
Vizita oficiala de prietenie 
a delegației de partid și de stat 

condusă de tovarâșul

NICOLAE CEAUȘESCU,

utOfA»! dm TQjwi TJUtai, OHfn-m i

portul
in R. P Polonă

tovarășulV Joi dimineața.
Nicolae Ceaușeseu si tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți de 
tovarășii Wojciechtovarășii Wojciech Jaruzelski 
și Henryk Jablonski, au fost 
oaspeții puternicului colectiv 
muncitoresc ce-si desfășoară 
activitatea la întreprinderea de 
aparatură electronică „Kas- 
przak", situată ta zona indus
trială Wola, dta nord-vestul 
Varșoviei.

Pe parcursul vizitei, tovară
șul Nicolae Ceausescu s-a in
teresat de unele aspecte alo 
produetiei. de realizările uxineL 
de preocupările actuale si de 
perspectivă ale colectivului de 
aieL

In continuare. tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu si tovarășa 
Elena Ceaușeseu. insotitl de 
tovarășii Wojciech Jaruzelski 
șl Henryk Jablonski, s-au ta- 
tilnit eu activul muncitoresc, 
de partid ti obstese al acestei 
importante unități a industriei 
poloneze.

Participantli la adunare 1-ae 
Intimpinat pe inaltii oaspeți eu 
îndelungi aplauze, eu deose
bită căldură, dind expresie si 
ta acest cadru satisfacției pen
tru vizita delegației de partid 
si de stat_ a Republicii Socia
liste România, convingerii eă 
noul dialog la nivel inalt se 
va încheia cu rezultate dintre 
cele mai fructuoase, va repre
zenta un important pas înainte 
în dezvoltarea si adincirea 
prieteniei si colaborării multi
laterale dintre P.C.R. șl 
P.M.U.P., dintre România și 
Polonia, dintre muncitorii ro
mâni și polonezi. dintre 
popoarele celor două țări.

în aplauzele entuziaste. în
delungi. ale celor prezenti, 
gazdele îl roagă ne, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceausescu. să ia 
cuvin tuL

Cuvintarea 
partidului și 
fost urmărită 
tenție de cei 
aplaudată in

In încheierea întîlniril. tova
rășul Nicolae Ceaușescu a răs
puns îndelung manifestărilor 
de stimă și prețuire, de prie
tenie ale muncitorilor varso- 
vienL

Intîlnirea o-a Încheiat ta 
mod solemn prin intonarea 
„Internaționalei".

După intilnire. tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu si tovarășa 
Elena Ceausescu au semnat ta 
Cartea de onoare a Întreprin
derii.

conducătorului 
statului nostru a 
cu deosebită a- 

prezenți, fiind viu 
repetate rînduri.

, ★
In dimineața aceleiași zile, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu ti

tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți membri al delegației do 

partid și de stat a Republiefi 
Socialiste România au vizitat 
Combinatul agricol din Mysta- 
dlo. din Voievodatul Varșovia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ti tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost Însoțiți de tovarășul 
Henryk Jablonski, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Polone.

Tovarășul Nloolae Ceaușescu 
șl tovarășa Elena Ceaușescu, 
Înconjurați cu bucurie de lucră
torii combinatului și familiile 
lor, discută cu aceștia, răspund 
eu căldură manifestărilor spon
tane de 
salutați.

Vizita 
mosferă 
plauzele 
transformat 
intr-o nouă 
brantă a ________ _____
româno-polone.

★
Joi după-amiază au conti

nuat convorbirile oficiale intre 
tovarâșul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Ro
mânia, șl tovarășul Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unii Polo
nez, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Polone.

A participat tovarășa Elena 
• Ceaușescu, membru al Comi

tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim viceprim-mi- 
nistru al Guvernului.

A luat parte Henryk Ja
blonski, președintele Consiliu
lui de Stat ai R.P. Polone.

In aadrul noii runde de con
vorbiri, cei doi conducători de 
partid și de stat au continuat 
informarea reciprocă asupra 
problemelor pe care le solu
ționează cele două partide in 
dezvoltarea socialistă a Româ
niei și Poloniei. Convorbirile, 
care au prilejuit aprofunda
rea schimbului de vederi ta 
probleme de interes reciproc, 
au dat expresie voinței comu
ne de a se acționa cu fermi
tate pentru transpunerea ta 
viață a înțelegerilor convenite 
la nivel înalt, pentru dezvol
tarea și întărirea continuă a 
prieteniei tradiționale româno- 
polone, pentru extinderea ti 
adincirea colaborării intre 
partidele, țările și popoarele 
noastre.

Au fost abordate, de aseme
nea, unele probleme ale situa
ției actuale din lume.

Convorbirile s-ou desfășu
rat sub seninul Înțelegerii, al 
stimei șl prieteniei.

simpatie ca care sini

se încheie inir-o at- 
sărbătorească, In a- 

eelor prezențl, care au 
această tntSlnire 
manifestare vi- 

prieteniei frățești
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Patra decenii de viață nouă, liberă, prosperă

ACTIVITATEA SPâRTWl » PAS 
CU IMPHIIE »SIE Mi PAHIIll
UN BUN DE PREȚ AL ÎNTREGULUI POPOR

«Trebuia acționat ia așa fel 
Incit să M asigure cuprinderea 
la mișcarea sportivi a celor 
mal largi categorii de cetățeni. 
Pentru aceasta, cultura fizică 
do mast trebuie si fie cit mal 
strtas legată do activitatea do 
producție, de procesul de in- 
vătămtat. de viata si odihna 
de toate zilele ale eetătenilor, 
ale diferitelor colectivități dta 
mediul urban si rural" — iată 
un citat foarte grăitor din Me
sajul tovarășului NICOLAI 
CEAUSESCU adresat Conferin
ței pe tari a mișcării sportive

din anul 1982. citat subliniind, 
de fapt, esența unui vast pro
gram de activitate al întregii 
mișcări sportive din tara noas
tră.

Că acest program este li
teră vie. este viata tasâti e 
dovedesc numeroasele exem
ple. sosite aproape In flux con
tinuu din întreaga patrie. >- 
xemple probatoare care re
flectă profunda implantare a 
fenomenului sportiv, a activi
tății sportive ta toate jude
țele. dindu-ne o imagine im
presionantă asupra elementu-

tal CANTITATIV : milioane, 
multe milioana de cetățeni de 
toate viratele au activitate 
sportivă, practică sportul sub 
o formă sau alta. Etete o rea
litate — îmbucurătoare — in
contestabili. In această reali
tate de ansamblu, fantele cele 
mai semnificative tint adeseori 
exprimate de o CALITATE 
care merită să fie subliniată.

Marius POPESCU

(Continuare In pag 2-3)

Participare impreiionantd la una din întrecerile „Dadadei'

A 22-a ediție a „Trofeului Carpați“ la handbal masculin

VICTORIE CLARA ROMÂNIA-R.D. GERMANĂ 25-22
TIMIȘOARA, 7 (prin telefon). 

Joi a fost o zi bună pentru 
handbalul românesc. Ambele 
reprezentative au realizat, ta 
runda a treia a celei de a 22-a 
ediții a „Trofeului Carpațf*, 
victorii entuziast aplaudate *e 
cei peste 3 OM de spectatori 
prezenți In sala Olimpia.

Vineri este zi de pauză, ur-

Simbătă și duminică, pe stadionul „23 August“ din Capitală

A XXIX-a EDIJIE A ,,INIERNATIONAIFIDR“ DE ATLETISM

MARICICA PUICĂ

# Campioana olimpică Maria Caridad Colon, la 
București • O disputa interesantă la aruncarea suliței

torul ta lungime Oen Zun- 
rong, creditat cu o perfor
manță de T.85 m. Marți seara

A XXIX-a ediție a .Inter
naționalelor" de atletism ale 
României figurează ne afișul 
evenimentelor sportive bucn- 
reștene ale acestui sfirșit de 
sâptămlnA Concursul. Indiscu
tabil cel mai important din a- 
eest sezon dta tara noastră, 
va fi găzduit, ca ta ultimii ani. 
de marele stadion din parcul 
sportiv „23 August", ale cărui 
instalații pentru atletism stat 
de o bună calitate fapt de
monstrat 
rile dta 
■O. de 
mondiale ________ _______
ta lungime ti de atltea alte 
mari performante.

In afara celor mal buni at- 
lețl români, pentru majorita
tea cărora campionatele inter
naționale constituie primul 
concurs de amploare din ac
tualul sezon (Maritica Puică. 
Doina Melinte. Fița Lovin 
etc.), la întrecerile de slm- 
bătă ti duminică vor fi pre
zent! ti numeroși oaspeți 
de peste hotare. Primii sosiți 
ta Capitală au fost atletii din 
R.P. Chineză. Intre care să
ritorul ta înălțime Lin Yum- 
peng, care a realizat, recent, 
un rezultat de 2,28 m, și sărl-

(Continuare fn pag. a 4-a)

• Azi —zl de pânză • Slmhătă și duminică - ultimele runde 
mind ca cele • echipe să se 
Întreacă ta rundele a 4-a și 
a 5-a, timbătă ti duminică, 
tind de altfel stat programate 
marile derby-uri : U.R.S.S. — 
R. D. Germană ti România — 
UJLSJS.

ROMANIA JL* — R.D. GER
MANA 25—22. Ceea ce aștep
tam de la handbaliștil noștri 
s-a tntimplat ta partida ca 
campione olimpică, formația 
R. D. Germane. Tricolorii au 
realizat un joc bun pe aproape 
întreg cuprinsul tntUniril eu 
valorosul lor partener, joc ca
racterizat de o febrilă și con
tinuă activitate ta defensivă — 
pentru tnttmpinarea adversa
rului cu mingea — ti de luci
ditate ta atac, de calm șl răb
dare pentru căutarea celor mal 
bune culoare de aruncare, pen
tru angajarea omului ca cele 
mai multe șanse. Impresionantă 
a fost îndeosebi activitatea tal

Vasile Stingă, omniprezent, cu 
înălțări de uriaș, care au încin- 
tat publicul, cu pase decisive, 
cară — știe toată lumea — în
seamnă enorm tntr-o confrun
tare cu camplona olimpică. 
Firește, nu numai el a fost 
autorul acestei victorii pre
țioase, care o repetă, la pro
porții sporite, pe cea de ta 
Super cupa mondială, ti și Ma
rian Dumitru, Cornel Daria. 
Iosif Boroș și colegii lor. Insis
tăm asupra faptului că numai 
un astfel de joc, cu aplomb ta 
apărare și H> atac, cu efort 
continuu poate să ducă ta in- 
btazL Echipa noastră ar fi 
putut tiștlga la un scor șl mai 
categoric (de altfel a condus eu 
21—15 ta mta. 48, eu 22—15 jn

Hristache NAUM 
Călin ANTONESCU

(Continuare fn txio l-J)

De azi, in sala Floreasca

elocvent de tatrece- 
cadrul Universiadei 

cele cinci recorduri 
feminine la săritura

CAMPIONATELE INTERNATIONALE 
DE LUPTE ALE ROMÂNIEI

tnceplnd de astăzi, pini duminică, sala Floreasca 
din Capitală va găzdui Întrecerile din cadrul celei de 
a 23-a ediții a Campionatelor internaționale de lupte 
ale României, la care participă sportivi de valoare 
din 12 țări *. Bulgaria, Canada, Cehoslovacia, Cuba. 
Finlanda, R. D. Germană, Iugoslavia, Polonia. Siria, 
S.UA, Uniunea Sovietică și România. La această 
importantă competiție, țara noastră va fi reprezen
tată, la ambele stiluri, de majoritatea componenților 
loturilor naționale. Vor concura, de asemenea, ti 
serie de luptători ai unor cluburi ti asociații sportive.

Ieri, antrenorii români au definitivat listele de în
scriere a sportivilor noștri din rlndul cărora nu lip
sesc marii campioni, fruntașii acestei discipline.

Stefan Rusu intr-un dublu salt(Continuata ia pag a 4-a)

S.UA


Dupâ succesul popicarilor români la C. M. După campionatele europene de box juniori

SELECȚIA Șl PREGĂTIREA EXCELENTA = DOUA TITLURI MONDIALE
După întoarcere» popicarilor 

noștri de la Campionatele 
mondiale, unde au avut • 
•omportars excelentă, cucerind 
patru medalii — două de anr 
g două de argint — l-am ru
gat pe Roger Cernat, antre
norul reprezentativei masculine 
și al echipei eampioane Aurul 
Baia Mare, din care face par
te șl campionul mondial Iuliu 
Bice, să ne relateze fazele 
mai importante ale competi
ției de la Ljubljana și felul 
eum au reușit popicarii români 
să obțină cel mai bun rezul
tat al lor din cei aproape 36 
de ani de participare la C.M.

— După cum se știe, ne-a 
•pus antrenorul emerit Roger 
Cernat, în palmaresul repre
zentativei masculine sint acum 
11 medalii de aur și conți-, 
nuăm să ne menținem pe pri
mul loc al clasamentului ce
lor 15 ediții ale 
meazâ Iugoslavia 
și R.D. Germană 
De această dată 
garnitură foarte _ . _
tită, o echipă omogenă și 2—3 
jucători de talie mondială 
candidați îndreptățiți la me
dalii da aur. Mă refer la Iu
liu Bice, Iosif Tismănar și 
Gheorghe Silvestru. Aceștia, 
si la ei s-a mai adăugat debu
tantul Vasia Donos, au jucat 
cu multă precizie, reușind să 
se impună într-o companie 
deosebit de valoroasă, dta 
care nu lipseau foști campioni 
mondiali. I. Bice a fost de de
parte cel mal valoros jucător 
al competiției. El a dat satis
facție de la început și ptaă la 
sfîrșit : în primul joc, pe echi-

C.M. Ne ur-
— 8 medalii
— 7 medalii, 
am avut o 

bine pregă-

pe. în care România a ocupat 
locul secund, a punctat K2, 
apoi a mers creadnd : la pe
rechi a urcat ia *n p, iar la 
turneul final individual i 
cel mai mare rezultat 
toți cri 2# de Analiști : 
Cu punctajul total de 
Bice a stabilit un nou 
mondial. Iuliu Bice șt 
Tismănar au stabilit un 
record al lumii șt la perechi, 
probă ta care au devenit cam
pioni ai lumii.

— Ce ne puteți spune despre 
lupta care t-a dat ta locul pe 
echipe, nude am pierdut la nu
mai 14 puncte T

— Noi am început bine, dar 
unii jucători, între care debu
tantul nostru V. Donos, s-au... 
speriat de rezultatul nemaiîn- 
tflniț pe care l-a obținut ta 
prima zi cehoslovacul VI. Pro- 
haska — 
a devenit 
al probei 
te. Donos 
900 p. A 
cisîvă din cea de-a doua zi. 
ta care unul din echipierii de 
bază. I. Tismănar. n-a Jucat 
la valoarea lui obișnui că. 
doborînd doar 915 popice, 
punctaj care ne-a privat de 
locul I (I. Bice — 952, Stelian 
Boariu — 950). Dar Tismănar 
s-a reabilitat la perechi — 968 
p ți împreună eu Bice — 978 
p a cucerit medalia de aur.

— Care au fost atuurile
noastre In turneul individual 7

— în primul rînd, trebuie 
să spunem că dețineam din 
start un record în materie : 
toți cei șase jucători români 
erau printre Analiști, adică ta-

1008 p. punctaj care 
nou record mondial 

d« 200 lovituri mix.- 
n-a putut trece de 
urmat Întrecerea de-

CICLISTUL C. PARASCHIV (Dinamo) - CAMPION
NATIONAL LA CONTRATIMP INDIVIDUAL

C1MPULUNG MUSCEL, 7 (prin 
telefon). După proba de ISO km 
contratimp pe echipe, disputată 
hml In București, joi după- 
amtază a început la dmpuhmg 
Muscel sulta ultimelor trei aler
gări ale campionatelor naționale 
de ciclism — sosea, rezervate 
seniorilor. Debutul curselor din 
pitorescul oraș dintre muscele a 
fost făcut de cea de * doua sl 
ultima probă cantracronometru : 
contratimpul Individual. Întrece
rea s-a desfășurat pe un traseu 
pe cit de frumos, pe atît de dificil. Luind startul dta plin 
centrul orașului «Un tata hote
lului Muscelul), eoncurențil au 
rulat pe șoseaua spre Rucăr, la 
stingă, prin bine cunoscutul oraș 
de vacanță — Lereștl (drum ta 
pantă pronunțată), de la capă
tul căruia au făcut cale Întoarsă. 
Acest traseu partidpanțil Ia cam
pionat l-au parcurs de două ori 
(40 km). Ca șl la prima probă 
disputată ta București, șl aid, 
la Clmpuflung Muscel, am asis
tat la o alergare dinamică ta 
care flecare concurent a încercat 
«ă se autodepășească, mal ales 
că de data aceasta condițiile de 
concurs au fost dintre cele mal 
bune : vreme ușor răcoroasă, 
fftrt vtat. I» capătul celor 4S 
km parcurși, victoria finală a 
revenit unul reprezentant al ti
nerei generații : “ ~
«Mv (Dinamo), 
la «1 treilea său 
Paraschlv sl-* 
efortul, reușind_ __ __________
pe primul loc tacă de la jumă
tatea cursei, unde a fost crono
metrat eu M:46. tn urmă eu 
etteva zile. C. Paraschlv a cuce
rit, de altfel, tWul de campion 
național de seniori șl alături de 
echipa sa, Dlnamo (proba de 
100 km contratimp).

Iată clasamentul acesta! probe

Dinamo, 54 : 57.)
M. Bomașcanu, Dl- 
2 m : 15). 4. Gh.

Dtnamo. 55 :48,1 
) Cel ea. Steaua. 
15), 8. Cr. Neagoe, 
1,4 (17 :I7). Urmă-

Gh. ȘTEFAN E5 CU

PUGILIȘTII NOȘTRI AU LĂSAT 0 BUNĂ IMP

Costlca Paras- 
alergătar aflat 
an de aenlorat. 
dozat excelent 
să se Instaleze

tre eei mai buni 10 de jucă
tori. Iugoslavia și Ungaria a- 
veau câte 0. Cehoslovacia ai 
R.F. Germania rite 1
•ram ta— majoritate. _ ,
faptul eel mai Important, Iw- 
lta Bice deținea, după pri
mele două probe, cei mai bon 
rezultat dintre eel 39 de jucă
tori calificați pentru finală, cu 
un avans de 10 .bețe*. H 
■ avut adversari puternici. în
deosebi pe deținătorul titlului 
de ptaă atunci și fostul cam
pion al hunii. Iugoslavul Ni
kola Dragas, care, evident, era 
favoritul ^nr. 1“ al publicului. 
Dar Bice al nostru a învins I

Deci, Apoi,

Tomo RABȘAN

După cum se știe, intre 27 
mal si 3 iunie, la Tampere 
(Finlanda) s-a disputat cea de 
a Vin-a ediție a Campionate
lor europene de box pentru 
juniori. La această competiție 
a participat sl • delegație for
mată din • pugilisti români, 
dintre care 4 au urcat oe po- 
dtamul de premiere. La îna
poiere. l-am rugat De secre
tarul adjunct al F.R. Box, Mi
hai Bădeseu, să ne răspundă 
la clteva Întrebări.

— Ce ne puteți spune des
pre competiția continentali a 
tinerilor pugilisti ?

— La Întrecere au participat 
116 boxeri Juniori din 20 de 
țări Bulgaria si Uniunea So
vietică au prezentat echipe 
complete 02 sportivi). R.D.

De azi, la Tg. Mureș

FINALELE REPUBLICANE DE JUDO
începind de as

tăzi și ptaă dumi
nică. Sala spor
turilor din Tg. 
Mureș va găzdui 
finalele Campio
natelor republica
ne individuale de 
judo ale seniori
lor. Competiția es
te așteptată cu de
osebit interes, pen
tru că la această 
a XVI-a ediție 
vor concura toți 
campionii de anul 
trecut și numeroși 
Analiști la fiecare 
categorie de greu
tate.

„Capul de afiș
ai acestor finale 
se anunță partida 
semiușorilor Con
stantin Nieulae — 
Ilie Șerban, ambii 
de la Dinamo
București. La edi
ția de anul tre
cut. reamintim, 
fostul campion eu
ropean și vicecam- 
pion mondial C. 
pierdut meciul cu 
ta finala categoriei. De ___
dată misiunea lui Nieulae este 
șl mal dificilă, deoarece tî- 
nărul Șerban a repurtat, eu
puțin timp în urmă, succese de 
mare prestigiu 7 victorii în
fața campionilor olimpici, mon-

•J J
â

1
Jv* -L ?

C Nieulae (rtinga) — I. Șerban, mult af- 
teptatul derby de la „remiușoară1*

Nieulae a 
I. Șerban 

astă-

diali și europeni Thyeri Rey 
(Franța) și Nikolai Soloduhin 
(U.R.S.S.).

Vineri stat programate în
trecerile la categoriile mijlo
cie, semigrea și grea, sîmbă
tă la superușoară, ușoară și 
semimijlocie. iar duminică la 
«emlușoară și open.

UN BUN DE PREJ AL ÎNTREGULUI POPOR
(Urmare din pag. 1)

Iată, finalul citatului, de mal 
sus. din Mesaj —.ale diferite
lor colectivități din mediul ur
ban și rural* ti vom Ilustra 
ca un exemplu întru totul e- 
locvent referitor la ultimul 
cuvtat. la curtatul „rural*. Vom 
da. așadar, un exemplu „care 
spune multe* din mediul ru
ral. Un exemplu văzut cu ochii 
noștri. în Tara Moților. Cine 
a pomenit. înainte, de sport 
— de condiții centru practi
carea sportului — ta Inima 
Munților Apuseni 7 în afara 
sărăciei lucii. a necazuri
lor de toate felurile. a

luptei aspre, neîncetate, cu 
viata, regimul burghezo-moșie- 
resc nu le-a asigurat moților 
nici un fel de alte „condiții". 
Sport pentru moți, pentru co
bii! lor — o necunoscută un 
nonsens.

Ei bine, pe „puii de moți" 
de astăzi — copii al căror pă
rinți nici nu știau, de obicei, 
în trecut, ce înseamnă sport 
— i-am văzut iarna coborînd 
ca nălucile pe schiuri noi- 
noute pe Dantele munților la 
Clmpeni sau la Albacul lui 
Horia. Era un spectacol extra
ordinar ! Copil de scoală ele
mentară schiind ca niște mici 
virtuoși ai sportului de iarnă, 
cu echipament modern, eu ma
teriale de cea mai bună cali
tate. De unde ? Primite ta dar

de la Comitetul Central al 
U.T.C.-uluL

Nu vă puteți închipui cită 
fericire si cită mîndrie era în 
ochii părinților privindu-și 
șoimii coborînd ca fulgerul pe 
coastele argintii.

Am aflat apoi — fără mi
rare — că dintre acești pui 
de moți multi au aiuns frun
tași si chiar campioni pe tară 
ai „Daciadei".

Folosind un singur exemplu 
grăitor din multe, multe al
tele. am vrut să ilustrăm rea
litatea știută că soortul a ajuns 
Intr-adevăr la noi un bun de 
preț al întregului popor. Un 
bun care ajută real dezvol
tarea societății noastre, un bun 
cu o puternică înrîurire asu
pra formării Omului Nou. pu
ternic. armonios clădit, cu fi
bră fizică și morală superi
oare.

BASCHET. PENTRU PRIMA DATA <5e 
Icind se Joacă baschet la țara noastră, ora

șul Alexandria a găzduit reprezentativa de 
■andori a țării. Evenimentul •-• petrecut eu 
prilejul unul mect-triaf al totukri, ta oare 

ISșla sporturilor dta Alexandria s-a dove- 
<Mt nesncăpătoaze pentru enturilastul pu- 
Mlc. BaschetbaliștU noștri fruntași au fost 

Ila tafilțlme, «4 nealiztad o dispută specta- 
auloasâ. aplaudată deseori la scenă deschi
să de ori pnezențl ta tribună, majoritatea 
rievl șl eleve.

IPOLO. DUPĂ » DX ANI, de rind Ml 
otoerit primul titlu de campioni de ju
niori ad țării ta poto, companențll de atunci 
Iaâ echipe! Rapid — autoarea performanțri 

— s-au tatanlt pentru a serba jubileul. La 
tottlnăre s-au prezentat camptondd dta 1S59: 
P. Mureșan, L Popa, L Alexandrescu, L 

ITâtaru, AL Pavel, I. Opriș, C. VastUn, C. 
Mocanu, V. Țărâna șl antrenorul lor, ae- 
taațul antrenor emerit C. Vastliu, oare va 
tațpltal aurind venerabila vtretă de H de 
•ni. De-a tangud anfior, pet'foi merii dta 

IM» an cucerit camptonstol de seniori, tari 
«Bfil ale campfcnatolul european ferovtar. 
Mr unii dintre ri an făcut parte din pri
ma repreaentettvă a BoaaânâeL Cum s-sr 

I

•pune, ■ fost o generație „de aur* din 
care au ieșit oameni adevărațl, Intr-un do
meniu sau altul de activitate...

SĂRITURI IN APA. noi maeștri aj 
SPORTULUI. Ileana PlrjoL, Cristina Sza- 
ksce, Cătălin șl Adrian Cherciu au fost dis
tinși oo titlul de „Maestru al sportului*, 
pentru frumoasele performanțe obținute pe 
elan intern șl internațional. Cel patru ta- 
lentațl săritori — dintre care Cristina Sza- 
kaea s-a afirmat (anul trecut) chiar șl la 
Campionatul european de senioare (locul I 
la ptatformă) — ne tadreptățesc să cre
dem că ascensiunea lor va continua. Au 
abta 15—1« anL Marile competiții tateirna- 
ționale dta vara aceasta le oferă prilejul...

ȘAH. ADUNAM SAU NU 7 In medul 
feminin România — Bulgaria, formația ro
mână de senioare, ta cea mai puternică 
alcătuire, a pierdut surprinzător, cu 17,5— 
MJ, dană o prestație slabă, ta fața tunel 
echipe bulgare tinere, ca clteva debutante. 
Junioarele noastre, in schimb, șl-eu surcla
sa* adversarele cu ia—1 I șl atund, s-a re
cant Ia o „scamatorie aritmetică*: s-aiu 
•duna* rezultatul senioarelor eu acela al 
junioarelor șl s-a ajuns ca, dta Învinse, să

devină Învingătoare, cu scorul de Z8.5— 
11,5. Recent, la Eforie Nord, s-a disputat , 
dubla tatfintae România — Polonia, ta a- I 
odeașl condiții (5 senioare șl două junioa- | 
re). De data aceasta, victoria a fost pe 
toată linia. La senioare 16,5—16,5, la ju- , 
moare 11—1 ! Ceea ce apare curios este i 
faptul câ acum rezultatele... nu s-au mal | 
adunat, socotlndu-se că au fost două me
ciuri DISTINCTE. Ce facem ? Adunăm sau— i 
nu mal adunăm 7

TENIS DE MASA o frumoasa și 
UTILA colaborare se anunță intre M.I.L.M.C. t 
ți I.M.G.B. pentru sprijinirea formațid 
campioane „Juventus ’83*, o veritabilă pe- I 
ptaieră a acestui sport, ta care, sub În
drumarea antrenorului V. Dumitrescu, se I 
pregătesc autentioe talente • O FRUMOA
SA ATITUDINE din partea Otillei Bădeseu 1 
ta finala de simplu a campionatelor de Ja 
Craiova, ea atrăglnd atenția asupra unui 
tuș imperceptibil, intr-un moment ta oare 
punctul ar A scutlt-o de emoții. Un gest 1 
răsplătit eu aplauze. Adversara sa, Kinga . 
Lohr, era doar... partenera de la dublu, 
cu care a ciștigat titlul • IN FINALA de 
dublu fete, Intre cuplurile Otilia Bădeseu, 1 
Kinga Lohr șl Carmen Găgeatu, Anca Che- 
ler, ta setul tatii, la scorul de 21—20 pen
tru Găgeatu, Cheler, arbitrul n-a văzut un 
tuș de paletă la Lohr, greșeală care a in
fluențat desfășurarea ulterioară a parti
dei. Păcat ! • LACRIMI la Întoarcere pen- i 
tru Carmen Găgeatu, care a trecut de cl
teva ori pe Hngă victorii prețioase, ratind l 
tocmai ta momentele decisive.

Germană — 11. Finlanda si 
Ungaria cite 10, R.F. Germa
nia. Polonia. România si Tur
cia cite 6 etc. Sportivii noștri 
au avut ta general o com
portare mulțumitoare. Putea fi 
mai bună dacă si arbitrajele 
ar fi fost mai corecte.

— Puteti fi mai explieit 7
— Voi încerca. Nu știu ce 

se poate face pentru regle
mentarea acestei probleme. 
După cum se știe, printre ulti
mele decizii ale A.I.B.A. este 
si cea care se referă la faptul 
că. la marile comnetitii, pe 
lingă cei 5 arbitri-iudecători 
să puncteze si un iuriu de a- 
pel care, în cazul unei erori 
a judecătorilor, să poată 
schimba decizia. La C.E. de 
la Tampere acest iuriu nu a 
funcționat și deciziile eronate 
au abundat. Așa se face că 
Marius Acuarelo Roman a fost 
declarat învins în primul meci 
ta fata italianului Carlo Serio, 
meci pe care în rina l-a cisti- 
gat clar boxerul român. Ace
eași situație și cu Daniel Măe- 
ran... Aceste erori au frustrat 
mica noastră delegație de încă 
două medalii. Arbitrajele ră- 
mîn eterna poveste în box...

— Cc impresie au lăsat ti
nerii boxeri români și ce pers
pective Ie prevedeți pentru 
perioada senioratu'ui 7

— Tinerii noștri pugilisti au 
impresionat prin nuterea lor 
de luntă si unele cunoștințe 
tehnice manifestate în anumite 
perioade de timp. Ei âu făcut

multă risipă de enJ 
rezervele lor s-au dl 
ultima parte a mecid 
ce arată că ni# al 
formă maximă la I 
optimă a eompetitieil 
tale. Ded. va trebil 
atențl la această pn 
întrecerile viitoarei 
sportivii noștri prl 
ringul de la Tampea 
perspectiva de a al 
giliști valoroși si în 
niorilor. Mă refer lai 
vrente (muscă). Ion 
ușoară). Daniel Măi 
coș), Marius Roman I 
locie). Printr-o prega 
vată, prin imbunătăt 
loviturilor si oen 
mijloacelor de apăra 
deveni seniori reduu

— La ee rompetiii 
fi prezent! tinerii b«

— în perioada im 
mătoare au program 
tiv : rezolvarea p 
școlare. Apoi urmeaJ 
giu de pregătire S 
pentru participarea ] 
Prietenia", care 
de la 25 iulie 
reeană si unde 

buni

în 
vor 
boxicei mai 

din țări socialiste 
incepe preparativele 
cătuirea unei form: 
tăblie ta vedșațae i 
la Campionatele mc 
box juniori, ce se v 
Intre 1 și 10 septet 
la... București.

Paul

„TROFEUL CARP AȚI" LA HAN
(Urmare din pag 1)

min. 48, cu 24—19 in min. 55) 
dacă antrenorii n-ar fi încercat 
— firesc de această dată — să 
întrebuințeze șl alți jucători 
decît cei care se distinseseră, 
să le dea, deci, șansa de a ob
ține intr-un viitor apropiat 
titularizarea. Schimbările aces
tea au afectat însă într-o 
oarecare măsură și au permis 
partenerului să reducă din 
handicapul care putea fi, final
mente, mai mare.
Să sperăm că reprezentativa 

noastră își va menține ritmul 
de astăzi șl in partidele de 
sîmbătă cu Suedia și duminică 
cu campiona mondială, repre
zentativa Uniunii Sovietice. îi 
stă în putere, și aceasta am 
văzut-o clar în meciul cu 
echipa R. D. Germane, care a 
făcut totul pentru a obține 
victoria, aruncând în luptă 
toate resursele.

Au înscris : Stingă 11, Dumi
tru 5, M. Voinea 2, Boroș 2, 
Durau 2, Berbece 1. Bedivan 1, 
Oprea 1 — pentru România 
„A" ; Wahl 6, Rothe 6, Wie- 
gert 4, Kruger 4, Hauck 1, 
Schmidt 1 — pentru R. D.
Germană. Au arbitrat foarte 
bine Terje Anthonsen și 
Oivind Bolstad (Norvegia).

U.R.S.S. — S.U.A. 23—18. 
Meci cu două reprize total di
ferite. în primele 30 de mi
nute campionii mondiali, hand- 
haliștii sovietici, jucând foarte 
activ pe extreme și cu pivo
ți!, folosind prompt contra
atacurile, s-au impus net în 
fața unei echipe americane, 
dezorientată pentru că nu-i 
reușea nimic în atac. Ca să 
exemplificăm cele spuse vom 
nota că din cele 14 goluri 
la activ cu care a încheiat pri
ma repriză, echipa Uniunii 
Sovietice, 9 au fost realizate 
de extreme (Șevțov, Kidiaev și 
Karșakievici), în timp ce 
handbaliștii echipei S.U.A. nu 
au marcat decît 5 goluri (1 din 
aruncare de la 7 m), pentru că 
au încercat tot timpul să fi
nalizeze în centrul apărării for
mației sovietice unde se aflau 
jucători cu talie (Vasiliev. Kuș- 
niriuk, Rîmanov și Gaghin).

în partea a, doua, însă, su- 
portînd numeroase și corecte

10 IUNIE ’84 
TRAGERE EXCEPȚIONALĂ
Cei ce-si doresc autoturisme 

„Dacia 1300“ sau excursii în 
U.R.S.S. le mai pot obține și 
participînd la noua tragere ex
cepțională LOTO de duminică 
10 iunie a.e., care vă mai 
poate oferi si importante sume 
de bani. Se extrag în total 66 
numere ! Mari șanse de cîștig, 
îndeosebi pentru biletele care 
participă la toate cele 7 extra
geri, ale ambelor faze : bile
tele de 25 lei 1

eliminări (tiUM de I 
te în prirr^^kltI | 
prizei secund^^«ecu 
vietică a «căzut bnl 
valorică ta joc și, 11 
taitea acestei reprizei 
șise decît 2 goluri, I 
oe ’handbaliștii nord-l 
au punctat de 9 ori I 
juns chiar la un pal 
Mate (17—16, ta mid 
tru formația U.R.S.S.I 
ultimele 10 minute j 
joc a echipei campid 
thale și abilitatea 
pivot Kușniriuk și-ad 
vlntul, determinind 
rie meritată a formJ 
vietice. Au marcată; 
viei 5, Șevțov 4, Sa 
Gaghin 3, Kidiaev 1 
3, Vasiliev 1 - pentru 
Lash 6, Goaa 4. Sch 
3, Djokovieh 2, MeVe 
ry 1 - pentru S.U-A 
dus mai bine ta rep 
cundă T. Curele* și 
tea.

ROMANIA —I
22—21. Un meci bun 
maiției secunde a țâ 
tre, pregătit de 1 
Cezar Nica, ^^rtidă 
tă la limită, in ca 
dus tot timpul, obligi 
bătădoșii handbaliști 
la o furibundă curs 
mărire încheiată fă 
Ne-au plăcut ambiția 
tatea ia apărare și 
in atac, ne-a plăcut 
Ha de excepție a Sui 
tiu Petre, o extremă 
eficientă care, dupi 
noastră, și-a ciștigat 
lotul de bază al prim 
ții a României- At 
Grabovsehi 7, Petre 5 
2, Nagy 2, Mocanu 2 
Vasilache 1, Nieulae
— pentru România 
Jilssen 5, Ebbinve ! 
băcken 2, P. Jilssen 2. 
2, Bengtsson 1, Hanss 
dan 1, Magnussen 1, I
— pentru Suedia. Ai 
bine Milan Valeiei și 
trovici (Iugoslavia)^

CLASAMENT

1. ROMANIA „A-3 3 (
2. U.R.S.S. 3 3 I
3. R.D. Germană 3 2 I
4. România „B* 3 11
5. Suedia 3 •
6. S.U.A. 3 •
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3 puncte pentru victorie?

ACESTE 3 PUNCTE AR ÎNSEMNA
UN CIȘTIG DE... 5 PUNCTE!“

pil an 
e nu
lul se
in La- 
(semi- 

I (co- 
tnimij- 

adec- 
forței 

onarea 
ei pot
>r
1 ? 
it

mai

iir-
IDOr- 

pmelor 
In sta- 
l-omun.

-Cupa 
pisputa 
5. Co- 
rezenți 
juniori 
i vom 
tru al- 
I redu-

Bisputa
[e 1985

opinează antrenorul Cornel Dinu, liderul prezențelor In prima divizieDUPĂI
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I
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I
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I
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...Pitestenii au nomit In al 
22-lea campionat divizionar 
„A* al lor eu o victorie. 3—1 
cu Petrolul In Trivale. dar cei 
care au văzut meciul au a- 
firmat că oaspeții n-au fost 
cu nimic mai preios dectt În
vingătorii. Așa a fost, ceva 
nu mergea, iar după etapa a 
V-a echipa care clstigase 
cîndva în fata lui Real Ma
drid. Panathinaikos sau Valen
cia coborîse pînă De penulti
mul loc, al clasamentului 1

...Start ratat, evoluție me
diocră. Se aud voci care pun 
sub semnul Întrebării capaci
tatea antrenorilor, critici care 
trec însă foarte ușor peste fră- 
mîntările din cadrul lotului. 
Iar „Argeșul* are probleme. 
Să amintim o parte dintre ele. 
Ieșiseră din joc... antrenorii 
Dobrin si Cîrstea.' Plecaseră a- 
poi Chivescu. Ionascu. Ancuța, 
Nițu, Bărbulescu, ultimul un 
fel de „jucător bun la toate*. 
Plecase si Turcu._ în schimbul 
căruia veniseră 
(după cei mai 
minat*). Jurcă 
care Steaua se 
mare ușurință, 
așadar, modificări de structură 
pe care antrenorii le-au gin-' 
dit și IN FUNCȚIE DE RADU 
II SI RALEA. cei care tre
buiau să fie vlrfurile de lance 
ale „Argeșului* tn noul cam-

Dorcl Zamfir 
multi — -ter
ii Roman, de 
dispensase cu 

Erau necesare.

• ••

jumlă- 
u new- 

tknp 
lericani 
S-a a- 
e ega- 
), pen- 
<iar In 
a die 
î mon- 
sivului 
>us cu- 
victo- 

1 so- 
rștakie- 
riJk 4, 
Vovițki 
R.S.S.:

I
I
I
I
I

Cris-

IEDIA 
for- 

noas- I

Dionat Dar iată es cei doi
si-au manifestat dorința sA
plece de la echipa care l-a
lansat si absenta lor a fost
resimțită de îndată ce F.C. Ar-
ges a Înregistrat oatru înfrin- 
geri consecutive (0—1 la Rm. 
Vîlcea 0—2 cu Steaua acasă. 
0—3 la Craiova si 0—1 la Sla
tina). „Războiul nervilor", de
clanșat între F.C. Argeș si 
noile cluburi ale lui Radu II

pierdut attt de 
malt intr-an timp 
stît de scurt T“.
Exact, acesta era 
marele adevăr al 
pitestenilor. Cu 
Radu II. cu Ha
lea, eu Tarea si 
Bărbulescu. F.C. 
Argeș s-a aflat 
mereu In avan
posturile campio
natului si plecarea 
lor s-a resimțit o 
anumită perioadă 
de timp. Iar a- 
tunci cind Dobrin 
M Cirstea s-au 
convins că primii 
doi nu se vor 
mai Întoarce au 
Început să facă 
din mers 
în cadrul 
Bei. 
fosta 
cretă*, 
spre mifloe. deve
nind chiar fundaș 
central de marcaj. 
Roman a avansat 
spre mifloe. pen
tru a alunge mal 
ușor să-și valori
fice forța șutului. 
Niea a trebuit 
să-si mărească raza 
de acțiune, opă
rind si pe zona bătătorită de 
Radu II. ca șl Ignat. M. Zam
fir a fost reprofilat si ca mij
locaș. lăsind locul tot mai ac
tivului Voim. A fost recuperat 
Toma. după e lungă absență, 
iar Popica a apărut să Întă
rească sistemul defensiv ală
turi de Badea, devenit el un fel ------ 
tru

nu se 
Întoarce

să 
i mutări 
I forma- 

Moiceanu, 
.armă se- 
s-a retras

Jurcă ți Popicu U blochează r» sceutd /ard 
pe dinamovirtnl Andone Foto : D. NEAGU

mată si ta retur. Si foarte 
puțin a lipsit ca „ll*-le din 
Trivale să nu apară din nou 
ne onoranta listă a echipelor 
-europene*.

lourenliu DUMITRESCU

5. F. C. ARGEȘ 34 17

de „jolly-jocker*. Doar pa- 
lucători au rămas... fixați 

locurile lor : portarul Cris-

4 13 42-33 38
2 cu Steaua, cite(a pierdut _ __ ____

Rapid) șl a obținut 9 pune-

I
a coriS 
i-i pe 
suedezi 
de ur- 
succes. 
no-bili-
tideunea | 
evolu- I 
instan- " 
akîă și 
opinia 

>cui ta 
forma- 
oarcat: 
jhimeș 
mer 1, 
Pop 1 

I* ; ’B.
Slc^i- 

lofssen 
1, Lta- 
Isson 1 
irbitrat 
an Mi-

I
I
I
I
I

77-59
73-59
69-66
61-79

I

(F.C. Olt) si Ralea (Dunărea 
C.S.U. Galați) se repercutează 
direct asupra randamentului e- 
chipei. A urmat Insă un 4—0 
sec administrat băcăuanilor, 
meci ta care D. Zamfir si Niea 
au zburdat pe teren. Atunci 
ne-a spus Dobrin : „Această 
victorie la scor ne era nece
sară ca aerul, nentra ea bă
ieții si spectatorii să înceapă 
să-i uite pe Radu II. Turcu 
si Ralea. Vedeți, noi am pier
dut nn întreg atac de inter
naționali într-un an si Jumă
tate. Care altă echipă a mal

tian, libero-ul Staneo. fundașul 
stinsa Tulpan sl mlilocasul Io- 
văneseu. Ar mai fi si Jurcă, 
dar el s-a aflat mult timp ta- 
tr-o vizibilă scădere de formă, 
iar aducerea lui Dumitraehe n 
nu a corespuns așteptărilor lui 
Dobrin, el fiind prea lent pen
tru partitura celorlalți.

Treptat, treptat, noul meca
nism. axat pe o apărare fermă 
(a 4-a In campionat) si contra
atacuri tăioase, a Început să 
funcționeze tot mal bine. Re
venirea spectaculoasă, de la 
sfîrsitul turului, a fost eonfir-

I ADMINISTRAȚIA de stat loto pronosport INTORMEAZA

I
I
I
I
I

• Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi va Începe la ora 17,ÎS ta 
sala clubului sportiv Progresul 
din București, str. Dr. Stalcovid 
nr. 42. Cel care nu vor fi pre
zenți în sală pot afla rezultatele 
tragerii și din emisiunile radio: 
la ora 13 pe programul n șl la 
ora 23 pe programul I. Numerele 
clștlgătoare vor fl repetate a doua 
zi, la ora 8,55 pe programul I. 
rețineți : pentru cel care nu 
domiciliul in localitatea unde 
funcționează casierii plătitoare, 
încasarea cîștigurUar se poate 
face In termen de două luni de 
la data tragerii. Același termen .... Ș1 pentru piața pjș. 

LOTO 2. PRONO- 
PRONOSPORT.

este valabil 
figurilor la 
EXPRES și

I concursul PRONO-

I
• Pentru ________ ______

SPORT de duminică 10 iunie, la 
care șl dv. mai puteți participa, 
Szeles loan din Oradea (cîștlgă- 
tor al unui autoturism „Dada 
1300“ pe un buletin combinat 
25%, Jucat Ia 13 mal a.c.) a for
mulat următoarele pronosticuri:

L Metalul Buc. — Progresul 1; 
2. C.F.R. Caransebeș — Poli Tlm. 
X; 3. C.S.M. Reșița — „U“ Cluj- 
N. 1, X; 4. Oagliairt — Arezzo 1; 
S. Catanzaro — Varese 1, 1; 8. 
Como — Triestina 1; 7, Eznpoli
— Cesena 1» X, 1; I. Padova —
Campobasso X; ». Palermo —
Monza 1; id. Perugia — Cremo- 
nese 1, X; 1.1. Pescara — Lecce 
X, 2; 12. Pistdese — Cavese 1.

ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 1 niț'JE

Categoria 1 : 1 variantă 100%
— autoturism Dada 1300 și 6
variante 25% a 17.500 Id ; cat. 
2 : 4 variante 100% a 10.553 lei 
șl 20 variante 2S% a “1 ,

3 : 22,75 variante a 4J75 îd ;
4 : 61,50 variante a 1J44 lei;
5 : 152 variante a 625 lei ;

6 : 319,50 variante a 297 lei ; 
X : 1.939 variante a 100 ld.

2.638 led ;
cat. 
cat. 
cat. 
cat. 
cat. ___ ______  _ __ ___
Report la categoria 1 : 45.61# ld.

Autoturismul „Dacia 1300- de la 
categoria 1, obținut pe un bilet 
Jucat 100%, a revenit participan
tului Vldu-Despa Gheorghe din 
București.

— Cum vede festal interna
tional. liderul prezentelor In 
prima divizie. dlnamovistul 
Cornel Dino, solatia aceasta cu 
3 puncte pentru victorie 7

— Am avut mai demult a- 
am și mărturi- 

ta iarnă unui 
ziarul dv. Am 
in ea din mai 
pentru că la

ceastă idee, 
sit-o. de altfel, 
cronicar de la 
crezut si cred 
multe motive, 
urma urmei, cele 3 puncte În
seamnă de fapt, o victorie 
de... cel puțin cinci puncte !

— Chiar cinci ?!
— în primul rînd. spectaco

lul si spectatorii. Dacă conser- 
vatoristii englezi au introdus 
acum două sezoane măsura ce
lor 3 puncte pentru victorie, 
îndeamnă eă au avut o ra
țiune serioasă. Era vorba de 
scăderea numărului de spec
tatori si. implicit, a încasări
lor. 
Liverpool 
că vreo 
tori ta 
balanța 
onorată 
făcut financi?- 
engleze pentru 
răsi spectatori 
ce 7 Pentru eă.
tacolul a crescut prin dinami
zarea jocului, prin trecerea la 
obsesia „totul pentru victorie*.

— Ar mal fi alte patru puncte 
de discutat !

— Da. oa al doilea ciștig ar 
fi De planul pregătirii antre
norilor și jucătorilor Sigur eă 
pod cîstiga sl acasă eu 1—0 
dar poți cîstiga ai afară eu 
1—0. și atunci tehnicienii tre
buie să tină eont ta alcătuirea

Ptaă si puternicul club 
declara. De atunci, 

două mii de specta- 
plus le-ar echilibra 

financiară. Si victoria 
cu trei puncte a re- 

multe cluburi 
că a adus ia- 
ln tribune. De 
automat, spec-

lizarea unor faze complete si 
ta atac si in apărare. 3 puncte 
Dentru victorie înseamnă au
tomat o existentă iucată mai 
riscant ceea ce implică fun
damental jucătorul. Aici inter
vine un alt cîstig. Acela al 
creșterii responsabilității iucă- 
torllor în fiecare fază. în fie
care antrenament, 
minarea ușurinței 
fiecărei acțiuni, 
superficialității 
fazelor decisive.

— Pînă acum 
puncte de cîștig pentru 
variantă.

— Să nu uităm că. iucîn- 
du-se pentru trei puncte fot
balul va trăi mult mai drept. 
Niciodată nu mi-au plăcut... 
remizele de sah. si de aceea 
cred că distanta aceasta dt 
două puncte dintre victorie și 
egal e prea mare ca să nu 
tenteze să joci la cîstig si să 
renunți la mediocrul punct 
ciupit uneori prin sacrificarea 
spectacolului. Meciurile ar de
veni mai disputate, mai aprige, 
și spectacolul ar cîstiga e- 
norm. Dar cel mai mare cîstig 
este altul.

— Ultimul punct 7...
— Această soluție cu 3 

puncte pentru victorie va fi 
un fel de „selecție naturală* 
a valorilor. Echipele bune vor 
imprima cursei un ritm căruia 
cei modești, cei incompetenți 
nu-i vor putea face fată. Și 
prin preocuparea pentru intra
rea adevăratei competente în 
drepturi, se va 
conținutul tactic 
numai si numai 
tru. Numai că 
salt trebuie să pregătim si ar
bitrii. deoarece valorile trebuie 
apărate de contraofensiva dură 
a nonvalorilor. (M.M.I.)

Priviri spre eșalonul secund

în 
din

Dentru eli- 
în tratarea 

elirrtinarea 
abordarea

am găsit trei
noua

îmbogăți si 
si va cîstiga 
fotbalul nos— 
oentru acest

PREZENȚI LA LRIALURILE DIVIZIEI „D‘
Săptămlna trecută (miercuri șl Joi}, la TIMIȘOARA. si 

BRAȘOV și BUZĂU, Uel selecționate ale eșalonului sa- ta 
mmd o. lotilnit liderii celor Irel sorti, prilej eu oare 
federația și mulți tehnicieni au arai prilejul să radă ta I 
tacnr tineri Jucători (ptnă la 13 do auQ care activează ra

■ ramarcot la Divizia ,3*> susceptibili de promovarea 
ilenal superior.

Seria I — Buzău

Seria a ll-a
• La BRAȘOV, gazdele (con

ducerea clubului F.C.M.) au ofe
rit selecționatei seriei a n-a 
(antrenori : C. Frății 4, D. Duml- 
triu șl Șt Coidum) condiții ba
ne de antrenament, de refacere 
și pentru disputarea medului de 
selecție Stadionul tineretului a 
avut un adevărat .covor verde-, 
deși in ziua respectivă a plouat 
torențial mai multe ore). ti După 
cum se știe, F.C.M., Uderul se
riei, a dispus de selecționată ea 
6—8 (5—1). explicația acestui scor 
sever t In primul rlnd — neprezen- 
tarea unor Jucători: Glurcă (Me

talul București) — portar, Boze- 
șan (Chimica Ttrnăvenl) — mij
locaș, Ctrstea (Autobuzul Bucu
rești) — mijlocaș. " ‘ “Văsli (Șoimii

NU A FOST CEEA CE SE AȘTEPTA

Seria a lll-a
la Timișoara, 
seriei a m-a• Partida de dintre selecționata 

și formația de pe locul 1, Po
litehnica Timișoara, Încheiată ia 
egalitate, 1—1 (8—0), a fost, se
pare, cea mal reușită dintre cele 
inițiate de federație privind 
prospectarea talentelor existente 
!n divizia secundă. • Așa cum 
spunea șl antrenorul federal Cor
nel Drăgușln, prezent la trial, 
cei patru tehnicieni Însărcinați 
cu selecția elementelor, Em. 
Dembrovschl, R. Vlad, L Dumi
tru șl L. Sătmăreanu, au dove
dit că el cunosc foarte bine e- 
fcctivele odor 16 echipe, convoctad 
la această acțiune pe cel care 
Intr-adevăr reprezintă garanții de 
progres pentru viitor. Deși, am 
spune noi, posibilitățile multora 
dintre aceștia (Szell, Estlnca, 
Muzsnay, Meszaros, Tăbăcaru,

de ta CL.S.M. Suceava. ti L-am 
mal remarcat pe juniorul Golan, 
fundaș central, tot de la Suceava, 
talie remarcabilă, forță, chiar teh
nică, refuzat (stupoare I) de... 
„Luceafărul*. • Mai pot fi re
ținuți pentru alte testări funda
șul Mironaș (P. Neamț), taainta- 
șfi Popovici (Constanța), Croltoru 
(Fălticeni), Mangalagiu (Focșani). 
Nume la care se mal adaugă o 
veche cunoștință, taternaționalul 
de juniori șl tineret, portarul 
Gtrjoabă, care na poate fi eon- 
riderat o... descoperire a Diviziei 
JB*, pentru că joacă la Conetan- 
ța. Ded, gvu de tras concluzii 
după acțiunea de la Buzău.

Constantin ALEXE

ttn repriza 
.firi*), * 
execuții 
Reghin) 
dreapta, 
dribling 
Victoria . .
fundaș dreapta, bună . _
fizică, deposedează corect, parti
cipă cu regularitate i acțiunile o- 
fensive • Merită să fie revăzuțl: 
Moșoman (Nltramonia Făgăraș) — 

22 ani, mijlocaș, „stîngacl*, dar, 
individualist (conduce exagerat 
balonul), Răducanu (Dinamo Vic
toria București) •— 22 ani, ..vlrf“, 
gabarit asemănător cu al lui Că- 
mătaru...

a doua a
Înalt, rapid, cu 
tehnice ; Naghl (

— 11 ani, < 
conduce bine 1 
bun ; Frincu

București) — 12 ani, 
pregătire

O ACȚIUNE REUȘITA
Trimblțaș, Alexandru) erau cu
noscute, pentru eă tăcuseră par
te din diferite selecționate Lu
ceafărul sau din echipa naționa
li de juniori. • S-a dovedit — 
pentru a cita oară 7 — că ta 
,B* activează destule talente. 
Ele își așteaptă antrenorul care 
să le acorde Încredere șl 
arunce ta focul primei 
• Meszaros (,,U“), Bacoș 
Arad), Muzsnay („U"), 
(Gloria Reșița), Estlnca 
șui Satu Mare), Trlmbițaș (ac
tualmente la înd. sirmei Cîmpia 
Turzil, dar Împrumutat de la 
.U-), Tăbăcaru (Olimpia Satu 
Mare), Boeru (,U*) au făcut fa
tă exigențelor șL eu toate eă 
pentru prima dată erau asam
blați Intr-un .11", au alcătuit o 
echipă omogenă, tehnică șl au 
arătat aptitudini pentru fotbalul

să le 
divizii. 
(Rapid 

Goanță 
(Some-

jucat 
bune 

(Avîntul 
extremă 
balonul, 
(Dinamo

Pomoiliu V1NTILA

de performantă (joc in continuă 
mișcare, demarcări utile pentru 
primirea balonului, schimbări ale 
direcției de atac). • Adăugind și 
faptul că o serie de jucători nu 
au putut fl prezenți din cauza 
accidentărilor (Cigan, Țîrlea, Lo- 
vaș — toți de la U.T.A., portariL 
Joska, de la „U“, si Clrlan, de 
la Ind. sirmei), Înseamnă că ..re
colta- seriei a m-a poate fl șl 
mai bogată.

Mircea TUDORAN
După aceste trialuri, croni

carii propun următoarea selec
ționată a diviziei secundej

Gîrjoabă (Stîngaciu) 
cu (Mironaș), Golan, 
(vacant) — Meszaroș, 
(Musznay). Moșoman 
— Nagy, Păiuș. Pena

— Frin- 
Estinca,? 
Popovici 
(Goanță) 
(Boeru).



Regata Snagov ra caiac-canoe

IHHIPllNAIHI FĂRĂ SURPRIZE
Cea de-a 27-a ediție a Re

gatei Snagov la caiac-canoe a 
Început ieri după ora prinzului 
pe o căldură tropicală, eara 
l-a făcut să regrete pe cei de 
pe margine că nu sînt.» con- 
curenti. Reuniunea inaugurală, 
cam lungă si cam obositoare, 
mai ales in condițiile amintite, 
a programat nu mai puțin de 
29 de curse, seriile probelor de 
1000 si 500 m. La startul În
trecerilor s-au aliniat con
curent! din 10 tari — Belgia, 
Bulgaria. R.F. Chineză. Ceho
slovacia. Cuba. R.D. Germană, 
Polonia, Ungaria. U.R.S3. d 
România. Dacă numeric pre
zenta străină este notabilă, ta 
comparație cu ultimele ediții, 
valoarea concurentllor de pes
te hotare n-a impresionat cu 
puține excepții (caiacistii din 
R.D. Germană).

Preliminariile n-au adus sur
prize. favoritii — împărtiti. ta 
general. în serii diferite — 
clstigind cursele in care aa 
concurat și obtinind calificarea 
jirect în finale, evitînd efortul 
suplimentar al semifinalelor. 
Puține au fost ta această fază 
«ciocnirile* interesante, ca de 
pildă în ultima serie la caiac 
simplu 500 m, unde Ion Birlă-

deanu. Ion Geantă gt Ionel 
Lețcale. trei din banii noștri 
specialiști. au fost întrecut! ds 
Guido Belta* (R.D. Germană).

Cei mal buni tirani înregis
trau : probe de I OM m: K1; 
T. Vasche (RDG) 3*5J( C l : 
M. Timofta 4:21,1; K 3 : R. D, 
Germană (Schneider—Muller) 
3:27.7 { C S I România (Patzal- 
chin—Simionov) 3:37,3 ț K 4: 
R.D. Germană (Munch—Beling 
—Schubert—Goldbecher) 358,3; 
probe de 5M m: K It G. 
Beling (RDG) 1:4fl,T; Cita 
Olaru 1564 5 K 1 Fi Maria 
Stefan 2 52,2 ț K, 1 Ft Româ
nia (Constantin—Ionescu)
1:48.4; II; R.D. Germană 
(Goldbrecher—Schubert) 1:36,0 ț 
C 3 : România (Beția—Gurei) 
1:45.4. Dintre ceilalți dstigători 
de serii, impresii bune au lăsat 
V. Dîba (K 1). Teda Mari
nescu (K 1 F). A. Macarenat 
(C 1).

Azi. de la ora 3. aa loc se
mifinalele la 1 OM m si apoi 
cele la 500 m. iar dupi-amiaxă 
de la ora 14, finalele probelor 
de 10M m. cu o primă rundă a 
mult așteptatului duel Patzai- 
chin—Simionov contra Beția—

R.F. GERMANIA: RUMMENIGGE ÎNTR-UN ROL INEDIT
• ADscnța lol ScHu$tcr pravoac* • crlzi

a liaid ac mijlocași • nodiiicirl ac 

„nltima ori" tu ierul pentru franța • Iaci na

s-a cristalizai .unsprczccclc" & start
ta tabăra vest-germană a aț*- 

rut o doză te optimism după 
victoria-revanșă ta fața eampt- 
oanet lumii, echipa Italiei. Dar 
laudele șl asigurările In obține
rea mei performanțe deosebite 
— care să confirme precedentele 
evoluții ale selecționatei *. F. 
Germania In fazele finale ale 
CJL — tint măsurata. Părerea 
dominantă rămlna aceea că oe-
menii kM Jupp DerwaU vor ta- 
ttmpine mari dificultăți peotrn 
apărarea titlului continental pe 
stadioanele franceze ți asta pen
tru că formula de echipă — la 
duda unor bune semne de funo-

pralhnlnarMe CX ou
Albania

Cttiar definitiva alegere a colegi
lor do Bote ai aleanului actual

Gurd la canoe dubiu. (VL. MJ

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

ționara ta ultimele partide — ae 
prezintă Încă sub semnal Între
bării. In adevăr, pentru selecțio
nera! vest-germaa există tacă 
destule necunoscute ți cea mai 
maro ae numește alcătuirea Uniat 
do mijloc.

ECHIPELE DE GIMNASTICA 
SUSȚIN NOI 1NTILNI» 

INTERNAȚIONALE

Echipele de gimnastică ale 
României susțin ta aceste zile 
importante confruntări Inter
naționale. Formația masculină 
(Emilian Nicula. Valentin Pîn- 
tea, Octavian Ionașiu, Dan O- 
dorhean, Aurelian Georgescu 
si Marian Rizan) a plecat de 
Joi în Italia, urmînd să evo
lueze sîmbătă la Pistoia, lin
gă Florența, într-un triunghiu
lar la care mai sînt prezente 
reprezentativele Italiei și Ce
hoslovaciei. Selecționata femi
nină a țării noastre (din care 
nu vor lipsi Lavinia Agache 
și Ecaterina Szabo) pleacă vi
neri în Cehoslovacia, urmînd 
să întîlnească. sîmbătă și du
minică, la Praga, echipa sî- 
milară a țării gazdă, cu exer
ciții impuse și liber alese.

9 în turneul internațional 
de sah de la Cienfuegos, după 
12 runde. în clasamentul ge
neral, situația este următoarea: 
1. Nogueira (Cuba) 8,5 p, 2. 
Ghindă (România) și Tatal 
(Ungaria) cîte 7 p 3. Meduna 
(Cehoslovacia) șl Palermo (Ar
gentina) 6,5 p. în această run
dă, Ghindă a remizat cu TataL

• După 11 runde, ta turneul 
de șah de la Rakovița (Iugo
slavia) conduce iugoslavul A- 
bramovid cu 1 p, urmat de 
Mihai Șubț (România) 6,5 p 
(1), Sznapik (Polonia) 0 p 
(1) etc.
• în cadrul turneului inter

național feminin de volei de 
la Phenian, echipa României a 
dispus cu 3—0* de selecționata 
secundă a R.PJ3. Coreene, re
prezentativa R.P.D. Coreene a 
întrecut Polonia cu 3—1, ace
lași scor fiind consemnat și 
în medul dintre echipa Bei
jing și cei a R.S.F.S. Ruse.
• La Sofia are loc un tur

neu internațional de tenis. Iată 
eîteva dintre rezultatele înre
gistrate 1 Florin Segărceanu — 
Vasudevan (India) 6—2, 4—6, 
6—4. Andrei Dîrzu — Mșn- 
gianti (Italia) 6—3. 7-5, Man
ca — Dumitru Hărădău 6—3, 
4—6, 6—0, Karlen — Crlstinel 
Ștefănescu 6—4. 6—6, Zivojl- 
novid — Bacev 0—3. 6—4.
• Turneul de sah de la A- 

tena a fost dștigat de iugo
slavul Anton Dese cu T p din 
9 posibile, urmat de Constan
tin Ionescu (România) și Efra- 
tioa Grivas (Grecia) cu cite 6 
P, Ovidla Foișor (România) 
5,5 p.

▼a corespunda „soluția Rum- 
menlgge* 7 Absența M Berndt 
Schuster, Hderul compartimentu
lui de mijloc, părea că reprezintă 
o binefacere pentru DerwaU, alo 
cărui raporturi ca halful lui Bar
celona sini încă destul de încor
date. Dar jocurile de verificară 
au demonstrat că lipsa blonduM 
internațional din Unia de mijloc 
grevează considerabil jocul Între
gi! formații. Nici unul dintre can- 
didațtl la postul de „conducător 
de joc* Încercați de DerwaU na 
a trecut examenul. Față de cri
tica situație directorul tehnic a 
recurs, in repriza secundă a par
tidei eu Italia, la trecerea lui 
Rummenigge la „pupitrul* tactte 
și, spre surprinderea multora, lu
crurile s-au schimbat rapid ți 
vizibil In bine t Căpitanul seleo- 
țlonated vest-germane a dirijat, 
cu autoritatea-1 cunoscută, atacu
rile formației sale conlucrind attt 
cu cel mai ofensiv om din linia 
fundașilor — Stlelike — cit șl cu 
cele două virfuri vaner și 
Allots. Așa s-a născut, chiar ia 
pauza unei partide, o soluție care 
poate reprezenta salvarea lui Der- 
wall In grelele partide de pe sta
dioanele franceze. Dar (repetăm) 
tacă nu se poate vorbi de to
tala limpezire a punctelor incerte.

te eriecțtanâri reprezintă o chee- 
fioae tacă netnctielatL Bretuas, 
llattaate. Motor, Boltt, care dta- 
tre aceștia vor fi „secunzii” M 
R-i—-~rWr» hi partitele turnea- 
M finei 2 O tatrebare care apare 
ta multa comentarii aia ziarelor, 
ta otter titiurite acestora. O între
bare po oare șt-o pune (se înțe
lege) șl Dermti oare a efectuat 
unate aurprinv tinere oohimbtri ta 
totul te M ta ulttmeie ore per
mite te regulament pentru anun
țarea Bâtei te jucători.

APABR (UITATUL) LITTBAB- 
SKI I ta adevăr, micuța! ter ri- 
vaceto mljtocag de M<ao >1 >"1 
KOtn. tataat într-o edipsă de for
mă te mai mană vreme șl dla- 
părut, te asemenaa te o bună 
bucată te timp, de pe Mstele te 
selecție reapare ta actualitate. Ca 
rol B rezervă DerwaU T „Inero- 
dlațtndu-l ltd Bummenlgge misiu
nea te conducător de joc mă 
gtadesc că are nevoie te un se
cundat te o ridicată valoare teh
nică. Șl acesta ar putea O Lîtl- 
barskl pe care, stat sigur, reți
nerea ta gruptd te M pentru 
Franța ■ va ambiționa*. Iată, 
pzta urmare, o variantă pentru 
ltata mediană. Dar seria unor re
considerări morale efectuate de 
selecționerul vest-german nu s-a 
oprit ta UttbarskL hi aceeași ca
tegorie Intră și includerea ta k>- 
tid pentru Franța a fundașului 
central Strack, gest considerat ca 
o dovadă a recunoștinței selecțio
nerului pentru „golul da aur*, 
gottd calificării, marcat de apără
torul dta Kala ta partida eu se
lecționata ASMuriei.

OPT îiTULAK CKKȚL ConcSu-

zlonlnd, putem spune că la ora 
actuală pot fi numiți cu certitu
dine opt dintre cei unsprezece ju
cători cu care selecționata veet- 
germană va Începe turneul final 
dta Franța. Iutii, Inamovibilul 
portar Schumacher ; apoi, întreaga 
unu» de fundași, o reconstituire, 
in fapt, a acestui compartiment 
după modelul utilizat In C.M. dia 
Spania, adică B. FSrster, K. H> 
Fărster (stoper), Stiellke (libero), 
BriegeL In compartimentul te 
mijloc o singură certitudine, des
pre care ne-am ocupat pe larg 
in rlndurile de față — K. H> 
Rummenigge — tn noul său roi 
te „dirijor* te joo, lingă care 
pot să apară revelația din meciul 
cu Italia, debordantul Buchwald. 
șl cunoscuțti Bommer șl Brehmo* 
ta față, perechea vailer — Allots 
(acesta din urmă demonstrindu-ți 
clasa In ultimele partide de cam
pionat, astfel că a obținut o pu- 
țta previzibilă selecționare) și 
probabfl LlttbarskL

„VOM FACK UN JOC Dl 
ATAC* declară Derwall dar criti
cii iul ii răspund imediat că pe 
lista de 20 apar prea puțini înain
tași veritabili, tipul „spărgătorilor 
de apărări” fiind Întruchipat to
talmente doar de Voller șl Allots. 
Sub asemenea (încă) destule in
certitudini s-a deplasat lotul vest- 
german în localitatea Saint Ger- 
maln-en Laye (de lingă Paris), te 
unde va pleca spre Strasbourg in 
ajunul partidei sale cu formația 
PortugalleL „Slnt mult mai liniș
tit, dar n-au dispărut total grijile 
care m-an chinuit attt tn ultima 
vreme* declară DerwaU care opi
nează că favorita C.E. 1984 ră- 
mtne formația Franței avantajată 
de disputarea competiției pe tere
nurile sale.

„INTERNAȚIONALELE" DE ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

a venit și o mai veche cu
noștință de-a noastră aruncă- 
toarea de suliță cubaneza Ma
ria Caridad Colon. Ea a luat 
parte la „internaționalele* din 
1980, pe Stadionul Republicii, 
cînd s-a clasat a doua (65,64 
m). în urma campioanei noas
tre Eva Zorgo-Raduîy, care a 
cîștigat_ cu 65,86 m. Oiteva 
săptămîni mai tîrziu, în ca
drul Jocurilor Olimpice de la 
Moscova, 'Maria Caridad Colon 
a înregistrat cea mai bună per
formantă din cariera ei (68,40 
m), dublată de nn neașteptat 
succes : cucerirea titlului de 
campioană olimpică.

Dar apropo de aruncarea su
liței... Zilele trecute mai pre
cis Ia 29 mai. în localitatea 
poloneza Grudziadz in cadrul

„INTERNAȚIONALELE" 
DE LUPTE

(Urmare din naQ 1) 
printre care Ștefan Rusu, Ion 
Draica și Constantin Uță (la 
greco-romane) . Traian Mari
nescu și Vasile Pușcașu (la li
bere).

Programul primei zile pre
vede disputarea întrecerilor 
preliminarii din tururile 1 și 
2. care vor începe la ora 10 
și vor fi continuate de la ora 
17 (după festivitatea de deschi
dere a campionatelor). Fina
lele vor avea Ioc. la GRECO- 
ROMANE. sîmbătă, de la ora 
17 șl, la LIBERE. duminică, 
de la ora 10.

„Memorialului Malinowski*, at
letul Dumitru Negoită a a- 
runcat 84,58 m. performantă 
superioară eu 14 cm recordu
lui national al lui Card Ra- 
duly-Zorga. Din păcate, vestea 
acestui record nu ne-a parve
nit decit după ce. sîmbătă 1 
iunie, la București. Nicu Roată 
a preluat șefia internă a pro
bei. cu un nou record de 
85,86 m. Evident, „duelul* lor 
de sîmbătă. de la „internațio
nale* va fi unul dintre punc
tele de atracție ale competi
ției.

Altl participant! sosiți ta 
Capitală, atletii finlandezi din 
organizația TUL. nrintre care 
alergătorul Jari Niemela (400 
m — 46,92 s) și sulitasul Ario 
Helminen (78,80 m).

A XXIX-a ediție a Campio
natelor Internationale va avea 
loc. deci, sîmbătă (de la ora 
15.45) și duminică (de la ora 
16).
• Duminică, de la ora 8,30. 

pe circuitul din str. Maior Co- 
ravu se va desfășura cea de 
a XXXIX-a ediție a Circui
tului _ (international) de marș 
organizat de asociația sportivă
P.T.T.

Fotbal I meridiane.
ECHIPA ROMÂNIEI (TINERET) 
ÎNVINGĂTOARE IN THAILANDA

ba eadnM turneului internațio
nal do fotbal de la Bangkok 
(Thailanda), echipa do tineret a 
Bomănlei a întrecut formația si
milară a Singapore, cu scorul de 
1—ă. Golurile au foot marcate de 
Soare șt Munteanu.

După emu se știe, ta primul 
med echipa română a terminat 
la egalitate: 1—1 cu formația de 
tineret a Thailandei.

ULTIMELE MECIURI DE PRE
GĂTIRE ÎNAINTEA C.E.

Echipele Belgiei șl Danemarcei 
au susținut ultimele meciuri in
ternaționale Înainte de a pleca ta 
Franța. Dacă belgienii au decep
ționat in meciul cu Ungaria, ta 
schimb, Danemarca a reușit un 
rezultat foarte bun In deplasare, 
la GSteborg, ou Suedia.

BELGIA EGALEAZA IN M1N. 88 I

La Bruxelles, cei peste IC MC 
te spectatori au fost decepțio
nați de evoluția formației lor. 
Reprezentativa Belgiei a terminat 
ou greu ta egalitate (1—1) ou 
Ungaria. Doar startul gazdelor a 
fost bun. ta mia. 13, după o 
centrare a M Voordeckers, Ceu- 
lemans a șutat puternlo șl l-a 
Învins pe Kovaca. Apoi Vercau- 
teren șl Ceuleinans au ratat oca
zii bune. După aceste acțiuni, 
oaspeții au luat inițiativa peri- 
cllttnd apărarea nesigură a bel
gienilor. îa mta. 41 Hajszaa a 
reușit să egaleze. Presiunea echi
pei ungare a oontinuat după 
pauză, ctad Nyilari a marcat a! 
doilea goi pentru formația sa 
(min. 58). După o oră te joo, 

Voordeckers a fost schimbat eu 
Czernlatynsk! (min. 60), dar a- 
cesta a fost— eliminat de pe 
teren, două minute mai tlrzlu, 
pentru atitudine nesportivă! Se 
părea că scorul va râmtne ne* 
schjmbat. cu attt mal mult cu 
cit Belgia se afla ta Inferioritate 
numerică. Dar lată eă ta min. 
M Vercauterea a executat un 
corner șl Ceulemans a reușit să 
Înscrie, Belgia a aliniat urmă-

toarea echipă: Pfaff — De GreeA 
Clijsters (Lambrlchts), Vând»- 
reycken. De Wolf — Vercauterea. 
selfo, Coeck — Claesen, Voor- 
deckers (Czernlatynski), Ceule* 
mans.

SUEDIA - DANEMARCA 0-1
Surpriză ta GSteborg : Dane

marca Învinge Suedia cu 1—# 
(1—8). Suedezii au dominat mal 
mult, dar apărarea daneză a fost 
de netrecut. Singurul gol a foot 
marcat de Elkjaer (care joacă la 
Lokeren, tn Belgia) tn urma unei 
grave greșeli de apărare săvîrșl- 
te de suedezul Prytz. Acesta din 
urmă a fost driblat ușor și da
nezul a avut apoi cale libert 
spre poarta apărată de Ljung 
(min. 44). Agenția „France Pree
ce* comentează că această victo* 
rie a ridicat moralul reprezenta
tivei daneze, care se va prezenta 
bine in turneul final din Franța.

SPANIA - IUGOSLAVIA 0-1
Aseară, ta Cadiz, tn ultimul lor 

med de pregătire : Spania — In* 
gostavla : 8—1 (8—1). A nutreai 
Sușid (mta. 1).

" ~~ 1 11 1 "V!

TURUL CICLIST AL ITALIEI
Turul ciclist al Itahei se a- 

propie de sfirștt. Ieri a avut 
loc etapa a 19-a, pe o distan
ță scurtă G< km), dar grea, 
datorită profilului muntos in
tre Merano și Selva di Val 
Gardena. Victoria a revenit 
spandoluâud Marino Lejarreta, 
urmat la 159,0 de Laurent Flg-

non. Timpul învingătorului: lh 
56:41 (timp ca bonificație). Media 
orară 38,051 km. Cu toate că 
Francesco Moser a sosit la 
158,# după Învingător, ei lși 
păstrează primul loc ta cla
samentul general. Azi etapa a 
20-a: Selva dl Val Gardena — 
Arabba (169 km).

TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Zola Budd a dș- 

tlgat, la Crystal Palace, la Lon
dra, cursa de 3000 m in 3:40,22 — 
cel mai bun rezultat mondial din 
1984 pentru junioare • Concurs 
la St. Maur (Franța): 800 m: Du
pont 1:46,51, 1500 m: Thiebault
3:36,22, Mankemeyer (R.F.G.) 
3:36,95, Morcelll (Algeria) 3:37,03 
5000 m: Watrice 13:34,62.

CICLISM • Turul Marii Brita
nii (competiție open) — etapa a 
9-a (York — Darlington, 134 km) 
a revenit englezului Elliott tn

3.28:33. Același timp l-au mal ob
ținut șl aovletlcU Cluj da șl Zino
viev, olandezul Van Wljk și el
vețianul Lutemauer. situația In 
clasamentul general: 1. Clujda 
35.40:20, 2. Brykt (Suedia) la 
1:18, 3. Nilsson (Suedia) la 1:54 ; 
echipe: 1. U.R.S S. 106.41 :29, 2.
Suedia 106.51:28, 3. Marea Britanic 
(amatori) 106.55:34 • Turul Olan
dei (amatori), etapa a 7-a (Huls- 
berg — Bladel. 154 km): Breuktnk 
(Olanda) 3.28:35, Pieters (Olanda) 
3.28:57; clasamentul general: 1.

Saltov (U.R.S.S.) 24.37:36, 2. Bo
den (R.D.G.) te 58 s, Breuktnk la 
60 t • Turul Austriei (amatori), 
etapa a 9-a (Eugendorf — tdnz, 
163 km) a revenit polonezului 
Mterzejewskl In 3.31:08. Lider în 
clasamentul general este elveția
nul Maurer.

VOLEI • Ziua a treia a tur
neului masculin de 1a Sao Paulo: 
Polonia — R.P. Chineză 3—1 (9. 
—11, 5. 7). Brazilia — Argentina 
3—t (7, ». —9, 10).

La Roland Garros

SE CUNOSC
ALȚI SEMIFINALIȘTI
Paris. „Sprint final* în cam

pionatele internaționale de te
nis ale Franței, la Roland 
Garros.. . în sferturi la sim
plu bărbați, Ivan Lendl a dis
pus de Andres Gomez cu 6—4, 
6—7, 6—4, 6—3 șl va juca vi
neri, în semifinale, cu Wilan- 
der, iar McEnroe cu Connors.

Joi, în prima semifinală fe
minină : Chris Evert-Lloyd 
(cîștigâtoarea de anul trecut) 
a învins-o pe Camille Benja
min cu 6—0, 6—0, în numai 39 
de minute.

La dublu bărbați, perechea 
cehoslovacă Pavel Slozil, Tho
mas Smid a eliminat cuplul 
Kevin Curren, Steve Denton 
cu 4—6, 6—4, 8—6. caMficîn- 
diu-se pentru semifinale.


