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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, marți, 22 
mai, ședința Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. ai P.C.R.

In cadrul ședinței. Comitetul 
Politic Executiv a examinat 
Raportul privind îndeplinirea 
consumurilor normate de ma
terii prime, materiale, combus
tibili, energie electrică și a 
normativelor de valorificare în 
trimestrul I 1984. Comitetul 
Politic Executiv a apreciat că, 
deși, comparativ cu nivelurile 
realizate în aceeași perioadă a 
anului trecut, consumurile au 
înregistrat o serie de reduceri 
la unele materii prime și ma
teriale de bază, totuși, pe an
samblu, situația în acest do
meniu continuă să fie nesatis
făcătoare.

în continuare, Comitetul Po
litic Executiv a analizat și 
aprobat Raportul privind înde
plinirea planului costurilor de 
producție in industrie, precum 
și Raportul privind îndeplini
rea planului productivității 
muncii în industria republicană, 
construcții-montaj și transpor
turi, în trimestrul I 1984.

în cadrul ședinței a fost exa
minat Raportul privind evolu
ția prețurilor și tarifelor in 
primul tpimestru al acestui an. 
A fost reliefat faptul că, pe 
baza aplicării hotăririi condu
cerii partidului și statului de a 
nu mai fi majorate prețurile și 
de a se lua măsuri ferme pri
vind stabilirea și respectarea 
cu strictețe a prețurilor maxi
male de mercurial, indicele pre
țurilor cu amănuntul și tarife
lor pentru populație pe trimes
trul 1 s-a realizat în cadrul 
limitelor planificate, prezentînd 
o scădere față de aceeași pe
rioadă a anului trecut.

în continuare, Comitetul Po
litic Executiv a examinat și 
aprobat Raportul privind planul 
de școlarizare și numărul de 
burse pe anul școlar 1984/1985, 
la toate gradele de învățăminf. 
S-a subliniat că prevederile a- 
cestui plan — care urmează să 
fie in continuare îmbunătățite 
— reflectă preocuparea statorni
că a partidului și statului nos
tru. personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de a crea 
școlii românești toate condițiile 
necesare realizării unui învăță- 
mînt de înaltă calitate, strîns 
legat de viață, de nevoile și 
cerințele concrete ale dezvoltării 
noastre economice și sociale, 
care să asigure pregătirea de 

cadre temeinic calificate pentru 
toate domeniile de activitate.

De asemenea, Comitetul Po
litie Executiv a examinat și 
aprobat propunerile de primire 
la studiu in Republica Socialistă 
România a cetățenilor străini, in 
anul universitar 1984/1985.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat 
o informare cu privire la vi
zita oficială de prietenie efec
tuată, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in perioada 
7—10 mai, in Pakistan, la in
vitația președintelui Republicii 
Islamice Pakistan, general Mo
hammad Zla-ul Hau. Comitetul 
Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere rezultatelor vizitei 
conducătorului partidului și sta
tului nostru in această țară, 
evidențiind faptul că ele repre
zintă o contribuție de deosebită 
importanță la dezvoltarea rela
țiilor româno-pakistaneze, atit 
pe plan bilateral, cit și în sfera 
vieții internaționale.

în continuare, in cadrul șe
dinței tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a informat despre vi
zita de prietenie pe care a fă- 
cut-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în zilele de 
10 și 11 mai, în Republica Ara
bă Siriană, la invitația secreta
rului general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele Re
publicii Arabe Siriene, Hafez 
Al-Assad, și a doamnei Anisse 
AI-Assad.

Apreciind rezultatele vizitei, 
Comitetul Politic Executiv a 
subliniat că ea se înscrie ca un 
nou și important moment in 
dezvoltarea relațiilor dintre 
România și Siria, dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Baas Arab Socialist.

Aprobind în unanimitate re
zultatele vizitelor efectuate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Pakistan si Siria, 
Comitetul Politic Executiv a 
cerut guvernului, ministerelor și 
organelor economice centrale să 
ia toate măsurile pentru trans
punerea fermă in viață a în
țelegerilor convenite, pentru 
inițierea și realizarea de noi 
acțiuni menite să ducă la am
plificarea și mai puternică a 
colaborării și cooperării Romă-' 
niei cu aceste țări, în condiții 
reciproc avantajoase.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid și de stat.

Campioni și ciștigători ai „Cupei României'"

în dubla dispută cu Steaua

FOTBALIȘTII DINAMOVIȘTI ÎNCHEIE
CU BRIO ANUL COMPETIJIONAL 1983-84 
în finala Cupei de ieri, de pe stadionul „23 August",
Dinamo — Steaua 2-1, în fața a 60 000 de spectatori

Lotul echipei Dinamo București după victoria de ieri. în picioare, de la stingă : A. Chirițescu 
(masor), M. Andrei (antrenor), D. Nicolae- Nicușor (antrenor principal), Mulțescu, Redn.c,
V. Radu. I. Marin, Movilă. Mărginean, Andone, D. Tomescu (medic). C. Dinu (antrenor secund), 
Eftimescu, G. Moldovan. în rindul din față : Stănescu, lamandi, Țălnar, Custov, Crac, Moraru, 

Draonea. Augustin. Lipsesc din fotografie Al. Nicolae și Nemțeanu

Cucerind in mod practic cel 
de cl 66-lea campionat al țării, 
încă de limbată, înaintea ulti
mului joc restanță, ai cărui rezul
tat nu mal influențează deținerea 
celui de al 12-lea titlu, Dinamo a 
ciftigat, ieri, pe stadionul ,,23 Au
gust" ți cea de a 46-a ediție a 
„Cupei României", inscriindu-ți nu
mele pentru a 5-a oară pe acest 
invidiat trofeu. A încheiat astfel un 
an competițional excelent, la care 
se adaugă marea performanță de 
a ajunge în semifinalele „Cupei 
campionilor europeni", o premie
ră a fotbalului nostru in această 
competiție continentală, partidele 
cu Hamburger S.V., Dinamo 
Minsk ți F.C. Liverpool vor râmî- 
ne de neuitat.

A doua finală de mai (Cupa 
României) s-a încheiat cu vic
toria meritată a dinamoviști- 
lor, după un joc care, fără să 
se ridice la cota „primei man- 
je“, a avut nerv, dramatism și 
cîteva momente frumoase.

Steaua a început mai bine, 
lansîndu-i pe Lăcătuș și Ba- 
lint cu pase lungi (Petcu), Di
namo a răspuns prin sprintu
rile lui Stănescu. Steliștii pă
reau mai proaspeți — aveau și 
o motivație în plus în fata echi
pei care cîștigaJe cu trei zile 
în urmă campionatul —. dina- 
moviști combinau cu o anume 
detașare, dar fără prea multă 
convingere, parcă pentru a po
toli zelul „turbulenților“ înain
tași roș-albaștri, în care doar 
blazarea lui Pițurcă făcea notă 

discordantă. Pe fondul acestui 
duel intre combinativul avîntai 
al stelișlilor și poziționalul de 
așteptare al campionilor, s-a 
deschis scorul, prin LĂCĂTUȘ, 
care a urmărit ca la rugby o 
minge disputată într-o grăma
dă deschisă, dar acțiunea ini
țială a pornit dintr-o poziție 
de ofsaid, nesemnalizaiă de 
(ușierul Ciucu. Eram în minu
tul 10, Dinamo continua să 
combine lejer prin jucătorii 
săi tehnici (Dragnea. Orac. 
Rednic, Țălnar), iar Steaua în
cerca mereu lovitura decisivă. 
In minutul 19. Ciucu a făcut 
mea culpa, ridicînd în compen-

loan CHIRILA
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VIZITA PREȘEDINTELUI9

REPUBLICII TOGOLEZE, 
GENERAL GNASSINGBE EYADEMA

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, marți după- 
amiază a sosit in Capitală, 
într-o vizită oficială de priete
nie in (ara noastră, general 
Gn'assingbe Eyadema, președin
tele fondator al Adunării Popo
rului Togolez, președintele Re
publicii Togolcze.

întilnîrea la nivel înalt româ- 
no-togoleză reprezintă o măr
turie a voinței celor două țări 
șî popoare de a promova rapor
turi tot mai strinse, de a-și 
aduce o contribuție activă la 
rezolvarea marilor . probleme 
care confruntă omenirea, spre 
binele popoarelor noastre, al 
cauzei păcii, înțelegerii și 
cooperării internaționale.

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete togolez a avut Ioc pe 
aeroportul Otopeni. împodobit 
sărbătorește.

La ora 16,30, aeronava spe
cială cu care călătorește șeful 
sfatului togolez a aterizat.

La coborirea din avion, pre
ședintele Gnassingbe Eyadema a 
fost salutat cu cordialitate de 
președintele Nicolae Ceaușescu. 
Cei doi șefi de stat și-au slrins 
miinile cu prietenie.

Garda militară aliniată pe 

aeroport a prezentat onorul. Au 
fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Togolezc și 
Republicii Socialiste România, 
in timp ce, în semn de salut, 
au. fost trase 21 salve de arti
lerie.

Un grup de pionieri au oferit 
președinților Nicolae Ceaușescu 
si Gnassingbe Eyadema buchete 
de flori.

Cei doi șefi de stat au trecut 
in revistă garda de onoare.

Solemnitatea primirii oficiale 
s-a încheiat cu defilarea gărzii 
de onoare.

Bucureștenii aflați pe aero
port au ovaționat cu însuflețire 
pe cei doi președinți, pentru 
prietenia dintre țările și popoa
rele noastre, dînd expresie sa
tisfacției pentru dialogul Ia 
nivel înalt româno-togolez, care 
se înscrie ca un moment im
portant in dezvoltarea relațiilor 
de colaborare dintre cele două 
țări și popoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Gnassingbe Eya
dema au răspuns cu cordia
litate manifestărilor de priete
nie ale celor prezenti pe aero
port.

In aplauzele mulțimii, cei doi 
președinți au părăsit aeropor
tul, îndreptîndu-se spre reșe
dința rezervată înaltului oas
pete.

Patru decenii de viafă nouă, liberă, prosperă

„AȘA M-AU iNVĂTAT SÂ TRĂIESC
COMUNIȘTII DE LA GR1VITA ROȘIE..."
STADIONUL — școală a muncii, școală a vieții

De vorbă cu 
ing. Vasile Mladin, maestru 
emerit al sportului la rugby, 

Directorul I.M.M.R. București

Revederea noastră. Dește ani. 
cu ing. Vasile Mladin a avut 
loc în zorii unei zile de ma 
la o oră cu totul neobișnuită 
— 5 dimineața... Atunci iși în
cepe fostul international de 
rugby, acum director la între
prinderea mecanică de mate
rial rulant (I.M.M.R.) din Ca
pitală. turul de orizont prin 
uriașele hale în care zeci de 
vagoane de călători, dună am 
de uzură, primesc o haină 
nouă, elegantă si atrăgătoare. 
Trei kilometri prin hale, dimi
neața, și alti pe atîtța după- 
amiază. în schimbul II. Adău
gați celelalte ore de muncă, 
drumul de acasă si înapoi — 
tot pe jos — încă 6 kilometri. 
Adăugați orele de studiu, șe
dințele de plan, altele nepre
văzute, în întreprindere, in 
centrală sau în minister. A- 
dăugati. în fine, solicitările in 
probleme de viată ale celor ce 
muncesc la I.M.M.R.. peste 
4 000 de oameni, problemele 
legate de extinderea si dota
rea bazei sportive și de agre
ment a întreprinderii, de la

Ing Vasile Mladin in atelierele de la I.M.M.R. București
Foto : Ion MIHĂICĂ

Străulesti (7 ha de terenuri și 
spatii verzi), cea mai frumoasă 
amenajare de acest fel din 
sectorul 1 al Capitalei, si veți 
avea o imagine mai cuprinză
toare a ceea ce vrea să în
semne programul cotidian al 
inginerului-director Vasile Mla
din.

— Nu vă obosește această in
tensă activitate ?

— Dimpotrivă ! O fac. in 
mod obișnuit, de ani de zile, 
fiindcă îmi place, mă pasio-

Tiberiu STAMA
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După ,,Turneul celor 4“ la box

„GREII" ȘI GEORGICĂ DONICI 
AU DAT SATISFACȚIE

„Turneul celor 4“ este, fără 
îndoială, una dintre cele mai 
puternice competiții interne ale 
pugilismului nostru. Am putea 
spune că el reprezintă un tur
neu final al campionatelor na
ționale pornit din faza... semi
finalelor. Faptul că pe ring au 
urcat 10 campioni ai tării si 
marea majoritate a finalistilor 
de anul trecut este edificator. 
Doar campionul „semimuste- 
lor“. Vasile Ciobanii (Ceahlăul 
P. Neamț), și al „mijlociilor 
mici". Gheorghe Simion (Me
talul Buc.), nu și-au apărat 
pozițiile în acest turneu. Com
petiția a avut ca scop princi
pal verificarea stadiului de 
pregătire. îndeosebi a membri
lor lotului reprezentativ, dar 
și a contracandidatilor care nu 
au făcut parte din lot.

Chiar dacă n-au strălucit în 
evoluțiile lor. membrii lotului 
au reușit să se claseze pe pri
mele locuri la categoriile res
pective. dar. așa cum ne aș
teptam. au fost si citeva... sur
prize. Cea mai spectaculoasă 
dintre ele s-a petrecut la ca
tegoria „semigrea", unde, cam
pionul „en titre". Georgică Do- 
nici (B.C. Galați) — omis de 
pe lista selectionabililoț — si-a 
întrecut categoric toti parte
nerii de întrecere, arătînd că 
rămîne nr. 1 la categoria sa. 
sportiv cu șanse de izbindă 
si in partide internaționale. 
Includerea sa în lot se impune 
cu atît mai mult cu cit a 
demonstrat că, bine pregătit, 
este. încă, superior celorlalți 
„semigrei". Printre cîștigătorii- 
surpriză s-a numărat si ..semi- 
ușorul" Eugen Preda (Metalul 
Rm. Vîlcea), care merită feli-

citări pentru victoriile obținute. 
Accidentarea lui Viorel Ioana 
(Muscelul) a răpit. însă, an
trenorilor lotului posibilitatea 
unei verificări serioase la a- 
ceastă categorie.

Revenind la membrii lotului 
national, trebuie să spunem că 
Marian Fînățan (Steaua). Con-

priză la alta, receotionind ne- 
permis de multe lovituri, cer 
dînd prea adesea inițiativa, 
chiar si unor adversari mo
dești. Tinerii Marian Fînățan 
si Rudei Obrcja si-au făcut, 
cum se spune, datoria, iusti- 
ficîndu-și locurile în lot prin 
evoluții promițătoare si vic-

Campionul ,,semigreilor". Georgică 
Mihai Vasilache intr-un 
dat ciștig de cauză celui dinții

schimb

Gcor-stantin Tițoiu (Dinamo) 
gel Oprișor (Voința Craiova), 
Mircea Fulger (Muscelul). Ru
dei Obreja (Dinamo). Doru 
Marieescu (Steaua) au cîstigat 
toate partidele susținute, dar 
nu toti au lăsat o impresie 
favorabilă. Tițoiu. Oprișor și 
Marieescu manifestă încă in
explicabile căderi de la o re-

La „Flacăra roșie“ din Capitală

SPORT SCOALĂ
9

MESERIE,
0 ECUAȚIE CORECT REZOLVATA

»

Cu o bună bucată de vreme in 
urmă, în asociația sportivă mun
citorească „Flacăra roșie- s-a ini
țiat o acțiune sugestiv și semnifi
cativ denumită : „Sport-școală- 
meserie". Ca o ecuație cu trei 
elemente : a face sport, a învăța 
și a munci. Inițiatorii au plecat 
de la ideea spiritului revoluționar 
muncitoresc — de a te afirma pe 
toate planurile. Teoretic este fru
mos. Practica a dovedit că este 
nu numai frumos, dar și posibil, 
cu rezultate ce fac cinste — și 
oamenii se mîndresc cu aceasta 
— colectivului de la „Flacăra ro
șie-. S-o explicăm...

Pentru fiecare sportiv din for
mațiile reprezentative s-a întoc
mit cîte o fișă care cuprinde : 
prezența la școală, notele obținu
te (în cazul elevilor) ; prezența 
la muncă, modul de realizare a 
acordului global ; prezența la an
trenamente, eficiența lor. Și de 
toate acestea depinde participarea 
la competiții.

„Poate că în 
losesc sportivi 
crează în altă 
este mai greu 
spunea Constantin Toader, secre
tarul asociației. Socotim însă — 
și ne-am convins de aceasta — 
că este o cale sigură de educare 
a tinerilor în sport, dar și pen
tru muncă și viață."

întregul proces de control se 
face începînd de la asociație, 
apoi prin organizațiile U.T.C., 
prin maiștrii din secțiile unde lu
crează sportivii, pînă la antre-

cluburile care fo- 
ce învață sau lu- 
parte acest lucru 
de realizat — ne

nori. Maiștri ca Ion Toma — re
parații capitale, Ion Niță — ate
lierul de strungărie, Iulian viei 
și Ion Topală — mecanic șef ur
măresc evoluțiile sportivilor lor 
la antrenamente, dar ' 
în același timp, să fie 
în producție. Șl sînt, 
am aflat.

Antrenorii 
mașa Măriei __
fete), Sandi Chlriță, 
Vasile, Victoria Drăgan la volei 
șl alții au aceeași grijă pentru 
calitatea antrenamentelor ca și 
pentru situația sportivilor la în
vățătură șl muncă.

Rezultatele sînt frumoase — șl 
pe linie sportivă, șl la școală, șl 
in muncă. Să dăm doar două 
exemple : la recentele campionate 
de gimnastică ritmică, unde spor
tivele de la „Flacăra roșie" au 
excelat ; de subliniat că din cele 
cinci participante, patru sînt pre
miante la școală (ce poate fi mal 
convingător T). Al doilea : majo
ritatea sportivelor din formațiile 
de volei (mîndria întreprinderii), 
cum ar fi Angela Sebal, Elena 
Chintă, Constanța Popa, Daniela 
Drăghici lucrează intr-un sector 
de virf al întreprinderii — oficiul 
de calcul.

Așadar, sport-școală-meserie ! 
Ce frumoasă ecuație. Ea capătă o 
rezolvare exemplară la „Flacăra 
roșie". înseamnă, de fapt, educa
rea tineretului $1 prin sport pen
tru muncă șl viață.

le cer ca, 
șl exemple 
după cîte

ADMINISTRAȚIA DE STAT
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi, 23 mai 1984, 
va avea loc în sala clubului spor
tiv Progresul din București, str. 
dr. Stalcovicl nr. 42, Începînd 
de la ora 17,16. Rezultatele vor 
fi transmise la radio, In jurul 
orei W pe programul n si în 
jurul orei 23 pe programul I. 
Numerele câștigătoare vor fi re
petate joi dimineața, la ora 8,55, 
pe programul I.
• In toate agențiile Lo-to-Pro- 

rtosport continuă depunerea bu
letinelor pentru concursul PRO
NOSPORT de duminică 27 mal. 
Depunînd-u-vă din timp buletinele 
cu pronosticuri, evitați aglome
rația din ultimele zile.
• Revenim ou noi amănunte 

privind tragerea excepțională 
PRONOEXPRES de duminică 27 
mai : se extrag 42 de numere, 
eîștigurile acordindu-se pe 13 ca
tegorii ; se cîștigă și cu 3 nu
mere din 6 sau 8 extrase. Va
riantele de 25 lei au drept de 
participare la ambele faze ale 
tragerii, implicit la toate cele 
6 extrageri.
CÎȘTIGUKILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 20 MAI 

1984
Categoria 1 (12 rezultate) : 1 

variantă 100% a 10.687 lei și 35

Cristina 
Gîrbă la 

U

Sima (ur- 
gimnastlcă 
Constantin

Viorel TONCEANU

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
variante 25% a 2.872 lei

Categoria 2 (11 rezultate) : 81 
variante 100% a 464 lei si 1.022 
variante 25% a 116 lei ;

Categoria 3 (10 rezultate) : 757 
variante 100% a 74 lei fi 11.056 
variante 25% a 18 lei.

Ii

Donici (dreapta), ji tinărul 
de directe spectaculos, care a 

Foto : Dragoș NEAGU
torii clare. în această situație 
se află si „ușorul" Mircea Ful
ger, un boxer cu experiență, 
care ne-a demonstrat încă o 
dată că știe să cîstige chiar si 
în fata unor adversari difi
cili. cum este, de exemplu, 
dinamovistul Dragomir Uic.

O surpriză plăcută pentru 
toti cei prezenți a constituit-o 
confruntarea pugilisti lor de la 
categoria „grea". Subliniem cu 
multă satisfacție că în acest 
moment avem un grup de 
„grei" a căror valoare îi reco
mandă pc fiecare pentru vii
toarele întilniri internaționale. 
Este vorba de Paul Goium- 
bcanu și Dorin Răcaru (Di
namo). Micloș Paizs si Gheor
ghe Preda (Steaua). Care este 
cel mai bun dintre ei la ora 
actuală ? Greu de spus, deși 
se pare că Paul Golumbeanu 
tinde să ia conducerea pluto
nului. aceasta depinzînd în vii
torul apropiat de 
gătire. La șefie, 
rează si Dorin 
tînăr deosebit de 
bitios. cum este. 
Micloș Paizs. Cu 
rutina sa. Gheorghe Preda se 
menține în plutonul acestor ti
neri ambițioși.

„Turneul celor 4“ nu a reu
șit să clarifice, asa cum__
dorit, ierarhiile la fiecare ca
tegorie. Cum am arătat, 
toti membrii lotului au dat_
tisfactie (Cornel Silitră, Nico- 
lae Talpoș si chiar Mihai Ciu- 
botaru au suferit înfringeri 
neașteptate). Au fost foarte 
multe decepții si în rindurile 
celorlalți invitați la turneu. S. 
Petrescu (B.C. Galati). N. Cră
ciun (Metalul Buc.), D. Cipere 
(C.S.M. Dfobeta-Tr. Severin), 
FI. Zamfir (Voința Buc.) și 
alții iustifieîndu-si cu greu 
prezenta la o competiție atît 
de importantă.

buna sa pre- 
însă. concu- 
Răcaru, un 

dotat si am- 
de altfel, si 
experiența si

s-a

nu 
sa-

Petre HENT 
Paul IOVAN

ACȚIUNE DE SELECȚIE PENTRU
GIMNASTICĂ LA DEVA

Scoala generală nr. 7 și 
Clubul sportiv școlar „Ce
tatea" Deva. str. Alexandru 
Sahia nr. 5. organizează — 
în ziua de 3 iunie, ora 9 — 
o acțiune de selecție 
tru clasele I din anul 
Iar 1984—1985 pentru 
nastică feminină. Se 
prezenta fetite din 
tara.

Alte informații Ia telefon 
956-17015.

nen- 
sco- 
gim- 

pot 
toată

In această lună toate stațiu
nile de pe litoralul românesc 
ai Mării Negre primesc oaspeți

• Luna mai, luna tarifelor reduse, cind costul unei pen
siuni complete pe zi/persoană este de numai 71 lei față 
de 123 lei, tarif practicat in „virf" de sezon.
• Luna mai, perioadă cind vă puteți petrece și vacanțe 

mai scurte dedt seriile complete de 12 zile.
• In luna mai, puteți opta pentru petrecerea unui con

cediu reconfortant in oricare dintre stațiunile constelației 
MAMAIA — EFORIE NORD — EFORIE SUD — NEPTUN 
— JUPITER — VENUS — SATURN.
• Cei care lși procură bilete prin agențiile și filialele 

oficiilor județene de turism, precum și prin cele ale în
treprinderii de turism, hoteluri și restaurante București 
beneficiază de o reducere de 25% la transportul pe C.F.R.

LITORAL ’84

AZI I

„CUPA CA

Ia

Astăzi, în Capitală

START IN TURNEUL DE BARAJ PENTRU PROMOVAREA 
IN DIVIZIA ,.A“ LA RUGBY

Activitatea competițională la 
rugby continuă ta cursul acestei 
săptămînl prin turneul de baraj 
pentru promovarea în Divizia „A". 
Programat ta Capitală, Începînd 
de astăzi, turneul reunește 
cîștigătoarele seriilor Diviziei 
și anume : Gloria București 
ria I), Petrochimistul Pitești 
ria a II-a), C.F.R. Constanța 
ria a în-a), C.F.R. Brașov

(se- 
(se- 
(se- 

ria a IV-ă) și Milcovui I.U.G. 
Focșani (seria a V-a). Cele 5 for- 
jnațil amintite îșl vor disputa pe 
parcursul a patru etape (23, 27, 
30 mai și 3 iunie) două locuri in 
prima divizie (seria a II-a).

Dintre participantele la baraj, 
două au mal activat în Divizia 

A" — Gloria București și C.F.R. 
3rașov — care au un anumit as-

ÎNTRECERILE

experienței, cel 
celorlalte aspl- 

în elita sportu-

cendent — al 
puțin — asupra 
rante la un loc 
lui cu balonul oval. Nu este, însă, 
lipsit de interes să menționăm 
omogenitatea „XV"-lui din Con
stanța, forța grămezii rugbyștilor 
din Focșani, precum și jocul dis
ciplinat tactic al sportivilor din 
Pitești. Sînt atuuri care vor face 
și mai interesantă disputa pentru 
primele două locuri./

Etapa inaugurală a barajului se 
va desfășura astfel : Stadionul 
Tineretului IV: Gloria București — 
C.F.R. Brașov ; Stadionul Tine
retului n : Petrochimistul Pitești 
— Milcovui IUG Focșani. în 
ceastă etapă C.F.R. Constanța 
sta.

Ambele meciuri vor începe 
aceeași oră : 9,30.

„CAILOR PUTERE"
LA CONCURSUL INTERNAȚIO

NAL DE VITEZA ce s-a desfă
șurat la Most (Cehoslovacia) — 
prima etapă a întrecerilor de vi
teză din cadrul „Cupei Păcii și 
Prieteniei- — au participat și pa
tru automobiliști români. După 
un circuit de 4,156 km (de 22 de 
ori), cîștigător a lost cehoslova
cul Tornasek, pe Lada 1300, în 
cursă rămînînd, din 24 con cu- 
renți, doar 14. In clasamentul ge
neral, Iancovici a ocupat locul 8, 
Nicoară 9 (pe Dacia 1300), Iar 
Grigoraș și Ciucă au abandonat 
din motive tehnice.

a-
s-a

„RALIUL VETERANILOR", 
juns la cea de a 8-a ediție, s-a 
desfășurat pe un traseu de 150 
km (București — zona Snagov șl 
retur), fiind deschis atît automo
bilelor, cit și motocicletelor de 
epocă. A învins, pentru a cl-neea 
oară consecutiv, Eugen Slrbu, a- 
vîndu-1 coechipier pe Delii Crău- 
naru, pe Steyer 1927 (la categoria 
mașinilor fabricate pînă in 1930) 
și Marin Dincă — Gh. Cristinoiu, 
pe Mercedes-coupe (fabricate pînă 
in 1940). La motociclism victoria 
a revenit lui Alexandru Ene pe 
D.K.W. — tip 1937. Director și 
secretar de concurs au fost L. 
Ciobotaru și A. Vrtnceanu, din 
conducerea Clubului automobile
lor de epocă.

VITEZA PE CIRCUIT LA GA
LAȚI. Orașul de la Dunăre, cu
noscut pentru pasiunea sa auto
mobilistică. a găzduit cea de a 
doua etapă a campionatului re
publican de viteză pe circuit (Bd. 
Brăilei, cartier Țiglina I). Evo
luția celor peste 90 de automobi- 
liștl, pe un traseu dificil din 
punct de vedere tehnic, a fost 
urmărită de circa 20 009 de spec
tatori (circa 5 ore, pe o căldură 
de peste 30 grade !). REZULTA
TE : gr. Începători — 1. Bucur 
(Oltcit), 2. Coman (Dada Pitești), 
3. Neag (IDMS București) ; gr.

INTENSA ACTIVITATE 
COMPETIȚIONALA PE 

VELODROM
• C. Ciulei (Steaua) 
învingător în două probe
Sezonul competițlonsl pentru 

probele de velodrom a fost 
inaugurat la sfirșitul săptămînil 
trecute, cind, pe ovalul de beton 
din șos. Ștefan cel Mare au a- 
vut loc intrecerl in cadrul tradi
ționalei „Cupe a F.R.C.*.

Alergările s-au desfășurat sub 
cele mal bune auspicii. Trebuie 
menționată, in primul rind, plă
cuta surpriză pe care ne-au fur
nizat-o partlclpanțil la întreceri, 
el reușind — la debutul sezo
nului — să realizeze, pe parcur
sul celor trei zile pline de con
curs, rezultate cu mult superioa
re față de cele obținute ta ace
eași perioadă a anilor trecuțl. 
Și iată citeva exemple. In proba 
de urmărire individuals pe 3 000 

C. Popa 
sub 4 mm. 
lansat, M. 

dștigat pro- 
In aceeași 
(Steaua) In 

ta două

m — juniori mari, 
(C.S.ș. 1) a coborît 
(3:56,4). La 200 m 
Cleonic (Dinamo) a 
ba cu 11,7. Seniorii, 
probă, cu C. Ciulei 
prim-plan, cîștigător 
probe, au realizat timpi intre 
11,3 șl 11,9, iar la 4000 m urmă
rire individuală O. Tudorache 
șl-a adjudecat victoria eu 5:07,2. 
Acestea slnt doar citeva exemple 
dintre rezultatele bune reușite de 
cicliștii noștri.

Iată insă ciștlgătorii probelor : 
seniori, 200 m lansat — C. Ciulei 
(Steaua) 11,3 ; 4000 m urmărire 
individuală — O. Tudorache 
(Steaua) 5:07,1 ; adițiune de 
puncte — P. Mltu (Dinamo); 1000 
m cu start de pe loc — Gh. Lău
tarii (Dinamo) 1:11,5 ; viteză — 
C. Ciulei (Steaua); juniori mari 
— 200 m cu start de pe loc — 
M. Cleonic (Dtaamo) 11,7 ; 3000 
m urmărire individuală — C. Po
pa (C.S.Ș. 1) 3:56,4 ; viteză — M. 
Cleonic (Dinamo) ; adițiune de 
puncte 1— VI. Rusu (Ștlrom). 
„Cupa F.R.C." a fost câștigată de 
Gh. Lăutaru la seniori șl de S. 
Goga (C.S.ș. 1) la juniori mari.

în această săptămlnă, zilnic, au 
loc la velodromul Dinamo între
ceri in cadrul campionatelor 
municipale. Alergările Încep la 
ora 17.

Gheorghe ȘTEFANESCU

.„A" — 1. Obrejan (Dacia Pitești),
2. Cojocaru (Oltcit), 3. Gilcevescu
(Politehnica-INMT). Clștlgătorul 
cursei D. Silviu a fost descali
ficat, mașina sa avînd transfor
mări * * _____ _____
Deci, Încercare de înșelare I ; gr. 
„N“ — 1. Duval, 2. Bușulescu, 3. 
Savu (toți Oltcit) ; gr. „A 2“ — 
1. Iancovici, 2. Nicoară (ambii Da
cia Pitești), 3. Hlrschvogel (CSM 
Reșița) ; gr. „C“ — 1. Grigoraș 
(Dacia Pitești), 2. Pîrvulescu 
(ITA Argeș), 3. moaie (Politeh- 
nica-INMT) ; gr. „B 8“ (easter) — 
1. Bibiri (IDMS), 2. Kulpinski 
(ITA Oradea), 3. Igescu (Autobu
zul București). Echipe : 1. 1. A. 
Dacia Pitești, 2. Oltcit Craiova,
3. Politehnica-INMT București. 
(Telemac SIRIOPOL).

în afara regulamentului.

1.

S-a dispu 
campionatul 
handbal (u 
Rezultate.

MASCULI 
Găești — 
Moldosin V 
28—33, Calc
rești — Corn 
ța 20—20, C 
trolul Telea 
lăți — Șt 
tramonia Fă 
București 2 
ȘTIINȚA B 
Borzești 45 
p... 11. Mol 
Nitramonia 
a II-a : Șuio 
talul Huned 
Copșa Mică 
Baia Mare 
— Unio Sat 
versitatea C 
beș 37—17, 
— Electromu 
Tehnometal

■ Cluj-Napoca 
1. UNIVERS 
p, 2. Unio S 
talul Copșa 
nome tal Tim 
rea Cluj-Na

FEMININ.S 
robanțul Ploi 
IEFS Bucur 
Bacău — Vu 
Relonul Săvi 
șani 21—18,

DOUA CONCURSURI INTER
NAȚIONALE DE VITEZA, etape 
ta „Cupa Păcii șl Pri^eriiei", la 
care vor lua parte șl alergători 
români : Kielce (Polonia) ta 26— 
27 mai și Riga (U.R.S.S.) In 2—3 
iunie.

„RALIUL DUNARII-DAC1A" Se 
va desfășura In acest an, ca șl 
ta cel precedent, pe șoselele ju
dețului Sibiu, in zilele de 22—24 
iunie. El va fi precedat în 5—9 
iunie de „Raliul Cibinium", con- 
tind (ca șl „Raliul Dunării-Dacia") 
In campionatul de raliuri.

IN CURSA DE COASTA DE LA 
MAGUBA (Buzău) au concurat 
peste 90 de automobiliștl. Rezul
tate : gr. începători — 1. Stănciu- 
lescu, 2. Grigore (ambii IDMS Bu
curești), * ... ...............
INMT) ; gr. „N" — i. Duval, 
Savu, 3. Bușulescu (toți Oltcit)

3. Mihai (Politehnlca-- - - t.

— 1. Țuțuianu (Minerul 
Nouă), 2. Obrejan (Da-

gr. „A" 
Moldova ______ ___ ________ _ ,__
cla Pitești), 3. Preoteasa (IDMS) ; 
gr. ,,A2“ — 1. Zărneseu, 2. Ni
coară (ambii Dacia Pitești), 3. 
Hlrschvogel (CSM Reșița) ; gr. 
„C" — 1. Grigoraș (Dacia Pitești),
2. Gheorghe, 3. Pîrvulescu (ambii 
ITA Argeș) ; gr. „B8“ — 1. Petea- 
nu (CSM Reșița), 2. Bibiri (IDMS),
3. Kulpinski (ITA Oradea).

Astăzi, ta « 
cepe campi 
pentru Divizia 
minin șl 
orașele • 
trecerii 
competlțrr:

FEMLNIN, Z 
Victoria Bacă 
C.F.R. Iași, C. 
II, la Tr. M 
Măgurele,

In organizar 
Mirșa, recent 
trecerile „ 
cu pârtiei 
monia F 
ba Iulia, 
Ciuc, A.S.A. 
Napoca, A.S.A. 
gazdă. Pe 
trofeului 
Carpați Mirșa 
Petridean), a 
torul Alba I 
A.S.A. Tg. M 

întreceri» , 
constituit un 
floare înaintea 
campionatului 
de seniori, car 
la începutul 
Mureș.

TINERI TRĂGĂTORI IN INTR
• în cadrul concursului zonal 

de tir al juniorilor, desfășurat la 
București, s-au Înregistrat ur
mătoarele rezultate : pistol liber:
1. C. Jungu (Letea Bacău) 543 p,
2. Gh. Pop (UT Arad) 537 p, 3. 
T. Sarkozi (UT Arad) 537 p ; 
pistol standard : 1. Dani Dumi
trescu (C.T. Alexandria) 566 p. 
2. Camelia Tudor (Dinamo) 562 
D, 3. Tania Macoviciuc (CSȘ Ră
dăuți) 538 p ; pușcă 10 m (F) : 
1. Iuliana Crăciun (CSȘ 1 Buc.) 
379 p. 2. Mihaela Ignat (Steaua)

375 p, 3. Mari 
rea Focșani) 
dard 3x25 f : 
(Olimpia) 558 
oeanu (IEFS) 
Ungureanu
pușcă standard 
Ș. BuicUu (CS
2. C. Opri® (
3. D. Jianu 
pistol viteză, j 
ceag (Steaua) 
(Dinamo) 583 
(Steaua) 574 p.

I

PE MUREȘ, PE UR
VALERIEI RĂCIL

Dacă de aici, de la 
U.T.A., s-ar vedea și 
lalt mal al Mureșuîui, 
pletă pentru secvența 
zilele trecute, cind am 
ardea atît de puternic, 
capriciile acestei primăveri, trimiițîndu-te, 
însă, cu gîndU'l la zilele toride ale verii, cînd 
întinsele terenuri ale ștrandului (și, bineîn
țeles... apa) sân-t arhipopulate cu miile de 
iubitori ai înotului, canotajului și celorlalte 
sporturi (fotbal, volei, gimnastică, tenis de 
câmp și de masă) care pot fi practicate aici.

Sulițele de foc ale soarelui te invitau Ia 
apă, dar Mureșul curgea la vale năvalnic 
în acea zi, așa incit cei trei antrenori de 
canotaj și caiac-canoe. ai clubului U.T.A. — 
Rodica Herbei, Francisc Foldi și Alexandru 
Vereș — erau obligași să fie circumspecți 
cu trimiterea elevilor lor în ambarcațiune 
care, odată lansate la apă, porneau ca pro
pulsate, fiind greu de strunit pe un culoar

baza clubului sportiv 
ștrandul de pe cdă- 
imagunea ar fi com- 
cotidiană. Pentru că 
fost la Arad, soarele 
incit te făcea să uiți 

trimițîndu-te,



APĂ ÎN DIVIZIA „B“ LA HANDBAL 

nala „Cupei de primăvară” (m)
Bia etapă a 
I „B“ de 
■ 27* mai).
li : Arctic 
■'ști 19—16, 
K.A. Buzău 
JlUC Bucu- 
la Constan- 
fcști — Pe- 
■c.S.U. Ga- 
127—25, Ni- 
lii vers it a tea 
Isament : 1. 
I, 2. C.S.M. 
I. Galați 43
11 36 p, 12. 
K p. Seria 
fcrie - Me
ls, Metalul 
I Minaur II 
pngul Arad 
12—22, Uni- 
■Volnța Se- 
URT Lugoj 
Iureș 26—26, 
I — Unirea 
I clasament: 
pRAIOVA 53
12 p, 3. Me- 
I... 11. Teh-
p, 12. Uifl-

rextila Do- 
niversltatea 

L Confecția 
[iești 24—34, 
Latura Foc-

Brașov

C.F.R. Craiova 16—24, C.S.M. Sf. 
Gheorghe — Chimia Brăila 34—14, 
Trainica Pucioasa — Precizia Vas
lui 31—26. în clasament : 1. TEX
TILA DOROBANȚUL PLOIEȘTI 61 
p. 2. C.S.M. Sf. Gheorghe 59 p, 
3. Relonul Săvinești 50 p... 11.
Confecția Bacău 34 p, 12. Univer
sitatea IEFS București 29 p. 
Seria a Il-a : Constructorul Ora
dea — Industria Ușoară Oradea 
21—17, Universitatea Farmec Cluj- 
Napoca — Tricotextil Sighet 29— 
24, C.S.M. Sibiu — Nitramonia 
Făgăraș 18—17, Textila Sebeș — 
Textila Zalău 16—25, Voința O- 
dorhei — Dacia Arad 19—17, Con
structorul Hunedoara — Gloria 
Bistrița 35—26. în clasament : 1. 
TEXTILA ZALAU 59 p. (544—326),
2. C.S.M. Sibiu 59 p. (562—361),
3. Gloria Bistrița 49 p... 11. Ni
tramonia Făgăraș 33 p, 12. Dacia 
Arad 31 p.

ULTIMA ETAPA A „CUPEI DE 
PRIM AVARA- (M)

Seria I î TRACTORUL BRAȘOV 
— RELONUL SĂVINEȘTI 33—23 J 
STEAUA — DINAMO BRAȘOV 
33—29.

Seria a Il-a : UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA — CONSTRUCTO
RUL ORADEA 24—19 j MINERUL 
CAVNIC — CONSTRUCTORUL 
ARAD 19—15 ; POLITEHNICA TI
MIȘOARA — H. C. MINAUR BA
IA MARE 28—26.

l/IZJA „B“ DE VOLEI 
CAMPIONATUL DE CALIFICARE

țAT«, ta- 
calUicare

LA JUDO

CUnl- 
stan- 

Crișan 
Oni-

Cerasela 
MB p ;

1.
p, 
o.

p ;
Bur-

X O. Vlșan 
D. Neagu

Bacău — 
Birlad, 

; ZONA 
Chimia Tr. 
București,

la judo,
Nitra-

Al- 
Miercurea 
„u* Cluj-

situat
Patriciu 

Construc- 
»i

au 
veri- 

ftnale a 
individual 
desfășura 

la Tg.

INCOV Alba Iulia, Constructorul 
Tg. Jiu ; ZONA în, la Sibiu — 
Steaua roșie Sibiu, IPMS Reghin, 
Oltcit Craiova, C. P. București ; 
ZONA IV, la Deva — Corvinul 
Dacia Deva, Electronica Lie. A. 
Mureșanu Bistrița, Electrica Arad, 
Vulturii Textila Lugoj ;

MASCULIN, ZONA I, la Boto
șani — Textila Botoșani, Gloria 
Tulcea, Șantierul naval Brăila, 
Nicolina Iași, Confecția Rm. Să
rat ; ZONA II, la Drobeta Tr. Se
verin — Celuloza Drobeta Tr. Se
verin, A.S.A. Craiova, Energia 
Rovinari, Electromagnetica Bucu
rești ; ZONA III, la Timișoara — 
Industria linii Timișoara, C.F.R. 
Arad, Balanța Sibiu, Rapid n Bu
curești, Preparatorul Coroești ; 
ZONA IV, la Alba Iulia — Voința 
Alba Iulia, Metalul Bistrița, Da
cia Carbochim Cluj-Napoca, Azo- 
mureș Tg. Mureș, PECO Ploiești.

ACTIVITATEA LA BASCHET
• S-a stabilit ca întrecerile fa

zei de zonă a Concursului repu
blican al cadeților (juniori H) să 
se desfășoare, intre 2 și 4 iunie, 
in următoarele localități: BĂIEȚI: 
Craiova, Mediaș, Brăila șl Arad ; 
FETE : Satu Mare, Botoșani, Ti
mișoara, Sf. Gheorghe. Din fie
care oraș se vor califica pentru 
turneele finale cite două echipe ; 
doar din Brăila șl Sf. Gheorghe 
va promova cite o formație.

• Din Divizia „B“ de tineret au 
retrogradat echipele masculine 
Automatica Alexandria șl Lotus 
Băile Felix, precum șl formația 
feminină Comerțul n Tg. Mureș.

• După ce în ultimii ani nu a
depășit un loc din mijlocul clasa
mentului Diviziei ,,B“, echipa Co
merțul C.S.Ș. Timișoara (fostă 
Politehnica, fostă Universitatea) 
s-a clasat pe locul 3 (85—75 In
meciul decisiv pentru acest loc, 
susținut in compania echipei E- 
lectrica Fieni), promițtnd — prin 
prisma evoluției din retur — re
venirea in Divizia „A", anul vi
itor, bineînțeles.

ima Se lucra, deci, mai ales pe uscat, 
rtru forță, pentru că la concursul de se- 
țte Bl ambarcațiunilor mici, din luna iulie, 
peSnagov, nu va conta raportul dintre 

igătirea fizică generală și cea specifică, 
performanța ca atare, singura capabilă să 
■ăiaocă" obiectiv, în numele sportivilor și 

antrenorilor lor. Pînă atunci 
L Insă, antrenoarea Rodica Her-Lt bei, pr'n mîinile căreia a tre

cut Și medaliata olimpică și 
mondială Valeria Răcii*, ne 
vorbește despre speranțele nu
mite Georgeta Bradiu, Elisabe- 
ta Olah și Cristina Toma, 
toate junioare, prima fiind 

mparaiă, prin alură, rezistență și ușurința 
lergării" pe apă, cu reputata sa prede- 
soare din canotajul arădean („și, sperăm, 
i cel național și internațional", după cum 

declară antrenoarea). Deocamdaită, Geta 
adiu (15 ani, 1,84 m, 67 kg, născută în 
muna arădeană Ghioroc, elevă la Liceul 
dustrial 7 diin municipiul de reședință al 
dețului) corespunde pe deplin aa înălțime 
anvergură parametrilor esențiali, stabiliți 

! federația de resort, muncind zi de zi să 
știge temeinic în greutate și... tehnica vis
ului, pentru a ajunge, încă In această 
tră, în lotul reprezentativ de juniori. Acolo 
kje se și află acum, la București, cano- 
tul Marius Ionescu (16 ani), elevul lui 
■aricise Foldi, ceea ce dovedește că cen- 
ul zonal Arad naște speranțe in canotaj 

eaiac-eanoe. Și — dorim noi, într-o per- 
»ectivă-5>spropiată — certitudini pentru ma
sa performanță românească.

Paul SLAVESCU

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

(Urmare din pag. I)

sație steagul la o plecare co
rectă a lui Lăcătuș. De culoar. 
Jocul a continuat din ce în ce 
mai viu, Steaua apărînd mai 
mult în prim-plan. In min. 24. 
Dan Petrescu a greșit din nou, 
lăsînd nesanctionată „cuprinde
rea in brațe" a lui Augustin 
de către FI. Marin, în careu. 
După alte două minute. Au
gustin e faultat de Belodedici, 
execută Orac, dar nu ca la 
poarta lui Liverpool. Steaua 
continuă să insiste, mai mult 
din elan — singurii care în
cearcă ordonarea acțiunilor fiind 
Stoica și Majaru. în min. 30 
survine momentul de răscruce

DINAMO 2 (1)
STEAUA 1 (1)

Stadion „23 August"; teren foarte 
bun; timp călduros; spectatori - 
circa 60.000. Șuturi: 9—6 (pe poartă: 
5—4), Cornere: 6—10. Au marcat: 
CUSTOV (min. 45), ORAC (min. 53). 
respectiv LĂCĂTUȘ (min. 10).

DINAMO: Mororu - REDNIC. Nko- 
loe, I. Marin, Stânescu (min. 24 MĂR
GINEAN) - DRAG NEA. And o ne. Cus- 
tov — ȚALNAR, Augustin, ORAC.

STEAUA: Ducadam — Laurențiu, FL 
MARIN, Belodedici, Eduard - MA
JARU, STOICA, Petcu (min. 60 Dioco- 
nescu) — Lăcătuș, Pițurcâ (min. 65 
Cîmpeanu), Ba lint.

A arbitrat slob Dan Petrescu; Ic 
linie, cu greșeli, L Ci ucu și J. Gra
ma (toți din București).

Cartonașe galbene: NICOLAE, I.
MARIN, ANDONE. BELODEDICI.

*1 meciului, Petcu îl lansează 
pe Balint. sprint lung, centrare 
din viteză, peste întreaga apă
rare dinamovistă, avansată, și 
Eduard, venit ca un bolid (ne
stingherit). sutează in bară, a- 
nuîind o acțiune de mare efect. 
Apoi, timp de cîteva minute, 
steliștii joacă cu mișcări largi, 
în care se simte și un coefi
cient de automulțumire, suge
rat de unele jonglerii gratuite 
și mai ales premature. în min. 
37, Ion Marin comite un henț 
în careu, nesancționat. în ulti
mele 8 minute ale reprizei. Ion

Marin și Nicolae comit o serie 
de durități, fiind sancționați 
cu cartonașe galbene. (Nicolae 
ar fi putut lua chiar roșu, pen
tru lovire fără balon).

Finalul reprizei a oferit două 
momente cheie. în primul, Mo- 
raru a salvat din picioarele 
iui Pițurcâ, mereu împleticit. 
După numai un minut (45), la 
o pasă a Iui Andone (omni
prezent)^ CUSTOV șutează în 
colț >— cu dreptul ! — și ega
lează. surprinzindu-1 pe Du
cadam. Așa se încheie o repri
ză în care Steaua a atacat mai 
mult, dar Dinamo a controlat 
mai bine jocul.

După pauză, fața jocului se 
schimbă. Dinamoviștii sint mult 
mai activi. Țălnar și Orac ma
nevrează cu ușurință, bine sus
ținuți de o linie de mijloc re
găsită, in care devierile lui 
Dragnca se combină cu țișni- 
rile lui Andone (nu a fost re
marcat din cauza cartonașului 
galben primit), si cu slalomu
rile prelungite ale lui Rednic. 
Dintr-un astfel de slalom — pe 
toată diagonala terenului — 
mingea condusă cn abilitate de 
Rednic ajunge pe partea stingă 
la Țălnar și ORAC îi „execută" 
pe Ducadam dintr-un unghi 
accesibil doar realei măiestrii a 
extremului stingă dinamovist : 
2—1 in min. 53. Dinamo con
tinuă să lege jocul, lăsînd im
presia'că nimic nu se mai poate 
schimba. Petcu suflă din greu, 
Lăcătuș pare că a renunțat, 
Balint se lansează in acțiuni... 
imposibile. O singură dată^ Lă
cătuș demarează pe stingă, 
aruncă spre poartă și Nicolae 
scoate cu dificultate. Steaua 
simte nevoia unei ordonări tac
tice de ultim moment, trimite 
in teren doi jucători mai pon
derați (Cîmpeanu și Diaconescu, 
acesta din urmă o mică copie 
a lui... Orac), dar Dinamo are 
resurse fizice superioare, An
done șutează „peste" (min. 68), 
Țălnar trage cu sete din unghi, 
peste bară, iar Custov expe
diază o bombă „ca pe timpuri", 
cu stîngul (min. 85). în tabăra

DIN NOU, APLAUZE...
Aproope 60.000 da «omeni, lari. In tribunele marelui nostru stadion 

„23 August* pentru tinda „Cupei României*.
La un spectacol găzduit de aceeași „scenă* de iarbă, p« care 

oceioși „actori* incintaseri publicul cu nici o sâptâminâ in urmă...
De unde acest urla| apetit pentru o piesă reprogramată, la scurtă 

durată, ta fine do stagiune, cind un soare torid imbia, moi degrabă, 
la un fotoliu in fața micului ecran I

Firește, din mareo dragoste pentru sportul cu balonul rotund, între
ținută continuu, co de un foc sacru, de intuiția privitorului că in fotbal 
spoctacolul este mereu altul; datorită replicilor improvizate pe loc, 
spre delictul publicului amator de faze surpriză și de... emoții. Cum 
o fost și atunci, la golul egalizator reușit de Dinamo (pentru Steaua, 
lăcătuș deschisese scorul relativ repede), nu prin Augustin, „puncheu- 
rul* de temut al formației campioane, ci prin laboriosul Custov, care 
nu numai că punctează arareori, dar, de astă dată, a făcut-o cu 
dreptul, piciorul lui de slabă nădejde I jocul era relansat, vrusese 
ostiei, la 1—0, și bara lui Eduard.

Deznodămintul era, desigur, departe de a fi cunoscut, dar pentru toți 
surpriza a venit de acolo de unde nu te așteptai — in „actul* II - Steaua, 
echipa mar tinărâ și oricum mai puțin solicitată în această stagiune de 
primă-ară, a slăbit simțitor tempoul. Mai ales după spectaculosul gol 
înscris de Orac, cu un șut care l-a infrint pe Ducadam, și care, in 
același timp, a tăiat aripile viteziștilor Balint și Lăcătuș, ambii invinși, 
se pare, moralmente, de întorsătura partidei.

Moment psihologic perfect sesizat de tribune, care, după ultima lo
vitură de gong, au aplaudat cu generozitate ți pe invingâtori, și pe 
invinși I

Cu un bis prelungit in timpul „turului de onoare* efectuat de rea
lizata, ii „ezentului*, fotbaliștii dinamovițti, cițtigător i, in mai puțin 
de o sâptâminâ și ai campionatului, și ai Cupei ! Bravo lor I

Gheorghe NiCOLAESCU

cealaltă se instalează resemna
rea, Balint și Lăcătuș sînt în... 
penumbră, urmărind cu o 
anume pasivitate jocul deseori 
strălucitor al oponențUor lor 
Orac și Țălnar, care reușesc. în 
acest final de meci, să fie pe 
tot terenul, apărînd în toate 
compartimentele, ceea ce ii 
permite lui Augustin să se mai 
odihnească. Pe fondul acestei 
dominări a dinamoviștilor, la 
o greșeală a lui Moraru. Cim- 
peanu se trezește cu mingea la 
jumătate înălțime, cu poarta 
goală (min. 87) dar luftează. 
ratind o mare ocazie de ega- 
lare.

Această a doua finală a Te- 
petat oarecum scenariul primei. 
Ca si in prima. Steaua a încer
cat să-și surprindă adversarul 
prin viteză, avînt, a și luat 
conducerea, dar jocul ei nu a 
avut continuitate, fie și pentru 
faptul că între stilul metodic 
al lui Majaru și Stoica, pe de 
o parte, și lansările sub semnul 
lui „fie ce-o fi" ale lui Petcu 
cb o nepotrivire din care se 
naște confuzia. Dinamo a fost 
atentă la toate aceste desfășu
rări cam necontrolate, a pasat

cu o mai mare siguranță, ju
cătorii săi au apărut pe toate 
posturile, rod al unor demar
cări bine gîndite (Dragnea, 
Custov), au blocat căile de 
acces ale lui Laurențiu, ieri 
inexistent in atac, șl i-au izolat 
pe Balint și pe Lăcătuș cu con
cursul unui Pițurcă neinspirat 
introdus în teren.

Dinamo obține astfel o vic
torie clară, la capătul unui 
sezon foarte greu, dominat de 
meciurile Cupei campionilor. 
Echipa campioană are o reală 
maturitate în joc, vizibilă în 
aceste două finale, cînd a „în
tors" fără drept de apel situa
ții în care părea că se află în 
dificultate. Steaua a incercat 
totul in ambele meciuri, a 
lăsat chiar impresia că poate 
mai mult și că numai tinerețea 
ei cam turbulentă o împiedică 
să-si pună în valoare resurse
le. La încheierea partidei, su
porterii ei. deși afectați, lăsau 
impresia că regretă doar faptul 
că mîine nu se joacă o a treia 
manșă Steaua — Dinamo.

In aplauzele spectatorilor, di- 
namovistilor li s-a înmînat 
„Cupa României".

In finala campionatului de juniori:

DINAMO- PARTIZANUL BACĂU 4-6 (1-0, 1-1),
DUPĂ „BARAJUL PENALLY-URILOR

„Turul de onoare“ al învingătorilor în finala juniorilor

Startul finalei Campionatului 
republican de juniori I s-a dat 
pe o căldură sufocantă și a 
avut ca... fundal sonor duelul 
galeriilor echipelor Dinamo și 
Steaua, cele ce urmau să evo
lueze pe același gazon în ul
timul act al Cupei României. 
Din cînd în cînd în această 
„dispută" a intervenit și un 
activ grup al suporterilor ju

niorilor băcăuani, în marea lor 
majoritate elevi ai Liceului 
„Vasile Alecsandri" din Bacău. 
Dar cei care au început mai 
bine jocul au fost elevii antre
norului Gheorghe Timar. Ei 
ar fi putut deschide foarte re
pede scorul, în min. 3, Qnd Cu- 
relea s-a desprins ușor de fun
dașul Ghinea. a șutat și por
tarul Murgu, bine plasat, a de

viat în corner. Destul de timo
rați. băcăuanii n-au reușit să 
lege jocul și în mod firesc o- 
caziile au apărut tot la poarta 
lor. In min. 21, din lovitură li
beră de la circa 20 m. Sava a 
expediat balonul în „transver
sală", după care a căzut și go
lul dinamoviștilor : Sioiciu a 
pătruns spre centru, a păsat la
teral lui DRAGHICI și acesta 
I-a surprins cu un șut de la 
distanță pe Murgu : 1—0. După 
trei minute, un „cap" al lui 
Barzaghideanu l-a găsit la post 
pe Prunea.

Repriza secundă a aparținut 
însă băcăuanilor, care ni s-au 
părut mult mai proaspeți în 
ioc. Ei au egalat. în min. 57 
prin foarte rapidul BARZAGHI
DEANU, care a reluat eu ca
pul în plasă o excelentă cen
trare a- lui Popa : 1—L Un 
gol care ni l-a reamintit peste 
ani pe cel al lui Dobrin 
dintr-o partidă cu Cehoslova
cia. în 1971. In min. 76, I. Mun- 
teanu a ratat victoria echipei 
sale și au urmat loviturile de 
la 11 m. Pentru dinamoviști au 
transformat Dumitrescu, Sava, 
Drăghici (a ratat Nedelciu), iar 
pentru băcăuani Barzaghideanu, 
Avasicii, Manase, Năstruț și 
Urzică. Și astfel, Partizanul, e-

Stadion „23 August*; teren bun: 
timp călduros: spectatori - circa
15 000. Șuturi: 12—11 (pe poartă: 
5-4): Cornere: 5-3. Au marcat: DRA
GHICI (min. 27) și BARZAGHIDEANU 
(min. 57).

DINAMO: Pruneo — Nedelciu, BAI- 
CEA, Ghinea, Drăghici — DUMITRES
CU, Voicu (min? 74 Posmac), Sava - 
STOICIU, Curelea, Petre (min. 54 Di
ma).

PARTIZANUL: Murgu - AVASICII, S. 
Munteanu, NASTRUȚ. MANASE — lo- 
noșcu, I. Munteanu (min. 79 Albu), 
Geantău (min. 69 Gonea) — POPA, 
BARZAGHIDEANU. Urzică.

A arbitrat foorte bine I. Crăcîunes- 
cu; la linie: Gh. Constantin (ambii 
din Rm. Vîlcea) și C. Gheorghe (Su
ceava) .

Cartonase galbene: DRAGHICI, 1. 
MUNTEANU.

chipa Clubului sportiv școlar 
„Vasile Alecsandri" din Bacău 
(director Dumitru Varodin), 
„11" antrenat de profesorul loan 
T. Ioan, a intrat în posesia tri- 
courilor de campioni.

Victoria tinerilor jucători bă
căuani. aplaudată generos de 
zecile de mii de spectatori ve- 
niți la stadion îndeosebi pen
tru finala Cupei, deși obținută 
in extremis (să mai spunem 
că ultimul penalty, cel decisiv 
a fost executat de... trei ori, 
deoarece prima dată s-a miș
cat portarul, iar a doua oară 
Urzică s-a oprit înainte de a 
lovi balonul!?) vine să încu
nuneze cu un titlu național e- 
forturile unității școlare din 
orașul de pe Bistrița, una din
tre cele mai bine organizate 
și eficiente. Pentru că prin „fi
liera" ei au trecut mulți din
tre actualii component! ai divi
zionarei „A“ băcăuane.

Laurențiu DUMITRESCU

In „finala mică11

F.C. CONSTANTA—„U“
„Finala mică", disputată ieri 

dimineață pe stadionul Progre
sul, între echipele „U" Cluj- 
Napoca (locul II In grupa de 
la Hunedoara) și F.C. Constanța 
(locul II in grupa de la Buzău) 
a da* cîștig de cauză forma
ției de pe litoral, învingătoare 
cu 3—1 (2—0). Fără discuție, 
tinerii jucători pregătiți de 
Constantin Tîlvescu au fost 
net superiori la toate capito- 
lete (fizic, tehni*c, tactic), be
neficiind și de cîțiva juniori 
tatentați, de mare perspectivă, 
care și-au impus jocul. Creie-

CLUJ-NAPOCA 3-1 (2-0) 
rul constânțenilor a fost mijlo
cașul Năstase, jucător de mare 
travaliu și tehnicitate, coautor 
la toate cele trei goluri mar
cate de echipierii săi.

Meciul a început sub semnul 
echilibrului, clujenii aflîndu-se 
de două ori aproape de des
chiderea scorului, dar V. Giur
giu (min. 5) și Pasc (min. 13) 
au ratat bune ocazii de gol. 
In continuare, însă, constăn- 
țenii și-au impus jocul, acțio- 
nind pe un front larg, dez
membrând astfel apărarea ad
versă. Și după o mare ratare

a lui Ologu (min. 20) in min. 
22, BICIU * reluat din apro
piere mingea centrată Impe
cabil de neobositul Năstase, 
deschizind scorul : 1—4. In min. 
34, același Năstase a pătruns 
pe partea dreaptă, a centrat ea 
la carte și SMADU a împins 
balonul in plasă : 2—0. în min. 
36, Năstase, singur cu portarul 
Naghi, n-a putut să-l Învingă. 
La reluare, F.C. Constanța se 
impune și mai autoritar, atacu
rile se țin lanț la poarta lui 
Naghi, Manea și Năstase iro
sesc excelente situații, dar, în 
min 53, vine și golul al treilea: 
o pasă in adîncime adresată de 
Năstase Iui LAZĂR ti oferă 
ultimului posibilitatea să în
scrie plasat. Zvîcnire de orgo
liu a clujenilor spre finalul 
partidei și centrarea lui Gabor 
este fructificată de FARAGAU 
(min. 71). Ultimele minute

aparțin din nou constănțenilor. 
Biciu (min. 77) șutează în 
„transversală", iar Năstase reia 
afară din interiorul careului. 
Victorie spectaculoasă a junio
rilor constănțeni.

Arbitrul G. Ionescu, ajutat 
La linie de M. Lăzărescu și V. 
Dobrescu (toți din București), 
a condus foarte bine forma
țiile :

F.C. CONSTANȚA : Voiicilă
— Crintea, Badea, ȘERBAN, 
Gheorgache — NASTASE, MA
NEA, BICIU — Smădu (min. 
41 Iordan), Ologu (min. 52 
Michi), LAZAR.

„U“ CLUJ-NAPOCA : Naghi
— Fărcaș (min. 35 D. Giurgiu), 
Stan, Mureșan, POJAR — Sa- 
bău, GABOR, V. Giurgiu (miln. 
35. Fărăgău). Adam — Pasc, 
Olteanu (min. 62 Rusu).

Gheorghe NERTEA



tCHIPA Ot BASffil-JUNIORI A ROMANItJ 
A CÎȘTICAT TURNEUL DE IA OTTENDORF

Tradiționalul turneu interna
tional de baschet pentru ju
niori. desfășurat în localitatea 
Ottendorf, din R.D. Germană, 
a fost cîstigat de reprezenta
tiva României (antrenori : L. 
Călin si H. Giurgiu), neînvihsă 
în cele trei meciuri susținute. 
Juniorii români au întrecut cu 
115—80 echipa R.D. Germane, 
cu 90—64 pe cea a Poloniei și 
cu 101—56 selecționata Unga
riei.

Reprezentativa tării noastre 
a primit Cupa Turneului. Au 
mai fost distinși : Gherasim

GIMNASTELE EUGENIA GOLEA 
Șl LENUȚA RUS 

ÎNVINGĂTOARE LA SOFIA 
în finalele De aparate din 

cadrul concursului internatio
nal de gimnastică sportivă, des- 

, făsurat la Sofia si dotat cu 
\Cupa capitalelor". frumoase 
succese' au repurtat Eugenia 
Golea (învingătoare la paralele, 
medaliată cu argint la sărituri 
si cu bronz la sol), precum și 
I.enuta Rus (clasată pe primul 
loc la bîrnă). Să menționăm, 
de asemenea, că echipa mas
culină a Bucuresiiului s-a si
tuat pe locul doi, după selec
ționata Sofiei si înaintea echi
pei Moscovei. Iată clasamentul : 
Sofia 227,70 p. București 223,10 
o. Moscova 222,85 n. Budapesta 
221,55 p. Praga 205,40 p. în 
finalele pe aparate la băieți. 
Cătălin Șerbănescu s-a clasat 
ne locul doi la cal. iar Nicolae 
Bejenaru — pe locul 3 la sol.

PE PISTELE DE ATLETISM
HAVANA. Proba de 1 500 m 

a concursului internațional a 
fost cîștigată de cubaneza 
Eloisa Kerr, in 4 :21,8. La a- 
runcarea discului a cîștigat 
Hilda Ramos (Cuba) cu 67,10 
m. Alte rezultate : feminin : 
lungime : Zoia Ivanova (URSS) 
6,62 m, înălțime: Silvia Costa 
(Cuba) 1,95 m; masculin : 200 
m: Tomas Bondares (Cuba) 
20,82, Silvio Leonard (Cuba) 
20.89.

SOCI. Natalia Lisovskaia a 
stabilit un nou repord unional 
la greutate, cu 21,75 m, îm
bunătățind cu 30 cm vechiul re
cord deținut de Nadejda Cijova 
din anul 1973. Alte rezultate 
de valoare ale atleților sovie
tici : feminin : 100 m : Tatiana 
Alekseeva 11,16, 100 mg : Vera 
Akimova 12,50 400 mg : Ma
rina Ponomariova 54,93, disc : 
Galina Murașova 70,86 m ; mas
culin : 100 m : Viktor Brîzghin 
10,18 ; 400 m : Serghei Lovacev

„AȘA M-All
(Urmare din pag 1)

nează. Desigur, si pentru că 
sînt legat de acest colectiv în 
care am trecut prin toate trep
tele : am debutat ca inginer 
principal, apoi am fost ad
junct de sef de secție, șef de 
secție, șef de serviciu, direc
tor comercial, director tehnic 
si acum... în această funcție 
trebuie să simți permanent 
pulsul producției !

— Vine. însă, o vîrstă cind...
— înțeleg ! Totuși, deși am 

52 de ani. iată nu mă supără 
nimic. Inima, nervii îmi sînt 
ca si în anii tinereții, cind. ca 
elev și apoi ca student, gă
seam timp si pentru studiu 
si pentru sport, pentru rugby. 
De aici, desigur, si rezistenta 
mea fizică de astăzi...

— Pasiune mare, sportul cu 
balonul oval ?

— Uriașă și incandescentă ! 
Mi-a insuflat-o fostul meu ad
versar din liceu. Viorel Mo- 
raru. încă din 1949. cînd. elev 
fiind, la „Petru Rareș“. am 
început să descifrez tainele 
pasei si ale placajului la 
..școala11 lui nea Gică Pîrcălă- 
bescu. cu asentimentul fostului 
meu dascăl de sport, profesorul 
universitar Leon Teodorescu. 
Dar. dacă îmi aduc bine a- 
minte. nu după puține stă
ruințe. ultimul dorea să mă 
vadă baschetbalist în națio
nală !...

— Oricum, in națională tot 
ati ajuns !

Tzachis — cel mai tehnic ju
cător. si Cătălin Pintea — coș- 
geter (92 p marcate).
• în turneul international de 

baschet — seniori — de la 
Pecs (Ungaria), dotat cu ..Cupa 
Tisa“. echipa României a obți
nut victoria în meciul cu se
lecționata Poloniei : 76—71
(43—48). în alt ioc : Ceho
slovacia — Ungaria 73—72 
(40—37).

TURNEE
INTERNATIONALE

DE BASCHET
în turneele preolimpice mas

culine de baschet au fost în
registrate următoarele rezul
tate :

PARIS (ziua a treia) : 
U.R.S.S. — Grecia 120—80, 
R.F. Germania — Marea Bri- 
tanie 80—74. Spania — Israel 
120—97. Franța — Suedia 110— 
97. Clasamentul 1—2. Spania și 
U.R.S.S. 8 p, 3. Franța 7 p. 4—5. 
Marea Britanie si R -F. Ger
mania 6 p, 6. Suedia 5 p. 7—8. 
Grecia si Israel 4 d.

SAO PAULO (ziua a șasea) : 
Porto Rico — Argentina 93— 
92. Panama — Rep. Domini
cană 115—98. Brazilia — Cuba 
92—89. Uruguay — Canada 
91—89. Clasamentul : 1. Ca
nada 11 p. 2. Brazilia 10 p (5 j), 
3. Uruguay 9 p (5 i), 4—5. Pa
nama Și Porto Rico 8 p (5j),6. 
Cuba 8 p, 7. Rep. Dominicană 
7 p, 8. Mexic 6 p (5 j), 9. Ar
gentina 5 p (5 j).

45,58, 400 mg : Vasiii Arhipenko 
49,13 ; înălțime : Serghei Zosd- 
movici 2,32 m ; prăjină : Ser% 
ghei Smolâakov 5,65 m ; triplu- 
salt : Aleksandr Iakovlev 17,45 
m, cel maa bun rezultat mon
dial al sezonului ; greutate : 
lands Boiars 21,75 m, ciocan : 
Igor Nikulin 79,96 m, suliță : 
Heino Puuste 88.44 m. disc : 
Iuri Dumcev 67,42 m.

GOTZIS. Rezultatele pe probe 
ale lui Aleksandr Degtiarev 
în decatlonul de 8 579 p (re
cord unional, cel mai bun re
zultat mondial al anului) : 100 
m — 11,05 ; lungime — 7,73 m, 
greutate — 16,14 m, înălțime 
— 2,08 m, 400 m — 49,76, 110 
mg — 14,45, disc — 49,40 m, 
prăjină — 4,90 m, suliță — 
60,70 m, 1 500 m — 4:20,49. în 
continuare : 2. Aleksandr
Nevski (URSS) 8 476 p, 3. Sieg
fried Wentz (RFG) 8 401 p ; 
heptatlon fete : Nadejda Vino
gradova (URSS) 6 319 p, 2. Si
byl te Thiele (RDG) 6224 p.

ÎNVĂȚAT SA
— Am ajuns, trecînd prin 

„Grivita Roșie", alături de bu
nul meu coleg de echipă și 
prieten Viorel Moraru.

— Toți vă admiră pentru sta
tornicia dovedită in sport : 
ii-ati fost niciodată tentat să 
schimbați echipa care v-a con
sacrat ?...

— „Grivita Roșie" a însem
nat pentru mine o mare fa
milie si o mare scoală. Am 
învătat de la tovarășii mei de 
atelier, de la comuniști cu o 
mare experiență, că nimeni nu 
se poate realiza în viată decît 
prin trudă, prin disciplină si 
ordine.

— Rugbyul a completat, 
cumva, această lecție ?

— De bună seamă ! în pri
mul rînd. pentru că este un 
sport care cere disciplină de 
ioc. dăruire totală pentru e* 
chipă. pentru colectiv. Ca si 
în procesul de producție. In 
rugby, leneși*, comozii se eli
mină singuri. Acesta este spi
ritul jocului...

— Ati „prins" perioada de 
aur a rugbyului la Grivita 
Roșie...

— Așa este ! O perioadă in 
care „XV“-le nostru a cucerit 
de 7 ori titlul de campion al 
tării — de 6 ori consecutiv — 
și a înfruntat. în „Cupa cam
pionilor europeni", una dintre 
cele mai redutabile formații de 
club din Franța si din Europa, 
pe cea din Băziărs.

— Ce satisfacții v-a oferit 
naționala si, în general, acti-

FRANCESCO MOSER
A REDEVENIT LIDER
IN „TURUL ITALIEI*

BLOCK HAUS, 22. Cea de a 
cincea etapă a Turului Italiei a 
măsurat 194 km și s-a desfășu
rat între localitatea Numana și 
virful Block Haus. A fost o 
etapă foarte importantă care a 
fost cîștigată la sprint de rutie
rul italian Moreno Argentin în 
5.39 :51 (cu bonificație). Termi- 
nind etapa pe locul doi, Fran
cesco Moser (timp cu bonificație 
5.39:58) a redevenit liderul 
cursei și purtător al tricoului 
roz. Fostul lider, francezul 
Laurent Fignon, s-a „pierdut" 
de plutonul fruntaș cu 2 km 
înaintea sosirii (la un urcuș !) 
și a sosit pe locul 17. în timpul 
de 5.41 :16, aflindu-se acum 
la aproape un minut de Moser. 
Evident „ostilitățile" sînt de
parte de a fi încheiate, dar nu
meroșii tlfossi ai recordmanului 
mondial al orei cred cu toată 
puterea in victoria finală a 
marelui lor Francesco.

Miercuri este programată 
etapa a șasea, de-a lungul țăr
mului Adriaticii, de la Chieti 
la Foggia, pe distanta de 
193 km.

CONCURS DE PENTATLON

MODERN ÎN POLONIA
VARȘOVIA, 22 (Agerpres). — 

In proba de călărie din cadrul 
concursului international de 
pentatlon modern pentru tine
ret, de la Varșovia, pe primele 
locuri s-au clasat Robert Som
mer (Polonia). Sorin Faur 
(România). Laszlo Korom (Un
garia). Marek Stempel (Polo
nia) cu cite 1 100 puncte.

Clasamentul pe echipe : 1.
Polonia 3 276 p. 2. România 
3 210 p, 3. Ungaria 3190 p. 4. 
R.F. Germania 3170 p, 5. Bul
garia 2 986 p etc.

AZI SE VA CUNOAȘTE 
CIȘTIGĂTOAREA „CUPEI 

U.E.F.A.-

Juventus Torino este prima 
laureată a cupelor europene ’8-1. 
ciștiguKl finala cu F.C. Porto 
(2—1) a „Cupei cupelor". Iar 
astăzi, la Londra (seatra tîrziui), 
vom cunoaște câștigătoarea „Cu
pei U.E.F.A.". dintre Tottenham 
Hotspurs și S.C. Anderlecbt. 
Prin prisma rezultatului din 
prima manșă (1—1, la Bruxelles!) 
englezii au ocazia să câștige 
acum partida si totodată trofeul. 
Să nu uităm oă formația en
gleză, aflată în prima jumătate 
a clasamentului primei ligi, a

TRĂIESC...»
vitatea de vechi internatio
nal ?

— Cea mai mare, aceea de" 
a fi fost prezent în echipa 
care a întrecut, pentru prima 
oară, reprezentativa cocosului 
galic, în 1960 ; satisfacție care 
a sporit prii^ aceea că în na
țională am avut multi colegi 
de la Grivița. pe Viorel Mo
raru, Mircea Rusu. Costel Stă- 
nescu. Radu Demian si pe ac
tualul antrenor federal. Vale- 
riu Irimescu... Am iucat. de 
asemenea, peste :analul Mî- 
necii, cu echipe din Cardiff 
și Londra. Swansea si Leices
ter. Bristol și Gloucester. Mă 
bucur că tradiția întilnirilor cu 
rugbyul britanic continuă, ceea 
ce a determinat o tot mai largă 
deschidere a rugbyului româ
nesc. o cunoaștere si o prețuire 
în întreaga lume !

— într-un fel, ati rămas le
gat de rugby, chiar si după ce 
ați abandonat activitatea com
petitională ; sinteti președintele 
lui R.C. Grivita Roșie...

— încerc. împreună cu Vio
rel Moraru și Radu Demian 
să readucem echipa la anii 
ei de glorie. Există temeiuri 
să reușim, actualii tineri sint 
talentati si harnici. Au dove
dit-o. cel mai recent. în me
ciul cu Scotia, cîstigătoarea 
ultimei ediții a „Turneului ce
lor 5 națiuni". Multi dintre 
grivifenii de azi vor deveni 
titularii naționalei. Mă gîndesc 
în special la trio-ul Dinescu. 
Pongracz. Octavian Moraru.

CUBA. Atletul Alberto 
Juantorena, primul alergă
tor din lume care a cîsti
gat la aceeași ediție aJ.O. 
titlurile de campion la 400 
m (44,26) si 800 m (1:43,50), 
fost recordman mondial la 
800 m (1:43,14. în 1977), a 
anuntat că se va retrage din 
activitatea competitională. 
„La 34 de ani citi am, și 
după ce am suferit patru 
operații la un picior, cred 
că a venit momentul să pun 
capăt carierei mele spor
tive" — a declarat faimosul 
atlet.

KENYA. Guvernul kenyan 
a hotărît ca la tradiționalul 
„Safari Rally", probă auto
mobilistică de extremă du
ritate. care contează în 
campionatul mondial de ra
liuri. să nu mai admită nici 
un pilot care a luat startul 
Ia curse desfășurate în A- 
frica de Sud. Decizia este 
conformă cu politica anti- 
apartheid a republicii Ke
nya.

ITALIA. Cu prilejul lu
crărilor Congresului Fede
rației Internationale de 
Scrimă, desfășurat la Mi
lano. a fost ales în postul 
de președinte francezul Ro
land Boitelle (29 de voturi 
pentru, alte 26 de voturi 
fiindu-i acordate italianului 
Giancarlo Brusati). Congre
sul a omologat o nonă armă 
— spada feminină ! Deo
camdată întrecerile se vor 
desfășura pînă la nivelul 
unor campionate naționale, 
dar. se presupune, că nu 
va trece mult timp pînă la 
organizarea unor competiții 
internaționale de anvergură.

ANGLIA. La 1 septembrie 
va avea loc la Londra ani
versarea a 75 de ani de 
existență a „Templului rug- 
byului" de la Twickenham. 
Cu acest prilei va avea loc. 
desigur, și o partidă. Ea va 
opune formațiile Harlequins

fost, în jocul tur, foarte aproape 
de victorie, aflindu-se in avan
taj (1—0) cină cu citeva minute 
înainte de fluierul final, cind 
Anderlecht a egalat...
• Tot azi are loc un meci 

pentru preliminariile C.M. 1986. 
Este vorba de partida dintre 
Suedia și Malta, din cadrul gru
pei a doua. Primul meci pentru 
C.M. a avut loc recent, între 
Cipru si Austria (1—2), în gruipa 
a 5-a. Jocurile preliminarii vor 
continua la 12 septembrie, printre 
ele fiind și cei dintre Irlanda 
<le Nord și România (gruipa a 
3-a).

CONGRESUL F.I.F.A.
La Zurich are loc cel de al

44-lea Congres al F.I.F.A. sînt 
reprezentate doar 112 din cele 
154) de federații naționale mem
bre ale forului fotbalistic inter
național, cane sărbătorește acum 
opt decenii de existență. Intre 
altele, congresul a adoptat pro
punerea suedeză privind interzi
cerea -reclamelor publicitare pe 
echipamentele reprezentativelor 
naționale, ca și cea sovietică re

feritoare la instituirea unui con
trol anti-doping la toate com
petițiile etc.

în ceea ce privește turneul fi
nal al C.M. din 1086 s-a făcut 
precizarea că cele 24 de formații 
participante vor fi. repartizate în 
șase grupe. Tragerea la sorți a 
acestor grupe va fi făcută la 
Ciudad de Mexico, la 14 decem
brie 1085. Modul de desfășurare 
a competiției urmează să fie sta
bilit ! Hotărârea va fi comunicată 
la 1 decembrie a.c.

Comitetul executiv aii F.I.F.A. 
a confirmat sancțiunile stabilite 
de Federația belgiană privind ju
cătorii implicați în trucarea re
zultatului meciului dintre Stan
dard Liâge și Waterschei.

în privința C.M. de juniori din 
Chile s-a anunțat că la prelimi

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Campionatul mas

culin al Italiei s-a încheiat la 
Milano ou victoria formați ed Gra- 
narolo Bologna^ care a învins 
în finală cu 86—82 pe Simac 
Milano.

CICLISM • Cursa interoațio- 
nală desfășurată în cinci etape 
în Spania s-a încheiat cu victo
ria spaniolului Julian Gorospe, 
urmat la 48 de secunde de com
patriotul său Inaki Gaston.

GIMNASTICA • Concursul de 
gimnastică ritmică de la Corbeil 
(Franța) a fost cîștigat de cam
pioana mondială Diliana Gheor- 
ghieva (Bulgaria) cu 39,70 p ur
mată de compatrioata sa Lili 
Ignatova, 39,60 p. 

(întărită cu citiva interna
ționali britanici) și Barba
rians din Franța. Este pen
tru prima oară cînd rug- 
byștii „barbarians" evolu
ează dincolo de hotarele 
Franței.

CANADA. Echipa de ho
chei „Oilers" din Edmonton, 
formație în care evoluează 
o mare vedetă. Wayne Gret- 
sky, a cîstigat recent „Cupa 
Stanley". Acest trofeu re
compensează anual echipa 
clasată pe primul loc în 
campionatul profesionist 
nord-american. In finală, 
„Oilers" a învins cu 4 me
ciuri la 1 formația „Islan
ders" din New York. Este 
pentru prima oară că „Oi
lers" obține „Cupa Stan
ley" si pentru a doua oară, 
în istoria competiției, că 
trofeul revine unei echipe 
din vest (l-a mai cîștigat 
„Cougars" din Victoria în... 
1924/25). „Canadiens" din 
Montreal a obținut cinci 
victorii consecutive (1956— 
I960), record care a fost la 
un pas să fie egalat de 
„Islanders", victorioasă în 
ultimii patru ani.

IUGOSLAVIA. Federația ’ 
de specialitate din Iugosla
via a si stabilit lotul care 
urmează să ia parte la în
trecerile Olimpiadei șahiste 
din Grecia, în luna noiem
brie. între cei aleși se află 
Ljubomir Ljubojevici, Sve- 
tozar Gligorici. Bojidar Iva- 
novici si Milunka Lazare- 
vici, Suzana Maksimovici, 
Gordana Markovici etc.

SPANIA. Nemulțumiți de 
rezultatele pe care le-a ob
ținut cu echipa de fotbal 
Real Madrid, conducătorii 
clubului madrilen nu i-au 
mai prelungit contractul lui 
Alfredo di Stefano, antre
norul principal. Locul lui 
va fi luat de Amancio A- 
maro, de la Castilia, o „fi
lială" a clubului Real. .

narii s-au Lnscrîs 99 de repre
zentative naționale, număr record 
pentru această competiție.
• Aseară, la ZUrich, în med ju

biliar, cu prilejul aniversării a 30 
de ani de la înființarea F.I.F.A., 
s-au întâlnit finalistele ultimului 
campionat mondial, Italia și R.F. 
Germania. Scor final: 0—1 (0—0). 
A marcat Briegel (min. 62).

REZULTATE • ȘTIRI
ARGENTINA (et. 8). Sairsfield

— Huracan 0—0, Tampesley — 
Estmoliantes 0—1. River Plata — 
Istituto 0—0, Argentines Juniors
— Rosario Central 2—1, Ciaca- 
rita — Independien-te 1—li. Ta- 
leres — San Lorenzo 2—1, Boca 
Juniors — Newell’s Old Boys 
0—0, Racing Cordoba — Platense 
3—0. Pe primele locuri : Estu- 
diantes 15 p. Racing Cordoba U 
p. Pe ultimele : 1®. Boca Juniors 
4 p, 19:. Platense 3 p.
• La Tel Aviv s-a disputat me

ciul dintre selecționatele Israe
lului și formația braziliană F.C. 
Santos. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 2—1 (0—1),
prin golurile marcate de Nalmi- 
lian (min. 49) și Ameii (min. 69). 
Punctul oaspeților a fost în&cris 
de Renaldo (min. 35).
• Ina.inta$uil vest-germ an Rudi 

Voller (Werder Bremen) n-a ac
ceptat transferul, care j s-a pro
pus, la A.C. Milan. El a de
clarat că este în tratative pen
tru a semna un contract, pe 2 
ani, cu Bayern Miinchen. iar 
acum este preocupat să se pre
gătească serios pentru a fi pre
zent în reprezentativa ve^rt-ger
mană, la turneul final din Franța.
• Bernd Schuster, din lotul 

R.F.G., în prezent la C.F. Bar
celona, a devenit indisponibil 
cel puțin 6 săptămâni si. deci, 
și pentru turnul final al C.E., 
în urma unei contuzii M glezna 
dreaptă.

ÎNOT • Rezultate din con
cursul de la Mission Viejo (Ca
lifornia) : 50 m liber : Peng-
Siong Ang (Singapore) 23.39, 
200 m bras : John Moffet 2:33,5®; 
feminin : 200 m bras : Tracy
Caulkins 2:38,34, 206 m mixt : 
Cauikins 2:15,55 , 800 m liber : 
Tiffany Cohen 8:37,00. 200 m
liber : Nancy Hogsead 2:00,57.

MOTOCICLISM • Marele Pre
miu al Austriei Ia viteză, clasa 
500 cmc, a fost cîstigat de ame
ricanul Eddie Lawson (. .Ya
maha") . cu o medie orară de 
190,43 km.

VOLEI • La Hiroșlma. în med 
amical masculin, Japonia — 
U.R.S.S. 3—2 (15. 3, —3. —12. 5).
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