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SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

ȘLOIALA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

președinția tovarășului 
Ceausescu. secretar 

ai Partidului Comunist 
s-a desfășurat. vi- 

iunie. ședința Comite- 
Politic Executiv al 
P.C.R.

Sub 
Nicolae 
general 
Român, 
neri. 1 
tuiul 
C.C. al

in cadrul ședinței. Comitetul 
Politic Exccntiv a aprobat 
componenta delegației româ
ne care va participa la Cons
fătuirea economică Ia nivel 
înalt a țărilor membre ale 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc, ce va avea 100 
Ia Moscova. la jumătatea lu
nii iunie a.e. De asemenea. 
Comitetul Politic Executiv 
a discutat si aprobat punctul 
de vedere al delegației noas
tre pentru ședința a XXXVIII-» 
extraordinară a sesiunii CAER.

Comitetul Politie Executiv 
a exprimat convingerea că 
întilnirea Ia nivel înalt, pe 
problemele economice. înțe
legerile la care se va ajunge 
vor contribui la nerfectionarea 
colaborării si 
cadrul CAER. 
dezvoltării 
a fiecărei țări membre, al e- 
dificării cu succes a noii orîn- 
duiri. al întăririi forței si 
prestigiului socialismului în 
lume.

în continuare. în cadrul 
ședinței. tovarășul Nicolae 
Ceausescu a prezentat o in
formare cu privire Ia vizita 
oficială de prietenie efec
tuată in tara noastră. in 
perioada 22—25 mai. de gene
ral Gnassingbe Eyadema. pre
ședintele fondator al Adu
nării Poporului Togolez. pre
ședintele Republicii Togoleze.

Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat. în unanimi
tate. rezultatele vizitei, ale 
convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceausescu si gene
ral Gnassingbe Eyadema. a- 
preclind că Declarația comună 
semnată de cei doi președinți, 
celelalte documente Încheiate 
reprezintă o importantă con
tribuție la extinderea relațiilor 
de prietenie si colaborare din
tre România si Togo, servesc 
interesele celor două po
poare. politicii de paee. des
tindere, independență națio
nală si 
tiuni. A

cooperării în 
în interesul 

economico-sociaie

colaborare intre na-
fost subliniată în-

a deosebită a ho-
luate de cei doi

cu nrivire Ia dez-
mai dinamică a

1 româno-togoleze în

tărîrilor 
președinți 
voltarea 
colaborării 
domeniile ___
tehnico-stiintific. 
turai. a cooperării in 
duciie. Ia 
schimburilor 
preciind că

politie. economie, 
social-cul- 

_______ _. pro- 
diversificarea 

comerciale, a- 
acestea sînt in

avantajul reciproc al celor 
două țări și ponoare, al dez
voltării lor 
denie pe 
economie si

Comitetul _____
a dat o înaltă apreciere pozi
ției exprimate de tovarășul 
Nicolae Ceausescu în cadrul 
schimbului de păreri refe
ritor la problemele esențiale 
ale vieții internaționale actua
le. subliniind importanta 
concluziilor la care s-a a- 
juns eu privire la necesitatea 
întăririi conlucrării si unirii 
eforturilor popoarelor. alo 
forțelor înaintate din în
treaga lume in lupta pentru 
oprirea agravării situației 
Internationale si cursului spre 
confruntare si război, pentru 
promovarea unei politici de 
destindere si colaborare, de 
respect al independentei națio
nale, de pace. Insnșindu-și 
intra totul aprecierea că pro
blema fundamentală a epocii 
noastre o constituie oprirea 
cursei înarmărilor, trecerea la 
măsuri concrete de dezarmare, 
îndeosebi de dezarmare nucle
ară, Comitetul Politic Executiv 
a subliniat atenția acordată, in 
timpul convorbirilor, necesită
ții de a se face totul pentru a 
se ajunge la înțelegeri cores
punzătoare privind eliminarea 
rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune și a oricăror 
arme nucleare din Europa.

Comitetul Politie Executiv 
a relevat, cu satisfacție. rea
firmarea. în cadrul convor
birilor. a dorinței României 
Si Republicii Togo de a inten
sifica colaborarea dintre ele 
pe arena mondială, in cadrul 
O.N.U. și al altor organisme 
internaționale. al Grupului 
„celor 77* și al mișcării țărilor 
nealiniate. în scopul 
terii contribuției lor 
glementarea justă, 
tică a problemelor 
vieții 
chidarea i 
dificarea 
economice 
promovarea 
si cooperării i

Aprobind 
documentele 
convenite _ cu 
tei. Comitetul 
cutiv a cerut guvernului, 
nisterelor. celorlalte 
economice centrale 
te măsurile pentru 
rea lor In viată.

Comitetul Politic
a soluționai, de ________
probleme curente ale activi
tății de partid si de stat.

libere si indepen- 
calea nrogresuiui 
social.

Politic Executiv

creș- 
la re- 

democra- 
majore ale 

internaționale. Ia II- 
subdezvoltării si e- 
unel noi 
Internationale.

păcii, 
între
In 

si 
prilejul 
Politie

ordini 
_____ia 

securității 
națiuni, 
unanimitate 
Înțelegerile 

vixi- 
Exe- 

mî- 
organe 

să ia toa- 
transpune-

Executiv 
asemenea,

porta
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Un nou și prestigios succes al popicarilor români

IULIU BICE-CAMPION Șl RECORDMAN MONDIAL
• Titlul feminin a revenit sportivei Gyorgyne Vidas (Ungaria)
• 4 din cel 8 reprezentanți al țării noastre-In primele 6 locuri!

LJUBLJANA. 1 (prin tele
fon), Cea de a 15-a ediție a 
campionatelor mondiale de 
popice s-a Încheiat vineri 
seara cu un nou succes româ
nesc : maestrul emerit al spor
tului IULIU BICE, după ce a 
cucerit Împreună cu Iosif Tis- 
mănar medalia de aur Ia du
blu, a urcat pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului laureațiior 
în proba individuală, 
campion al lumii cu 
record mondial : 2913 
2883 pd).

La startul probei 
(cum este apreciată întrecerea 
individuală în care se adună în 
final rezultatele înregistrate în 
confruntările pe echipe, perechi 
șl cele din turneul individual) 
s-au aliniat 74 de jucătoare și 
90 dintre cei mai valoroși popi
cari din lume, primii 20 în cla
samentul calificărilor, atit la 
fete, rit și la băieți, disputîn- 
du-și întîietatea vineri într-o 
gală a vedetelor de primă mă
rime. Printre acestea s-au aflat 
6 jucători și 2 jucătoare din 
țara noastră. Fructificînd admi
rabilele lor calități — forța de 
joc, forța tactică și forța mo
rală — Inliu Bice. Iosif Tis- 
mănar, Gheorghe Silvestru si 
Elena Andreescu au reușit să

devenind 
un nou 

p d (v.r.

maraton

se situeze in primele 6 locuri 
in ierarhia mondială. Iar Iuliu 
Bice a avut resurse să escala
deze un adevărat munte in 
confruntările directe din manșa 
decisivă cu multiplii campioni 
mondiali, ungurul Bela Csany 
și iugoslavul Nikola Dragas. 
El a fost răsplătit cu o vic
torie care i-a atras admirația 
generală. în acest mare exa
men tehnic și psihic, mai tine
rii lui colegi, Uie Hosu, Ste- 
lian Boar in, Vasia Donos, pre
cum și Maria Todea (debutantă 
la C.M.) au făcut abstracție de 
faima adversarilor, confirmîn- 
du-și ascensiunea și au dat 
frumoase exemple de abnegație 
și dăruire pentru culorile spor
tive ale țării.

CLASAMENTELE PROBEI IN
DIVIDUALE : masculin — L IU- 
LTU BICE 2915 (952, 978, 935),
campion mondial, 2. Bela Csany 
(Ungaria) 2842, 2. Franja Mihal- 
lovici (Iugoslavia) 2329, 4. Iosir 
Tismănar 2827 S. Gheorghe Silves
tru 2825, 8. Miroslav Liovid (Iugo
slavia) 2322. ...«. Uie Hosu 2318, 
...14. Stellan Boariu 2772, 15. Vasia 
Donos 2747 ; feminin — L Gyor- 
gyne Vida» (Ungaria) 1370, cam
pioană mondială. 2. Azota Kovaca 
(Ungaria) 1341, 3. Biserka Per- 
man (Iugoslavia) 1335, ...S. Elena 
Andreescu 1315, ...10. Maria To
dea 1301.

IULIU BICE face parte din echi
pa campioană a țării. Aurul Baia 
Mare. A ciștigat de patru ori 
Udul_ suprem cu reprezentativa 
României șl de două ori „Cupa 
campionilor europeni" cu echipele 
Constructorul Galați (1977) șl 
Aurul Baia Mare (1933). Dețină 
7 titluri de campion ai țarii la 
individual șl perechi șl face parte, 
de peste 10 ani, din lotul re
prezentativ. Are 37 de ani, 1,81 
înălțime și 85 kg. Este de profe
sie inginer constructor.

Patru decenii de viață nouă, liberă, prosperă

LA POARTA DELTEI, PRINTRE
OAMENII NAVELOR SI Al SPORTULUI«

La Tulcea au fost dintot- 
deauna ambarcații, drumul în 
Deltă presupunînd mersul cu 
lotca, șlepul, vaporașul. Mij
loace de transport pe apă s-au 
construit mereu, s-au reparat 
mereu, tradiția continuă și as
tăzi. dar la ce cote I ICNUT 
înseamnă întreprinderea de

Flux continuu pe bazele marilor cluburi

01NDUL ȘI FAPTA PENTRU VIITOARELE... STELE
mei'eu actuală-.

SCMMBUL BE JHÎ/NE
vor apare 
mai înco- 
acest re
început Ia

CRESC FRUMOS „stelele" 
de miine In Calea Plevnei. O 
pildă vie tint stelele de teri 1 
fostul mare handbalist ți an
trenor de handbal Cornel Oțe-

Unele 
dealtfel 
lo, tn 
porta] 
sediul puternicului

club bucureștean. DIN SALA 
DE JOCURI tocmai ieșeau ti
nerii voleibaliști ăi ItH 
Martin Rauch. Le ia locul o 
grupă de începători in baschet,

Pe planșe, viitorii sabreri ai clubului militar Foto : D. NEAGU

Reisbluchner, N. Chirie, 
P. Moga, M. Cristescu, pe ea- 
re-i „văd" In viitor in Iotul 
campioanei, așa cum au ur
cat V. Ion, C. Scarlat. B. Băr- 
bulescu, G. Șarlă. Baschetul 
e una din cele 14 secții 
clubului sportiv școlar 
monlm. PE SALTELE 
„modelează" luptătorii de mii
ne, 
Pîrcălabu. 
ropene". 
Nemeș, 1 
ran te"

îndrumătorii fiind 
, medaliat la 

Luca Rădoi, 
Marian Marin. 
numindu-se

ale 
o- 
te

Marin 
„eu- 

Petre 
„spe- 

Teodor
Geo RAEJCH1

(Continuare în pag. 2—3)

lea e președintele Clubului 
sportiv al armatei, exintema- 
ționalii de rugbu sau fotbal 
Carol Kramer st Ion Alexan- 
drescu sint vicepreședinți- 
Enumerarea poate continua 
cu multe, foarte multe nume.

elevi ai lui Nicolae Danețiu, 
doar o parte din cei 130 de 
iuniori ai C.S.S. Steaua. Di
rectorul acestei pepiniere. 
Constantin Mihăită. si șe
ful de catedră Eugen Vlad 
sint de față, ne vorbesc de R.

construcții navale și utilaj 
tehnologic, înseamnă cargouri 
de 7 500 tdw, nave de pescuit 
costiere, barje șl tancuri de 
buncheraj — înseamnă un tl- 
năr și harnie colectiv de mun
că tuicean, hot&rît să cinsteas
că eu realizări de prestigiu eea 
de a 40-a aniversare a Eli
berării patriei $1 Congresul al 
XlII-lea al partidului.

în drumeție către splendo
rile Deltei, vin la ICNUT ti
neri din diferite localități ale 
țării, spre a vedea un specta
col cum numai tn cîteva por
turi din lume poți urmări, 
spre a asista la o grandioasă 
scenă de muncă a acestor con
structori de nave : lansarea 
ori ridicarea navelor pentru 
reparații eu ajutorul Sinera- 
liftuluL în cuvinte puține, o 
navă oceanică — Polar IV, de 
pildă — e ridicată pe cala 
de reparații precum o „Da
cia* la autoservice I Mîlnl vi-

șuroase, indeminatice băieți 
și tinere fete repară, sudează, 
vopsesc — Înlătură avariile.

La ICNUT predomină tine
retul. Majoritatea poartă o- 
chelari pentru sudură, iar în 
timpul liber — treninguri ori 
tricouri de sport cu ..AJ3. 
Șantierul naval Tulcea". Se 
joacă handbal, volei, tenis de 
masă, dar pasiunea nr. 1 că
mine fotbalul. Prima echipă 
a întreprinderii evoluează tn 
Divizia „€*, alte formații de 
fotbal tși desfășoară activita
tea tn diferite competiții I 
„Cupa navalistnlni*. spre e- 
xemplu, organizată sub gene
ricul „Daeiadei*. Dintre cel 
mal destoinici în producție șl 
pe terenurile de sport: sudorul 
Iordan Cazace și navigatorul 
Costlcă Parfente. din prima

VnsHe TOFAN

(Continuare in pag *-3)

MARICICA PUICĂ —2:35,7 PE 1000 M!
In codrul un«l curs* desfășurate Iad la Polona Brașov, Maricica 

Puică (Olimpia București) a stabilit un nou record national pe dl*- 
tonta de .1 000 m cu 2:35,7 (v.r. 2:36,3). Casată pe locul doi cu 2:44.6, 
Lenuța Rată (Olimpia) a stabilit un nou record de fuoloare Ambele 
atlete slot pregătite de antrenorul emerit Ion Puică.

Azi și miine, la Ștrandul Tineretului

ROMÂNIA-R.D. GERMANĂ LA SĂRITURI (j)
Astăzi și miine, la Ștran

dul Tineretului are Ioc în- 
tilnirea amicală dintre repre
zentativele de juniori (născuți 
în 1969 și mai mici) ale Româ
niei șl R. D. Germane.

în vederea acestei întîlniri. 
au fost selecționați următorii 
săritori : Ion Petrache. Nico- 
lae Lepăduș. Florin Avasiloaie. 
Daniela Lovi (toti de la C.S.S. 
Lie. tnd. 37 București). Iuliana

Nicuia. Arusiag Aoelian. Geor- 
geta Antohie (C.S.S. Triumf). 
Arina 
Ioan 
(C.S.Ș.
(C.S.M
Dicu ______ _____
Popa (Crisul Oradea) Progra
mul: azi, ora 11: trambulină (f): 
ora 16: platformă (b); miine, ora 
10,30: trambulină (b): ora Hi 
olatformă (f).

Manta.
Badin,

Sibiu). __
Clui-Napoca) 

(C.S.M. Sibiu)

Liliana 
Bogdan 
Luana

Banea. 
Cibu 

Pătae 
Vladia 

Daniela

CARMEN BUNACIU
1:02,01 — RECORD

LA 100 m SPATE
la cadrul concursului organizat 

de Comisia de notație a munici
piului București, Ieri la bazinul 
„23 August" din Capitală. Carmen 
Bunaciu a stabilit un nou record 
național In proba de 100 m spo- 
te I 1:02,01 (vechiul record — 
1:02,19 - II aparținea). Recordul 
elevei antrenoarei Cristina Șopte- 
rian constituie una dintre cele mal 
bune oerformanțe mondiale ale 
anului. In proba respectivă



MECIUL STEAUA - R. C. GRIVIȚA ROȘIE DOMINA
ETAPA A 16-a A DIVIZIEI „A** LA RUGBY

C. N. de juniori I la tenis de masă

Campionatul primei divizii la 
rugby intri ta „linie dreaptă*. 
Astăzi șl inline au loc partidele 
etapei a 14-a, antepenultlma a 
întrecerii, ta prima serie, un 
med de deosebita atracție, intre 
Steaua fi R.C. Grivița Roșie, am
bele echipe — deși cu obiective 
diferite — țintind victoria, pri
ma — spre a continua cursa pen
tru titlu cu Dinamo, cealaltă — 
pentru a nu ceda poziția a treia 
Farului, oare ara prima șansă, a- 
□asă, ou „XV“-le băimărean. In 
ce-i privește dlnamoviștll sint 
favorițl, dar vor avea, totuși, un 
med dificil, studenții bucureștenl 
ncerclnd totul spre a se menți

ne ta grupa de elită.
PROGRAMUL ETAPEI

Slmbătă
București: DINAMO — SPOR

TUL STUDENȚESC CONSTRUC
ȚII (In tur 20— 6), stadion Olim
pia, ora 18; arbitru: C. Stanca 
(Constanța).

Duminică
București: STEAUA — R.C. 

GRIVIȚA ROȘIE (12—9). stadion 
Steaua, ora 10; M. Gavrlci (Bucu- 
rești);

MAȘINI GRELE OLIMPIA — 
rapid bucurești (10—18), sta
dion Olimpia, ora 9,30; V. Chk 
rondojan (Constanța).

Petroșani: ȘTIINȚA — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA (0—5), sta
dion Știința, ora 10; Gh. Voinea 
(Buzău).

Iași: POLITEHNICA — C.S.M. 
SIBIU (0—13). Stadion tineretului, 
ora 9,30; O. Ionescu (Constanța).

Constanța: FARUL — știința 
CEMIN BAIA MARE (9—13), sta
dion Farul, ora 9,30; L Davl- 
dolu (București). ' *

Arad: GLORIA P.T.T. — T.C. 
IND. MIDIA (12—16), stadion Glo

ria, ora 9,30; V. Marinescu (Bucu
rești).

Cluj-Napoca: „u- 1« FEBRUA
RIE - C.S.M. SUCEAVA (3-23), 
stadion V. Babeș, ora 10; Th. 
Witting (București).

Bîriad: RULMENTUL — VUL
CAN (9—9). stadion Rulmentul, 
ora 9,30; șt. Crăclunescu (Bucu
rești).

Buzău: RAPID — METALUR
GISTUL CUGIR (9—23), stadion 
Gloria, ora 11; A. Briceag (Bucu
rești).

București: GLORIA — PETRO
CHIMISTUL PITEȘTI; C.F.R. 
CONSTANȚA — C.F.R. BRAȘOV, 
Stadionul tineretului, de la ora 
9,30 (meciuri in cadrul etapei a 
IV-a a turneului de baraj).
• „TROFEUL SPORTUL*. bl 

întrecerea inițiată de ziarul nos
tru pentru cel mai eficace reali
zatori de eseuri se menține în 
frunte internaționalul FLORICA 
MURARTU (Steaua), cu C reușite 
la activ. 11 urmează Gh. Florea, 
V. Ion (Farul), Fuicu (Steaua), 
AL Marin (R.C. Grivița Roșie), 
If. Chiricencu (Dinamo) — cite 5, 
Dumitru, Holban, Varga (Farul), 
Enache, Vărzaru (Steaua). Paras- 
chiv, Aldea (Dinamo), Negru 
(C.S.M. Sibiu) — cîte 4 etc. în 
clasamentul pe echipe: FARUL 45, 
Steaua 40. Dinamo 90 șa.m.d.
• Rezultatele echipei engleze 

de rugby Thu rock în România: 
R.C. Grivița Roșie — Thurock 
42—15 (20—12). Med frumos, spec
taculos, cu multe încercări de o 
parte și de alta. (N. Costache, 
coresp.). Rapid Buzău — Thurock 
96—15 (10-4). 5000 de ipectatorl 
au asistat la o partidă de bună 
calitate. Gazdele au realizat 5 e- 
seuri (Tudor — 2, Drăgulescu, O- 
prea, Alexandru), oaspeții 3 Dunk, 
Fahley, Holbrook); au transfor
mat Capmare — 2 și Cioblcă; 
respectiv Street 1. Arbitru: Gh. 
Voinea). (D. Soare, coresp.).

CALIN TOMA Șl KINGA LOHR - CAMPIONI LA

DUBLU MIXT
CRAIOVA, 1 (prin telefon). în

trecerile Campionatelor juniorilor 
I la tenia de masă au continuat 
ta Sala sporturilor din localitate 
cu disputele din probele Indivi
duale, in joc afltadu-se titlurile 
la simplu, dublu șl dublu mixt. 
Competiția a debutat cu meciurile 
de dublu mixt, la start prezen- 
tlndu-se 90 de cupluri. Evident, 
In prim-plan s-au aflat favoriții, 
dar nu se poate spune că cei
lalți competitori nu s-au străduit 
să aibă o evoluție dt mai bună. 
Șl au reușit ta măsura pregătirii 
șl a vechimii lor ta... masă.

In fruntea tabloului de concurs 
s-a aflat perechea Călin Toma 
(Unlv. Craiova), Kinga Lohr (în
frățirea Tg. Mureș), clasați pe 
tocul secund in ediția precedentă 
a campionatului. Pe poziția a 
doua au fost alți jucători frun
tași al generației, Vasile Florea 
(Unlv. Craiova) șl Otilla Bădescu 
(C.S.Ș. 1 Spartao Buc.). Șl, In
tr-adevăr, cele două perechi •- 
veau să confirme pozițiile cu care 
au fost creditate. Favoriții „nr. 
1* — Toma, Lobr — au depășit 
In primele tururi, eu 2—0, pe E. 
Colan, Irina Săraru (C.S.Ș. Ro
vine Craiova) șl G. Gogu, Ga
briela Gherman (C.S.M. Cj.-N.), 
iar apoi, ta „sferturi*, pe c. 
Stoica (C.S.Ș. 1 Spartao Buc.), 
Maria Bogoslov (C.S.Ș. Metalul 
Rm. V.) eu 2—1. Din acest mo
ment au Început partidele mal 
dificile dar C. Toma și Kinga 
Lohr și-au sincronizat bine jocu'.

au acționat exact, reușind ta se
mifinală, după un med cu schim
buri aplaudate, să întreacă cu
1— 0 (18, 20) perechea Cristian
Tiugan (Unlv. Cv.), Carmen Gi
gea tu (Juventus *83 Buc.).

De partea cealaltă, V. Florea șl 
Otilla Bădescu s-au Impus, fi
resc, depășind ou 2—0 pe V. Tu- 
dorache (C.S.Ș. 1 STIROM Buc.), 
Emilia Closu (C.S.Ș. 1 Spartao 
Buc.) șl pe F. Simion, Elena Pln- 
tille (C.S.Ș. 2 Știința UPIPS 
C-ța). In „sferturi* au învins eu
2— 1 pe V. Bădescu (Unlv. Cv.), 
Anca Cheler (Juventus ’83 Buc.) 
șl au obținut apoi o victorie ne
așteptat de clară, 2—0 (9. 11), ta 
semifinala cu Cr. Ignat (C.S.M. 
CJ.-N.), Cristina Enulescu (Ju
ventus ’S3 Buc.).

Finala Călin Toma, Kinga Lohr 
— Vasile Florea, Otilla Bădescu 
a dat naștere la o luptă strlnsă 
șl spectaculoasă, cu frecvente 
răsturnări de scor, la capătul că
reia Călin Toms, Kinga ~ * 
truetificlndu-șl mal bine 
nile, au cîștigat cu 2—0 (17, 
dovedtadu-se indiscutabil eel 
bun cuplu al acestei ediții.

Lohr, 
acțiu- 
‘ 18), 

mal

pri-Programul a continuat cu 
mele tururi de simplu, la care 
sint Înscriși 175 de sportivi. Sîm- 
bătă vor fi cunoseuțl campionii 
la dublu (băieți șl fete), iar du
minică dimineața cei de la sim
plu.

Emanuel FANTANEANU

COMBINATA STEAUA METALUL BUCUREȘTI,
VIRTUALA CAMPIOANA LA DIRT-TRACK

Turneul final de promovare I 
in Divizia „A" de volei (f) 1

EXPLORMIN - CALIFICATA

Rapid susține azi un meci 
decisiv

'CAT
I • Din

Turneul final al „Cupei României* la oină 
DINAMO BUCUREȘTI Șl LAMINORUL ROMAN - 

NEÎNVINSE
MANGALIA, 1 (prin telefon). 

Cum se Intimplă de peste 20 de 
•ai, la sfîrșit de primăvară ora
ra) Mangalia este pregătit pentru 
o frumoasă competiție a sportu- 
M nostru național: turneul final 
■1 „Cupei României- la oină. La 
finala pe țară din acest an stat 
prezente 10 echipe, cele care s-au 
calificat din etapele de zonă. Joi 
tears tn urma tragerii la sorți, 
au fost stabilite două serii: I — 
Laminorul Roman, Metalul Ttr- 
govlște, Tricolorul Baia Mare, 
Unirea Tricolorul Dăbulenl (lud. 
Dolj), Electra Botoșani; a H-a — 
Otaamo București, Viață Noul 
Olteni (jud. Teleorman), Politeh
nica București, C.F.R. Sibiu, E- 
aergla Rîmnicelu Cfud. Buzău). 
Primele două formații din flecare 
serie se vor tatfinl pentru locu
rile 1—4.

Vremea nu a fost deloc favo
rabilă, Judndu-se pe vtat și 
ploaie, ceea ee nu a influențat 
prea mult asupra calității Între
cerilor.

Ptaă la ora convorbirii telefo

nice, două sint echipele neînvin
se: Dinamo șl Laminorul Roman. 
Dacă această situație se va men
ține. vom asteta duminică dimi
neață la o atractivă finală pen
tru câștigarea „Cupei României*. 
M. Andrușcă, I. Pauleseu, C. Oan- 
eea, G. Gheorghe, N. Păsărică de 
ta dtaamovlști, D. Enășoale, M. 
Bereșoale, P. Gălățeanu șl L Gă- 
tațeanu de la Laminorul au fost 
cei mal buni la „bătaia mingii*, 
ri contribuind decisiv la obține
rea victoriilor.

Iată cele mal importante rezul
tate: Laminorul Roman — Meta
lul Ttrgoviște 13—11, C.FR. Si
biu — Electra Botoșani M—19, La
minorul — Tricotară! B. Mare 
M—9. Dtaamo Buc. — Viață Nouă 
Olteni 34—3, Politehnica București 
— Energia Rtmniceta 1—4, Dtaa
mo — Politehnica 17—7.

Duminică dimineața se va des
fășura „Cupa Callatls*, rezervată 
unui număr de 4 echipe invitate.

Ion GAVRILESCU

Actuala ediție a campionatu
lui republican de dlrt-track pe 
echipe nu s-a prea putut bucura 
de o participare valoroasă, a- 
proape toate secțiile avtad ta- 
disponlbilltăti notabile. Jn con
secință, unele secții au fost ne
voite să alcătuiască echipe com
binate, iar altele și-au completat 
formațiile eu Juniori care, eu 
toate eforturile depuse, nu s-au 
ridicat la nivelul titularilor. Prin 
armare, problema tavtagătoruhrl 
s-a pus numai ta efteva manșe 
tn care, de regulă, s-au tntilnlt 
direct favortttl, întrecerile fiind 
echilibrate doar pentru celelalte 
tocuri.

tn acest context a scăzut, fi
rește, nivelul spectacular al reu
niunilor, dar confruntările cam
pionatului au constituit un bun 
prilej de lansare a tinerilor do
tări pentru performanță, unii 
dintre aceștia progresînd de la 
an 
ta

concurs la altul. Astfel, Joi, 
cadrul etapei a treia, desfă-

La Zâmețti și Reșița
CAMPIONATELE DE MO
TOCROS Șl DE VITEZA 

PE ȘOSEA

DISPUTE DECISIVE ÎN TURNEELE FINALE 
ALE HANDBALIȘTILOR JUNIORI

șurata pe pista stadionului Vo
ința din Sibiu, localnicul Dan 
Bogdan șl, în mal mică măsură, 
bucureștenli Dan Gașpar si 
Gheorghe Șofran nu s-au lăsat 
intimidați de experiența adver
sarilor reușind să-1 depășească 
pe Daniel Stoica, GIcu Scarlat si 
pe alțl seniori. Fără a exagera, 
putem afirma că tineretul a 
fost la înălțime la Sibiu. Nlcolae 
Puraveț șl Marius Șoaită, de 
exemplu, afiațl încă la vtrsta 
junioratului, au fost principalii 
animatori, numai unele defec
țiuni mecanice apărute etad le 
wa lumea mal dragă prlvtndu-1 
oe eel mal bun punctaj al eta
pei. Maestrul emerit al sportului 
Mihal Dăneseu, prezent la con
curs, apreda eu competența-1 
recunoscută : .Acești alergători 
talentațî, supuși und atente 
pregătiri, vor putea face • figu
rii onorabilă ta .Cupa Prietenia*. 
W tacă ceva : tehnldenll să lu
creze eu mal multă prudență eu 
acești băieți ambițioși. Unii din
tre el s-au aeddentat chiar ta 
antrenamente, tar acum sint ne- 
voiți să stea departe de pista de 
concurs*.

Vorbind despre comportarea e- 
cblpelor, eomblnata Steaua — 
Metalul București, bine condusă 
fol de către maestrul emerit al 
sportului Gheorghe Volcnlescu, 
s-a distanțat categorie, devenind 
virtuală campioană, ultima eta
pă fiind dedsivă doar pentru 
celelalte locuri ta clasamentul 
general.

Ieri, după-amiază, a Început In 
sala Rapid din Capitală turneul 
final de volei (f) pentru califi
care ta Divizia „A*. In primul 
Joc s-au tatllnlt Rapid București 
— A.S.S.U. Craiova, victoria re
venind feroviarelor (ca șl la faza 
de la Reșița, 3—0), de data a- 
eeasta cu scorul de 3—1 (—14, 2, 
7, 12). După cum Începuse jocul 
(8—2, tn dteva minute), se credea 
că formația gluleșteană va În
cheia repede conturile, dar ea 
s-a... pus pe greșeli (ta apărare 
șl la fileu) șl astfel, Intr-un fi
nal dramatic, a pierdut primul 
set. Trezite la realitate, eu „solis
tele* ta prim-plan (Mariana Iva
nov șl Constanța Iorgu) șl cu 
Jocul bun al Sofiei Popa și Anei 
Green, Rapid se desprinde tn eîș- 
tlgătoare, făctnd primul pas spre 
<m too ta „A*. Bun arbitrajul 
prestat de „perechea* V. Vrăjes- 
eu — V. Rangbel.

Medul vedetă C.S.S. Explormln 
Caransebeș — „Poli* Timișoara a 
revenit (ca șl ta prima fază a 
turneului, 3—1), tot primei for
mații : 3—1 (12, —14, 7, 13). Par
tida a fost alertă, cu multe „sus
pansuri* șl răsturnări de scor, Ex- 
plormin dovedind ta ftaalurlle de 
seturi mal multă ludditate, calm 
șl forță In atac prin Marla Rusu 
(ce „bombe* a trimis ta terenul 
advers 1), Florica Tănase, Victoria 
Mlrcea șl spirit de sacrificiu In 
linia a doua, unde a excelat 
Claudia Tătucu. Cu această vic
torie meritată Explormln este ca
lificată ta prima divizie, tlmișo- 
rencele lăsînd totuși a frumoasă 
Impresie. “ .............
de cuplul 
țeanu.

înaintea 
la ora 16 
A.S.S.U. Craiova — „Poli* Timi
șoara) clasamentul arată astfel : 
L 
7 
4.

Bun arbitrajul prestat 
R. Farmuș — N. Gălă-

Jocurilor de azi (tot de 
: Rapid — Explormln,

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

a de 1 
acest I 
eeefieiel 

noștri tn eJ 
primul rind 1 
orice ralia, I 

Am adopt] 
au recurs la 
apărut In „fi 
părindu-se a 

Jucătorii ai 
gul campion 
ta altul.

Așadar, tn

A
Portarul un 

Ionul secund ( 
erilor. Mana 
poarta ferovi; 
comportare 
speranțelor gi: 
iești, ■ dat • 
siguranță apăr 
a ajuns titular 
chiar ta vederi 
nai. La patru- 
apare ieșeasol 
tn prim-plas 
sește ex-aequc 
— Caval — M 
seamnă S0 te i 
țialul JtataL ■ 
se opună eft 4 
r1or'^^ 
imba^^F V* 1 
pei, a pierdot JKxplormin 8 p (12:2), 2. Rapid

P (9:8), 3. A.S.S.U. 9 p (4:9), 
„Poli* Timișoara 4 p (4:12).

Stelian TRANDAFIRESCU

GIMNASTICA

DE ÎNTREȚINERE
Consiliul pentru educație 

fizică șl sport al sectorului 
2 din municipiul București 
organizează cursuri de gim
nastică de Întreținere pen
tru femei, zilnic intre orele 
8—12, 15—20, in str. Luca 
Strolci nr. 13. Relații ta te
lefon 12.95.55.

I

I
I

PITEȘTI, 1 (prin telefon). Du
pă 3 zile de Întreceri, unele dln- 
tae ele foarte frumoase, turneele 
finale ale campionatelor republi
cane ale juniorilor șl școlarilor 
ta handbal au avut vineri o bine 
meritată zi de odihnă. Foarte Im
portant acest „resplro*, pentru că 
Staâ acum am asistat alei, ta 
Sada sporturilor, la aprige Indeș- 
tăn sportive, In care s-a făcut 
a mare risipă de energie.

In urma rezultatelor Înregistra
ta i-au format grupele valorice, 
echipele păstrfndu-șl ta partea 
finală a disputei zestrea de punc
ta acumulată plnă in partidele di
recte cu contracandidatele lor. In 
întrecerea echipelor masculine, 
lupta pentru titlu se va da Intre 
formațiile C.S.Ș. Dtaamo Brașov, 
C3.Ș. Focșani, C.S.Ș. Banatul Ti
mișoara șl Dtaamo București. 
Este de așteptat o dispută acer
bă. oricare dintre competitoare 
păatrlndu-șl șanse certe la pri- 
taal toc, mal ales prin prisma e- 
votațlilor anterioare. O surpriză 
• constituie absența din pluto- 
•ol fruntaș a formației campioa
ne „an titre-, C.S.Ș. Mtaaur Baia 
Mare. O foarte bună impresie a 
Moot C.S.Ș. Focșani, echipă eu 
mtasoit șl cu o excelentă instruire 
tactică (nul ales tn apărare) și 
aere se anunță una dintre cele 
UM4 Îndreptățite candidate la titlu.

In turneul feminin, C.SȘ. Bis
trița, C.S.Ș. Sibiu, CJS.Ș. Dtaa
mo Brașov șt C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca iși vor măsura for
țele ta întrecerea directă pentru 
titlu.

înaintea ultimelor două runde 
ale competiției, clasamentele ce
lor patru serii preliminare se 
prezintă astfel:

MASCULIN, seria I: L C.S.Ș. 
Dtaamo Brașov (75—S3) 9 p; 3. 
C.S.Ș. Focșani (87—7») 9 p; 3.
CJS.Ș. Tg. Mureș (#4—72) 4 p;
A C.S.Ș. Constanța (83—78) 4 p; 
seria a n-a: 1. C.S.Ș. Banatul Tl-
mlșoara (84—73) 7 p; 2. Dtaamo
București (75—68) 7 p; 3. C.S.Ș.
lași (80—88) 9 p: 4. C.S.Ș. Bala
Mare G4—84) 1 p.

FEMININ, seria I: 1. C^.Ș.
Bistrița (79—73) 9 p; 3. C.S.Ș. Si-
Mu (68-59) T p; >. C.SJJ. Can-
vtanța (68—58) 5 p; 4. CJS.Ș. 1
București (81—77) s p; seria a
n-a: 1. C.sJș. Brașov (76—53) 9 p;
9. C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca 
(81—91) 1 p; 3. C.S.Ș. Făgăraș
(74—82) 5 p; 4. C.S.Ș. Bacău
(68—76) 3 p. Primele două din fle
care serie joacă pentru locurile 
9—4, iar celeilalte pentru tocurile 
9—9.

Partidele finale au toc stmbătă 
și duminică, dimineața.

Mihail VESA

MÎINE, REINTRĂ PERJAR

Campionul de «necouManat tA 
turfului românesc din ultimii trei 
aed, Perjar. iși va face reintra
rea ta reuniunea hipică de inli
ne, tatr-o alergare de pură vite
ză, campionul nostru acordtnd a- 
vantaje ce merg ptaă la 120 metri, 
unor adversari bine cotați. Cu a- 
coastă ocazie, Perjar lșl Începe 
pregătirile pentru mitingul hlplo 
de la Moscova, In care va Încer
ca reeditarea performanței de a- 
nul trecut, ctad a dștigat marele 
premiu al hipodromului, intr-un 
record excepțional (l:20Zkm). Do
rim mult succes colectivului ca-

re-1 pregătește, ta frunte eu dr. 
Mureșan, directorul hipodromu
lui, șl G. Tănase, rutinatul său 
antrenor.

Aruncînd o privire asupra pro
gramului reuniunii de miine mal 
remarcăm premiile „Cod’-a* șl 
„Copșa Mică*, ta care vo... vedea 
ta lucru pe Trifoi, ciștigătorul 
Derbiului 1983, Manuc, recenta 
revelație. Copist. Heraeluș și al
ții. Așteptăm șl reintrarea pe 
pistă a amatorilor, care ne-au o- 
fertt frumoase spectacole sportiv- 
htalce.

tn altă ordine de Mei salutăm 
măsura de sancționare a condu
cătorului Crevediei, care ta lup
ta finală nu și-a susținut șansa 
ta mod corect.

A. MOSCU

PESTE 100 DE ECHIPAJE 
IN „RALIUL BUCOVINEI’

„Raliul Bucovinei* — cea de a 
doua etapă a campionatului repu
blican de raliuri — t-a desfășu
rat pe o distanță de 265 km (6 
controale orare șl 7 probe de 
clasament), cu plecarea din Cîm- 
pulong Moldovenesc (sosirea tn 
același too — ta fața Casei de 
cultură — după ee concurențil au 
trecut prta Rarău — Puzdra — 
Ptrlul tal ioniță — Slătioara). 
Men țicnind că „organizarea a fost 
excelentă- — după cum afirma 
D. Rusănescu, secretarul adjunct 
al federației de specialitate — șl 
că, din cele 105 echipaje, K au 
terminat cursa, lată rezultatele, 
grupa „Începători”: L Brăgaru — 
Lungu, 3. Benedek — Lupșan, 3. 
Domocos — Degan; gr. Jf-; L 
Botezan — Popa fi.P.A. si
biu), 1. Bușulescu — Sptr- 
leanu (OltcK Craiova), 3. Cor- 
dan — Violeta Ptazăzuc (C.S.U. 
Brașov); gr. „A*: L Cojocaru — 
Ene (OKdt Craiova), 2. Aldea — 
Nemeș (Auto Electromureș), 8.
Mflu — Bădilă (I.P.A. Sibiu); gr. 
„C*: 1. Ionescu — Mihal (Uni
rea Tricolor), 2. ducă — Banca 
CLA.P. Dada I), 3. OndreDcovlcz
— Crișan (Olimpia Cluj-Napoca); 
clasamentul general: L Cojocaru
— Ene, 2. Ionescu — Mihal, 3. 
Aldea — Nemeș; echipe: 1. I.A.P. 
Dada, 3. Oltdt, 3. Șoimii I.T.A. 
Cluj. S-a concurat pe mașini „Da
da-, iar reprezentanții Craiovel 
pe „Oltdt-.

Aflăm cu tristețe vestea 
încetării din viață a colabo
ratorului nostru GHEORGHE 
BRIOTA. care timp de pes
te 30 de ani a fost cores
pondentul ziarului „Spor
tul* Jn orașul Sf. Gheorghe 
șl căruia 11 vom păstra o 
vie amintire.

CLASAMENTE : echipe — l. 
Steaua — Metalul (M. Gheorghe 
— 11, M. Dobre — 9, 8. Postola- 
ehe — 18, Gh. Șofran — 8) 38 
P, 1. LP.A. Sibiu 18 p. 3. CA. 
Brăila 15 p, 4. Metalul Buc. — 
Voința Sibiu 15 p ; general — L 
Steaua — Metalul 128 p, t. I.P.A. 
Slblu 69 p 3. C.S. Brăila 52 p, 
4. Metalul — Voința ® p.

Troian IOANIȚESCU

LA POARTA
(Urmare din pag. 1) tenis ^^nsasA.

reprezentativă de fotbal a În
treprinderii.

La fiecare sfîrșit de săptă- 
mlnă oamenii muncii de la 
ICNITT participă la excursii tn 
Deltă, la Maliue, Pardlna, cel 
rămași acasă urmlnd a evo
lua ta diferite competiții, a- 
eum cu etapă finală i la șah.

menea Btacrniif 
aminteam, aa , 
piu, robust ta 
amplifică pe ri 
vltatea sportivi 
mare tatreprtac 
Pirghiile 9-ar p 
♦file pe ramor 
numeroși și pe 
sportivi obștești

CINDUL Șl FAPTA PENTRU VIITOAREI!... STEEf
(Urmare din pag. 1)

8fl« 
lu- 
UN 
Ni- 
ta-
ea

S. Bur- 
Mariana 
cu teh-

Fecio-
Vlad. Viorel Minescu 
Bogdan Florescu, care 
erează de zor cu haltera. 
CAMPION EUROPEAN. 
colae Gîju, asudă cu 14 
cepători, dar nu ta ring, 
sdtidată, cl alături, ta
glindd. Pini la comanda „box* 
mai e pentru acești copii, n» 
Insă ți pentru.^ avansatii M. 
Boțe, P. Marian, N. Butonaș, 
E. Crețu 
Guzganu 
mondiale 
floretă ta 
acețtia trei din urmă pregătin- 
du-se la baza „Timpuri Noi". 
,JN GARDA f* răsuni co
manda antrenorului Gheor
ghe Culcea H sabrerii de 
miine se angajează ta asalturi. 
Cel mai tndemînatic pare M. 
Mavrache, de 12 ani ți ju
mătate, după cum intre flo- 
retistele Olgăi Szabo și Mă
riei Teodora se află fete de 
real talent, numtte Alina Mo- 
țea, Claudia Grlgorescu, Roxa
na Dumitrescu sau Ana Geor
gescu. TRĂGĂTORII sint, 
se înțelege, la Tunari. Puț- 
eații — Aurelia Toader, Cera- 
seia Ungureanu, FL Dima, 
M. Iliolu — au azi. In ziua 
vizitei, pregătire fizici cu 
antrenorul Valentin Enea. 
Miine e rindul pistolului vite-

sau A. Amzăr, I. 
(fratele campioanei 

universitare la 
1983), M. Cretu,

xd, al lui D. Neagu, 
ceag, Simona Ștefan. 
Eefterie, dimpreună 
nieienii Constantin 
rescu și Teodor Clulu. CU
METICULOZITATE, eu dra
goste fi chiar eu pricepere. ■ 
■tind de eopH ri adolescenți 
mețterese de zor pentru ceea 
ee visează ei a fi adevărat) 
bolizi. Sint ucenicii moto- 
ciclismului, ai secției reîn
ființate in vara lui V2. „Am 
mers prin școli — povestețte 
maestrul emerit al sportu
lui Gheorghe Ioniță —, am 
Întrebat cine vrea, apoi am a- 
les 86 de copii Intre 10 și 14 
ani, iar sita a tot cernut plnă 
au rămas trei pentru concursu
rile de motocros, Mihai Fie- 
raru alungind campion ta 
80 cmc — juniori mici. Bog
dan Panaltescu elasindu-se al 
treilea". Selecția a eontinuat, 
acum, speranțe fiind ti un puști 
de zece ani. Adrian Roman, 
fi elevul de 14 Emil Penciu. 
Pe Ungi motocrosisti mai sint 
alergătorii de dlrt-track, an
trenați de Gheorghe Voicu- 
lescu. tN FOCUL DISPUTEI 
se aflau 
„Cupei 
angajare 
specifice 
găseau, 
eanoițtii, 
Tei, la

atlefii i era ziua 
Steaua". în aspra

a antrenamentelor, 
acestor ramuri, se

ea mereu, ealacițtii, 
canotorii. Pe lacul 

baza proprie — zeci

ri zed de tta« 
dar ți din pro 
că, spre 
ianuarie 
inițiat o 
canotaj 
rurale, 
care 
rametri, eu n 
tn dintre ac 
„argintul" ta 
după doar 38 
gătire specific 
Nlcolae Gioga 
na Ignat, Maria: 
rora Trif, Lilian 
eilca pe urmei, 
sau 
TUL" 
tenis 
tal de 
cea, 
de codane ți fit 
la concursuri. 
ALTE CUPE . 
NTLOR, o gr 
tort (ndicuți k 
handbalului hs 
hai Stark. Va 
tineret, ca St 
timonă, Aurel 
rind chiar ia 
tntr-c deplasat 
scop depistare! 
DE LA I $1 P 
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ta Diviziei „A“ Mijlocașii de acoperire

UN OMNIPREZENT: BOLONI

GUL DE SFIRȘIT DE CAMPIONAT
e se vede ca

> ------------ -------
cei mici încearcă să se autodepășească.

cei consacrafi contemplă deseori eforturile lor

1
2.
3.

Idată la sfîrșit de campionat, 
I al „primilor cinci”, 
le relativitate Inevitabil
Ha celor 34 de etape. Este vorba, deci, în 
[cursă de regularitate, un raliu in care, ca in 
Bată așii cedează, ta mod surprinzător, teren, 
rmula 4—3—3, deși multe din echipele noastre 
area 4—4—2. Dificultățile cele mai mari au 
I* Hulei de mijloc, noțiunea de fixare neîm- 
ibilitatea caracteristică acestei linii.
i notați pe baza sublinierilor făcute de-a lun- 

meci

vă prezentăm 
eare marchează — eu 

efortul jucătorilor Stoperii

Învingătorul lui rossi i

Un lider pe cit de autoritar, pe atlt 
de merituos — l-am numit, desigur, pe 
B616nl — In grupul mijlocașilor de a- 
coperire, cei care, de obicei, «lnt mai 
puțin „văzuți* de tribune pentru „nota 

pistoane „ ____ ______
chipei. în general, jucători 
mare travaliu, capabili să facă 
față mult discutatelor „norme 
duble*.

Remarcabilă prezenta fostu
lui divizionar „B“ Adolf. Ne
sperată — poziția lui Agiu, 
care se explică mai puțin Drin 
Îndeplinirea sarcinilor nostu
lui și mai mult printr-o 
Ioare superioară tn cadrul 
echipe fără nume.

artistică*. Fapt care nu l-a 
împiedicat pe acest valoros Ju
cător să fie. de regulă, „vioara 
tatii a orchestrei* din Tg. Mu
reș ; și ca travaliu din „18“ In 
■„16“ și din „tușă ta tușă*, 
precum și acolo, în față. la 
finalizare B615ni fiind. între 
altele, șl golgeterul echipei.

în rest ? Mai puține „nume 
sonore* pe listă, dar aproape 
toți jucători utili. închizători 
ta fata stoperilor. neobosite

BOLONI 
Agiu 
Adolf 
Pană 
Eftimie5.

pe axul central a)

28
17
15
15
13 
e- 
de

va- 
unei

de către cronicarii noștri, de la an

e* clasică a posturilor.

Portarii

U URCĂ MEREU
Ișchipe venite din eșa- 
lină plutonul goal-keep- 
B ani) a apărut în 
pe bucureșteni 
lenzație la un 
ștene, la Plo- 

ayl mare 
i echipei sale, 
s „olimpici” și 
Jotului națio- 
rtele de Mânu 
lacn, revenit 
□pă care so- 

trio-ul Lung 
l Cavai in- 
lă din poten- 
i a căutat să 

ett „revărsă- 
i sa. cri
■ „ri^OC’Jro- 
-es tn campio-

Fundașii

18
12
11
11
11

1. MÂNU
2. Bucu
X Lung 

Caval 
Mia 

fost și accidentat, dar

apărut 
după o 
meci al 

nat. A ___ ----------- .
să nu uităm că el are ta fața 
sa și o apărare de internațio
nali, care-1 asigură protecția. 
Lung rămîne, totuși, NUMĂ
RUL 1 al tricourilor cu nr. 1 
din fotbalul nostru. Și spe
răm că ne-o va demonstra și 
la EURO *84. Surprinde, de
sigur, absența din top a inter
naționalilor Iordache șl Mo- 
raru 1 Dar primul n-a jucat 
mereu, iar al doilea, mai pu
țin solicitat in campionat, și-a 
concentrat toată energia 
stadioanele C.C.E.

dreapta

Ca și anul trecut, Iorgulcscu conduce 
plutonul fundașilor centrali de marcaj. 
Eleganța jocului său de fost atacant și 
utilitatea ta cele mai multe partide de 
campionat au decis. Pe „turnantă* a 
apărut Bumbescu, după un campionat 
foarte bun. Clnd Bumbescu Iși 
va „curăța* stilul, clnd nu va 
mai primi cartonașe pentru 
„intrările* sale, atunci și punc
tele cronicarilor vor crește mai 
mult. Surprinde, tatr-un fel. 
absența stoperului de marcaj 
al campionilor, Nicolae, care 
tot datorită „Intrărilor* n-a

1.
2.
3.
4.

IORGULESCU 
Bumbescu 
Cărpuci 
Sameș 
Dubinciue 
Moiceanu 
într-atlt îndt 

top-ul

18
15
13
12
12 
» 
să 

primilor
impresionat 
ajungă In 
cinci. Prezența lui Cărpuci șl 
Sameș, la egalitate cu tînărul 
Dubinciue, nu poate surprin
de. pentru că și băcăuanul și 
rapidistul au fost jucătorii ma
turi din echipele lor aflate nu 
o dată sub asaltul adversari
lor.

Libero-ul

ZARE PRINTRE VETERANI

pe

Mijlocașii de legătură

GALBEN" SURPRIZĂ

GOLGETERULKLEIN ÎNVINGE...
Și In acest compartiment un Învingă

tor „la mustață*. Klein, „maratonistul* 
naționalei și al Corvinulul, dispecerul 
eare a făcut atitea goluri pentru alții, 
n-a Înscris decît un gol. și acesta in 
toamnă. Și totuși, el l-a depă
șit pe golgeterul Coraș, cu 
20 de goluri la activ. E, In 
fond, o victorie a experienței, 
a spiritului de creație In 
disputa cu puncherul aflat la 
început de mare performanță. 
De remarcat că Grosu, deși 
n-a jucat decît o toamnă, s-a 
menținut In top. semn bun 
pentru el. semn rău pentru 
ceilalți, care n-au reușit să 
impresioneze. Să mai reținem

Extremele

1.
2.
1

16
15
14
14
14
in

KLEIN 
Coraș 
Grosu 
Paveliuc 
Petcu (Steaua) 
pozitiv apariția
Paveliuc. cu 7 go- 

și a stelistului 
aștepta, 

constantă.

ca element 
cursă a lui 
luri in cont. _ 
Petcu. de la care se 
parcă, mai multă 
Oricum, faptul că acest ar un 
cuprinde un jucător care n-a 
Înscris decît un gol (KIein) si 
un altul (Coraș) care este gol
geterul campionatului ne arată 
— Intre altele — diversitatea 
registrelor tactice ale echi
pelor

dreapta
î. 24

24
23
18
17
că 
lui 

nă-

ISPIR 
URSU 
Zare 
Stancu — 
Stefănescu

Acest post plin de responsabilități 
este dominat de un trio care 8-a im
pus net, principalul argument consti- 
tuindu-1 cifrele record ale campionatu
lui, 24 și, respectiv, 23. Interesant a fost 
duelul dintre „oamenii de e- 
chipă*, l-am numit pe Ispir 
șl Ursu, și grupul de interna
ționali, Stefănescu și Zare (In 
prima 
stagiu 
(lotul 
ceasta 
tea primilor. Cel dintfl 
ment al revanșei, In cazul Jțui * 
Stefănescu și Zare, va fi la 
turneul final din Franța.

Fundașii

reprezentativă, după un 
la „olimpici*) și Stancu 
oțimplc), de data a- 
avantajul fiind de par- 

mo-

3.
4.
5.

îmbucurător apare faptul 
actualul căpitan al echipei 
Lucescu are înlocuitori de 
dej de în persoana lui Zare și 
Stancu. Pe plan individual, re
marcăm „cursa de urmărire* a 
lui Ispir pentru a-1 ajunge pe 
Dinu în clasamentul prezențe
lor în Divizia „A“. De aseme
nea — sportivitatea lui Zare, 
34 de meciuri fără cartonaș 
galben, el fiind, cu trei goluri, 
Si „tunarul* jucătorilor libero.

DACA GABOR Șl LĂCĂTUȘ
1.
2.
3.
4.
5.

Flancul drept al atacului Ii are în 
frunte pe internaționalii Gabor și Lă
cătuș;. Priviți la modul general, cei doi 
pot crea o rază de soare în perspectiva 
turneului final din Franța, cu 
scontată dacă Gabor ar adăuga 
zitatea și tupeul lui Lăcătuș, 
Iar acesta tehnicitatea lui Ga
bor. Ar fi o Împletire armo
nioasă. ea născînd, implicit, 
aripa ideală. „Bronzul* apar
ține orădeanului lie, un jucă
tor constant, care a avut un 
moment de vlrf In meciul cu 
Dinamo, cînd a înscris 3 go
luri campioanei. Acest trio do
mină și la capitolul eficacita
te : Lăcătuș 13 goluri, Gabor 
9. Iar lie 8. Poziția Interna

GABOR 
Lăcătuș 
lie 
Șoiman 
Geolgău 
Ciorceri

eficiența 
impetuo-

ționalului Geolgău, nu altul 
decît „omul de gol* de la 
Bratislava, este influențată de 
unele accidentări, dar craio- 
veanul are mai puțin scuza 
ineficacității în campionat. La 
fel și Soiman, cu doar un sin
gur gol. O impresie bună a 
lăsat Ciorceri. „săgeata lui 
B616ni“ punctînd de 6 ori dir 
numeroasele sale șarje, 
nu o dată s-au dovedit 
tibiie.

17
14
14
11
10
10 

frec- 
poa- 
toate

1. DIANU
2. Rednjc 

Teleșpan
4. Szabo
5. Negrilă 

Pisău

csal rapidă a lui 
t joc a „unsprezece- 
pceeam și cumulul
- ‘ " “”a „ca-

talesnit 
ta frun- 

îui lateral care „urcă*, 
vent. In atac 7 Tot ce se 
te, de vreme ce absolut 
„numerele 2“ de Pe lista evi- 
dențlaților Întrunesc calitățile 
cerute fundașului ofensiv...

Să menționăm prezența mu- 
reșanului Szabo, ajuns unul 
din oamenii de bază al echi
pei sale.

stingă
nut* de Negrilă la 
e galbene* au 
jreanului Dianu

ceea ce nu 
l «Hn meritele 

fundaș ofen- 
n extremă. Un 
aripă, ta eare 
rieșpan, șl Pi-

UNGUREANU LA... FOTOGRAFIE

ochiul cro- 
le fundașu-

LT£I
' cras Ase-
rjJui de care 

’mecanism sim- 
ieficient, ridică, 

ee trece acti- 
! de la această 
lere tulceană. 
fa-.ea numi see-
I <« aport, cu 
kionați activiști
II

Frumoasele acțiuni sportive 
de masă, acum Îmbogățite cu 
o serie de întreceri organizate 
in cinstea Zilei de 23 August, 
sint îndrumate și sprijinite de 
directorul acestei întreprinderi
— Ing. Constantin Duțu, de 
comitetul de partid (secretar, 
Vasile Stoian), de comitetul 
sindicatului (președinte, mai
strul Gheorghe Topală), de 
comitetul U.T.C. (secretar, e- 
lectricianul Dobre Mocăniță)
— de toți iubitorii sportului 
de Ia ICNUT.

Trei elemente de surpriză ta acest cla
sament al fundașilor stingă l 1. Desprin
derea dificilă a consacratului Ungu
reanu, handicapat — spunem noi — și 
de comportările inegale ale echipei sale; 
2. Grupajul „anonimilor* (Matei — Stana 
și chiar Ciocîrlan) ; 3. Poziția 
sub așteptări a cuplului Stă
nescu — Munteanu n, primul 
impunîndu-se. ta compensație, 
ta partidele Internaționale ale 
echipei sale, Iar al doilea plă
tind, poate, tribut unor „desco
periri* ofensive eu consecințe 
mal puțin pozitive în faza de
fensivă. în sflrșit. poziția sub 
așteptări a acestor doi ar pu-

Mijlocașii

VICTORIA UNUI

1. UNGUREANU
2. Matei 

Stana 
Ciocîrlan

5. Stănescu 
Munteanu

o explicație și ta 
fermă a lui Ungurea- 

o 
explica-

n

11
18
10
10

7
7 

titu-

car. 
lrezis-

„Vlrfurile“

tea avea 
larizarea 
nu la echipa națională, cu 
anume demobilizare, 
bilă, poate, dar nu justificată.

Fundașul stingă rămlne un 
post nu prea agreat In fot
balul nostru... O mențiune 
pentru sprintul final al ltd 
Stănescu. care poate anunța o 
candidatură la... Ungureanu.

ofensivi

„MARATONIST

DE CE TULBA?

teri bueureșteni, 
bincis, pentru 
Ha decembrie ți 
p militar a 
l pe tară ta 
b 240 localități 
kt 48 de tinere 
kdrat ta pa- 
Emos țațe, pa- 
lertea cucerind 
fond junioare 

lie rile de pre- 
|d. Antrenorul 
[ crede că Dol- 
ia Alexiuc, Au
la Chichifoi vor 
te Sandei Ton» 
rvat PE „LAN- 

terenuri de 
Ițe. din tota- 
paza din Ghen- 
[ de prichindei, 
Ecdt Alții tint 
I CU VIS DE 
kut CAMP1O- 
[trpd de incepd- 
t» 1972) ta ale 
prează eu Ml- 
krma echipa de 
[etan Orban ta 
Bulgariu ple- 
Mcea dimineață 
■ avlnd drept 
I de talente. 
IwA SE 1NTU-
1 terenuri țipe 
mprogramul an- 
frwiui de fotbal 
Itaniori, cu 340 
leu 30—40 de 
bentru a Incer
ta degetul. Ii 
iiceanu. L. Săt-

măreanu. Pantea, Negrea, Hai- 
du, Drăgan, Petre Mihai, Troi. 
Pe ultimul l-am găsit ta exer
cițiul funcțiunii, intre în
vățăceii săi din grupa 1970 
numărindu-se ți A. Varga, 
băiatul fostului hocheist. 
Priceputul ți atit de pasio
natul gospodar al bazei. Rudi 
Conradt, ne invită alături, la 
turneul final al echipelor de 
15—16 ani din Capitală, acțiu
ne inițiată de Steaua. CEA 
MAI TINARĂ divizionară „A* 
rimlne însă echipa de polo, pe 
eare harnicul antrenor Gheor
ghe Zamfirescu promite t-o 
plaseze cit de curînd ta lup
ta pentru înălțimi. Nota bene : 
dacă garnitura de seniori 
a fost reînființată mai de cu- 
rind, flacăra pasiunii pen
tru sportul cu mingea pe apă 
s-a menținut continuu, grație 
inimosului și respectabilului 
Fr. Crișan. „Mînjii* crescuți 
de el joacă azi pe prima sce
nă ! MAI E ÎNOT, mai e ci
clism, călărie, rugby, ar mai 
fi altele, dar o asemenea bo
gată activitate, o asemenea 
remarcabilă aplecare spre 
problemele mugurilor per
formanței — cum se simte 
imediat la clubul Steaua — e 
imposibil de redat în rînduri, 
totuși, puține. Am încercat 
doar o sumară radiografie, cu 
putere de exemplu ta spriji
nul afirmației inițiale s cresc 
frumos „stelele* de miine. 
Pentru Steaua, pentru ROMA
NIA

Cel mal des remarcat mijlocaș 
tac are paradoxal si cele mai 
reușite pe tabelul golgeterilor, 
două goluri la activ. Sub acest 
se detașează Dragnea, 
clasamentul „tunarilor*, cu 
15 goluri. Trecînd la alte vir-

DE LA F.R.F.

1. 
2.
3.
4.
5.

bAlan 
Mateuț 
Țicleanu 
Dragnea 
Ion Ion 
postului

1. TULBA
2.
3.
4.
5.

Una din cele 
cest clasament 
tasă, există. în 
jucător de Incontestabil talent, iar In 
al doilea rind el este unul din 
„virfnri* pentru eare joacă 
realmente echipa. în cazul lui 
Cămătaru și Augustin, doi 
consacrat! spărgători de front, 
se poate vorbi și de rolul lor 
pe o zonă mai mare — Au
gustin a ri jucat mijlocaș ta 
tur —. fapt care a sporit, fa
talmente. exigența cronicarilor, 
eu consecințele de rigoare ta 
acordarea literelor mari. Tul
ba. ..vârful de atac* al unei

mai mari surprize în a- 
pe posturi. O explicație, 
primul rind, Tulba e un

Cămătaru 
Angustin 
Ctmpeanu 
Sertov 

mici, a apărut

n

18
i;
ii 
n 
k 

mai
puținele 

echipe
ușor in prim-plan. la aceasta 
contribuind și golurile l- 
care au decis deseori în difi
cila luptă pentru puncte a 
echipei. Poziția lui Cîmpeanu 
ar fi putut să fie și mai bu- 
aă dacă traseele Iui în cadrul 
echipei ar fi fost mai precise, 
în sfîrșit, Sertov. ca și Tulba. 
a devenit omul de la care se 
așteaptă golul. Ceea ce 
seamnă enorm pentru un

in- 
vîrf.de a- 

puține 
doar 

aspect 
bine plasat în 

tuți cerute 
pala fiind acoperirea unei mari 
zone de teren —. aflăm aici 
explicația victoriei băimărea- 
nului Bălan, unul dintre cel 
mai harnici fotbaliști ai noș
tri. un ..
unei deosebite rezistențe 
efort Capitol la care 
cteanu, lucru atlt de bine 
a strălucit șl strălucește, 
acordăm credit și mezinului 
campionatului și al naționalei, 
Mateuț, plasat pe un excelent 
loc 2, avtnd și _6 goluri 
scrise 
te care îi 
pentru un 
facții. Ion 
13 apariții 
taculozității cu eare efectuează 
„regia*, in teren, la Rapid.

28
18
17
13 

princi-

Extremele stingă

SPRINTURILE MANEA"

ora
va

Miercuri 6 iunie 1984
10, la sediul F.R. Fotbal 
avea loc ședința Colegiului di
vizionar „A*.

L0TD-PR0N0SP0R7 INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 
1 IUNIE 

Extragerea I : 64 44
76 51 17 6 

Extragerea a TI-a :
33 11 52 67 59 77 

FOND TOTAL DE
GURI : 889.306 lei din
62.326 lei report la categoria 1.

46 21

31 82

79

23

CÎȘTI-
care

• Pentru concursul Pronosport 
de miine 3 iunie 1W4, ttnărul Cos- 
Ucă Scirlătescu din București, 
care la concursul din 2S aprilie 
a.o. a obținut un autoturism „Da
cia 1300”, precum și o suită im
portantă de alte cîștlguri, propu
ne următoarele pronosticuri:

1. F.C.M. Brăila — Gloria Bz. 
X; 1. Ceahlăul — C.S. Botoșani 1; 
* Gaz metan — P.C.M. Brașov 1; 

ROVA — Progresul Buc. 1, X; 
Metalul Buo. — Aluminiu 1; 
Armătura — Someșul 1, X; 7. 

C.F.R. Tim. — C.F.R. Reșița 1; 
8. U.T.A. — Minerul Cavnio 1; 
3. Arezzo — Como 1, X, 3; 10. 
Campobasso — Atalanta 1, 1; 11 
Cavese — Pescara X; 12. Triestl- 
na — Catanzaro X, 2.

3.
4.
5.
6.

„maratontst*, posesorul 
.......................... la 

Tt- 
știut. 
Să-l

ln- 
pentru Corvinul. Fap- 

lntăresc garanțiile 
viitor plin de satls- 
Ion datorează cele 
cu majuscule spec-

re
într-o perioadă clnd nu puțini con

testă menținerea jucătorului specializat 
ea veritabilă aripă, cîțiva atacanți ex
celent dotați pentru asemenea misiuni 
dau solide contra-răspunsuri. Giuleștea- 
nul Manea, „sprinterul cu 10 
Inimi*, domină grupul aripi
lor stingă și pentru că deține 
rolul de prim-solist In forma
ția iul. Băluță a prezentat ar
gumente asemănătoare cu ale 
feroviarului, in vreme ce Hagi 
— utilizat uneori pe acest 
post — datorează prezența pe 
podium inteligenței cu care a 
„prelucrat* baloanele din zona 
de teren unde a activat. Un 
caz deosebit îl reprezintă oră-

Iîn cadrul unui clasament individual, pe 
primele locuri s-ar afla jucătorii libero, 
care, așa cum se poate vedea, formează, 

pe primele trei locuri, un grupaj greu egala- 
bil. Să fie jocul libero-ulul mai potrivit pentru 
aparițiile la rampă ? In orice caz, longevitatea 
postului (Ștefănescu, Ursu, Ispir și chiar Stan
cu) trebuie legată de consumul redus față de 
solicitările celorlalte posturi.

2 Să vedem acum, eu titln de curiozitate, 
echipa celor clasați pe primul lor : 
MÂNU — DIANU, IORGULESCU. ISPIR, 

UNGUREANU — BĂLAN, BOLONI. KLEIN — 
GABOR. TULBA, MANEA.

O combinată interesantă între consacrați și 
„Intruși*.

Să o opunem echipei clasate pe locul doi : 
BUCU — REDNIC, BUMBESCU, URSU, MA-

1. MANEA 21
2. Băh'tă 19
3. Hagi 15
4. C. < corcescu 11
5. Nica 10

deanul C. Georgescu. Revenit in 
arenă dună nn srav accident, 
el domină, sub raportul efica
cității. întregul erup al re- 
marcatilor (11 goluri la activ), 
element necesar de luat 
seamă dacă ne gîndim la pri
ma și marea obligație a tri
coului cu nr. 11. Nica are ca
lități mult mai mari decît i 
le acordă locul nr. 5. El ră- 
mîne. însă, o știm, un „cam
pion al ratărilor"...

in

TEI — MATEUȚ, AGIU, CORAȘ — LĂCĂTUȘ, 
CAMATARU, BALUȚA.

3Cercetind tabelul primilor cinei, se im
pune ideea că între jucătorii internaționali și 
cel „de rind* ai campionatului există o dife

rență de angajament, consacrații menajîndu-se 
— firesc, pînă la un punct — in vederea ma
rilor derbyuri pe plan intern și extern. De 
asemenea, se poate spune că jucătorii echipelor 
deseori in dificultate incearcă mereu autodepă- 
șiri In campionat, ceea ce face ea valoarea 
lor (de moment) să crească. Acesta este, de pil
dă, cazul Iui Mânu, al Iui Dianu. Bălan, Agiu și 
al altora.

Această pagină pledează Indirect pentru pro
punerea legată de acordarea a TREI PUNCTE 
PENTRU VICTORIE. Un pas spre fotbalul de 
angajament ar însemna și activizarea așilor, 
ceea ce ar fi spre binele fotbalului nostru.



ION PAL IN FINALA C.E. DE BOX TINERET Dubla Intilnirc feminina de sah România - Polonia

TAMPERE. 1 (prin telefon). 
.Vineri. în două gale, s-au dis
putat semifinalele Campionate
lor europene de box pentru 
Tineret In prima, de după-a- 
miază, pugilistul român Ion 
Pal a realizat o aplaudată vic
torie ln fața Iul Omer Demit 
{Turcia), după o partidă inte
resantă. în care sportivul 
nostru s-a dovedit superior. E2 
va boxa duminică în finala 
categoriei , semiușoară cu bul
garul Cristo Furnikov, care l-a 
Intrectfl la puncte pe Michael 

rTarienfs (R.F. Germania). Pen
tru ceea ce a realizat pînă a- 
cum. Ion Pal merită sincere 
felicitări și urări de succes în

ultimul meci, cel în care va 
lupta pentru medalia de aur 
a C.E. de tineret Oricum, Ion 
Pal are, de pe acum, asigu
rată medalia de argint a pres
tigioasei competiții.

La „semimuscă" reprezentan
tul nostru Florin Manea a fost 
Învins la puncte de Rene 
Breitbart (R.D. Germană), du
pă o partidă destul de echili
brată. Astfel, sportivul român 
a obținut medalia de bronz a 
Campionatelor europene.

în cea de a doua reuniune, 
de seara tlrziu. au urcat ln 
ring alțl doi sportivi români:

Ion Lavrente (muscă) și Ște
fan Drișcu (mijlocie mică). La
vrente a avut ca adversar pe 
iugoslavul Zenko Mutici, de ca
re a fost întrecut la puncte, 
după o partidă echilibrată in 
care sportivul român a făcut 
tot ce i-a stat în puteri pentru 
a termina victorios. Celălalt 
semifinalist. Ștefan Drișcu, l-a 
intîlnit pe sovieticul Oleg Vol
kov, un boxer puternic cu lo
vituri năpraznlce șl bune cu
noștințe tehnico-tactlce. In re
priza secundă Drișcu a recep
ționat o lovitură la stomac și 
a fost abandonat.

PUTERNICĂ REVENIRE A OASPETELOR

TURNEUL DE TENIS DE LA ROLAND GARROS

J BERLIN, 1 (Agerpres). în 
, cadrul competițiaX internațio- 
, nale feminina de handbal de 
Fla Neubrandenburg (R.D. Ger- 
’ mană),*' selecționata > României 
a Înving scorul de 32—1T 
<17—1) -■ fejrezentativa Bulga- 

'riei. CeflnMt buni jucătoare 
de Pe teren .1 foet Mariana 

j Owi, autoarea ’ a 12 goluri. 
j$nU-uajdt joc; echipa UJLSX 
ță IntrecHâ ea 31—18 (17—6)
i formația eecnndă a R.D. Ger
mane.

PARIS. La Roland Garros 
au continuat întrecerile din 
cadrul «internaționalelor” de 
tenia ale Franței. în turul 
dai. Virginia Raziei a dispus 
eu 8—3. 6—2 de americanca 
Kathy Jordan (cap de seria 
nr. B). Alte rezultate r Larisa 
Savcenko — Myriam Schropp 
*—£ 4—4. 6-3. Eva Pfaff — 
Isabell Vernhes 6—3. 3—8,
8—1. Laura Array* — Jo Duri* 
8—2. 5—7. 6—2. Martina Navra
tilova — Marcella Mesker 6—1, 
8—1. Manuela Maleeva — 
Yvonne Vermaak 6—2. 6—1 t
bărbați : Jarryd — Edberg 
6—4. 3—6. 7—6. 7—8. Noah —

Boileau 6—4. 6—I. 6—4. Higue
ras — Seguso 8—3. 6—4. 6—4, 
Lendl — Martinez 6—1. 6—0, 
6—1. Novacek — Clerc 2—6, 
6-2. 6—3. 3—6. 8—6. McEnroe — 
Testerman 6—4. 6—1,
Wllander — Alexander
6—X. 6—3 : dublu : Năstase. 
Clere — Dickson. Gunnarsson 
6-4. 6—4

In proba de dublu (f) Loci* 
Romanov (România) — Manuel* 
Maleev* (Bulgaria) au Învins tn 
primul tur perechea Rina Einy 
(Anglia), N'erid* Gregory 
(Australia) cu 6—4, 6—2.

in penultimul tur al dublei 
tntilnirl feminine de săli 
România — Polonia, care se 
desfășoară la Eforie Nord, 
formația de senioare a oasoe- 
telor (iucînd eu piesele albe) 
a avut o revenire puternică si 
a redus la minimum handi
capul pe care-1 suporta. Re
prezentantele tării noastre, 
lucind neinspirat, n-au reu
șit să clstige nici o partidă I 
Patru tntilnirl s-au Încheiat 
remiză s Mazyark* — Poli- 
hroniade. Erenska — Nu tu, 
Sikora — Jlemaa si Nagroeka 
— Ionesco. Două dintre Ju
cătoarele de bază ale lotului o- 
limpie român au pierdut t 
Pogorevicl la Sosnowska si 
Baumstarck la Szmacinska. 
Așadar. <—2 in favoarea po-

In scorul general.' 
română conduce cu 

14.5. dar iucătoarele 
vor avea albele în ul- 

tur. Să sperăm că ele 
să valorifice avantaiul 

mutări.

lonezelor. 
formația 
15,5 — 
noastre 
timul 
vor sti 
primei

Junioarele au „lăsat" pri
ma remiză ln partida Lisowska 
— Boieu. Olărasu obtinînd a 
patra victorie consecutivă la 
Autowiez. Scorul este 9.5 — 
•A

Turul ciclist al Italiei

MOSER CONTINUA

Turneul internațional de polo-juniori

IN PRIMA ZI, ROMANIA POLONIA 17-4

COMPETIȚII ȘAHISTE SA FIE LIDER

PESTE HOTARE

C I. O 90 DE ANI

Ieri dupâ-amiază a început 
la bazinul de polo de la Ștran- 

;dul Tineretului din Capitală, 
.turneul internațional al tării 
noastre,' la care participă se
lecționatele de juniori din 
Bulgaria, Polonia, România și 
^Ungaria.

Echipa țârii noastre a debutat 
.victorioasă. Tinerii poloiști ro
mâni au jucat în compania se
lecționatei Poloniei, valorificin- 
ttu-5i superioritatea de ansam
blu 31 desprinzîndu-se în me- 
srituogi jl categorici învingători: 
^7-4 (2-M, 6—2, 5-1, 5—0).
'Au marcat : Geambașu 5,

Grancerof și Nu(u — cite 1 
Măhălean 2, Tufan, Fruth, 
Chețan, Blaga. Golgeterul echi
pei Poloniei: Lucziak 2.

In deschidere, formația Un
gariei s-a dovedit mai sigură 
dedt cea a Bulgariei, cîștigind 
cu scorul de 16—6 (1—2, 5—2,
5—2, 5—0). Cei mal eficace t 
Urogi (Ungaria) 4, Rai ce▼ 
(Bulgaria) 2.

PARIS, 1 (Agerpres). — 
Vineri, la Paris. în marele am
fiteatru al Sorbonei a avut loc 
o ceremonie prileiuită de ani
versarea a 90 de ani de Ia în
ființarea Comitetului Interna
țional Olimpic și de la adop
tarea 
Pierre 
institui 
derne. 
cipat ___________ ________
Franjo is Mitterrand, membri ai 
CIO. reprezentanți al vieții 
sportive din Franța si de pes
te hotare.

propunerii francezului 
de Coubertin de a se 
Jocurile Olimpice mo- 

La festivitate au parti- 
presedintele Franței.

HAVANA. 1 (Agerpres). — In 
runda a opta a turneului inter
național de șan de ta Oenfuegoe 
(Cuba), maestrul român Minai 
Ghindă a remizat ou Joee Vilei*, 
egalitatea fiind consemnată șl In 
partidele Diaz — Gufeld, Palermo 
— Meduna. Nougueta* — Csom, 
Ochoe — Tatei, ln olasament, pe 
primele locuri se află Tatal (Ita
lia) șl Nogueira (Cuba) ou alte 
5 p, urmați de Meduna (Ceho
slovacia) 4,5 p (1). Ghindă (Ro
mânia) 4,5 P, Gufeld (U.R.S.S.), 
Csom (Ungaria) alte 4 p.

BUDAPESTA, 1 (Agerpres). — 
După două runde, in turneul in
ternațional feminin de șah de la 
Budapesta ln clasament conduce 
maestra sovietică Alehina cu 1 p, 
urmată de Grosz și Casz (ambe
le din Ungaria) cu cite 1,5 p. In 
runda a doua, Alehina, cu piese
le negre, a cîștigat 1a VOiaka, 
Szadal a pierdut la Grosz, Cson- 
klcs a remizat ou Kasz. Eugenia 
Ghindă a Întrerupt fet poziție 
complicată, cu poloneza PyteL

sosire
Sergio Santimaria. 

Învins la sprint pe
Pierre-Henry Ment- 

primul pluton seîn
9 concurenți, în timp ce 
doilea, cîștigat de elve- 
Urs Freulen, erau peste

Ajuns la cea de-a 14-a 
etapă, Turul ciclist al Italiei 
il are lider în clasamentul 
general tot pe Francesco Moser.

Ieri, pe traseul dintre Lerid 
— Alessandria (204 km), pri
mul a trecut linia de 
italianul 
care l-a 
francezul 
hour, 
aflau 
in al 
țianul
10 rutieri. Iată primii clasați 
(timpi cu bonificație): 1. Santi
maria 4 h 40 : 20 ; 2. Menthour 
4 h 40 : 50 ; Emmanuele Bom- 
bini (Italia) 4 h 40 : 54; Juan 
Fernandez (Spania) 4 h 41 : 2X 
învingătorul a realizat o viteză 
medie orară de 43,182 km. As
tăzi are loc o etapă 
cronometru
iar mîine este zi de pauză.

contra-
(38 km), a 15-a,'

Turneul continuă astăid, de la 
ora 17, cu partidele Ungaria — 
Polonia și România — Bulgaria. 
Mîine, de la ora 10 : Bulgaria 
— Polonia și România — Un
garia. (M.N.).

SE INTENSIFICA 
PREGĂTIRILE™

Intre 4 și 10 Iunie, la București șl Clmpuluuj Muscel

FINALELE CAMPIONATELOR DE CICLISM PE ȘOSEA
Luni după-amlază va avea loo 

pe autostrada București — Pi
tești. prima probă din cadrul 
campionatelor naționale de al- 
cUsm rezervate seniorilor: con
tratimpul pe echipe, 100 km. în
trecerile vor începe la ora 17, 
ou startul tehnio de la borna

km. 15. In continuare, in zilele 
de 7, 8 șl 10 Iunie se vor des
fășura, ln cadrul acelorași cam
pionate, probele de contratimp 
individual, semifond șl fond, a- 
lergărlle fiind găzduite, de data 
aceasta, de orașul Cîmpulung- 
Muscel.

I
I
I

Menotti intre triumf și decepție
Cesar-Luis Menottl, antrenorul cel mal adulat, 

oel care a dus la victorie echipa de fotbal a 
Argentinei la campionatul mondial desfășurat 
In 1978, in „Țara tangoului*, a căzut din gra
țiile întocaților săi suporteri — șl nu numai ale 
lor (!) — după insuccesul la C.M. din Spania 
șl. cu prestigiul oarecum șifonat, s-a angajat la 
bogatul club catalan C.F. Barcelona. Se aștepta 
ca Menottl, cu o trupă de „14 carate*. In frunte 
cu compatriotul său Maradona, să meargă din 
succes în succes, iar „Barța* să cîștige marile 
competiții Interne și internaționale in care era 
angajată. Dar lucrurile n-au stat deloo așa și, 
evident, suporterii, conducătorii clubului, presa 
etc. n-au fost deloo mulțumiți. Consecința: Ce
sar-Luis Menotti a anunțat că nu-șl mal pre
lungește contractul cu C.F. Barcelona: „Plecarea 
mea este o problemă strict personală I... Sint 
decepționat de foarte multe lucruri din fotbal. 
Am 20 de ani de cînd muncesc pentru fotbal și 
mă simt obosit. Acum vreau să mă odihnesc

din

I

mă simt obosit. Acum vreau să mă ____
pină in decembrie și apoi voi mal vedea 

Cită deosebire între Menottl triumfătorul 
1978 ș! Menottl decepționatul din 1984 I

- base-ballul
cit la cursele de 
(75 784 430). In 
ment urmează:

I

I

Pe primul loc
Pentru prima oară 

din 1951, cursele de cal 
n-au mal deținut locul 
nr. 1 în ceea ce priveș
te numărul spectatori
lor, iubitori de specta
cole sportive, din S.U.A. 
Potrivit bilanțurilor în
tocmite pentru anul 
trecut, pe primul loo 
s-au aflat meciurile de 
base-ball, care au atras 
în tribune 78 051 343 de 
spectatori, cu cîteva 
milioane mal mulți de-

cal 
clasa- 

____ ________ auto
mobilismul. fotbalul a- 
msrican, baschetul, ho
cheiul pe gheață eto.

Explicația acestui ne
așteptat succes al base- 
ballulul este introduce
rea lui pe scară largă 
în cadrul universități
lor, meciurile lnter-stu- 
dențești umplind, de 
fiecare dată, tribunele 
diferitelor stadioane.

Peste 8 000 de canotori legitimați 
in Noua Zeelandă

In 1978, vă mal a- prima oară In Istoria 
intițl poate, pentru regatelor canotajului.

...pentru turneul final al C.E. 
din Franța. Joi seara s-au des
fășurat alte două meciuri de ve
rificare. Este vorba de echipa 
Spaniei, care a jucat la Buda
pesta, cu aceea a Ungariei (scoc 
1—1) șl de selecționata Belgiei, 
care a evoluat pe teren propriu, 
la Beringen, ln compania forma
ției olandeze P.S.V. Eindhoven, 
cu oare a terminat la egalitate: 
5—1 (1—1). Pentru gazde au mar
cat Voordeckers (min. 25) șl 
Degryse (mln. 55), Iar pentru o- 
landezl Hysen (mln. 26) șl Van 
Aerie (min. 82). BELGIA a ali
niat lotul: Munaron — Benquln 
(mln. 46 Grun), Lambrich ta (mln. 
46 de------- ---------- " -----"Greef), Clijsters, de Wolf

se oucură de un număr 
tot mal mare de practl- 
canțl. In acest sens tre
buie arătat că numă
rul canotorilor legiti
mați este de 8 000 șl că 
la ultima ediție a cam
pionatelor naționale, 
desfășurate recent, ta 
startul diferitelor probe 
s-au _ 
fiștl 
oeea 
tem,

n

aflat 1OM de schi- 
șl 500 de schlfiste, 
ce. să recunoaș- 
este Impresionant.

campionatele mondiale 
s-au desfășurat 1a „ca
pătul lumii*, pe lacul 
Karaplro din Noua Ze
elandă. Evenimentul a 
constituit un mare suc
ces propagandisto pen
tru acest sport, care, 
cu fiecare an de atunci.

Concurs inceput și— încheiat la 5,51 m I î
Trei dintre marile ve

dete ale săriturii cu 
prăjina, atlețli francezi 
Thierry Vigneron (fos
tul recordman mondial 
cu 5,83 m — ln 1983), 
Pierre Qulnon (șl el 
fost recordman al lu
mii cu 5,82 m — 1983) 
șl Patrick Abad* 
fost invitați, nu 
mult, să la parte 
un concurs La Los 
geles, pe „Drake 
diurn*, cu prilejul I___
niril tradiționale dintre 
echipele studențești ale 
UCLA șl USC. Din cau
za unei defecțiuni or
ganizatorice (programul

de

i An- 
Sta- 

tnffl-

concursului a fost de- i
vansat in ultimul mo
ment), cei trei săritori I
francezi au venit ttrzla 
la stadion, n-au mal I
avut timp să se „În
călzească* șl pentru că. !
ta acest timp, ștacheta 
se afla la 5,51 m, ei au I
fost obligați să intre in 
concurs la această Inii- I 
țlme I Șl, bineînțeles, 
nici unul n-a reușit să I 
treacă, ei fiind elimi
nați din Întrecerea cîș- 1 
tigată, in cele din ur- ' 
mă, de vest-germanul 
GOnther Lohre ou un 
rezultat de... 5,51 m 1

(min. Baecke) — Vercauteren 
(mln. 60 Mommens), Vanderey- 
cken (min. M Verheyen), Ceu- 
lemans, Claesen (min. 44 Czer- 
niatlnsKy), Coeck (mln. 64 Tbeu- 
nls), Vorderckers (min. 46 de 
Gryse).

In partida de la Budapesta, 
spanloitl s-au impus in prima 
repriză, Mnd au oondus cu 1—I 
(Bincon in mln. 22), după care, 
in repriza secundă, apărarea lor. 
In frunte 
permlțînd 
a aliniat 
Urqulaga, 
Camacho ____ r ____ ,
lego (min. 45 Francisco), GordiUo 
(mln. so Alberto) — Santillans 
(mln. 57 Sarabia), Bincon (mln. 
42 Carrasco).
BAYERN MONCHEN A CIȘT1- 
GAT „CUPA R. F. GERMANIA"
Finala „Cupei R.F.G.*, desfășu

rată la Frankfurt pe Main (58 0M 
de spectatori), intre Bayern M Ou- 
Chen și Borussia MOnchengladbach, 
a fost foarte pasionantă. Borussia 
a deschis scocul prin Mill tn min. 
33, apoi Dremmler (mln. 82) a 
egalat. Au urmat prelungirile, 
dar soorul a rămas egal: 1—1. 
După loviturile de pedeapsă, sco
rul general a devenit insă 5—7 
pentru Bayern (7—4 la 11 tn). 
Pentru învingători au transformat 
penaltyurile Lerby, Nachtwelh, 
Grobe, K.H. Bummenigge, Drem
mler, Martin șl M. Bummenigge, 
iar pentru Învinși Herlovsen, Bo- 
rowka, Bruna, Crietu, Hannes șl 
Frontreck. In ambele formații au 
evoluat mal mulți internaționali.

La Bayern: Pair (Belgia), Drem- 
mler șl K.H. Bummenigge (R.F.G.) 
și Lerby (Danemarca). La Boru
ssia: Matthlus și Bruns (R.F.G.),

LOTUL PORTUGALIEI 
PENTRU C.E.

ou Arconada, a cedat, 
egalarea. SPANIA 

formația: Arconada — 
Meceda, Goicoechea, 

— Senor, Victor, Gal-

Federația de fotbal din Portu
galia a comunicat miercuri seara 
lotul definitiv care va participa 
la turneul final al C.E. din Fran
ța. lată lista celor 20: portari i 
Bento (Benfica), Damas (Portl- 
monense), da Silva (Setubal); 
fundași: Pinto, Luis Gomes, En
rico Gomes, Pereira (F.C. Porto), 
Magalhaes, Lopes (Benfica); mij
locași: Pacheco, Frasco, Sousa 
(F.C. Porto), Santos, Veloso, 
Chalana (Benfica): înaintași: Fer
nando Gomes, Verpielinho (F.C. 
Porto), Nene, Diamantino (Benfi- 

Jorado (Sporting).ea).

ȘTIRI, REZULTATE
Președintele ad-lnterim al
* ‘ Jacques Georges, a

..................... ediția 
,Cu-

U.E.F.A., _ «
anunțat că tnceplnd din 
viitoare finalele „C.C.E.* șl ... 
pel cupelor* se vor desfășura pe 
terenuri neutre. Desemnarea o- 
rașelor respective se va face îna
intea sferturilor de finală.
• In meci amical, la East Ru

therford t S.U.A. — Italia 5—0.
• Steaua roșie Belgrad a cîști

gat campionatul Iugoslaviei, ter- 
mlntnd la egalitate (2—2) în ulti
ma etapă cu Sarajevo. Ea cuce
rește titlul pentru a 15-a oară.
• Campionatul șl „Cupa Tur

dei* au fost dștigate de echipa 
Trabzonspor.

La închiderea ediției

BMRfN IOTUL REPREZENTATIV 2-1 (1-1)

Spartachiada națională etiopiana
Stadionul centrat din Addis-Abeba a fost re

cent gazda unei impresionante competiții spor
tive cu caracter de masă: finalele primei ediții 
a Spartachladei naționale etiopiene. In fazele el 
preliminare au luat parte peste 250 000 de tineri 
șl tinere in cadrul unor Întreceri la atletism, box, 
ciclism, fotbal etc., care au evidențiat nenumă
rate talente pentru sportul de mare performanță, 
mal cu seamă la atletism. Biklla Abebe, Mlrtus 
Yfter și alți mari alergători care au făcut faima 
atletismului etiopian și-au găsit destul înlocui
tori.

Rubrica realizată 
de Romeo VILARA

BRUXELLES 1. (prin tele
fon). Selecționata României, 
care se află într-un turneu de 
pregătire în vederea campio
natului european, a susținut vi
neri seara un joc amical cu 
echipa belgiană Beveren, cam
pioana tării. Meciul s-a în
cheiat tu scorul de 2—1 (1—1) 
în favoarea gazdelor. Jocul nu 
s-a ridicat la un nivel deosebit. 
Echipa României a manevrat 
bine la mijlocul țerenului. dar 
a păcătuit prin ineficacitate.

Scorul a fost deschis 
chica 
prin 
11. în 
minut. «_____  _ «___
bară. în minutul 30. libero-ul 
echipei române. STEFĂNESCU, 
a egalat. Din minutul 39. an-

trenorii echipei române au 
fortat ofensiva, prin introduce
rea înaintașului Lăcătuș si a- 
poi a lui Hagi. în locul unui 
mijlocaș si al unui fundaș, dar 
linsa de eficacitate s-a păstrat 
Golul victoriei a fost 
după pauză. în minutul 
MARTENS.

înscria
61. de

aliniat

_ _ ___ __ de e-
gazdă. care a marcat 
COUSTEAU. în minutul 
replică, după numai un 
Ticleanu a șutat în

Echipa României a 
formația :

Iordache (min. 46 Moraru) — 
Rednic. Ștefănescu. Iorgulescu, 
Ungureanu (min. 46 Hagi) — 
Ticleanu (min. 39 Lăcătuș), 
Andone. Boloni. Klein — 
Coras, Cămătarii.

' R. RIBAUDOT

„La Derniere Heure" 
Bruxelles
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