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ÎNOTĂTORII NOȘTRI - PROTAGONIȘTII 
• CONCURSULUI INAUGURAL

AL PISCINEI UNIVERSIADEI
„Zagrebul va fi o gazdă excelentăI"

Ieri s-a încheiat C.E, de hochei — juniori, grupa valorica B

MARELE 
EXAMEN

IIMTIMI 
SPORTIV

ECHIPA ROMÂNIEI PE PRIMUL LOC
• in viitorul sezon, reprezentativa țârii noastre va evolua în 
grupa A • Corciovâ (România), Brodnik (Iugoslavia) și Niel
sen (Danemarca) - cei mai buni jucâtori ai campionatului
• „Cupa fair-play" a revenit echipei Franței • Din partea 
ziarului „Sportul* a fost oferită o cupă celui mai tinăr jucător 
din echipa invingâtoare • Felicitări jucătorilor noștri și antre

norilor lor pentru frumosul lor succes
S-a încheiat ieri ediția bucureșteană a Campionatului Euro

pean de juniori, grupa valorică B. S-a încheiat într-o atmos
feră de entuziasm cum de mult nu a mal cunoscut frumosul 
nostru patinoar „23 August’1, datorită splendidei victorii a re-

ROMÂNIA — DANEMARCA 
7—4 (2—3. 1—1, 4—9). Așteptată 
cu nerăbdare de cîteva mii de 
spectatori, partida — adevărată 

finală a campio
natului — a fost 
cu adevărat cea 
mai disputată, co- 
nectînd total tri
bunele din prima 
pînă în ultima se
cundă. Rînd pe 
rînd, fiecare echi
pă a trecut la 
conducerea jocu
lui, fiecăreia i-a 
surîs victoria, ea 
fiind obținută în 
cele din urmă de 
„tricolori11, care au 
știut să-și dozeze 
mai bine efortu
rile, reușind un 
electrizant final 
de meci.

Cea mai importantă - compe
tiție polisportivă a anului — 
Jocurile Mondiale Universitare 
de vară — va fi găzduită, du
pă cum se știe, de marele o- 
raș croat Zagreb. Pînă 
la 5 iulie, ziua inau
gurală a întrecerilor, 
mai e destul timp, dar 
pare de la sine înțeles 
faptul că gazdele
iugoslave trăiesc
deja, și nu de acum, 
febra tot mai apropia
tului start. Ne-a 
confirmat aceasta an
trenorul Gheorghe I>i- 
«neca. El a fost oas
pete al orașului Uni
versiadei '87, însoțind 
lotul de înotători 
români, protagoniști ai 
unui recent concurs 
internațional.

— Am revenit cu 
impresia că marca 
competiție poate În
cepe... mîine!, ne-a 
mărturisit, de la bun 
început, • interlocuto
rul nostru. La tot pa
sul, încă înainte de a 
ajunge _ la Zagreb,
te întimpină însemnele 
J.M.U. Inclusiv pe avioa
ne, prin magazine, pe di
ferite produse. Pretutindeni 
afișe, brelocuri, mascote și așa 
mai departe. In paranteză fie 
spus, Noemi Lung, Stela Pura, 
Eniko Palencsar. Ramona Ter- 
șanschi, Robert Pinter și Io- 
nuț Mușat au făcut cunoștin
ță, cu reală plăcere, între al
tele, cu... nostima veveriță- 
mașcotă a unei competiții la 
care speră să ia parte și patru 
dintre ci (Lung, Palencsar, 
Mușat, Pinter), alături de alți 
înotători din alte centre.

— Dar bazinul în care s-a 
concurat, același unde se vor 
disputa probele de înot. între

9 și H iulie, cum vi s-a pă
rut ?

— Splendid, pur și simplu < 
Nou-nouț, gala chiar cu o zi 
înaintea primului start al con
cursului internațional desfă
șurat zilele trecute — care a 
prilejuit inaugurarea sa ofi
cială — bazinul acopețit 
..Mladost" are dimensiuni <•- 
timpice (lung de 50 m. zece 
culoare), o adîncime de 2,20 
metri, tribune cu locuri pentru 
peste 2 000 de spectatori. ta
belă electronică Omega, tn ce 
privește instalațiile de ilumi
nare și sonorizare, acestea m> 
s-au părut do cea mai înaltă 
clasă. Există, de bună seamă, 
și o piscină de 25 <n. cu patru 
culoare, pentru încălzire Plus

Reprezenlatiua României, impreună cu antrenorii ei, 
dreapta, Stelian Rusii, cișligătoarea Campionatului European de 

ani), grupa valorică B
prezentativei României, care și-a văzut încununate de succes 
pregătirile, ca rși eforturile depuse în timpul competiției. Nu 
a fost un meci ușor cel cu echipa Danemarcei, dar cu atît mai 
frumoasă este victoria. Să-i felicităm pe juniorii noștri și pe 
antrenorii lor pentru realizarea țelului (mărturisit) cu care au 
început competiția : revenirea echipei României în prima grupă 
valorică a Campionatului European.

Cu prilejul festivității de închidere de ieri, delegatul F.I.H.G., 
Fred Schwccrs, i-a felicitat pe Învingători și a înmînat pri
melor trei echipe clasate medaliile șl trofeele cucerite. Au 
mai fost premiați jucătorii Corciovâ (România) — cel mai bun 
portar al campionatului, Brodnik (Iugoslavia) — cel mai bun 
fundaș și Nielsen (Danemarca) — cel mai bun înaintaș. Cam
pioană a fair-play-ului a fost declarată echipă Franței, care 
a primit „Trofeul Seiko". Jucătorului Csaba Csiki din echipa 

cupa

Rcmus Bianu și, in
juniori (18

insă de :
22. Avea 
semnalul I 
reușit al

Partida 
cepul cu 
ocazie a 
României,

In- 
mare

a 
o 

formației 
irosită

Spiridon în secunda 
să fie, din păcate, 

începutului mai puțin 
l echipei antrenate

Mirceo TUDORAN

(Continuare in pag a d-a)

Locul de desfășurare a întrecerilor să
ritorilor in apă este In vechiul, dar mo
dernizatul, centru sportiv al orașului 

Zagreb
spațiile necesare mass-medivi, 
alic anexe.
- Ați mai văzut, desigur, 

și alte baze sportive...
— Am văzut una cbiar ală

turi de bazinul desnre care am 
vorbit : o altă piscină. în aer 
liber, perpendiculară pe pri
ma construcție. Are. do ase
menea, 50 metri, zece culoare, 
la ora - vizitei noastre mun- 
cindu-se din plin la ridicarea 
tribunelor. Va fi, la rîndu-i, 
una din bazele pentru întrece
rile sportivilor studenți în ra
murile natației (în program fi
gurează — pe lîngă înot —,

Geo RAETCHI

(Continuare în vag. a 4-a)

Pe marginea partidei de fotbal România — Israel
a primit .. ___________ ____  __ ___ t __  _____
României i-â fost oferită, din partea ziartilui „Sportul", cupa 
pentru cel mal ttnăr jucător al echipei cîștigătoare a com
petiției. * LOTUL OLIMPIC MAI ARE SERIOS DE LUCRU
Finalele campionatelor feminine de schi alpin

,,SUPERURIAȘLL“ A PĂSTRAT

Să spunem din capul locului 
că alegerea Brașovului ca gaz
dă pentru partida internaționa
lă dintre primele reprezentati
ve ale României și Israelului 
a fost cîl se poate de inspira

tă. La această premieră pentru 
orașul de la poalele Tîmpei, 
organizatorii s-au situat la 
înălțime, iar pentru eforturile 
pe care le-au făcut ei merită 
toată lauda. Nimic nu a scă-

IERARHIA
SINAIA, 9 (prin telefon). 

Proba de slalom superuriaș ; 
loc de disputare : Pîrtia Valea 
Furnicii ; lungime traseu : 1 900 
m ; diferența de nivel : 380 m ; 
număr concurente : 13 ; tempe
ratura aer : +8 grade.

Cu proba de slalom super
uriaș — sau „Super-G-ul“, cum 
i se spune în mod curent în 
lumea schiului — s-a încheiat 
seria probelor de periculozita
te ridicată. Așa se explică 
faptul că, azi (n.r. ieri), nu
mărul concurentelor a fost re
lativ redus. De azi Insă, o dată 
cu slalomul uriaș, urmează să

COBORIRII
para doar pe primele două cla
sate, anume 2,30 sec. Ca să 
nu mai vorbim de faptul că 
locurile 4—6 au fost departa
jate de numai 34 de sutimi.

Mihaela Fera, noua lideră a 
schiului nostru alpin a demon
strat un progres cert. La nici 
18 ani, ea arată o tehnică șle
fuită cu migală, abordarea vi
rajelor fiind punctul in care 
este imbatabilă. Ambițioasa Li
liana Ichim nu pare dispusă

Sorin SATMARI Faza golului trei al echipei noastre : Kramer a șutat pe lingă 
fundașul Cohen I si a marcat, tn apropiere, Belodedici.

Foto : Aurel D. NEAGU
intre In întrecere și junioarele 
mici, ceea ce va ridica cifra 
competitoarelor la peste 50.

Desfășurat pe aceeași pîrtie, 
cu un traseu foarte asemănă
tor cu cel al coborfrîi, „super- 
uriașul" a dat în final și o 
ierarhie cvasi-identică: a cîști- 
gat tot sibianca Mihaela Fcra, 
urmată tot de Liliana Ichim. 
O „rocadă mică" s-a efectuat 
pe locurile 3—4 între Doris 
Bonfert și Adriana Macrea, iar 
— ca noutate — în primele 
șase și-a făcut apariția Clau
dia Postolache, care în primă 
zi abandonase. Deci, practic, 
cam aceeași ordine. O deose
bire față de prima zi ar con- 
stitui-o faptul că joi s-a luptat 
mult mai strîns, între prima și 
a șasea fiind cam aceeași di
ferență care la coborîre le se-

(Continuare ta vag 2-3)

Start In întrecerile republicane de fond ale canotorilor

MARIO ARA f OPESCU - ClȘTIGĂT 0 ARE ÎN CEA MAI SPECTACULOASĂ PROBĂ
TIMIȘOARA, 9 (prin tele

fon). Pe canalul Bega s-a dat 
startul în prima competiție o- 
ficială a sezonului. Campiona
tele Republicane de fond, com
petiție în care se înregistrează 
un record de participare, fiind 
înscriși 158 de sportivi din 26 
de cluburi și asociații sportive. 
Primele curse au fost anima
te, strînse, cu precădere cea 
de simplu feminin, spre satis
facția numeroșilor spectatori.

Iată rezultatele (în ordinea 
disputării probelor) :

4 visle (senioare) : 1. Lot o- 
limpic (Titie Iordache, Anișoara 
Miilea, Doina Ciucanu, Doina 
Ignat) 25:09, 2. Voința Bucu
rești (Anișoara Dobre, Anca 
Neagoe, Florica Stanou, Ioana 
Călin) 26:39. 3. Metalul Bucu
rești (Anca Boarescu. Georgeta 
Stroe Carmen Huțanu, Mariana 
Morar) : 26:44 : 2 visle (senioa
re) : 1. Lot olimpic (ElisabeU
Lipă. Liliana Genes) 27:28. 2.
Voința Timișoara (Camelia Maco-

vlciuc, Maria Macoviciuc-Sava) 
27:37, 3. Metalul București (Iulla 
Bobelcă, Florentina Pughluc) : 
29:08 ; simplu (senioare) : 1. Ma- 
rioara Popescu (Steaua) 30:00, 2. 
Veronica Cogcanu (Lot olimpic) 
30:26, 3. Anișoara Bălan (Dina
mo București) 31:02 ; Simplu (ti
neret) : 1. Ioan Borza (Dlnamo 
București) 28:30, 2. Marian Voi- 
noiu (Steaua) 29:10 3. Ioan Sara 
(Petromax Constanta) 31:03.

întrecerile continuă

C. CRETU. coresp.

pat din vederile acestor price
pu ți gospodari. De la excelen
tul gazon, de la vopseaua 
Proaspătă, care a dat o „haină" 
nouă frumosului stadion, cină 
La civilizatele tonete pentru 
public, totul a fost fără reproș. 
• La ora 13 a Început un bo
gat spectacol cultural-sportiv. 
de dansuri sl porturi specifice 
locurilor sl obiceiurilor oame
nilor de aid. s-au Întrecut 
fanfare sl mari formații muzi
cale- iar sportul a fost prezent 
prin demonstrațiile de lupte, 
scrimă, cursele atletice. Lansă
rile spectaculoase ale parașu- 
tistilor. dintre care majoritatea 
au aterizat fn cercul din cen
trul terenului. în înaltul ceru
lui mai rămăsese o singură 
„ciupercă". Echipele intrau pe 
teren. La ora 16 «1 59 de mi
nute Insă, cupola multicoloră 
a venit la „ounrtul fix" iar 
parasutlsta a pus ciciorul chiar 
oe punctul de var din centrul 
terenului. Maestra emerită a 
sportului Marta Hosu aducea 
cu ea mingea de ioc pentru 
partida care avea să urmeze, 
nu mat tnainte Insă de a fi a- 
sistat la emoționanta festivita
te de retragere din echipa na
țională a fostului ei căp'țan. 
Cositei Ștefănescu. care (t-a 
predat tricoul cu numărul > 6 
Iui Miodrag Belodedici. • Așa 
cum s-a scris in cronica de 
ieri partida Internațională i cu 
Israelul s-a iucat la nivel! de 
prime reprezentat’ve. Numai că 
echipa noastră, din mat multe 
considerente, a avut o alcătu
ire inedită cu bucătari de/ la 
prima echipă, care au evoluat 
în preliminariile C.E. iLung,

Constantin ALEXE

(Continuări In t»0. 2-3)



ACTIVITATEA SPORTIVA n
[tot mai etieient legată de producție

RUBRICA REZERVATA 
ACȚIUNILOR DESFĂȘURA

TE IN ÎNTREPRINDERI 
Șl INSTITUȚII

Gimnastică de întreținere la un centru

EXERCIȚIUL FIZ& - PENTRU S
VEȘTI BUNE Șl... MAI PUTIN BUNE DIN JUDEȚE
O „Există Ia Tg, Neamț o 

asociație sportivă sindicală mi
că, dar deosebit de activă — 
cea a întreprinderii do volva- 
tir — numită Cetatea". ne 
spunea președintele C.J.E.F.S 
Neamț, 1 Balcîza După ce 
ne-a dat un -le amănunte pri
vind activitatea acesteia în în
trecerile sportive de masă din 

o cadrul Daciadci s-a referit în 
special la handbal într-adevăr 
S’ poate spune că la A.S. Ce
tatea „bate un vînt favorabil" 
handbalului feminin 
vezi 
de aici au început să 
gească această disciplină 
ciatia
unor 
meni 
s-au 
torul 
(președintele 
Neamț), un profesor de educa
ție fizică. O. Toc. s.a. Iată de 
*“* -----=-!- —j un

în care corn- 
în afara e- 

alte formații 
industriei

Iată do- 
după ce muncitoarele 

fndrâ- 
aso- 

a trecut la organizarea 
campionate de casă Oa- 
pasionați. gata să ajute 
găsit imediat — munci- 
D Samson. V Istrate 

C.O.E.F.S. Tg

ieri asociația organizează 
turneu feminin. * 
batantele sînt — 
chipei gazdă — 
(tot din cadrul 
soare) din Vaslui. Municipiul 
Gh. Ghcorghu-Dcj și Iași. Ia
tă și un „gînd“ frumos a! ce
lor de la Cetatea • echipa lor 
de handbal feminin să-și gă
sească un loc în aria sportului 
de performanță Succes !
• Aproape că nu-ți vine a 

crede $i. totuși, este adevă-

u-

rat. Cînd am auzit prima dată 
„povestea" și noi am 
să credem că... n-am 
bine. Dar, iată despre 
vorba ; în municipiul 
există o bază sportivă, 
mele ei stadionul
Vagonul, care are — ei, bine, 
aici este curiozitatea — nu un 
singur proprietar, ci doi : Di
recția Regională C.F.R. și 
întreprinderea ileNu-i nici un necaz în 
se poate spune. Unde-s
Numai că nu-i așa. Baza este 
„tăiată" în două. în diagona
lă (I). O asociație răspunde de 
tribună și o parte din teren 
(jumătate, firește), iar cealaltă 
de a doua jumătate de teren 
și de niște anexe. Preocuparea 
celor două asociații față de 
bază este însă total diferită 
Astfel, atunci cînd este vor
ba de „Vagonul" trebuie spus 
că cei de acolo sînt adevărați 
gospodari (au realizat o tri
bună nouă, vestiare, grup de 
refacere moderne, au pregătit 
terenul de joc, l-au îngrădit și 
au făcut lucrări de vopsito- 
rie). Cînd vorbești de cealaltă 
asociație — C.F.R. —, poți 
spune că ca nu a făcut nimic 
pentru refacerea vechii tri
bune, nici a vestiarelor vechi; 
o notă proastă, deci, în ceea 
ce privește spiritul gospodă
resc

Un „partaj" ce dăinuie

înclinat 
înțeks 

ce este 
Arad 

pe nu- 
C.F.R.-

C.F.R.
Vagoane, 

asta, 
doi...

1946 (!) și care s-a dovedit ne
inspirat. Asociația mai între
prinzătoare — Vagonul — ar 
fi de acord să rămînă unicul 
proprietar. Noi nu pledăm de- 
cît pentru gospodărirea... ega 
lă a întregului teren. Ajunge 
de cînd se vorbește, se fac 
demersuri pentru rezolvarea 
intr-un fel a acestei anomalii 
de pe urma căreia are 
ferit stadionul 
orașului..

din
de su-
centruj

• Vești bune 
Gorj. Vechiul 
pondent Manole 
duce la cunoștință că 
la Tg. Cărbunești, a luat 
tere — în cadrul Schelei 
foraj — asociația sportivă 
troîistui (președinte : ing. 
Ambrozie), cti secții de 
de masă. ' ’ ‘ _
bal, șah. handbal și orientare 
sportivă. Echipa de fotbal va 
evolua în 
sub denumirea de 
-Gilortul. Altă noutate îm
bucurătoare < cu aportul Com
binatului minier si al între
prinderii de utilaj din Rovi- 
nari, la Liceul industFial din 
localitate a fost amenajată o 
nouă bază sportivă, cuprinzînd 
un teren de fotbal, precum și 
mai multe „dreptunghiuri" de 
volei, baschet, handbal și te
nis. Remarcabilă a fost, evi
dent, contribuția elevilor și a 
profesorilor (directorul liceului 
— I. Diaconescu) la această 
frumoasă realizare.

din 
nostru
Băloi

județul 
cores- 
ne a- 
recent. 

naș- 
de 

Pe- 
P. 

tenis 
tenis de cîmp, fot-

campionatul județean
Petrolistul

Altă noutate

SI FRUMUSEȚEA» •>
Am vizitat de mai multe ori, 

de-a lungul anilor, Centrul de 
gimnastică de 
la Complexul 
Suceava și de 
găsit aceeași 
muncă susținută, febrilă, 
eași activitate plină de conți
nut.

Acolo, la Complexul de 
care aminteam, vin spre inse
rare — grăbite să „prindă" 
ora de gimnastică — eleve, 
femei tinere (unele căsătorite, 
cu fetițe si băieți, de mină) 
sau femei cu timplele albe... 
Au o vizibilă grabă in gesturi, 
în felul cum își îmbracă echi
pamentul de sport, pentru că 
in această oră, care este 
numai și numai a lor, vor să 
facă gimnastică, vor să facă 
sport pentru sănătatea, pentru 
frumusețea lor și a copiilor 
lor. Odată echiparea făcută se 
trece la cintar, pentru a ști

întreținere de 
sportiv Areni — 
fiecare dată am 

atmosferă de 
ace-

A TREIA ETAPA
slnt programate 
cadrul celei de a 

a Diviziei A de 
Cu acest prilej, 

în organizarea

T(
fiecare — exact — cu ce ,,zes
tre" ponderală a venit și cit 
va lăsa din ea la sfirșitul lec
ției de gimnastică

Alături de cursante, 
coperim pe profesoara 
chita Gălățeanu, care 
activitatea centrului.

— Bună seara, tovarășă pro
fesoară. cum mai merge acti
vitatea centrului ?

— Merge bine, in sensul că 
avem un număr mare de 
cursante, cu frecventă bună — 
după cum se vede —, și încă 
mai sînt o serie de cereri ne
onorate.

— Aceasta înseamnă că s-a 
dus vestea în oraș că lucrați 
bine...

— ...Probabil. Eu cred că e- 
levelor noastre le place această 
gimnastică. în primul rînd. 
pentru faptul că ies din pro
gramul cotidian, din șirul tre
burilor zilnice, ea reprezentînd

aerobică, 
o des- 
Paras- 

conduce

LA LUPTE LIBERE

Proliferează Jocurile logice 
și este interesant de constatat 
avîntul pe care-1 cunoaște în 
rîndurile tineretului o disci
plină recreativă, nouă pentru 
noi. ca jocul japonez ,go“ 
sau altele de acest gen. solicl- 
tînd Inventivitatea și puterea 
de calcul analitic a celor care 
le practică. Fără a privi nea
părat de pe poziții tradiționa
liste fenomenul, am recoman
da totuși tuturor acestor noi 
adepți al jocurilor de Inteli
gență să considere șahul nos
tru drept un „decan" în mate
rie, șeful de coloană al unor 
activități destinate să dezvol
te la ce! aflați în întrecere 
calități intelectuale deosebite 
foarte necesare în școală sau 
la locul de muncă al fiecăruia

O demonstrație a logicii e- 
xistente în șah este și secven 
ța de partidă care rezultă di" 
poziția prezentată în rubrica 
trecută (alb — Rhi, Dd4, Td6. 
Nf3, Pa2, b4, c5, e5, f4, g2, h2 • 
negru — Rt8, Dc7, Th8, Nc8 
Pa6, b5, d7, e6, n, g7, h5). pie
sele albe, conduse de maestra 
internațională Eugenia Ghindă 
în fața tinerei sale adversare 
Smaranda Boicu, dețin o su
perioritate evidentă, concreti
zată prin mal mult spațiu de 

control de linii și 
pioni avansați. Dar 
de pe tablă este in
egal și se pune în- 
cum poate fi reali- 

Iată, soluția

mișcare, 
diagonale, 
materialul 
că perfect 
trebarea :
zat avantajul 7 
problemei este clară și rapidă 
o singură mutare fiind sufici
entă pentru ca eșafodajul de
fensiv al negrelor să se des
trame : i.c6 ! (cu amenințarea 
c:d7) l...Rc7 (îneerclnd să for-

Rubrica realizata de
Modesto FERRARINI

tifice puuciui di, 
d :c6 urmează 2.Td8+) 
(acum, mal lent ar fi _____
după care trebuie ținut cont 
de varianta 2...N:d7 3. Ta6 
Tc8 4. Ta7 D:aî 5.D:a7 TC1+) 
2...Rd8 (ce altceva 7) 3,c:d7
N:d7 <3...Nb7 4,D:c7+ R:c7
5.N:b7) 4.Nc6 ! șl cu această 
ultimă poantă de atac, care 
ciștigă imparabil o piesă, dis
puta la sfîrșit (Ghindă — Boi-

2.Dc5 !
2,c :dî.

ECHIPA I. T. B
CONDUCE LA ȘAH

Cine mută... cîștigă 1
Oarecum similar finalul de 

partidă din noua noastră dia
gramă, dar numai în ce pri
vește repartiția materialului. 
Relația dintre piese este alta 
și analiza poziției ne va con
vinge de resursele tactice pe 
care le conține, pentru am
bele părți.

Radu VOIA

Două runde, cu întîlnlri dîrz 
disputate, au adus primele clari
ficări în clasamentele Diviziei A 
la șah, ale cărei întreceri conti
nuă la Eforie Nord. Deținătoarea 
titlului, Politehnica București, a 
ciștigat cu 7—3 la Electromotor 
Timișoara (la cele 6 mese ale bă
ieților, o singură’remiză, Ghițes- 
cu — Ungureanu. în rest numai 
victorii), dar Imediat după aceas
ta a fost stopată de cealaltă echi
pă timișoreană, A.E.M., cu care a 
făcut meci egal : 5—5 (4,5—1.5 la 
masculin, 0—2 la feminin. 1,5— 
0,5 la juniori).

In această conjunctură, I.T.B. 
urcă pe primul loc în clasamentul 
„omnium", după victorii cu 8—2 
la Electromureș șl 7—3 la Petro
lul. In celelalte întîlnlri ale run
dei a doua : Politehnica Iași — 
Oțelul Galați 5,5,—4.5 ; Petrolul — 
A.E.M. 4—6 : Mecanică Fină — 
Metalul 3—7 ; Autoturisme Timi
șoara — Universitatea 3.5—6,5 : 
runda a 3-a : Universitatea — Po
litehnica lași 5—5 ; Electromotor— 
Autoturisme 6—4 ; Oțelul — Me
canică Fină 4—3 (3) ; Metalul — 
Electromureș 7—2 (1).

Conduce, deci, I.T.B. cu 9 p. 
urmată de Politehnica Buc., Me
talul și A.E.M. cu cîte 7 p.

I.T.B.

Duminică 
partidele din 
treia etape 
lupte libere, 
în Capitală. 
A.S. Danubiana, se vor întrece 
formațiile U.M. Timișoara,
C.A. Lupte Tg. Jiu, Danubiana 
și URBIS București (ultima
echipă va susține meciuri nu
mai cu U.M. Timișoara 
Danubiana). Reuniunea va 
vea loc în sala Giulești, de la 
ora 10.

Celelalte întreceri din seria 
I se vor desfășura la ARAD, 
unde "se reunesc Vulcan Bucu
rești, Jiul Petrila_și Vagonul 

— * unde 
prima 
A.S.A.

Și a-

Arad ; la ORADEA, 
Rapid București are 
șansă în disputa cu 
Oradea și Voința Cluj-Napoca

In seria a II-a sînt progra
mate reuniuni la ORADEA.

TG. MUREȘ și BRAȘOV, 
frățirea Oradea 
zita puternicelor echipe 
namo Brașov și Lemnarul 
dorhei. La Tg. Mureș se 
intîlni Unio Satu Mare, Viito
rul Gheorgheni, Mureșul Tg. 
Mureș, iar la Brașov (organi
zatoare — Steagul Roșu Bra
șov) echipa locală primește 
vizita sportivilor din Hune
doara si Zalău.

Componentele seriei a IlI-a 
se vor confrunta la CĂLĂ
RAȘI, TIRGOVIȘTE și CON
STANȚA. Echipa campioană, 
Steaua, va evolua la Călărași, 
în compania formațiilor C.S. 
Onești și Oțelul Călărași. La 
Tîrgoviște: Nicolina Iași, Pro
gresul Brăila și C.S. Tîrgoviș
te; la Constanța: Electra Buc., 
Dunărea Galați si Hidrotehnica 
Constanța.

primește
In-
vi- 
Di- 
O-

vor
îr
Ct 
ir 
tr 
ct
CT.
iii

F

DUMINICA, IN DIVIZIA
In Divizia B, de tineret, dumi

nică este programată etapa a II-a 
a returului. MASCULIN, seria i : 
Hidrotehnica Constanța — Calcu
latorul IIRUC București (arbitrii 
A. Simion — V. Ivanciu, Ploiești), 
Celuloza Brăila — A.S.A. Buzău 
(M. Dumitrescu — E. Niță, Bucu
rești), Moldosin Vaslui — Relonul 
Săvinești (P. Clrllgeanu — Gh. 
Dumitrescu. București), Petrolul 
Tcleajen — Tractorul Brașov (D. 
Dordea — 'A. Kenzel. Sibiu), MB- 
CON lași — Arctic Găiești (M. 
Grebenișan — A. Baranyi, Tg. 
Mureș) I-M.P. Sf. Gheorghe 
I.M.U. Bacău (A. Ștefănescu — 
Răduiescu. Craiova) ; SERIA 
II-a Autoturisme Timișoara 
Minaur II Cavnic (C. Jagăr — 
Petrovan, Oradea). Metalul IURT 
Lugoj — Comerțul Sinnicolaul 
Mare (Gh. Cicel — I. Popescu, 
Craiova), Mecanica Oradea — U- 
niversitatea Cluj-Napoca (C. Po
pescu — M. Vulcănescu, Timișoa
ra), Metalul Hunedoara — Unio 
Satu Mare (R Antochi — I. Bos- 
chner Brașov). Constructorul A-

B IA HANDBAt (m + f)

V. 
A
R.

BASCHET • „CARTE DE VIZITA" : a 
fost declarat cel mai bun jucător al Balca
niadei din 1946 ; a devenit primul arbitru 

-internațional din România (din anul 1953). 
printre cele mal Importante meciuri condu
se fiind cel dintre reprezentativele U.R.S.S. 
și S.U.A. precum și o finală a C.C.E. ; a 
îndeplinit funcția de antrenor încă din anul 
1946, performanțele aptime fiind obținerea, 
de către selecționata masculină, a locului 3 
la Festivalul Mondial al Tineretului și Stu
denților (ediția din 1953), ocuparea de către 
reprezentativa feminină, a locului 4 (cea 
mal bună performanță românească) la edi
țiile din 1962, 1964 și 1966 ale Campionatelor 
Europene ; a activat din anul 1956 ca antre
nor la clubul sportiv Rapid, a cărui echipă 
a cucerit șapte titluri de campioană a 
României a selecționat și pregătit nume
roase baschetbaliste cu talie înaltă dintre 
care Bogdana Diaeonescu-Gal. Rodica 
Goian-Armion și Doina Prăzaru-Mate au 
devenit componente de bază ale lotului na
țional. Acestea sînt doar o parte din per
formanțele antrenorului emerit Sigismund 
Ferencz. censiderat — pe bună dreptate — 
cel mai valoros antrenor de baschet femi
nin din țara noastră, căruia i s-a decernat 
Diploma de Gndare a C.N.E.F.S., iar C.S. 
Rapid și F.R. Baschet l-au oferit cupe, di
plome și., calde cuvinte de felicitare cu 
prilejul retragerii din activitate. Ne alătu
răm si no: celor care i-au urmărit și pre
țuit activitatea, felicitîndu-1 pe S. FQfencz, 

- sportiv exempiar antrenor de înaltă pro- 
: fesionalitete și' ținută

șl-a făcut debutul 
și arbitrul nostru 
uie Papa, care ob
ținuse, cu puțin 
timp în urmă, bre
vetul Uniunii Euro
pene de Judo. Poate 
că am fi trecut pes
te acest amănunt, 
dar arbitrul nostru 
a atras atenția asu
pra sa de fiecare 
dată prin maniera 
exactă în acordarea 
deciziilor. Și faptul 
că el a arbitrat toa
te cele 7 finale fe
minine este, cu si
guranță, un argu
ment relevant. • IN 
COMPETIȚIA bal
canică masculină, 
tînărul Petre Ani- 
țoaie a fost desem
nat în ultima clipă, 
de antrenorul Con
stantin Niculae. să

concureze la o cate
gorie de greutate 
superioară celei o- 
bișnuite, adică la 
semigrea în loc de 
mijlocie. Cu toate 
acestea, Anițoaie a 
avut o evoluție de-a 
dreptul impresio
nantă, cîștigînd toa
te partidele susținu
te prin ippon 1 • 
JUNIORUL Petre O- 
priș, selecționat
pentru întrecerile
balcanice de tineret 
era destul de pesi
mist înaintea star
tului. De ce ? tșl 
scosese ghipsul de 
la piciorul drept cu 
numai ' '
înainte, 
tul său, 
cerit, 
„bronzul" 
goria grea.

zile 
meri- 
a cu- 
final.
cate-

două 
Spre 
Opriș 

în 
la 
(C.Ch.).

morală, (D. St.)

JUDO • LA CAM
PIONATELE BAL- 
CANICE de tineret.

desfășurate la sflr- 
șitul săptămtoli tre
cute In Iugoslavia,

LUPTE • CU OCAZIA întîlnlrilor dispu
tate duminică în cadrul primei Divizii de 
lupte greco-romane, în Sala Giulești, o si
tuație deosebită ne-a atras, din nou, aten
ția. Nu cu mult timp în urmă, consemnam 
cîteva potriviri de nume (Poteraș, Ioniță) 
în echipa de libere- a clubului Rapid din 
Capitală, dar numai Cristian și George Po
teraș sînt frați. In formația Dunărea Galați 
am făcut cunoștință cu alte nume asemă
nătoare : Florea șl Gheorghe Mușat, Gheor
ghe și Ion Cărare, în ambele cazuri fiind

vorba de frați. Dacă mai amintim că la Di
namo București există un al treilea luptă
tor cu numele de Cărare (Petrică), prove
nit tot dir. aceeași familie gălățeană, ajun
gem la concluzia că la lupte există o ade
vărată „medă" a practicării sportului în... 
familie. • ÎN FORMAȚIA de greco-romane 
a clubului Rapid am intîlnlt o mai veche 
cunoștință, greul George Sandu. El prac
tică numai de cîțiva ani luptele, dar se 
buculă de aprecieri favorabile din- partea 
specialiștilor și este un sportiv de care ad
versarii se tem. Este interesant, însă, de 
menționat (aptul că, Înainte de a deveni 
luptător, George Sandu a fost și...
A făcut parte chiar ' " ' ’
juniori ! (M.Tr.).

rad' — Utilajul Știința Petroșani 
(Z. Cslzmadia — Al. Dolgo, o- 
dorheiu Secuiesc), C.S.M. Reșița
— Metalul Copșa Mică (Al. Isop
— M. Tănăsescu, Pitești). FEMI
NIN, SERIA I : Argetex Pitești — 
t.T. București — se dispută șim- 
bătă (C. Bercea — L. Teodoslu, 
Rm. Vîleea), Rapid — Mecanică 
Fină București (l. Răduiescu — 
G. Ga nea, Ploiești), Olimpia Slo
bozia — Filatura Focșani (Fl. Ba
ciu - V. Codreanu, Constanța). 
Textila Buhușl — Vulturul Plo
iești (C Căpățînă — A. Zatiaria, 
Buzău) Relonul Săvinești — Pre
cizia vaslui (L. Codruț — o. Ma
rin, Ploiești), C.F.R. Craiova — 
Oțelul Galați (T. Gheorghiu — M. 
Matei, București) ; SERIA A 
II-a : Voința Sighișoara — A.E.M. 
Timișoara (L. Zangor — P. Badiu. 
Brașov) Electromotor Timișoara
— Constructorul Timișoara (V. 
Almăjan — P. Ciobanu, Timișoa
ra). Textila Zalău — Constructo
rul Hunedoara (D. Zaharia — R. 
Pruszter Arad). Voința Rm. vîl
eea — Textila Sebeș — se dispută 
sîmbătă (D. Cioroianu — I. Gri- 
goriu. Pitești). „U“ Farmec Cluj- 
Napoca — Industria Ușoară Ora
dea (AI. Mărieș — Gh. Istrăuan 
Satu Mare), Gloria Bistrița — N’i- 
tramonia Făgăraș (Z. Meszaros —' 
Tr. Ilieș. Baia Mare).

& APBlut 198?
WaGcRI excepționala

și

RUGBY • REVE
NIT, la 35 de ani, în 
rîndul componențl- 
lor lotului reprezen
tativ, Marian Aldea 
a ieșit insă din 
-cursa" pentru un 
tricou al naționalei 
(care ar fi fost 
pentru el, al 34-lea). 
Motivul nu l-a con
stituit, cumva, o

6. !

J
In 

trei 
(de 
tate. 
Buc 
SN 
Dun 
26—1 
9, El 
Dun 
teni( 
pei 
C. I 
bilei 
gure 
tul . 
va - 
CFR 
tere 
Chin 
Chin 
clasa. boxer.

din lotul național de

ci 
expe- 
jucă- 
capl-

BANI.AUTOTiHUSMt.EXCURSIi
tN <nus£

formă mal puțin co
respunzătoare, 
accidentarea 
rimentatului 
tor. La acest _ . 
toi, să menționăm 
și recenta indispo
nibilitate a altui 
posibil titular pen
tru linljle dinapoi 
— Al. Marin. (G.R.)

TENIS DE MASĂ •
timele concursuri
Europeană a dat publicității

AVIND în vedere ul- 
internaționale, Uniunea 

____„____ _____ noile clasa
mente pentru seniori, Menționînd că în a- 
ceste ..topuri" figurează și mulți juniori, ca 
urmare a valorii manifestate la diverse 
concursuri, notăm că între cei 50 de băieți 
șl 40 de fete se află și reprezentanți al te
nisului nostru. La feminin, Otilia Bădcscn a 
Urcat pe locul 7, în timp ce Maria Alboiu 
ocupă locul 14 ; la masculin, Vasile Florea 
este al 28-lea, iar Andras Fejer al 32-lea. O- 
cazii de a obține rezultate au existat, dar 
n-au fost folosite... (Em, F.)

MARI Șl NUMEROASE 
CÎȘTIGURI I

• 6 extrageri, cu un total 
de 42 de numere ;
• 13 categorii de ciștiguri;
• Biletele de 25 lei parti

cipă la toate extragerile ;
• ULTIMA ZI de participa- 

cu numerele favorite :
SiMBATĂ, 11 APRILIE I

Brăil 
cord 
iești 
12—0. 
Răpit 
CFA 
ment 
(antr 
(gr. i 
Cons 
URA 
lăți • 
Pese! 
M. 2'

• ' săptăi 
10 ap 
clubu 
încep: 
va fi 
I, la 
vor f: 
luare, 
progr; 
simbă 
mul 1 
nilor 
artiști
• r 

deosel



r.lîv In a doua partidă dintre selecționatele de juniori li E F A '90

ROMANIA-POLONIA 4-0 (2-0)
LE I
ire, de 
mp, de 
int si- 
simfin- 
tai in- 
vutere

Iți mai 
progra-

i
I

MIJLOCAȘII SPRIJINĂ PREA PUȚIN ATACUL
(Din observațiile cronicarilor noștri la meciurile din etapa a 22-a)

? aero- 
e. tn 
iții, ne 

I mu- 
muzica 

, o sta- 
trenea- 
bilitătii, 

crește 
intensi- 
cceptați 

vervă. 
7tz să 

să vă 
luni, 

dobin- 
practi- 

>endent. 
alizarea 
i starța 
cursan- 

a și de 
anato- 

ecăreia. 
Iții se 
la două 
iede.
spuneți

I
I
I
I
I
I

I
I

t faptul 
respectă 

prin- 
i, prin- 
dăruire, 
touă, și 
liă S(l-

I
I

INCA
I
I

>CHI
n I

•u două 
4 puțin 
1 dove- 
locul 3 
pioană ;

— Do- 
Macrca 

rest, la 
mai ni- 
jteptăm, 
irile de 
poate... 

2E, su
ra (CSȘ

: 2. Li- 
B asov) 
rt (CSȘ 
9,63 , 4. 
4. Bra- 
i Posto- 
1: î 0,34 ;
1:10,37.

I
I
I

I
I
I
I
I

în actuala etapă a evoluției 
tacticii fotbalistice, rolul lini
ei de mijloc a crescut conside
rabil, ea 
regulator 
ebipei. 
chemați, 
care alții, să joace ambele 
luri cu aceeași forță și cu a- 
celasi randament. Devenind c 
niesă principală a sistemului 
defensiv dar. mai cu seamă 
un element princioal centru 
forța ei ofensivă, linia de mij
loc înglobează, tn momentul de 
fată, jucători de cele mai di
verse profiluri reprezentînd 
într-adevăr compartimentul cel 
mai complex al echipei. Por
nind de la așezarea (elastică 
bineînțeles de 1—1—1—2) de
venită frecventă actualmente 
vedem că si numeric linia de 
mijloc concentrează importan
te forte. Reamintind aceste ro
luri ale compartimentului me
dian, am căutat, prin observa
țiile cronicarilor no$tri Ia eta
pa de duminica trecută a Divi
ziei A, să vedem cum sini ele 
îndeplinite în echipele din pri
ma categorie valorică.

Mijlocașii de la Steaua de 
pildă, au dovedit largi dispo
nibilități ofensive. Stoica a 
marcat un gol, Bdlăni fiind 
coautor la deschiderea s orulul. 
Deci, unu] dintre roluri a fost 
îndeplinit cu prisosință. Ce] de 
al doilea nu a putut fi veri
ficat din pricina ieplicii slabe 
a partenerului de întercere 
(Sportul Studențesc); la ..alb- 
negri". mijlocașii utilizați(5)_ au 
decepționat ei nereusind să se 
integreze folositor tacticii cu 
trei fundași utilizate de forma
ția bucuresteană. în 
mijlocașilor din partida Victo
ria — Rapid, rapidistii au de
monstrat un plus de activitate 
datorită prestației lui Pistol, 
bine secondat de St. Pooa. în 
vreme ce I- Marin a îndeplinit 
rolul de mijlocaș la închidere 
Tânase a luptat spre a oom- 
Dleta travaliul liniei. Dar rea
lizările ofensivei nu s-au situ
at la nivelul cerut. De notat 
efortul de a realiza legătura 
dintre defensivă și ofensivă 
făcut de Balaur I. cel mai bun 
om al compartimietului medi
an al Victoriei. în partida de 
la Hunedoara. comportarea 
ambelor linii ș-a plasat la un 
njvel nemultumitor. Din aceas
tă pricină, nivelul de ansam
blu al partidei a avut de sufe
rit. La Corvinul, munca de 
construcție ofensivă a staț pe

devenind un veritabil 
al mecanismului 

Componentei ei 
mai mult dccît

e- 
sînt 
ori- 
ro-

duelul

TE DIN DIVIZIA B
disputat 

ilviziei B 
tă rezul- 

Energla 
c. 72—0 
:. 10—3
nța Buc. 
mița 75— 
nergia — 

■ SN Ol
tul gru- 
ntrenor :
2) : Ta- 
Tr. Mă- 
Rulmen- 

R Craio- 
3 va 4—15 
ilectropu- 
nentul — 
FR 62—0. 
12—12. In

>B 
t a 
3 — 
ni a

—3.
hova Plo- 
Progresul 
FA 3—35

Chimia 
tn clasa- 
FA Brăila 
ia a Il-a 
ea — CFR 
Măcln — 

I CFR Ga- 
, Rapid — 
1. — Auto 
C-ța 4—0

Balș 
Il-a 

Tex- 
CFA
Re-

Pescărușul — URA 7—14, CFR 
C-ța — Auto G. 33—4. In clasa
ment, conduce CFR Constanța 
(antr. A. Rădulescu). Seria a III-a 
(gr. 1) : Hidrotehnica Focșani — 
Electrocontact Botoșani 20—0, Chi
mia Bacău — Hidrotehnica Iași 
4—24, Locomotiva Pașcani — Hi
drotehnica F. 9—16, Hidrotehnica 
I. — Electrocontact 16—3, Hidro
tehnica F. — Hidrotehnica I. 40— 
3. Chimia — Locomotiva 4—20. In 
clasament, conduce Hidrotehnica 
Focșani (antr. E. Ene). Seria a 
III-a (gr 2) : Callatis Mangalia — 
Portul Cța. 10—0. ITC Cța. — 
IMUM Medgidia 0—0, Chimia Nă
vodari — Constructorul Cța. 7—3. 
Chimia — Callatis 20—10, Con
structorul — ITC 34—0, IMUM — 
Portul 66—0. Callatis — IMUM 9— 
18. Portul — Constructorul 0—4,

I

I
ă Loto 3 
zi, vineri 

în sala 
nei nr. 2,.
Tragerea 

programul 
ie extrase 
io. in re- 
ra 23, pe 

și mîine. 
e progra- 
operațiu- 

a un film

e, încă un 
și avanta-

umerii... celor două vîrfuri. în 
vieme ce Otelul, care a mobi
lizat forte suplimentare la mij
locul terenului (5 jucători) s-a 
arătat preocupată mat mult de 
momentul defensiv. Observații 
asemănătoare orivind aportul 
liniei de mijloc la ofensivă se 
pot face și pentru întîlnirea 
de la Clui-Napoca. De la gaz
de. doar Sabău și Mujnai și-au 
îndeplinit complet rolurile, la 
fel de utili în atac și apărare, 
in vreme ce de la buzoieni nu
mai Stoichită s-a zbătut pen
tru a da acțiunilor de atac, un 
plus de vigoare.

Un caz interesant orivind 
randamentul liniilor de mijloc 
si efectul acestuia ne tabela 
de marcaj l-a reprezentat me
ciul de la Bacău. Comparti
mentul dinamovist era superi
or din start: ca alcătuire a sa 
în raport cu cel băcăuan. Dar 
deși si-a impus această supe
rioritate. linia bucurestenilor a 
făcut greșeala de a acționa 
oripit. insuficient de lucid. 
Pierzînd pe unul dintre oa
menii ei de bază ’.Mateuțl li
nia de mijloc dinamovistă n-a 
mai controlat, apoi, suficient 
meciul (Orac a părut neaco
modat după ..experiența fun
daș”) si, deși din linia din fa
ta sa numai Burleanu a dat 
integral satisfacție, a permis 
acea revenire a S.C.-ului. din 
ultimele minute, clnd gazdele 
au obținut victoria. Fără lim
pezime a susținut atacul 
compartimentul de mijloc 
lui F.C. Argeș. Multe mingi 
runcate pe sus ezitarea de
iniția combinații, lăsarea unui 
spațiu prea mare între ei. fată 
principalele scăderi ale mijlo
cașilor pitesteni. Și linia de 
mijloc a echipei din Moreni a 
apărut mai des in sprijinul a- 
oărării. Aportul ofensiv a fost 
mai puțin consistent. Doar 
Dragnea a realizat mai mult 
în această privință. Se aștepta 
o contribuție mai consistentă 
din partea lui C. Pană si D. 
Sava.

Din aceste , cîteva constatări 
ale cronicarilor orezenți la me
ciuri se desprind cîteva ob
servații. Prima ar fi aceea că 
aportul ofensiv al liniilor de 
mijloc este încă departe de ce
rințele fotbalului de mare per
formanță. Explicațiile țin si de 
comportarea individuală, dar si 
de concepția tactică, de modul 
cum antrenorii dispun forțele 
echipelor lor. Inegalitatea ran
damentului individual, semna-

lată în multe cazuri, reprezin
tă una dintre cauzele acelor 
Drea dese si prea mari osci
lații ale formațiilor noastre 
care, după partide bine cotate, 
trec la comportări total nemul
țumitoare în etapa următoare, 
tn privința exagerat de 
prudentelor dispuneri tactice, 
observate si tn etapa de 
duminica trecută, am mai 
scris, de asemenea. în co
loanele noastre. De aici de
curge si limitarea rolului ofen
siv al liniei de mijloc si. im
plicit, at>t de criticata (pe bu
nă dreptate) lipsă de eficacita
te a fotbalului nostru. Consta
tările oe viu ale cronicarilor a- 
rată si ele că se impun drasti
ce si continue reconsiderări 
atît ale atitudinii fată de pre
gătire a fotbaliștilor, cit si în 
privința unei optici mult mai 
curajoase, privind distribuirile 
rolurilor tactice. din partea 
tehnicienilor. Și nu numai a 
acelora de la echipele din cri
ma categorie valorică.

MIZ1L, 9 (prin telefon). Co
chetul stadion din localitate a 
găzduit cea de-a doua partidă 
amicală dintre selecționatele de 
juniori U.E.F.A. ’90 ale Româ
niei și Poloniei. Această întîl- 
nire. revanșă a meciului de la 
Urziceni (scor 0—0), a benefi
ciat de un cadru dintre cele 
mai bune, asigurate de asocia
ția sportivă Steaua Mizil. în
ceput de partidă tranșant, am
biția ambelor echipe de a se 
reabilita în planul eficacității 
fiind evidentă. Prima ocazie a 
aparținut oaspeților, prin La- 
cina, în min. 7, care a șutat 
în bară. în min. 10. la șutul în
șelător al lui Gabor, portarul 
oaspeților respinge cu greu în 
corner. Juniorii noștri șarjează 
tot mai serios și, în min. 20. 
reușesc deschiderea scorului : 
combinație pe partea dreaptă 
între Jercan și Gabor, centra
rea ultimului fiind fructificată 
de ILIUȚA : 1—0. Nu trec de
cît două minute și echipa noas
tră își mărește avantajul : 
centrează Moisescu și SPIO
NEK, vrind să respingă in 
corner din fața lui Țicu, înscrie 
în propria poartă : 2—0. 
min. 36 Moisescu este la 
pas de al treilea gol.

Și repriza secundă este 
fel de atractivă, fazele

poartă alternind. in min, 46 
am urmărit cea mai frumoasă 
acțiune a „tricolorilor" în
cheiată cu un șut plasat, jos 
la colț, al incisivului ILIUȚA : 
3—0. Și în continuare de am
bele părți se caută 'cu insisten
ță golul, pe care îl va realiza 
doar DASCALESCU in min. 
76, cu un șut prin surprindere, 
dar plasat, de la 25 m Victorie 
concludentă a elevilor pregă
tiți de antrenorii M. Țitcica și 
S. Avram.

Arbitrul Ad. Mnroianu .Plo
iești) a condus foarte bine for
mațiile :

ROMANIA : Crețulescu (min. 
77 Udean) — JERCAN. Haidi- 
ner. Artimon Constantinescu — 
Perșu (min. 65 
CU). Rados
MOISESCU (min. 65 Diaconul 
— GABOR. Țicu (min. 56 Gri- 
gore), ILIUȚA.

DASCALES- 
(min. 48 Dicu).

în 
un

la 
de

POLONIA : Japkiewicz — 
Bentkowski (min. 33 Mai. min. 
48 Pentczek). Spionek (min. 29 
Skrovonski). Swierczenski. Fu- 
doli — KACZMARCZYK. 
WIERSZCZYKI. Agafon (min. 
70 Heynarych) — Bednarczyk 
(min. 41 Domagala). LACINA. 
Rudek.

Adrian VASILESCU

După ratarea calificării la turneul final al C. E. de juniori B

LABILITATE PSIHICA, LIPSĂ DE TORTA
...Ciaccentuate de scorul minim de la Plopeni

si 
al 
a- 
a

LA RUGBY
ITC — Chimia 0—12. în clasament, 
conduce Chimia Năvodari (antr. 
P. Lungu). Seria a IV-a (gr. 1) : 
CFR Brașov — Metalurgistul Cu- 
gir 3—7. Rapid M. Ciuc — Trans- 
loc Alba Iulia 9—36, Transport. 
Tg. Mureș — Petrolul Arad 9—4, 
Transport — CFR 15—6, Petrolul — 
Rapid 40—0. Transloc — Metalur
gistul 6—13, CFR — Transloc 13— 
21, Metalurgistul — Petrolul 10—8. 
Rapid — Transport. 0—20. In cla
sament, conduce Metalurgistul 
Cugir (antr. M. Beianu). Seria a 
IV-a (gr. 2) : Minerul Lupenl — 
Carpați Mîrșa 6—7, Unirea Săcele 
— Petrochimistul Pitești 4—4, .U- 
nlrea — Utilajul Petroșani 14—3, 
Petrochimistul — Minerul 54—3. 
In clasament, conduce Carpați 
Mîrșa (antr. M. Zamfir).

LISABONA. 9 (prin telefon 
de la trimisul nostru). 
Așadar, calificarea a fost ra
tată I Selecționata U.E.F.A. '89 
a tării noastre nu 
să-și 
acela 
fina] 
nean

Cauzele?
Să .încercăm să le prezentăm 

în ordine cronologică. Mai tn- 
tîi a fost partida tur. de la 
Plopeni. partidă pe teren pro
priu. care trebuia să fie juca
tă cu toată convingerea de 
către Mihai, Sima. Rivis si co
echipierii lor: o partidă pe 
parcursul căre:a echipa noastră 
ar fi putut să ia o opțiune 
mai clară asupra calificării. 
Cu alte cuvinte, să o cîștige 
detașat, la cel Dut'n două go
luri diferență. A fost însă o 
victorie la limită, -u 1—0. Se 
putea, oare, obține un rezultat 
la o diferență mai mare? Pă
rerea noastră e că da. Mărturie 
ne stau cele cîteva mari oca
zii de gol ratate ne teren pro
priu de Sima si Mihai. !p ur
ma 
nu 
cea 
de 
un 
curs lucrurile în 
altfel ar fi jucat . . .
ar fi fost datele problemei. 
Dovada cea mai elocventă o 
constituie chiar comportarea 
echipei noastre oină la primi
rea golului înscris de Folha. 
în min. 47. Ea s-a apărat bi
ne trioul Constantin — îoniță 
— Moise a fost de netrecut.

a reușit 
îndeplinească obiectivul, 
al promovării In turneul 
al Campionatului Euro- 
de juniori B.

unui joc — e adevărat — 
spectaculos, dar dominat In 
mai mare parte a timpului 
tinerii noștri 

2—0 la activ.
jucători. Cu 

altfel ar fi de- 
partida retur, 
echipa, altele

EXCURSII LA BUCUREȘTI
Cu ocazia competiției internaționale de box „Centura 

de aur”, care va avea loc în perioada 13—19 aprilie a.c., 
I.T.H.R. București invită oficiile județene _ de turism să 
organizeze excursii în Capitală prntru toată perioada sau 
numai pentru anumite zile.

Se asigură servicii de transport, cazare, masă, bilete de 
intrare la gale, precum și activități de agrement.

Comenzile se primesc zilnic, prin telex 11145 sau la 
telefonul 13 26 40, interior 20

£

ID'IINISTRAIIA DE STAT LOIO-PRONOSPOR1 hEORMEAZĂ
jos concurs pronosport, care pro
mite numeroase cîștlguri substan
țiale. Reamintim că. de la con
cursul din 5 ^aprilie — la care au 
fost atribuite, între altele, 4 au
toturisme — s-a reportat suma de 
o jumătate de milion lei, 'care 
vine să se adauge la fondul de 
cîștlguri (categoria I) al con
cursului acestei săptămînf. Con
semnăm din nou întilnirile insert, 
se tn acest concurs, prezentîndu- 
vă. totodată, pronosticurile a-

vansate de către participantul 
Florin Șăulian. din Turda (Cluj) 
care a cîștlgat un autoturism Da
cia 1300 la concursul din 22 fe
bruarie : 1. Jiul — Steaua —2 ; 2. 
FI. Morenl — Corvinul —1 ; 3. Ra
pid — Petrolul —1 ; 4. Oțelul — 
Craiova —1 ; 5. Sportul — F.C.
Argeș —1 ; 6. Ascoli — Sampdo- 
ria — 1,X ; 7. Avellino — Inter 
—X ; 8. Brescia — Atalanta —1 ; 
9. Fiorentina — Empoli —l.X : 10.

mijlocașii au închis culoarele 
iar atacantil au reușit deseori 
să tină cît mai departe de ca
reul nostru pe toți cei patru 
fundași adverși. 
noastră iuca exact 
calm si dăruire. A 
entă însă o singură 
o neatenție la executarea lovi
turii libere de la circa 18 m 
— pentru ca întreg eșafodajul 
să se dărîme aidoma unui cas
tel de nisip, ca unii jucători 
cu destule calități, cum sint 
Mihai. Ioniță, 3ima. Calofir. 
Riviș. să gafeze in serie să 
nu mai dea o replică potrivită 
pentru o echipă reprezentativă.

Desigur. Rolul marcat relativ 
repede după pauză l-a remon
tat pe juniorii portughezi, mai 
ales din punct de vedere psi
hic. Și. din acel moment el 
an jucat exact, asa cum le 
spunea cronicarilor, după meci 
antrenorul Augusto: „Am eîș- 
tigat no numai ea o vigoare 
fizică evidentă, cum * rost si 
in meciul tur, ei etalînd si o

Formația 
cu mult 

fost sufici- 
greșeală —

tehnică superioară, combinind 
rapid pe flancuri, pătrunzînd 
frontal sl șutind frecvent la 
poartă". Acestea au fost ;n" 
discutabil, armele cu care iu- 
niorii portughezi au tranșat. In 
favoarea lor calificarea. Este 
tn afara oricărui dubiu că a- 
ceastă echipă a Portugaliei 
s-a dovedit oe ansamblu mai 
bună In primul rind prin vi
goare si forță net superioare, 
lucătorii ei remareîndu-se prm- 
tr-o rezistentă eu totul ieșita 
din comun. .Iar noi — afirma 
antrenorul federal Gheorghe 
Olă — am prezentat jucători 
care au jucat fără vlagă. A- 
eeasta înseamnă că nu ai des
tulă forță!" Scurt si concis, 
convingător.

Acestea ar fi cauzele Prin
cipale care au condus la eli
minarea echipei noastre din 
actuala ediție a Campionatului 
European de juniori B.

Laurenfiu DUMITRESCU

SELECȚIE LA
CENTRUL DE PREGĂ

TIRE OLIMPICA VIITO
RUL BACAU organizează. 
In zilele de 13 șl W apri
lie. selecții pentru copil, 
după cum urmează : In 
ziua de 1< aprilie pentru 
copiii născuți intre 1 au
gust 1971 si îl Iulie 1972. 
iar tn ziua de 1? aprilie 
pentru cei născuți Intre 1 
august 1972 si 31 iulie 1973. 
Selecția se va desfășura 
oe terenurile C.S.S. Lu
ceafărul, intre orele 9—17. 
Copiilor admiși 11 se asl-

VIITORUL BACĂU
gură gazare sl masă gra
tuite. precum șl școlariza
re la Școala nr. 30 sl W- 
ceul „Vaslle Alecsandrl- 
ambele din Bacău.

tn aceleași zile și oe a- 
celeasi terenuri se orga
nizează selecții s! pentru 
copiii născut! între 1 au
gust 1973 și 31 Iulie 1975 
Pentru cei adm'sl se asi
gură școlarizare la Școa
la nr. 30 din Bacău.
Informații suplimentaro 

ia telefonul 931/42344.

PE MARGINEA PARTIDEI ROMÂNIA - ISRAEL
(Urmare din pag I)

Bumbescu, Belodedici. Biiloni, 
Balint — acesta din urmă mai 
mult rezervă la prima echipă), 
si alții din lotul olimpic, titu
lari ca Liliac. Weisenbacher. 
Bălan, Cristea, Mujnai, Maja
ru. Dar. tn „ll“-le care a În
ceput partida de la Brașov 
n-au fost decît 4 d!ntre titula
rii echipei olimpice canea ju
cat la Palermo, eu reprezenta
tiva similară a Italiei (Waisen- 
bacher. Mujnai, Majaru. Vaiș-

Juventus — Roma —1 ; 11. Milan 
— Torino —1,X ; 12. Udinese — 
Como •—1.X.2 ; 13. Verona — Na
poli —X.2

CÎȘTIGURILE TRAGERII LO
TO DIN 3 APRILIE: cat. 1: 10 
variante 25% a 43.324 lei: cat. 2: 
12.25 variante a 3.395 iei; cat.

lei:
lei;
lei; 
lei:

28.25 variante a 3.357
74.25 variante a 1.468
264,75 variante a 412
467.50 variante a 233

4:
5:
5:

1:

3: 
cat. 
cat. 
cat. 
cat.

it: 2.926,25 variante a 100 lei.

covici) si aceste „mutații” 
si-au pus amprenta Pe evolu
ția . echipei în prima repriză. 
Linia de mijlocași, randamentul 
ei (inclusiv al lui Boloni) eu 
fost sub posibilități si de aici 
..ruperea” formației în două, 
greul rămînînd pe umerii apă
rării, destul de bună pe par
cursul întregii tntîlniri. dar si 
pusa în dificultate de multe 
ori de forța ofensivă a parte
nerei de joc, de subtilitățile 
surprinzător de tehnice ale lui 
Brialovski sau Ohana de pă
trunderile lui Malmilian. Sinai 
sau Ovadia. Cifrele înregistra
te vorbesc despre inițiativa pe 
care au avut-o jucătorii oas
peți: 13—7 la suturi (7—6 pe 
snatiul porții). 9—■’ la corn 
toate in favoarea echipei Isra
elului. Victoria tricolorilor", la 
scorul_ - — _ - —- - - -
să nu se omită — celor două 
goluri care se văd foarte rar. 
goluri

de 3—2. s-a datorat —

goluri de excepții cel înscris 
de Cîmpeanu II, din lovitură li
beră de la 20 de metri. la 
..păianjen”, și cel al lui Bclo- 
dedici, voleu spectaculos. ia 
centrarea de 30 de metri a lui

Cîmpeanu. Dacă vom spune că 
-cel mai periculos atacant al 
nostru a fost... Belodedici. re
venim la problema atacului, 
care si miercuri a rămas dator, 
tn special Vaișcovici. al cărui 
randament a fost sters. Cîm
peanu s-a străduit, a avut ci- 
teva acțiuni bune, dar a ratat 
o mare ocazie în min. 42. iar 
Kramer care a jucat doar 13 
minute.
golului 
men tul
Mujnai, m.j.iu ș, ...
mii doi si-au mai revenit duna 
nauză cînd si introducerea lui 
Bălan, harnic cum îl știm, a 
mai legat jocul, după cum am 
remarcat si evoluția mai con
vingătoare a lui Eduard. Co
lectivul de antrenori Em. Je
nei — C. Drăgușin — Gh. Stai» 
cu, trebuie să privească si să 
analizeze jocul de la Brașov 
prin prisma partidei oficiale 
pe care echipa olimpică o va 
avea la 18 aprilie cu selecțio
nata R.F. Germania, al cărei 
antrenor. Hannes Lohr s-a 
aflat miercuri în tribunele sta
dionului din Brașov. Mai sînt 
destule lucruri de nue la punct 
pentru o partidă care_se anun
ță deosebit de dificilă.

are meritul Înscrierii 
victoriei. Sub randa- 
obisnuit s-au prezentat 
Majaru si Balint. Pri
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Slelîan Rusu și lle- 
Intr-adevăr in 

2 oaspeții deschid scorul 
-un goi acordat

de
mus Uianti.
min.
orintr-im soi acordat lui 
Bjerrum. dar de fapt un au- 
toeoi (neînțelegere Intre oor- 
.liirtil Corciovâ si fundașii săi). 
Echipa noastră se încălzește 
greu. primul .-are se eviden
țiază esle Spiridon. El reușește 
să egaleze (min. 8) duoâ o 
combinație reușită cu Mohorea. 

iau
Tau-

Din 
luptă 
reu-

Dar în min. 13 oaspeții 
, dm nou conducerea prin 

son (servit de Nielsen), 
nou echipa României 
pentru cgatarc. oe care o 
sesle două minute mai tîrziu : 
Mohorea scapă oe contraatac, 
sutează Duternic portarul Hen
riksen respinge si Șomfăleanu. 
aflat ieri tn excelentă dispozi
ție dc ioc înscrie : 2—2. Bucu
ria va fi de scurtă durată, 
oentru că în min. 18 Petersen 
trece oe lingă D, Popovicisi 
expediază un sut la . semiinăl- 
time. de la distantă. 
Corcjovă nu-1 poate
2— 3. După gol locul lui Cor- 
ciovă îl ia Ganea. a cărui com
portare va fi dintre cele mai 
bune. Spiridon va egala încă o 
data 
apoi 
dar 
sen 
Nagy care ..uită" pucul
3— 4. Momentul psihologic 
va oetrece în min. 47 cînd -la 
fel ca în meciul din ajun cu 
Franța, echipa României. In 
inferioritate numerică, egalează 
orin același Spiridon 
profitat. Ia rîndul său. 
greșeală a defensivei 
Se simțea că alb-roșii 
să cedeze pasul jar 
aoroiioe tot timpul ce 
obosit, -nu mai este cel de la 
Inceptul partidei. Pentru prima 
dată reprezentativa României 
la conducerea

torilă golului realizat de Z. 
Antal. Meciul este însă la fel 
de îndîrjit. Danezii cer timp de 
odihnă în min. 54, dar. cu 
toate că se aflau tn superiori
tate numerică, nu reușesc ni
mic concret. In schimb, timpul 
de odihnă solicitat de condu
cerea tehnică a echipei Româ
niei în min. 56 are drept ur
mare două goluri înscrise de 
Șomfăleanu (min. 53 si 60. ul
timul In condițiile în care 
oaspeții înlocuiseră portarul cu 
un jucător de cîmp). Victorie 
dificilă, dar cu atît mai fru-

tru învingători, Johnson (min. 
37, 44 și 59) și Johnston (min. 
60). Au arbitrat bine : Stauffer 
(Elveția), ajutat la linie 
Teyfalussy (Ungaria) și 
sens (Belgia). Minute de 
nalizare : 32—18.

ITALIA — FRANȚA 
(2—0, 2—0, I—2). Partida
a stabilit ocupantele locurilor 
3 si 4 In clasament s-a jucat 
mal mult în tempo de vals 
lent, formația francezi nemai- 
arătînd vitalitatea șl capaci
tatea de a juca simplu, dar 
eficient, din meciurile de în
ceput ale

VIENA. După ce a cîștigat 
proba de dublu a turneului 
din capitala Austriei, Florin 
Segărceanu, făcînd pereche cu 
cehoslovacul Jaro Navratil 
(au dispus în finală de cuplul 
neozeelandez Steve Guy, 
vid Lewis cu 6—4. 6—4) 
luat „startul"

oe care 
reține ;

(min. 34) si va trimite 
pucul tn bară (min. 35). 

în minutul următor Niel- 
orofită de greșeala lui Z- ■“ nunul gî...

se

care a 
de c 

daneze, 
încep 

Nielsen, 
gheată

5—2
care

Da- 
au 

-_„t „startul" intr-un nou tur
neu, la Graz. tn primul tur 
au avut ca adversari pa Jim 
Pugh, Erik Winogradski (SUA. 
Franța) de care au dispus cu

1. ROMÂNIA 
Donemorca 
Italia 
Franța

2.
3.
4.

5.
6.
7.

CLASAMENTELE FINALE 
Turneul 1-4

3
3
3
3

Turneul 5—7
Iugoslavia
Austria
M. Brrtanie

2
2
2

3
2
1 
0

2
1
0

moasâ. mai dătătoare de spe
ranțe pentru hocheiul nostru.

Au arbitrat bine : Olsson 
(Suedia), la linie Miszek (Po
lonia) si Guslavsson (Suedia). 
Minute de penalizare : 11—12.

AUSTRIA — MAREA BRI
TANIE 5—4 (2—0, 3—1, 0—3). 
In minutul 38 scorul era 5—1 
în favoarea hocheiștilor aus
trieci. Mulțumiți, probabil, de 
rezultat, ei au jucat In con
tinuare mai' relaxat și le-au 
dat astfel posibilitate adver
sarilor să aibă o puternică re
venire In repriza a treia șl 

fie foarte aproape de egala- 
Au înscris: Dalpiaz (min. 

și 14). Krctschmeîer (min. 
si 381 Ulrich (min 257 pen-

CURSA CICLISTA
NIEDERSACHSEN

0 
0 
o 
o

0 
0
0

campionatului. în 
schimb, formația 
peninsulară s-a

comportat din ce 
in ce mai bine pe 
măsură ce se a- 
propia de finalul 
întrecerilor. Cu 
toate că miercuri 
seara a disputat 
un meci dificil cu 
Danemarca, ieri 
reprezentativa Ita
liei a fost vioara 
întîi a partidei. 
Buni cunoscători 
ai jocului, italie- 

să 
plin 

infe- 
ad- 
de 
Ei 
11 

Lin- 
.. _ ------- pe

banca de pedepse, și-a mărit 
diferența în min. 19 (Bertotto; 
Schnakenbourg pe banca de 
pedepse) și 36 (Bardiani ; Ba- 
taillie eliminat ne două minu
te). Va fl 4—0 în ultimul mi
nut al reprizei secunde (auto
rul golului : Complaj). în ul
tima treime a partidei, profi
tând de automulțumirea ita
lienilor, echipa cocoșului galic 
atacă mai mult, dar inefica
citatea o privează de la înscrie
rea mat multor 
marcat ‘ . _____  ,______ _
Boudon (min. 52 și 60) pentru 
Franța,------- ...........................
59). Au 
William (Marea Britanie). 
linie Bolit (România) și Muno- 
za (Spania). Minute de penali
zare : 10—R

0 
1
2 
î

o 
!
2

19-11
17-13
11-13
9-1»

14- 4
7-11
6-12

4
4
2
0

4
2
0

—, nii au 
profite 

de momentele 
rioritate numerică 
versarului, fructificînd 
trei ori astfel de situații.

■ au deschis scorul în min. 
(Mcncgbettî, pasă de la 
der), cînd Babiri (F) era

știut 
din 
de

ale

MGNCHEN, 9 (Agerpres). — 
Prima etapă a cursei cicliste 
internaționale Niedersachsen, 
disputată pe traseul Olden
burg"— Meppen, a revenit ru
tierului oolonez Vladislav Wro- 
na, cronometrat pe distanța de 
148 km în 3.16:19. Pe locul doi 
s-a clasat Viktor 
(U.R.S.S.), la 10 s.
român Nicolae Aldulea a 
cupat locul patru, la 15 s de 
învingător.

Manakov
Ciclistul

O-

6—3. 6—7, 7—6. Este îmbucu
rător — în perspectiva tntilni- 
rilor din noua ediție a Cupei 
Davîs — că Florin Segărceanu, 
orimul nostru tenisman. se 
află într-o bună formă sporti
vă. Mal ales că peste puțină 
vreme el va lua startul la tur
nee oe Coasta de Azur 
apoi.
land _____ .
cez Winogradski, ___
etștigătorul probei de simplu, 
la Viena (6—3. 6—2 cu au
stralianul Mark Woodfordc). a 
învins, la Graz. în primul tur 
pe neozeelandezul Guy cu 
6—2. 6-4.

si. 
va fi prezent la Ro- 
Garros. Jucătorul fran- 

care a fost

CUPA IĂRI18R IA1IW.

U «AIAțlf
BUENOS AIRES, 9 (Ager- 

pres). — între 1 și 3 mai se 
vor desfășura la Buenos Airc» 
întrecerile „Cupei țărilor la
tine" la natație, competiție 
la care și-au anunțat parti
ciparea înotători și înotătoare 
din opt țări: Brazilia, Cuba, 
Franța, Italia. Mexic, Portu
galia. Spania și Argentina.

• PE SCURT • PE SCURT 9 PE SCURT 9

— goluri. Au 
în această perioadă :

respectiv Felicetti (min. 
arbitrat bine:

Minutul S al partidei România — Danemarca : portarul Henriksen 
este învins pentru prima dată ; autorul golului : Spiridon 

' Foto : Aurel D. NEAGU

HOCHEI PE GHEATA • In
tr-un meci amical disputat în 
orașul vest-german Mannheim, 
selecționata R. F. Germania a 
terminat la egalitate : 4—4 (0—2, 
1—0, 3—2) cu reprezentativa Fin
landei. Au asistat peste 5 000 de 
spectatori. • La Stockholm s-a 
disputat meciul amical dintre 
selecționatele Suediei și U.R.S.S. 
Hocheiștii suedezi au obținut 
victoria cu scorul de 2—1 (2—0. 
0—0, 0—1), golurile fiind înscrise 
de Carlsson și Pettersson, res
pectiv, Larionov. • Turneul in
ternațional de la Leningrad, la 
care au participat selecționate 
secunde, s-a Încheiat cu victoria 
echipei U.R.S.S. — 10 p. urmată 
de formațiile Cehoslovaciei — 6 
p. Finlandei — 5 p. Suediei — 
4 p. S.U.A. — 3 p șl R. F.
Germania — 2 p. tn ultimul 
meci al competiției, hocheiștb 
sovietici au întrecut cu scorul 
de 3—0 (0—0. 1—0, S—0) forma
ția Cehoslovaciei.

ÎNOT • în cadrul concursului 
de la Shanghai. înotătoarea Qian 
Hong (R. P. Chineză) a stabilit 
un nou record al Asiei în proba 
de 200 m mixt, cu timpul de

2:19,53. Vechiul record era de 
2:21,02 șl aparținea sportivei ja
poneze Naomi Sekido.

lupte > In continuarea tur
neului pe care-1 întreprinde tn 
S.U.A., 
U.R.S.S. 
(Oregon) 
Sportivii 
toria cu

TENIS 
putate in turul II al turtieulut 
de la Bari (Italia) s-au înche
iat cu următoarele rezultate : A- 
vedano (Spania) — Meinecke 
(R. F. Germania) 7—5. 6—4 ; -Pis
toles! (Italia) — Kricksteln 

Tulasne 
(Italia)

echipa de „libere" a 
a tntilnit la Portland 
selecționata americană, 

sovietici au obținui vic- 
scorul de 7—3.
• Primele partide dis-

5—7, 6—b :
Mezzadri

(S.U.A.) 7—5, 
(Franța) — 
6—3, 6—3.

TIR • In 
cursului 
petiție găzduită 
Mexico, proba de skeet 
aruncate din turn) a 
gală de cubanezul 
Puldon, cu 219 t.d. 
feminină de pușcă ---- -------
3X20 focuri, primul loc a fast 
ocupat de Ana Oberg (U.R.S.S) 
— 673,3 p.

ultima zi
,Benito Juarez".

de Ciudad

a con- 
com- 

de 
(talere 

(ost cîști- 
Servando 

In proba 
standard

SFIDAREA
...Meciul din campiona

tul Italiei dintre Sampdoria 
și Inter se apropia. Ia Ge
nova, de sHrșit și gazdele 
conduceau cu 3—1. Socotind 
că un copil de mingi întîr- 
zie cu aducerea balonului, 
internaționalul argentinian 
Passarella (Inter) și-a per
mis sâ-1 lovească pe Mau
rizio Piana. acesta fiind ul
terior spitalizat (firește, cu 
o ușoară echimoză). Netl 
nînd 
„firma1 
lui. 
dial 
n-a 
zia ______
plină a federației șl 
procesul pe care tatăl 
lului a amenințat 
deschide 'renunțînd r'

seama de 
i" jucătoru I 

campion mon- 
ln 1973 Inter 1 
așteptat deci- 

Comisiei de

Contrapunct
iisci- 

nicl 
copi- 

că-1 
deschide (renunțînd pînă la 
urmă), ci i-a aplicat lui 
Passarclla o drastică amen
dă <2 500 de dolari) și un 
ultim avertisment public. 
Imediat după incident, ar
gentinianul și-a cerut scu
ze ieșind din toată poves
tea destul de „șifonat"...

In antiteză cu atitudinea 
conducătorilor milanezi, po
ziția pe care au adoptat-o. 
cam în același timp, cei de 
la Real Valladolid a făcut 
să -urgâ multă cerneală. 
După ce. într-o partidă din 
campionatul spaniol. Torre- 
cilla <R Va l-a provocat Iui 
Julio Alberto de la Barce
lona o gravă fractură (mo
tiv pentru care acesta a

ieșit din lotul reprezenta
tiv), gest pedepsit imediat 
de federație, cu o suspen
dare pe 4 etape, clubul din 
Valladolid a anunțat, spre 
surprinderea generală, că 
„Torreeilla, care a apărat 
ca fidelitate (I!) culorile 
noastre, va primi în meciu
rile în care na va juca 

■ (n.n. din cauza suspendării) 
aceleași premii ca și coechi- 
nierii lui"?! Ca să nu mai 

existe nici un du
biu, purtătorul de 
cuvînt, al Realu
lui a adăugat : 
..Material, el va

fi tratat Ca titular chiar 
dacă, după expirarea pe
depsei. nu Va reuși să prin
dă un loc In echipă"? I

Presa iberică, „Marca" tn 
primul rtnd, s-a ridicat cu 
vehemență împotriva aces
tei optici, evident dăună
toare spiritului de sportivi
tate. articolele nesfiindu-se 
să pomenească despre o 
„incalificabilă sfidare". Vi
novatul s-a apărat, firește 
cu formula „nu mi-am fă
cut decît datoria". viața 
mergfnd înainte..., Furnizînd 
încă o dovadă că nu pu
ține din relele fotbalului 
pleacă tocmai de' la cei care 
ar trebui să vegheze la 
puritatea și legalitatea lui

Ovidiu IOANIȚOAIA

După prima manșa <i scmiiinalclor cupelor europene

SE CONTUREAZĂ FINALISTELE
• Surprize în Cupa Cupelor • Meci dramatic Ia Miin- 
chen Dundee United mai poate spera...

După meciurile din prima man
șă a semifinalelor cupelor europe
ne la fotbal, am putea spune că, ta 
mare măsură, se conturează... fi
nalistele.

Ca de obicei, n-au lipsit surpri
zele. Cele mai mari s-au Înregis
trat ta CUPA CUPELOR, ta oare 
ambele echipe gazdă au fost în
vinse : Bordeaux . de către Loko
motive Leipzig cu 1—0 (gol mar
cat de către Bredow ta min. 64). 
iar Beai Zaragoza de către AJax 
Amsterdam cu 3—2 (cel mal efi
cace jucător ai olandezilor fiind 
Bosman, autor a două goluri). In 
acest ultim Joc, la pauză, scorul 
era egal (1—1), Iar după reluare 
olandezii pe contraatac, au pre
luat conducerea cu 3—1, pentru 
ca abia ta final gazdele să redu
că din handicap, tn urma acestor 
rezultate se prevede o finală In
tre Lokomotive Leipzig șl Ajax 
Amsterdam, pentru că este foarte

greu de presupus că gazdele de 
la 22 aprilie (tn meciurile retur) 
vor fi învinse cu scoruri mart.

Dar „capul de afiș" al zilei l-a 
constituit meciul de la Milnchen. 
dintre Bayern șl Real Madrid, din 
cadrul Cupei Campionilor Euro
peni. Partida, așteptată cu un 
mare Interes (stadionul olimpie 
a fost arhiplin cu mult peste ca
pacitatea normală de 90 ooo de 
locuri) a satisfăcut, tn final, pe 
suporterii formației gazdă, dar ea 
a avut o desfășurare destul de 
dramatică. Au fost date două pe- 
nalty-urt în favoarea gazdelor, 
iar spaniolii au terminat partida 
în 9 jucători. Din capul locului, 
trebuie să consemnăm că Realul 
*-a prezentat pe teren fără treJ 
jucători de bază : Maceda — ac
cidentat, Valdano — bolnav de 
hepatită șl tunarul* Hugo San
chez — suspendat pentru două 
cartonașe galbene 1 Jocul a tn- 
ceput într-un tempo infernal Im
pus de gazde Scorul a fost des-

ÎNOTĂTORII NOȘTRI
(Urmare tin pag. I)

polo si sărituri în apâi. Și tot 
în apropierea locului unde au 
concurat și vor concura tetele 
și băieții noștri am putut a- 
runca o privire spre Satul U- 
niversiadei ; aceeași impresie 
deosebit do favorabilă, cel pu
țin la prima vedere, realmente 
cochet fiind, de pildă, terenul 
de atletism 
ment. Ni 
nătoarga 
funcționa 
principal, 
furare a 
sport cu 
atîtca altele, 
toți oaspeții, 
grcbtilui.

pentru antrena- 
s-a arătat și impu- 

clădire în care va 
centrul de presă 

și ultramoderna ală- 
unei mari săli dc 
hotelul ,,Cibona“. și 

Sînt convins' că 
din iulie, ai Za- • 

vor avea numai cu-

vinte de laudă ta adresa e- 
fortului gazdelor, că Univer
siada va fi, din acest punct 
de vedere (sau, mai bine zis, 
si din acest punct de vedere). 
O REUȘITA.

Cit privește preparativele lo
tului nostru pentru J.M.U., 
cu altă ocazie. Să reținem 
deocamdată, drept... avanpre
mieră, cuvintele antrenorului 
băimărean vizavi de Noeml 
Lung, o foarte probabilă pro
tagonistă a marii competiții: 
..Prin comportarea la înalt ni
vel avută la recentul concurs, 
Norm! și-a atras multe sim
patii printre spedatorii iugo
slavi. Va avea, așadar, și su
porteri locali la Zagreb*.

chis de Augenthaler. în min. 11. 
apoi Matthaus a fost faultat de 
Ctiendo (min. 30) și penalty-ul a 
fast transformat tot de Matthâus. 
După numai 7 minute (37), scorul 
a devenit 3—0 în favoarea Iul 
Bayern, tn urma golului înscris de 
Wohlfahrt. In min. 40. Juanito îl 
faultează grosolan pe Matthăus șl, 
după ce primise un cartonaș gal
ben în urma protestelor la acor
darea penalty-ului, este eliminat 
de pe teren I In fine, prima re
priză se încheie cu un gol semnat 
de Butragueno (min. 44). care 
insă, spre sfirșilul jocului, avea 
să fie înlocuit cu „veteranul* 
Santillana. După pauză, tot gaz
dele sînt Ia cîrma jocului șl. la 
o învălmășeală în careu, Mlno 
comite henț în careu și Bayern 
beneficiază de un al doilea pe
nally (acordat de scoțianul Valen
tine), transformat de același Mat
thaus (min. 53). Cu toate efortu
rile ambelor formații, scorul nu 
se mal schimbă : deci 4—1 pentru 
Bayern, dar din min. 73 șl Mine 
(in urma unul fault) a fost eli
minat din joc, astfel că madrile
nii au terminat jocul în 9 oameni. 
Acum se pune desigur întrebarea 
dacă la Madrid Rea! va putea 
cîștlga meciul cu 3—0 sau la o di
ferență de 4 goluri.

șl cealaltă semifinală a C.C.E. a 
fost pasionantă : F.C. Porto — Di
namo Kiev 2—1 (0—0). tn partea
a doua a jocului, gazdele au ata
cat puternic, reușind să înscrie 
două goluri : mal întîl prin Futre 
șl apoi prin Andre, din penalty. 
La scorul de 2—0, fotbaliștii so
vietici contraatacă puternic șl Ia
kovenko reușește să reducă din 
handicap (min. 74). Se presupune 
Insă că Dinamo Kiev va obține tn 
retur victoria necesară pentru a 
se califica tn finală.

tn CUPA U.E.F.A. se prevăd, da 
asemenea finalistele. I.F.K. G8- 
teborg este ca șt sigur calificată 
după scorul de 4—1 (2—1) cu F.C. 
Tirol Innsbruck (goluri marcata 
de Hysen — min. 30, Andersson 
— min. 34. Lenart Nilsson — min. 
55 Kaftntcl — autogol — min. 56, 
respectiv pacult — min, 45). „Nu
mai no miracol poate să ne mal 
aducă victoria necesară califică
rii*, spunea Messlender, care a- 
vînd două cartonașe galbene, la 
fel ea și Kalinicl, nu va putea 
evolua în retur I Dundee United, 
pe teren propriu, nu a putut 
..perfora" poarta Borussiei Mon- 
chengladbach (scor 0—0), așa In
cit vest-germanll au prima șansă 
de a intra în finală. Dar să nu 
uităm că Dundee este capabilă de 
surprize. In „sferturi” ea a cîști
gat cu 2—1 Ia Barcelona ! Să aș
teptăm, deci, returul de la 22 a- 
prllle...

Ion OCHSENFELD
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