
ne tir-p,» '

Pentru a participa la lucrările 
Consfătuirii economice la nivel înalt

a țărilor membre ale C.A.E.R.
TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUSESCU«
A SOSIT IERI

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialis
te România, a plecat luni 
după-amiază la Moscova pen
tru a participa la lucrările 
Consfătuirii economice la ni
vel înalt a tarilor membre ale 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

Conducătorul partidului si 
statului nostru este însoțit de 
tovarășii Constantin Dăscă- 
lescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al gu
vernului Republicii Socialis
te România. Emil Bobu. mem
bru al Comitetului Politie 
Executiv. secretar al C.C. 
al P.C.R., Ilie Verdet. mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Stoian. membru 
supleant al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., loan Totu, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guver
nului. Stefan Birlea. mem
bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele Comite
tului de Stat al Planificării, 
de consilieri si experti.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni. tovarășul Nicolae 
Ceausescu a fost salutat de to
varășa Elena Ceausescu, de 
tovarășii losif Banc. Eina Cio- 
banu, Ion Coman. Nicolae 
Constantin, Ion Dincâ. Lu-

LA MOSCOVA
dovic Fazckas, Alexandrina 
Găinușe. Manea Mănescu. Paul 
Niculescu. Constantin Olleanu, 
Gheorghe Oprea. Gheorghe 
Pană. Ion Pătan. Dumitru Po
pescu. Gheorghe Radulescu, 
Stefan Andrei, Mia Dobrescu, 
Mihai Gere. Nicolae Giosan, 
Suzana Gâdea, Ana Mureșan, 
Elena Nae. Ion Radu. Ion 
Ursu. Richard Winter. Silviu 
Curticeanu, Constantin Radu, 
Gheorghe Stoica. Nicu 
Ceausescu, precum si de Ioan 
Avram si Ion M. Nicolae. vi-
ceprim-ministri *ai guvernului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia, a sosit, luni după-amiază, 
la Moscova.

La sosirea pe aeroportul Vnu
kovo, unde erau arborate dra
pelele de stat ale României 
și Uniunii Sovietice, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost înțim- 
pinat de V.I. Vorotnikov, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri 
al R.S.F.S.R., N.I. Rijkov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., N.V. 
Talizin, membru al C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
G.A. Kiseliov, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.U.S., de 
alte persoane oficiale sovietice.

Erau prezenți ambasadorul 
României in Uniunea Sovietică, 
Traian Dudaș, și membri ai 
ambasadei.

SUCCESE ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE
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Astăzi, la Paris

START ÎN TURNEUL FINAL 
AL C.E. DE FOTBAL

• Meciul inaugural: Franța — Danemarca • Echipa
României debutează joi în competiție

Astăzi începe marea competiție fotbalistică — turneul final 
al Campionatului Europei rezervat celor mai bune opt repre
zentative de pe continentul nostru. Startul se va da Ia ora 2X,30 
pe marele stadion din capitala Franței, „Parc des Princes", și 
partida de deschidere va fi asigurată de reprezentativele Fran
ței și Danemarcei. Competiție la care — o subliniem cu mare 
satisfacție — ia parte și echipa României, care a obținut fru
moasa performanță de a cuceri, după cea mai grea luptă din
tre toate cele prilejuite de faza calificărilor, un loc între pri
mele opt echipe naționale ale Europei. .Tricolorii noștri vor de
buta joi seara, in compania echipei Spaniei.

„TRICOLORII” NOȘTRI DORNICI DE CONSACRARE
CHASSE SUR RHONE, 11 

(prin telefon).
Aici, la Chasse sur Rhone, în 

cursul dimineții fotbaliștii noș
tri au fost supuși testului Ruf- 
fier al prospețimii organismu
lui și al probei cântarului. Doc
torul Andreescu apreciază că 
totul evoluează normal. Boloni 
își îngrijește tendonul cu o gri
jă de... medic. Va fi oricum 
în teren, chiar dacă își va re
adapta gheata în acest sens.

Tot în cursul dimineții de luni 
a avut loc un antrenament 
complet. După-amiază, echipa 
a luat contact cu stadionul 
„Geoffroy Guichard" pe care 
se va juca meciul cu Spania. 
Pe stadion se lucrează la re
flectoare, testîndu-se toate zo
nele terenului, metru cu 
metru.

______________ loan CHIRILA 

(Continuare în vag a 4-a)

MIRAJUL TITLULUI
CONTINENTAL

Euro ’84 se pregătește de start. 
Aici, un singur gînd, o singu
ră dorință. Franța trebuie să 
cîștige I Ar fi — se spune — 
primul titlu al cocosului ga
lic In toată istoria acestui fot
bal cu 1 800 000 de jucători 
legitimați. Ar fi — se subli
niază — un meritat cadou 
pentru Michel Hidalgo, care, 
indiferent de rezultat, se va 
retrage după acest turneu fi
nal. în favoarea lui Henri 
Michel, Hidalgo urmînd să 
devină directorul national 
al fotbalului francez. Toa
tă lumea așteaptă aici o fi
nală Franța — R.F.G.. nimeni 
nu poate uita ..noaptea de la 
Sevilla" de la campionatul 
mondial de acum doi ani. 
din Spania.

Niciodată parcă nu a operat atît 
de mult în Franța obsesia unui 
titlu. Kopa, marele Kopa, nici 
nu concepe un alt deznodă-

(Continuare în pag a 4-a)

BRATISLAVA, 11 (Ager- 
pres). — Concursul internațio
nal de înot de la Bratislava, 
la care au participat 300 de 
sportivi din 12 țări, a fost 
cîștigat de echipa României, 
cu 4 925 puncte.

Premiul pentru cea mai bu
nă performanță a întrecerilor 
a revenit sportivei românce 
Anca Pătrășcoiu, învingătoare 
în proba de 200 m spate, cu 
timpul de 2:12,16 — nou record 
național. în această probă, pe 
locul secund s-a clasat Car
men Bunaciu (România) — 
2:15,47. Anca Pătrășcoiu a ob
ținut alte două victorii. Ia 
100 m spate, cu 1:02,18 (pe lo
cul secund. Carmen Bunaciu 
— 1:02,81) și 400 m mixt — 
4:55,11. Iar o altă reprezen

Stadionul—școala a muncii, școala a viefii

„SĂ TE IDENTIFICI CU COLECTIVUL, 
SĂ DAI TOTUL PENTRU CULORILE TĂRII!“

9

tantă a țării noastre, Eniko 
Palencsar, a cîșt’gat probele de 
400 m liber, cu 4:21,91 și 800 
m liber — 8:54,84. Robert 
Pinter (România) s-a situat pe 
locul secund la 200 m liber — 
1:56,04, ca și Maricica Culică 
— 2:17,89 în proba feminină de 
200 m fluture.

*
SOFIA, 11 (Agerpres). — Tur

neul internațional de tenis de 
la Sofia a fost cîștigat de ju
cătorul român Florin Segăr- 
ceanu, care l-a învins în fina
lă cu 3—6, 7—5, 6—2 pe iugo
slavul Zivojinovici. La dublu, 
a cîștigat perechea Segărceanu, 
Dîrzu, învingătoare cu 7—6, 6—2 
în fața cuplului Vasudevan (In
dia), Marcu (România).

„Internaționalele" de atletism de la București

SATISFACȚIA UNOR MARI PERFORMANTE
Am fost martorii celor mai 

multe dintre edițiile acestei 
mari competiții atletice, cam
pionatele internaționale ale Ro
mâniei, care — în momentul 
creării lor —, în 1948 aveau 
un „statut" aparte, de unicitate 
în lumea sportului, fiind singu
rele în acea vreme. De-a lun
gul anilor au venit la Bucu
rești (sau. în 1968, la Poiana 
Brașov) atleți și atlete de pe 
toate cele cinci continente, din 
zeci și zeci de țări, performeri 

de marcă ai atletismului inter
național, care au dat strălucire, 
prin rezultatele lor. acestei în
treceri.

Marile performanțe n-au lip
sit nici de Ia ediția din acest 
an, a 29-a, dar de data aceasta, 
parcă mai mult decît altădată, 
autorii acestor cifre de nivel 
mondial au fost fruntașii atle
tismului nostru. într-un sfîrșit 
de săptămînă bogat î.i con
cursuri internaționale (campio
natele Statelor Unite la San 
Jose, Memorialul „Evzen Ro- 
sicki" Ia Praga, Memorialul 
„Janusz Kusocinski" la Varșo
via, alte competiții la Eberstadt. 
Soci, Berlin, Fiirth, Milano etc.), 
campionatele internaționale ale

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU

(Continuare tn pag. 2—3)
Doina Melinte și F'ifa Lovin 

Foto : Dragoș NEAGU

lată imperativul care i-a călăuzit 
cariera sportivă ți profesională 
maestrei emerite a sportului la 
baschet ing. Viorica NICULESCU

La etajul al II-lea al Mi
nisterului Educației si în- 
vătămîntului. într-un birou 
pe ușa căruia o olăcută indică 
discret numărul 82. între plan
șe si machete, preocupată. cu 
un aer grav, o femeie distinsă, 
cu ochi mari, luminoși. Este 
inginera Viorica Niculescu, 
una si aceeași cu baschetbalis- 
ta de ieri, crima maestră 
emerită a sportului la această 
disciplină, cea care incinta 
tribunele, ca jucătoare. la 
Constructorul. duoă aceea la 
Politehnica sau sub culorile 
„naționalei".

Ca si ieri, ca sportivă, con
știincioasă, angajată cu toată 
ființa ei în disputa de sub pa
nou inginera Viorica Ni
culescu. răbdătoare. meticu
loasă. nu își încheie ziua 
de lucru pînă ce nu găsește 
soluții la toate problemele de

BUCUREȘTI - SOFIA LA BOX JUNIORI
Azi, de ia ora 18, in sala clubului Titan (Turturele) se va disputa 

întilnirea internaționala de box — juniori dintre selecționatele orașelor 
București și Sofia. In echipa noastrâ vor evolua unii dintre cei mai 
buni pugiliști juniori ai țârii.

Joi, de la aceeași orâ, la Casa de culturâ din Buftea vo avea loc 
întîlnirea revanșa.

Ing. Viorica Niculescu, la masa 
unor noi construcții școlare...

proiectare pe care le are pe 
agendă. Si sînt multe. sînt 
dificile, cer efort de ein- 
dire. presupun căutări. im
pun zeci de calcule, oresupun 
adesea renunțări la mici 
bucurii sau obligații personale 
(„Săptămina trecută am avut

de lucru, tn studiu, proiectul 
Foto : Ion MIHĂICA

bilete la Operă, la „Carmen", 
le-am pierdut : n-am pu
tut pleca, nu îmi terminasem 
treburile... Iar astăzi, cred că 
ratez și.........Vizita Ia domici
liu".)

încercăm să-i schimbam 
„dominanta". propunîndu-i o 
...ușoară întoarcere în timp. 
Zîmbește. este de acord, rede
vine Viorica Niculescu din a- 
nii primei tinereți. în care 
alături de colegele ei de sport 
si prietenele de azi Ev a 
Ferencz, Geta Ivanovic! Iri
na Vasilescu sau Cornelia 
Gheorghe-Taflan, „ghldonau"

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3)

Adnotări după „Troieni (arpați** la handbal masculin

ECHIPA ROMÂNIEI SI AFLA h PROGRES. 
AȘTEPTĂM SĂ NE OFERE MEREU BUCURII
Ciștigind cea de-a XXII-a e- 

diție a „Trofeului Carpați", cu 
victorii clare la echipele Uniu
nii Sovietice — campioană 
mondială — și R. D. Germane 
— campioană olimpică, repre
zentativa masculină a Români
ei și-a reconfirmat poziția de 
lideră in handbalul mondial, 
poziție recucerită anul trecut 
la „Super-Cupa Mondială". 
Menținerea formației pregăti
tă de antrenorii Nicolae Nedef, 
Radu Voina și Cornel Penu la 
acest înalt nivel reprezintă un 
cîștig de seamă în pregătirea 
olimpică a lotului României.

Handbaliștii noștri s-au mo
bilizat la maximum in jocurile 
susținute la Timișoara și — pe 
baza unor resurse evidente, ob
ținute în pregătire — au putut 
nu numai să anihileze atuurile 
partenerilor, ci și să-și impu
nă stilul propriu, derutant pen
tru adversar, eficient pentru 
..tricolori". Apărarea avansată, 
in întîmpinarea omului cu 
mingea n-a permis masivilor 
atacanți din cele două formații 

să înscrie prea mult de la 9 m, 
iar activitatea neobosită a ari
pilor noastre (îndeosebi Cornel 
Durâu, dar și Măricel Voinea) 
a diminuat mult, extrem de 
mult, jocul cu și fără minge al 
extremelor Kideaev, Șevțov și 
Karșakievici, trei spiriduși ca
re au bulversat multe defensi
ve. Este, desigur, meritul an
trenorilor, care au studiat bine 
evo'uția principalilor adversari 
și au creat scheme pentru pre- 
intîmpinarea jocului lor. La ca
pitolul apărare se impune a 
fi adăugată prestația cuplului 
de portari Nicolae Munteanu — 
Alexandru Buligan, primul ex
celent în partida cu campionii 
mondiali, iar al doilea cu cam
pionii olimpici.

Atacul a avut marele' merit 
de a-și putea mula evoluția în 
funcție de necesități. Extreme
le noastre au „întins" perma
nent lanțul defensivei adverse.

Hristache NAUM

(Continuare in pag 2—3)



CAMPIONATE • COMPETIȚII „SĂ TE IDENTIFICI
tUrmaie din pag 1)

CU COLECTIVUL

EXCELENTĂ PERFORMANȚĂ A CLEOPATREl PÂLÂCEAN 

IN FINALELE CAMPIONATELOR ȘCOLARE DE ATLETISM

Stadionul „23 August- din Ca
pitala a tost gazda, la sHrsitul 
săptăminii trecute, a Întrecerilor 
finale ale campionatelor școlare 
de atletism. Competiția * prile
juit stabilirea a 15 noi recorduri 
republicane școlare 03 — la a- 
lergări — stabilite elect , ici și a 
trei recorduri de jun <e de o 
valoare cu totul deosebi~ă- cel al 
Cleopatrei Pălăcean la 3000 m 
(9:06,75), al treilea rezultat mon
dial de Junioare din istoria pro
bei. al Cătălinei Gheorghiu <•: 
13,23) la junioare □ fl al Denisei 
Ză neică (2:09,55) la ••• m juni
oare in.

Iată citeva din rezultatele tr.re- 
gistraie la „școlare-: BAIKȚ1: 
100 m: Val. Cblriac (Șc. g-ra.l 
15 Buc.) 1147, D. Manole (Uc. 
economic Focșani); M» ■ : V. 
Cbiriac 22» — rec. «eolar, D. 
Manole 22,06; «N ar Nlc. Gom- 
bocz (Lie. tnd. 2 Ttrnăveni) «M7 
— rec.șco:ar. L. Mirza <T3a t&d- 
3 Brăila) 0.1»: 8M a: Renns 
Răcășan (Uc Șt. naturii Cluj- 
Napoca) 1 43.61. L Tom rara (Lăe. 
ind. Rm. VBcea) :*J<; 138* a: 
D-tru Pop (Uc. it-d. Blstritai 
3:53,M, R. Blrlțoa 1K«: 9*a 
m: Ilie Elena (Lie *r i Tg. 
Jiu) H493. I- Iardacne (Uc tod- 
7 Buzău) 1448,4. Gh. TcmxMgâ 
(Lie. nr. 3 Bala Mare) 14 414: 
19 km marș: Mod MZcirJe (Ue. 
ind. 4 Focșani) 64 29 6, M Mp 
hâiieseu (Lie ind. 4 Tul tava) 
07:».*: 116 aag: Adrtaa Badu
(Lie. ind. 4 Reșița) 15J» — rec. 
școlar. Cr. Zarea (LX. Mat. Fi
zică 3 Buc.) 1546: «a mc : 
D-tru Pa răsciti v (Uc. Mat. Fix
es Găești) S34Î — rec. acuta-. 
V. Marini» (Uc. .43 A«rat-
Zamfir (Uc. mecanic 1 C*ta*fi 
3:36.82. D. vastloale (Uc. Iad. 
Alba Iulia) 5:4143; »*<(■>: Că
tălin Constantin eseu (Uc. Iad. * 
Brăila) 7.M m. L. Gul (Uc. tod. 
3 Oradea) 64* m; tripla: C.
Cor. stan tin eseu 13.1* m_ C. Tcpa 
13 (Ut Unirea But) KM a: 
prăjină: Rărvan Fuearn (Ut teA. 
1* Buc.) 0.73 m — ret «cotar. 
Cr. Strătică (Ut .-MiîiaJ Vnea- 
zul-) 44* m: înălțime: Mia:
Bradacs (Ut iad. ta Bat) *41

dea (Lit ind. 7 Sibiu) 40.02 m; 
suliță: Jan Ungureanu (Uc. ind. 
37 But) 7162 m, D. Babaloana 
(Lit ind. 1 Reșița) 61,80 m; cio
can: Mircea Fazecaș (Gr. școlar 
Oradea) 6044 m — ret școlar, 
G. Ion Llvlu (Lit ind. 18 Buc.) 
52.82 m.

FETE: 1*0 m: Ramona Stelei 
(Ut Loga Timișoara) 12.03 —
ret școlar, Corina Roșloru (Uc 
tnd. 3 Galați) 12.06. Mihaela Cbin- 
dea (Uc Șaguna- Brasov)
12.16, Mlreia Ienculescu (Uc 
„Loga” Timiș.) 1246; 30* m: C. 
Roșloru 34.11 — rec școlar. M. 
Ienculescu 2446: o** na: Lumini
ța Roma nine (Lie. tnd. 3 Roman) 
54a — rec școlar. Daniela Mur
ea (Șc. g-ral* 7 Deva) 55.91; 
8*6 m: Maria Caba (Lit eeon. 
Suceava) 343.79 — ret școlar. 
Maria Plutea (Ut 2nd. 1 Bis
trița) 14641: U** a: Cleopatra 
Pălăceanu (St g-rală 7 Deva) 
0 4*46 — rec școlar. Muica 
GavrBtee (Șt g-rală 19* But) 
0 40.06: 3*** m: CI. Pălâeeanu
■ 46.73 — record «cotar șl națio
nal, CăJlica GbeorgMu — n.

1969 (Lie. „M. Eminescu- Iași) 
9:13,28 — rec. national junioare 
II. Adriana Dumitru (Lie. ind. 8 
Pitești) 9:28,70; 100 mg: Daniela 
Bizbac (Lie. economic 1 Buc.) 
13,90 — rec. școlar, Gabriela Za- 
haria (Lie. ind. 6 Buc. 14,09; 400 
mg: Lumina Trandafir (Uc. „N. 
Bălcescu" Craiova) 59,89 — rec. 
școlar, Marinela Docea (Llc. ,.N. 
Bălcescu- Craiova) 60,41, Cristina 
Vlăsceanu (L!c. „I. Vâcărescu"
Tg.-viște) 60,59; lungime: Mirela 
Dulgherii (Uc. „Dobrogeanu- 
Gnerea" Ploiești) 6,11 m, Estera 
Szabo (Șc. g-rală 7 Deva) 6,05 m; 
înălțime: Daniela Ene (Lie. P. 
Cerna Brăila) 1,78 m, Oretensia 
lan cu (Uc. fii. 1st. C-lung) 1.74 
m. Marilena Chițu (Lie. ind. 12 
Galaji) 1,74 m; greutate: Mihaela 
Samoi'.â (Lie. fii. Istorie C-lung) 
14.96 m. Daniela Drăgan 14.68 m; 
disc: Floarea Vleru (Lie. ind. 1 
Drobeta Tr. Severin) 46,10 m, M. 
Samoilă 45,66 m; suliță: Mihaela 
Popescu (Lie. ped. C. Lung) 
62.26 m. Silvia Salantă (Uc. „A. 
Mureșanu- Bistrița) 47,28 m; 5 
km marș: Lenuta Ignat (Lie. ind. 
1 Vaslui) 24:34.7 — rec. școlar. 
Monica Enache (Lit „N. lorga"
Brăila) 25:43.4. Monica Lupe (Șc. 
g-rală Deva) 25:524.

Andi VILARA

D« azi, M»<4 ■ ai barajului pentru Divizia „A* de volei 

DOAR TREI ECHIPE CONTINUA CURSA PROMOVĂRII 
Viitorul Bacău, eliminată I

începi nd de astăzi,

raiului. CAM. De-lta. Dar tulce- 
k: au anunțat telefonie că. in- 
truct nu au menținut echipa In 
pregătire (de ce, dacă erau con- 
testatari?!), nu pot participa la 
turneul al doilea. Astfel, pentru 
cete două locuri în ..A- tot con
tinua lupta numai Politehnica Tl- 
mtșoara. care po.-neste cu un de
cisiv avantaj, avind victorii a- 
caora celorlalte concurente. Ra
pid Boeer ești (o victorie *1 o in- 
tringere) si I.C.M. Caransebeș 
(două tnfringeri). Foarte impor
tant va fi meciul dintre ultimele 
două echipe, dar și rolul Iul 
..Poli- ca... arbitru.

mingea. cu măiestrie de arti
zan. tintind coșurile din 
toate pozițiile.

„Am nutrit, într-adevăr. o 
mare pasiune pentru baschet", 
ne mărturisește cu un aer de 
vizibilă destindere si cu 
privirile. parcă. spre acei 
ani atît de frumoși ai începu
tului. „Condițiile ? Modcsle, 
ne undeva chiar asnre, dar 
spiritul de dăruire nu cunoș
tea margini. Entuziasmul tri
bunelor pătrundea in teren, 
totul era ca o vîlvătaie, care, 
cum să spun, parcă te purifica, 
iți dădea puteri să uiți de tine, 
să ie identifici cu echipa, 
dai totul 
rii...“

Inginera 
evocă cu 
reușite ale baschetului nostru 
feminin. „de Ia Mulhouse, 
de Ia Budapesta si Cluj-Napo
ca. ci nd la Campionatele euro
pene nc-am situat pe locul 4 ; 
cea mai bună performantă de 
pînă acum !“... ..Amintiri de 
neuitat ? „Victoria, in 19G2, 
asupra polonezelor, in Fran
ța... Iar acasă, cucerirea titlu
lui de campioană a tării. Ia 
Tg. Mureș, intr-o conjunctură 
oarecum neobișnuită. Aveam 
asigurat locul 2. sîmbătă. am 
si sărbătorit 
pentru ca duminică 
cern Rapidul si să 
titlul!"

Este impresionant 
trăiește fiecare 
viată sportivă, cu 
imensă, dar 2 _
tuare. Nu îsi recunoaște 
oroaoe niei un merit personal. 
Dimpotrivă, caută să reliefeze 
calitățile antrenorilor, 
rînd aceștia fiind in 
cial actualul profesor 
versitar Leon

să 
panlru culorile tă-

Viorica Niculescu 
emoție anii marilor

sîmbătă. 
evenimentul, 

să intre- 
cucerim

cum re- 
crimoei de 

o bucurie 
fără nici o infa- 

a-

De 
sne- 
uni- 

Teodorescu

(„un exponent al mutic.i rigu
roase"). Constantin Dineseu 
(„un mare pedagog și un teh
nician desăvîrsit") Sigis
mund Ferencz („strateg fără 
pereche, ic purta spre victorii 
cînd, poate, nici nu mai spe
rai") si... Dan Niculescu. so
țul ei („un om care nu și-a a- 
narținut niciodată. Baschetul 
era si a rămas pentru el to
tul..."). Este îneîntată 
avut colege de echipă care 
înțeles 
(„sportive 
angajate 
suflet 
fără 
te"), 
făcut 
sine, 
orice 
drum

Inginera Viorica 
îndrăgește și 
ceeasi ardoare, 
cum ne-a dat 
cînd în cînd... 
tenisul). N-a 
spună și motivul : .Mi-ar 
ride ca nepoțelul meu. Radu 
Antonescu (n.n. — fiul frate
lui Vioricăi. fostul internatio
nal Jean Antonescu. în pre
zent secretar tehnic al fede
rației de baschet), să continue 
tradiția familiei, intr-o 
tativă a generației sale, 
ambițioasă, de a ridica ștache
ta baschetului masculin acolo 
unde îsi doresc zecile de mii 
de praeticanti ai acestui sport, 
adică tot mai sus in ierarhia 
valorilor de pe 
chiar din lume..."

„Probabil că 
dacă generațiile _____
tentate cum se dovedesc, 
căuta să aplice „rețeta" 
ginerci Viorica Niculescu. 
rezumată în citeva cuvinte : 
„Să le identifici eu echipa, cu 
colectivul, să dai totul pen
tru culorile tării..."

eă a 
au 

spiritul baschetului 
cu talent. dar 

totodată trup si 
disputa din teren, 

de a fi vede- 
mai multe n-au 

un scop 
înainte 

clădească

in 
veleități 
cele 

din sport 
căutînd -
— să-si 
în viață.

Niculescu 
astăzi, cu a- 

baschetul (deși, 
a înțelege 
cochetează 
ezitat să

continent

vaa sa 
tinere.

Io Mangalia Nord
TURNEELE FINALE LA POPICE „INTERNAȚIONALELE" DE ATLETISM

m M. Man (Lit tad. 1 Turda) 
1,9* ra; greutate: Castel Grasa 
(Lit minier C-lung) 1447 nu M 
Călin (Lit N. Bălcescu) 11 43 st: 
disc: C. Grr.su 58.13 m. N. Pro-

Campăocatele republicane de 
popice — juniori *i seniori (Di
vizie -A*) ao ajuns tn faza de- 
rtstvi: turneele finale. «Iptâmlna

JUNIORII, DEOSEBIT DE COMEYT1V1 LA MOTOCROS

Campionatul național de mo- 
tocros a continuat dwnînicâ. La 
Tg. Mureș, cu etapa a treia, des
fășurată pe un traseu ales în 
zona Valea Rece. în organizarea 
asociației sportive lr.a. din id
ealitate.

In confruntările seniorilor f 
tinerilor alergători, ierarhiile as 
rămas aproape neșchimbate. 
Campionul țării, E. Mulner, a 
dominat iarăși ambele manșe ale 
seniorilor, iar la clasa 125 cmc 
tineret stelistul L. Tomoșvari a 
fost, din nou. ..marele ghinio
nist", el fiind nevoit să se o- 
prească cu trei ture înainte de 
sosire în prima manșă, pentru 
că 1 s-a gripat motorul. Manșa a 
doua a revenit localnicului Fl- 
Pop, care — de dau aceasta — 
a evoluat la valoarea lui reală 
Din păcate, atlt la seniori, cit 
și in cursa tinerilor motocroslsti. 
favoriții au fost mal puțin com
bativi ca altă dată, el resem- 
nîndu-se repede cu pozițiile ocu
pate în timpul desfășurării curse
lor. In acest context, întrecerile 
juniorilor au fost mult mal gus
tate de cei aproximativ lt OM de 
sDectntor5. In prim-plan s-a si
tuat L. Pena (elev al harnicu
lui căutător de talente din Cîm- 
nulung-Muscel, V. Mii ea), care 
în ambele manșe a făcut o ade
vărată cursă de urmărire. av«nd 
de depășit, de fiecare dată. S—7 
adversari aflat! în fată, deciși să 
nu cedeze. La juniori mid, P. 
Gaggy, M. Fieraru, L. Baranjai, 
B. Drăghici și I. Milea au for
mat un remarcabil cvintet Intre 
11 și 13 ani, ei disputîndu-și în- 
tîietatea cu ardoarea specifică 
vîrstei.

CLASAMENTE: 50 cmc — 1. P. 
Gaggy (I.R.A. Tg. M.) 37 p, 2.

L BzruXM (I.B. A.) 27 p, 3. M. 
pteraz-3 cSttkaa) 3* *: *8 cme
— L L. Peea (Maaceful C-tung) 
R p, 1 I Dzlea (SLrJBr.F 35 p. 
3 L M«tte (Deerro Sf-Gb.) 23 
g; 123 cmc dacrct — 1 FL Pop 
(LRJVJ P- 2. P- Setm it (Pc- 
W* 9» w * A r>v!H

Matocicleu wtai szarv decU con-
curentul : P. Gaggy. dc 12 cni.

Ia cfats 5» cmc.
Foto : A. CZER.AN — Tg. Mureș
(Electro) 26 p. 4. E. Moașa (St_r.
Bv.) 24 p, 6. Gh. Stelian (I.T.A. 
Buzău) 32; 2S* cmc — 1. E. Mul- 
ner (Torpedo Zirneșu) 4* p, 2.
AL Enceanu (Sto-.Bv.) 32 p, 3. 
Fr. Fodor (Electro) 26 p. 4. Z. 
FCiop (Electro) 23 p. 5. I. 
Schmidt (Poiana) 19 p, 6. FI. 
Alexe (I.T.A. Bozia) 13 p.

Troian tOAKTȚESCJ

TRUDIN ÎNVINGĂTOR IN „PREMIUL CAILOR DE 4 ANI

H I P I S M
In pr.ii'c.p.ia prooa a reuniunii 

de duminică, Trudin a trecut re
pede în frunte șl a condus In 
alură susținută, îneît, cu tot efor
tul depus de urmăritorii săi, In
tim și •yitu, aceștia nu l-au putut 
depăși. Intr-o alergare de viteză, 
Perjar s-a handicapat din start 
pleeînd în galop, așa îneît Copist, 
deși a dat un scurt galop în ulti
mul ocol, a revenit și a dispus 
de puțin, dar sigur, de Manuc. 
Hemeiuș a întrecut in final pe 
Tenor, care a greșit o dată. Din 
formațiunea R. I. Nicolae, Laura 
și Osvald conduși de Ion T. 
Nicolae, au cîștigat cu ușurință, 
infirmînd rezultatele slabe ante
rioare. Tufișoara, ameliorîndu-șl 
recordul cu 2,5 s, a dispus de Si
lica. sosită iarăși a doua, tn a- 
lernările mîniiior au triumfat cu 
mare ușurință Rișa și Samaila. 
în ultima alergare. Draga, care a 

••plecat din start cu un avans de
20 m față de. distanța prevăzută, 
a întrecut pe Focșa.

REZULTATE TEHNICE : Curak 
I : 1. Rișa (Dumitru) 1:5«4. *.
Fira, 3. Deda. Cota : ctșt. 6, ord. 
triplă 166. Cursa a n-a : L Lau
ra (ion T. Nicolae) 149,4, 3. Su
dor. Cota : cîșt. 18, ev. 110. Cursa 
a Hl-a : 1. Tufișoara (Solcan) 
1:32,1, 2. Silica, 3. Formidabil. 
Cota : cișt. 68, ev. închis 1890, ord. 
triplă 775. Cursa a IV-a : 1. He
meiuș (N. Gheorghe) 1454, 2.
Tenor, 3. Rural. Cota : cîșt. 3, 
ev. 56, ord. triplă 186. Cursa a 
V-* : 1. Copist (M. ștefănescu)
1:24,7, 2.. Manuc. Cota : cîșt. 5, ev. 
240. Cursa a Vl-a : 1. Trudin (Tă- 
nase) 1:26,4, 2. Intim, 3. Tltu. Co
ta : cîșt. 2,80, ev. 21, ord. triplă 
87. triplu n—IV—VI 780. Cursa 
a vn-a: 1. Osvald (Ion T. Ni
colae) 1:31,0, 2. Laminor, 3. Tin- 
cuța. Cota : cîșt. 3, ev. 11. ord. 
triplă 1030. Cursa a Vm-a : 1.
Samaila (Toduță) 1:46,0, 2. Fraza, 
3. Sugesttn. Cota : cîșt. 8, ev. 55, 
ord. triplă 1355. Cursa a IX-a : 1. 
Draga (Simîon) 1:37,3, 2. Focșa. 
Cota : cîșt. 4, ev. 14, ordinea 82, 
triplu V—Vn—IX 1257.

Reuniunea de joi 14 iunie a.e. 
va începe cu startul primei curse 
la ora 16.

aceasta urmind a C desemnate 
echipele campioane.

După încheierea jocurilor In 
seriile Diviziei „A-, în cursă 
pentru titlu au rămas: feminin — 
Gloria București, Voința Bucu
rești, Voința Ploiești, Laremet 
București (seria Sud): Voința Tg. 
Mureș, Voința Oradea, C.S.M. 
Beșita Si Electromures Tg. Mureș 
(seria Nord): masculin — Gloria 
BotureșlL Olimpia București. Ve- 
inta București. Constructorul Ga
lați (seria Sud). Anral Baia Mare, 
EZectromureș Tg. Mures. Metalul 
Hunedoara si Teh aoutila) Oder- 
betu Seeuie-sc (seria Nord).

La juniori participă Ia turneul 
Crai: Electroinures Tg. Mureș. 
Votata Plosesti. Olimpia Bucu
rești. Voința Oradea. Gloria 
Boc ar ești. Votata București — 
a fete. C-FJL Constanța, Tehao- 
utăLaj Odortriu Secuiesc. Votata 
București. Progresai Oradea. Bul- 
tnentul Brașov și Electromureș 
Tg. Mureș — la băieți.

întrecerile au loc la Mar.zalia 
Nord — in sala Ate bowling din 
stațiunea Neptun. Juniorii se în
trec azi și miine. iar diviziona
rele „A* Intre 14 și 17 iunie. Se 
joacă tur-retur. contra scor.

RAPID BUCUREȘTI 
CONDUCE DETAȘAT 
IN CAMPIONATUL 

DE HALTERE (JUNIORI)
La Cluj-Napoca s-a desfășurat 

prima etapă (tur) a campionate
lor naționale pe echipe de juni
ori ia haltere. Au participat 10 
echipe de Divizia „A- șl 11 de 
Divizia „B-.

Clasamentul primelor 6 în Di
vizia „A-: L Rapid București 
7 679 p; 2. Gloria Bistrița 7 399 p; 
3. Olimpia București 7 361 p; 4.
Steaua București 7 099 p; 5.
C.SM. Cluj-Napoca 6 438 p; 6. 
Chimpex Constanta 6109 p. Pe 
primele 3 locuri în Divizia „B“: 
1. Rapid Arad 4 904 ; 2. A.S.A.
Tg. Mureș 3 980 p: 3. Constructo
rul Tg. Mureș 3 479 p.

Primii clasați pe categorii: 52 
kg: Attila Czanka (C.S.M. Cluj 
Napoca) 197,5 kg; 56 kg: Dumi
tru Negreanu (Farul Constanța) 
22* kg; 60 kg: Victor Roșu (O- 
limpia București) 230 kg: 67,5 
kg: Neculai Drăgol (Chimpex 
Constanta) 272.5 kg: 75 kg: Con
stantin L'rdaș (Olimpia București) 
32S kg: 824 kg: Mircea Almăsan 
(Steaua București) 300 kg: 90 kg: 
Petre Tufă (Rapid București) 
317.5 kg: 100 kg: Alexandru Ke- 
reki (Clujana) 315 kg: 110 kg: 
Augustin Culici (Olimnia Bucu
rești) 260 kg; +110 kg: Stelian 
Popa (Steagul roșu Brașov 
240 kg.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ClȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 6 IUNIE

Categoria 1: 3 variante 25% 
a 19.454 lei; cat. 2: 1 variantă 
100% a 29.182 lei și 4 variante 
25% a 7.295 lei; cat. 3: 25,50 
variante a 2.289 lei; cat. 4: 
72,50 a 805 lei; cat. 5: 215,50 a 
271 lei; cat. 6: 7.271,25 a 40 lei; 
cat. 7 : 256.25 a 200 lei; cat. 8: 
3.820 a 40 lei.

(Urmare din oag 1)

României se înscriu — prin cite
va performanțe de virf și prin ni
velul general al întrecerilor — 
între manifestările de ținută. 
Nu putem, deci, decît să ne 
bucurăm că acum. încă la în
ceputul unui sezon foarte im
portant, atleții noștri dovedesc, 
in general, o bună pregătire, 
multe dintre rezultatele obținu
te fiind competitive Ia cel mai 
inalt nivel internațional. Astfel. 
Doina Melinte, fosta campioană 
europeană de sală, in 1982. la 
Milano, revine 
in prim-planul 
dului feminin i 
chiar prima cursă a acestui an. 
Doina aleargă 3 -58.1 la 1 500 m, 
intrecindu-și cu mai bine de 
două secunde recordul carierei. 
$i nu se poate space că sîm
bătă ca a beneficiat de cele 
mai trace condiții, căci vintul 
le-a scinjenit evident pe 
toate concurentele. Oricum, a- 
cest 358.1 deschide lista per
formanțelor mondiale a sezo
nului, pe carP mai figurează•: 
359.19 Mary Decker (SUA) — 
campioană mondială. 44148 UI 
rike Brans (RDG). 441.78 Fița 
Lavin (România) — campioană 
europeană de sală. 441.81 Zola 
Budd (Anglia). 441X5 Natal.a 
Artiomova (URSS) etc.

După o bună bucată de vre- 
m^. disputa dintre Anișoara 
Staneiu și Vali lonescu a re
devenit -duelul” de mare spec
taculozitate și interes al sări
turii în lungime, purtat dincolo 
de 7 metri. Chiar dacă, in an
samblu. proba a progresat foar
te mult în lume (de fapt due
lul Anișoara — Vali a dat to
nul acestei creșteri impresio
nante a rezultatelor !). o sări
tură dincolo de 7 metri rămine 
o performanță deosebit de va
loroasă. în acest sezon, rezul
tatele vedetelor noastre — 7.09 
m — Vali Ionescu și 7.08 m — 
Anișoara Staneiu —. sînt între
cute pînă acum doar 
de 7.34 m — Heike 
(RDG) și 7J2 m — 
Paetz (RDG).

Cu mai bine de 
în urmă, săritorul 
Ioan Soler (astăzi 
merit) Se străduia să devină re
cordman continental atacînd re
cordul de 2.04 m al finlande
zului Kalevî Kotkas. Tentati
vele lui erau urmărite cu mult 
interes de spectatorii de pre
tutindeni. dar niciodată ele 
n-au fost încununate de suc
ces... 
săritor 
cearcă, 
vină

Dar. 
de atunci, 
înălțimea de..? 2,37 m ! Și tre
buie să recunoaștem că foarte 
puțin i-a lipsit să fi izbutit în 
tentativa sa ! în orice caz, cu 
noul său record național, el se 
află, la această oră, bine pla
sat în clasamentul mondial ’84 : 
2,39 m Zhu Jianhua (R.P. Chi-

spectaculos 
l semifon- 
ntondiaL In

de cele 
Dzute 

Sabina

deceniitrei
in înălțime 
antrenor e-

După atiția ani. un alt 
român. Sorin Matei. în- 
sub ochii noștri, să de- 
recordmanul Europei, 
desigur, nu la nivelul 

ci la cel situat la

neză), 2,36 m Serghei Zosimo- 
vici (URSS), Carlo Tracnhardt 
și Dictmar Mogenburg (ambii 
(RFG), 2,34 m Sorin Matei, 2,33 
m Aleksandr Koto viei (URSS), 
Javier Sotomayor (Cuba). Pa
trick Sjoberg (Suedia), 2.32 m 
Jim Howard (SUA), Aleksandr 
Demianuk (URSS).

Printre performanțele cu re
zonanță este și cea a „cangu
rului" Bedros Bedrosian (17,27 
m la triplu), cu care ocupă lo
cul 10 în clasamentul mondial 
al unei probe aflate intr-un 
mare progres calitativ. Mihaela 
Loghin se numără și ea între 
primele zece din lume, într-o 
companie foarte valoroasă, ca 
și Mariciea Puică la 3 000 m.

în schimb, așteptam evident 
mult mai mult de Ia recordma
na noastră la aruncarea discu
lui. Florența Crăciunescu, care 
a avut și stimulentul unei în
treceri cu adversare redutabile 
din Cehoslovacia si Cuba. Iată 
insă că ea a fost departe de 
așteptări și. mai mult chiar, a 
fost învinsă și de mai tînăra ei 
parteneră Daniela Costian, la 
primul an de seniorat...

Concursurile care urmează, 
intre care cel de la sfîrșitul 
săptăminii. de Ia- Sofia (triun
ghiularul feminin Bulgaria — 
R.D. Germană — România), 
constituie un nou prilej pentru 
a se obține rezultate încă și 
mai bone !
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(Urmare din pag 1)

iar interii — Vasiie Stingă și 
Marian Dumitru —, realmente 
de valoare mondială, și-au fă
cut pe deplin datoria. în der- 
byul cu handbaliștii sovietici. 
Stingă a fost supravegheat per
manent, spre el deplasîndu-se 
înaltul „zid“ al jucătorilor de 
2 m și peste (Vasiliev, Gaghin, 
Rîmanov, Kușniriuk), astfel că 
posibilitățile sale de a înscrie 
s-au redus mult. Stingă a con
tinuat însă să atace cu aceeași 
vehemență, atrăgînd spre el 
apărarea și degajînd astfel 
cîmpul de acțiune al Iui Marian 
Dumitru. Puternicul nostru in
ter dreapta a știut să fructi
fice la maximum această șan
să. Realizînd cel mai bun meci 
al carierei sale de pînă acum. 
Dumitru a tras puternic și 
plasat, învingîndu-1 pe Șipenko 
mai ales cu aruncări surprin
zătoare pe jos. A fost un ad
mirabil exemplu de colaborare 
în folosul echipei, o probă b- 
locventă a inteligenței jucăto
rilor noștri.

Despre ceea ce a evidențiat 
pozitiv evoluția echipei noas
tre în acest cel mai puternic 
turneu al anului, așa cum l-au 
socotit la unison tehnicienii 
din cele 11 țări reprezentate 
la „Trofeu] Carpați” și la

ECHIP4 ROMÂNIEI St AFLA
cursul inte 
scrie mult
tru că aște 
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continua^. 
Ie nereuși 
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I : 2 transformate, 2 ratate, 
at de șuturi, dintre care 164

Retrospectiva in perspectiva

ta a portarului Mangeac meciul disputat
cu Steaua, la București, meci pe care insă — 
titulari — echipa băcăuană l-a pierdut la scor, 
rumoasă

ediția 
ionatului.

pre- 
în 

S. C. 
evident 

firmă convin-
toate, bilan- 

egistrat. care 
îlui din anul 
terior. Dacă, 
ă. echipa bă- 
e întrecerea 
1 numai

itul

DIVIZIA „C"-REZULTATELE ETAPEI A 28-a
Programul și arbitrii penultimei etape (duminică 17 iunie)

SERIA I SERIA A V-a SERIA A IX-a

în retur.
Foto : Dragoș NEAGU

mai 
prin 

al 
îsi are. 

sale, 
hotă- 

i avu-

numai prin rezultatele 
bune i 
nivelul 
jocului 
desigur. 
Dintre 
rîtoare ______
t-o — asa cum remarca si pre
ședintele clubului. Cornelia 
Cosiinescu — suflul nou adus 
în lotul băcăuan de cei proas
păt veniți 
antrenor și

obținute, ci si 
calitativ superior 
practicat — i 

explicațiile 
ele. ponderea 
credem că a

în vara trecută : 
jucători. Dacă

t 27 de puncte , . _________
cite unul cu Politehnica lași, Dinamo ți Corvinut) ti a 

te în deplasare (cite două cu PetrohJ, Dunărea C.S.U. 
lași, cite unul cu Sportul studențesc și C. S. Tîrgovițte). 
bun loc ocupat : 4 in prima etapă ; cat mai slab loc : 
2-a.

i echipei : Mihuț 8 goluri. A vădanei 7, D. Georgescu și 
, Șosu și Penoff — cile 3, Cârpucî și C. Soicmon — cite 
ieș și Șoiman — cite unul.
losiți — 21 ; Elisei, Mihuț ți Avădaneî — cite 33 de me- 
32, Corpuci și Adolf — cite 31, Șolman 30, C. Solomon 

ți Penoff — cite 28, D. Georgescu șl Arte ni — cite 22, 
șu 19, Andronic 12, Chitaru 7, Ursicâ 3, Dinu

și Floare? — cite unul, 
toții : Penoff (etapa a 4-a), Șoiman (etapa 
423-a).
galbene : 19 ; cele mai multe : Penoff 4. 

ciat de 6 lovituri de Io 11 m : 4 transformate .
ndrieț), 2 ratate (Avădaneî, Mihuț) ; a fost sancționată

ea s-a clasat în 
^^diviziei. 

in 
ilWF proba-

orabț 
destul 
iatul „Cupei Bal- 
ite participarea a 
in țara noastră, 
e fiind F.C. Ar- 

nferi din nou, 
me, dreptul de 

otbalul românesc 
etitie interna

în bine care 
u ..unsprezece’. e“ 

parcursul ulti- 
campionat — si 

t exprimarea nu

țional, s-ar putea 
îmbucurător pen- 

im de la handba- 
nari satisfacții în 
<i^tă însă și une- 
care nu trebuie 

iderea. în primul 
ivența în ceea ce 
•ea de concentra- 
omente de derută, 
i repercusiuni. Se 
florii" se concen- 
iximum în fața 
ele. Și este bine, 
oate ca în meclu- 
mai ușoare" hand- 
să-și permită ne- 

nț. La „mondiale- 
Germania, aceas- [a costat o meda- 

ar de aur, oricum 
imul lor fiind sto- 

jout-sider, echipa 
im, in sala Olim- 

la un pas de un 
r de o înfringere !) 
iu S.U.A., formație 
ecționata noastră 
itrecut-o lejer... De 
>ui trasă concluzia 
i meciuri ușoare și 
te, ci numai me- 
rebuie efștigate și, 
fbligatoriu să i se 
truia atenție ma

le asemenea, multe 
L ca urinare a ne-

antrenor principal.
Vătafu. nu i s-au 
contesta priceperea, 

si atașamentul fată 
— în sluiba căruia, cu 

caracteristică. a 
în continuare să mun- 

venit în locul 
Răduieseu. la 
vechi si anre- 
al acestui club, 
experiența su- 

o auto- 
o mai mare 
deosebit de 

se obțină si 
operate în 
cei nou 

din divi-

fostului 
Nicolae 
putut 
hărnicia 
de club 
modestia-i 
rămas 
ceașcă 
său. 
rîndul 
ciat i 
a adus în plus 
pcrioară dobîndită 
ritate sporită si 
exigentă. Efecte 
pozitive aveau să 
prin 
lotul 
sosiți.

i —, cel
Costică 
său un 

exponent

remanierile 
jucătorilor. 
Dromovati

»
zia secundă (Avădaneî. Mihuț, 
chiar si Adolf, adus la Bacău 
încă din returul campionatului 
precedent). manifestind o 
puternică dorință de afir
mare ne scena primei divizii, 
pregătindu-se cu multă sîr- 
guintă si evoluînd cu o mare 
ambiție, 
experimentatul 
gescu 
aceeași 
titulari 
înainte 
cat aproape la fiecare a- 
paritie a lor pe teren. Mai 
mult chiar, unii dintre ei (A- 
vădanei si Mihuț Îndeosebi) au 
si reușit — prin golurile deci
sive înscrise — să tranșeze în 
favoarea echipei lor soarta a- 
numitor partide.

Punînd în evidentă meritele 
noilor veniți sub culorile bă
căuane. care au adus realmen
te un suflu proaspăt în rin- 
durile echipei, nu Intenționăm 
nici pe departe să diminuăm 
aportul vechilor titulari (An
dries. Cârpuci. C. Soloman. 
Elisei, Soșu, Soiman si cei
lalți). devenit si mai va
loros pe măsura creșterii ma
turității lor competitionale. De 
altfel, de la ei a-a așteptat si 
se așteaptă î 
randament 
înălțimea 1 
care dispun 
carierei lor _________

Din păcate, echipa băcăuană 
ne-a oferit pe parcursul ulti
mei ediții de campionat si c- 
nele paradoxuri, surprinzătoare 
pentru o echipă din dutoB’j: 
fruntaș. Ne referim la acele 
neașteptate eșecuri ne teren 
propriu din retur (eu Petrolul 
Si F. C. Argeș), dar si la gola
verajul său negativ care con
trastează cu acel +1 din _cta- 
samentul adevărului". Bă
căuanii n-au reușit să Înscrie 
decit 36 de goluri (în medie, 
cam unul, de fiecare meci). In 
schimb au primit 47 ! Pe 
lista golgeterilor întilnim In 
frunte aceleași nume ale mai 
noilor veniți în echipă. în 
timp ce Șoiman (mai ales). 
Penoff si Șoșu au lăsat de do
rit pe planul eficacității. Ce-i 
drept, prin jocul lor. băcăua
nii si-au creat multe ocazii de 
gol. atît în meciurile de pe te
ren propriu, cit si in cele din 
deplasare, dar au ratat exas
perant. aceasta fiind prin
cipala carență a echipei din 
orașul de pe Bistrița. Cum si 
apărarea a cedat cam ușor în 
cîteva meciuri pe terenurile 
adversarilor. în care a pri
mit de fiecare dată 4 goluri 
(cu Steaua. Dinamo. Uni
versitatea Craiova. F. C. 
Argeș și F. C. Baia Mare), re
zultă 
bleme 
atentia 
echipei 
sezon, 
pentru 
bligatii . . .
decît pînă acum.

Constantin FIRÂNESCU

Deveniti. alături de 
Dudu Geor- 

(transferat si el în 
perioadă Ia Bacău), 
în echipă, cei mai 
citati s-au remar- 

la fiecare

C.F.R. Pașcani — Zimbrul Șiret 
2—0 (2—0), Celuloza Piatra Neamț
— Electro Bucecea 2—0 (1—0),
Minerul Vatra Domei — Lamino
rul Roman 1—0 (0—0), Minerul
Gura Humorului — Relonul Să- 
vinești 2—1 (0-1), Cetatea Tg. 
Neamț — Metalul Rădăuți 4—0 
(1—0), Cristalul Dorohoi — Uni- 
rea Săveni 13—2 (8—1)1, Avintul 
Frasin — Șiretul Pașcani 2—0 
(2—0), Carpați Gălănești — A.S.A. 
Cîmpulung Moldovenesc 2—0 
(2—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 28-a: L CJ^. 
PAȘCANI 44 p (71—15), 2. Mine
rul Gura Humorului 39 p (48—11), 
3. Laminorul Roman 30 p (33— 
28)... pe ultimele locuri: 14. A- 
vîntul Frasin 26 p (28—44), 15- 
Cristalul Dorohoi 25 p (38—49), 18. 
Unirea Săveni 14 p (25—65).

ETAPA VIITOARE : Mrtoiul Rădăuți
— Avintul Frasin : M. Bujor (GK
Gheorghiu-Dej), Lami narai Romcn - 
Cetatea Tg. Neamț : D. CatriMsai 
(Ploiești), Relonul Săvinesti — Cris
talul Dorohoi : M. Dina (Rm Sărat), 
Șiretul Pașconi - Minorul Vatra 
Domei : L Samoiiâ (Galați). Unim 
Save ni - Carpați Go46ne«ti : G. Da- 
bre (Focșani), M,nerul Gira Humo
rului - Zimbrul Șiret : D. Pura
(Dej), A.SA. Gmputimg - CcUfeao 
P. Neamț : V. Pe»e (Va>M). Bec- 
tro Bucecea — C-F.R- Pe-scc- : P.
Șdiiepu (Focșani).

SERIA A U-a

Mecanica fină Steaua București
— Viscofil București 5—0 (2—6), 
Constructorul Călărași — ICPB 
Bolintin 3—0 (0—0), FCM Giurgiu
— Viitorul Chimogi 1—0 (1—0), 
Danubiana București _— Tehno- 
metal București 4—0 (1—0). SN 
Oltenița — ISCIP Ulmeni 2—0 
(1—0), Flacăra roșie București — 
Aversa București 2—1 (1—0), Ar
geșul ,,30 Decembrie" — IUPS 
Chitila 3—0 (2—0). Abatorul Bucu
rești — ICSIM București 1—0 
(1—0).

Pe primele locuri: 1. MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 40 p 
(53—24), 2. ICSIM București 30 p 
(39—24). 3. Danubiana București 
30 p (50—39)... pe ultimele locuri: 
14. Viitorul Chimogi 24 p (30— 
52). 15. Constructorul Călărași 23 
p (26—43). 16. FCM Giurgiu 22 p 
(28—40).

ETAPA VIITOARE : Meconică fină 
Steaua București — Viitorul Chirnogi : 
D. Vișinescu (Tîrgoviște), Argeșul 30 
Decembrie — I.C.S.I.M. București : P. 
CSelaru (Mangalia), Tehnometal 
București — I.S.C.I.P. Ulmeni : I. Leu- 
ștean (Pitești), Constructorul Călărași
— Racora roșie București : N. Go-
geașe (Buzău), Viscofil București — 
LGP.B. Bolintin : T. Stâne seu (Ama
ra), I.U.P.S. Chitila — Abatorul Bucu- 
reșt; : O. Simion (Craiova), Danubia
no București — F.C.M. Giurgiu : A. 
CiecRuai (Bacău), Ș. N. Oltenița - 
Aversa București : 1. Nistor (Sf.
GBeorghe).

SERIA A VI-a

înfrățirea Oradea — Strungul 
Arad 2—2 (1—0), Unirea Valea
lui .Mihâi — Minerul Șuncuiuș 
1—1 (1—1), Oțelul. Or. dr. Petru
Groza — Victoria Ineu 3—0 (1—0). 
Unirea Sînhicolau — Minerul 
Sărmășăg 2—0 (2—0). CFR Arad
— Minerul Or. dr. Petru Groza
3—0 (3—0), Bihoreana Mârghită
— Rapid Jibou 7—0’ (‘4—0). Șoi
mii Lipoya — Silvani a Cehu Sil- 
vaniei 2—0 (1—0) . ..Unirea Tomna
tic — Voința Oradea 0-vl (0—0).

Pe primele locuri: 1. STRUN
GUL ARAD 35 p (54—25), 2. Vo
ința Oradea 34 p (44—32), 3. O- 
țelul Or. dr. Petru Groza 30 p 
(55—43)... pe ultimele locuri: 14. 
CFR Arad 26 p (31—37). 15. Bi
horeana Marghita 25 p (43—46), 
16 Rapid Jibou 23 p (36—73).

ETAPA VIITOARE : Șoimii Strungul 
Lipova — Bihoreana Marghita : T.
Hanu (Tg. Jiu), Strungul Arad - 
Unirea Tomnatic : N. Țenea (Drobeta 
Tr. Severin), Voința Oradea — C.F.R. 
Arad : D. Ardelean (Satu Mare), 
Minerul Sărmășag - Oțelul oraș dr. 
P. Groza : V. Mureșan (Luduș), Mi
nerul oraș dr. P. Groza - înfrățirea 
Oradea : M. Moholea (Cluj-Nopoca), 
Minerul Șuncuiuș — Victoria Ineu : V. 
Bonțiu (Reghin), Rapid Jibou — Uni
rea Sînnîcoiau : O. Pali (Dej), Silva
na Cehu Silvaniei — Unirea Valea 
lui Mihai : M. Rada (Beclean).

SERIA A X-a

in continuare 
foarte bun. 

nosibilitâ lilc-r

limpede spre ce pro- 
trebuie să-si îndrepte 

conducerea tehnică a 
in pregătirea noului 
Un sezon în care 

S. C. Bacău vor fi o- 
si răspunderi mai mari

Marian Dumitru aruncă la 
liev, Kușniriuk

poartă peste „zidul" alcătuit de Vasi- 
și Gaghin și va înscrie.

Foto : Iuliu MARTIN — Timișoara

al-sincronizării dintre jucători, 
tele pentru că ai noștri s-au 
ambiționat să tragă la poartă 
chiar și din poziții total nein
dicate. Colaborarea cu semi
cercul este în mare suferință, 
mai ales pentru că pivoții nu 
sînt la nivelul restului echi
pei. între cauzele care au creat 
aceste neajunsuri se află și 
lipsa de hotărîre a antrenori
lor în stabilirea „7“-lui de bază 
și a rezervelor, încercările con- 
tinuînd și în timpul „Trofeului 
Carpați", cu toate că această 
competiție trebuia să fie mo
mentul de testare a echipei, de 
rodare a formației preconizate 
pentru actualul sezon. Ni se

pentru conducător de 
ales „soluția Boroș", 
rămînînd ca „piesă de 
pentru posturile de 
inter și conducător 

Problema pivotului 
spinoasă. Pe cine vor

pare că 
joc s-a 
Bcdivan 
schimb" 
extremă, 
de joc... 
este mai . 
alege antrenorii între Foîkcr 
(bun în apărare), Vasiîca și 
Oprea ? Greu de presupus, în
deosebi pentru faptul că nici 
unul n-a dat satisfacție depli
nă. Oricum, într-un fel sau 
altul, tehnicienii trebuie să se 
hotărască, deoarece timp de 
gîndire nu este prea mult, cea 
de a XXIII-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de vară fiind la mai 
puțin de 50 de zile distanță.

Viticultorul Pi&tiu — Aripile 
Bacău 1—1 (1—1). FEPA 74 Btr- 
Ud — Inter VmM 8-4 0-8),
Letea Bacău — Metalul Tg. Secu
iesc >—• G—•). Meoaiea Voalai
— Miner ul Coenlneșt: 9— 2 O—I).

Petro.-l Mo-^*uc 18—1). Pn>

— G 5SST.
Voința Gloria Odobcști — Lu- 
eeaAr-ol Ad.ad >— 1 18—D.
• Mec. ul Mmerul rcraăneșd — 

FEPA 74 Blrtad. din etapa tre
cută. (Întrerupt In mia. 89), a 
fost omologat ea 8—4 ta favoa
rea echipei din BrrUd.

Pe primele locuri: L ARIPILE 
BACAU 44 p (0-17). L FEPA 
74 Bârlad 44 p (58-17). 8. Cca- 
strueterul Iași 29 p (38—20 — pe 
ultimele Jocuri: 14. Letea Bacău 
25 p (38—30. IA Prol-etarX Ba
ci u 24 p (M—41) 1«. Er.ercia
Gh. Gheonshtu-Dej 19 p (»—S).

ETAPA VIITOARE : Victor^ Guge»t
— Le tec Bococ : M. Teod» -w (Se-
ceore). Inter VesM - Vciapa Glorie 
Odobeșt : C. Todâci (Foftjcen?), 
VTticu .’torui Portciv — Ener^ ia GA. 
Gheorg- u-Ce? : V. Bob—-w (Tufcee). 
Aripile Bocce - Meconke V®-ui : 
V. Dobreșca (București). Const-ucto- 
rai Ieși - Fepe 74 BiHod : L Gheee- 
ghe (Brolkj). MetaM Tg. Secueac - 
Petro-’u7 Me -eștî : L Iwe (Fogcaaș)* 
Chitele M5'âse$tJ — LaceaiorW Adjud: 
G. Că becxă (BucwsO M«erai C+- 
moner- - ? C Fe-
gocîu (P. NeaaaQ.

Muscelul Cîmpulung — Flacăra 
Autcmecanlca Moreni 4—2 (0—0), 
Spartul muncitoresc Caracal
— Eeetronistul Curtea de Ar-

2—0 (0—4). Știința Drâgănești
— Cimentul Fieni 4—1 (0—1), Re-
eolta Stoicănegti — Textila Ro
dari 3—4 (1—4). Chimia Găești — 
Dumirea Vesius Zimnicea 3—4 
(2—4). Electrica Ti tu — Progresul 
Carabta T—1 (5—1). Cetatea Tr.
Măgurele — Metalul Mija 3—1 
(3—1), Dac a Pitești — Petrolul 
Videle 5-4 (1—4).

Pe primele tecuri: 1. FLACĂ
RA MORENI 44 p (0—18), 2.
Muscelul Cîmpulung 34 p (49—18), 
3, Progresul Corabia 31 p (49— 

pe ultimele locuri: 14. Du
rea Zimnieea 25 p (29—46). 15.
Chimia Găești 24 p (37—46). 16. 
Cetatea Tr. Măgurele 22 p (37— 
S3).

ETAPA VIITOARE : Știința Drâgâ- 
nești — Cetetec Tr. Măgurele : A
Cr^ae (București), Recolta Stoicănești
— Sportul Bune tocesc Caracal : M. 
Agru (Tg. Jtu), Dacic Pitești — Ci- 
■raatu! Fieni : 1. Moceșanu (Fiîiași), 
Petroled Videle — Electronistul Curtea 
de Argeș : C Gheorghtță (Brăila), 
Metalul Mija — Textila Roșiori : V. 
Popescu (Craiova), Muscelul Gmpu- 
lung — Chimia Gâești : T. Chelu 
(Giurgiu). Flocăra Moreni — Electri
ca T7tu : C. Marcu (Rm. Vilcea), Du
ne rec Venus Zimnieea — Progresul 
Corabia : A Crăciun (București).

SERLA A VII-a

CIL Signet — Sticla-Arieșul 
Turda 6—0 (3—0), Minerul Baia 
Sprie — Oașul Negrești 1—0 
(1—0), Minerul Băița — Minerul 
Băluț 1—0 (1—0), Lăpușu] Tg. 
Lăpuș — Olimpia Gherla 3—0 
(1—0), Bradul Vișeu — Unio Sa
tu Mare 3—0 (1—0), CEM Cluj- 
Napoca — Unirea Dej 3—0 (1—0). 
CUPROM Baia Marc — Victoria 
Cărei 2—0 (0—0). Chimia Tășnad 
— Minerul Borșa 0—0.

Pe primele locuri: l. STICLA 
TURDA 41 p (46—23), 2. CIL Si- 
ghet 32 p (47—28), 3. Unio Satu 
Mare 32 p (42—30)... pe ultimele 
locuri: 14. Olimpia Gherla 25 p 
(36—52). 15. CEM Cluj-Napoea 
23 p (28—48). 16. Unirea Dej 23 
p (34—57).

ETAPA VIITOARE : Lâpușul Tg. Lâ- 
puș — C.I.L Sighet : P. Onuț (Aiud), 
Minerul Baia Sprie - Chimia Toșncd : 
F Marcu (Oradea), Minerul Baia 
Borșa — Unirea Dej : G. Grozavu 
(Gura Humorului), Cuprom Baia Ma
re — C.E.M. Ciuj-Napoca : R. Huzoni 
(Jibcu), Victoria Cărei — Bradul Vi
șeu : I. Munteanu (Timișoara), Sticla 
Arîeșul Turda — Minerul Bâițc : M. 
Nisif (Reșița), Olimpia Gherla — 
M inerul Băiut : I. Csoregi (Miercurea 
Ciuc), Unio Satu Mare — Oașul Ne
grești : V. Havasi (Arad).

SERIA A XI-a

SEK1A A Ul-a

Chimia Brăila — Metalul Man
galia 1—4 (1—0. Proeresul Isae- 
cea — Victoria Tecuci 1—B (B—O* 
DVA Portul Galați — Laminorul 
Brăila 1—4 0—0. Cimentul Med
gidia — Victoria TC Galați 4—1 
(2—4). Portul Constanța — IMU 
Medgidia 8—1 (8—1). CHimpex
Constanța — SN Tulcea 1—4 
(l—O. Arrubium Măcln — Anco
ra Galați 2—4 (1—0. Șoimii Cer
navodă — Voința Constanța 4—2 
(»-l).

Pe primele locuri: L METTA- 
LUL MANGALIA 39 p (48—21), 
L IMU Medgidia 34 p (48—27). 8. 
SN Tulcea 33 p (41—28)... pe ul
timele locuri: 14. Progresul Isac- 
cea 24 p (31—<7), 15. Victoria TC 
Galați » p (31—47), M. Șoimii 
Cernavodă 15 p (18—53).

ETAPA VIITOARE : Cimentul Medgi
dia — Chimia Brâiic : G. Comâțea- 
nu (București', Portul Constanța — 
Progresul Isoccea : E. Otgon (Bucu
rești), Ancora GaJațl —I.M.U. Medgi
dia : L Pantea (București). Laminorul 
Brăila — Ș. N. Tulcea : C. Nister 
(Vaslui). Victoria T. C. Galați - Me
talul Mangalia : S. Damian (Comd- 
nești). Victoria Tecuci — Voința Con
stanța : N. Bicios (Botoșani), Șoimii 
Cernavoda — Arrubium Mocin : P.
Nucșoreanu (București), Chimpex 
Constanța — D.VA Portul Galați : 
N Dumitrescu (București).

SERIA A IV-a

ASA Mizll — Minerul Filipeștii 
de Pădure 3—0 (1—O. Tractorul 
Viziru — Metalul Buzău 2—1 
(1—1), Poiana Cimpina — Carpați 
Neholu 2—1 (2—1), Unirea Urzl- 
ceni — Petrolul Ianca 3—3 (2—2), 
Petrolul Băîcol — Petrolul Berea 
6—2 (2—0). Rapid Fetești — Car
pați Sinaia 2—0 (1—8), Chimia- 
Victoria Buzău — Victoria Tăn- 
dărei 4—0 (1—0), Chimia Brazi-
Ploiești — Victoria Lehliu 5—0 
(5-0).

Pe primele locuri: 1. ASA MI- 
ZIL 45 p (63—23), 2. Chimia 
Brazi 43 p (77—25), 3. Chimia Bu
zău 38 p (52—27)... pe ultimele 
locuri: 14. Victoria Tăndărei 22 p 
(36—55), 15. Tractorul Viziru 21 p 
(37—54), 16. Unirea Urzlceni 17 p 
(27—53).

ETAPA VIITOARE : Victoria Lehliu - 
Poiana Cimpina : P. Peana (Bucu
rești), Victoria Țândărei — Petrolul 
8 ă ic oi : V. Stroie (Moren-i), Chimia 
Brazi — Rapid Fetești : M. Georgescu 
(Constanța), A.S.A. Mizil — Chimia 
Victoria Buzău : 6. Silion (lași), Mi
nerul Filipeștii de Pădure — Petrolul 
Ianca : S. Hulea (Tecuci), Tractorul 
Viziru — Petrolul Berea : I. Toma (P. 
Neamț), Carpați Sinoîa — Carpați 
Nehoiu : S. Diniță (Oltenița), Meta- 
kr! Buzău — Unirea Urziceni : G. Vi- 
șinescu (București).

Progresul Băilești — CSM Dro- 
beta Tr. Severin 4—0 (3—0), Me
canizatorul Șimian — Viitorul 
Drăgășani 3—1 (2—0), Celuloza
Drobeta Tr. Severin — Metalul 
Mihăești 1—2 (0—0). Metalurgistul 
Sadu — CFR Craiova 0—0, Lotru 
Brezo: — Jiul Bovinari 2—0 (1—0), 
Electro putere Craiova — Armătu
ra Strehaia 1—3 (8—4). Pandurii 
Tg. Jiu — Petrolul T^cleni 1—1 
(4—4). Dlema Orșova — Dunărea
Calafat 3-4 (1—4).

Pe primele locuri: T. CSM 
DROBETA TR. SEX. 44 p (59— 29),
2. Pandurii Tg. Jiu 33 p (45-36),
3. Electroputere Craiova 29 p
(48—32).^ pe ultimele locuri: 14. 
Jiul Rovinari 2£ p (48-44). 15.
Lotru Brezol 25 p (44—66). 16.
Celuloza Drobeta Tr. Sev. 20 p
(»-55).

ETAPA VIITOARE : CS-M. Drobeta
Tr. Severin — D ierna Orșova : C. Va- 
slnca (Aiud), Viitorul Drăgășani — 
Annctura Sfcehoic : E. Mrtrea (Bjcj- 
nestî), B ectropute re Craiova — Lotru 
Brezei : V. Gracu (Reșița)» Mecani
zatorul Șimian — Celuloza Drobeta 
Tr. Severin : G. Peptan (Orșova), 
Petrolul pK^eni - Metalul Mihoești : 
L Me tea (Aiud), Progresul Băilești — 
C.F.R. Craiova : F. Rizea (Alexandria), 
Dunărea Co»afat — Metalurgistul Sa
du : C. Sorescu (Pitești), Pandurii 
Tg. Jiu — Jiul Rcvinari : N. Daraban 
(Cîsnâdîe).

SERIA A VlII-a

Mecanica Orăștie — Mureșul- 
Explorări Deva 2—1 (1—4), Mine
rul Paroșeni — Dada Orăștie 4—1 
(1—1), Metalul Oțelu Roșu — Vic
toria Călan 2—0 (2—4). Construc
torul Timișoara — Minerul Ghe- 
lar 3—2 (0—1). Metalul Bocșa — 
Minerul — Știința Vulcan 5—1 
(3—1), Minerul Anina — Minerul 
Ora vița 2—0 (1—0). Minerul Anl- 
noasa — UM Timișoara 4—1 
(1—1). Minerul Certe] — Minerul 
Moldova Nouă 2—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. MUREȘUL 
DEVA 38 p (52—29), 2. UM Ti
mișoara 29 p (53—35), 3. Meca
nica Orăștie 29 p (43—43)... pe 
ultimele locuri: 14. Minerul Ani- 
noasa 26 p (27—35), 15. Minerul 
Oravița 26 p (33—44),. 16. Minerul 
Ghelar 25 n (31—51).

ETAPA VIITOARE : Minerul Ghelar 
— Minerul Aninoasa : V. Stanca (O- 
râștie), Minerul Paroșeni — Metalul 
Bocșa : Z. Erdei (Slatina), Mecanica 
Orăștie — Mineral Moldova Nouă : 
E. Gîdea (Craiova), Minerul Anina — 
Constructorul Timișoara : L. Popa (A- 
rad), Victoria Călan — Minerul, Cer
te) : I. Aldea (Balș), Minerul Oravi
ța — Metalul Oțelu Roșu : F. Be- 
retki (Sal-onta), Minerul Știința Vul
can — Mureșul Explorări Deva : F. 
Kerestes (Tg. Mureș), U. M. Timișoa
ra — Dacia Orăștie : A. Kocîs (Ora
dea).

Soda Ocna Mureș — Unirea 
Alba Iulia 4—0 (3—0). Șurianul
Sebeș — Metalul Aiud 3—1 (1—0), 
Minerul Rodna — Metalotehnica 
Tg. Mureș 0—0), Textila Năsăud
— Metalul Sighișoara 2—2 (2—2),
Mureșul Luduș — Foresta Bistri
ța 6—1 (4—0), Mecanica Alba Iu
lia — Oțelul Reghin 4—1 (1—0), 
Electromureș Tg. Mures — Inter 
Sibiu 1—1 (0—0). 1MIX ._gn:ta
— Unirea Ocna Sibiului 4—0 
(1—0).

Pe primele locuri: 1. UNIREA 
ALBA IULIA 37 p (59—32), 2.
Metalul Aiud 32 p (47—26). 3.
Inter Sibiu 30 p (38—30)... pe ul
timele locuri: 14. Mecanica Alba 
Iulia 27 p (34—35), 15. Șurianul 
Sebeș 26 p (36—46), 16. Textila
Năsăud 11 p (19—59).

ETAPA VIITOARE . Metalotehnica 
Tg. Mureș — I.M.I.X. Agnita : C. Hu- 
iu (Brașov), Foresta Bistrița — Suda
nul Sebeș : M. Mihalca (Baia Mare), 
Metalul Sighișoara — Oțelul Rechin : 
V. llie (București), Inter Sibiu — Mi
nerul Rodna : 1. Macovlîu (Brașov), 
Unirea Alba Iulia - Electromureș Tg. 
Mureș : I. Ghergheli (Baia Mare), 
Unirea Ocna Sibiului — Metalul Aiud: 
N. lorquîescu (Rm. Vilcea), Soda 
Ocna Mureș — Mureșul Luduș : A. 
Husea (Brașov), Textila Năsăud — 
Meccnîco Alba Iulia : L. Jakab (Cluj- 
Napoco).

SERIA A XII-a

Minerul Baraolt — Tractorul 
Brașov 2—1 (0—0), Electro Sf.
Gheorghe — Textila Prejmer 3—1 
(2—0), Celuloza Zărnesti Mi
nerul Bălan 0—1 (0—0), ICIM
Brașov — Torpedo Zărnesti 1—2 
(1—1), Unirea Cristuru Secuiesc
— Mobila-Măgura Codlea 1—0
(0—0), Viitorul Gheorgheni — 
Precizia Să.cele 4—1 (2—0). Mure
șul Toplița — Utilajul Făgăraș 
3—1 (1—1), Metrom Brașov —
Chimia Or. Victoria 5—1 (3—0).

Pe primele locuri: 1. TRACTO
RUL BRAȘOV 42 p (47—14), 2.
Viitorul Gheorgheni 36 p (57—21), 
3. Precizia Săcele 23 p (32—25)
— penalizată cu —2 p... pe ul
timele locuri: 14. Celuloza Zăr- 
nești 25 p (32—41), 15. Torpedo
Zărnești 25 p (28—44). 16. Chi
mia Victoria 24 p (33—52).

ETAPA VIITOARE : Mobila Măgura 
Codlea — Chimia oraș Victoria : G. 
Lîebhardt (Sibiu), Tractorul Brașov — 
UniTea Cristuru Secuiesc : M. Lâza
re seu (București), Viitorul Gheorgheni
— Mureșul Toplița : C. Firicâ (Plo?
iești), Precizia Săcele — Metrom Bra
șov : P. Păun eseu (Rm. Vilcea), Tor
pedo Zărnesti — Textila Prejmer : D. 
Avrîgeanu (București), Utilaiul Fcac- 
raș — I.C.T.M. Brașov : C. Ifrim
(București), Minerul Baraolt — Celu
loza Zărnești : I. Neaulei (Ocna Si
biului), Electro Sf. Gheorghe. — Mi- 
neral Bă'on : G. Soare (B"C'.rr't-*h

★
Rezultatele rie-au fost trans

mise de către corespondenții noș
tri voluntari din localitățile res
pective.



PE PISTELE DE ATLETISM ! START ÎN TURNEUL FINAL
SOCI., Tamara Bikova a 

sărit 2,00 m la înălțime, ratind 
la 2.05 m (un centimetru pes
te recordul mondial care ii 
aparține). Alte rezultate : fe
minin : 1 500 m : Natalia Ar-
tionova 4:01,85 ; 190 mj : Vera 
Akimova 12,99 ; 400 mg : Ma
rina Stepanova 54.73. Marina 
Ponomariova 55,09 : înălți
me : 2. Liudmila Butuzova
1.98 m. 3 Silvia Costa (Cuba) 
1.93 m : disc : Liubov Zverko
va 67.76 m ; masculin : triplu- 
sail : Aleksandr Iakovlev
17.50 m Lazaro Betancourt 
(Cuba) 17.34 m. Ghenadi Va- 
liukevici 17.32 m : înălțime : 
Aleksandr Demianuk 2.32 m, 
Vladimir Granenkov 2.30 m t 
1 500 m : Dmitri Dmitriev 
3:36,50 : greutate : Alexei
Barișnikov 21,35 m

EBERSTADT. In urma lui 
Zhu Jianhua (2.39 m). Carlo
Tranhardt și Dletmar Mogen- 
burg (2.36 m). în concursul de 
înălțime : 4. Patrick Sjoberg

lia) a cîștigat Cuoa campioni
lor europeni (301 p) ur
mată de Fiamme d’Oro (Ita
lia) 290 p. F. C. Barcelona 256

(Suedia) 2.33 m. 5. Gerd Na
gel (R.F.G.) 2.30 ni.

MILANO. Pro Patria (Ita-

ACTUALITATEA 
ÎN TENIS

PARIS, lată rezultatele ultime
lor finale ale turneului de la 
Roland Garros (juniori) : băieți : 
Kent Carlsson (Suedia) — Mark 
Kratzman (Australia) 6—3, 6—3,
d 7Iu : Luc Jensen, Patrick Mc- 
v. oe (S.U.A.) — Boris Becker, 
E.c Vinogradsky (R.F.G., Fran
ța) 5—7 6—3, 6—4 ; fete : Ga
briella Sabbatinl (Argentina) — 
Katerina Maleeva (Bulgaria) 6—3,
5— 7. 6—3. dublu : Dlgna Ketelaar, 
Simone Schilder (Olanda) — Mer- 
cedez Paz. Sabbatini (Argentina) 
7—6. 5—7, 6—3.

Comentînd finala masculină a 
turneului de la Roland Garros, 
agenția France Presse remarcă, 
printre altele : „Condus cu 2—0 
la seturi, cehoslovacul Ivan Lendl 
a reușit să ciștige in cele din 
urmă cel mai important titlu din 
cariera sa, intrecindu-1 pe ameri
canul John McEnroe cu 3—6, 2—6,
6— 1, 7—5, 7—5, după o finală 
„maraton” intr-adevăr de neuitat, 
în fața a 18 000 de spectatori. 
John McEnroe, neînvins în acest 
an in 42 de meciuri, a început 
impresionant, cu servicii, voîeuri, 
accelerări pe lovitură de rever, 
stopuri excelente. In setul al 
treilea, însă, Lendl și-a reciștigat 
regularitatea, cu mingi eficace in 
apropierea liniilor, punindu-și 
apoi in valoare passing-shot-urile 
de rever în cruce, care au tem
perat atacurile adversarului șl 
i-au adus o victorie meritată*.
• Turneul internațional de ia 

Bcekenhan (Anglia) s-a încheiat 
cu victoria australianului Pat 
Cash, care a dispus in finală, cu 
3—6. 6—2, 6—1, de compatriotul 
său Paul McNamee.

p. Racing Club de France 219 
p, și Steaua roșie Belgrad 
216,5 p. Cele mai bune rezul
tate : 290 m : Simionato (Mila
no) 20,76. disc : Marco Bucci 
(Milano) 66,60 m. — record 
italian, ciocan : Lucio Se- 
rrani (Milano) 75,84 400 mg :
Amadou Ba (Racing) 49.74, 
prăjină : Serge Ferreira (Ra
cing) 5,60 m. greutate : Alle- 
sandro Andrei (Fiamme) 21,13 
m. lungime : Luca Evangelisti 
(Fiamme) 8,16 m. 400 m : La
zzaro (Barcelona) 45.54 — re
cord spaniol.

SAN JOSE. Alte rezultate de 
la campionatele S.U.A. : 1 500 
m : Spivey 3:40.54 : 5 000 m : 
Maree 13:51.34. 3 000 m ob. : 
Marsh 8:26.7. lungime : 2. Po
well 8.14 m. feminin : 1 500 m : 
Kim Gallagher 4:08.03. Francie 
Larrieu-Smith 4 T)9.74 ; 3 000
m : Jan Merrill 9:01.31 t 
400 mg : 2. Leslie Maxie 55,20.

FUSTS (R.F.G.). 1»« m :
Lara si Penalver (ambii Cuba) 
10.14 ; 400 m : El Kashief
(Sudan) 45.19 : 8M m : Juanto- 
rena (Cuba) 1:46.61 : 480 mg : 
Schmid (R.F.G.) 49.16 : lungi
me : Jefferson (Cuba) 3,22 
m ; feminin : 1 500 m : Cor
nelia Burki (Elveția) 4:07.90 ; 
100 : Xenia Siska (Unga
ria) 12,80 — record.

BERLIN. 100 m : Emmel- 
mann 10,25 ; lungime : 1. Dom
browski 8,10 m, 2. Koch 8,08 
m. 3. Beer 8.06 m : feminin : 
800 m : 1. Wuehn 1:58,99, 2. 
Antje Schroder 1:58.99. 3 Hil
degard Ullrich 1:59,02 ; înălți
me : Andrea Bienias 1.91 m.

PR AG A. „Memorialul Rosi- 
cki“ : 200 m : Kratochvilova
22,72 ; 1 500 m : Dvima
(U.R.S.S.) 4:15,81 : 100 mg :
Donkova (Bulgaria) 12.93 ;
masculin : 400 mg : Tomov
(Bulgaria) 
Machura 
m : disc : 
m. Bugar
m.

50.42 : greutate : 
(Cehoslovacia) 21.34 
Delis (Cuba) 87.78 
(Cehoslovacia) 66,28

TURNEU DE JUDO 

iN CUBA
HAVANA (Agerpres). — 

La Havana au început între
cerile celei de-a 13-a edi
ții a turneului international 
de iudo „Memorialul Jose R 
Rodriguez". La categoria 86 
kg a ieșit învingător brazi
lianul Walter Carmona care 
a dispus în finală de Tommy 
Martin (S.U.A.). iar la catego
ria 95 kg. primul loc a fost 
ocupat de Isac Azcuy (Cuba), 
învingător în finală in fata 
cehoslovacului Jiri Sozna. 
întrecerile categoriei peste 
95 kg au fost cîștigate de 
Henry Sthor (R. D. Germană).

I AL C.E. DE FOTBAL
| ,,TRICOLORII** NOȘTRI DORNICI DE CONSACRARE

(Urmare din vaa 1)

Mircea Lucescu a ținut foar
te mult ca acest contact cu 
stadionul să se facă în cursul 
zilei de luni. El a dorit ca e- 
chipa să poată urmări la T.V. 
meciul de deschidere al tur
neului final. Franța — Dane
marca și, în cursul zilei de 
miercuri, meciul Iugoslavia — 
Belgia, fiind convins că aces
tea vor fi două lecții de mare 
preț, într-un sport în care, 
pină la urmă. „înveți toată 
viat*".

„Bine, băieții sini concentrați 
la maximum".

„Ce zici de atacul nostru ?“
„Atacul nu e doar o proble

mă a atacului, Munoz a decla
rat că a pierdut cu Iugosla
via pentru că a jucat prea o- 
fensiv. După părerea mea, 
chiar puternica echipă a lui 
Derwal e 60 la sută apărare și 
doar 40 la sută atac".

„Ce zici de șansele noastre 
In meciul cu Spania 7“

„Dacă vom juca Ia nivelul 
meciului cu Italia de la Bucu
rești, putem cîștiga".

TURUL CICLIST
BELGRAD (Agerpres). — 

Cea de-a 40-a ediție — iubi- 
liară — a turului ciclist al 
Iugoslaviei se va desfășura 
între 14 și 24 iunie. în 11 eta-

CONCURS DE GIMNASTICA 

RITMICĂ ÎN SPANIA
MADRID. (Agerpres). — 

Concursul individual compus 
din cadrul competiției interna
ționale de gimnastică ritmică 
modernă de la Valladolid (Spa
nia) a fost cîștigat de soorti- 
va bulgară Diliana Gheor- 
ghieva, cu 19,75 p. Pe locu
rile următoare s-au clasat so
vieticele Dalia Kutkaite — 
19.65 și Galina Beloglazova — 
19.60 p.

AL IUGOSLAVIEI
pe. pe un traseu ce va însu
ma 1 443 km. Startul se va da 
din orașul Pola. situat oe coas
ta Mării Adriatice. iar sosirea 
va avea loc la Vukovar.

La cursă vor participa 13 e- 
chipe din U.R.S.S.. Cehoslova
cia. România. Olanda. Austria. 
Ungaria. Grecia. Cuba. Elveția 
si din alte țări.

PARIS (Agerpres). — La 
prima ediție a Turului ciclist 
al Franței, rezervat echipelor 
feminine, vor participa si spor
tive sovietice, formația ur- 
mînd să cuprindă, printre al
tele. pe cunoscutele rutiere 
Nadejda Kibardina, dublă 
campioană mondială in proba 
de urmărire individuală 
Tamara Poliakova si Tatiana 
Șadskaia.

Vilva europenelor crește. 
Fotbaliștii români simt că au 
ocazia unică de a se consacra 
în fața unui continent și a mii 
de cronicari veniți din întrea
ga lume, pentru că, iată, sim
bătă, la centrul de presă de la 
St. Etienne, veniseră nu mai 
puțin de 5 comentatori brazi
lieni.

MIRAJUL TITLULUI
CONTINENTAL

(Urmare din nag ’)
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• In meciul de deschidere de 
celor doua echipe este următorul :

FRANJA — 5 victorii, 4 egalități, o înfringere, golaveraj : 14—6. 
DANEMARCA — 5 victorii, 2 egalități, 3 îrtfrîngeri, golaveraj : 15—11.
• Formații probabile :
FRANȚA : Bats — Battiston, Le Roux, Bossis, Amoros — Țigana, 

Fernandez, G ires se, Platini - Lacombe, Bellona.
DANEMARCA : Qvist - Busk, M. Olsen, Nielsen, Bertelsen - Lerby, 

Berggreen, Amesen, Simonsen - P. Larsen, Laudrup.
»’ «ntrenorii celor două echipe. Va con- 

Roth JRFG) Este născut la 1 februarie 1942 ; a devenit 
12 ‘" ’’JO- Antrenorul echipei Franței : Michel Hidalgo,
.ÎL-22 "iort'e. ,9U; * Io Le Havre. Reims ,1 Monaco A

rost selecționat o singura data în echipa națională. A devenit antre- 
norul «h,pe, Franței In 1970 (după Ștefan Covaci). Sub conducerea 
sa. echipa Franței ,-a calificat in turneele finale ale C.M. In 1978 ii 
19SZ. Antrenorul echipei Danemarcei s vest-germanul Sepp Piontek. Are 
M de ani. A jucat la Verder Bremen și a fost de « ori internațional, 
tste antrenorul danezdor din 1979, reușind să alcătuiască o echipă bună, 
majoritatea titularilor oct ivi nd In străinătate.

azi, bilanțul ultimelor 10 jocuri al«

Luni, după antrenament, am 
stat de vorbă cu căpitanul e- 
chipei, Costică Ștefănescu. E 
unul dintre jucătorii la plafo
nul maxim al formei : „Ne aș
teaptă o săptămînă grea. Pen
tru noi, acest turneu de trei 
echipe e inedit. Nici o legătu
ră cu preliminariile, cînd aveam 
o lună și chiar mai mult în
tre două jocuri, tn prelimina
rii am alergat maratonul. Aici 
alergăm o cursă pe o sută me
tri in care startul este holări- 
tor".

„Cum simți echipa, Costică ?“

...In acest moment, pe cana
lul 1 al televiziunii franceze 
continuă reportajele cu Euro ’84. 
Vocea crainicului : „Franța tre
buie să ciștige, pentru că Pla
tini este cel mai bun jucător 
al Europei și pentru că echipa 
lui Hidalgo are cea mai bună 
linie de mijloc". Autoîngrijo- 
rarea este evidentă.

Citesc în ziarul „Figaro" : 
„Platini a anunțat că nu va 
primi balonul de aur pc Champ 
Elysee ci la Torino, în mijlo
cul echipei Juventus, care l-a 
propulsat atît de sus".
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CELE ȘAPTE „TEATRE DE LUPTĂ"
în ziua în care se dă startul 

în marea competiție fotbalis
tică din Franța. iată tele
grafice prezentări ale celor 
șapte stadioane care vor găz
dui cele 15 meciuri ale turneu
lui final ale C.E.

PARIS — Stadionul „Parc 
des Princes". Capacitate: 
48.360 locuri acoperite si toate 
pe scaune. Nu 1 s-a adus nici 
o modificare de construcție 
pentru importanta competi
ție a reprezentativelor de pe 
continentul nostru. Găzduieș
te deschiderea turneului fi
nal astăzi. începînd de la ora 
21,30. între echipele Franței 
șl Danemarcei si următoarele 
intilniri ; R. F. Germania — 
Spania (miercuri 20 iunie, la 
ora 21,30) și finala campionatu
lui, prevăzută pentru miercuri 
27 iunie, ora 21.

MARSILIA — Stadionul Ve
lodrome. Capacitate : 56.300
locuri (după reamenaiarea 
peluzei, efectuată în vede
rea actualului turneu al 
C.E.). Va găzdui următoa
rele jocuri : Portugalia — 
Spania (duminică 17 iunie, ora
21.30) și semifinala 1 (simbătă 
23 iunie, ora 21).

NANTES — Stadionul Beau- 
joire. Construcție nouă, rea
lizată pentru turneul final 
al C.E. Capacitate : 52.000
locuri (18.000 pe scaune. 28.000 
In picioare — toate acoperite. 
6000 în picioare). Pe acest sta
dion se vor disputa următoa
rele intilniri : Franța — 
Belgia (simbătă 16 iunie, ora 
18.15) si Portugalia — Româ
nia (miercuri 20 iunie ora
21.30) .

SAINT ETIENNE — Sta
dionul Geoffroy Guichard. 
Capacitate : 52.213 locuri

(capacitate sporită după a- 
menajările efectuate pentru 
actualul turneu final). Va 
fi gazda meciurilor : Româ
nia ~ Spania (joi 14 iunie, ora 
21.30 — meciul de debut al re
prezentativei noastre) și Fran
ța — Iugoslavia (marți 19 iu
nie. ora 21,30).

STRASBOURG — Stadionul 
Mcinao. Capacitate : 54.550
locuri (vechea capacitate, 
înaintea renovărilor efectua
te. era de 49.000 locuri). Aici 
vor avea Ioc jocurile : R. F. 
Germania — Portugalia (14 
iunie, ora 21.30) si Belgia — 
Danemarca (marți 19 iunie, 
ora 21,30).

LENS — stadionul Felix 
BoRaert Capacitate : 51.0J8
locuri (vechea capacitate: 
39.000 locuri). La Lens se 
vor desfășura următoarele 
partide : Belgia — Iugoslavia 
(miercuri 13 iunie. ora 
21.30) și R. F. Germania — 
România (duminică 17 iunie, 
ora 18,15).

LYON — Stadionul Gerland. 
Capacitate : 51.860 locuri (ve
chea capacitate. Înaintea lu
crărilor de amenajare. 50.000 
locuri). Aici vor evolua echi
pele Danemarcei si Iugo
slaviei (simbătă 16 iunie, ora 
21.30). iar duminică 24 iunie. 
Ia ora 21, se va desfășura se
mifinala II.

mint. respingînd oină si 
amintirea acelui 2—3 cu Iugo
slavia în Suedia în 1958 cind 
a jucat contra actualului antre
nor Veselinovici.

Apropo de antrenori : ru
bricile de magazine notea
ză că antrenorii cu cele mai 
multe „tricouri naționale" 
sînt Lucescu, Munoz și Ve
selinovici. Primul deține re
cordul absolut cu 79 și cu 
mondialul ’70. al doilea a cu
cerit două cupe ale campioni
lor ca jucător si două ca an
trenor la Real Madrid, iar al 
treilea a jucat 4 meciuri in 
mundialul suedez ’58 cu 3 
goluri marcate. Ceilalți ‘-int 
mult în urma primilor trei. 
Plutonul international al an
trenorilor este încheiat de 
Hidalgo cu 45 minute în echi
pa Franței într-un amical cu 
Italia.

Ce ar fi nou oe fronturile 
celor 8 ?

Antrenorul portughez Ca- 
brita este nemulțumit de 
2—1 cu Luxemburg. Spaniolii 
s-au ferecat la Lyon. iugo
slavii au în continuare faima 
de a putea bate orice echipă 
din lume, pentru ca în iocul 
următor să fie la un nas de 
infrîngere în fata... Hondura
sului. Mai mult. aici in 
Franța. Susici are o cotă mai 
mare decît a faimosului gol- 
geter Skoblar de acum 15 ani. 
La Jupp Derwal nimic nou. 
Atît doar că a doua favorită a 
Iui Euro ’84 e cotată cu 52—48 
in meciul cu România (vor
ba lui Lung : „Numai de ar fi 
așa, că rezolvăm noi cele cîteva 
puncte").

PE SCURT
• Criteriile de calificare. tn 

cele două grupe se vor face cla
samente obișnuite (2 p pentru 
victorie, 1 p la meci egal, 0 p 
la înfringere). Departajarea cu
prinde, in ordine, următoarele 
criterii : la puncte egale este fa
vorizată echipa care are o dife
rență mai bună de goluri ; dacă 
această diferență este egală se 
va ține seama de numărul de go
luri marcate, apoi de golaverajul 
direct între formațiile in cauză, 
și, in fine, va decide... tragerea 
la sorți. Primele două echipe cla
sate din fiecare grupă se vor ca
lifica tn semifinale : prima din 
grupa I cu a doua din grupa a 
Il-a ; prima din grupa a II-a cu 
a doua din grupa I.
• Belgianul Michel Renquin, 

reținut de clubul Servette Gene
va. a fost înlocuit (cu aprobarea 
U.E.F.A.) cu un alt fundaș : 
Georges Grfin, debutant, joacă la 
Anderlecht, este născut la 25 Ia
nuarie 1062, are 1,85 m înălțime 
și o greutate de 73 kg.
• Selecționata Iugoslaviei șl-a 

Stabilit reședința provizorie la Le 
Touquet (lingă Păs-de-Calais). 
Duminică, jucătorii au avut zl de 
odihnă completă : plimbare pe 
plajă șl tn pădurile învecinate. 
Luni, lotul s-a deplasat la Lens 
pentru a face o primă „vizită" la 
terenul de joc, unde jucătorii iu
goslavi vor evolua miine, în me
ciul cu echipa Belgiei.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX 
la Szeged: Ungaria — URSS 20—AUTOMOBILISM • C.E. pentru 

mașini de turism, la Bmo: 1. 
walklnshaw, Hayer (Anglia, 
R.F.G.) medie orari de 175,87 
km, 2. Percy, Nicholson (Anglia). 
• Marele premiu al Angliei, la 
formula 3, la Silverstone: 1. 
Jonpy Dumfries (Anglia), medie 
orară 200,23 km, 2. Russell Spence 
(Anglia).

BASCHET • Turneu masculin 
in Japonia: Iugoslavia — R. P. 
Chineză 30—73, Univ. Arkansas 
(SUA) — Japonia 07—«2.

CICLISM • Final in Turul Lu
xemburgului (open): 1. Chris
tophe Lavaine (Franța) 19.33:30, 
2. William Tackaert (Belgia) 
19.33:43, 3. Rudy Dhanaens (Bel
gia) 19.34:02.

handbal • Turneu feminin

28, Iugoslavia — Bulgaria 31—19, 
URSS — Bulgaria 40—24, Unga
ria — Iugoslavia 23—20. Clasa
mentul final: 1. Ungaria 0 p, 2. 
URSS 4 p, 3. Iugoslavia 2 p, 4. 
Bulgaria 0 p.

ÎNOT • Campionatele R. F. 
Germania, la MUnchen: 100 m 
liber: Schowtka Sl,87; 200 m spa
te: Rolko 2:03,95 ; 200 m bras: 
Klelnert 2:22,12; femei: 400 m li
ber: Ina Beyermann 4:15,41; 100 
m fluture: Karin Selck 1:03,00; 
200 m bras: Ute Hasse 2:37,85.

LUPTE • C.E. de ,,sambo", 
desfășurat la Lejona, tn Spania 
a fost cîștigat de echipa U.R.S.S. 
cu 57,5 p.

ȘAH • Clasamentul final al 
turneului de la Bugojno : 1. Tlm-

man (Olanda) 8,5 p, 2. Rlbly 
(Ungaria) I p, 3. Torre (Filiplne) 
7,5 p, 4. Spasski (URSS) 7 p, 5. 
Gligorici (Iugoslavia), Tal 
(URSS), Ljubojevlci (Iugoslavia), 
BeUavskl (URSS) șl Andersson 
(Suedia), toți cite 6,5 p • La 
Albena, stațiune maritimă din 
apropiere de Varna, s-a Încheiat 
Festivalul șahlst internațional 
la care au participat 320 de con- 
curențl șl concurente din diferi
te țări. In turneul masculin, pe 
primele locuri s-au clasat Szym- 
zak ' (Polonia), Tașcov șl Ganev 
(Bulgaria) cu cite 7,5 p, urmați 
de Parik Stefanov (România), 
Bitman (URSS). Mitev (Bulgaria) 
cu cite 7 p etc In concursul fe
minin. maestra româncă Eieono- 
ra Gogî'ea s-a clasat pe locul 4

OTBAL 
meridiane

O NOUA VICTORIE A ECHIPEI 
DE TINERET A ROMÂNIEI 

tn turneul echipelor de tineret 
de la Bangkok s-au încheiat me
ciurile din grupa „A*, tn ultima 
partidă, echipa României a dis
pus de cea a Iugoslaviei cu 2—0 
(2—0), prin golurile marcate de 
Soare (mln. 22) și Popescu (mln. 
34). clastndu-se pe primul loc cu 
7 p (fără nici o Înfringere). Pe 
locurile următoare : 2. Thailanda 
„A* 6 p ; 3. Iugoslavia 4 p, 4. 
Japonia 2 p, S. Singapore 1 p. 
Turneul continuă cu meciurile 
din semifinale, tn care echipa 
noastră va întîlni selecționata 
U.R.S.S. tn cealaltă semifinală, 
Ungaria — Thailanda A.
BRAZILIA - ANGLIA 0-2 (0-1) 1

tn meci amical, pe stadionul 
..Maracana* din Rio de Janeiro, 
selecționata Angliei a dispus de 
cea a Braziliei ou 2—0 (1—0) !
Reprezentativa Angliei a jucat 
excelent, obținînd o victorie me
ritată. prin golurile marcate de 
Barnes (min. 45) șl Hateley (mln

64). tn special linia mediană, for
mată din Wilkins, Robson șl 
Chamberlain, a funcționat irepro
șabil. Englezii au ratat alte două 
mari ocazii, prin Fenwick (bară) 
șl Woodcock. Iată echipele ali
niate în fața celor 60 000 de spec
tatori : ANGLIA : Shilton — 
Duzbury, Watson, Fenwick, San
som — Wilkins, Robson, Cham
berlain — Woodcock (Allen). Ha
teley, Barnes, brazilia : R. Cos 
ta — Leandro (Cadinir), Mozer, 
Ricardo, Junior — Pires, Zanon, 
Assis — Renato, Roberto (Relnal- 
do), Tato,

CAMPIONATE, CUPE
FINLANDA, (et 8). Haka — 

Kuusysl 1—1, H.J.K. — KUP3 
4—1, Koparit — KPV 1—2, MP — 
TPS 3—3, PPT — Ilves 1—3, Rops 
— KUPS 1—0. Pe primele locuri : 
Haka șl Ilves cu cite 12 p. H.J.K. 
11 p.

ITALIA. Sferturi de finală tn 
„Cupa Italiei* (între paranteze, 
rezultatele din tur) : Torino — 
Sampdoria 0—0 (1—1): Roma — 
Milan 2—1; după prelungiri (1—1), 
Florentina — Bari 1—2 (1—2).
Verona — Udinese 1—0 (1—2). în 
semifinale. Ia 13 șl 16 Iunie: Ro
ma — Torino si Bari — Vcrona.
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