada. K. Antal, 
Daia. Popescu etc. în timp ce ’ 
Nistor și Burada au trimis pu
cul în bară). De-abia în min. 
30 Sofron a redus din diferență, 
iar Gliga (min. 48) a egalat, vic
toria fiind semnată de Hălăxtcă 
(min. 56). Acesta a reluat în 
poartă pucul revenit în teren. 
din amintita .,bară“ a lui Bura
da care, alături de portarul- Bar
ta (Sp. Club), a fost unul dintre 
cei mai buni jucători ai meciu
lui. Au arbitrat: Șt. Enciu — Gh. 
Tasnadi si I. Becze.

Programul de azi: IMASA — 
ASE Construcții (ora 9,30). Viito
rul — Dunărea (ora 12). Sp. C»- 
— Progresul (ora 14,30) și finala 
competiției. Steaua — Dinamo 
(ora 17). (M.T.).

Ieri dimineață, pe terenul Tei, 
s-a disputat meciul restanță (et. 
12) dintre C.S.U. Construcții 
Sportul Studențesc și Știința Pe
troșani. Gazdele au început mai 
bine, au deschis scorul prin eseul 
Iul Marin, din min. 13, dar apoi 
echipa din Petroșani a echilibrat 
jocul, pină la pauză reușind să 
reducă din handicap printr-o l.p. 
reușită de Bezăr&u ta mln. 32. 
După pauză, Bezărău a ipal con-

Construcții

Valea 
Unele pro- 

contracrono- 
deosebit de 

Tîrlungeni, 
veritabile 

pentru 
Foar-

Solomon 
Cetății 
be de 
metru, 
dificile 
Printre 
puncte 
mașini 
te interesantă lupta între fa- 
variți și în special dintre 
cuplurile- Balint — Zămescu, 
Vasile — Scobai care își dis
putau dîrz... secundele (a- 
vansuri. pe rînd. pentru fie
care echipaj de 1—4 secunde), 
întrecere pe care cel de-al 
doilea echipai a pierdut-o 
din cauza unor defecțiuni : la 
cablul de accelerație și la 
instalația electrică (!). Ast
fel Balint (șofer de taxi în 
Brașov) și navigatorul său 
cîștigă acest raliu pentru a 
treia oară consecutiv. Dar iată 
rezultatele finale (cu men
țiunea că raliul a fost terminat 
de 89 
„A". 1. 
Sibiu).
(Unirea . ____
neață — Voican (IA Dacia) ; 
grupa „C“. 1. Balint — Zăr- 
nescu (IA Dacia), 2. Mateescu 
— Motoc. 3. Ionescu — Scar- 

(ambele Unirea Trico- 
acesta fiind și clasa- 
general : L IA Dacia 

2. Unirea Tricolor 
3. IATSA Pitești.

autoturisme) : grupa 
Botezan — Popa (IPA 
2. Nută — Dumitriu

Tricolor). 3. Măcă-

latescu 
lor) — 
meatul 
Pitești, 
București. ____  ___
Camioane : 1. Bară — Ionescu.

Felicitări organizatorilor 
pentru reușita raliului bra
șovean. dar nu putem încheia 
fără mentionarea unor lip
suri : ..furnicarul" de oameni 
din ..parcul închis" ; condiții
le necorespunzătoare pentru 
cei cane au făcut revizia teh
nică „avind în spate" sute de 
curioși.

1.

Modesto FERRARINI

LA HANDBAL MASCULIN
BAIA MARE, 16 (prin tele

fon). Tn meci restant din Di
vizia A de handbal masculin 
(grupa Valorică 1—6), în Sala 
Sporturilor „Dacia" din Baia 
Mare s-au întîlnit H.C. Minaur 
și Constructorul Oradea, 
capătul unei dispute în 
băimărenii au dominat 
probleme, din primul și 

minut de joc, 
impus cu 

înscris: Porumb 8, 
M. Voinea 4, Marta 
Radulescu 2, Miro- 

Stamate 1,

La 
care 
fără 
pină 
Mi- 

30—11
în ultimul 
naur s-a 
(15—7). Au 
Covaciu 6, 
4, Boroș 3.
niuc 1, Gnandt 1, 
respectiv Cristache 4, Kapor- 
nay 3, Mîrza 2. Tudor 1, Bartl 
1. Au arbitrat: AI. Mărieș și 
Gh. Istrăuanu (Satu Mare).

cretizat două l.p. (mln. 42 șl 52), 
tot el a reușit un frumos drop 
de la peste 40 metri (mln. 53). 
pentru ca tn min. 67 Duma să 
facă o cursă irezistibilă de la 
centrul terenului și Claudiu 
Gheorghe să încheie cu un eseu, 
consemnînd rezultatul : 4—16
(4—3). A arbitrat Al. Pavlov' ci 
(București).

Călin STERESCD

CONCURSURI DE SCHI
din 

unde 
strat 
con- 

cu
la care au fost

Zilele trecute, pe pîrtiile 
jurul cabanei Piatra Arsă, 
zăpada se menține intr-un 
corespunzător, a avut loc 
cursul de schi fond dotat 
„Cupa Caraiman",
prezenți aproape toți specialiștii 
genului. Au avut loc curse pen
tru junioare, senioare, juniori și 
seniori. Zăpada înghețată și tra
seele bine alese au permis com
petitorilor, acum la încheierea 
sezonului, evoluții destul de 
bune. REZULTATE : 10 km, ju
nioare : 1. Angelica Rîșnoveanu 
(Tractorul) 30:42, 2. Livia Reit 
(Tractorul) 31:26, 3. Mihaela Cîr- 
stoi (CSȘ Predeal) 31:29, 4. Flo
rentina Dobre (CSȘ Sinaia) 33:07, 
5. Antoanela Neamțu (CSȘ Pre
deal) 34:27. Curea senioarelor pe 
aceeași distanță a revenit Mihae- 
lei Toc (Tractorul) in 31:17 ; 10 
km, juniori : 1. Florentin Burcă 
(Dinamo) 27:34, 2. Zolt Sara
(ASA) 28:00, 3. Tibor Tanfco
(ASA) 28:20 ; 15 km, juniori : 1. 

'Vlădut Monda (ASA) 40:38, 2. FI. 
Burcă 40:44. 3. Z. Sara 40:50 ; 10 
km seniori : 1. Ion Lungociu
(Dinamo) 26:16, 2. Constantin Do
bre (ASA) 26:19, 3. Ga'vrilă Boi- 
tiș (ASA'. 27:02 ; 15 km, seniori : 
1. C. Dobre 39:09, 2. Ion Crișu 
(ASA) 39:F7, 3. Mihai Mitrofan
(Dinamo' 40:40.

Victor ZBÂRCEA — coresp.

4.

Tot pe pîrtlile de la Piatra 
Arsă s-a disputat șl „Cupa Spe
ranțelor" la schi fond. REZUL
TATE : 5 km, copile : 1. Floren
tina Dobre (CSȘ Sinaia) 18:57, 2. 
Suza Szekely (CS.ș Gheorgheni) 
19:10 3. Antoanela Neamțu (CSȘ
Predeal) 19:18 ; 5 km, juniori : 1. 
V. Șotropa (ASA) 16:50, 2. I. Pă- 
văleanu (CSȘ Predeal) 17:23, 3. 
B. Antal (CSS Gheorgheni) 17:33; 
5 km, copii : 1. N. Rotilă (Vo
ința Sinaia) 
(CS Bușteni) 18:19, 
CCSȘ Sinaia) 18:32 ; 
oare : 1. Angelica
(Tractorul) 18:03, 2. 
stoiu (CSȘ Predeal] 
via Reit

17:50,

1.

(Tractorul)

Bucegi, dar pe 
s-a disputat cea

2. C. Vlaicu
3. G. Sandu 
5 km, juni-

Rișnoveanu 
Mihaela Cîr- 
18:23, 
18:50.

3. Li-

Valea 
de a

Tot In
Dorului,__ ____„___ __ _ _
V-a ediție a „Cupei Veteranilor" 
la schi alpin. La startul probei 
de slalom au fost prezcnți foști 
performeri care au demonstrat 
că perfecțiunea cristianelor s-a 
păstrat nealterată. CIȘTIGATORI: 
35—16 ani : Gheorghe Vulpe (Si
naia) 41-45 : Marin Focșenenu 
(Sinaia), 46—50 : Gheorghe Bălan 
(Brașov), 51—55 : Mircea Enache 
(Bușteni) 56—60 : Gheorghe ROș- 
culet (Brașov) peste 60 ani : Bu
jor Almăjan (București).

Vasile FELDMAN — coresp.
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1 FINALA CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI
tacol, un fotbal ofensiv practi
cat printr-o mare generozitate 
de efort, printr-o mare inteli- 

într-un cuvînt 
Antre-

v.
3-
ia
1-
I»
c-

gentă tactică, 
prin spectacol sportiv, 
norii Emerich Jenei si Anghel 
lordănescu au 
țările noastre 
promovarea 
spirit de joc.
lizat numai performanța nr. 1 
a fotbalului românesc, ea a rea
lizat si un mare serviciu spor
tului nostru prin valoarea ridi
cată a jocului practicat, prin 
întreaga sa atitudine din teren. 
Da, STEAUA este cu adevărat 
o ambasadoare a sportului 
românesc ! Zecile de mii de 
iubitori ai fotbalului trimit o 
Îmbrățișare caldă bravilor cam- 
pioni ai României si sint siguri 
că ei isi vor continua de a- 
ceeașî manieră drumul și în 
finala de la Sevilla. Marea 
ascensiune a echipei STEAUA 
în arena internațională repre
zintă rodul deosebitelor condiții 
ce i-au fost create, atenției pe 
care conducerea Ministerului 
Apărări^ Naționale a acordat-o 
pregătirii întregii campanii a 
prezenței ei în reputata compe
tiție internațională.

Meciul n-a avut, în marea lui 
majoritate. în teren decît o e- 
chipă : STEAUA. Eforturile pe 
care cei mai lucizi dintre oas
peți le-au făcut spre a replica 
prin ceva la avalanșele de •- 
tacuri ale fobtalistilor noștri 
s-au dovedit inutile. Chiar ’ a- 
tunci cînd au reușit unele ac
țiuni mai energice' replica de
fensivei noastre a venit prompt 
Șl sigur. STEAUA a declanșat 
din start atacuri rapide și ho- 
tărîte. Blocul compus din’linia 
de mijloc și cele două vîrfuri a 
avansat cu atita rapiditate și 
decizie_ către careul advers, In
cit apărarea Anderlechtului s-a 
clătinat chiar din primele mi
nute. Lăcătuș a fost la originea 
acestor șarje și Andersen a 
pierdut net duelul. Imediat a 
venit marea acțiune a Iui Pi- 
țurcă (ce fantastică revenire de 
formă a avut acest vîrf de atac, 
al carul nume îl rostește acum 
întreaga Europă !) și Peruzovici 
n-a avut resurse spre a-i răs
punde, fiind dominat întreaga 
partidă. Linia de mijloc, 
pre care subliniam in 
zentarea partidei că poate 
dita victoria ei tactică de 

dreptul la felici- 
călduroase pentru 
acestui admirabil 
Steaua nu a rea-

des- 
pre- 
ree- 

la

LEALITATE
epilog de frumusețe tragi
că...

Steaua va juca, deci, pe 
stadionul pe care s-au pe
rindat atitea stele ale fot
balului mondial, ți o va fa
ce, sperăm, cu autoritatea 
Învingătorului care alungi 
umbra de atitea ari nefastă 
a outsider-uîui.

★
A fost doar un vis 1 Nu. 

Pentru că in vestiarul Stelei 
s-au adunat, ca prin far
mec, „bătrinii" Voinescu, 
Ghiță Cacoveanu, Ion A- 
lexandrescu ți, bineînțeles, 
Jenei, care avea lacrimi tn 
ochi, poate la gindul că A- 
polzan, Onisie ți Bone, mai
ștrii săi neintrecuți, nu pot 
trăi bucuria acestei victorii, 
pe care au visat-o acum 30 
de ani ți la a cărei tra
iectorie sint, in mod sigur, 
luminoase puncte de reper.

...Mai zilele trecute, rne- 
ditind puțin la unele mo
mente ale sportului nostru, 
ne gindeam că anii ’70 au 
avut două stele de prim 
rang — Ilie Năstase și Na
dia Comăneci — care au fă
cut să pălească unele nereu
șite. Să sperăm că victoria 
de ieri a Stelei, care este 
ți a fotbalului din întreaga 
țară, va da mițcării noastre 
sportive o nouă respirație...

J
»

LOTO-PRONOSPORÎ INFORMEAZĂ
tragere a . „Marilor cîșUguri* 
Loto, de mîine, vineri, 18 aprilie. 
Tragerea va consta 
faze, cuprinzînd 
un total de 27 
(două extrageri 
I, de 9 numere 
mere din 81, ca ___
obișnuită, si faza a II-a — ex
tragerea „Marilor cișttguri", eu 
9 numere din 90).

De reținut că, la faza a n-a, 
autoturismele pot fi obținute cu 
primele 3 numere extrase, indi
ferent ordinea lor, precum și a- 
sigurarea a minimum 3.500 lei 
pentru 3 numere din 9 (valoarea 
excursiei).

din două
3 extrageri, cu 
numere extrase 

,,legate" la faza 
din 90 șl 9 nu
la orice tragere

de- 
să

Bruxelles, a realizat un mare 
travaliu și a filtrat acțiune de 
acțiune, fiind mereu acolo unde 
trebuia : și în atac și în apăra
re. Constanților trei titulari 
Stoica — Boloni — Balint li 
s-a adăugat, ieri. Bălan, care a 
evoluat cu siguranța și randa
mentul unuia care juca parcă 
de cel puțin trei ani în ansam
blul echiipei. Ce cvartet fai
mos a avut în față comparti
mentul median al Stelei ! Fri
mann (din echipa Danemarcei), 
Scifo, Vandereycken, Vercau
teren (linia de mijloc a echi
pei Belgiei) I Și cum a depă
șit-o de clar I Ce lecție, care 
arăta ce înseamnă fotbalul mo
dern i-a dat 1 Dar linia 
fensivă ? Dacă vrea cineva 
vadă cum se joacă „ambele mo
mente* 6ă privească înregistra
rea partidei de ieri. Va constata 
că Iovan sau Bărbulcscu au a- 
părut în atac de nenumărate • 
ori, dar s-au găsit și lingă 
oamenii lor direcți cînd a tre
buit. Belodedici — care a 
început atit de promițător dru
mul lui spre marea consacrare 
— a realizat, printre altele, o 
fază de antologie : dublă oca
zie de gol în aceeași secvență 
(acel șut de la mare distanță, 
urmat de ocazia de gol rezul
tată din cornerul acordat, la 
„bomba* lui, de Vekeman). 
Bumbescu, despre care 
mam că ne-a 
gresele făcute 
me, a dovedit 
venit decanul 
balului nostru 
acest post în
Ducadam, care avea nevoie de 
un meci mare pentru moral (și 
l-a făcut la Bruxelles) a repli
cat din nou printr-o partidă de 
netă siguranță și reușită.

Marea performanță a echi-

uimit prin 
în ultima 
și ieri că 
stoperilor
și o valoare pe 

Europa. în fine.

afir- 
pro- 
vre- 

a de- 
fot-

Consternare in tabăra belgiană. Anderlecht a fost eliminată ! 
Fotografii de Dragoș NEAGU și Iorgu BÂNICA

ÎNTRE
.Splendidă calificarea campioa

nei României, Steaua București, 
tn finala Cupei Campionilor Eu
ropeni!*. Acestea au fost cuvin
tele unuia dintre zecile de zia
riști străini prezențl la returul 
nwrnifinalei dintre Steaua și An- 
deriecht Bruxelles, Josă Maria 
Sievert, trimisul publicației spa
niole .El Fals*. El a ținut să ne 
Împărtășească părerile sale: „Am 
văzut multe echipe europene de 
prim rang, dar cu toată sinceri
tatea vreau să vă spun că nici 
una nu a jucat așa de bine ca 
Steaua, astăzi. Pițurcă, Lăcătuș 
sint Înaintași de clasă șl ei au 
făcut tot ce au vrut cu apărarea 
iul Anderlecht. O mare șl plă
cută surpriză, pentru mine, echi
pa Steaua. Ii urez succes tn fi
nală. Voi fi in tribuna stadionu
lui din Sevilla și sper că șl a- 
tunci ea va reuși același joc de 
valoare*. Lingă el, la masa pre
sei, reprezentantul cunoscutului 
ziar francez „L’Equipe", Gărard 
Etcheverry: .Steaua are tricou
rile roșii, ca ale Iui Liverpool, 
dar azi a jucat mai bine decît 
fosta campioană a Angliei. A 
fost un meci aproape total, doml-

Atenție 1 Astăzi, joi, este ul
tima zi de participare !
• Final „fierbinte* în campio

natul italian — divizia A, meciu
rile din penultima etapă fiind 
cuprinse In programul concursu
lui Pronosport de duminică, 20 
aprilie. Dar iată programul com
plet cu cele 13 meciuri : 1. Ata- 
lanta — Torino ; 2. Bari — Avel- 
lino ; 3. Fiorentina — Udinese ; 
4. Inter — Como ; 5. Juventus — 
Milan ; 6. Napoli — Sampdoria; 
7. Roma — Lecce : 8. Verona — 
Pisa ; 9. Chimia Fălticeni — Pra
hova csu-Ploiești ; 10. CS
Botoșani — Dunărea Călărași ; 
11. Olimpia Rm. Sărat — Delta 
Tuleea ; 12. Electroputere Craiova 
— Chimica Tîrnăveni ; 13. C.F.R. 
Timișoara — Minerul Lupenl.

STEAUA
ANDERLECHT

Stadion Steaua ; teren 
bun; timp noros, excelent 
fotbal; spectatori — circa 
Șuturi : 15—7 (pe poartă : 
Cornere: 8—4.

Au marcat: PIȚURCĂ 
și 71) și BALINT (min.

STEAUA: DUCADAM 
VAN. BUMBESCU, BELODEDICI, 
BARBULESCU (min. 89 Weisen- 
bacher) — BĂLAN, STOICA, BO- 
LUNI, balint (min. 87 Radu II) 
— LĂCĂTUȘ, PIȚURCA.

ANDERLECHT : VEKEMAN — 
Griln, Olsen, Peruzovici (min. 74 
De Mol), Andersen — Frimann, 
Vandereycken, SCIFO, Vercaute
ren — Vandenbergh, Lozano.

A arbitrat foarte bine Volker 
Roth; la linie: H. Barnich șl W. 
Mierswa (toți din R. F. Germa
nia).

3 (2)
0

foarte 
pentru 
30 000.

10—3).

(min. 4
23).

IO-

pei STEAUA, devenită STEAUA 
FOTBALULUI ROMÂNESC, o- 
feră sportului nostru posibili
tatea de a înregistra o nouă 
și mare victorie în FINALA DE 
LA 7 MAI. Sîntem convinși că 
toți cei care s-au ocupat direct 
de echipă — conducerea clu
bului (președinte : col. Nîcolae 
Gavrilă ; vicepreședinte — Ion 
Alexandrescu, fostul nostru in
ternațional). aceea tehnică ta 
echipei (antrenorii Emerich Je
nei și Anghel lordănescu), me
dicul Marcel Georgescu, pre-

ULTIMELE 90 DE MINUTE PENTRU FINALĂ
început furibund, în trombă, al 

steliștilor, care atacă dezlănțuit 
și, spre satisfacția inimoșilor lor 
suporteri, reușesc deschiderea 
scorului clțiar în minutul 4 : Bă

TRIBUNA PRESEI ȘI VESTIARE
despre echipă și nu despre indi
vidualități, pentru că fotbalul 
este un joc colectiv*. Nu a scă
pat dorinței noastre de a-1 cu
noaște impresiile nici Sclfo. A 
ținut să ne spună că .Steaua este 
una dintre cele mai bune echipe 
pe care le-am văzut de cind joc 
fotbal. A avut o primă repriză 
fantastică*.

Am trecut vis-ă-vis, In vestia
rul învingătoarei, neîncăpător 
pentru toți cel ce vroiau să-l fe
licite pe Analiștii Cupei Campio
nilor Europeni. Antrenorul Eme
rich Jenei era înconjurat de un 
grup de ziariști belgieni. Cu re- 
cunoscuta-1 stăpînlre de sine, 
fostul internațional nu a uitat să 
se refere mal tntîi la elevii săi_: 
„îi felicit pe 
meci de mare 
pletea tactică 
vadă, pentru 
mare victorie 
noastre. Cine 
mult? ECHIPA. Ne așteaptă ma
rele examen, finala. Ce-ar fi să 
jucăm la fel de bine?* Lingă el, 
Ion Alcxandrescu, vicepreședintele 
clubului șl șeful secției de fotbal: 
,Mă bucur nespus că am ajuns 
la acest stadiu. Am reușit o ma
re victorie, cu răsunet internațio
nal, o victorie care poate însemna 
mult pentru fotbalul românesc*.

Jucătorii Stelei, fericiți, numai 
ztmbet. nu-si disimulau bucuria 
victoriei, a calificării. Primul 
ne-a vorbit Stoica : „Nici nu re
alizez că s-a terminat meciul. 
Nu-mi pare rău decît că nu s-au 
concretizat toate ocaziile noastre. 
Putea fi un scor-fluviu în fa
voarea noastră. Pentru finală 
va trebui să ne pregătim șl mai 
bine, să dovedim că Steaua este 
o mare echipă*. Boloni părea 
meditativ: „Fotbalul mi-a adus 
multe bucurii, dar aceasta, de 
azi, parcă le întrece pe toate, 
înainte de joc visam la califi
care si iată acum 
plinit, 
că 
pei 
cea 
lui

nat de fotbaliștii români. Cel pu
țin in prima repriză putea fi 4—0. 
Dar, atenție, nu vă jucațt cu 
ratările!* O binevenită punere în 
gardă pentru viitor, pentru fi
nală, care trebuie jucată cu mare 
precizie. Lîngă noi, ziaristul sue
dez Stefan Tarras, de la „Afton
bladet" din Stockholm: „Rezultat 
fantastic! A fost ca un șoc. Stea
ua joacă un fotbal exploziv. Este 
o mare echipă. Rareori am văzut 
combinații de mare rafinament 
tntre 4—5 jucători, ea astăzi. 
I.F.K. Găteborg, dacă se va cali
fica în finală (n.n. In momentul 
convorbirii mal erau patru ore 
pînă la fluierul de înoepere al 
partidei de la Barcelona), va avea 
un adversar foarte periculos. 
Felicitări!“

Dar să-i lăsăm pe ziariștii stră
ini să-și transmită cronicile, să 
facă cunoscut în Europa rezul
tatul campioanei noastre și eă ne 
Îndreptăm spre vestiarul lui An
derlecht. Vercauteren, căpitanul 
echipei belgiene, era consternat: 
„Ce pot să spun? Ne făcusem 
vise frumoase; speram că acel 
1—0, de la Bruxelles, ne va ajuta 
să ne calificăm, dar golul primit 
atit de repede ne-a amintit că 
asta este una dintre specialitățile 
campioanei României. Apărarea 
noastră a fost total depășită in 
unele momente. Diferența care, 
după părerea mea, a decis rezul
tatul a fost aceea dintre viteza 
de joc a gazdelor și a noastră. 
Nn mă gindeam că vom primi 
trei goluri Ia București, cu toate 
că eram sigur că vom tntilni o 
formație foarte puternică, mai a- 
les pe teren propriu*. In apro
pierea sa, literalmente prăbușit 
pe un scaun, „veteranul" echi
pei, danezul Morten Olsen: „Sînt 
decepționat! Credeam că ne vom 
califica tn finală, dar Steaua a 
fost mai puternică decit mă aș
teptam. In prima jumătate de 
oră. campioana voastră a jucat 
in stil de mare echipă. Cu since
ritate spun că au fost momente 
in care nu mai știam pe cine să 
marcăm, atit de iute era Jocul 
Stelei. După cum vedeți, vorbesc

Steaua a luat conducerea tn 
Balint înscrie

Mari- 
Nea-

părătorul fizic 
nescu, masorul 
gu), beneficiind 
de tot sprijinul 
nisterului Apărării 
vor asigura și pregăti finala cu 
deosebită competență și serio
zitate.

Mult succes campioanei noas
tre în „meciul meciurilor*, fi
nala de la 7 mai ! Pînă la unul, 
toți iubitorii sportului din țara 
noastră îi mulțumesc pentru ee 
a făcut pînă acum pentru fot
balul nostru !

Florentin 
Dumitru 
în continuare 
conducerii Mi- 

Naționale.

lan l-a angajat cu o minge in a- 
dincime pe PIȚURCA, care, deși 
flancat de Peruzovici. a șutat 
năpraznic, cu stingul, de la 14— 
15 m, lăsindu-1 fără replică pe 
portarul Vekeman. Deschiderea 
rapidă a scorului a dat aripi e- 
chipei noastre campioane șl, în 
minutele următoare, ocaziile de 
gol s-au succedat la poarta Iul 
Anderlecht, dar tabela a rămas 
neschimbată. Prima s-a derulat în 
min. 9, cînd splendida Incursiu
ne a lui Balint pe partea stingă, 
paralelă cu linia de poartă, a 
fost urmată de o pasă ideală. îna
poi, dar care n-a putut fi fruc
tificată de Pițurcă. Peste numai 
un minut este rîndul vîrfului ste- 
llst să se Infiltreze cu subtilitate pe latura dreaptă, acțiune 
continuată cu o deviere spre 
Iovan, însă șutul acestuia, din- 
tr-o excelentă poziție, s-a soldat 
doar cu un corner. In min. 13, 
după o lovitură liberă executată 
scurt de Lăcătuș, Boloni a șutat 
violent șl Vekeman a respins 
uimitor în corner. Momentele de 
presiune exercitate la poarta for
mației belgiene fac ca în min. 16 
Pițurcă să se găsească doar la 
cîtiva metri. perpendicular pe 
poarta Iul Anderlecht, șutul 
„nouarulul" stellst evidențlin- 
du-l pe Vekeman. In" min. 23, in
să, tribunele sint în delir, Steaua 
marcind al doilea gol, care, teo-

băieți pentru acest 
valoare, pentru su
fle care au dat do- 
victorie. Cea mai 

din istoria echipei 
mi-a plăcut mai

visul înde- 
vlne să cred 

în finala Cu- 
Cred că este

Nici nu-mi 
ne-am calificat 
Campionilor, 
mai mare izbîndă a fotbalu- 
nostru". In schimb. Beîode' 

dubla manță cu 
al doilea gol.

Anderlecht :

retic, o propulsa în 
16ni a executat cu _______
corner de pe partea stingă, 
Bumbescu s-a înălțat și a trimis 
cu capul înapoi și BALINT a 
reluat balonul în plasă : 2—0.
Prima ocazie a oaspeților' o no
tăm abia în min. 25. cind Van- 
dereycken a reluat cu capul pes
te „transversală" mingea cen
trată de Vercauteren. Steaua își 
reia șirul acțiunilor. sufocîn- 
du-șl pur șl simplu adversara. 
Lăcătuș (min. 28) scăpat sin
gur, este blocat curajos de Ve
keman, pentru ca tot el (min. 
38), după o spectaculoasă com
binație cu Stoica să șuteze peste 
poartă.

La reluare. Steaua este din nou 
la cîrma jocului. în min. 
Stoica, după un excelent 
doi* cu Pițurcă (pasă cu 
cilul). este la un pas

îinală : B8-
măiestrie un 

stingă,

Du- 
cor» 
toc*„de

51, 
„un- căl- 

-------  -------- —__ „— de 
3—8. însă șutul mijlocașului este 
blocat de Vekeman. O pătrunde
re a Iul Vercauteren (min. 51) se 
încheie cu un șut din Interiorul 
careului, însă reflexul lui 
cadam trimite balonul în 
ner. Urmează minute    
la poarta oaspeților, balonul ex
pediat de Belodedici (min. 62 — 
șut prin surprindere de la dis
tanță și min. 63 — „cap" din 6 m), 
evidențllndu-1 pe portarul bel
gian. O Imensă situație ratează 
Lăcătuș (min. 68), cînd. splen
did angajat de Iovan, trimite ba
lonul peste poarta goală. Tri
umful calificării se va produce 
in min. 71, cînd PITURCA va 
semna golul pentru Sevilla, la 
capătul unei acțiuni-premiu, 
concepută de Balint, continuată 
de centrarea șutată a lui Lăcă
tuș și oportunitatea Iui Pițurcă. 
Finalul partidei îi găsește pe ju
cătorii noștri în plină ofensivă.' 
Ei îșl crează alte două Imense 
situații de gol prin Pițurcă (min. 
85) și Bălan (min. 88 — șut cu 
boltă peste portar, doar extra
ordinara extensie a lui Veke
man deviind balonul in corner); 
care, dacă nu ar fi fost irosite, 
ar fi reflectat fidel 
joc dintre cele 
Pentru 
partidei, 
prins pe

diferența de 
două echipe, 

că, după desfășurarea 
un 5—0 n-ar £1 sur— 

nimeni.
Gheorghe NERTEA

scoteai acel 
se putea» 
belgienii!* 

întotdeauna!' 
__ . ___ mi-am făcu*
datoria! Cînd eram un 

îmi plăcea cum apără...

Dacă nu 
ea și făcut.«psihic» 

calm ca 
,,Nu

________ bun
Nu m-am îndoit

L» 
_ _______ că

Și o jucăm 
după un meci 

uita ușor“i

dici părea... că plutește: .Trăiesc 
o foarte frumoasă zi, minunată^ 
Incredibilă, parcă nici nu e ade
vărat. dar cred că ne-am califi
cat pe merit in finală. Regret; 
doar, eă nu am înscris prin acel 
șut de Ia mare distanță—“X 
Ducadam e felicitat de Vasile 
Iordache : .Al fost formidabil 1 
AI avut o intervenție psihologică 
la 2—81 “ - *
gol _ 
Întoarce 
Ducadam, 
răspunde : 
decît " '

puști, __ ____________ _ , _
Iordache ! Mă bucur că nu l-am 
dezamăgit, mai ales că Steaua 
a avut mari portari in istoria 
sa...“. Balint e îneîntat de felici
tările ziariștilor : .Am ciștigat un 
meci pe care l-am dominat, con
sider. Ia toate capitolele. Mâ 
bucur eă am marcat și un gol, 
gol care îmi dă un moral ’ 
pentru finală. __ ______
că vom obține calificarea.

Bruxelles, am spus colegilor 
vom juca finala, 
absolut meritat, 
care nu se va ___ ___ _
Plturcă vine ultimul în vestiar? 
L-au asaltat radiorenorterii. 
„atacăm" 
degajat! .. _ __
tlga cu 5—0 sau chiar 
Steaua a început în trombă, 
2-0 însă 
parcă, de 
se numea 
sem prea 
adversar 
înttmplase .._ _______ . ___
tea meciului l-am spus Iui Boloni 
că voi înscrie în primele zece 
minute. Mă bucur că in-am 
tinut de cuvînt. 
că am înscris și al treilea 
care a risipit absolut 
de emoție. Dacă 
remarc pe cineva, 
cerut un cronicar.
spune : cel mai bine a jucat 
astăzi ECHIPA !«

II 
sub duș. E foarte. 
.Cred că puteam cîș- 

sau chiar 6—0~T
___ ___________ LI. Ia 
ne-am speriat o clipă, 
visul prea frumos care 
finala. Ne desprinse- 
repefle în fața unui 
cu firmă. Cum se 
și cu Honved. tnain-

• că
și. mai ales, 

gol, 
orice fel 

ar fi să 
cum mi-a 
atunci aș

Mircea TUDORAN 
Mircea M. IONESCU



„TINERII NOȘTRI REPREZENTANT! 
PUTEAU REALIZA MAI MULT"

— opinează, după C.M. de tineret, A. Muram, secretarul F.R. Judo
La Campionatele Mondiale 

de judo (tineret), încheiate re
cent, la Roma, au participat, 
pentru prima dată la o aseme
nea competiție, și patru spor
tivi români. La înapoierea în 
țară, am solicitat amănunte 
secretau-uliui federației de resort. 
Anton Muraru, care a condus 
delegația sportivilor români.

— Ce ne puteți spune des
pre nivelul general al întrece
rilor ?

— Așa cum era de așteptat, 
datorită dezvoltării judoului pe 
plan mondial, numărul țărilor 
participante, deci și al concu- 
renților, a fost în evidentă 
creștere. Au fost prezente 42 
de țări, dintre care un număr 
de 20 au avut formații com
plete. Dincolo de răspîndirea 
geografică a acestui sport, vor
bește însă faptul că. spre deo
sebire de alte ediții, de data 
aceasta au avut acces spre po- 
diur iul de premiere reprezen
tanții a 14 țări. Cele șapte tit
luri de campioni mondiali au 
fost împărțite între șase țări: 
Japonia (2), U.R.S.S., Franța,
Polonia, Belgia și Coreea de 
Sud (cîte unul). Cu rezultate 
foarte bune au concurat și re
prezentanții Cubei și ai R.P.D. 
Coreene.

Despre întreceri, în general, 
trebuie să spunem că ele au 
fost de un dinamism deosebit, 
ieșind în relief o bună pregă
tire tehnică și o capacitate de 
luptă exemplară. Problema tac
ticii în susținerea meciurilor a fost lăsată pe planul secund. 
De altfel, am asistat la nu
meroase răsturnări de situații 
în timpul celor 5 minute regu

Meciuri de verificare înaintea C.M. de popice

NU T9II SElECțlONAUlIII SÎNT ÎN EORMĂ!
Jucătoarele și jucătorii de 

popice vizați să ne reprezinte 
la apropiatele Campionate 
Mondiale de seniori (Miinchen, 
18—23 mai) și-au continuat 
pregătirile la secțiile res
pective, pînă în ajunul du
blei întîlnlrl de verificare 
susținută sîmbătă și duminică 
pe arena Voința din Capitală, 
cu valoroasele selecționate ale 
Cehoslovaciei. Evoluînd în 
compania unor puternici ad
versari (la ultima ediție a 
C.M. de la Ljubljana, echipele 
oaspete au cucerit medalia de 
aur la băieți șl pe cea de 
bronz la fete), care și-au apă
rat cu strășnicie prestigiul 
popicarii noștri reușind sîm
bătă. 2568 la 2536 la feminin, 
5342—5324 Ia masculin ț dumi
nică. 2516—2433 si. respectiv. 
5335—5186 p.d

După cum se poate vedea, 
echipele României au În
vins pe laureatii campionate
lor mondiale eu 4—0. Ci
frele menționate ilustrează 
raportul de forte existent 
pe oi9tele de joc. Prima Intîl- 
nire a fost, conform așteptări
lor. extrem de viu disputată, 
rezultatele finale fiind in
certe pînă la ultimele lan
sări după care fetele noastre 
au eiștigat doar la o diferență 
de 32 p.d.. iar băieții și mai 
greu, la numai 18 p.d. Cu ex
cepția .deschizătorului pîr- 
tiei“ în sextetul masculin. Ilie 
Hosu (917). ceilalți jucători 
vizibil marcați de importanța 
concursului, n-au putut de
păși granița celor 900 p.d. De 
asemenea. Doina Țăgean, din 
schimbul doi al echipei femi
nine. cu un rezultat sub 
posibilitățile ei reale (392) 
a fost depășită de adversara 
directă (Alena Svozilova — 
439) eu 47 p.d. handicap pe 

lamentare de luptă, fapt care 
întărește afirmația de mai sus. 
Și arbitrajele au fost mult 
mai libere față de cum eram 
noi obișnuiți și această nouă 
manieră' de desfășurare a lup
tei i-a surprins pe sportivii 
români, participanțl pentru 
prima oară la un Campionat 
Mondial de tineret.

— In aceste condiții, cum 
apreciați comportarea celor 
patru judokani români prezenți 
la întreceri?

— Florin Lascău (semimijlo- 
cie) a cîstigat două meciuri și 
a pierdut două, nereușind să 
urce pe podiumul de premiere, 
Dl este un element deosebit de 
talentat, dar încă prea „crud" 
pentru o competiție de acest 
nivel. Forța sa generală tre
buie mult îmbunătățită. Petre 
Anițoaie (mijlocie), deși este 
capabil de mult mai mult, n-a 
putut să avanseze pe tabloul 
de concurs pentru că a fost 
„stopat" de arbitri într-un - 
meci în care avea avantaj. 
Adrian Clinei (semigrea) a 
concurat cel mai bine dintre 
sportivii noștri, el cucerind, de 
altfel, medalia de bronz, Drago? Bolbose (superușoară) ne-a do
vedit că nu dispune de posibi
lități care să-l ajute la obți
nerea unor mari performanțe, 
în concluzie, debutul nostru la 
o asemenea competiție a fost 
foarte util și plin de învăță
minte. Sîntem foarte bucuroși 
că si de data asta, delegația 
noastră s-a numărat printre 
cele medaliate, dar trebuie să 
spun că băieții noștri puteau 
realiza mai mult.

Mihai TRANCA

care l-au refăcut cu mare di
ficultate următoarele coechi
piere. în meciurile-revan- 
șă, o serie de selecționabili au 
înregistrat scăderi de ran
dament. comportare reflecta
tă în diminuarea rezultatelor pe 
echipe obținute în ziua a 
doua. Principala cauză a 
oscilațiilor de randament a 
constituit-o, după părerea 
noastră. insuficienta pregă
tire fizică, multi dintre sporti
vii noștri slăbind ritmul spre 
finalul manșelor. Au fost 
și cîteva cazuri asupra că
rora persistă semne de în
trebare. Astfel, cu mult sub 
așteptări s-au prezentat An
drei Marian — 836. Gheorghe 
Silvestru — 874. Alexandru
Szekely — 876. și chiar Ibo- 
lya Matbe — 399. Se pare că 
ei nu au respectat. în cadrul 
secțiilor respective. preve
derile antrenamentelor indi
cate de specialiștii federației 
și ca atare, trebuie supuși u- 
nui program suplimentar de 
pregătire.

Și ar mai fi oeva, legat de 
felul cum se respectă rezulta
tele concursurilor de verifi
care : tinăra brașoveancă
Viorica Botezata. remarcată 
în campionatul divizionar, a 
punctat promițător la ulti
mul trial (418), dar, în locul el, 
a fost preferată Elena Pană 
(403), o jucătoare — e drept, 
cu o mai mare experiență In
ternațională — care nu-și re
găsește încă ritmul de altă 
dată. în perioada care a 
mal rămas pînă la „mon
diale". selectionabilii mai au 
de susținut încă sase teste in
ternaționale. în urma cărora 
sperăm să atingă Vîrful de 
formă.

Traian IOANIȚESCU

ACTUALITATEA 

ÎN ATLETISM

Test cu noua suliță
• Recordmana mondială la 

aruncarea suliței (75,40 m în 
1985) Petra Felke din R.D.G. 
și-a făcut un debut în forță 
în noul sezon competiționaL 
într-un concurs la Berlin, ea 
a obtinut 73,08 m. Cu același 
prilej, recordmanul mondial 
Uwe Hohn a testat noua suliță, 
cu care a obținut doar 75,28 mt 
Specialiștii apreciază că dacă 
el folosea vechea suliță, ar fi 
aruncat circa 86 m.
• în concursul de la Abid

jan (Coasta de Fildeș), sprin
terul Gabriel Tiacoh a parcurs 
400 m în 45,4. Pe aceeași dis
tanță, dar Ia femei, N’Drin a 
realizat 54,4 s.
• Maratonul de la Stanford 

(Connecticut) a revenit irlan
dezului Jerry Kiernan, înregis
trat în 2.12:47. El a fost urmat de 
tanzanianul Agapius Masong — 
2.13:52 și de americanul Ric 
Sayre — 2.14:18.
• La Kuala Lumpur, neoze

elandezul Paul Herliny a cîști- 
gat proba de maraton în 
2.21:34, înaintea englezului 
Harry Clague — 2.22:35 etc.

• într-un concurs la Nor
man (Oklahoma), Joe Dial (23 
ani) a sărit 5,86 m la prăjină, 
performanță care constituie un 
nou record. în aer liber, al 
S.U.A.

• La Monterrey, în Mexic,
s-a desfășurat o așa numită 
săptămînă a marșului. în cursa 
feminină de 5 km sportiva Lie 
Suji (R. P. Chineză) a termi
nat învingătoare în 27:15,05, 
claslndu-se înaintea mexicance- 
lor De La Luz-Colin — 27:38,25 
și Graciele Mandoza 27:38,38. 
în cursa masculină de 50 km 
primul a fost mexicanul Felix 
Gomez — 3.56:25, 2. Martin
Bermudez (Mexic) 3.59:08, 3.
Bod Gustafsson (Suedia) 3.59:23.

CONTINUĂ SERIA SURPRIZELOR LA C.M. DE HOCHEI
MOSCOVA. în întrecerile 

pentru grupa A a Campionatu
lui Mondial de hochei, care se 
desfășoară în mijlocul unui in
teres deosebit, continuă seria 
surprizelor. Este vorba de în- 
frîngerea echipei Cehoslovaciei 
în fața Suediei : 2—3 (1—0, 
0—3, 1—0). Este cea de a treia 
înfrîngere suferită de campio
nii mondiali, care se văd acum 
tn situația de a nu mai obține 
calificarea în turneul pentru 
locurile 1—4 îl în celelalte me
ciuri ale zilei au fost consem

VARȘOVIA, 16 (Agcrprcs). — 
Disputat in localitatea Bielsko. 
meciul internațional amical de 
fotbal dintre selecționatele de 
juniori U.E.F.A. *88 ale Ro
mâniei și Poloniei s-a încheiat 
cu scorul de 2—1 în favoarea 
tinerilor jucători români, după 
ce la pauză gazdele au con
dus cu 1—0.
• Meciuri restante în campio

natul Angliei . Leicester — QP- 
Rangers *—4 : Chelsea — west

LIMITE SI., a
Oricit de curios ar pă

rea, limitarea artificiali 
s performanțelor a Intrat ta 
paleta mijloacelor prin 
care, odată ajunse într-un 
impas, unele sporturi se 
regenerează, in anumite 
momente ale istoriei lor. 
Seriile notelor de 10 ale 
inegalabilei Nadia, suge- 
rînd atingerea anumitor li
mite. a dus la obligativita
tea ca in codul de punctaj 
si apari noi mo
dalități de apre
ciere a elemen
telor și îngreuna- 
rea fără precedent
a exercițiilor. Tot mai 
multe serii de sărituri tri
ple invadează patinajul ar
tistic barînd, la rindul lor, 
un acces devenit prea facil 
spre notarea maximă (șase), 
considerată o limită a per
fecțiunii in acest sport. Și 
nu e departe vremea etnd 
saltul cvadruplu va in
tra, probabil, în compo
nența exercițiilor.

Tirul a fost și el un sport 
in care limitarea perfor
manțelor a fost des întîlni- 
tă. Sporirea preciziei puș
cașilor din anii ’50—’60 (vă 
mai amintiți ? Iosif Sîrbu 
devenea unul dintre pose
sorii recordului lumii, cu 
400 p din tot atitea posibi
le!) a necesitat micșorarea 
in anul 1957, a diametrului 
țintelor, de la 20 cm la doar 
14,5 cm. tn proba de sheet, 
se trag astăzi mai multe 
„duble" (lovirea a două 
talere eliberate concomi
tent I), iar la trap, viteza 
de aruncare a sporit astfel 
incit „farfuria" să parcurgă 
80 de metri și nu 60, în- 
greunîndu-se astfel lovi
rea ei.

Creșterea performanțelor 
și necesitatea... îngreună- 
rii atingerii lor rămîne, 
mereu, un subiect la or
dinea zilei. Federația In
ternațională de Automobi
lism a procedat, in acest 
sezon, la micșorarea canti
tății de benzină admisă in

nate rezultatele : S.U.A. — 
R.F.G. 9—2 (5—0, 1—2, 3—0), 
Finlanda — Canada 3—2 (1—1, 
1—0, 1—1), U.R.S.S. — Polo
nia 7—2 (2—0, 3—0, 2—2).

După desfășurarea acestei e- 
tape, a treia, clasamentul com
petiției este următorul : 1.
U.R.S.S. 6 p (15—5), 2. S.U.A. 
4 p (20—9), 3. Suedia 4 p 
(9—7), 4. Finlanda 4 p (9—10), 
5. Canada 2 p (11—10), 6. Po
lonia 2 p (6—10), 7. R.F.G. 
2 p (9—14), 8. Cehoslovacia
0 p (6—9).

tlam 2—1 Watford — Everton 
0—2.
• In prima semifinală a Cupel 

Tării Galilor (tur) : Wrexham — 
Cardiff 4—1.
• Semifinalele Cupei Franței 

(tur) : Paris St. Germain — Bor
deaux 1—1. Au înscris Senă, res
pectiv Relnders. Marseille — Ren
nes 1—0. A marcat Martinez. Jo

La închiderea edifiei

SE CUNOSC FINALISTELE CUPELOR EUROPENE

LIMITĂRI
rezervoarele bolizilor, limi- 
tînd astfel vitezele, ajunse 

In apropiere de 400 de 
pe oră ! Iar ultimul fe

nomen de „îngrădire", da
tează doar de la 1 apri
lie : de la această dată, a- 
nmcătorii de suliță trebuie 
td se acomodeze, din mers, 
cu noi Instrumente (avlnd 
tot 800 de grame, dar cen
trul de greutate și manșo
nul de prindere avansate cu

Comentariul saytâminii
4 cm). Sulița, aruncată spre 
100 de metri, aterizează ast
fel la doar 85—90 de metri, 
căci ea nu mai planează, ci 
coboară in picaj in a doua 
parte a zborului.

Interesant : ca de fie
care dată. înnoirile iși au 
adversarii lor. Se afirmă, 
bunăoară, că de acum îna
inte, in aruncarea suliței, 
pe prim plan, ar trece for
ța brațului, capabil să 
imprime o viteză inițială 
mult sporită, in detri
mentul tehnicii de arun
care, — o problemă de dis
cutat. Iar în cel mai rapid 
sport terestru, însuși cam
pionul mondial en titre, 
francezul Alain Prost, cri
tică limitarea vitezelor, 
invocînd argumentul scă
derii, in egală măsură, a ca
racterului spectacular . al 
curselor. Dar istoria au
tomobilismului și aruncă
rii suliței își urmează, ai
doma tirului, gimnasticii și 
patinajului, istoria înnoită...

Și, ca de atitea alte ori, 
performerii, aceste ființe 
creatoare, vor ști să gă
sească, împreună cu e- 
chipele lor, puterea și so
luțiile potrivite pentru ca, 
luînd lucrurile da la capăt, 
să descopere noi valen
țe ale infinitelor posibilități 
umane, mereu mai sem
nificative, mai poetice, mai 
demne de admirația și res
pectul nostru.

Radu T1MOFTE

TURNEUL DE TENIS
DE LA NISA

în cadrul turneului de tenis 
de la Nisa, contînd pentru 
Marele Premiu — Nabisco. în 
ziua a doua. Florin Segăreea- 
nu a dispus de Ronald Agenor 
(Haiti) cu 6—2. 7—6. în alte 
meciuri : Perez — Arraya 

. 5—7, 6—3, 6—4. Cancellotti — 
Luna 6—1, 6—3, Sanchez — 
Pernfors 6—3. 4—6. 6—4, Casai 
— Schapers 6—4. 6—4, De la 
Pena — Jaite 7—5. 6—3.

curile retur sint programate la 
22 aprilie.
• Campionatul Bulgariei s-a 

Încheiat cu victoria echipei Be- 
roe Stara Zagora, care a totali
zat 43 p. fiind urmată, în cla
sament, de Trakia Plovdiv 41 p, 
Slavia Sofia 36 p. Sredet 34 p, 
Vitoșa 33 p. Pe ultimele locuri: 
15. Cemo More 20 p. 16. Dunav 
18 p. Cîteva rezultate din ultima 
etapă : Beroe — Slavla 1—0, 
Trakia — Akademik 5—2, Sredeț 
— Dunav 6—0. Etăr — Vitoșa 
1—1. Vrața — Pirin 1—1.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
BASCHET • Turneu de cali

ficare pentru C.E. la Reykjavik : 
Islanda — Irlanda 73—72 Portu
galia — Scoția 67—65.

CICLISM • La Bergamo (Ita
lia) tn cadrul unei competiții in
ternaționale. etapa prolog (con- 
tra-timp pe echipe, ne 4.8 km) 
a fost cîstigată de echipa 
Cehoslovaciei, care a fost cro
nometrată tn 7:31.7 (medie ora
ră de 38,255 km).

MOTO • Marele Premiu al O- 
landei la motocros. clasa 125 
cmc. eonttnd pentru C.M.. des
fășurat la MIM. a fost cîstigat 
de olandezul Dave Strljbos pe 
„Caslva*. A tost urmat de eom- 
oatriotul său Van Der Berk, pe 
'«.Yamaha* șl de finlandezul Pek
ka Verkhonen. pe «Caslva".

PENTATLON MODERN • Con
cursul de la Paris s-a Încheiat 
cu un neașteptat succes al spor
tivilor francezi care au ctstigat 
atît la Individual orin Paul Four 
5295 d (2. Janos Martinek — Un
garia 5286 p 3. Joel Bouzou — 
Franța 5278 o>. cit si oe echipe: 
1. Franța 15767 p. 2. U.R.S.S. 
15758 n. 3. Marea Britanie 15335 
p. 4. Ungaria 15284 o etc

POLO • In meci amical la 
Moscova. între echipele de Ju
niori ale U.R.S.S si Danemarcei 
gazdele au obtinut victoria cu 
15-3 (2—2 4—0 4—0 5—11.

RUGBY * într-un meci din 
grupa B a Cupei ■ fțra desfă
șurat la Poznan Polonia s în
vins R.F.G. cu 28—12 (9—(h

ȘAH a Turneul de ’a Malaea

TELEX 9 TELEX
s-a încheiat cu succesul marelui 
maestru sovietic Tamaz Georgad
ze. care a totalizat 7.5 p din- 10 
posibile. Al doilea a (ost spa
niolul Miguel Illescaz cu 6,5 p. 
• După opt runde. In turneul 
internațional de la Novt Sad con
duc maeștrii iugoslavi Boghici șl 
Notaros, cu cite 7 p. Dorin Molse 
și N. Ii i in au acumulat cîte 6 p. 
tn runda a 8-a, Molse a remizat 
cu Sirotanovicl. Iar nijin l-a în
vins ne nici.

volei • ziua a treia a com- 
oetltiei feminine dotată eu Cupa 
Primăverii. în Norvegia : Fran
ța — Israel 3—1 Elveția — Dane
marca 3—0. Suedia — Norvegia 
tin. 3—0- Austria — Anglia 3—0. 
Turcia — Grecia 3—1. Finlanda — 
Norvegia 3—2.

Ieri au avut loc meciurile retur ale semifinalelor cupelor euro
pene, în urma cărora au devenit cunoscute finalistele in cele trei 
competiții. Echipele subliniate vor susține meciurile decisive. 
Iată rezultatele (între paranteze, rezultatele din prima manșă) 
meciurilor de Ieri :

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Iată și datele finalelor : C.C.E... la 7 mai. în Sevilla, Cupa Cu
pelor, la 2 mai, la Lyon șl Cupa U.E.F.A.. la 30 aprilie (tur) 
și 6 sau 8 mai (retur).

STEAUA BUCUREȘTI 
C. F. BARCELONA

- R.S.C. ANDERLECHT
- I.F.K. GOTEBORG

3-0
8-4 (11 m)

(0-1)
(0-3)

DUKLA PRAGA
CUPA CUPELOR

- DINAMO KIEV 1-1 (0-3)
BAYER UERDINGEN - ATLETICO MADRID 2-3 (0-1)

REAL MADRID
CUPA U.E.F.A.

- INTERNAZIONALE 5-1 (prel) (1-3)
WAREGEM - F. C. KOLN 3-3 (0-4)
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