
La „Explorări" Baia Mare

REMARCABILE FAPTE DE MUNCĂ
Șl FRUMOASE REUȘITE SPORTIVE

Pretutindeni in țară, a 65-a 
aniversare a făuririi partidului 
prilejuiește trecerea în revistă 
a marilor împliniri 
din anii noștri, 
preajma acestui 
care însuflețește 
nostru popor și 
sportivă de masă, 
tn cadrul amplei 
naționale 
juiește

și înnoiri 
Acum. în 
eveniment 

întregul 
activitatea 

desfășurată 
competiții 

Daciada , prile- 
.__ __ frumoase împliniri,
așa cum am întîlnit la între
prinderea de Prospecțiuni și 
Explorări Geologice — Mara
mureș, una din unitățile eco
nomice care au făcut să 
că prestigiul economiei 
nesti.

în perioada de la 
tare, cu 35 de ani în 
aici s-au dat în exploatare 
numeroase obiective geolo
gice. cu zăcăminte de sub
stanțe minerale utile care 
au determinat apariția pe 
harta tării a unor noi unități 
miniere. Interesant de aiătat

creas-
româ-

înfiin- 
urmă.

este faptul că, numai in cin
cinalul 1981—1985, lungimea ga
leriilor săpate de I.P.E.G. Ma
ramureș este echivalentă cu un 
tunel subteran pe distanța Baia 
Mare — Tg. Mureș ! Un ultim 
amănunt, edificator : pentru 
rezultatele obținute în activi
tatea de cercetare geologică, 
întreprinderea maramureșeană 
a fost decorată cu Ordinul 
Muncii clasa a Il-a.

Ceea ce ne-a bucurat foarte 
mult, cunosdnd activitatea a- 
cestei întreprinderi, a fost pre
cizarea : mulți. foarte 
dintre oamenii muncii 
lucrează pe munții si 
văile Maramureșului (ba 
și pe teritoriile județelor 
Mare șl Sălaj), specialiști, 
logi, sondori, mineri, mecanici, 
economiști — iubesc sportul, 
mișcarea in aer liber, O primă 
dovadă în sprijinul afirmației 
este existența in întreprindere 
a unei puternice și cunoscute 
asociații sportive : „Explorări" 
Baia Mare.

„Evident — ne spunea A- 
lexandru Lazăr, președintele a- 
sociațiel — este destul de difi
cil să angrenăm oamenii in 
competiții sportive, avînd in 
vedere că sînt atit de împrăști- 
ați, pretutindeni în județ. Și 
totuși, facem multe pe această 
linie întrucit... nu se poate 
altfel. Am ajuns la concluzia 
că au nevoie de sport ca de

mulți 
care 

pe 
chiar 
Satu 
geo-

Modesto FERRAR1NI

(Continuare tn vag 2—3)

De azi, în Capitală
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După succesul de mare prestigiu al campioanei României, Steaua

VICTORIA DE LA BUCUREȘTI 
A ÎNCEPUT LA BRUXELLES!
• Fețele îngindurate ale belgienilor după meciul tur @ Luciditatea, un mare aliat 
al reprezentantei noastre @

STEAUA 
FRUNTEA 
EUROPA ! 
MÂNESC 
OARA ÎN

ÎN 
DIN 
RO-

BUCUREȘTI
CLUBURILOR 

FOTBALUL 
PENTRU PRIMA
ISTORIA LUI ÎN

Un valoros grup de jucători a urcat treptele marii 
consacrări internaționale
TE AL CAMPIOANEI ROMÂ
NE ! O NOUA MARE ECHI
PA SE RIDICA PE FIRMA
MENTUL FOTBALULUI IN
TERNATIONAL : STEAUA
BUCUREȘTI ! PIȚURCÂ. UN

Sezonul 
tistic se 
Vineri. sîmbătă și dumini
că. la Patinoarul „23 August" 
din Capitală, se vor desfășura 
Campionatele Naționale ale 
seniorilor. în întrecerea pen
tru oBținerea titlului se află 
multiplul nostru campion na
țional Adrian Vasile, Ma
rius Negrea, Bogdan Krutti. 
De asemenea, este așteptată 
cu interes evoluția proaspătu
lui medaliat cu bronz la Con
cursul Prietenia din R.P.D. 
Coreeană. Cornel Gheorghe. 
ca si aceea a juniorilor Ma
rian Prisăcaru. Zsolt Kerekes

de patinaj ar- 
apropie de sfirșit- 

sîmbătă și

și Luis Taifas, 
nume de 
principale 
podium : 
Nicole ta 
Marton, Codru ța Moiseanu.

Campionatele se vor 
fășura după următorul 
gram : vineri — program 
figuri obligatorii pentru seni
oare (de la ora 8,30) ; sîmbătă 
— program de figuri obligato
rii pentru seniori (ora 8,30), 
program scurt senioare si se
niori . (de la ora 17,15) ; dumi
nică — program liber ales, se
nioare șl seniori (de la ora 
8.30).

Iată și cîteva 
patinatoare fruntașe, 

pretendente la 
Anca Cristescu, 

Cimpoieșu, Greii

FINALA UNEI CUPE CONTI-

De multe ori danezului Andersen au trebuit să-i vină In ajutor 
coechipierii la desele curse declanșate de Lăcătuș. Vandereycken ji 
Peruzovici încearcă, in secvența de mai sus — dar fără succes — 

l Foto: Aurelsă-l stopeze pe rapidul atacant al D. NEAGU
NENTALE ! MECIUL DE LA 
BUCUREȘTI MERITA UN 
PREMIU DE FRUMUSEȚE 
DATORITA JOCULUI DE RI
DICATA SPECTACULOZITA-

După Campionatele Europene de tenis de masa

NUMAI PRIN DISCIPLINA Șl MUNCA INTENSA 
BĂIEȚII POT ATINGE COTELE MARII PERFORMANTE
Evoluția reprezentativei mas

culine a României la recent 
încheiata ediție a Campionate
lor 
de 
alt 
nu 
lor ___
Bădescu 
Alboiu.' medalii de bronz 
simplu și dublu), ci și a pro
blematicii diferite, atit la ni
velul echipei naționale, cit si. 
mai ales, al cluburilor.

înainte. însă, să menționăm 
faptul că. în urmă cu doi ani. 
formația noastră masculină a 
obtinut promovarea (după o 
foarte lungă perioadă de eclip
să) în grupa de elită — adică 
între cele mai bune 12 ech!pe 
ale continentului — iar acum 
la Praga, la debut, s-a menți
nut între acestea, ocupînd lo
cul 10. Să adăugăm, de aseme
nea. că în lot au fost Călin To
ma si Cristian Ignat — încă 
juniori (17 ani) Vasile Flo
rea — abia anul . acesta trecut 
la seniori — și Andras Fejer — 
„veteranul" echipei, la 22 ani. 
în contextul în care adversare
le directe beneficiau de apor
tul jucătorilor A. Grubba. A. 
Kucharsky (Polonia). M. Or- 
lowsky. J. Pansky (Cehoslova
cia), Z. Kalinici. D. Surbek 
(Iugoslavia) ș.a.. foști si ac
tuali campioni mondiali si eu
ropeni. ne nrimeie locuri In 
clasamentele internaționale.

Europene de tenis de masă 
la Praga trebuie privită din 
unghi decît evoluția fetelor, 
numai din qguza rezultate- 
diferite (reamintim : Otilia 

15 ani — si Maria 
la

unghi 
in 
dacă 

mult

de ve- 
această 
nu o 
un in-

Așadar, din acest 
dere. rămînerea 
grupă reprezintă, 
performantă, cel 
ceput de drum, date fiind ti
nerețea si calitățile componen- 
tilor echipei noastre. Un argu
ment îl reprezintă si faptul că 
Vasile Florea s-a situat pe lo
cul 9 în „Trofeul Joola". cla
sament care a reunit pe cei mai 
buni jucători ai competiției pe 
echipe.

Se pune, totuși, întrebarea 
dacă au fost mulțumitoare re
zultatele băieților la Praga. 
Avînd în vedere cele afirmate 
mai sus — Ia care adăugăm, 
spre exemplu,, că A. Fejer a 
fost întrecut în turul 3 (la sim
plu au intrat în concurs 128 de 
sportivi) de multiplul campion 
T. Klampar cu 2—3 si că toți 
sportivii noștri, datorită rezul
tatelor anterioare au figurat pe 
tablourile principale — răspun
sul ar putea fi afirmativ. Si. 
totuși, nu realizările în sine ne 
determină să privim cu un 
ochi critic evoluția lor. ci locul 
practicat pe parcursul celor 9 
zile ale competiției. Nu afir
măm că. la ora actuală, ei ar 
fi putut mai mult — doar un 
loc în plus la echipe și, posibil, 
fiecare încă un tur sau două 
la Individuale, pentru 
unul din cei patru nu 
camdată. experiența 
pătrunderii în fruntea 
(partidele de la optimi si oină

că nici 
au. deo- 
necesară 
ierarhiei

la finale, mai ales, fiind de un 
deosebit nivel tehnic), 
jungînd 
cu ani 
zeci de 
dar in 
putut demonstra, desigur, mull 
mai mult. Dacă ar fi să facem 
un sumar al principalelor lip
suri manifestate (și ele au fost 
mai pregnante in oartidele cu 
R.F.G.. Austria. Bulgaria și 
la simpluri) am nota: o de
mobilizare prea rapidă atunci 
cind se intimpină rezistentă din 
partea adversarilor ; nestăpi- 
nirea oină la automatizare si 
cu mare finețe a unor elemen
te esențiale (serviciul, prelua
rea după serviciu ș.a.); fluc
tuații in concentrare ; necesita
tea unei mai mari seriozități 
in abordarea si pregătirea fie
cărei partide etc. Toate aces
tea si încă altele necesită o 
muncă de pregătire sporită atit 
la nivelul naționalei.' cit și la 
cel al cluburilor, o restructura
re a procesului de antrena
ment. care să aibă in vedere 
tocmai exigentele pe plan in
ternațional. dar și rigoarea u- 
nei 
fără 
siv - 
în

aici a- 
sportivi (și nu toți) 
buni de activitate si 
concursuri la activ — 

planul jocului ei ar fi

munci intense, disciplina 
rabat, manifestată inclu- 
in timpul competițiilor, 

ceea ce-i privește pe
Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

VÎRF CUM ȘI-AR 
CE ECHIPA DE 
INTERNAȚIONAL ! 
RIE PUSA IN SLUJBA REA
BILITĂRII JOCULUI DE A-
TAC ! Sub asemenea elogi
oase titluri. agențiile de
presă de pe întreg globul au
transmis corespondențele lor
privind marea victorie a cam
pioanei noastre.

Toți comentatorii sublinia
ză că Steaua este autoarea u- 
neia dintre cele mai clare ca
lificări in finală. Comparată 
mai cu seamă cu cealaltă in
trare in finală, a Barcelonei 
performanța fotbaliștilor noș
tri capătă un plus de valoare 
Și autoritate. Acum, la capă
tul celor 180 de minute de dis
pută 
face

DORI ORI- 
CALIBRU 

O VICTO-

cu Anderiecht, putem 
cileva considerații pri-

tn

vind ambele manșe ale semi
finalei.

La 2 aprilie — o importan
tă opțiune psihică. Putem 
afirma acum, cind sintem in 
situația de a analiza cele două 
meciuri cu „alb-violetu" din 
Bruxelles, că in partida-tur a 
început construirea califi
cării. Deși tabela de marcaj 
n-a oglindit realitatea din 
teren, ea nu putea scăpa fot
baliștilor antrenați de Arrie 
Haan. Forța de joc a cam
pioanei României, valoarea 
individuală și de ansamblu a 
echipei i-a surprins pe jucă
torii de la Anderiecht și 
strecurat în inimi un 
pect, chiar teamă față 
partenerii de Întrecere, 
văzut acest lucru nu 
din spusele lor de după parti
dă, ci și din atitudinea lor In 
aoea seară de 2 aprilie. Fap
tul că Steaua a abandonat o- 
bișnuita strategie a echipelor 
în deplasare — pronunțat joc 
defensiv și încercări de contra
atac — în favoarea unui 
bal deschis și ofensiv, le 
monstra antrenorilor și 
cătorilor din Bruxelles 
unsprezecele din București 
are forțe mult superioare ce
lor pe care Ie presupuneau. 
Marți după-amiază. la an
trenamentul de pe stadio
nul Steaua. antrenorul se
cund al Anderlechtului, fos
tul internațional Martin Lip- 
pens, avea sâ 
marcă 
Steaua poate juca 
pid și mai ofensiv 
cut-o la Bruxelles 
recunosc ci ne 
misiune foarte, foarte grea 
Și că golul nostru nu poate 
conta prea mult".

Meritele antrenorilor. Se 
spune că, in fotbal, la victorie 
sint lăudați numai jucătorii, 
iar la înfringere sînt acu
zați numai antrenorii. Nu din 
dorința de a infirma această 
practică, ci din aceea de a a- 
corda meritele cuvenite celor 
care au contribuit în mod sub
stanțial Ia succesul strălucitor 
al campioanei noastre, vrem 
să 
tari ului 
campioanei, 
și Anghel

le-a 
resr- 

de 
Am 

numai

fot- 
de
ju
ca

avea să facă o re-
sugestivă : „Dacă

și mai ra-
decit a fa

șă 
așteaptă • 

foarte

trebuie

campioanei
dedicăm o parte a comen- 

nostru antrenorilor 
Emerich Jenei 

Iordănescu. Be-

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag 2—3)

Comentariile agențiilor de presă

„FORMAȚIA ROMÂNĂ
A DAT O VERITABILĂ

LECȚIE DE FOTBAL11
relatările pe marginea 

semifinalelor cupelor euro
pene la fotbal, corespondenții 
agențiilor 
presă 
echipei 
care a 
fotbalul 
să se califice în 
pci Campionilor 
ce o va disputa la 7 mai, 
Sevilla, în compania formației 
spaniole C. F. Barcelona.

Astfel, 
genției _____ _____
scrie, printre altele : „In fata 
unui public entuziast. Steaua a 
obținut o victorie meritată cu 
scorul de 3—0 asupra cunos
cutei formații belgiene Ander-

internaționale de 
menționează succesul 

Steaua București, 
realizat o premieră in 

românesc. reușind 
finala Cu- 

Europeni. 
ia

în comentariul 
France Presse

A-
se

lecht Bruxelles, venită
București cu intenția de 
păstra avantajul minim
un gol. Imediat după lovitura 
de începere, românii au asaltat 
poarta belgiană și. in minutul 
4, Pițurcă l-a învins pentru 
prima oară pe portarul Veke- 
man. In minutul 23, Balint a 
înscris al doilea gol al gazde
lor. iar in minutul 73 același 
Piturcă a dat lovitura de gra
tie belgienilor. mareînd al 
treilea punct al echipei române. 
Oaspeții au beneficiat de 
două ocazii favorabile prin Ver- 
cauteren în minutele 55 și CI

to 
a 

de

(Continuare te pap. 2—3)



PRIN CALCUL
MARE PRECIZIE

Cum clndlm 
partidei? Aceasta ar

____    timpul 
partidei? Aceasta ar fi fost, 
de fapt. Întrebarea pusă sub 
diagrama de rtndul trecut 
(alb — Rhl, Tfl. Ncl, Cc4, 
Pa5, b2, g2, h2 ; negru — 
Bg8, Te8, Nd4, Cti. Pac, cS, 
g7, 117). Iar răspunsul este că 
sahistul trebuie să gindească 
Întotdeauna atlt pentru sine, 
cit si pentru jucătorul din 
fata sa. Numai astfel calcu
lul său anticipativ va avea o 
bază solidă, va prefigura cu 
precizie cele mal bune mu
tări pe eșichier.

Piesele negre — conduse de 
campionul României, marele 
maestru Mihai Șubă — dețin 
o superioritate potențială, in 
momentul respectiv, dar ea 
poate fl valorificată numai
prlntr-un joc foarte exact.
Avanslnd pionul. 
Subă face o excelentă 
pozițională, care va 
Închiderea flancului 
Riscul pierderii unei 
este numai aparent.
2. T:f5 cade imediat sub mat. 
după 2.Tel+. Dar albul, da
că nu clstigă figura, poate 
Încerca măcar luarea unui 
pion, prin 2.g4(!) Ch4 3.g:h5. 
Atunci, varianta de răspuns 
a negrului va fi 2...h:g41!
3. T :f 5 Tel + 4.Rg2 Tgl mat !

Iată, așadar, fundamentul 
logic al mutării l...hSl. care 
se justifică șl prin cursul 
real al partidei, foarte 
resant. Nu-1 putem 
transcrie aici : 2.g3 g6 
Rg7 4.Tel T:el+ 5.N:el 
*.Rg2 RfȘ _7.h3 g4 S.h:g4

12.Ca3 Re4 13.CC2 Rd3 14.C:d4 
CaM 15.NI4 Re2 16.Ne5 CcZ 17. 
Nf4 Ce3+ sl albul, in persoa
na marelui maestru sovietic 
Efim Gheller, s-a recunoscut 
Învins.

Partida Gheller — Șubă, 
cîștlgată de sahlstul roman, 
a fost unul din clourile re
centului turneu Internațional 
de la Moscova. In care repre
zentantul tării noastre a ob
ținut un rezultat remarcabil, 
clasîndu-se pe locul 3—6, cu 
7.5 p (din 13). Cistigători au 
fost K. Lerner șl V. Eingorn 
(ambii U.R.S.S.), cu 8 p.

Pe aceeași temă, exemplul 
din diagrama de mal 1os, cu
les de asemeni din actualitatea 
competitională.

După Campionatele Republicane Pe fond ale canotorilor

ÎNTRECERI DÎRZE,

ANIMATE DE ASALTUL TINERETULUI

STEAUA A (ÎȘTIGAT CIW
LA HOCHEI PE OH

I...h7—h5, 
mutare 
pregăti 
advers, 

piese 
fiindcă

lnte- 
decît 
3.Nd2 

RS! 
__ ____ _ _____ .. h:g4 

9.h4 e :b« 10.N :b4 Res ll.Nd2 Rd5
Albul (cu Rhl) muta. 
Cum continuă atacul 1

Radu VOIA

Mai mult decit pentru orici
ne. pentru canotori, obiectivul 
în cursele de fond pare... pla
tonic. Nefigurînd un asemenea 
gen de întrecere nici la Jocu
rile Olimpice, nici la campio
natele mondiale, "el nu rămî
ne decit un mijloc de pregătire 
si verificare. în haină oficială. 
Si în același timp, primul in
ventar amănunțit în anticame
ra noului sezon international, 
al tuturor forțelor de care dis
pune canotajul nostru. Simțind 
importanta acestei treceri în 
revistă, vîslasii si ramerii pre
zent! pe Bega, la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, s-au străduit 
să-și demonstreze realul poten
tial valoric. In numele acestei 
participări, pregătirile au fost 
asidue, „ieșindu-se pe apă, du
pă cum ne spunea antrenorul 
federal Victor Mociani, încă de 
Ia 10 ianuarie, acumulîndu-se 
sute de kilometri, efort impo
sibil fără motivația unui con
curs amplu, cu caracter repu
blican. așa cum se prezintă 
tradiționalele campionate de 
fond de la Timișoara". Serio
zitatea abordării acestor curse 
neclasice este punctată si de 
arbitrul principal Anton Cojo- 
caru, nelipsit de la nici o 
cursă internă, indiferent de ca
librul ei: „Mai mult decit ori-

ÎNTRE BUTURI
• ÎNCEP sa se limpezeas- 

CA lucrurile, cel puțin parțial, 
în Divizia B. în seria a 2-a, de 
pildă, prin egalul (17—17) pe care 
Petrochimistul Pitești l-a realizat 
la Giurgiu, cu Dunărea, princi
pala sa urmăritoare, XV-le antre
nat de Dorel Dumitrescu s-a in
stalat în fruntea clasamentului, 
cu un avans de 3 puncte. Și cum 
meciurile care urmează simt pen
tru rugbyștii piteșteni ...fără pro
bleme (cel puțin teoretic), ei se 
anunță drept primii participant! 
la turneul de baraj pentru prima 
divizie. în aceeași serie, Chimia 
Tr. Măgurele — C.F.R. Craiova 
48—0, Ș.N.O. — Record Ploiești 
9—6, I.O.B. Balș — Rulmentul 
Alexandria 34—14, Tablierul Pi
tești — Textila Pucioasa 9—6 și 
Electroputere Craiova — C.S.U. 
Prahova 17—6.

în seria I, disputa pentru po
ziția de lideră rămîne deschisă, 
cel puțin pînă sîmbătă, angajînd 
formațiile Gloria și Energfa, care 
vor juca în meci direct. în etapa 
precedentă atlt Gloria, cdt și 
Einergia au realizat scoruri-Iuvil, 
76—3 cu C.S.U. Sp. Studențesc 
Construcții II și, respectiv, 69—3 
cu Gri vița Roșie n. Alte rezul
tate din aceeași serie : Aeronau
tica — Vulcan 12—43, Știința — 
1.0.R. 3—0, Steaua TT — Rapid TI 
12—18.

în seria a 3-a, tot două can
didate la primul loc, Construc
torul și C.F.R., ambele din Con
stanța. Ultimele rezultate din se
rie : I.M.U. Medgidia — Auto 
Măcin 17—4, Pescărușul Tulcea —

PRIMELE CEARIFICĂRI
Callatis Mangalia 8—0, Dacia
ICRAL — I.T.C. 10—22.

Dispută aprigă pentru întâietate 
și în seria a 4-a. Protagoniste, 
Metalurgistul Cugir și I.A.M.T. 
Oradea. Ultima a ciștigat în de- 
plsare la Petroșani, cu Știința 
Utilajul, cu 23—3. In celelalte 
meciuri : Petrolul Arad — Unirea 
Săcele 9—3, Minerul Lupeni — 
C.F.R. Brașov 8—0, Carpați Mîrșa 
— Știința CEMTN n Baia Mare 
9—9 și Univ. II Timișoara — 
Transportul Tg. Mureș 54—0.

In seria a 5-a, Auto Galați, 
victorioasă cu 6—0 la Electrocon
tact Botoșani, rămîne, deocamda
tă, lideră. Mai consemnăm rezul
tatele : Poli n Iași — C.F.R. Ga
lați 4—8 (neprezentare), Progre
sul Brăila — U.R.A. Tecuci 0—25 
șl Chimia Bacău — Rapid Su
ceava 0—0.
• O FINALA INEDITA IN 

„CUPA ROMÂNIEI”, intre Rul
mentul Biriad și Știința CEMIN 
Baia Mare. Ultimul act al com
petiției se va consuma duminică 
27 aprilie, in Capitală ; gazdă, 
Stadionul Tineretului, de la ora 
10.
• ULTIMUL MECI DIN CA

DRUL ACTUALULUI SEZON IN
TERNATIONAL al echipei noas
tre reprezentative va avea loc 
ta ziua de 3 mal. Tricolorii vor 
evolua în cadrul Campionatului 
European FJ.R.A., ta deplasare, 
la Monastir, ta compania repre
zentativei Tunisiei. Va arbitra 
portughezul M. Feitz. Va fi tot
odată și ultimul meci al echipe! 
României in turui acestei com
petiții. Antrenorul federal V. Iri- 
mescu ne-a precizat că va de
plasa in Tunis „același Iot care *

ÎN EȘALONUL SECUND
fost pregătit pentru meciul cu 
Franța, <Ie la Lille”.
• ESTE IN PLINA DESFĂȘU

RARE competiția inițiată și or
ganizată de către comisia de 
specialitate a Consiliului Muni
cipal București pentru Educație 
Fizică și Sport rezervată .celor 
mai mici sportivi șl Intitulată 
„Primăvara rugbyulul bucureș- 
tean” la care Iau parte clteva 
sute de jucători din Capitală și 
din țară, in Întreceri la rugby in 
8,12 și 15. Formațiile cîștigătoare 
vor fi cunoscute duminică la 
Stadionul Tineretului, o dată cu 
festivitatea de premiere a celor 
mai merituoase colective. Oricum 
este o nouă reușită a rugbyulul 
la nivelul speranțelor și o... spe
ranță pentru rugbyul românesc !

Rubrică realizată de
Tiberiu STAMA

ci nd, m-a impresionat acurate
le*  tehnică a competitorilor, pe 
fondul unui echilibru valoric 
pronunțat. N-au mai existat, ca 
in alte ediții, decalaje jenante, 
nici o urmă (veche) de dile
tantism sau veleitarism".

întrecerile au fost dominate 
de sportivii de la Steaua (10 
locuri I. 2 locuiri II) și Dinamo 
(4—3). Succes colectiv previzi
bil, cu atit mai mult, cu cit, 
canotori puternici, afirmați la 
lot. au întregit, nu de mult, 
efectivul si asa valoros, al ce
lor două mari cluburi (Mari- 
oara Popescu — Dierna Orșo
va. Anișoara Sorohan, Camelia 
Diaconescu — C.S.U., la Stea
ua. Elisabeta Oleniuc — Olim
pia, la Dinamo). Merită, așa
dar. subliniată. performanta 
celor care au „spart" temutul 
tandem amintit. Numele „in
trușilor": Florica Niță, Suzana 
Lăcătis (C.S.U.), victorioase la 
2 vîsle si Anica Boerescu, A- 
nișoara Oprea (Metalul). învin
gătoare la 2 rame. In această 
cursă poate emite oricind pre
tenții justificate si „locul 3“, 
Ceahlăul P. Neamț (Doina Ciu- 
canu, Valentina Vîrian), victi
ma unei coliziuni, care a „a- 
tîrnat" greu la ...cronometru, 
cu echipajul C.S. Iași ajuns 
din urmă cu 25 de metri înain
te de sosire.

Trăgind linie și adunând du
pă recentele campionate națio
nale de fond, rezultă mai mult 
decit o frumoasă rivalitate 
sportivă între cluburi. Căci în 
greutatea bilanțului contează 
cel mai mult, confirmările : as
censiunea sigură a „simplistei" 
Marioara Popescu (forță, ritm, 
putere de concentrare), suvera
nitatea dinamovistă la 8 + 1 
(feminin), dinamismul stroc-u- 
lui Vasile Tomoioagă. competi
tivitatea deplină (în cadrul 
unui concurs de seniori) a ju
niorilor medaliati mai ieri la 
Campionatele Mondiale : Vero
nica Necula, Dragos Neagu, 
Valentin Robu, loan Schnep 
(Dinamo). Liliana Chichifoi, 
Aurica Trif, Marius Curelea, 
Dănut Dobre (Steaua). Viorica 
Ilica, Silvia Basarab (C.S.U.), 
Doina Ciucanu (Ceahlăul). Ro- 
dica Cocos (Olimpia).

Ion CUPEN

Ieri, pe patinoarul „23 August” 
din Capitală, au luat sfirșit 
întrecerile Cupei României la 
hochei pe gheață. Trofeul a 
revenit echipei Steaua București, 
care isl adaugă această reușită 
la titlul de campioană a tării.

In partida decisivă. STEAUA — 
DINAMO 3—8 (0—8, 2—8, 1—8).
Meciul a avut o singură calitate: 
a fost alert de la început pînă 
la sfirșit. dar i-a lipsit ceea ce 
ii iiDsește în general hocheiului 
nostru. Intre altele, o bună 
organizare a jocului, mai ales în 
fata porții. Dacă ambele echipe 
s-au străduit in linii mari să 
dea tot ce pot. In prima repriză 
scorul rămînînd alb din cauza 
ratărilor, mal ales ale stellștilor 
(Gliga, Huțanu șl Hălăucă — 
singuri cu portarul dinamovlst 
Gh. Huțanu. iar Hălăucă nu a 
înscris un șut de penalitate, da
torită aceluiași portar), in

repriza a d 
mln. 27, dir 
(D) și in mi 
să ajungă 1 
nut cîteva c 
ratate din 
defectuoasă 
de al treil 
înscris Glig 
trat corect 
de M. Presr

Pentru 
Miercurea 
Miercurea 
4—2). Au 1 
3. Gereb, K 
rlcz — cite 
Sandor, To< 
Viitorul G 
Galati 4— 
7—8 : I.M.A 
Construcții 
2—1. 0—2), 
ocupind în 
rile respect 
nai (M.C.).

STEAUA—ȘIIINJA BACĂU 26-22, l
Găzduită joi după amiază de 

Sala „Floreasca" din Capitală, 
partida dintre Steaua și Știința 
Bacău (în devans din etapa a 
15-a) s-a încheiat cu victoria for
mației campioane, Steaua, care 
a cîștigat cu 26—22 (12—10). In 
vederea manșei a doua, de du
minică, din semifinalele C.C.E., 
cu Metaloplastica Sabac, jocul cu 
studenții băcăuani a fost o foarte 
utilă verificare. Handbaliștii de 
la Steaua nu au forțat prea mult, 
pentru a evita orice posibilă in

disponibilitate în vederea difici
lei întîlniri cu Metaloplastica. 
In prima repriză, studenții au 
avut o evoluție foarte bună, ceea 
ce nu a rămas fără urmări pe 
tabela electronică : Știința a 
condus de 9 ori, între care cu

3—2 în mi 
10, cu 8- 
în min. 3( 
ducerea ct 
lase la 10 
sfîrșitul pj 
la cîrmă, 
meș, Dun 
portarii N. 
sile, au j

Au însor 
ga (7), Be 
Mirică (1) 
Steaua, B. 
Gîrlescu ( 
(2), Uzum 
pentru Ști 
te bine R 
ian Ene (

PUGILIȘTII JUNIORI BUCUREȘTENI ȘI-AU
Pe parcursul a cinci reuniuni, 

în sala clubului Rapid din Ca
pitală s-au desfășurat (într-un 
anonimat total) întrecerile de box 
ce au desemnat campionii junio
rilor bucuireșteni, ce vor parti
cipa, în luna mai, la turneul fi
nal al- Campionatului național de 
la Tg. Jiu. Cu ocazia acestor 
dispute, s-au evidențiat prin bo
xul tehnic practicat cîțiva tineri 
ce ne. dau speranțe : Victor Leu 
și Ion Dudău (Dinamo), Daniel 
Duna (Locomotiva) și Valentin 
Niculescu (Olimpia). CÎȘTTGĂTO- 
Rn în ordinea categoriilor, ju
niori mici : D. Mo ga (IMUC), Gh.

Sima (Raj 
puri Noi), 
Fină), V. 
dorescu O 
tobuzuil), 
tru (ambi 
(Rapid), î 
V. Oprea 
Val. Bart 
(Locomoti 
limpia), <
Dudău ( 
(Rapid), 
FI. Iordar 
(TMGB), 
G. Paseu

Daniel J

REMARCABILE FAPTE
(Urmare din pag 1)

aer, că acesta face parte efec
tiv din viața lor". Pentru a 
putea să explicăm realizările 
asociației amintite este nece
sar, mai întîi, să facem două 
precizări : în fruntea acestei 
întreprinderi se află, de 20 de 
ani, un director — inginer 
Cornel Grama (de fapt pre-

DE MUNCĂ Și FRUMOASE REUȘITE SPORTIVE
ședințe de onoare al asociației) 
— cunoscut pe aoeste melea
guri pentru faptul că... „arde“ 

ca o flacără puternică și pentru 
sport, el însuși este un bun 
tenisman : munca întreprin
derii este organizată pe 8 
brigăzi complexe, situate la 
Baia Sprie, Ilba, Lăpuș, 
Baia Borșa, Vișeu, Tarna, 
Silvania și Stejera.

Ieri, in Divizia A

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA - FARUL 6-13
Joi dimineața, pe Stadionul 

1 Mai din Timișoara, formația 
locală de rugby Universitatea a 
susținut meciul-restanță din 
campionatul Diviziei A, cu Fa
rul Constanța. Victoria a revenit 
oaspeților cu scorul de 13—6, după 
ce la pauză tot el au condus cu 
3—0. A fost o partidă plăcuiă 
ca spectacol șl destul de echi
librată, rugbyștii de la Farul de- 
tașîndu-se abia în ultimele 6 mi
nute de joc. Scorul l-au deschis 
oaspeții, prin Bică — l.p. în mln. 
28. După pauză, în mln. 47, Uni
versitatea întoarce rezultatul : la 
o acțiune colectivă a studenților,

Roxin este pe cale de a înscrie 
un eseu, dar este obstrucționat 
vizibil. Arbitrul acordă, firesc, 
eseu de penalizare pe care Do- 
mocoș 11 transformă. In mln. 55 
Bică aduce egalarea printr-o l.p. 
șl apoi tot el in minutul urmă
tor, prin drop, face ca scorul să 
se modifice din nou in favoarea 
echipei constănțene. In mln. 84 
Gh. Florea stabilește scorul fi
nal prlntr-un eseu, care ni s-a 
părut insă neregulamentar, min
gea fiind jucată din „ținut”. A 
condus Gh. Hustiu — București. 
(C. CREȚU, coresp.)

• HANDBAL. ÎMBUCURĂTOARE reveni
rea de formă și de... eficiență a stilistului 
Vasile Stingă. Duminica trecută, la Buzău, 
intr-un med de miza semifinalei Cupei 
Campionilor Europeni, cel mai bun hand
balist al nostru, unul dintre cel mal va
loroși din lume, a înscris nu mai puțin de 
14 goluri celebrei formații iugoslave Meta
loplastica Sabac și nu mai puțin celebru
lui portar Mirko Bășici. Să sperăm că și 
dpmlnică, tn partida-retur. Stângă va fl la fel 
de eficace, contribuind din plin la mult dorita 
calificare a Stelei in finala competiției con
tinentale • ORGANIZATORII BUZOIENI ai 
partidei Steaua — Metaloplastica au fost 
și ei la Înălțimea evenimentului găzduit 
de municipiul lor. (I. Gv).

RUBGY. PE BINECUNOSCUTUL titular 
de plnă mai ieri al naționalei, Bnciu Stoica, 
l-om urmărit in noua sa calitate de ca
valer al fluierului — tinăr, pasionat, talen
tat. Nu ne-am mirat, deei, cind l-am văzut 
duminică oficiind impecabil la o semifinală 
a Cupei României. Am avut, în schimb, 
surpriza să-l observăm în echipament de 
arbitru pe im alt fost internațional, Teo-

CONSFÂTUIRE METODICĂ LA
Clubul sportiv Dinamo Bucu

rești organizează, in ziua de 
22 aprilie, o consfătuire meto
dică consacrată aniversării 
a 65 de ani de la crearea

CLUBUL DINAMO BUCUREȘTI
Partidului Comunist Român. 
Vor susține lucrări reputați 
antrenori, tehnicieni, alți spe
cialiști din cadrul putemioei 
unități sportive bucureștene.

POLOIȘTI FRUNTAȘI ÎN ÎNTRECERE
O interesantă competiție de 

polo, organizată de comisia 
bucureșteană de specialitate in 
cadrul manifestărilor dedicate 
celei de a 65-a aniversări a 
a P.C.R., are loc de azi pînă

duminică in bazinul Floreasca 
din Capitală. Se dispută cite 
două meciuri zilnic, cu începere 
de la orele 10. Participă pololști 
cunoscuțl, în frunte cu compo
nență loturilor naționale de se
niori șl juniori.

•
Deci, cum se face sport la 

„Explorări” 7 In principal, exis
tă, în fiecare an, o competiție 
în cadrul „Daciadci” numită 
„Cupa Explorări", care se des
fășoară — neapărat, în fiecare 
brigadă — la volei, tenis de 
cinfp, tenis de masă, atletism, 
șah și, nu se putea altfel, fot
bal. Mai întîi se joacă, tur-re- 
tur. Ia nivelul brigăzilor, apoi 
pe zone, existînd în ultima 
parte o finală. Cei mai buni 
merg mai departe, reprezen- 
tînd asociația în altă competi
ție, „Cupa Minerului". Intere
sant este că „reprezentativele 
de brigăzi” nu se pot înscrie 
în competiție doar la unele dis
cipline, pe care Ie aleg. Obli
gatorie este participarea la toa
te cele șase, la atletism exis
tînd mențiunea ca fiecare echi
pă să aibă cel puțin 5 parti
cipant! la probele respective 
(alergare, suliță, greutate, disc). 
In afara „Cupei Explorări", oa
menii muncii de la I.P.E.G. 
Maramureș iau parte la multe 
drumeții (la Mogoșa, Gulii, 
Izvoare, Baia Borșa ș.a.), iar

după căd 
petiții de 
mină sch 
ceste ma 
de anotir 
mulți coi 
spectatori 

Asociaț 
tie de p 
echipa m 
plorări 
tivează 
de fapt 
a tării, 
mante ir 
trei ori 
o nouța! 
secție de 
— afilia 
tori fiini 
A. Manț 
șeniuc - 

în fina 
tre cei • 
zilor, de 
mare efi 
activități 
S. Nachr 
dovan, 1 
L. Gali, 
tețiu, M. 
vicepreșe 
O. Vasil 
asociației 
Mare !

POST-SCRIPTUM
dorin Tudose, aflat încă în activitate, ca 
jucător, la R.C. Grivița Roșie ’ Și ne-am 
amintit că am mai consemnat, în ultima 
vreme, o serie de promițătoare debuturi în 
această postură a unor foști jucători apre
ciat! (dintre care cel mai recent debut 
in „A“ a fost al lui Marcel Galanda). Iată 
un fenomen realmente Îmbucurător. La 
încheierea carierei sportive, rugbyști, cu o 
asemenea experiență pot cu adevărat să 
servească pe mai departe jocul în care au 
cunoscut frumoase satisfacții. (G. R.).

TENIS DE MASA. O ANCHETA întreprin
să printre cei 332 de ziariști a indicat drept 
cea mai spectaculoasă partidă feminină a 
Campionatului European de la Fraga in- 
tîlnirea dintre Otilia Bădescu și Marie 
Hrachova, care a durat peste două ore, 
intr-un ritm infernal @ INVITAT de onoare 
al lui „Swaythling Club", care reunește 
foști campioni mondiali, antrenorul emerit 
Farkas Paneth ne spunea, în timpul cam

pionatului : „Medaliile celor două fete, 
Otilia Bădescu și Maria Alboiu, mă bucură 
la fel de mult cum m-au bucurat succe
sele obținute cu ani In urmă de faimoasa 
echipa feminină a României, de atîtea ori 
campioană mondială. înseamnă că sîntem 
— ținând seama de tinerețea jucătoarelor și 
nivelul la care se Joacă astăzi — pe un 
drum bun. Sper ca și băieții să Ie urme
ze../ • PRINTRE miile de spectatori care 
au fost prezenți zilnic ta marea Sală a 
Sporturilor s-a aflat și un mic și entu
ziast grup de antrenori și arbitri români 
și pasionați ai -acestui sport — Victor Vla- 
done, Doina Badi, Lucia Slăvescu, Radu 
Popescu, Teodor Ghega, Comdiu S'toicescu 
ș.a. Pentru unii dintre aceștia, „europenele*  
au însemnat o utilă lecție pe viu despre 
pregătire și, desigur, arbitraj • OTILIA 
BĂDESCU și Emilia Ciosu, vădit afectate 
de prematura dispariție din viață a antre
norului lor de la clubul Spartac, Floren
tin H-enț, în timp ce se aflau la C.E., n-au 
uitat să amintească, după festivitatea de închi
dere, că o bună parte din reușita lor se 
datorează si muncii depuse de fostul lor 
antrenor. Un gînd bun... (Em. F.).

ACTUALITĂȚI DI]
• CRITERIUL DE PRIMĂVARĂ, 

prima competiție oficială de te
nis In aer liber a sezonului, în
cepe luni 21 aprilie pe terenurile 
din parcul sportiv Progresul din 
Capitală. întrecerea este rezer
vată seniorilor, precum și unor 
juniori (considerați de perspecti
vă) Invitați de F. R. Tenis. Era 
de dorit să consemnăm șl pro
punerile antrenorilor de loturi 
privind juniorii' șl junioarele, 
care ar urma să fie înscriși pe 
tablourile de concurs, dar teh
nicienii responsabili de pregăti
rea echipelor naționale’ nu și-au 
spus In nici un fel opinia, ast
fel că federația de resort l-a 
propus din oficiu. Vor fl pre
zenți la Criteriul de primăvară, 
printre alții, Laurențiu Bucur, 
Răzvan Itu, Daniel Dobre, Sil
viu Gorgan, Adrian Popovicl (din 
lotul lărgit de „Cupa Davis”), 
precum șl Diane Samungi, Teo
dora Tache, Otilia Pop, Floren
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CUPA CAMPIONILOR EUROPENI LA A 31-a FINALA
Ediția 1955/56
Ediția 1956/57
Ediția 1957/58
Ediția 1958/59
Ediția 1959/60
Ediția 1960/61
Ediția 1961/62
Ediția 1962/63
Ediția 1963/64
Ediția 1964'65
Ediția 1965/66
Ediția 1966/67
Ediția 1967/68 Londra
Ediția 1968/69 7 ‘ "
Ediția 1969/70 :
Ediția 1970/71 ]
Ediția 1971/72 1
Ediția 1972/73 1
Ediția 1973/74 :

Paris: 
Madrid: 
Bruxelles; 
Stuttgart: 
Glasgow: 
Berna: 
Amsterdam: 
Londra: 
Viena: 
Milano: 
Bruxelles: 
Lisabona:

I
I
I
I

Ediția 1974/75
Ediția 1975/76
Ediția 1976/77
Ediția 1977/78
Ediția 1978/79
Ediția 1979/80
Ediția 1980/81
Ediția 1981'82 Rotterdam:
Ediția 1982/83 Atena:
Ediția 1983/84 Roma:
Ediția 1984/85 Bruxelles:
Ediția 1985/86 Sevilla:

VICTORIA DE LA BUCUREȘTI A ÎNCEPUT LA BRUXELLES!
atmosferă de mare unitate mo
rală indispensabilă perfor
manțelor Înalte I Cine pe
trece, fie și câteva ceasuri, lîn- 

acești admirabili spor- 
se convinge imediat de 

așa ceva, simte că Steaua 
reprezintă o adevărată familie. 
Aminteam că în lot s-au în-

I (Urmare din pao- 1)

I pre- 
Stiut 

aceste 
In

ce calități 
ponderațiI

neficiind de condiții de 
gătire optime, ei au 
să pună in valoare 
admirabile posibilități, 
cercând să găsim 
ale acestor serioși.

I

Fundașii laterali ai campioanei nu l-au menajat de fel pe 
portarul Vekeman. O dovadă : această incursiune semnată Iovan.

Foto : Iorgu BĂNICA

I

I
I
i
I
I
I și echilibrați tehnicieni au 

primat în realizarea celei mai 
strălucitoare performanțe de 
pînă acum a fotbalului româ
nesc credem că ea se numeș
te luciditatea. In adevăr, 
în nici un moment, cei doi nu 
și-au pierdut forța de a anali
za cu realism si mult spirit de 
discemămint situația. Ajutați 
de factorii de răspundere 
(conducerea departamentală și 
cea a clubului) ei au reușit să 
transmită și sportivilor a- 
ceastă stare de spirit, determi
nantă după opinia noastră, 
prevaiînd chiar față de pre
gătirea de specialitate. Tre
ci nd acum la ea, la modul cum 
cei doi antrenori au analizat 
fiecare adversar.
partidă și la soluțiile pe care 
le-au adoptat, trebuie să sub
liniem că de fiecare dată s-a 
aplicat „antidotul" cel mai 
potrivit. Momentele dificile 
de pe acest parcurs- pînă la fi
nală nu 
munca.
petența 
jutat și 
Desigur.
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fiecare

I
I
I
I
I formare a 

a campioanei re- 
materie.I

I
I
I

au fost puține, dar 
ingeniozitatea, com- 
antrenorilor au a- 

ele la depășirea lor. 
cea mai mare reali

zare rămîne construcția e- 
chipei și a stilului de joc, de
finitivate pe parcursul unei 
mai lungi perioade. Aceste 
două mari capitole ale opera
ției de formare a actualei 
garnituri 
prezintă modele în 
Reunirea de jucători de dife
rite vîrste, grad de evo
luție al carierei de performan
ță, cu temperamente diverse 
intr-un mecanism care a 
ajuns la un mare grad de per
fecțiune, se constituie în una 
dintre cele mai reușite opera
ții ale genului din întreaga is
torie a fotbalului și ea a și 
primit, miercuri, cea mai sem
nificativă și frumoasă 
mare.

O familie adevărată.

Ița atît 
mantei, 
de grele 
fletească 
mine o condiție esențială, 
la Steaua s-a creat această

confir-

. In via- 
i perfor- 
de

de aspră a 
presărată i 
încercări, unirea 
dintre jucători

atit 
su- 
ră-
Și

Real Madrid
Real
Real 
Real 
Real 
Benfica Lisabona 
Benfica
AC Milan 
Internazionale 
Internazionale 
Real
Celtic Glasgow 
Manchester Utd.

Madrid: AC Milan — Ajax Amsterdam
Milano: Feyenoord — Celtic _
Londra: Ajax — Panathinaikos At
Rotterdam: Ajax — Internazionale
Belgrad: Ajax — Juverrtus Torino
Bruxelles: Bayern — Atletico Madrid

Paris: Bayern — Leeds United
Glasgow: Bayern — St. Etienne
Roma: FC Liverpool — Borussia Monch.
Londra: FC Liverpool — FC Bruges
Miinchen: Nottingham F. — Malmâ FF
Madrid: Nottingham F. — Hamburger SV
Paris: FC Liverpool — Real

Aston Villa 
Hamburger S V
FC Liverpool 
Juventus 
STEAUA București

— Stade de Reims
— AC Fiorentina
— AC Milan
— Stade de Reims
— Eintracht Frankf./Main
— CF Barcelona
— Real
— Benfica
— Real
— Benfica
— Partizan Belgrad
— Internazionale
— Benfica

— Juventus
— AS Roma
— FC Liverpool
— CF BARCELONA

1—0 
1—0 
1—0 
1—0
1—0

tflnit jucători de diferite pro
moții. Da, iată că victoriile In 
serie ale campioanei noastre 
dau biografiei sportive a 
•omponenților lotului un sens 
nou și stimulativ. Internațio
nali eu multă experiență in

COMENTARIILE AGENȚIILOR DE PRESĂ
(Urmare din pag. 1)

însă de fiecare dată a inter
venit excelent portarul Duca- 
dam".

După ce, intr-o avancronică 
anterioară, prevăzuse un e- 
ventual succes românesc, 
comentatorul Agenției Reuter 
notează : „Iată că anticipările 
s-au confirmat. Steaua a rfș- 
tigat cu 3—0, devenind prima 
echipă din România care va 
disputa finala unei cupe euro
pene intercluburi. Fotbaliștii 
de la Steaua au fost necruță
tori in apărare și au desfășu
rat un joe inventiv ee nu le-a 
permis jucătorilor de la 
Anderiecht să-și demonstreze 
valențele ofensive care l-an 
consacrat. Defensiva forma
ției române a reușit să-i izo
leze pe Lozano și Vanden- 
bergh, în timp ce linia 
de atac a gazdelor, deosebit de 
activă, a exercitat o presiune 
permanentă Ia poarta Iui Ve- 
keman. Numai prestația bună 
a portarului belgian a făcut 
ca scorul să nu ia proporții, el 
intervenind in extremis de 
mai multe ori. In repriza se
cundă, oaspeții au depus efor
turi disperate pentru a redre
sa situația, dar tentativele lor 
au fost anihilate 
apărarea fermă 
române".

Presa belgiană 
comentarii sub titluri precum : 
„Adios Sevilla", „Pentru An
deriecht, Sevilla este un castel 
in Spania", „Ștacheta era prea 
înaltă pentru Anderiecht", „Dura 
lex, sed lex". Comentatorii 
sportivi ai ziarelor belgiene, a-

eu succes de 
■ formației

publică ample

4— 3 (2—2)
2—0 (0—0)
3—2 (0-0, 2—2) 
2—0 
7—3
3-2
5— 3 
2—1
3— 1
1—0 
2—1 
2—1
4— 1
4—1

(1-0)
(3—1)
(2-1)
(3-2)
(0—1)
(1-0)
(1—0)
(0-0)
(0—1) 
(0—0,1—1)
(2—0) 
(1—1,1-1) 
(1-0)
(0—0)
(1-0) 
(0—0, 0—0) și 
(1-0)
(0-0)
(0—0)
(1-0)
(0-0)
(1-0)
(1-0)
(0-0)
(0-0)
(1-0) 
(1-1,1-1) 
(0-0) 

arena competițională — B6- 
ioni, Stoica, Fițurcă, Radu II 
— trăiesc o veritabilă a doua 
tinerețe. Ducadam, Bumbes- 
cu, Iovan, Bălan, Majaru sînt 
in plină desfășurare a carierei 
lor sportive, Bărbulescu re
prezintă o veritabilă recupera
re a unui fotbalist ce tre
cea, la un moment dat, prin- 
tr-o perioadă grea. Grupul 
tinerilor aduce un suflu de 
vioiciune și prospețime prin 
Balint, Lăcătuș, Belodedici, 
Stîngaciu, Weisenbacher. Si 
să nu-1 uităm pe mezinul lo
tului, pe pînă mai ieri junio
rul Pistol, care se poate mîn- 
dri cu o performanță destul de 
rară : aceea de a fi apărut 
intr-o semifinală a Cupei 
Campionilor Europeni I Acest 
grup de fotbaliști care a ur
cat, in „zilele europene", 
multe trepte ale consacrării 
internaționale va mal adu
ce, sîntem siguri, mari și im
portante 
nostru.
te, și la contribuția loc — 
sub tricourile echipelor re
prezentative — A. olimpică, de 

■ tineret — prin alte și alte vic
torii ale spartului nostru 
fn importantele confruntări 
internaționale.

Dar prima și ații de presti
gioasa următoare solicitare 
în arena performanței ră- 
mîne, pentru antrenorii și 
jucătorii de Ia Steaua, fi
nal» eu C. F. Barcelona, pe 
care o va găzdui orașul spa
niol Sevilla, T mal, tată o dată 
care poate însemna Încă o 
nonă și strălucitoare pagină * 
fotbalului românesc !

• CÂȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO MN U APRILIE: Cat. 1 : 
1 variantă 100% —' autoturism 
Dada 1300 ji ‘ ‘ ~~
17 500 lei; cat.
18 372 lei; ca*. 
1763 lei; cat. 
1 9® lei; ea*.
«69 lei; cat. C: 303.25
328 lei; cat. X: late _________
100 teL Report ta cat. 1 : zn 993 
le!. Autoturismul .Dada 1300", 
de la cat. 1. a revenit participan
tului Irtalclu Ioan An Brasov.

O Tragerea „MARILOR C1ȘTI- 
GURT* LOTO de astăzi, vineri 
ÎS aprilie, va avea loc In Bucu
rești, in sala Clubului An str. 
Doamnei nr. t, eu Începere de

servicii fotbalului
Ne gîndim, fireș-

părute joi dimineața, ld ex
primă decepția pentru lnfringe- 
rea suferită la București de e- 
chipa kw favorită. „Scor sever, 
dar meritat, scrie stand „La 
deraiere heure". Pentru a doua 
oară fn activitatea sa. Ander- 
lecht Bruxelles ratează califi
carea în finala Cupei Campio
nilor Europeni, singurul trofeu 
ee lipsea din panoplia sa pres
tigioasă", notează comentatorul 
ziarului sus-citat. „Scorul de 
3—0 nu este deloc exagerat, a- 
tit de mobili, de plini de vi
vacitate si mereu primii la 
balon au fost românii", subli
niază cotidianul „La libre Bel
gique". La rindui său. ziarul 
„Le Soir" scrie : „Frumosul vis 
al Iui Anderleoht s-a spulberat 
pe terenul echipei Steaua Bucu
rești, revelația europeană a a- 
eestui sezon. Formația română 
a dat o veritabilă lecție de 
fotbal compatriotilor noștri, care 
se pot consola spunlndu-și eă 
au fost învinși de o echipă mai 
puternică decît a lor".

i variante 13% 
2: 5,50 • -
3: 3630
4: SI
5: im

variante 
variante 
variante 
variante 
variante 
variante

a 
a 
a

In al doilea îneci al selecționatelor l.E.f.A. ’89

ROMÂNIA - UNG ARIA 1-0 (0-0)
ARAD, 17 (prin telefon). 

Al doilea meci dintre selecțio
natele U.E.F.A. ’89 ale României 
si Ungariei s-a Încheiat cu vic
toria tinerilor noștri ..tricolori" : 
1—0 (0—0). De aceasta dată
echipa noastră — alcătuită, in 
marea ei majoritate, cu alti ju
cători decît cel care au evoluat 
în meciul de marți — a început 
mal bine partida, a dominat te
ritorial din primul minut, a 
atacat continuu, dar. In primele 
40 de minute, ea n-a reușit să-sl 
materializeze superioritatea pe 
toate planurile. Șl nu a izbutit 
să Înscrie An două motive : im
precizia suturilor si lipsa de 
concentrare a atacantilor in cele 
două mari situații de a deschide 
scorul (mln. 20 și 27). cind Hlm- 
cinschi sl Gheorghe au ratat din 
apropierea porții. Superioritatea 
despre care am amintit a echipei 
noastre poate fi redată si prin 
raportul cifrelor : Ș—0 cel al su
turilor. 2—o cel al cornerelor sl 
3—0 al ocaziilor.

După pauză, un forcing de
osebit de puternic al juniorilor 
.tricolori" timp de mal bine de 
10 minute. fn min. 44 Rivls 
a șutat formidabil, de la circa 
25 m, In stopul din dreapta al 
porții lui Vamos, pentru ca în

ÎN PRIM-PLAN
Meci aprins, duminică, la Plo

iești, unde F, C. Olt, contrazidnd 
ultimele sale rezultate (un punct 
cucerit In ultimele opt jocuri I), 
s-a prezente*  sigură pe ea, a 
acoperit bine terenul și a con
traatacat periculos de cfteva ori. 
După meci, obișnuitele discuții 
scoteau In evidență tocmai aces
te calități ale oaspeților demon
strate cu prisosință. Șl unul dintre 
cel cane aveau cuvinte de laudă 
pentru învinși era Mircea Dri
dea, antrenorul formației învin
gătoare. Cu falr-play-ul care H 
caracterizează — și care ’-a ca
racterizat. șl pe teren mtreaga 
carieră de fotbalist —, fostul in
ternațional reliefa calitățile ad
versarilor, jocul lor. In general 
atent în apărare (o singură dată 
au greșit, Insă, suficient pentru 
a primi golul înfrângerii), bine 
orientat după pauză In atac unde 
Balad a reamintit, ta etteva «În
duri, calitățile care l-au adus cele 
«7 de prezențe ta echipa na
țională.

Pe bună dreptate, antrenorul 
Dridea își manifesta nemulțumi-

PROSRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI A 25 a A DIVIZIEI A
F. C. OLT — F. C. BIHOR : Porumboiu (Vaslui) ; R. Pe

trescu (Brașov) și Fl. Popescu 
(Ploiești).

AI. Mustățea: A. Nicofeșcu 
(ambii din Pitești) și V. Curt 
(Medgidia).

DINAMO — PETROLUL : I. 
Tărcan (Tg. Mureș) ț P. Bog
dan (Reghin) d D. Buciumein 
(Timișoara).

„U" CLUJ-NAPOCA — 
VICTORIA: ȘL Bottriscu ; V. 
Maxim tambfl An lași) d V. 
Tttorov (Drobeta Tr. Severin).

UNIVERSITATEA CRAIO
VA — F. C. ARGEȘ: M. 
Sioeneseu : L. Ctaca d ▼. A- 
lexandru (toți Sta București).

A.S.A. TC. MURES — 
SPORTUL STUDENȚESC: A.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• C.S. U.T. ARAD — SE

LECȚIONATA DIVIZIEI B 
1—2 (0—1). Le 19 aprilie la 
Cremona, in Italia. o selecțio
nată alcătuită An jucHarl ti
neri care activează la echipe 
din eșalonul secund va susține 
o partidă amicală cu echipa 
similară a Italiei. In vederea 
acestei acțiuni, selecționata 
noastră, de pregătirea căreia 
se ocupă antrenorii Angelo Ni- 
euleseu d Ion Voica. a sus
ținut la Arad un med 
de verificare cu divizionara „B“ 
locală CJ3.U.TJU, de care a 
dispus eu 2—1 (0—1). prin go

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
la ora 15,45. Transmiterea desfă
șurării tragerii se va face la ra
dio pe programul I, Ia ora 16,45. 
Numerele extrase vor fi ra
diodifuzate, de asemenea, la o- 
rde 23 pe programul L precum 
șl mîlne, simbătă, ta reluare, la 
ora 8,53, tot pe programul I. 
După efectuarea operațiunilor 
de tragere, va rula filmul .SAN- 
DOKAN". Intrarea Mberâ.
• ASTAZJ d MUNZ stat ulti

mele zile pentru procurarea bi
letelor la cea de a doua tra
gere LOTO 3 dta această ternă, 
care va avea loc duminică 30 ar 

min. 47 Gheorghe să rqteze o 
altă bună ocazie. După alte 
trei minute s-a deschis scorul : 
la o acțiune de atac prelungită 
pe partea stingă, mingea a fost 
centrată în careu, portarul Va
mos a ratat intercepția si mihai 
a expediat balonul în nlcsf Din 
acest moment atacurile formației 
noastre s-au înmulțit, dar o- 
caziile de gol au fost des.ul de 
rare. Abia în mln. 77 Naghi s-a 
aflat în fata golului. c _r. de la 
6 m. acesta a reluat, cu capul, 
peste poartă. Din min. SS 
oaspeții au evoluat in 10 oameni, 
dună eliminarea Iul Kovacs.

Arbitrul R. Cîmpeanu (Arad) 
a condus bine formațiile :

ROMANIA : Crișan — Therein 
BARNA, NAGHI. 'funteanu — 
Foaie. Ionescu (mln. 2S Mihail, 
Himcinschi (min. 35 Ciungu), 
RIVIS (min. 45 Cîșmăroiu) — 
GHEORGHE. Jurcă (min. 63 
Duda).

UNGARIA : Vamos — Onodi,
LAZAR, Kovacs, Szabo (min. 30 
Voros, min 58 Kiss) — Mimetz, 
FEKETE. Fodor, Toth — Takacs. 
Gyenes (mln. 73 Mayer).

lourentiu DUMITRESCU

SPORTIVITATEA
rea pentru insuficienta forță de 
concretizare a formației sale, 
care, numai în primele patru 
minute, a beneficiat de cinci cor- 
nere, excelent executate de Mo- 
canu. La al doilea, Nuță a fost 
foarte aproape de gol.

C. Stroe, președintele F. c. Olt, 
nu-și putea ascunde nici el su
părarea : .Jucăm bine șt pier
dem 1” Da, F. C. Olt a jucat bine, 
dar a greșit exact dnd nu tre
buia : apărarea, la golul lui I. 
Gușe, Iar atacul, p.in Pena, de 
două ori, to primul sfert de oră 
al meciului, dnd contraatacurile 
formației oltene se puteau solda 
cu două goluri.

Cîteva cuvinte despre arbitra
jul lui Nicolae Dlnescu. Aștep- 
tîndu-se să albă de condus un 
meci foarte dificil, ținfnd . seama 
câ jocul de astă toamnă s-a în
cheiat cu un scor alb, N. Di- 
nescu, atent, a fluierat eu 
promptitudine orioe abatere de 
la regulament. Șl credem că bine 
a făcut, chiar cu prețul frag
mentării jocului.

Mirce,. TUDORAM

RAPID — 3. C. BACĂU s 
I. Igna (Timișoara) î D. Dră- 
cea (Craiova) d Gh- Constan
tin (Rm. Vflce

CORVINUL — „POLI." TI
MIȘOARA ; M. Niculescu ; 
M. Doncea țambti An Bucu
rești) d M. St&nescu (Iași).

STEAUA — GLORIA : L 
Vdea (Craiova) ; A. Gheorghe 
(P. Neamț) d C. Gheorghe 
(Suceava).

CHIMIA RM. VTLCEA — 
F.C.M. BRAȘOV ; M. Constan- 
tinescu t J. Grama d D. Avr+- 
geanu (toți din București).

lurile marcate de Țîrier (min. 
43 din II m) d Beldie (min. 
88). Selecționata a folosit 
următoarea formație: Clipa 
— V. Popescu, Golan, Rizea, 
Lucaci — Popov ici, Gruia, 
Manea. Târlea — Vancea. I. 
Mureșan. Au mal jucat: Teo- 
hari, Stoiciu, Simuț. Andieaș 
d Beldie. (O. Berbecaru — co- 
resp.).

e CLUBUL RAPID anunța câ 
biletele pentru meciul cu S. C. 
Bacău s-au pus ta vînzare la 
casele obișnuite. Simbătă, In ziua 
meciului, biletele se vor vinde 
numai pînă Ia ora 13.

prille. Formulă simplă — câști
guri importante In autoturisme 
.DACIA 1300“ șl mari sume de 
bani. Participați eu cit măi 
multe bilete 1
• In fiecare zi, jucați la LOZ 

IN PLIC 1 Alături de celelalte 
serii de loz in pilc aflate fn 
vînzare, agențiile Loto-Prono- 
sport și vtnzătorti volanțl ofe
ră in această perioadă LOZUL 
PRIMĂVERII — emisiune spe
cială limitată, eu dștlguri supli
mentare acordate din fondul spe
cia! al sistemului. Particlpanțli 
au posibilități sporite de a ob
ține autoturisme .DACIA 1300", 
precum șl numeroase câștiguri in 
bani.
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CELE DOUA MEDALII ALE SPORTIVILOR NOȘTRI,
PROMISIUNI PENTRU VIITORUL APROPIAT

Azi începe competiția continentală de grecoramane
ATENA, 17 (prin telefon). 

După încheierea Campionatelor 
Europene de lupte libere să sub
liniem mal intil faptul că aceas
tă ediție — extrem de dificilă 
pentru toți concurențli — a con
stituit un nou prilej de afirmare 
a tinerilor noștri luptători. Anul 
trecut, reamintim, el au obținut 
o medalie de argint, una de 
bronz șl un loc 5, In competi
ție aflîndu-se opt concurențl din 
țara noastră. în clasamentul pe 
națiuni. România s-a situat pe 
locul 10. De data aceasta, un bi
lanț mal bun : Claudlu Tămădu- 
ianu — medalie de argint la cat. 
74 kg, Alin Păcuraru — medalie 
de bronz, la cat. 48 kg, Iar Nicu

Ilîncu, locul 4 
Gheorghe Mîțu . 
Uan Rișnoveanu (cat. 90 kg), 
prlan Radu (cat. 100 kg), 
tuați pe locul S, în urma aces
tor rezultate, România se situ
ează pe locul 5, poziție pe care 
n-a mal ajuns de foarte mulțl 
ani. Este cazul să apreciem stră
daniile băieților noștri, pricepe
rea antrenorului principal al lo
tului reprezentativ, Nicolae Pa
vel, ajutat de Petre Coman. Tre
buie să subliniem șl măsura F. R. 
Lupte de a renunța Ia o serie 
de luptători, fie din cauza vira
tei lor înaintate, fie a posibili
tăților reduse de afirmare, care 
n-au mai fost selecționați în lot.

la cat. 52 
(cat. 82 kg),

Ci- 
sl-

„MUTARE"
în efervescenta determinată 

de stabilirea unei anume for
mații pentru „mundialu! me
xican. antrenorii apelează la 
tot felul de soluții. Una este 
șl cea la care a recurs Franz 
Beckenbauer, antrenorul
R.F.G., care în meciul dc sâp- 
tămîna trecută, la Basel, cu 
Elveția, a făcut pur și sim
plu o „mutare” căreia în ter
meni șahiști 1 se spune foar
te riscantă. Este vorba de a- 
ducerea la lot a lui Dieter

RISCANTA
Honess, de 33 ani. înaintașul 
central al lui Bayern Munctien 
care, după șapte ani (!) îm
bracă iarăși tricoul reprezen
tativei țării. Dar nu așa oa
recum. ci semnlnd unicul gol 
al partidei. De altfel, tn pre
sa vest-germană, s-a apreciat, 
după meci, că reintroducerea 
Iul Honess este, realmente, un 
ctștig pentru echipa națională. 
Deci, iată că nu se greșește 
cînd se afirmă că „cine n-are 
bătrini, să-i cumpere*.

O NOUA EDIȚIE IN MARELE PREMIU LA ATLETISM
Pentru noua ediție a Marelui Premiu IAAF-Mobil 1986 au 

fost stabilite următoarele performanțe, corespunzătoare rezul
tatului al 50-lea pe pian mondial din bilanțul anului 1985 pentru 
acordarea de puncte tn întreceri. Iată-le pe cele ale probelor 
feminine; 200 m — 23,23 (100 m — 11,38), 400 m — 52,21, 1 500 
m — 4:09,54 (O milă — 4:36,19), 5 000 m — 15:46,56 (3 000 m — 
8:58,51) șl 10 000 m — 33:29,32), 100 mg — 13,25, disc — 60,32 m, 
suliță — 60,54 m. Primele concursuri din această a doua ediție 
a competiției vor avea loc la San Jose (Bruce Jenner's Bud 
Light Classic), la 31 mal, la Bratislava (Pravda Televlzia Slov- 
naft) la 14 lunle, la Stockholm (DN-Galan) la 1 iulie, la Dresda 
(Olympiseher Tag) la 3 iulie, la Oslo (Bislett Games) la 5 iu
lie. la Helsinki (World Games' la 7 Iulie etc.

ÎNTILNIREA

Această ediție a fost — cum 
se spune — extrem de aspră și, 
în consecință, deosebit de difi
cilă chiar și pentru mulți luptă
tori aureolați la marile competi
ții. Iată citeva exemple (preci
zăm că este vorba numai de 
foști campioni europeni, clasați 
aici, la Atena, pe locuri modeste 
pentru cartea lor de vizită) : 
Hardmuth Relh (R. D. Germa
nă), locul 4 la cat, 57 kg, Remus 
Ruk — tot din ~ '
la 62 kg, Saban 
via), locul 10 la 
Balla (Ungaria), 
130 kg. N-a fost 
tătorul nostru Iulian Rișnoveanu, 
anul trecut vicecampion con
tinental, acum pe locul 5.

Pe scurt despre evoluția luptă
torilor noștri, trecînd, firește, 
peste amănuntele cunoscute deja 
din corespondențele anterioare. 
Claudiu Tămăduianu a susținut 
nu mai puțin de 5 meciuri în 
seria sa, pînă a ajuns să se ca
lifice In finala mare (pentru 
locurile 1—2). Faptul că le-a clș
tlgat pe toate clar, trei înainte 
de limită șl două la scoruri 
concludente, relevă posibilitățile 
sale de afirmare. Șl, dacă ar fi 
crezut mal mult ta ele, cu si
guranță aborda altfel partida fi
nală, în care au fost evidente 
reținerile față de șansa sa reală 
de victorie.

Alin Păcuraru șl-a păstrat po
ziția cucerită anul trecut, a- 
vind meritul de a fi luptat e- 
xemplar In finala pentru locu
rile 3—4. Păcat că a ratat intra
rea ta finala mare, pierztnd la 
un scor greu explicabil In fața 
lui Relner Heugabel (R.F.G.), pe 
care 11 învinsese la ediția de a- 
nul trecut. Dar, la vîrsta junio
ratului, se mai întlmplă...

Nicu Htncu (52 kg) a luptat la 
nivelul posibilităților sale, fiind 
învins de doi adversari puternici, 
V. Dimitrov (Bulgaria) șl M. Dal- 
bov (U.R.S.S.), mult mai valo
roși declt el. Cei trei luptători 
clasați pe locul 5. dincolo de ------ ^..—au 

de ex- 
și Cl- 
trageri 
Rîșno-

R.D.G., locul 5 
Seidl (lugosla- 
74 kg șl Josef 
locul 5 la cat. 
ocolit nici lup-

ROMÂNIA-UNGARIA, IMPORTANT TEST AL BASCHETBALIȘTILOR
Astăzi, Ia ora 18, se dispută, 

in Sala Sporturilor din Ora
dea, primul din seria de trei 
meciuri dintre reprezentativele 
masculine de baschet ale 
României si Ungariei (cele
lalte vor avea loc sîmbătă, tot 
la Oradea, șl duminică, în Sala 
Sporturilor din Orașul Dr. Pe
tru Groza). In ultima parti
dă oficială dintre oele două 
partenere de întrecere, echipa 
țării noastre a obtinut victoria 
cu 73—66. cu prilejul Campio
natului European — grupa B, 
disputat în anul 1984, în Sue
dia, la Linkoping.

Pentru ambele selecționate, 
cele trei întîlniri constituie 
verificări utile în vederea

participării ia Campionatul 
European — grupa B. care se 
va desfășura în Belgia, între 
15 și 26 mai. Reprezentativa 
noastră face parte din seria A 
și va juca, la Anvers. în ordi
ne cu : Finlanda, Olanda. Bul
garia. o echipă calificată din 
seria C și Belgia ; formația 
ungară este componentă a se» 
riei B, alături 
lonia. Suedia, 
laltă echipă 
grupa C.

Pentru ] 
partidele < 
ultimele 
Balcaniadei 
(Turcia).

de : Israel. Po- 
Turcia și cea- 
califlcată din

țării noastre. 
Ungaria sint șl 

Înaintea 
Bursa

HOCHEIȘTII SOVIETICI
MOSCOVA. Cu desfășurarea 

jocurilor celei de a patra zile a 
C.M. de hochei, grupa A. s-a În
cheiat practic campionatul euro
pean, titlul revenind, pentru a 
24-a oară, echipei U.R.S.S. Ur
mează ca acum să fie decis șl 
titlul mondial. Iată rezultatele 
din ziua a patra : Finlanda — 
Cehoslovacia 1—1 (1—0. 0—0. 0—1).

DUPĂ C.E. DE
(Urmare din pag. 1)

lotul 
cu 
verificări 

l de la 
30 aprilie — 4 mai.

CAMPIONI EUROPENI
Canada — Polonia 8—3 (2—1,6—0, 
0-2), U.R.S.S. -------
a—o. l—o. 3—1).
5—2 (2—0, 2—2, 
tul
D.
P
6.
8.

— R.F.G. 4—1 
Suedia — S.U.A. 
1—0), Clasamep- 
8 p, 2. Suedia 8 

3. Finlanda 5 p. 4. S.U.A. 4 
(22—14). 5. Canada 4 p (19—13), 
R.F.G. 2 p. 7. Polonia 2 o. 

Cehoslovacia 1 p.

TENIS DE MASĂ

După spectaculoasa sa vic
torie în marele turneu sahist 
international de la Bruxelles, 
fostul campion mondial Ana
toli Karpov s-a numărat 
printre spectatorii ultimei 
runde a turneului de la 
Metz. în Franța. Cu acest 
prilej, pentru că prezenta sa 
n-ar fi Dutut trece neobser
vată, Karpov a declarat re
prezentanților presei că spe
ră să recucerească titlul de

REVANȘA
campion mondial, pierdut ta 
noiembrie trecut în fața Iul 
Garri Kasparov. „Nu obiș
nuiesc. a spus el. să particip 
la un turneu dacă nu am 
șanse să-l ciștlg. In privința 
revanșei cu Kasparov, vă 
spun drept, aș fl preferat ca 
ea să se desfășoare intr-un 
singur loc șl nu ta două ora
șe (nn. Londra șl Leningrad), 
așa cum a stabilit Federația 
Internațională de Șah*.

CAPRICIUL SORȚILOR
Sorții care stat atlt de capricioșl au stabilit ca, de-a lun

gul anilor, două formații de fotbal renumite să se afle, de 
multe ori față in'față. Este vorba de Real Madrid și Interna
și onale Milano, care, ptaă acum, au fost adversare directe de 
șapte ort In tatUnirl din cadrul competițiilor europene. Să le 
reamintim : 1964 (finala C.C.E., la Viena) inter — Real 3—1 ; 
1966 (semifinalele C.C.E.) : Real — Inter 1—0 șt 1—1 ; 1967 (sfer
turi de finală C.C.E.) : Inter — Real 1—0 șl 2—0 ; 1980 (semi
finale C.C.E.) Real — Inter 2—o șl 0—1 ț 1983 (sferturi de finală 
ale Cupei Cupelor) Real — Inter 1—1 șl 2—1 ; IMS (semifinalele 
Cupel UEFA) Real — Inter 0—2 șl 3—0 ; 1988 (semifinalele Cu
pei UEFA) Real — Inter 1—3 șl 5—1 după prelungiri. în felul 
acesta, lată că Realul a devenit o adevărată obsesie pentru In- 
ternazlonaie !...

Pugilistul Alexis Arguello, 
din Nicaragua, fost campion 
al lumii la pană, super-pană 
sl ușoară, care n-a mai ur
cat In ring vreme de doi anl. 
a reintrat In februarie, obti- 
nînd o victorie prin ko to 
rep. a 5-a asupra americanu
lui Billy Costello. Avînd 
-dinamită*  In pumni GO din
tre cele 80 de victorii le-a 
obtinut Înainte de limită) el 
a fost ani de-a rîndul o ma
re vedetă a ringului, adulat 
de publicul care a fost acum 
decepționat la aflarea veștii 
că Arguello a decis să aban
doneze definitiv boxul. to

Rubrică

MASURĂ ÎNȚELEAPTĂ
urma unei îmbolnăviri a va
selor coronare... Dar apropo 
de aceasta, președintele WBC. 
mexicanul Jose Suleiman, a 
anunțat decizia organizației 
sale ca ta viitor toți foștii 
pugilist! care doresc să-și re
ia activitatea trebuie ca. ta 
mod obligatoriu, să se supu
nă unei minuțioase vizite 
medicale (examene neurolo
gice. ale fundului ochiului 
etc.). Aceasta deoarece mai 
multi foști boxeri (Roberto 
Duran. Wllfredo Benitez, Car
los Zarata etc.) sl-au mani
festat intenția să revină De 
ring!? •

realizată de Romeo VILARA

TELEX «TELEX*  TELEX • TELEX
CICLISM (, „Săgeata Valonă*,  

aflată la a 50-a ediție, desfășu
rată în Belgia, intre Spa si Huy 
C247.7 km) a revenit francezului 
Laurent Hgnon cronometrat 
6.24:39. Ei a sosit cu 1:34 în 
danezului Kim Andersen si 
3:00 înaintea francezului __
qulellon. La Bergamo fltalla) s-a 
încheiat prima etapă (127 km) a 
competiției pentru amator! „Săp- 
țămîna Bergamască*.  A clștigat. 
la sprint sovieticul Zinoviev tn 
2.50:12. urmat de Italienii Corinl 
si Tori.

GIMNASTICA 
„ritmică*  din 
Wiesbaden, s-a 
ces'tl sportivei 
Panova cu 40 
licika Boneva 
Sl Blanka Dietrich (R.D.G.) 39.350 
P.

POPICE • La Budapesta In 
meciul dintre formațiile Ungariei 
si Cehoslovaciei, gazdele au În
vins cu 5500—5488 o la masculin 
Si cu 2615—2565 o la feminin.

RUGBY • La Londra meci 
festiv cu ocazia sărbătoririi cen
tenarului iul International Board.

in 
fata 

eu 
Cri-

■ Concursul de 
R.F.G. de la 
Încheiat cu suc- 

bulgare Blanks 
p. urmată de Ve- 
(Bulgarla) 39.800 p

O selecționată mondială a între
cut .Leii britanici*  cu 15—7 (S—7).

TENIS • Turneul feminin de 
la Amelia Island (Florida) : Ell- 
se Burgin ----- ~
6-2. 6-4, 
lie Allen ’ 
batinl — 
2—6. 6—2._______ ______
tina Bunge 6—2, 7—6, Kathy Ri
naldi — Susan Sloane 8—1. 8—2. 
Yvonne Vermaak — Alycia Moul
ton 6—2, 8—8. 6—4 • Turneu la 
Paroli, in Italia : Bergstrom — 
Oresar 8—7. 6—1, 6—3. Simons- 
son — Rossi 7—5, 8—1. Cierro — 
Vasaduvan 6—4. 6—S. Perez Rol
dan — Mezzadri 7—8. 6—2 • In 
turneul de la Nisa : Tulasne — 
Schwaier 6—3. 6—0. Benhablles
— Caneelloti 1—6. 6—2. 6—4. San
chez — Woodford 6—2, 6—3. Ca
sai — ArguellO 6—1. 6—2. Vajda. 
De la Pena 7—5, 3—6, 7—5.

VOLEI a în turneul final al 
competiției masculine Cupa Pri
măverii. care se desfășoară în 
Austria, vor lua parte echipe
le : Austria. Spania, Norvegia. 
Franța. R.F.G.. Belgia. Turcia 
Portugalia.

i — Catherine Tanvler 
Joanne Russell — Les- 

7—8. 7—6. Gabriela Sa- 
Laura Garrone 5—1. 
Sabrina Goles — Bet-

clasați pe locul 5, dincolo 
merituoasa poziție obținută, 
fost dezavantajați de lipsa 
perlență (Gheorghe Mîțu 
prlan Radu) sau a unei 
la sorți nefavorabile (I. 
veanu).

După o 
(n.r. azi) 
Europene 
mane.

vinerizl de pauză,
Încep Campionatele 

de lupte greco-Yo-

Costin CHIRIAC

jucători, Vasile Florea tre
buie să-și îmbunătățeas
că mișcarea la masă, să ex
ploateze mai bine situațiile fa
vorabile de după serviciu, să 
manifeste mai multă disciplină 
în joc și în afara lui ; Andras 
Fejer. care a fost si rămîne 
deocamdată cel mai serios ju
cător. are nevoie de o îmbună
tățire a pregătirii fizice si psi
hice. pe fondul exploatării mai 
bune a disponibilităților tehni
ce ; Călin Toma are datoria de 
a fi mai serios în pregătire, ca 
si în timpul meciurilor, atitu
dine ce determină neatenții în 
execuții a loviturilor. ratînd 
puncte prețioase, pierzînd mingi 
clare : < Cristian Ignat, la prima 
sa mare competiție, a fost in-

suficient folosit, dar prezența 
la C.E., trebuie să însemne 
bunctul de pornire spre reali
zarea unor performanțe supe
rioare.

Așadar, tenisul nostru de 
masă masculin si-a îndeplinit 
obligația minimă, aceea de a 
rămîne în prima grupă valo
rică. dar. desigur, nu este mul
țumitor, pe tehnicienii de Ia 
lotul național și de la cluburi 
asteptîndu-i o perioadă de 
muncă intensă pentru găsirea 
celor mai bune mijloace de 
ridicare a nivelului calitativ, 
de descoperire si lansare in a- 
ria performantei a unor noi 
elemente, pentru ca tenisul 
nostru de masă masculin la ni
velul seniorilor să iasă din 
„conul de umbră*  în care se 
află de mai multi ani.

ȘI ACUM FINALELE...
• CUPA CAMPIONILOR EUROPENI : Steaua București 

C. F. Barcelona, la 7 mal, la Sevilla
• CUPA CUPELOR : Dinamo Kiev 

mal, la Lyon.
• CUPA U.E.F.A. : Real Madrid — F.C. KOln, ta 30 aprilie șl 
8 mal (tur-retur).

Atletico Madrid, la 1

Fotbal 
I meri di cute

Final dramatic la Barcelona. 
Putini credeau In calificarea ca
talanilor. după lnfringerea su
ferită cu 0—3 de Ia Gdteborg. 
Dar. în fotbal, răsturnările de 
scor nu mai sint. totuși, surpri
ze! Oricum. C.F. Barcelona a 
trecut prin mari emoții. Deși 
gazdele au deschis scorul, echi
pa suedeză a atacat vehement șl 
a pus. deseori. In pericol poar
ta adversă. In minutul 33 Lars
son a înscris un gol. arbitrul de 
centru Casarin l-a acordat, dar 
după protestele celor de la Bar-

CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI. C.F. Barcelona — I.F.K. 
Gâteborg 3—0 (1—0) 5—1. după
executarea loviturilor de Ia 11 
m. In tur 0—3. Spectatori : 30.009. 
A arbitrat Casarin (Italia). A 
marcat Alonso (în min. 9. 63 și 
69). Cartonase galbene: Alesanco. 
Mlguell și Caldere pentru gaz
de, respectiv. Fredriksson. Echi
pele: C.F. BARCELONA: Urruti 
— Sanchez. Alesanco, Miguell, J. 
Alberto — Victor, Esteban. 
Schuster (min. 57 Pedraza) — 
Carrasco. Alonso (mm. 75 Clos). 
Caldere. I.F.K. GOTEBORG; wcr- 
nersson — R. Nilsson. Svensson 
(min. 50 Moldt), Larsson, Fre
driksson — Anderson, Pettersson, 
Tord Holmgren (min. 117 Johan
sson), Tommy Holmgren — Ek- 
strflm. T. Nilsson.

CUPA CUPELOR. Bayer Uer- dingen --- -- -- - -

cetona și în urma consultării eu 
arbitrul de tușă — care a afir
mat că a fost ofsaid — centra
lul nu a mai validat punctul. 
Agențiile de presă consemnează 
că la 1—1 nu era exclus să se 
fl calificat I.F.K. Goteborg. Gaz
dele au mal marcat două goluri, 
ta repriza secundă, așa tacît sco
rul a devenit 3—0 (după două 
manșe 3—3) și au fost deci ne
cesare prelungirile, ta care 
s-a întîmplat nimic 
Deci 3—0. după 120 de .
după care departajarea s-a făcut

STENOGRAMA MECIURILOR
CUPA U.E.F.A. Real Madrid — 

Internazionale 5—1 (1—0. 3—1). In 
tur 1—3. Spectatori : 80 000. A 
arbitrat Kaizer (Olanda). Au în
scris Sanchez (min. 45 șl 75. am
bele din penalty). Gordillo (min. 
60). Santillana (min. 98 și 107) 
respectiv. Brady (min. 63). E- 
chipele: REAL MADRID: Agustin 
-r Chendo, Sanchis, Maceda. Ca
macho — Michel. Gallego, Gor
dillo — H. Sanchez, Butragueno, 
Santillana. INTERNAZIONALE : 
Zenga *— Bergomi. Collovati. Ba
res!, Mandorlini — Ferri, Tardelli. 
Brady, Fanna 
menigge. Waregem — F.C. 
3—3 (0—2). în tur 0—4

nu 
deosebit, 

minute.

Altobelli. Bum-
Koln

Soecta-

nrln executarea loviturilor de la 
11 metri. Suedezii au fost de 
două ori in avantaj, dar in fi
nal C.F. Barcelona s-a calificat 
transformind de 3 ori. tn timp 
ce învinșii au marcat 4 goluri I 
După meci. Terry Venables, an
trenorul echipei spaniole. spu
nea: «Am obținut o victorie ma
re. în fața unul adversar foarte 
puternic*.  Iar Gunter Bengtsson 
(Goteborg) afirma : „îmi pare 
rău de golul care nu nl s-a 
acordat, care ar fi schimbat 
soarta meciului*.

Trebuie să consemnăm torta de 
1oc a formațiilor spaniole, cu 
trei calificate, adversarele fiind 
Insă de valori remarcabile : 
Steaua, Dinamo Kiev șl F.C. Koln.

tori : 15 000 la Courtrai. A arbi
trat Brummeier (Austria). Au 
marcat K. Allofs (min. 25. 35 și 
66) pentru oaspeți. respectiv 
Mutombo (min. 52 și 58) și Gortz 
(min. 78). Cartonașe galbene : 
Gortz și Desmet de la gazde; 
respectiv Geilenkirchen. Ecnipele: 
WAREGEM: De Connink — De- 
craeye (min. 46 Mauro), Mille- 
camps. Desloover, 
Gortz, ’ ’ ’• "
— Olmos . 
Buckley, F.C. 
cher — Prestin (min. 
chen). Van de 
Steiner 
Bein, Jansen 
nerbach.

Connink 
(min. 46 Mauro),

- Dekenne —
Vanbaekel, Veyt, Desmet 

(min. 46 Mutombo), 
KOLN: Scbuma- 

58 Giel- 
Korput, Geils, 

Hassler. Geilenkirchen, 
K. Allots. Hon-

„BARQA»
___ _ Atletico Madrid 2—3 
(0—2). în tur 0—1. Spectatori : 
“pe stadionul din Krefeld. 
A arbitrat Migley (Anglia). Au 
marcat : Rubio (min. 16 din pe
nalty). Cabrera (min. 28). Prieto 
(min. 58) pentru învingători, res
pectiv Herget (min. 55) șl Gud
mundsson (min. 64).

Dukla Praga — Dinamo Kiev 
1—1 (0—0). în tur 0—3. Specta
tori : 15 000. A arbitrat Ioan Igna 
(România). Au marcat Belanov 
(min. 63 din penalty) pentru oas
peți) si respectiv Kriz (min. 71). 
Cartonașe galbene : Lausman și 
Korejcik. _ambii de la Dukla. E- 
chlpele: 
nik - 
Rada — 
Luhovy, 
KIEV: 
iov) — 
Demianenko — Rat. 
Taremciuk — Zavarov __
Evtușenko). Belanov Blobin.

„Barca*,  cum o dezmlardâ iubitorii tot-
27 000,

DUELA PRAGA: Kostel- 
Bazant, Novak. Fiala. 
Lausman. Pelc. Fitzel — 
Korejcik, Kriz. DINAMO 
Cianov (min. 83 Mihal- 
Bal. Balțacea. Kuznelov, 

Iakovenko, 
'min. 61

C. F. Barcelona sau ______ _ _____ __ _________  _______ ___
balului spaniol, este una dintre formațiile redutabile nu numai 
din Peninsula Iberică, ci din fotbalul internațional. în palma
resul său stau înscrise cu litere mari victorii prestigioase :

CUPA CUPELOR — 1978/79 : 4—3 (după prelungiri) cu Fortuna 
Dtisseldorf ; 1981'82 : 2—1 cu Standard Llege (finala a avut loc 
chiar la Barcelona) ;

CUPA U.E.F.A. — 1957/58 (competiția se chema atunci Cupa 
Orașelor Tîrguri) : 2—2 și 6—0 (acasă) cu Londra ; 1958/59 : 1—1 
și 4—1 (acasă) cu Birmingham ; 1965—66 : 0—1 și 4—2 d.p. 
(acasă) cu Real Zaragoza.

A fost, de asemenea, finalistă in :
C.C.E. — 1960/61 : 2—3 cu Benfica Lisabona :
Cupa Cupelor — 1968/69 : 2—3 cu Slovan Bratislava :
Cupa U.E.F.A. — 1961/62 : 2—6 și 1—1 (acasă) cu Valencia.
A evoluat de două ori In Super-cupa europeană — 1978/79 : 

0—1 și 1—1 (acasă) cu Nottingham Forest șt 1981/82 : 1—0 (acasă) 
și 8—3 cu Aston Villa.

tn actuala ediție a C.C.E., C.F. Barcelona a ajuns în finală 
depășind pe : Sparta Praga (2—1 și 0—1 acasă). F.C. Porto 
(2—0 au marcat Marcos șl Schuster șl 1—3. a marcat Archi
bald). Juventus Torino (1—0, a marcat Julio Alberto șl 1—1, a 
marcat Archibald). IFK Goteborg (0—3 și 3—0 — 5—4 după îl 
m; a marcat Picchi Alonso — 3 goluri), (r. vil.)


