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Miercuri, a sosit la Varșovia 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
care, in fruntea ■ delegației de 
partid si de stat a Republicii 
Socialiste România, face o vi
zită oficială de Drietenie in 
Republica Populară Polonă, la 
invitația tovarășului Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al 
Cotniiefului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polo
nez, președintele Consiliului de 
Miniștri, si a conducerii supe
rioare de stat a Republicii 
Populare Polone.

Ceremonia sosirii înaltilor 
soli ai poporului român a avut 
loc pe aeroportul Okecie, din 
Varșovia. La ora 11.00 — ora 
locală — aeronava preziden
țială românească a aterizat

La coborîrea din avion to
varășul Nicolae Ceausescu, to
varășa Elena Ceausescu, cei
lalți membri ai delegației de 
partid si de stat a Republicii 
Socialiste România sint salu
tați cu deosebită căldură de 
tovarășul Wojciech Jaruzelski. 
Cei doi conducători de partid 
si de stat isi string miinile. se 
îmbrățișează cu prietenie. Pri
mul secretar al C.C. al 
P.M.U.P. adresează, de aseme
nea. tovarășei Elena Ceausescu 
un cordial bun sosit in Repu
blica Populară Polonă. Este 
prezent, de asemenea, la scara 
avionului, pentru a-i saluta pe 
tovarășul Nicolae Ceausescu si 
oe tovarășa Elena Ceausescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone, 
tovarășul Henryk Jablonski.

Din delegația de partid și de 
stat a țării noastre fac parte 
tovarășa Elena Ceaușescu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim vl- 
ceprlm-ministru al guvernului, 
precum și tovarășii Constantin 
Dăscălescu, membra al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim ministru al gu- 
veruului Republicii Socialiste 
România, Ion Stoian, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C. C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, 
Gheorghe Petrescu, membru al 
C.C. al P.C.R., viceprim-minis- 
tru al guvernului, Constantin 
Mitca, membru al C.C. al 
P.C.R., consilier al secreta
rului general al Partidului Co
munist Român și președinte
lui Republicii Socialiste Româ
nia. Ion Cosma, membru al.C.C. 
al P.C.R., ambasadorul Româ
niei la Varșovia.

Tovarășului Nicolae Ceausescu 
și tovarășei Elena Ceausescu, 
tovarășului Wojciech Jaruzelski 
le-au fost oferite de către 
pionieri polonezi frumoase bu
chete de garoafe albe si roșii.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
Si tovarășa Elena Ceaușescu 
sini salutați eu cele mal alese 
sentimente de stimă și prețuire 
de către membrii ambasadei 
tării noastre la Varșovia, că
rora li s-a alăturat un numeros 
grup de români eare lucrează 
în diferite domenii ale cola
borării cu Polonia.

Pe aeroport se afla un mare 
număr de varșovieni. eare au 
făcut solilor poporului român o 
primire entuziastă, au aclamat 
pentru prietenia dintre parti
dele. țările si popoarele noas
tre. Tovarășul Nicolae 
Ceausescu si tovarășa Elena 
Ceausescu au răspuns cordial 
manifestărilor de simpatie si 
prețuire ale reprezentanților 
populației Varșoviei.

După primirea defilării gărzii 
de onoare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceausescu s-au îndreptat. îm
preună eu tovarășii Wojciech 
Jaruzelski și Henryk Jablonski, 
spre reședința Parkowa ce 
le-a fost rezervată pe timpul 
șederii in capitala Poloniei.

Locnitorii orașului an intîm- 
pinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu cu deosebită 
stimă. Atmosfera de sărbătoare 
ce le-a fost rezervată primirii 
oaspeților dragi din România a 
fost întregită, pe întregul tra
seu străbătut, de numeroase 
drapele românești și poloneze, 
arborate de-a lungul străzilor, 
de urările de bun-venit adre
sate de locuitorii orașului, de 
muncitorii varșovieni tovară
șului Nicolae Ceausescu si to
varășei Elena Ceausescu, 
poporului român. Ia adresa 
dezvoltării continue a priete
niei dintre țările, partidele si 
popoarele noastre. în folosul 
socialismului si al păcii.

★
Miercuri după-amiază tova

rășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a avut o intîlnire eu tovarășul 
Wojciech Jaruzelski, nrim-se- 
creiar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Polone.

A participat tovarășa Elena 
Ceaușescu, membra al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim vleeprim-minis- 
tru al guvernului.

fntîlnirea a prlleiuit na prim 
schimb de păreri Intre condu
cătorii de partid șt de stat ai 
României șl Poloniei, care s-a 
desfășurat sub semnul priete
niei si stimei ee caracterizează 
relațiile dintre partidele, țările 
si popoarele noastre

★
Miercuri. C iunie, au început 

convorbirile oficiale intre tova-

(Continuare în pag. a 4-a)

Patru decenii de viață nouă, liberă, prosperă

ACTIVITATEA SPORTIVĂ ÎN PAS 
CU ÎMPLIMIRILE SOCIALISTE ALE PATRIEI

LA ÎNCEPUT A FOST „CEVA OINĂ"
DAR PROIECTELE SÎNT MARI SI

5 ÎNDRĂZNEȚE
Bucuroși de oaspeți, ca toti 

moldovenii, vasluienii sint ori- 
cînd gata să-ti povestească, 
peste ceea ce cunoaștem din 
istorie, ce au aflat ei din moși 
strămoși, despre Podul înalt 
si măreția lui Stefan Vodă, 
despre sergentul Constantin 
Turcanu sau Penes Curcanul, 
cum a intrat in legendă, prin 
versul lui Alecsandri. unul

dintre bravii noștri luptători 
în războiul pentru indepen
dentă

'Județul VASLUI

...Cind ajung la sport, vas
luienii devin mai scumpi la 
vorbă. Cuvintele pierd din ca-

Atletismul place, iși formează noi și pasionați adepts printre 
copiii și tinerii vasluieni. O promisiune pentru marea perfor
mantă. tn imagine, o secvență dintr-un concurs de cros orga

nizat in orașul de reședință a județului.»

den ta obișnuită. Este, desigur, 
de apreciat sinceritatea oame
nilor acestor meleaguri, care 
in loc să se laude cu te miri 
ce fapte sportive îti mărturi
sesc limpede, prin cuvîntul Iul 
Călăiță Merchea. președintele 
C.J.E.F.S. : „La noi. puțină 
oină la Liceul «Gh. Roșea Co- 
dreanu- din Bîrlad. unde pro
fesorul Simion Vasiliu a mal 
adus io prim-plan. treptat, dar 
modest, atletismul si fotbalul... 
Și tot ceva oină, spre Murgeai, 
la Vulcani $1 Bogdănesli. prin 
pasiunea altui profesor. Vasile 
Tămășanu. Ceva oină se iuca 
sl la Stănilești. aproape de 
Huși. Aș aminti, ia fine, si de 
o echipă de fotbal ; se chema 
A.S. Polodu — de ee așa. ni
meni nu știe. Activa la Bîrlad. 
pe lingă podul Pescăriei...".

Intre IERI șl ASTĂZI ca 
peste tot in tară, distanta a- 
pare uriașă. După 1950 au a- 
părut primele nuclee fotbalis
tice in Bîrlad si o echipă — 
Gloria — care a ajuns tn Di
vizia „B". A apărut apoi, rug- 
byul sport care si-a atras în

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag t-3)

A 22-a ediție a „Trofeului Carpati" la handbal masculin

ROMÂNIA A ÎNVINS, IN EXTREMIS, S.U.A.: 20-19!
• Azi, tricolorii joacă cu formația R.D. Germane, campioană olimpică

TIMIȘOARA. S (prin telefon), 
în mijlocul aceluiași interes ge
neral, cea de a 22-a ediție a 
„Trofeului Carpați" la handbal 
masculin a continuat miercuri 
in sala Olimpia cu meciurile 
rundei a doua. Excepttnd in- 
tîlnirea dintre echipa Uniunii 
Sovietice și reprezentativa se
cundă a tării noastre, celelalte 
două partide au fost de mare 
luptă, cu victorii obținute In 
ultimele clipe de joc.

ROMANIA ..A" — S.U.A.
20—19. De necrezut și totuși a-

arZULTATK TKHN1CX
ROMANIA - S.U.A. 20-1» (12-7)
R. O. GERMANA - SUEDIA 23-22 (10-11)
ROMANIA „8" - U.R.S.S. 21-24 (4-15)

PBOGSAMUL DX AZI î
Oro 15.30 : ROMANIA „B*
Om 17 : U R.S.S.
Or» 11.30 : ROMANIA .A*

- SUEDIA
- S.U.A
- R. D. GERMANA

A 27-a edifie a Regatei Snagov la caiac-canoe

PROBELE DE CANOE DUBLU DOMINĂ AFIȘUL
Astăzi, mîine si sîmbătâ. la

cul Snagov va fi gazda tra
diționalei regate internaționale 
de caiac-canoe care ti poartă 
numele. Cu o participare mai 
bogată decît la edițiile pre
cedente — vor fi orezentî ca- 
iaciști și canoisti din 9 țări, 
unele cu o forță binecunoscută 
în lumea acestui sport, U.R.S.S., 
R.D. Germană Ungaria. Polo
nia etc. — Regata Snagov se 
anunță ca unul din evenimen
tele importante ale actualului 
sezon international.

Alături de oaspeții de peste 
hotare, la startul celor 13 probe 
ale programului (oe distantele 
olimpice de 500 si 1 000 m) se 
vor alinia toti fruntașii caia
cului si cafioei românești. După 
regatele Internationale din 
prima parte a sezonului, de 
„rodaj" pentru component!! lo
tului national. Regata Snagov. 
așezată Intr-un moment im
portant al perioadei competi
tionale. va oferi primele con
cluzii referitoare la nivelul de 
pregătire atins de .tricolori". 
Ia valoarea reală a unor ti
neri promovați în lot. Fiecare 
din cele 13 probe are nota el

Echipajul de caiac 4 (Velea — Lețcaie — Constantin — Fedosei). 
campion mondial anul trecut la Tampere

devărat Selecționata țării noas
tre a fost la un pas de a pro
duce o surpriză neplăcută su
porterilor săi. reușind doar tn 
ultima secundă să marcheze 
golul unei victorii in extremis 
în fața reprezentativei S.U.A. 
După o primă repriză excelen
tă in care au acționat cu calm 
in ofensivă, reușind să Înscrie 
goluri de o rară frumusețe, 
șl s-au apărat mobil, agresiv, !n- 
chizînd toate culoarele de șut 
adversarilor, jucătorii noș
tri au mai menținut a- 
cest ritm doar citeva minute

din repriza a doua. După ce 
au condus cu 14—8 in min. 32 
ei au oprit motoarele oferind 
astfel partenerilor o șansă ne
sperată. Este drept că șl Înlo
cuitorul lui Buligan, Munteanu, 
n-a mai fost la Înălțime. Așa se 
face că handbaliștii americani au 
•nscris 3 goluri consecutiv (14—11 
In min. 37). apoi după un gol

Hristache NAUM 
Călin ANTONESCU

(Continuare in pap 2-3)

Campionatele Internationale de lupte ale României

IA ST Afli - SPORTIVI Dl VALOARE DIN 12 ȚĂRI

de interes — chiar dacă apar 
șl mari favoritl. cum ar fi 
Costică Olaru In probele de 
canoe simplu —, dar cele mai 
așteptate sint. fără îndoială, 
cele două probe de canoe du
blu care oferă cea mai spec
taculoasa rivalitate de moment 
in canoea noastră. Intre echi
pajele Ivan Patzaichin — Toma 
Simionov. campioni olimpici si

de trei ori campioni mondiali, 
șl Dumitru Betin — Feodor 
Gurei. medaliatl cu bronz la 
C.M. de anul trecut de la 
Tampere la C 2 — 500 m. In
trat! mai repede tn formă In 
această primăvară.

Azi. In reuniunea inaugurală, 
sint programate (de la ora 
18,30) seriile probelor de 
1000 m.

După participarea la campio
natele europene de la J8nk8- 
ping si la o serie de puternice 
turnee internaționale disputate, 
de asemenea, peste hotare, 
luptătorii români vor susține. 
Incepînd de mîine oină dumi
nică. un nou examen deosebit 
de important pentru bilanțul 
general al sezonului comneti- 
tional al acestui an. Prilejul 
este oferit de Campionatele 
internaționale de lapte ale 
României, competiție de recu
noscută valoare, ajunsă la cea 
de a 23-a ediție. Importanta 
întrecerilor care Încep vineri, 
tn sala Floreasca din Capitală, 
este subliniată si de faptul că 
la aceste campionate si-au a- 
nuntat participarea echipe ex
trem de redutabile cum sint.

de exemplu cele ale Uniunii 
Sovietice si Bulgariei, precum 
si alte formații tn componenta 
cărora figurează campioni ed 
medallați la Jocurile Olimpice, 
campionate mondiale si euro
pene.

Au confirmat participarea 11 
echipe reprezentative de lupte 
greco-romane șl libere de peste 
hotare. Primii oaspeți — spor
tivii din Siria. Cuba. Finlanda, 
Polonia. S.U.A.. astăzi fiind 
așteptat! luptătorii din Bul
garia. Canada Cehoslovacia. 
R.D Germană Uniunea Sovie
tică si Iugoslavia. Este posibil 
să participe sportivi din Gre
cia si Turcia.

(Continuare ta nap. a 4-a)



ATRU DECENII DE VIAȚĂ NOUĂ, LIBERĂ, PROSPERĂ
(Urmart lin t,ag 1)

Sfirșit de săpfămînâ sportivă la Pitești

riad cele mai multe sim
ții acolo unde s-a format 

tel de scoală a sportului 
balonul oval Ne amintim 

de atletism de cunoscutul 
tet aruncător de sulit.5 AIp- 
ndru Bizim fost camoion 
tional fiu al Vasluiului 
sconerit în acest iudet. S> 
I din Vaslui s-au lansat în 
irformantă voleibaliștii Du- 
itru Rotaru si Dori» Poros- 
cu caiacistu) Alexandru 
sântă handbalista Elena Le
ite si gimnasta Liliana Bălan 
mnioană mondiala universl- 
ră în 1983 
E dreot majoritatea celor a- 
intiti mai sus nu s-au format 

vatra județului acolo •’oar 
i început urcușul sore mă- 
strie. Dar oamenii locului se 
îndresc cu snortivii sus-amin- 
ti (si desigur si eu alții cu 
igbysfil de la Birlad oe care 

orezentăm în tableta alătu- 
ită). La rîndul 
lieni nu îsi 
teodată revin 
stale Drintre 
idrumat nrimii oasi ne dru- 
iul oerformantei unul dintre 
testia fiind si ornfesorul De-
★'ârA-UrT^rt-'

Școală a muncii, școală și a rugbyului...
Cunoscut In țară yi peste hotare pentru valoroasele prod'^se 

ale întreprinderii de rulmenți Bir led te efirmd, in uin..uZ tfert 
de vece, și ca o puternică pepinieră a rugbyului. De ce tocmai 
rugby î Pentru câ acolo doi pasionați sportivi. Ion Mlre> 11 
Nlcolae Balcan, reveniți de la lași, de la studii, au pu bazele 
primului „XV- Scurt stagiu In Divizia epoi promovare
tn eșalonul de frunte al sportului ?u balonul oval, wn.de, cu 
excerpta unui intermezzo nesemnificativ din nou tn „B-. se va 
menține tn elita rugbyului. Din toamnă. Rulmentul va activa 
tn prima grupd valorici I

Acolo, la întreprinderea de rulmenți, ț coală a muncii, ș-a 
format șt o școală a rugbyulut Au candut-a, inițial, tnfftnerti 
Mlrea și Balcan. a preluat-o regretatul Vlorel Câlln. U 
încredințată acum foștilor jucători Mircea PaJu ți Petre 
rescu. Nu este de neglijat nici contribuția (chiar pasager^) • 
altor tehnicieni Draeoș Ten eseu șl Dumitru Man oCean u. aar 
„meritele pentru existența statornică a rugbyului în Birlad r 
tn performantă revin eelor legați trup $1 «uflet de acest co- 
îectiv. miilor de muncitori ?1 de tehnicieni care trăiesc e.eeuv 
flecare uucce al ambițioșilor lor sportivi-, cum foarte --ne 
sublinia prof. Emil lanul, secretar al C-J.R-F-S. Vaslm. - ,

Ce a însemnat pe plan valoric rugbyvl localnic pentru șpaltul 
romanesc, se poate exprima sintetic prin faptul ed Btriadul a dat 
trei foști titulari ai naționalei. Râșeanu. Motrescu ți Posto’.ache. 
eu gîndul la reputații lor predecesori, exponenta peofll 
«ca blrlădene fac totul pentru a eonttmM tradiția. 5i reu
șesc / într-o primă etapă, talentele despre care ee vorbește tot 
mai des se cheamă Hodorcâ. In prezent la Steaua, și Abutoale, 
la Dinamo... .

Școală a muncii Șt a rugbyului, întreprinderea de rulmenți 
bîrlădeană. Spre mlndrla județului, dar și a ' •—^*«*"*
un sport în care România se afirmi tot mai 
internațională ?

lor foștii vas- 
uită soreintea 
De meleagurile 
cei care le-au

I

I
I
I

1944 1965 1984

• Cluburi sportive 4• Asociații sportive 1 56 355• Secții afiliate — 4 200• Sportivi legitimați 60 4 953• Sportivi clasificați 70 172
- maeștri ai sportului — • 2
- categoric 1 — 30 68
- categoria a ll-a — 40 101• Profesori educație fizico 6 30 190• Antrenori — 4 42• Instructori sportivi — 126 1 020• Campioni naționali - — 12• Echipe divizionare A. B, C - 2 1• Centre inițiere copii și juniori - 20 56• Arbitri - 61 279

amodelează O exconanță 
..noului val” este de oildă ta
lia Radu, componentă a ștafe
tei de 4X400 m a României 
prezentă la C.M. C- -~" 
(grupa B) de la Helsinid 
1983 si în același c.. — t

de atletism- - - -1 in 
an Pe locul

&

«smwKwro <
Alina Bujor, camoloană

DIN TRIVALE LA STADIONUL STRAND SI DE
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celor ee tndrigfic 
pregnant în arena

*

nltrn Busuioc, mentor al at- 
etlsmului...

Se Înțelege că In condițiile 
ot mal bune create. îndeosebi 
n ultimele două decenii vas- 
uienil nu mai acceptă doar să 
lescopere talente, acum le 81

Europei". Lingă ea. 
de nădeide. Geor-

I In -Cupa 
alte atlete ___________
geta State, alergătoare oe 3 000 
m Lennta
manes eu.
tn loturile 
cum si o

Ignat si Magda Ro- 
mărsăluitoare. toate 
de perspectivă ore- 
foarte tlnără gim-

nastă.
școlară la bîmă. Băieții în re- 
olică. caută si ei afirmarea 
ca de pildă tînărul iudoka Ma
rian Chirvase — locul 3 la 
campionatul republican de că
deți. sau rugbystul Dan Tu
nam. fost luptător atras ire
zistibil de mirajul grămezii. în 
prezent, face o bună stagiatură 
la _Poli“ last cu glodul. însă 
ia iudetul său natal_  Vaslu
ienii sînt. totuși contrariat! de 
ee fotbalul rămine Încă departe 
de performantă. -No vor mai 
trece, insă, prea multi ani — 
ne asigură antrenorul Ion Sdro- 
bis — si acest județ va ajunge 
să fie cunoscut 
eel mai îndrăgit 
tari L.” Asa va 
Vasluiul dispune 
convins, de multi copii si ju
niori cu 
Insă ca 
muncească 
sanu” cel 
Iveală oe 
adică fără 
cu mult suflet si

Vasluiul are tot 
sore a se înscrie 
In aria performantei : ____
tehnice necesare si o bază ma
terială excelentă, un complex 
sportiv în orașul de reședință, 
terenuri si săli la Birlad (un 
stadion de rugby va fi inau
gurat chiar în luna aceasta), 
bazin la Huși, amenajări pen
tru atletism si -locuri” In a- 
oroane toate 
Așadar, atîtea 
determina un 
tn activitatea _______ ____
iană. fără primejdia ca efigia 
rugbyului să !si Diardă din 
strălucire. în asaltul ne care 
11 dă atletismul, handbalul, 
luptele, gimnastica si — poate 
— Si fotbalul...

fN PEISAJUL URBANISTIC 
NOU AL PlTEȘTIULUl, in 
care florile dau adevărate re
citaluri pe străzi. In parcuri și 
in curți, la balcoanele blocu
rilor, sfîrșitul de săptămină a 
însemnat un plus... coloristic 
Varietatea treningurilor eelor 
15 echipe participante la tur
neele finale ale campionatelor 
republicane ale juniorilor și 
școlarilor la handbal, fete șî 
băieți, n-a trecut neobservată 
pe traseele înspre si de la 
Sala sporturilor. CAPUL DE 
AFIȘ AL ACTIVITĂȚII SPOR
TIVE l-au reprezentat, fără în
doială. aceste întreceri, foarte 
echilibrate, frumoase, specta
culoase atît simbătă, cit si du
minică, in ziua „marilor fi
nale* tn imediata apropiere a 
sălii, simbătă dupi-amiază. pe 
stadionul deasupra căruia par
că plutesc încă exclamațiile ex
plozive la .efectele Dobrîn*. e- 
chipa de tineret a F.C Argeș 
a susținui un meci de verifi
care, iar sutele de eopii si 
tineri prezenți in . tribune n-au 
avut ee regreta Pe terenul IV 
din vecinătate era in cur» de 
desfășurare etapa județeană a 
-Cupei pionierul" la fotbal 
pentru rrelarii din clasele 
V—VITl Finalele — a doua ti. 
LA BAZINUL ACOPERIT «

Intilnim pe prof. Nicol a e Mi- 
hăilescu. secretarul 
Argeș. 
Adrian 
cestui 
nuăm 
citatea 
cursurile de Inițiere Si înapo
ierea acestora la scoli 
este în ordine curățenia 
nului — evidentă, îi este 
te bine asa Directorul 
„favorizat* intrarea tn imedia
ta apropiere a bazinului de 
înot, fiind absolut necesară a- 
ceastă „intervenție* 
simplul motiv că nu 
carnet de sănătate, cu 
zi. Directorul avea îi 
arătat si nouă Urmărim 
guința copiilor La sfîrsitul 
ției ii întrebăm pe cîțiva 
îi cheamă : Mihaela Horenciuc. 
cl. II, Cosmina Bănică, el. 
III, Grațiela Petrescu, cl. IV, 
Radu Crisan. el IV, toți de la 
Șc. gen. nr. 10, Mircea Steflea 
îi Daniel Dragomir, cl. IV, 
$c. gen. nr. 15 Atente, profe
soarele Viorica Marineci și 
Angelica Cojocaru corectau tn 
continuare mișcările copiilor.

DUMINICA DEBUTEAZĂ CU 
UN CER SENIN care risipește 
orice griji, (născută din ajun, 
firește), pentru cadrul fzropice 
de desfășurare a etapei finale

C.J.EF.S. 
intr-o discuție eu îng 
Nicolescu. directorul a- 

frumos edificiu. Conti- 
discuția. Tema 1 Ritmi- 
tosirilor copiilor la

Totul 
bazi- 
fvar- 
ne-a

pentru 
aveam 

viza la 
ni l-a 

tir- 
lec- 
cum

Dragomir, cl. IV,

Marineci

si in fotbal, 
dintre spor

ii pentru că 
cum ne-am

vocație, 
toti l 
dUDS 
care 

atleta 
preget

E nevoie 
tehnicienii să 

.metoda Ur- 
a scos-o la 

i Iulia Radu 1 
si. mai ales, 
pricepere.

ee îi trebuie 
mai hotărit 

cadre

așezările rurale, 
atu-uri care not 
sdot de calitate 
sportivă vaslu-

După succesul baschetbalistelor-cadete

0 VICTORIE FRUMOASA, DAR „EUROPENELE"
VOR FI MULT MAI GRELE

„TROFEUL
(Urmare din pap 1)

al nostru tn min. 42. alte 4 
puncte (15—15 In min. 47). reu- 
jind In mln. 50, spre surprinde
rea tuturor, să ia chiar condu
cerea cu 17—18. Revenit în te
ren. Buligan și-a purtat pur și 
simplu coechipierii spre o vic
torie pe care multi n-o mai 
sperau. După ce oaspeții au 
condus cu 18—17 (min. 53) și
19— 18 (mln. 57). Buligan a a- 
părat două aruncări de la 7 m 
și alte suturi trase eu putere 
de către Djokovich. Bnehning 
fi Lash, dînd echipei posibili
tatea să se reabiliteze oarecum 
prin golurile marcate de Du- 
rău în min. 58 și Boroș In ul
tima secundă, cistlgînd cu
20— 19.

Ni se pare că Peter Lasb — 
golgeterul formației S.U.A. — 
ar fl trebuit ținut om la om. șl 
că desele schimbări în echipă, 
nu numai cele atac-apărare. 
n-au fost de bun augur pentru 
omogenitatea echipei, pentru 
stabilitatea ei. Sperăm că In 
meciurile următoare, mai grele, 
cu un consum de efort desigur 
mai mare, echipa noastră va 
reuși să facă un meci întreg 
de bună calitate, să-i scutească 
pe toți cei prezenți în sala O-

CARPAȚI"
limpia de emoții. Au înscris t 
Stingi 8. Dorin 4 M. Voinea 
3. Covaeiu 2. Boroș 1. Roșea 
1. F31ker 1. Oprea 1, Bedivan 
1 — pentru România _A” • 
Lasb 8. Djokovich 4. Story 2. 
Bnehning 2. MeVein 1. Sehnee- 
berger 
S.U.A. 
eiei și 
slavi a).

R. D.

In cadrul programului de 
pregătire si întreceri de veri
ficare tn vederea Campiona
tului european de baschet — 
cadete. reprezentativa Româ
niei a participat la un turneu 
în RD. Germană. 
Marx-Stadt. unde 
cui I (neînvinsă) 
în clasament de 
Ungariei 
nioare) 
nloare).

I-am _______
Alexandru Moise 
legătura cu desfășurarea tur
neului prima întrebare refe- 
rindu-se la prestația baschet
balistelor românce :

— La acest turneu selecțio
nata noastră a dovedit • co
eziune mai mare decît la com
petițiile precedente, apropiin-

ceea ce se numește 
în apărare s-a jucat

(cadete). 
«i țării

solicitat

_  la Kar) 
a cucerit lo- 
fiind urmată 
selecționatele 
Poloniei (iu- 

gazdă (ju-

antrenorului 
amănunte in

LA HANDBAL MASCULIN

1. Kirk 1 — pentru 
Au arbitrat Milan Val- 
Milan Mitrovici (Iugo-

GERMANA — SUEDIA 
23—22. Nici in 
evoluție a k>r 
din localitate, 
pici nu au fost
Numai că de această dată ei au 
fost la un pas de a încheia 
partida lor cu ambițioasa si 
toarte tehnica selecționată nor
dică la egalitate. La capătul 
anul meci foarte aprig, echi
librat fi ta general egal sub 
toate aspectele, formația R. D. 
Germane a etștigat printr-un 
gol înscris de Borchardt (un 
stîngad înalt) sa 4 secunde 
înainte de fluierul final. Ce a 
fost pînă atunci 7 Jucătorii 
suedezi, la fel de dîrji în a-și 
apăra șansele pînă la ultima 
picătură de energie, au atacat 
eu vehemență la început, fi au 
condus eu 3—0 ta mln. 7. în 
felul acesta am avut chiar de la 
primele schimburi de mingi o

această a doua 
ta sala Olimpia 
ramplonjl Olim- 
scutiți de emoții.

imagine a 
aprige, te 
Germane a 
te min. 38. 
gătorii au 
pentru prima oară • cu 14—13. 
Este drept că în această pe
rioadă scorul a fost de citeva 
ori egal, dar formația suedeză 
a știut să păstreze mereu avan
tajul, mai ales datorită exce
lentei forme a portarului Hol- 
rren, care a făcut o partidă 
de zile mari. în min. 49, după 
sdte citeva egalități. R. D. Ger
mană conducea cu 19—16 și se 
părea că... jocurile erau făcute 1 
Numai eă, cu aceeași admira
bilă energie, suedezii au revenit, 
au egalat la 22—22 cind mai 
erau 29 de secunde. Meciul s-a 
terminat cu victoria echipei 
R. D. Germane care, cum spu
neam, într-un final dramatic, 
de mare tensiune, a reușit 
golul victoriei doar atunci cind 
mai rămăseseră 4 secunde de 
Joc. Au înscris : Rothe 5, Wie- 
gert 4, Kruger 4, Hanck 3, 
Rost t, D. Schmidt 2, Dreibrodi 
2, Borchardt 1 — pentru R. D. 
Germană : B. Jllssen 8, P. Jil- 
ssen 4, Augusisson 4, SJSgren 3, 
Oberg 2, Faxe 1. Au arbitrat 
bine M. Marin și Șt. Șerban.

ROMANIA „B” — U.R.S.S.

acestei confruntări 
care echipa R. D. 
fost condusă pînă 
Abia atunci ta vin - 

reușit să conducă

21-24. Ca de obicei, formația 
Uniunii Sovietice a început în 
forță, conducted în min. 5 cu 
5—0 și în min. 23 eu 11—3 1 
Handbaliștii campioni mondiali 
și-au valorificat din nou forța 
și mobilitatea apărării, surprin
zi nd te atac prin activitatea 
extremelor care apar ta diferite 
zone pe semicerc, Jucted de
rutant și fără balon. Căzu ți In 
această „capcană” handbaliștii 
din reprezentativa secundă a 
țării noastre nu s-au putut 
descurca multă vreme, greșind 
enorm prin obstinația cu care 
au încercat să angajeze pivoții 
peste înaltul zid al defensivei 
lui Beiov et comp. In partea 
a doua a meciului, sportivii 
noștri au reușit mai mult, 
eombinlnd tute șl eretadu-și 
breșe pe semicerc. Am remar
cat jocul bun al lui Adrian 
Ghimeș, Ai han Omer, Constan
tin Petre și Virgil Nleulae. Au 
înscris : Grabovschl 8, Moeanu 
3, Omer 3, Ghimeș 2, Vasilaehe
2, Petre 2, Nleulae 2, Nagy 1 
pentru România „B" ț Beiov 8, 
Șevțov 4, Vatațkas 4, Kușnlriuk
3, Ampilogov 2, Kideaev 2, Va
silev 2, Karșakievlei 1 — pentru 
U.R.S.S. Au arbitrat bine Terje 
Anthonsen șl Otvlnd Bolstad 
(Norvegia).

du-se de
• echipă. __ _ _ „ _
mai agresiv (dar încă nu sufi- 
eient). iar contraatacurile au 
fost frecvente, contribuind de
cisiv Ia obținerea celor trei 
victorii. Evidențieri : Elena
Vasile. Antoaneta Barbu. Au
rora Dragos. Roxana Stefan. 
Gabriela Pandrea si Gabriela 
Petre : Gabriela Nagy a fost 
utilă, Iulia Alioman, Tunde 
Enyedi si Anamaria Gera an 
fost prea puțin folosite pentru 
a se putea face aprecieri.

— Ce urmăriți în continu
are. pînă Ia Campionatul eu
ropean ?

— Pînă la 7 Iulie, prima zi 
a -europenelor” a rămas nn 
răgaz destul de scurt, pe care 
va trebui să-l folosim din plin, 
de pildă pentru mai buna pre
gătire a zonei-presing. pentru 
Îmbunătățirea recuperărilor șl 
pentru folosirea mai eficientă 
a pivotilor Trebuie să stiti că 
toate cele trei echipe adverse 
au avut tn componentă luci
toare de oeste 1.90 m. tn ne
ne ee la noi eea mai înaltă 
baschetbalistă — Aurora Dra
gos — măsoară 1,84 m. In con
secință. vom încerca. împre
ună eu colegul Horea Pop să
• pregătim pe Delia Cuzic. 
singura eadetă de 1.90 m pen
tru a deveni utilă la Campio
natul european. Știm eă va fi 
greu, deoarece Cuzic se află 
la începutul activității tn bas
chetul de performantă, dar. a- 
vind în primul rînd concursul 
el (mă refer la ambiție si per
severentă). sper să ne îndepli
nim țeluL (D. ST.)

a primei ediții a I 
bobocilor”, de la I 
Ștrand Steaguri, fa ■ 
braji îmbujorați de I 
adevărată paradă a 
înflorate ale fetitei 
de bunicuțe. în «ped 
măreau atente din I 
defilare, raport îi ad 
întreceri. Organizai 
bună, dar concurența 
încurcă puțin Este n 
avem în vedere că I 
in clasele I—IV. Staș 
pe de vîrstă (clase)l 
lungime, 300 m (nun 
III—IV) și ansamblul 
nastică tip înviorări 
tate de premiere, p| 
plome. flori, aplatd 
cheiat o reușită mal 
..bobocilor* sportivi

tN IMEDIATA Al 
— BAZA SPORTIVA 
Și aici mare animat 
nată de „Cupa child 
handbal, volei, ienisl 
popice și șah. Pa 
muncitori chimiști di 
Olt. Dolj. Gorj, Diml 
leorman. Mehedinți 
țeles, Argeș. N, Piti 
tor, jud. Olt, cîștiga 
ing. T. Simion. jud. 
la tenis de masă. J 
popicărie, lăcătușul 
M. Ghemu, jud. Vild 
dorița Iuliana Ena 
Argeș, luptau pentru 
multe „bețe* rȚs^rifl 
ce scorul meciului d 
băieți era de 15—9 n 
mia Craiova In m 
Chimistul Caracal. H 
unor plute semețe, I 
de volei, erau la ira 
tele de la Combinata 
din Rm. Vilcea^i 71 
rele, iar alături, i 
„Cupei pionierul" Ij 
se pregăteau si intn 
echipele Șc^^aen. 
(prof. P. nMb) î 
Babaroaga (p"~- M. 
ambele jud. Argeș.

IN RĂCOAREA I 
LUI, ultimii prezent 
nurile de sport erai 
nil, iar fotbaliștii 
zați* încercau, incă 
fentă ca pe vremuri 
rie ale lui Dbbrin...] 

Mi

ACTUALITATEA
O serie de trăgUjer 

oomponențl al lotart1 
le, vor participa vine 
tă la Concursul Intel 
tir al B. F. Germar 
MOnchen. Au Acut 
L Cornelia, M. stan 
viteză), L. Stan, L I 
Uber), Elena Macovel, 
corei (pistol standard 
■1 S. Constantin (pu 
Înscriși țintașl din 18

Azi tacepe pe poli 
nari din Capitală o șl utilă competiție, C< 
nai al Municipiului 
„Zonele* 
sate de {ed^HRa de 
tn mal mult^mentre i 
ținerea trăgătorilor 1 
activitatea competițioi 
tru obținerea baremul 
tlcipare la „Cupa 
care se desfășoară ti 
58 Iunie — 1 talie. 
București au fost lnvi 
țlntațl din Ploiești. I 
șanl ți Alexandria. 1 
azi, se dispută prob 
că 80 i o, pistol libe 
standard (senioare). 
zi, duminică, se con 
probele de pușcă șl 
metri, pe poligonul 1

EXCURSIE ÎN DELTA DUNĂRII

6 zile la hotelul din MALIUC
Transfer TULCEA — MALIUC și o excursie 
de o zi cu hidrobuzul în Delta Dunării.
Posibilități de închiriere a uneltelor de pes
cuit

înscrieri și informații numai la agenția de 
turism din Bd. 1848 nr. 4 (tel 14.96.81). 
Plecări : ÎS. 21, 27 iunie |
2, 8. 14. 20, 20, « iulie ș
5, 11. 17, 23, 29 august <
3. 9, 13 septembrie.

VARIANTA a ll-a
Călătorie cu pontoane dormitor pe traseul 
TULCEA — BRAȚUL SF. GHEORGHE — 
LACUL ROȘU — SULINA — MILA 23 — 
CRIȘAN — MALIUC — TULCEA.
Sînt incluse te meniuri preparate din pește 
proaspăt.
Date de plecare : 15, 19, 23, 27 iunie ;
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 Iulie ;
X 8, 10, 14, 18, 22, 26 și 30 august ț
2, 7, 11, 15, 19 septembrie.
înscrieri și informații la agențiile de turism 
din str. Luterană nr. 4 Bd. Republicii nr. 
88 Calea Moșilor bloc 55 bis. str. Tonitza 
nr. 13, Bd. Bălcescu nr. 35.

1. 
2.
3.
4.
5.
«.

CLASAMENT 
ROMANIA
R. D. Germeni 
U.R.S.S.
Snedlo
S. UA.
România ,,B‘

1 2 0 0 52-37 4
2 2 8 0 <7-41 4
mo 50-41 4
2 0 0 2 42-47 0
2 0 0 2 38-44 0
2 0 0 2 39-58 0

CAMPIONATUL. PE ECHIPE
LA HALTERE-JUNIORi

De joi ptnă duminică, la Cluj- 
Napoca, va avea loo etapa-tur a 
campionatului național de hal
tere pe echipe de juniori. Par
ticipă M de formații, eu juniori 
I șl H. Returul, etnd oe va de- 
eema fi titlul de campioană, 
arte programat ta noiembrie, la 
Constanta.

Cea de a doua echipă pro
movată te Divizia _A“ de 
rugby este Milcovul I.U.C. 
Focșani (antrenor lector unlv. 
C. Fugigi). te ultima etapă a 
turneului de barai. ,XV“-le 
din orașul de oe Milcov a 
remizat cu C.F.R. Constanța, 
14—14 după o partidă în care 
8-a menajat vizibil. De altfel. 
Milcovul avea asigurată pro
movarea chiar si te cazul unei 
Infrîngeri. deoarece nu *i tre
buia decît un punct Pe de 
altă parte este de apreciat 
ambiția rugbyștilor feroviari de 
a obține prima lor victorie în 
turneu, obiectiv de care n-au 
fost prea departe Ei au con
dus cu 14—11 pînă aproape de 
finalul partidei.

Realizatori : Dascălu si Ti- 
mofte — cîte un eseu si Bîr- 
lădeann — două dron-uri pen
tru Milcovul Ștefan — un e- 
seu transformat Usurelu si 
Tătara — cîte un eseu, pentru 
C.F.R Constanta A arbitrat 
un meci în limitele sportivi
tății Th. Witting.

Cu o prestație mult mai s- 
oroape de valoarea reală a 
echipei (dar din păcate ne
exprimată suficient. în primele

patru etape). Pe 
Pitești a tatrectsfr 
C.F.R. Brașov, cu 4l 
De data aceasta lin 
sferturi a pitestenilj 
țlonat excelent. In 
mai puțin de 7 ese 
Corbu — 2. Dona. 1 
Pirlea, Iordache) 
transformate (Dona 
— 5). Merită a fi 
81 evoluția echipei < 
care s-a străduit să 
plică cit mai dîrzf 
cfnd rezultatul lua 
Căldura excesivă <30 
cu care nu sînt obi 
fost un... adversar s 
Oricum C.F.R. Bra 
o mențiune pentru 
prestat in întregul 
condus foarte 
Soare (t. st.)

La sfîrșitul turuev 
raj iată si clasam»: - -- - -1. Gloria Buc. 
2.

3.

4.
5.

Milcovul I.U.G 
Focsani 
Petrochimistul 
Pitești
C.F.R. Brasov 
C.F.R
Constanta

4

4
4

4

wn.de


Retrospectivă in... perspectiva

I
I l’IHȘIfNII S-AU REVANȘAT, DAR AU RĂMAS RÂTURI
I
I
I
I
I

telefon) 
stadionul

Corn' si fîagi 
pentru care se

antecedentele 
terminase

studențesc a termi- 
camoionatului pe lo- 

un punctai care îi 
ss spere, acoio. în

Ieri, In Cupa Balcanică

e 
sc. 
it 
pe

•in:

F.C. ARGEȘ 
GALATASARAY

Stadion „1 Mai* i 
bun ; timp frumos :

I
I
I
I
I
I
I
I

VESA

TIR

uaționa- 
l slmbă- 
ional de 
de Ia 

pistol
I (pistol 
iria Ma- 
. Joldea 
i. SInt 
1.
II Tu- 
eresantă 
irsul zo- 
ucureșf’

orgi ' 
idalii 
ru mei. 
tași In 
șl pen- 
de par- 

mâniel*, 
perioada 

„zona* 
șl cîțlva 

ov Foe- 
rlma zl, 
de puș- 

pistol 
ultima 

azâ 
stol 
mo.

PITEȘTI, 6 (prin 
Miercuri după-amiază din Trlvale a găzdui! manșa a 
doua a Intîlnlrll F.C. Argeș — 
Galatasaray din cadrul Cupei Bal
canice. Era ultima apariție tn 
scenă a jucătorilor plteștenl. care 
mărturiseau Înaintea meciului ai 
doresc să încheie cu o victorie 
acest final de stagiune, etnd și-au 
cîștigat dreptul de a participa la 
viitoarea ediție a competiției bal
canice. Dar. de la intenție la 
realizarea acestui obiectiv a fost 
un drum lung : echipa argeșeană 
a lăsat deseori impresia că a 

• acționat 
la serviciu 
pe Întreaga 
reprize să 

singură oca-

intrat în vacanță, 
lent, fără inspirație 
ceea ce a făcut ca 
perioadă a primei 
nu-și creeze decît o __ _ _____
zie clară de gol. abia în min. 28. 
clnd Voicu a fost superficial la 
o centrare după ce pătrunsese 
pînă la linia de corner. în re
plică, oaspeții au etalat un Joc 
viguros, cu contraatacuri tn vi
teză, manifestînd o mare ambiție 
In duelurile pentru minge. In 
contul echipei Galatasaray șm 
trecut nu mai puțin de trei oca
zii mari de gol : tn min. 15
Cristian se opune la pătrunderea 
Iul Bulent. care profitase de o 
pasă neglijentă a lui Molceanu ; 
In min. 17 portarul piteștean res
pinge mingea în corner la șutul 
lui Oner ; In mln. 25 Kuneyt în- 
tîrzle șutul în poziție favorabilă.

După pauză, plteștenll izbutesc 
prlntr-un joa mai simplu si mal 
eficace să se reabiliteze tntr-o 
oarecare măsură. După o dublă 
ratare Toma — Ignat (mln. 55). 
Cristian se remarcă din nou 
(min. 59) Ia șutul lui Aii, urcat 
viguros In atac. Tabela se va 
modifica pentru prima oară In

2 (0) 
0

teren toarte 
spectatori 

circa 10 000. Șuturi : 13—8 (pe poortâ: 
5-4). Cornere : 6-3. Au marcat :
NICA (min. 61) șl IGNAT (min. 68).

F. C. ARGEȘ s CRISTIAN - Voicu. 
STANCU, Moiceonu, Tulpan - Badea, 
Toma, Iovănescu (mln. 72 Simion) - 
Jurcă (mln. 44 Moromete), IGNAT, 
Nica.

GALATASARAY : Haidar, - Roșit. 
AII, HATIH, Halii (mln. 72 Mustafa) - 
Adnan, Ahmet, BULENT - Oner, Ku
neyt, METIN (mln. 83 BIroT).

A arbitrat foarte bine Stepan 
rina (Iugoslavia) ; la linie : 
Petrescu și Radu Matei.

Cartonașe galbene : AL!, HAIDAR, 
RAȘIT.

Gla- 
Dan

min. 61 cind NICA, după ce clș- 
tigase duelul cu Ahmet, l-a tn- 
vin* pe Haidar cu un șut puter
nic și plasat. Nu tree decît 1 
minute si F. C. Argeș tși mărește 
avantajul : Iovănescu saltă min
gea peste tntreaga defensivă 
turcă, se îndreaptă spre poartă, 
pasează Înapoi șl IGNAT Îndepli
nește o simplă formalitate. Cris
tian se va remarca din nou tn 
min. 73 la „bomba* lui Rașit, 
pentru ca în mln. 89 Ignat să 
treacă pe lingă balon ș1 pe 
lingă... 3—0, scor care nu ar fi 
reflectat fidel realitatea din te
ren, deoarece oaspeții au puncut 
mai mult la impresia artistică, 
fiind lipsiți șl de șansă. Plteș- 
tenîl au obttnut victoria revanșă, 
(în tur a fost 2—0 pentru Gala
tasaray), dar au rămas datori 
publicului.

Adrian VASILESCU

• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •

I« DINAMO Șl SPORTUL STU
DENȚESC AU PLECAT IN ITA
LIA. Divizionarele „A* Dlnamo 
București șl Sportul studențesc 

Iau plecat în Italia, unde vor sus
ține mai multe jocuri amicale. 
In timp ce studenții au plecat 
luni, echipa campioană a pără
sit țara In cursul zilei de Ieri. 
Ambele formații vor susține cîte 
cînd întîlntri eu echipe din di
verse eșaloane ale campionatelor 
din peninsulă.
• PROGRESUL CORABIA — 

F.C. OLT 3—8 (2—0). Partida s-a 
disputat marți, tn prezența a 
peste 1 000 de spectatori, și a 
revenit — surprinzător — la 
scor divizionarei „C- Progresul

I
I
I
I
I
Iești.

ner^^I

la
10

biinistul 
5CW pe 
(18-4). 

Ie trei- 
a fune- 
ind nu 
(Petria. 
îelovici. 
s fiind

Stoica 
blîniată 
Brașov, 

a o re- 
hiar si 
ronortli. 
grade), 
ti le-a 
mentar 

merită 
11 curat 
neu. A 
e Paul

de ba-

SPORTUL STUDENȚESC
„Sportul studențesc duce do

rul titlului", mărturisea, în 
iarnă, la pregătiri, căpitanul 
alb-negrilcr. Paul Cazan, 
nimeni n-a zimbit 
oarece formația 
bucuresteni avea 
centru un asemenea 

în primul rînd 
loros, un lot cu 
calibru! 
zis cei 
care se

Și 
atunci de- 
studentilor 
argu Rente 

vis. 
lotul. 

_ _ greutate, 
primelor trei cum au 
mai multi. Acest lot 
întărise crin venirea 

în vară a Iui 
două talente 
bătuseră destui

După aceea 
Sportul studențesc 
campionatul trecut oe locul 3 

Sportul 
nat turul 
cnl 4 cu 
permitea 
umbră.

Sportul _______  _________
multă sete de revanșă pentru 
ratarea din ultimii ani a bă
tăliei pentru titlu", o răscolise 
si eliminarea din orimu! tur 
al Cupei U E F A.

Pornind de la_____ _____
mise, trebuie să analizăm ul
timul clasament al Sportului 
studențesc.

De Ia bun început., trebuie 
să snunem răspicat

studențesc a adunat

aceste ore-

CĂ SPOR-

4. SPORTUL

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I47-33 10

51-33 10 |

«5-32
31-78

36-59 S 
•4

I

M. Sandu — Coraș — Hagi (de la dreapta la stingă), un trie de 
valoare care poate ridica ștacheta „Sportului-.

Foto : Dragoș NEAGU
în campionatul trecut studenții 
terminaseră cursa oe locul 3. 
cu 44 de puncte. Anul acesta : 
40 de puncte. Din 
zultat acest regres 
puncte 7

Anul acesta 17 
egaluri. 11 înfrîneeri

ee a ce
de patru

victorii. 6 
eolave-

STUD. 34 17 6 11 57-43 40

din localitate. Autorii golurilor : 
Grecu (min. 14), Mialei (min. 29), 
ți Ciucă (min. 75). (C. Malița- 
eoresp.).
• CUPLAJ ATRACTIV, AZI, 

LA SIBIU. Stadionul din Parcul 
de «ub arini găzduiește, astăzi, 
un interesant cuplaj fotbalistic, 
prilejuit de retragerea din acti
vitatea sportivă a jucătorului 
Gheorghe Țuriea. tn med-vede- 
tă, de Ia ora 17, Șoimii Sibiu 
va primi replica unei selecțio
nate divizionare (antrenor Do- 
brin) din care nu vor lipsi, in
tre alții, Balacl. Crtșan, Bărbu- 
lescu, Turcu, Stancu. tn deschi
dere, de la ora 18, un meci In
tre două echipe feminine.

• A realizat 21 de puncte acasă (a pierdut cîte 2 cu Rapid, 
Dinamo șl Petrolul, cîte I cu S.C. Bacău, Jiul șl Politehnica 
lași) șl a obținut 15 puncte In deplasare (cîte 8 cu F.C. Bihor, 
Steaua, Petrolul, A.S.A. Tg. Mureș, Rapid șl C.S. Tîrgovlște, 
cîte 1 cu Corvinul, Dunărea C.S.U. și F.C. Argeș).
• Cel mai bun Ioc ocupat: 1, de 4 ori; cel mal slab loo: 5—14. 

în prima etapă.
• Golgeterii echipei: Coraș 20 de goluri, M. Sandu 9, Muntea- 

nu n 7, Terheș 5, Iorgulescu 4, FI. Grigore 3, Bucurescu, Ca
zan și Hagi — cîte 2. Munteanu I șl Șerbănlcă — cîte 1.
• Jucători folosiți: 21 — Cazan 34 de meciuri, Speriatu 33, 

Coraș șl M. Sandu — cîte 32. Iorgulescu, Pană șl Hagi — cîte 31, 
Munteanu n 29, M. Mihail și Șerbănlcă — cîte 28, Terheș 26, 
FI. Grigore 24, Bucurescu 23, Munteanu I îl, Chlhaia 13, Bur- 
chel 7, Cîmpeanu și Meszaros — cîte 4, Văsîl, Mărginean șl 
D. Popescu — cîte 1.
• Cartonașe roșii: Coraș (etapa a 10-a).
• Cartonașe galbene: 43; cele mal multe: Munteanu n 10.
• A beneficiat de 6 lovituri de la 11 m: 3 transformate (Ior

gulescu 2, Coraș), 3 ratate (Coraș 2, Chlhaia); a fost sancțio
nată cu 6 penaltyurl, toate fiind transformate.
• A expediat 408 șuturi, dintre

de puncte acasă (a pierdut cîte 2 cu Rapid, 
—tz * C.C. Bacău, Jiul șl Politehnica

TUL STUDENȚESC S-A SI
TUAT, IARAȘI, SUB COTA 
POSIBILITĂȚILOR SI A PRE
TENȚIILOR. Si ca poziție tn 
clasament si ca joc. Să În
cercăm o explicație. ACEST 
LOC 4 DIN ULTIMA EDIȚIE 
ÎNSEAMNĂ UN PAS ÎNAPOI I

Prima ediție a „Trofeului Fair-play Sportul"

DINAMO, CAMPIOANĂ Șl IN ÎNTRECEREA SPORTIVITĂȚII
Prima ediție a „Trofeului 

fair-play Sportul", instituit de 
ziarul nostru in scopiri de ■ 
stimula sportivitatea In tindul 
celor 18 divizionare „A“ par
ticipante la campionatul cu nr. 

configurați*66. are următoarea 
finală :

1.
2.
3.
4.
8.
6.
7.
8.
9.

10—11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

DINAMO
F.C. Argeș
F.C. Baia Mare
F.C. Bihor
S.C. Bacău 
Dunărea C.S.U 
Rapid
Petrolul 
Politehnica Iași 
A.S.A. Tg. Mureș 
Chimia
F.C. Olt
Corvinul 
Jiul
Steaua
Sportul ______
C.S Tîrgovlște 
Univ. Craiova

studențesc

220
190
180
175
170
160
145
135
125
110 
HO
’00
95
90
85
T0
85 

—5

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P

După cum se știe, 
echipă a avut la start 
de cîte 300 de puncte. Pe 
parcurs au început să ope
reze... criteriile de departa
jare : scăderea a 5 puncte oen
tru cartonaș galben, 10 pentru 
cartonaș roșu. 10 oentru unele 
abateri ale antrenorilor 5 oen
tru fiecare etapă in plus de 
suspendare incepînd de la ci
fra 2. La acest prim regulament 
am fost, din păcate, obligat! 
să aducem o „îmbunătățire" : 
depunctarea echipei Universi
tatea Craiova eu 50 de puncte 
pentru refuzul de a relua jo
cul. în etapa a 5-a. In 
Dania formației Sportul 
dentesc.

Să privim insă 
clasamentul...

Pe prima treaptă 
mului — Dinamo, 
adaugă la remarcabilul el 
bilanț (campionat, Cupă, semi- 
flnallste a C.C.Eă un nou suc-

fiecare 
o zestre

com- 
«tu-

mai atent

a podiu- 
care. iată, 

ei

care 198 pe poartă.

• Pe locurile doi ți trei F.C. Argeș ți F.C. Baia Mare 
versitatea Craiova a risipit toată zestrea de puncte •

Tg. Mureț a pierdut „podiumul* in ceasul al 12-leo

ces : un titlu și In pasionanta 
Întrecere a sportivității. Dina- 
moviștii aduc în discuție a- 
xioma tn virtutea căreia dis
ciplina tactică nu poate da 
roade dacă nu este susținută 
Si de o disciplină In teren. Și 
ei au aplicat-o cu eficientă, 
făcînd încă o dată dovada 
maturității lor, fiind conștienți 
cs pentru a izbind! In tenta
tiva realizării obiectivelor pro
puse au nevoie de cit mai 
multi titulari In teren, care 
să nu suporte rigorile Impuse 
de culoarea si efectul cartona
șelor. Așa îi stă bine unei 
campioane care se respectă 
oentru a fi... respectată.

Pe celelalte trepte ale podiu
mului, două echipe — F.C. Ar
geș si F.C. Baia Mare — preo
cupate să aducă In prim-plan 
spectacolul, fără a-1 altera cu 
mijloace care să depășească 
litera regulamentului, elimi- 
nind impuritățile la capitolul 
disciplină. O contribuție au a- 
vut. desigur, si antrenorii N. 
Dobrin si. respectiv P. 
pescu ; primul, cînd juca 
tea adversarul din luntă 
fentă si nu prin fault

Urmează un trio — F.C 
hor, S.C. 
C.S.U. — 
să-si mențină mai ____
lumătate din zestre fiind insă 
mai anroane de ..cota lui 50 
la sută" decît de olutonul 
fruntaș. Totuși, o mențiune 
merită echina eălăteană care 
multe etape s-a aflat ne po
dium deși era angalată in 
dramatica luntă de supravie
țuire. Si a făcut-o sore me
ritul ei. cu mijloace soortive

De la locul 7 In ios întîlnîm 
echipe care au cohort: multe 
trepte ne scara indisdolinei.

Po- 
sco- 
nrin

Bi-
Bacău si Dunărea 

care si ei a reușit 
mult de

• Uni-
A.S.A.

uneori. 
capitolul

fiind restantiere si. 
chiar corigente la __
snortivitate. Dintre ele A.S.A. 
Tg. Mures are insă o oarecare 
circumstanță, pierzînd pe li
nia de sosire. într-o partidă 
restanță fără implicații, nu mai 
puțin de 85 de puncte : Gali 
— cartonaș roșu, urmat de 12 
etape de suspendare Costin — 
4 etape de suspendare, Dumi
trescu — cartonaș galben. Pro
verbul „nu aduce anul ce »- 
duce ceasul" 
cazul echipei 
tru că. fără 
A.S.A. putea 
podium !

O nedorită 
pozițiilor așa-zise „_______
dante". in care s-au prins 8 
echipe. In joc fiind insă doar 
două locuri, pentru că -lan
terna" nu mai putea... scăpa 
formației Universitatea Craiova, 
autoarea unui nedorit „record" 
la prima ediție a acestui Tro
feu : a risipii toate cele 300 
de puncte, terminînd întrece
rea cu —5 Ia... adevărul disci
plinei (cit de mult au contat 
punctele pierdute in meciul cu 
Sportul studențesc 0. Fără în
doială, „performanța" cralove- 
nilor se transformă intr-un se
rios semnal de alarmă uentru 
tabăra din Bănie.

în concluzie, prea multe „re
corduri" în ediția de debut a 
„Trofeului fair-play", care are, 
după cum se vede, o titulatură 
plină de expresivitate cînd este 
vorba de sportivitate. Astentăm 
revanșa la edițiile viitoare, a- 
mintindu-le încă o data tună
torilor primului eșalon că In 
etapa a 24-a am înregistrat 
doar 4 cartonase galbene Deci, 
se poate !

se potrivește tn 
Iul Boldnl. pen- 
acest handicap, 
să rămînă pe

.horă" în zona
..retrogra-

V. ADRIAN

raj : 57—43 ;
Anul trecut: 18 victorii. 8 

egaluri. 8 înfrîngerî. goiaveral : 
48—29.

Așadar, atacul a crescut, lu
cru firesc, prin venirea a doi 
lueători ofensivi dintre care 
unul, Coraș, avea să devină 
chîar coleeterul campionatului. 
Atacul, deci, a înregistrat un 
plns de 9 goluri. Apărarea, 
însă, punctul forte al echipei 
In edițiile anterioare, a făcui 
un salt... Înapoi, o cădere de 
14 roluri, cifră neașteptată, 
care explică, Intr-un fel, ți 
creșterea numărului tnfrtnseri- 
lor cu trei. De altfel, această 
paralei* Intre atae si apărare 
operează si pentru campiona
tul încheiat

tn tur : 9 victorii. 3 «saluri. 
5 Infrîngeri golaveraj : 27—18. 
21 de puncte t

In retur : 8 victorii. 3 ega
luri. 6 infringeri. golaverai : 
30—23. 19 puncte.

Cum se explică regresul ..de 
primăvară" 7

în primul rînd prin marea 
inconstantă a studenților, 
chipa I __ ’
Steaua de două ori a pierdut, 
acasă, 
remizat 
iată numai două dintre rezul
tatele care au tras înapoi e- 
chipa din Regie. Dună aceea 
intervine CAUZA DE FOND. 
Joeul.

Sportul studențesc si-a schim
bat — prin venirea a doi a- 
tacantl. un -buldozer* Coras.

în
E- 

stare să învingă

tn fața Petrolului, a 
cu Politehnica Tași,

Si un „ucenic 
— stilul. A 
simplu. tăios, 
unde vîrful M. 
două extreme_ _______ .„..
Grigore si Bucurescu) au ieșit 
din structura echipei. M. Sandu 
rămînînd. mai ales, cu sarcini 
tactice. A dispărut și „năvo
dul" de pase de la miilocul 
terenului care încurcase atitia 
adversari puternici, a dispărut 
si siguranța apărării unde si 
Speriatu. si M. Mihail, si Ca
zan au avut un an competi- 
tional sub cota lor. într-un 
cuvînt. Sportul studențesc și-a 
abandonat IDEEA CLARA DE 
JOC, indenpendența, libertatea 
de acțiune a fiecăruia ducînd 
in cele din urmă ia o agitație 
care a omis 
LIZAREA

La Sportul studențesc, echipă 
oscilantă si 
s-a schimbat. în Iarnă, antre
norul. în locul lui I. 
trecînd Ia timonă C.'Ardeleanu, 
secundul din toamnă iar oe 
banca antrenorilor a zenit ă- 
cum jucătorul R Chihaia. O 
schimbare care nărea să re
genereze cit de cit starea psi
hică a echipei. Numai că acest 
meseriaș foarte serios care este 
C. Ardelcanu s-a dovedit prea 
„cuminte" pentru unii -furioși" 
din echipă, jucători cu toane. 
Si asa aliernînd indisciplina 
tactică cu lipsa de sportivitate 
(43 de cartonase ii!) iocul a- 
vîntat care l-a Permis vic-_ 
torii în deplasare la Oradea. 
Ploiești. Tg. Mures. Tîrgoviste. 
Ia Steaua si Rapid cu cel... 
blazat (meciurile cu Dinamo, 
Rapid In tur cele de ne te
renul său cu Petrolul si Poli
tehnica Iași) o echipă de po
dium a aiuns Ia mare luntă 
pentru locul din Cuna U.E.F.A. 
Sportul studențesc a reușit lo
tuși să obțină o nouă parti
cipare în cupele europene 
ce o obligă însă foarte

Rămîne o chestiune de 
atitudinea fală de 
cantilor (care au 
III în clasamentul 
dar în special a _______
care, deși au marcat 13 goluri, 
au primit prea multe 
multe decît o echîos 
gradată 
iati !!).

Sportul 
firmă, cu___________ _ — . _
de calibru în fotbalul nostru, 
are o importantă nblieatie fată 
de sine : aceea de a deveni 
o formație competitivă de re
gularitate. Pentru că declara
ția lui Cazan din iarnă rămîne 
actuală. Sportul studențesc 
duce. în continuare, dorul ti
tlului...

vrăiitor" Hagi 
disnărut tocul 
de contraatac, 
Sandu si cele 

de viteză (FI.

esențialul : FINA-

în Dlanul psihic.

Voica

ceea 
mult.
fond 
ata- 

loc.il
ioc a 

reușit 
eficacității) 
anărătorilor

(mai 
retre- 

Dunărea C.S.U. Ga-

studențesc, echipă cu 
internaționali, echipă

Mircea M. IONESCU

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
6 IUNIE 1984 - Extragerea I: 
4 1 20 34 9 29; Extragerea a 
R-a : 21 35 12 19 18 41. Fond 
de cîștiguri : 786.714 lei.

C1ȘT1GURILE TRAGERII EXCEPȚIO
NALE PRONOEXPRES DIN 27 MAI 
1984. FAZA I. Cal. 1 i 3 variante 25% 
a- 28.185 lei ; rat. 1: 3 100% a 15.106 
lei. din care o excursie de 2 locuri 
In U.R.S.S. șl diferența In numerar șl 
9 25% a 4.026 tel i eat S s 5 100% 
a 9.948 lei, din care o excursie de 
1 loc In U.R.S.S. șl diferența In nu
merar șt 14 25% a 2.487 lei : cat. 4 : 
54,25 a 1.559 lei î cat. 5 i 99,25 a 
852 lei : exit. 8 t 471.75 a 100 lei ; 
cot. 7 : 7.739 a 40 lei. FAZA A ll-a : 
Cat A s 1 25% a 45.498 
C : 5,50 o 8.272 tel : cot 
1.083 lei ; cot. E : 92,75 a 
cat F: 4 CO6.25 a 40 lei.

lei t . cat 
D s

491
42 o 
lei 1

• Mtlne, 8 Iunie, are loc tra-
gerea obișnuim LOTO. Doritorii 
tșl pot procura doar astăzi bi
lete cu numerele preferate In 
ziua tragerii biletele vlnzîndu-se 
numai gata completate. Tnfor-

măm din nou participanțll că 
cele mai multe șanse de cîștig le 
au variantele combinate șl combi
națiile „cap de pod“. Le puteti 
Juca fie in cotă de 100%. fie de 
25%. Cu astfel de variante se 
pot obține și cîștiguri cumulate.
• Administrația de Stat Loto- 

Pronosport organizează pe în
treaga durată a primei faze a 
Campionatului european de fot
bal un concurs PRONOSPORT 
de mare atractivltate, Incepînd 
cu meciul din 13 iunie. Progra
mul acestui concurs poate fi a- 
flat la toate agențiile Loto-Pro- 
nosport, care vă și așteaptă. Ul
tima zl de participare 
concursul PRONOSPORT 
13—20 IUNIE 1984“ este 
12 IUNIE.
• Continuă să se afle 

zare și biletele pentru tragerea 
specială PRONOEXPRES de 
miercuri 13 Iunie a.c. Dintre a- 
vantajele participării Ia această 
tragere, menționăm posibilitatea 
obținerii și pe variante sfert a 
unor cîștiguri cu valori pînă la 
nivelul plafonului maxim. Inclu
siv autoturisme, In cazul etnd la 
categoria respectivă nu s-au o- 
mologat variante Întregi.

pentru 
„C.E. 

MARȚI
în vîn-



O delegație de partid și de stat 
condusă de tovarășul

NICOLAE CEAUSESCU 
întreprinde o vizită oficială 

de prietenie in R.P. Polonă
(Urmare din pag. 1)

rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Wojciech 
Jaruzelski. prim-secreiar al 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polo
nez. președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Polone. La convorbiri participă 
membrii delegațiilor română ?i 
poloneză.

Convorbirile se desfășoară îa- 
tr-o atmosferă de caldă priete
nie, de stimă și înțelegere re
ciprocă.

★
Tovarășul Nicolae Ceausescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a depus, miercuri după-amiază, 
o coroană de flori la Mo
numentul soldatului necunoscut 
din capitala Poloniei.

O companie militară, aliniată 
in fala monumentului, a Pre
zentat onorul.

S-a păstrat un moment de 
reculegere.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România si Republicii Populare 
Polone.

în încheierea solemnității, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
semnat in Cartea de onoare.

★
In cadrul unei solemnități 

care a avut loc miercuri seara, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general a! Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a inmînat tovarășului Wojciech 
Jaruzelski, prim-seeretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Polone, Ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste România* 
clasa 1. cu eșarfă conferit 
pentrn contribuția deosebită a- 
dusă la dezvoltarea colaborării 
dintre Partidul Comunist Ro
mân si Partidul Muncitoreie 
Unit Polonez, dintre Republic* 
Socialistă România sî Repu

blica Populară Polonă, la În
tărirea prieteniei dintre 
poporul român si poporul 
polonez, la promovarea cauzei 
generale a socialismului, păcii 
șl colaborării internaționale, cu 
prilejul Împlinirii viratei de 69 
de ani.

Au luat parte tovarășa 
Elena Ceaușescu. tovarășii 
Constantin Dăscălescu. Ion 
Stoian, Ștefan Andrei, Gheorghe 
Petrescu. Constantin Mllea.

Au participat tovarășii Hen
ryk Jablonski, Stanislaw Gue- 
wa, Roman Malinowski, Edward 
Kowalczyk, Zbigniew Messner, 
Ștefan Olszowskl, Jan Glowczyk, 
Manfred Gorywoda. Janusz 
Obodowski.

A luat parte tovarășa Barba
ra Jaruzelski.

Erau de fată ambasadorul
României Ia Varșovia și am
basadorul 
rești.

După 
distincții. 
Ceaușescu si

Poloniei la Bueu- 

inminarea inaltei 
tovarășii Nicolae 

Wojciech Jaruzelski
si-au strîns miinile îndelung, 
s-au îmbrățișat eu căldură.

In cadrul ceremoniei au 
rostii alocuțiuni tovarășii 
Nicolae Ceaușescu si Wojciech 
Jaruzelski.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu. cei
lalți tovarăși prezent! la so
lemnitate l-au felicitat căldu
ros pe tovarășul Wojciech 
Jaruzelski.

★
Tovarășul Wojciech

Jaruzelski, prim secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Polone, a oferit, miercuri, 
la palatul Consiliului de Mi
niștri, un dineu oficial in 
onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
nresedintele Republicii Socia
liste România, si a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale României si Poloniei.

In timpul dineului, desfășu
rat intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, tovarășul Nicolae 
Ceausescu șl tovarășul 
Wojciech Jaruzelski au rosti* 
toasturi, urmărite eu deosebită 
atenție si subliniate oria vii 
aplauze de eei prezent!.

SPANIA VREA SĂ-ȘI IA REVANȘA PENTRU... MUNDIAL
• Astăzi, la Cadiz, ultima repetiție, cu Iugoslavia • 
Munoz - optimist • Santillana, titular intr-o echipă 

alcătuită din jucători de la 7 cluburi

Mal slut doar cinci zile plnă la startul mult aștepta
tului EURO '84, pentru care toate echipele Continentului 
nostru au luptat timp de doi ani, ajungînd să formeze 
„octetul de elită" care ișl Începe cursa pe Parc des 
Princes, In ziua de 12 iunie.

In preajma acestui start, vi propunem o trecere In 
revistă a echipelor din grupa ROMÂNIEI, cu elementele 
la zi din cadrul unei pregătiri care se Încheie In aceste 
zile.

Pentru astăzi, echipa SPANIEI, pe care „tricolorii* o 
vot Inttlnl la 14 iunie. Ia Saint Etienne...

Echipa Spaniei, revenită de la 
Budapesta, după acel 1—1 cu Un
garia, șl-a reluat pregătirile în 
cantonamentul de lingă Gibral
tar. Ultimele două tntllnlrl Inter
naționale (4—0 cu Elveția șl a- 
cest recent 1—1 cu Ungaria) con
firmi forma bună a selecțlona- 
bllllor iul Miguel Munoz, un an
trenor ambițios, care vrea să re
facă prestigiul echipei după acei 
fiasco de la Mundlalul ...spaniol 
'81 sub conducerea Iul Santa
maria.

Iată echipa tip aliniată In cele 
două recente Intîlnlri, de la Ge
neva. cu Elveția (4—0) șl Buda
pesta, cu Ungaria fl—1):

Arconada — Urqulaga, Maceda, 
Goicoechea, Camacho — Seaor, 
Gallego, Victor, Gordillo — 
Santillana, Rincon.

Menționăm că In urma acciden
tării iul Rlncon, ta- meciul de ta 
Budapesta, a fost convocat ta 
lot Butragueno.

Se pare că antrenorul Munoz 
șl-a format. In Unii mari, echi
pa pentru meciul de debut cu 
România, de la 14 iunie (Saint 
Etienne). El se bazează pe porta
rul basc Arconada, considerat ta 
continuare drept unul dintre cel 
mal buni portari din Europa. De 
asemenea, e foarte puțin proba
bil ca apărarea Imediată să su
fere schimbări față de formula 
de mai sus. Așa cum se subli
niază, Munoz mizează mult pe 
masivii fundași centrali Goicoe
chea (1,81) șl mal ales Maceda 
(1,89) șl pe experiența Iul Cama
cho, care a șl jucat de mal mul
te ori împotriva .tricolorilor" ro
mâni.

în fața acestei linii de apărare, 
Munoz a format un „mijloc* mo
bil, ta care Senor este .creierul", 
Victor — maratonlstul, Gallego — 
prezent șl la El Mundial — ele
mentul de temporizare In orga
nizarea atacului pozițional. Iar 
Gordillo — mijlooașul de atac, el

LOTUL R.F. GERMANIA
Marți ta prlnz, plectad de la Frankfurt pe Mata, cu un autocar, 

lotul R.F. Germania a sosit ta reședința, provizorie, in Franța, ta 
St. Germaln-en Laye, o suburbie a Parisului. Intr-un cadru natural, 
pitoresc, lotul vest-german se antrenează de două ori pe zl: dimi
neața, de ta ora 19 șl după-amlază, de ta ora 18,39. La 13 Iunie 
va pleca la Strasbourg, cu o zi înainte de meciul cu Portugalia. 
Din lotul celor 29, deocamdată lipsește Ralf Flakenmayer (Eintracht 
Frankfurt), care va face deplasarea ta cursul zilei de azL R.F. Ger
mania este prima dintre participantele de peste hotare care a so
rit in Franța.

ȘTIRI, REZULTATE

„Bătrinul" Santillana, 
favoritul Iul Munoz,
continuă sâ ni
mal periculos înaintaș 

spaniol

fiind dotat cu un sprint care a 
produs impresie șl la El Mundial, 
deși pleca de departe, fiind fun
daș de margine, tn sflrșlt, tn a- 
tao Munoz se bazează — după 
accidentarea lui Rlncon — pe 
Santillana șl Carrasco, acesta din 
urmă modificînd puțin datele 
tactice, fiind un jucător de con
tre, mal puțin comblnativ de- 
eît Rlncon, dar Înzestrat cu o 
mai mare forță de pătrundere. 
Revenind la Santillana, acest ju
cător de aproape 32 de ani, con
testat tn repetate rtndurl cu ani 
tn urmă, se pare că el se bucu
ră de toată Încrederea Iul Munoz, 
care afirmă că .bătrtnul" santil
lana a rămas ttnâr, deoarece nu 
a pierdut absolut nimlo din de
tenta care l-a făcut celebru.

Examlntnd componența lotului 
de 20, ajungem la următoarea 
.geografie" spaniolă :

Athletic Bilbao, 4 jucători (Zu- 
blzarreta, Urqulaga, Goicoechea 
șl Sarabia); Real Madrid, tot 4 
jucători (Camacho, Gallego, San
tillans, Butragueno) ; Barcelona, 
de asemenea 4 (fundașul ■ Julio 
Alberto, Victor, extrema Marcos 
șl Carrasco) ; Zaragoza, cu 1 (11- 
bero-ul Salva șl Senor); Sevilla, 
cu 1 (portarul Buyo, mijlocașul 
Francisco) ; Valencia — mijloca
șul Roberto ; Beds — Gordillo ; 
Real Socledad — Arconada ; 
Sporting Gljon — Maceda.

Deci, dacă substituim numele 
jucătorilor cu cele alp cluburilor

A SOSIT ÎN FRANȚA

din care fac parte, ajungem la 
următorul .11“ :

Kcal socledad — Ath. Bilbao. 
Gljon, Ath. Bilbao, Real Madrid 
— Zaragoza, Real Madrid, Barce
lona, Betls — Real Madrid, Bar
celona.

Deci, echipa Spaniei e formată 
din 7 cluburi, cel mal mulțl ju
cători din acest 11 probabil apar- 
țlnînd lui Real Madrid, clubul în 
care Munoz a activat ca jucător 
șl antrenor — în această ultimă 
calitate timp de 14 ani.

Dacă cele trei mari cluburi slnt 
reprezentate prin 12 jucători (pa
tru de fiecare, pentru a nu se 
crea susceptibilități, probabil), să 
reținem totuși faptul că echipele 
mal mici slnt reprezentate șl ele 
In posturi-chele (Arconada, U- 
bero-ul Maceda, Senor, Gordillo), 
care sînt tot atîtea repere tn an
grenajul tehnlco-tactlc al echipei 
Iul Munoz.

Problemele Iul Munoz sînt, ca 
șl tn toată lumea fotbalului, cele 
ale atacului. Dacă Santillana este vlrful sigur, defecțiunea Rlncon 
a deschis .succesiunea" celuilalt 
vtrf. In care cele mal multe șan
se le are tot Carrasco.

Antrenorul spaniol așteaptă cu 
mare Interes meciul test cu Iu
goslavia, care are too astăzi la 
Cadiz, tn sudul Spaniei. El este 
convins că Învingătorii recentl al 
Portugaliei vor fi adevăratul șl 
ultimul examen pentru Saint 
Etlenne. După meciul de la Bu
dapesta, antrenorul spaniol a de
clarat : „Am reușit să formez • 
foarte bună echipă (!). Spania 
poate merge departe In «cest 
turneu final. Care ar fi adversa
rul cel mal dificil 2 Primul va fi 
echipa României, care mă preo
cupă tn acest moment. Despre 
R.F.G., nici nu mal e cazul să 
vorbesc. Asta se Înțelege de la 
sine. în ceea ce privește Portu
galia, după o criză profundă, a 
revenit la un nivel ridicat. Cred 
că ne vom callfiea tn semifina
le, Iar de acolo orice e posibil*.

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
HAVANA, 6 (Agerpres). — 

Cu două runde înainte de în
cheierea turneului internatio
nal de șah de Ia Cienfuegoa. 
lider al clasamentului se men
ține maestrul cubanez Jesus 
Nogueira, care a acumulat 7,5 
n. în urma victoriei obținute 
în runda a 11-a în fata ceho
slovacului Eduard Meduna. 
Maestrul român Mihai Ghindă 
se află pe locul 5. cu 5 9 p 
si o partidă întreruptă cu a- 
vantaj pozițional la spaniolul 
Javier Ochoa

BUDAPESTA, 6 (Agerpres). 
■— în runda a 7-a a turneului 
International feminin de Ia

„INTERNAȚIONALELE" 
DE LUPTE

(Urmare din pag. 1)
în această puternică compa

nie luptătorii români — care 
si-au continuat ieri pregătirile 
cu antrenamente desfășurate la 
sala de la „23 August* — vor 
încerca, firește, să-si confirme 
valoarea și să obțină. Ia am
bele stiluri, rezultate pe mă
sura așteptărilor. Cu atît mal 
mult cu cît. pe ce! maî valoroși 
dintre ei Ii așteaptă noi con
fruntări. din cele mai dificile, 
iar ediția din acest an a Cam* 
nionatelor Internationale de 
lupte ale Românie! constituie 
un excelent miiloe de verifi
care a potențialului de care 
dispun la ora actuală repre
zentanții noștri, fruntași! a- 
cestei discipline

Budapesta, maestra româncă 
Eugenia Ghindă a remizat cu 
Voiska (Bulgaria), egalitatea 
fiind Înregistrată si ta parti
dele Grosz — Kriszane st Po- 
rubskl — Kass. Alehina a ct«- 
tigat la Petroviel. !ar Csonklcs 
a pierdut la Saday. în clasa
ment conduce Alehina eu â p 
(1). urmată de Voiska * o (1), 
Levitina 3.S p (2). Eugenia 
Ghindă se aflu ne locul 8. cu 
2,5 p și două partide între
rupte.

McENROE - CONNORS. 0 SEMIFINALĂ LA ROLAND GARROS TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
PARIS. In urma partidelor dta 

sferturile de finală și-au mal cu
cerit dreptul de a evolua ta se
mifinale la Roland Garros 5 
Jimmy Connors (SUA) — Henrik 
SundstrOm (Suedia) 7—9, 9—1, 8—4. 
Mats Wllander (Suedia) — Yan
nick Noah (Franța) 7—6, 3—9,
3—6, 6—3, 6—3. Meciul a durat 3 
ore și 39 de minute.

tntr-una din semifinale, Connors 
va juca on McEnroe.

La dublu temei, ta turul trei, 
cuplul Virginia Raziei, Kathy

TURUI CICLIST
Turul dcllst al Italiei a oon- 

tlnuat ou etapa a 18-a, intre 
Leoco șl Merano. La capătul ce
lor 353 km. oare a cuprins și 
escaladarea muntelui Stelvlo (al
titudine 3 757 m) acoperit de ză
padă. primul a trecut linia de so
sire Italianul Brunn Lean ta 
61115:14.

Francesco Mosor a trecut cu 
bine acest examen dificil șl con-

• BELGIA — UNGARIA 2—3. 
Aseară, ta Bruxelles, ta med de 
pregătire pentru C.R., echipa 
Belgiei a terminat ta egalitate 
2—1 (1—1). ou selecționata Un
gariei. tn mta. 75, echipa Unga
riei conducea cu 2—1.
• CAMPIONATUL Ungariei a 

luat sflrșlt cu victoria, scontată, 
a echipei Honved Budapesta, care 
tn ultimul meci a terminat la 
egalitate, ta deplasare (6—6 1), ou 
Volan. Astfel, Volan a evitat re
trogradarea 1 In schimb, Nylre- 
gyhaza nu a putut-o evita, cu 
toate că a învins cu 7—1. tn de
plasare, pe ultima clasată, D109- 
gyOr, care va juca, de asemenea, 
la „B". Alte rezultate t M.T.K. 
— zalaegerszeg 0—9, Gyflr — Va- 
sas 3—6 1, Videoton — Ferenc- 
varos 1—9, Szombathely — Szeged

Horvath a dispus de Leslie Allen, 
Ann White cu 6—1, 6—L iar In 
sferturi de finală ele au eliminat 
perechea americană Kathy Jor
dan, Anne Smith cu 2—6, 6—4, 6—3. 
La dublu mixt (turul doi). Laura 
și Pablo Arrays (Peru) au În
vins perechea Lucia Romanov, 
Eric Fromm (România, S.U.A.) 
cu 6—2, 6—3. La Junioare, tn pri
mul tur : Michele Garth (Spania) 
— Alice Dănllă (Româțila) 6—3, 
3—9, 9—3.

AL ITALIEI
duce In continuare tn clasamen
tul general, urmai la 1:03 de Ro
berto Vlsentlnl, la 3:03 de More
no Argentln (ambii Italieni) șl 
de francezul Laurent Flgnon la 
3:07.

Astăzi are loo etapa a 19-a, Me
rano — Salva dl Val Gardena, 
pe o distanță de 76 km — traseu 
muntos.

1—1, Pace — Ujpestt Dozsa 1—1, 
Tatabanya — Csepel 1—1. Pe pri
mele locuri : Honved M p, Gyfir 
ST p, Videoton 37 p, Ujpestt Dozsa 
și Tatabanya cita 3* ».
• TRANSFERĂRI de antrenori 

șl jucători. Mario Kempes a a- 
nunțat că nu va mal juca la 
Valencia in viitorul sezon. In
ternaționalul argentinian nu a 
optat tacă pentru o altă forma
ție. Schatzschnelder de la Ham
burger S.V. va evolua la Schalke 

04 din Gelsenkirchen, Diego Ma
radona a anunțat că Intențio
nează să joace la Napoli. Clubu
rile Implicate In acest transfer, 
CJ. Barcelona șl Napoli, slnt 
In tratative avansate. Antrenorul 
suedez Sven Eriksson, de ta 
Benfica, Intenționează să condu
că echipa A.S. Roma ta locul Iul

ATLETISM • Concurs la Euge
ne (Oregon): 1500 m F: Mary 
Decker 3:59,19 — cel mal bun re
zultat mondial al sezonului; 800 
m: Stanley Redwine 1:46,20; tri
plu: Paul Jordan 16,93 m (vtat 
favorabil); greutate: Dave Lăut 
21,64 m; suliță: Duncan Attwood 
87,32 m. Tom PetranoH 83,86 m. 
• Concurs la Stockholm: 400 m 
F l Ann-Loulse Skoglund 52,66 ; 
400 m: Okot (Uganda) 47,71; 800 
m: Olsson 1:53.56 ; 3000 m: Bayl 
(Tanzania) 7:59,63, Taylor (Irlan
da) 8:00,17: suliță: Eldebrink 83,40 
m.

BASCHET • Grupele prelimi
narii pentru C.E. masculin din 
R.F. Germania (5—15 iunie 1985) 
se vor desfășura Intre 7 șl 16 
septembrie 1984. România face 
Darie din grupa „suedeză* alături 
de Suedia, Cehoslovacia. Belgia, 
Turcia. Norvegia.

BOX • Nord-lrlandezul Barry 
McGuigan șl-a păstrat titlul de 
campion european la cat. pană, 
tnvinglndu-l prin k.o. rep. 3 pe 
spaniolul Esteban Agula, In gala 
de la Londra.

Nils Lied holm. La Benfica va 
veni, probabil, englezul Hough
ton, ta prezent la Toronto Bliz
zards, fost la MalmO FJ. Iugo
slavul Dușan Nenkovld, care a 
pregătit formația Brest, din pri
ma ligă a Franței, se va reîn
toarce tn țari, la Radnlckl Nlș. 
Englezul Terry Venables (Q.P. 
Rangers) va activa la C.F. Barce
lona.
• Echipa Cercle Bruges, jucind 

In cadrul unul turneu tn Corcea 
de Sud, a terminat la egalitate 
(1—1) cu reprezentativa Tal- 
iandel.
• La Kobe (Japonia), formația 

braziliană Internnclonal Porto A- 
legre a Învins cu 3—6 (2—0) se
lecționata universitară a Japo
niei. în finală : Internaclonal — 
Sel. Irlandei 1—1 (1—1).

CICLISM • Turul Olandei (a- 
matori), etapa a 6-a (Nuth — 
Hulsberg, 154 km): 1. Saltov
(U.R.S.S.) 3.37:44, 3. Boden
(R.D.G) 3.37:49. El dețin șl pri
mele locuri In clasamentul gene
ral: Saltov 20.32:53, Boden la 51 s.

rugby • tn turneu în Noua 
Zeelandă echipa Franței a jucat 
la Blelnheim cu selecționata Marl
borough șl a clștlgat cu 36—9 
(9—6). învingătorii au Înscris șase 
încercări: Andrleu șl Leglsquet — 
dte 3, Lacans șl Sanz.

SCRIMA • Cupa mondială la 
spadă a fost cîștigată de france
zul Olivier Lenglet cu 50 p. Pe 
locurile următoare: Angelo Maz- 
zonl (Italia) 47 p, Alexander 
Pusch (R.F.G.) 41 p etc. • Con
cursul de floretă tineret de la 
Katowice a revenit scrim erei 
Katherina Bucheldt (R.D.G.) 4 V, 
urmată de Anna Buhdk (Polonia) 
3 V.

VOLEI • tn ziua a doua a tur
neului masculin de la Sao Pau
lo: Polonia — Argentina 3—1 (7, 
—10, 8, 8). Cuba — Iugoslavia
s-o no < «


