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La Moscova s-au încheiat lucrările 
Consfătuirii economice la nivel înalt 
a tarilor membre ale C.A.E.R.

Tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 

a revenit ieri in Capitală
Tovarășul Nieolae Ccaușesc*. 

secretar general *1 Partidului 
Comunist Român, oresedlntele 
Republicii Socialiste Româ
nia. a revenit joi iaoă-wU- 
ză. in Capitală de la Moscova 
unde a participat la taerărik 
Consfătuirii economice la ai- 
vel înalt a tarilor membre ale 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc.

Conducătorul partidului ji 
statului nostru a fost Însoțit 
de tovarășii Constantin Dăs- 
călescu. membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. ai 
P.C.R.. prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socia
liste România, Emil Bobu 
si Ilie Verdet, membri ai Co
mitetului Politic Executiv, 
secretari ai C.C. al P.O_ 
Ion Stoian. membru supleant 
al Comitetului Politie Exe
cutiv. secretar al C.C. al 
P.C.R., Ioan Totu, membru 
supleant al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.E. 
viceprim-ministru al ruver- 
nului. Stefan Birlea. mem
bru suDleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele Comite
tului de Stat al Planificării, 
de consilieri si experti.

La sosire pe aeroportul O*o- 
peni, tovarășul N'icolae 
Ceausescu a fost intim oinat de 
tovarășa Elena Ceausescu, 
de tovarășii Iosif Bane. 
Lina Ciobanu. Ion Comaa. 
Nieolae Constantin. Ion 
Dincă. Ludovic Faxekas. Ale
xandrina Găinușe, Paul Nieu- 
lescu. Constantin Olteanu. 
Gheorche Oprea. Gheorghe 
Pană. Ion Pățan, Dumitru Po
pescu. Gheorghe Rădulescu, 
Stefan Andrei. Miu Dobrescu, 
Mihai Gere. Suzana Gâdea, 
Ana Muresan. Elena N'ae. Ion 
Radu. Ion Ursu, Richard Win
ter, Silviu Curticeanu. Nicu 
Ceausescu, precum si de loan 
Avram, Ion M. N’icolae și 
Gheorghe Petrescu, viceprim- 
ministri ai guvernulai.

Au fost de fată E. M. Tia- 
jelnikov. ambasadorul Uniu
nii Sovietice la Bueuresti. si 
membri ai ambasadei.

★
MOSCOVA, 14 (Agerpres). — 

Joi s-au incheiat lucrările Con
sfătuirii economice la nivel inalt 
a tarilor membre ale C.A.E.R. 
Ședința finală a fost prezidată 
de C. R. Rodriguez, membru 
al Biroului Politie al C.C, *1 
Partidului Comunist din Cuba, 
vicepreședinte al Consiliului

to Stat 4 Cousilitiiai de Ml- 
aistel alo RcpubBcH Cuba.

La consfătuire au fost adop
tate documentele :

— Declarația eu privire la 
direcțiile principale ale dezvel
ite* * adindrii iu continuare 

îico-știiatifiee intre țările mem
bre ale C-ARJL;

— Declarația Urilor membre 
ale C—siltatai de Ajutor Eco
nomic Reciproc .Menținerea

Documentele au feri semnate 
de eoodeeătorii delegațiilor : 
pentru Republica Populară 
Bulgaria — Todor Jivkov ; 
pentru Republica Socialistă 
CebesieTiri — Gustar Hnsak;

Poiană — Wojriecb JaruzeW

pentru Republica Populară Vn-

Vniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste — K. V. Ceraeako : 
pentru Republica Sscfa&stă 
Vietnam — Le Oua.-.

★
MOSCOVA. 14 (Agerpres). — 

La 14 iunie. Comitetul Central 
al P.C.US. ri guvernul U.E-S-S 
au oferit la Kremlin o recep
ție in onoarea nartieioantilor 
Ia Consfătuirea economică la 
nivel inalt a țărilor membre 
ale C.A.EJL

La recepție au luat parte 
conducătorii si membrii dele
gațiilor participante la consfă
tuire.

An participat tovarășul 
N’icolae Ceauseseu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, cei
lalți membri ai delegației ro
mâne si alte persoane oficia
le.

Au toastat tovarășii K. U. 
Cernenko. secretar general al 
C.C, al P.C.UJ3. președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al V.R.S.S., si W. Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Po
lone.

Recepția s-a desfășurat In
tr-o atmosferă cordiali, tovă
rășească.
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Debut promițător al fotbaliștilor noștri la St. Etienne

1-1 CU SPANIA! ECHIPA ROMANEI

A FOST LA UN PAS DE VICTORIE!
• CU UN JOC ORGANIZAT. CURAJOS, 
OFENSIV Șl CU OCAZII DE GOL. TRICO
LORII ROMANI AU FOST SUPERIORI 
ADVERSARILOR LOR Șl MERITAU SA

CIȘT1GE MECIUL
• ARBITRUL N-A SANCȚIONAT POZIȚIA 
DE OFSAID A LUI GALLEGO Șl DUPĂ A- 
CEEA A URMAT FAZA DIN CARE AU RE- 
ZULTAT PENALTY-UL Șl DESCHIDEREA

SCORULUI DE CĂTRE SPANIOLI

ST ETIENNE, 14 (prin telefon).
Echipa României a debutat promițător in tur

neul final al Campionatului Europei pe stadio
nul din St Exienne in compania selecționatei 
Spaniei. Reprezentativa noastră a demonstrat 
eă intrarea ei m rindul celor mai bune opt e- 
ebipe ale eeeunentului eu a fost o intimplare. 
Printr-un joc organizat, bine gindit, printr-un 
pronunțat echilibre iatre compartimente, »■*- 
vprexeeeie- urnire esțienil a reușit că ce impună 
in fața unei echipe care a anunțat tu mod deschis

După 0-1, revenire
Pe stadionul .Geoffroy Gul- 

chard*. reprezentativele Româ
niei șt Spaniei s-au angajat 
de la început tntr-o partidă 
disputată Iz care jucătorii noș
tri au abordat jocul curajos, 
cu bune realizări ofensive, ta 
fața valoroșilor parteneri. Că
mătarii • dat lovitura de în
cepere și echipa noastră a 
fort prima care a atacat yi 
chiar ta mia. 4 Arconada a in
tervenit la centrarea lungă a 
lud Bdldni. încă dir? prim—I- 
minute se văd manierele dife
rite de a acționa : echipa noas-

Patru decenii de viață nouă, liberă, prosperă

ACTIVITATEA SPORTIVĂ W PAS
CU ÎMPI IMflILE SOCIALISTE ALT PATRIEI

TEMPERATURĂ RIDICATĂ LA „POLUL FRIGULUI
O dată cu impetuoasa dezvol

tare generală a județului Har
ghita, sportul a cunoscut, mai 
ales in ultimele două «tac—», 
o înflorire necontenită, dimen
siuni incomparabile cu situația 
existentă Înaintea anului 1044. 
Vorbesc despre această Înflo
rire multe cifre șl statistici.

judefu/ HARGHITA

multe mărturii, fapte fi ima
gini cu care ne-am reintllnit 
fi acum, clnd prietenii sportu
lui din Harghita adaugă nai

La Băile Tușnad funcționează. sub tutela asociației Constructorul 
M. Ciuc, un centru de inițiere In judo ; in imagine, doi dintre 

numeroșii copii dornici si devină mari campioni.
Foto : Andrei BACS

străluciri bilanțului omagial de
dicat marii sărbători de la 
23 August.

La Miercurea duc, tatr-o 
zonă cindva mlăștinoasă s-a 
ridicat .Palatul de gheață*, un 
impunător patinoar artificial 
acoperit; s-au mai construit 
două săli de jocuri, două are
ne de popice, un stadion de at
letism, 14 terenuri bituminiza- 
te, s-au dotat cu mijloace me
canice 3 plrtii de schi, s-a be
tonat pista de patinaj viteză 
de dimensiuni olimpice și s-au 
reamenajat complexele de sport 
și agrement de la Jigodin, Șuta, 
Șumuleu și Harghita-Băi. Dar 
nu numai ta reședința de ju
deț s-a îmbogățit harta con
strucțiilor sportive. In 1981, s-a 
inaugurat cochetul patinoar ar
tificial acoperit de la Gheor- 
gheni, iar oamenii muncii din 
Odorheiu Secuiesc beneficiază 
de o sală a sporturilor cu o 
capacitate de 2 500 de locuri. 
Noi baze sportive au apărut în 
orașele Toplița, Bălan, Vlăhi- 
ța. Băile Tușnad, în stațiunile

Troian IOANIȚESCU

(Continuare în pag 2—3)

și repetat că dorește să se reabiliteze In acest 
campionat de pe urma decepționantd compor
tări din proba supremă găzduită de stadioanele 
țării sale. Fotbaliștii noștri au controlat partid* 
in majoritatea timpului da joc, și-au creat 
mal multe ocazii clare și puteau conduce la 
pauză cu 2—1 dacă nu ratau, ta ultimul minut 
al reprizei prime, eea mal clară ocazie de gol 
din Întreaga partidă.

De altfel, toți comentatorii prezențj Ia partidă 
subliniază eă echipa României și-a depășit par
tenera de Întrecere la toate capitolele. O do
vadă ta acest sens stat și cifrele statistice : eor- 
nere : 4—2; șuturi 8—4 (pe poartă 4—2) ta fa
voarea selecționatei noastre. în privința jucă
torilor care au Ieșit ta prim-plan sini citați eu 
regularitate Coraș — considerat cel mai boa 
component al formației noastre — apoi Stefă- 
nescu și BblSni.

Trebuie să considerăm ca promițător startul 
eehipei României, cu atît mai mult eu cit ta 
această serie nici una dintre echipe nu * reu
șit să se detașeze ta prima etapă ta care s-au 
înregistrat două egalități. In aceste condiții, 
jocurile etapei a doua, de duminică, ta care 
reprezentativa noastră va juca la Lens Împo
triva selecționatei R. F. Germania, Iar național* 
spaniolă va intîlni pe eea portugheză la Mar
silia, devin foarte importante.

»\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

spectaculoasă 1 
trâ păstrează balonul mai mult, 
prin pasa repetate, ta timp ee 
spaniolii atacă mai frontal. 
Primai șat al jocului a fort 
expediat tata fi da Batal 
(mia, 7). iar ta replică peste 
ua minut Victor a fatal la 
poarta Iul Lung, dar acesta a 
fort la post ta min. 12 apă
rarea noastră a trecut cu bine 
momente dificile, bkxdnd fu
luri repetate ta preajma ca
reului. fl clnd fotbaliștii noștri 
se aflau la construcția jocului, 
ta mia. 22 Ungurean a fast 
deposedat ea ușurință de ba
lon. Gallego a țișnit, dia po
ziție de ofsaid, a pătruns ia 
careu. Lung l-a agățat de Pi
cior șl arbitrul a acordai pe-

BOLONI, 
autorul golului

nalty, pe care CARRASCO l-a 
transformat eu siguranță : 1—4. 
A fost un moment de descum
pănire pentru jucătorii noștri, 
dar ei au găsit resursele psi
hice să treacă peste acest ob-

COR.AS. 
atacantul cel mai incisiv

sta: ol. luind cum s-ar spune, 
Jocul pe cont propriu. Timp 
de 13 minute echipa României 
fi-a domin st copios adversarii 
ereiadu-și mari ocazii de goL 
în min. H Cămătaru a fost 
oprit prin fault la 20 metri, 
dar BSl&u a executat lovitura 
liberă ta zid. A urmat pătrun
derea tai Ungureanu (min. 30) 
insă șutul iul puternic de la 
3 a i trimis mingea pe Ungi 
bară. In mia. 33 o nouă situa
ția favorabilă pentru reprezen
tativa noastră. Insă Rednie. 
bine intercalat In atac, singur 
la 14 m de poartă, a șutat slab 
și Arconada a reținut. Dar in 
min. 33 spaniolii n-au mai 
putut evita egalarea. Coraș s-a 
lansat spre partea stingă, »a 
întors* trei adversari, a pasat 
ta urmă și BOlONI, eu un 
șut de la 14 m, a Înscris lingă 
bară, ta dreapta lui Arconada 
1—L In min. 45, tot Coraș a 
făcut o fază mare, a centrat 
Cămăiaru a trimis cu capul 
înapoi și Rednie (toi el!) a 
șutat pe lingă poartă.

Final fierbinte la poarta lui Arconada
La reluare jocul este echili

brat și 5—6 minute nu se în- 
tîmplă nimic deosebit la cele 
două porți. Spaniolii sint pri
mii care forțează și în min. 53 
Lung iese în întimpinare și îl 
obligă pe Gordillo să trimită 
departe de poartă, din colțul 
careului mic. Peste trei minute 
fotbaliștii noștri obțin o lovi
tură liberă la 35 m, lateral 
stînga, dar Klein trimite nein
spirat, fără probleme pentru 
Arconada. în min. 57 se efec

tuează prima schimbare ta eehi-

pa noastră, Țicleanu ii ia locul 
lui Dragnea. Echipa noastră 
are inițiativa și în min. 61, la 
capătul unei frumoase acțiuni 
cu Rednie, Coraș. cel mai activ 
în faza de atac, il pune la grea 
încercare pe portarul spaniol 
care apără cu dificultate. Jucă
torii români se mențin în atac 
șl în min. 65, la o lovitură li
beră de la 22 m, șutul lui Ior-

Marius POPESCU

(Continuare ta pag. a <-«)



PATRU DECENII DE VIAȚA NOUA, LIBERA, PROSPERA
(Urmare din pag. 1) \\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

montane Borsec, Lacul Roșu 
fi in fiecare comună.

Grație noilor capacități și 
instalații intrate in circuitul 
competițional, mai ales în ul
timul deceniu și jumătate, un 
număr sporit de tineri și vîrst- 
nlci au putut practica în con
diții Îmbunătățite sporturile 
preferate. Datorită preocupări
lor permanente ale organelor 
■portive și prin pasiunea unor 
activiști obștești a izvorît ini
țiativa organizării unor con
cursuri de masă dotate cu „Cu
pa Eliberării". „Cupa 30 De
cembrie", „Cupa 1 Mai" și „Cu
pa 8 Martie". Mai aproape de 
zilele noastre au apărut în pro
gramul competițional „Cupa 
prietenii crosei", „Cupa E16re“, 
„Cupa de iarnă", „Cupa Har
ghita". „Cupa primăverii", 
„Cupa cupelor", „Voințlada", 
„Gupa cartierelor" — ca 
să amintim doar cîteva 
din Întrecerile la care sînt 
Invitați să participe, cu mic 
cu mare, amatorii de sport din 
toate așezările județului. Acțiu
nile turistice „Venițl cu noi", 
„Prietenii drumețiilor" îmbie 
la excursii pe numeroși tineri 
și Virstnici. „Festivalul fetelor
k+*****y

In lumea crosei
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• Asociații sportive
• Cluburi sportive
• Secții afiliate
• Sportivi legitimați
• Sportivi clasificați

- maeștri ai sportului
— candidați olimpici
— categoria I
- categoria □ ll-a
— juniori
- campioni naționali 

(seniori, juniori ți 
copii)

• Profesori de educație fizica
• Antrenori
• Instructori sportivi
• Arbitri
• Sportivi in loturile naț'onale

, • Centre de inițiere

la start peste 150 000 de concu- 
renți, de la orașe și sate, adică 
mai mult de jumătate din 
populația județului, dacă exclu
dem din calcule pe cei mai 
mici și pe cei mai virstnici lo
cuitori.

Centrele de inițiere in sport, 
precum și diversele concursuri 
de masă rezervate tineretului

și a pucului

1944 1965 1984

5 195 284 I
31

3
277

7
343 I

238 2510 6956

4 11 (
— 13
— 36 109

105
80

386
385

2 84 436
6 125 256

21 51
— 60 410

12 248 373
— 22 68
- 8 30

In întreaga farâ continui

ÎNSUFLEȚITE ÎNTRECI 

SUB GENERICUL „DACIA
In aceeași atmosferă de mare însuflețire continuă întrecerile 

înscrise sub însemnele mobilizatoare ale marii competiții spor
tive naționale „Daciada" la care participă mii și mii de tineri și 
tir. ere din întreaga țară. Consemnăm în acest grupaj cîteva con
cursuri și competiții încheiate recent ; în toate cazurile, fru
moase momente ale activității sportive de masă.

Județul Harghita ore o dună specifică. In consecința, pe aceste 
meleaguri, considerate «poial frigului’ din țara noostră, o no ti mp ui 
«porturilor de iarnă se instalează, de fiecare dotă mai devreme co 
in alte locuri.

„.Mă uit la cîteva imagini surprinse ta Miercurea Ciuc in urmă cu 
15-20 de ani. Privesc fotografii in care copiii puneou, pur ți simplu, 
stăpînire pe străzi sau pe curțile școlilor jucînd hochei la cfcnta porți 
Improvizate pe zăpadă bătătorită. Revenind in orașul de reședință a 
Județului Harghita, om reîntîinit puști cărora — conform tradiției — 
au ie lipseau patinele și crosele, îndrepți ndu-$e către ,,Palatul de 
gheață’, cum le place loccînicilor să numească modemul patinoar ar
tificial acoperit, core a... triplat anotimpul crosei și pucului. Spre seară 
am asistat ta o partidă Intre doua echipe de juniori. „Băieții ăștia 
cresc parca mai înalți pentru că nu le mai apasă nimeni pe creștet 
d se înmulțesc ca... ciupercile" îmi spunea, în glumă antrenorul, loan 
Ferenczi — unul dintre cei mai toîentcti hochei ști ai anilor ’60.

Poate, fără să-și dea seama, vechiul meu prieten de aici a creat 
o Imagine ce sugerează un adevăr : în județul Harghita există doua 
patinoare artificiale acoperite (ta Miercurea Ciuc și Gheorgheni), 18 
„naturale’, cu mantinelă, tribune șl vestiare în tot atîtea localității 
precum și alte „dreptunghiuri" de gheață amenajate în fiecore sezon 
pe Lingă școli și întreprinderi, deschise amatorilor de mișcare de diverse 
vtrste șl profesii. Căutători de talente cu înființat peste 40 de echipe 
de copii și 10 de juniori, care își dispută întîietatea după un calendar 
competițional desfășurat ritmic. Elementele dotate sînt promovate în 
formațiile divizionare S. C. Miercurea Ciuc, Progresul Miercurea Ciuc, 
Avtntul Gheorgheni și Timava Odorheiu Secuiesc. Dornici de afirmare, 
6 harghiteni au fost selecționați în echipa națională de seniori, tar 
afd 14 jucători sînt membri al loturilor reprezentative de tineret ,1 ju- 

din ținutul hmgukrt anotimp o4 crosei

t* ** * * * * * * *
*
i

ni ori, toți formați ta noua școală 
șl pucul vi...

harghitene" la atletism, șah, te
nis de masă, volei, handbal, 
badminton șl „Maratonul sănă
tății" la schi șl cros, fără li
mită de virstă, au ajuns la a 
4-a ediție, iar pitoreasca sta
țiune Izvorul-Mureș este gaz
dă primitoare a ediției de iarnă 
a „Serbărilor zăpezii", festival 
gportiv-cultural cu participarea 
reprezentanților mai multor ju
dețe. „Daclada", marea compe
tiție polisportivă, a creat cli
matul propice pentru un nou 
și puternic avint al activității 
sportive de masă. Așa, de pil
dă, la ultima ediție a diverse
lor concursuri desfășurate sub 
egida „Daciadei" s-au aliniat

au fost principalele surse de 
afirmare a elementelor talenta
te In arena performanțelor. 
Mențlonînd că sporturile de iar
nă, patinajul viteză (Tibor Ko
pacz a adus la C.E. din acest 
an, In proba de 5 000 m, prima 
medalie românească de bronz), 
schiul, hocheiul și sania și-au 
confirmat tradiția, județul Har
ghita ocupînd locuri fruntașe 
în cadrul „Daciadei" de perfor
manță, se cuvine să consemnăm 
ascensiunea unor ramuri spor
tive mai puțin practicate în a- 
ceastă parte a țării. Astfel, lup
tele libere, gimnastica, judo și 
voleiul și-au creat, după cum 
spun oamenii locurilor, o tra-

diție proprie, harghitenii reu
șind să urce treptele consacră
rii chiar în arena internațio
nală. Să exemplificăm.

In ultimii ani, reprezentan
ții secției de lupte libere Lem
narul Odorheiu Secuiesc au 
cucerit peste 80 de locuri frun
tașe în confruntările republi
cane și 14 titluri de campioni 
naționali de seniori, tineret și 
juniori. Sportivii Laszlo Mikloș 
și Laszlo Gergely au fost cam
pioni balcanici în 1982, ulti
mul devenind în același an 
vicecampion european de ju
niori. Maestrul sportului la 
gimnastică, Levente Molnar, din 
Gheorgheni, dublu campion 
balcanic, a urcat pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului 
laureaților la Universiada de la 
Edmonton. Pe urmele lui merg 
cu pași siguri juniorul Csaba 
Vagași și Nicu Stroe, aflat la 
vîrsta copilăriei, intrați în ve
derile specialiștilor federației 
de gimnastică. Judoka Iosif 
Pall și Arpad Szabo, din 
Miercurea Ciuc, multipli cam
pioni naționali, s-au clasat pe 
primele locuri la Balcaniadă, 
ultimul ocupînd poziția a doua 
la C.E. de seniori din 1981. în 
sfîrșit, președintele C.O.E.F.S. 
Toplița, Ion Pop, ne spunea cu 
mîndrie că voleibalistele Maria 
Enache și Monica Șusman au 
plecat din orașul lor la echipa 
națională de senioare. De ase
menea, Zoia Moldovan, Iuliana 
Buculeau, Gcorgeta Ciofling, 
Otto Hann și Nicolae Buruș, 
formați la școala voleiului din 
Toplița, joacă acum în Divizi
ile „A" sau „B”.

Fără doar și poate, la aceste 
numeroase împliniri din sfera 
sportului de performanță și-au 
adus contribuția pricepuți mo
delatori de talente, profesori 
sau antrenori, printre care 
Ioan Covaes, Arcadia Kalapoes, 
Tiberiu Verestoi (lupte libere), 
Francisc Hoffman, Iosif Fe- 
rencz, Șandor Maroși (gimnas
tică), regretatul prof. Ion Mol
dovan, Mugurel Rugină, Lucian 
Stan (volei), Iosif Pall și Ște
fan Vorszak (judo), care au 
muncit fără odihnă pentru ca 
eforturile elevilor lor să fie 
încununate de succese cît mai 
mari.

CONCURSURILE SPORTIVE Șl 
APLICATIV-MILITARE DE~VÂRĂ- 
~ O REUȘITĂ DEPLINA I

De ourlnd s-au încheiat două 
concursuri sportive șl aplicativ- 
mllitare de vară organizate sub 
Însemnele marii competiții spor
tive naționale „Daclada".

La Craiova, de pildă, s-au în
trecut reprezentanții liceelor mi
litare la atletism, gimnastică, tir, 
baschet, handbal, volei șl triatlon 
militar. Pe locul I, elevii Liceu
lui militar „Minai Viteazul" din 
Alba Iulia (76 p.) urmați de cei 
de la Liceul militar „Dlmitrie 
Cantemlr" Breaza (74 p.), Liceul 
militar „Tudor Vladimlrescu" 
Craiova (64 p). Liceul militar 
„Ștefan cei Mare" Clmpulung 
Moldovenesc (54 p.), Liceul de 
marină „Al. Ioan Cuza" Constan
ța (38 p), și Școala militară de 
muzică din București (8 p).

Cu același prilej au mai avut 
loc demonstrații de carturi, aero 
și rachetomodele, gimnastică rit
mică și judo prezentate de spor
tivi din localitate, precum șl o 
reușită repriză de exerciții cu o- 
blecte susținută de elevii Liceu
lui militar „Tudor Vladimlrescu".

La Constanța, în întreceri s-au 
aflat elevii școlilor militare de 
ofițeri activi, care au participat 
la concursuri de atletism, gim
nastică, triatlon militar, duel de 
foc, patrulă militară și la com
petiții de baschet, handbal și vo
lei, Locul I a revenit lotului Du
nărea (155 p), urmat de loturile 
Mureșul (139 p), Cibin (133 p), 
Carpați (109 pi, Timiș (76 P), Bu- 
cegi (71 p), Olt (60 p) și Jiu (37 p).

Ambele concursuri au scos in 
relief excelenta pregătire sportivă 
a particlpanțllor, care au lăsat o 
frumoasă impresie atlt prin re
zultatele obținute dt șl prin ți
nută, ordine și disciplină.

10 000 DE ȘCOLARI INTR-UN 
SPLENDID SPECTACOL SPOR

TIV

Pe stadionul Municipal din 
Brașov s-a desfășurat un spec
tacol sportiv cuprtnzînd reprize 
de gimnastică — de fapt o mare 
manifestare tinerească In cadrai 
„Daciadei" la care au participat 
circa 10 000 de copii șl elevi. A 
fost o acțiune sportivă foarte 
frumoasă inițiată în întimptaarea 
celei de a tO^a aniversări a revo
luției de eliberare națională șl 
sodală, antifascistă șl anii impe
rialistă și a celui de-al XIH-Iea 
Congres al P.C.R.

Tribunele stadionului, gătite 
sărbătorește, pe care fluturau 
steaguri tricolore șl roșii, purtau 
inscripții dragi : „CEAUȘESCU — 
P.C.R.*, —~ *

Deschiderea a fost făcută de 
cluburile sportive școlare Lucea

■■

fărul, Steagul roșu șl Brașovla 
rare, după ce au intrat pe sta
dion, in frunte cu stegarii, au 
format un careu în mijlocul că
ruia elevii sportivi au desenat cu 
trupurile lor „cercurile olimpice" 
In culorile alb, galben, verde, ro
șu și negru. Au urmat, apoi, opt 
reprize la care au participat șco
lile generale șl liceele industrial, 
pedagogic, economic, construcții 
pe diferite teme : „sporturile de 
performanță", „carul pionieresc", 
„dansul stegulețelor", „să învă
țăm să ne jucăm", reprize cu 
palete, băscuțe, umbreluțe ș.a.

Un spectacol splendid, plin de 
grație șl frumusețe, urmărit de 
către mil de spectatori, care au 
răsplătit cu aplauze evoluția șco
larilor brașoveni, sărbătoare a 
tinereții șl a sportului de masă 1

O IMPRESIONANTĂ MANFES- 
TARE SUB GENERICUL „TINE

REȚE, GRAȚIE, FRUMUSEȚE*

Duminică, stadionul din Dealul 
Copoului a îmbrăcat haină de 
sărbătoare pentru a-i primi pe 
cei peste 12 090 de spectatori pre- 
zențl la ediția a doua a gran
dioasei manifestări cultural-spor
tive înscrisă în programul „Da
ciadei" sub genericul „Tinerețe, 
Grație, Frumusețe", organizată de 
Comitetul municipal al educației 
politice șl culturii socialiste, or
ganele sportive și Inspectoratul 
școlar județean.

La orele 10,30, în acordul mar
șului „Daciadei" au apărut pe 
stadion peste 100 de stegari cu 
drapelele patriei și partidului. 
Apoi, pe verdele crud al gazo
nului s-a produs o adevărată re
vărsare de tinerețe, care timp de 
aproape două ore a lncîntat pu
blicul din tribune prin paleta 
cromatică a costumelor și varie
tatea tematică a programului. 
Pe coloana sonoră a unor cunos
cute melodii, ansamblurile, în 
componența cărora s-au aflat 
circa 14 000 de elevi, studențl șl 
tineri din întreprinderi, au pre
zentat sugestive tablouri cu te
me ca : „Copiii etntă pacea în 
țara mea", „Daclada*, „Omagiu 
la a M-a aniversare", „O zi de 
școală", „Învățăm, ne jucăm, 
muncim In pace* șl altele.

Intr-un final impresionant, cel 
prezențl au adus omagiul lor fier
binte importantelor sărbători din 
viața poporului nostru, a 40-a ■- 
ntversare a revoluție! de elibe
rare națională șl socială antifas
cistă și anttimperlalistă șl cel de 
al Xm-lea Congres al partidului.

AL NOUR — coresp.

RECORD DE PARTICIPARE IN 
„CUPA ROMÂNIEI* LA MO-

DELISM

Ediția din acest an a „Cupei 
României" la modelism, competi
ție înscrisă sub genericul „Dacia

dei", care s-a 
trei zile la Cn 
te așteptările 
derațla de sp 
nul organelor 
ceri au pârtii 
sportivi șl si 
seniori — ad 
din 16 județe 
rești, la cele 1 
modelism, na 
tomodellsm șl 
sute de apara

Dar nu nun 
meroasă a c< 
plăcută, d și 
pregătire a r 
tidpanți. Dlsp 
au oferit fr 
numeroșilor c 
de sunetul m< 
rile de con cu 
listă a celor e 
urclnd pe po, 
nume : R. Bai 
Szabo (ia ne 
Aldea, Gh. PI 
S. Clsmaș, E. 
modelism), M 
Cotoară, D. T 
xin (rachetom 
E. Szlgety (au 
alcătuit, ca « 
sament pe jta 
rea partjjfipăr 
ramuri).pe i 
s-au situat ju 
3M p. Sibiu 2S 
De notat slaba 
deliștilor bucu 
cupat, în aces 
17 1

SPECT
nnhiii 

matei 1

Ut vor 4 
st acfoa*

DE AZI, „CUPA DE VARĂ

LAURENȚIU BUCUR Șl DANIELA MOISE 
AU CIȘTIGAT „CUPA STEAUA" LA TENIS

unul dintre favoriți, dlnam-ovistul 
Fl. loan, apoi de Ad. PQpovici, 
șl a cedat doar în semifinală, în 
fața hxl Bucur.

Desfășurat pe terenurile din 
parcul Ghencea (arbitru principal 
I< Turcu, secretar N. Rigani), 
concursul a reunit pe mai toți 
tenismenii noștri fruntași

Rezultate. Simplu seniori. fi
nală. : L. Bucur (Dinamo Bucu
rești — S. Popa (Dinamo Bucu
rești) 5—4, 6—3. Semifinale : 
Bucur — S. Gorgan (Steaua) 6—1, 
6—4, S. Popa — D. Pop (Steaua) 
6—4, 6—3. Simplu feminin, fina
li : Daniela Moise (Steaua) — 
Luminița Sălăjan (Politehnica 
București) 6—0, 6—3. Semifinale : 
D. Moise — FI. Curpene 7—5, 6—2, 
L. Sălăjan — Mariiena Totoran 
(Dinamo București) 6—1, 6—2. Fi
nale în probele de dublu. Mascu
lin : M. Șovar, D. Pop (Steaua) 
— loan, Șesu (Dinamo București) 
6—3, 6—4. Feminin : M. Totoran, 
Monica Radu (Dinamo București) 
— D. Moise, Gabriela Precup 
(Steaua) 6—4, 6—4.

Ion GAVRILESCU

JU doilea turneu dtn „Cupa 
X. R. Tenis-, „Cupa Steaua* 
neutra seniori și senioare, s-a 
tocbeiat, furnlztnd dteva frumoa
se surprize. Pe tabloul feminin, 
tînăra Florentina Curpene, de la 
Metalul Tlrgovlște (antrenor, I. 
St&nescu) a reușit sâ ajungă plnă 
ta aernifinale. Cu o bună mobili
tate șl cu procedee tehnice mo
derne, Curpene a dispus, pe rtnd, 
de Monica Radu (8—1, 3—6, 6—3), 
da Magdalena Raicovlci (6—0, 4—6, 
4—4) și de Daniela Ivana (7—5, 
6-2). ta semifinala cu maj matu- 
n ta joc șl mal tehnica Daniela 
Motee a fost învinsă, dar a ră
mas revelația concursului.

Câștigătorul turneului masculin 
tete Laurențiu Bucur, care 
0-a adjudecat șl primul loc 
• ta selecția întreprinsă de 
federația de resort pentru e- 
entpa națională. Pe aceeași linie 
de progres se înscrie și evoluția 
ateMstulul Silviu Gorgan, unul 
dintre juniorii bine clasați șl în 
turneul de selecție. Pregătit atent 
■B ehrb de antrenorii D. Vlzlru și 
d* Leonte, Gorgan a dispus de

BALINT

ULTIMA ETAPĂ A TURULUI DIVIZIEI „A 
DE LUPTE LIBERE

CONCURSUL ÎNOTĂTORILOR :

Duminică se vor desfășura în
trecerile ultimei etape (a IV-a) 
a turului Diviziei „A" de lupte 
libere. Atlt în țară dt șl în Ca
pitală, multe „triunghiulare" se 
anunță echilibrate. In prima se
rie reține atenția reuniunea de 
la Satu Mare, unde își vor dis
puta Întîietatea Dinamo Brașov, 
înfrățirea Oradea și C.S. Satu 
Mare. Tot In această serie, trei 
echipe de valoare apropiată se 
Intîlnesc la Oradea: C.S.M. Cluj- 
Napoca, Constructorul Hunedoa
ra șl A.S.A. Oradea. In seria a 
n-a, la Motru, formația gazdă 
Minerul, deși are două meciuri 
dlfidle, cu Vulcan București și 
“ Tlrgovlște, va încerca să re- 

succesele, din prima etapă, 
a luptat tot „acasă". Din 
trei „triunghiulare" ale se

nei a ni-a, două vor avea loc 
in Capitală : Steaua — Mureșul 
Tg. Mures — I.O.B. Balș si Elec
tra București — Steagul roșu 
Brașov — Lemnarul Odorheiu Se
cuiesc. Din seria a IV-a, în Ca
pitală, Rapid București — Dună
rea

U.R.B.I.S. București — Nicolina 
Iași — Progresul Brăila.

Celelalte întreceri sînt progra
mate la Arad (A.S.A. Zalău — 
U. M. Timișoara — Rapid Arad). 
Brăneștl (Centrul de antrenament 
Tg. Jiu — C.S.M. Craiova — C.S. 
Sătesc Brănești), Lugoj (Jiul Pe- 
trila — Metalul Lugoj — C.S.M. 
Reșița), Tg, Mureș (Comerțul Tg. 
Mureș — C.S.M. Sf. Gheorghe) și 
Constanța (Danubiana București 
— C.S. Onești — Hidrotehnica 
Constanța). w

Bazinul „23 August" din Capi
tală găzduiește, de azi ptnă du
minică, atractivul concurs de 
înot dotat eu „Cupa de vară*. 
Pe bloc-starturi vor urca frunta
șii acestei discipline sportive, 
angrenați într-un concurs de ve
rificare a componenților loturi
lor naționale înaintea marilor 
competiții Internaționale ale se
zonului, pentru unii Jocurile O- 
llmplce. Iar pentru alții Campio
natele europene de juniori șl 
Balcaniada de seniori.

Pe Hsta înscrierilor se 
Carmen Bunacla, multipla 
tră campioană, medaliată

Fiarta»

afiâ 
noas- 

a ce-

C.S. 
pete 
cînd 
cele 
rlel

Galați Viitorul Vaslui șl

Barajul pentru promovare in Divizia „A" de volei (m)

„POLI* REVINE, I.C.M. CARANSEBEȘ DEBUTEAZĂ IN „A‘

ZARNESCU, ÎNVINGĂTORI IN „RALIUL CIBINIUM"
în Județul Sibiu s-a desfășurat 

competiția automobilistică „Raliul 
Clblnlum", cea de ■ treia etapă 
• campionatului republican. Un 
concurs dur, pe o distanță de
472,7 km, cu M probe de clasa
ment, care a solicitat din plin în- 
demînarea sportivilor șl calitatea 
—— —■ <je mașini

fost remar- 
83, restul 
dificultățile

mașinilor. Numărul 
angajate în concurs a 
cabil — îoi (avansați 
Începători) — însă _______ r__
concursului au făcut ca înapoi'în 
Sibiu să ajungă doar 37 1 După

parcurgerea traseului, în 10 ore 
(dintre care 6 pe noapte) — Sibiu
— Șura Mare — Sllmnic — Metis
— Dala — Sibiu — Cisnădle — 
Păltiniș — Rîul Sadului — Cheile 
Clblnulul — s-au obținut urmă
toarele rezultate tehnice : grupa 
începători — 1. Bucur — Brăga- 
ru (Oltclt), 2. Bratu — Truță 
(Mecanica Sibiu), 3. Ludu — Je- 
cu (IPA Sibiu) ; gT. „N" — 
Botezan — Popa (IPA Sibiu), 
Fdldes — Seceleanu (Auto
Tîmna BrasovL L Cordan — Vlo-

1.
3.

Pinzăruc (CSU Brașov) ; gr.
— 1. Cojocaru — Ene (Olt-
* Mita — Bădiță (IPA Si- 

Dăntiă 
„C" —

leta 
.,A- 
Cit), 
biu), 3. Gheorghiu — 
(Șoimii TTA Cluj) ; gr. ..
1. Ballnt — Zărnescu, 2. Vasiie — 
Scobai (ambele I.A. Dacia Pitești), 
3. Ionescu — Mihai (Unirea Tri
color București) ; clasament ge
neral : 1. Ballnt — Zărnescu, * 
Vasiie — Scobai, 3. Cojocaru 
Ene ; echipe : 1. I.A. Dacia Pi
tești, 2. Oltclt Craiova, 8. Olim- 
Dia Ciul-Napoca.

3.

3.

In sala polivalentă din Reșița 
s-a încheiat faza a doua a tur
neului masculin de baraj pentru 
promovare în' Divizia „A" de vo
lei, la care au luat parte forma
țiile Politehnica Timișoara, Rapid 
București șl I.C.M. Caransebeș. 
Prima echipă, care avea victorii 
directe asupra celorlalte două în 
faza I a barajului, și-a asigurat 
promovarea, cîștigînd miercuri în 
fața Rapidului cu 3—1 (—13, 13,
7, 10), după un joc deosebit de 
disputat, de mare angajament și 
de remarcabilă valoare tehnică șl 
spectaculară, în oare cei mal buni 
au fost : Groza, L. Grădlnaru șl 
Czlk, respectiv Rădulescu. în 
felul acesta, partida dintre Rapid 
șl I.C.M. Caransebeș, programată 
joi după-amiază, a devenit deci
sivă în stabilirea celei de a doua 
echipe care promovează în „A", 
cele două combatante aflîndu-se

(peste

înaintea jocului la egalitate de 
puncte. In prima fază a barajului, 
ta orașul de pe Bega, Rapid cîști- 
gase In trei seturi, dar I.C.M. a 
egalat prin surprinzătoarea vic
torie asupra Politehnicii Timișoa
ra, aici, unde este susținută de 
un numeros public din Caran
sebeș care Însoțește echipa.

încurajată de galerie 
1200 de spectatori) echipa
Caransebeș, pregătită de P. Motos 
și I. Cioloca, a făcut un mee- 
foarte bun ta sextetul : iordan. 
Țlg, Roiban, Teleagă, Lukaes, 
Belglu, cîștigînd cu 3—1 (13, 26- 
—16, 12) ; de la Rapid s-au re
marcat Rădulescu, Popescu, Prl- 
secaru și Constantin. Astfel, in 
Divizia „A" a revenit „Poli- Ti
mișoara șl a promovat pentr-u 
prima oară I.C.M. Caransebeș.

Doru Dinu GLAVAN. coresc

r q» c» 
C-EJL
hnrt vmxi 
c! rvenahaM
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-.mp de 
-7 lj:t toa- 
arllor (fe- 

CL. sprijl- 
L* intre-

Î60 de 
și

Azi, la Baia Mare, start In două turnee interialienale

Retrospectivă in... perspectivăîn cei 
H. C.
MARE 
Alexandru Konnerth, 
președinte — Viorel Maier, 
antrenor coordonator — 
Lascăr Fană) a devenit 
una dintre forțele de prim 
rang ale handbalului nostru 
masculin. Realizînd o pi
ramidă înaltă, eu o puter
nică bază, primul club de 
handbal din România 
tinut de-a lungul 
succese Importante, 
cerind locul I tn 
competiții rdzervate 
nioriîor III. II si I, 
si în campionatele nations- . 
le. aducînd in Maramureș 
„Cupa României" la seniori 
In trei din cele sase ediții 
disDUtate Dină acum si 
ocupind de două ori locul 
II si de șapte ori locul III 
in Divizia ..A". Această 
echipă, care a intrat — ală
turi de Steaua si Dinamo 
București — în elită a ofe
rit lotului national nume
roși jucători 
la ora actuală 
Gh. Covaciu 
Voinea fiind 
reprezentativei

Numeroasele ______
terne si internaționale, con
tribuția permanentă la lo
turile naționale 
niori. tineret ! 
creșterea unui 
măr de jucători de valoare 
care activează 
numai la

10 ani de existență. 
MINAUR BAIA 

(președinte — ing. 
vice-

oooulară si u-

echipelor aparținind 
Electromureș (pregătite 
Seres la fete și St. Or- 
bălețl — antrenor cooi;- 
I. Radovici). Tinerii mu

Bucu- 
: aero- 
rache- 

eu 
tipurile.

nu- 
vurpriză 

de 
par- 

strînse 
■spectacole 

atrași 
locu- 
lunga 

md^mțiat, 
câteva 

M.
Gh. 

Jonescu, 
r-svo- 

D.
To- 

Ban, 
A fost 

■ c'.a-

a ob- 
anilor 

cu- 
multe 

ju- 
chiar

de valoare. 
Iosif Boroș. 
si Măricel 
membri ai 
olimpice, 
succese in-

> de ju- 
si seniori.
mare nu-

astăzi nu 
Minaur ci si

in alte formații divizio
nare. . atestă trăinicia mun
cii desfășurate ta pri
mul deceniu si perspectivele 
anilor 
marca 
după 
gat in 
naur 
pind de astăzi două 
titii internaționale, 
juniori si seniori, 
mul reuniunilor 
mătorul :

Sala sborturlor 
VINERI, ora 14. 
Minaur — CJ3J5. 
Cluj-Napoca ț 15,30 : 
Tarnow (Polonia)^ - 
Siid-Baden 
nia) 
deschiderea festivă ț 17,15 : 
H. C. Minaur Baia Mare — 
Politehnica Timisoara; 18,45: 
Steaua — Statele Unite — 
la seniori; SIMBĂTĂ : ora 
13. C.S.S. 2 Minaur — 
Siid-Baden ; 14,15 :
rul Cluj-Napoca - 
Tarnow ; - — -
tre foștii componenti ai lui 
Minaur ; 16,45 
Politehnica 
18,15 : 
S.U.A. ;
8.30 :
școlilor 
Viitorul 
Sud-Baden ; _ ____
2 Minaur — Unia Tarnow ;
14.30 : S.U.A. — Politehnica
Timișoara ; 15,45 : H. C.
Minaur — Steaua.

care vin. Pentru a 
primul său bilanț, 

opinia noastră bo- 
succese. H. 
organizează

O. Ml- 
lnce- 

compe- 
pentru 

Progra- 
este ur-

„Dacia" 5 
CJS.S. 2 
Viitorul 

Unia 
Sel. 

(R. F. Germa- 
la juniori t 16,50 : 

festivă

Viito- 
Unia 

15,45 : joc în-

Steaua — 
Timișoara ; 

H. C. Minaur — 
DUMINICA. ora 

Finala competiției 
generale • 10,00 :
Cluj-Napoca — 

11,30 : C.S.S.

Exemplul Nadiei Comăneci, 
multipla noastră campioană o- 
limpică ?i mondială, continuă 
să exercite o atracție deosebită 
in rîndul fetitelor cu codițe, 
care vor să-i pățească pe urme 
în tainele gimnasticii. Iată o 
secvență sugestivă din cadrul 
concursului dotat cu „Cupa 
Pionierul", întrecere rezervată 
copiilor preșcolari, în care mi
cuțele gimnaste efectuează • 
serie de exerciții sub atenta 
supraveghere a profesoarei Lu
cia Sasu. Secvența este sur
prinsă de fotoreporterul nostru 
Dragoș Neagu în sala de gim
nastică de la Palatul sporturi

lor și culturii din Capitală.

TUIUL PE STADIONUL STEAUA

rasol sportiv a- 
fotbal feminin 

Tricolor — Se- 
municipiului 

■santtD. fotbal... ine- 
(Selecționata actorilor 

— Selecționata fostelor 
tjcr-.i-. nefotbalistice, cu 
Oistian Gatu. Ștefan Bir-

talan. 
Nicolae 
fotbal 
Rapid), _______ _______
te de Cristian Topcseu si 
Octavian Vintilă.

Biletele se pot procura 
de la casele stadioanelor, 
agenția C.C.A, si sediul 
clubului Steaua, din Ca
lea Plevnei 114.

Gheorghe Berceanu, 
Gîju 

old-boys 
meciuri

etc.) si 
(Steaua — 
comenta-

Campionatul național do popice
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ _ CEL MAI PUTERNIC 

CENTRU DE JUNIORI

ie concurs 
două reunl- 

LA ORA 
(m+f), 400 m

LA ORA 17,30: 
■f), »OC m mixt 

liber (m+f); 
RA 10,30: 300 m 
m bras (m+f);

: 300 m spate 
fluture (m+f), 

I; DUMINI- 
10,30: 100 m

m Hber(f) 4X100 
DE LA ORA 

•r (m+f), 400 m 
m liber (m).

Ora tirzle, la care s-au înche
iat, miercuri seara, campionatele 
naționale de popice rezervate e- 
chipelor de juniori, nu ne-a per
mis să facem aprecierile cuve
nite asupra confruntărilor tineri
lor popicari. O facem acum, a- 
firmind de la Început că la ac
tuala ediție, a 14-a, s-a produs 
o adevărată schimbare de gene
rații, marea majoritate a celor 6 
formații de fete șl tot atîtea de 
băieți, rămase în cursă pentru 
titlu, prezentînd In concurs ele
mente noi și talentate. Șl mai 
îmbucurător este faptul că aceste 
fete șl băieți au deprinderi teh
nice și tactice corect învățate, 
urmînd ca antrenorii lor să le 
perfecționeze la lansarea precisă 
a bilei. Disputa dintre centrele 
de juniori a dat cîștig de cauză 
șl în acest an municipiului Tg. 
Mureș, " ‘ '
C.S.M. 
de Al. 
dok, la 
donator 
reșenl au Îmbrăcat’ din nou tri
courile de campioni, fetele pen
tru a doua oară consecutiv, Iar 
băieții după ce cuceriseră pri
mul titlu în 1981, la Ploiești. Teh
nicienii de la Electromureș au 
folosit în turneul final următorii

De azi, la Lugoj 
ECERILE CĂLĂREȚILOR SENIORI

tăzi, baza hipică 
cea de a 

pionatului re- 
e Wfifcsaj și ob- 

lenl&ri, la care 
vi de la Stea- 

mpia București, 
C.S.M. Sibiu, 

M. Lugoj, Dum- 
î. Vaufl un prilej 

soJLavi cu nas-

cuțl, componențl al loturilor na
ționale care se pregătesc șl pen
tru Campionatele internaționale 
ale României (iulie, Sibiu) și 
pentru Campionatele Balcanice 
(septembrie, Atena). în program 
slnt prevăzute probe de dresaj 
(cat. ușoară) și obstacole (cat. 
ușoară, mijlocie, dificultate pro
gresivă, semigrea și echipe).

sportivi: Rodlca Baciu, Lenuța 
Clmpan, Marla Șopterean, Me
linda Demeter, Ana Fogaraș, 
Ileana Seres, respectiv Marton 
Farkas, Iullu Fekete, Zoltan Fa- 
zekaș, Mircea Onișor, Istvan Bor, 
Tlberiu Suciu, Gheorghe Mureș an 
și Arpad Toth. Atuurile juniori
lor mureșeni au fost un plus 
de omogenitate și o mal bună 
dozare a efortului.

întrecerile au constituit și un 
prim test în vederea campionate
lor mondiale de juniori de anul 
viitor, specialiștii federației fi
ind satisfăcut! de evoluția spor
tivilor Elena Luca, Carmen Visa- 
rion (Olimpia București), Mari
ana Borta, Mariiena Burcea 
(Voința București), Rodica Ba
ciu, Ileana Seres (Electromureș), 
Daniela Moise (Gloria București), 
Ibolya Mathe (Voința Oradea), 
Iullu Fekete, Marton Farkaș (E- 
lectromureș), Costică Frigea 
(C.F.R. Constanța), Constantin 
Bănescu (Voința București), Ion 
Matiș (Rulmentul Brașov) și alțl 
tineri care se anunță popicari 
de nădejde.

Tot pe arena din stațiunea 
Neptun se dispută, timp de 3 
zile, turneul final al campiona
tului Diviziei „A“ de seniori șl 
senioare, (locurile 1—8) pentru 
care s-au calificat următoarele 
formații: FEMININ — Voința Tg. 
Mureș, actuala campioană a țâ
rii, C.S.M. Reșița, Voința Bucu
rești, Gloria București, Voința 
Oradea, Electromureș Tg. Mureș, 
Laromet București șl Voința Plo
iești, respectiv la masculin, Au
rul Baia Mare, deținătoarea ti
tlului, Gloria București, Voința 
București, Constructorul Galați, 
Olimpia București, Electromureș 
Tg. Mureș, Tehnoutilaj Odorhelu 
Secuiesc șl Metalul Hunedoara.
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PROMOVATĂ ÎN ATAC, CORIGENTĂ ÎN APĂRARE

Teleșpan (cu banderolă), căpitanul echipei vilcene, prezent, ca 
întotdeauna, acolo unde faza este mai fierbinte !

Foto : L MIHĂICA

Chimia Rm. Vîlcea se află 
exact la mijlocul plutonului. 
Este o „răsplată" a „zeroului" 
ei din clasamentul adevărului. 
Cu alte cuvinte, deține, mate
matic, garanția „aurului me
diocrității" perfecte. In ceea ce 
o privește, această constatare 
nu o deranjează prea mult, ea 
făcîndu-și. de altfel, datoria, 
respectîndu-și obiectivul . ini
țial („unul din locurile 8—10"), 
clasîndu-se, astfel, mult mal 
bine decît în campionatul pre
cedent, terminat pe pragul re
trogradării (locul 15). Compa
rată cu ea însăși, Chimia a 
înregistrat, deci, un progres. 
Cum se poate explica el ?

Forța echipei s-a dovedit a 
fi atacul. In mod paradoxal, 
într-un sezon în care a fost 
lipsită multă vreme de aportul 
omului ei de gol numărul 1 
(Gîngu, grav accidentat), Chi
mia s-a remarcat prin produc
tivitate, plasîndu-se într-un 
clasament sui-generis pe locul 
6 între divizionarele A, cu cele 
40 de goluri înscrise. Dispărîn- 
du-i puncherul, echipa nu a 
înscăunat pe altcineva pe locul 
vacant. Conștient că un supli
nitor este greu de găsit, an
trenorul Oblemenco a schim
bat din mers registrul de joc. 
Au dispărut angajările în a- 
dîncime și centrările înalte care 
ar fi fost ale nimănui, prefe- 
rindu-li-se rețeaua de pase, 
circulația amplă a jucătorilor, 
jocul de tatonare, insinuările 
din fața porții, cu scopul de a 
apare oricine și oricînd la fi
nalizare. Manevră reușită, căci 
în contul Chimiei au punctat 
nu mai puțin de 14 jucători, 
adică o echipă întreagă, cu re
zerve cu tot, ceea ce presupu
ne o împărțire echitabilă a 
sarcinilor la finalizare, dar și 
un evantai larg de posibilități 
în acest sens. Frumoasă deta
șare în sînul unei formații 
care și-a pierdut golgeterul, 
dar și-a găsit încrederea în pu
terea fiecăruia din „servii" de 
ieri !

Desigur că priceperea an
trenorului nu ar fi fost sufi

cientă fără receptivitatea tac
tică a jucătorilor, fără maturi
tatea citorva dintre ei. In a- 
cest sens, prestațiile Iul Tele

atac. Faza de apărare, din con
tră, a fost tratată superficial 
și cu stingăcie. Cele 50 de go
luri primite pecetluiesc aceas
tă realitate. Antrenorul Oble
menco se plîngea, cîndva, că 
lipsa de sincronizare a „libe- 
roului" cu „lateralii", ca și le- 
jeritatea marcajului aplicat la 
mijlocul terenului ar sta la o- 
riginea vulnerabilității evidente 
în defensivă. Nu-1 contrazicem. 
Și pentru a nu se crede, cum
va, că absența (din motive o- 
biective) a lui Gîngu din efec
tiv a fost total compensată 
(prin ajustarea tactică de care 
am vorbit) este cazul să amin
tim că în jocurile din deplasare 
echipa s-a simțit descurajată și 
fragilă fără acest Gîngu care 
știe să joace și acasă (pe spa
ții mici), dar știe să se adap
teze și în deplasare, pendul! nd 
energic pe spații largi, lansîn- 
du-se în contraatacuri percu
tante, cu contribuție individuală, 
adesea, decisivă. După o jude
cată sumară, s-ar putea, to
tuși, afirma : „Iată că se poate

I

9. CHIMIA RM. VÎLCEA 34 14 614 40-50 34
• A realizat 30 de puncte acasă (a pierdut 2 cu Universitatea Cra

iova, cite 1 cu Rapid șl Dinamo) și a obținut 4 puncte în deplasare 
(cîte 1 cu C. S. Tirgoviște, A.S.A. Tg. Mureș, F. C. Olt și Corvinul).

•Cel mai bun loc ocupat : 7 — etapele a 25-a și a 27-a ; cel mai 
slab : 17 în prima etaipâ.
• Golgeterii echipei : Verigeanu 7 goluri, Carabageac 5, Basno 4, 

Alexandru, Vergu, lovan șl Ancuța — cite 3, Udrea, Lazăr, Gîngu, 
Preda și Buduru - cîte 2, Paîiea șl Roșea - cîte 1.
• Jucători folosiți : 23 ; Carabageac 33 de meciuri, Verigeanu 32, 

Teleșpan 31, Basno X, Gncă, lovan și Preda cîte 29, Lazăr 26, Ancuța 
24, Udrea 23, Alexandru 22, Vergu 21, Rașca 19, Pavel și Buduru — 
cîte 16, Niculcea 12, Palea și Ologu — cîte 10, Ciupitu 8, Udrîcă și 
Gîngu — câte 5, Cîofîcă 3, Mlrzea 2.
• Cartonașe roșii : Basno (etapele a 3-a și a 25-a).
• Cartonașe galbene : 32 ; cele mai multe : Cîncă 7.
• A beneficiat de 9 lovituri de la 11 m : 6 transformate (Basno 

3, Udrea 2, Roșea), 3 ratate (Udrea, Gîngu Basno) ; a fost sancționată 
cu 7 penaltyurî : 6 transformate, 1 ratat.
• A expediat 362 de ștrturî, dintre care 165 pe poartă.

șpan, Carabageac și Basno s-au 
transformat In tot atîtea atu- 
url. Dar, adevărata curea de 
transmisie între banca tehnică 
și gazon a fost Carabageac, 
fotbalist tehnic, rapid, clarvă
zător, care și-a mai adăugat 
ta ultimul campionat și altă 
calitate (a cărei absență l-a 
împiedicat de-a lungul anilor 
să realizeze cariera așteptată) : 
tenacitatea.

O cîtime din sporul echipei 
l-au adus, fără îndoială, și cei 
trei jucători nou-titularizați, 
Buduru, Lazăr și Palea. Cu 
precădere, primii doi, Buduru 
fiind omul de sacrificiu, asu- 
mîndu-și rolul de „spărgător 
de fronturi", mereu „la bătaie", 
chiar dacă aportul său pe lista 
marcatorilor nu iese în eviden
ță (doar două goluri). în ce-1 
privește pe Lazăr, el pare, la 
cei 19 ani ai săi, un cîștig pen
tru prima divizie, fiind un 
mijlocaș dîrz și extrem de la
borios.

Din păcate, Chimia nn * reu
șit să dea lustru decît uneia 
din fețele monedei : faza de

și fără Gîngu !”. Fals. Chimia 
este datoare să demonstreze 
eeea ce poate realiza valorifi-
eîndu-I pe Gîngu. Ar năzui mai 
mult decît culcușul călduț de 
sub treapta a 9-a.

Ion CUPEN

0 nouă tragere LOTO 2: DUMINICA IT IUNIEMW4

Se extrag 12 numere di

ferite din 75.

Cițtigurile se atribuie pe

6 categorii, putîndu-se 

obține ți autoturisme 

„Dacia 1300“.

MAI MULTE BILETE I

mai multe bilete jucate, 
mai multe 

șanse decîștig!

PARTICIPAȚI CU CIT

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 
8 IUNIE 1984. Cat. 1 : 1 variantă
100% — autoturism Dacia 1300 și 1 
variantă 25% a 17.500 lei ; cat. 2 : 
14 variante 25% a 6.028 lei ; cat. 
3 : 10 variante 100% a 3.278 lei și 63 
variante 25% o 819 Iei ; cat. 4 : 33,25 
variante a 2.538 lei ; cat. 5 : 164,25 
variante a 514 lei ; cat. 6 : 261 va
riante o 323 lei ; cat. X : 1.516,25 
variante a 100 lei. Report la cate
gorie 1 : 98.781 lei. Autoturismul ,,Da
cia 1300" de Io categoria 1, obținut 
pe un bilet iucat 100%, a revenit

loto-pronospori informează
participantului FRUJINĂ DUMITRU 
din București
• Astăzi are loc tragerea o- 

bișnuită LOTO, in sala clubului 
sportiv Progresul din București, 
str. Dr. Stalcovici nr. 42, incepînd 
de la ora 17,15. Numerele ciștigă- 

■ vor fi radiodifuzate la ora 
19 pe programul H șl la ora 23 
pe programul I. Tot pe progra
mul I, dar a doua zi, almbătă, la

ȘTIRI • ȘTIRI
• A «-a EDIȚIE A „CUPEI 

TIPOGRAFILOR" A REVENIT E- 
CHIPEI I.P. „BULETINUL OFI
CIAL" BUCUREȘTI. Comitetul U- 
nlunil sindicatelor din presă, po
ligrafie și edituri a organizat, in 
perioada 17 mal — 9 iunie, cea de 
a S-a ediție a „Cupei Tipografi
lor". Au participat 16 echipe 
din întreaga țară, care s-au în
trecut în faza pe zone, jocurile 
desfășurîndu-se la Brașov, Oradea 
și București. Pentru turneul 
final — care a avut loc in Ca
pitală la baza sportivă C.P.B. — 
s-au calificat chipele I.P. Bacău, 
I.P. „Informația" București, I.P. 
„Buletinul oficial" București și 
I.P. Crișana Oradea. în finala 
mică: I.P. Crișana — I.P. „In
formația" București 3—1, iar in 
finală I.P. ..Buletinul oficial" 
București a dispus cu 3—0 de IPB 
Bacău. (N. Tocacek-coresp.).
• COMPETIȚIE REZERVATA 

ȘCOLILOR PROFESIONALE ȘI 
LICEELOR INDUSTRIALE CU 
PROFIL „PETROL". La Moinești, 
între 11 și 13 Iunie, s-a disputat 
etapa finală a competiției, la care 
au participat echipe din 10 loca
lități. CLASAMENTUL, FINAL: 1. 
Liceul ind. Moinești, 2. Liceul 
ind. Sînnicolau Mare, 3. Liceul 
lnd. nr. 2 Pitești.
• CAMPIONATUL REPUBLI

CAN DE JUNIORI II. încă .două 
etape și vor fi cunoscute cele 12 
echipe participante la turneul fi
nal al Campionatului republican 
de juniori II. Prima fază a tur
neului se va desfășura intre 20 
șl 30 Iunie. Ciștlgătoarele seri
ilor I—IV — la Vatra Dornei, 
câștigătoarele seriilor V—VIII — 
la Timișoara, iar câștigătoarele 
seriilor ’ IX—XII — la Arad. E- 
chipele clasate pe primul loc în 
cele trei grupe se vor întîlni lâ 
Arad, între 3 și 5 iulie, pentru 
stabilirea campioanei.

ora 8,55, numerele respective vor 
fi repetate.
• Se află in vinzare biletele 

peartru tragerea excursiilor la 
PRONOEXPRES. din 20 iunie a.c. 
fin afară de autoturisme „Dacia 
1300", se mal pot cîștlga excursii 
In U.R.S.S. și bani, în sume fixe 
și variabile. Tragerea va cuprin
de 3 extrageri, totallzînd 15 nu
mere grupate în 2 faze I Partici
parea se face cu bilete de 6 lei 
varianta și de 25 lei varianta, a- 
cestea din urmă avlnd cele mal 
mari șanse de ciștig.
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I

LA FLORENȚA
I
I

Sportivele noastre au obținut
victorii detașate In probele I

de semifond I

Șfameul final
ROMANIA

(Urmare din pag. 1)

SPANIA 1-1 R.F. GERMANIA - PORTUGALIA 0-0

Prima zi a comoetitiei in
ternaționale de atletism de la 
Florența a prileiuit sportivelor 
românce cîteva rezultate re
marcabile, între care si două 
victorii detașate în 
de semifond. 
feminină de 
trecut linia de : 
tanta tării i 
Melinte, care 
excelentul timp 
Doina Melinte le-a 
sprintul final pe 
tele sale Fița 
1:59,40 și Cristieana 
2:00. Cu o victorie 
s-a încheiat și proba feminină 
de 3 000 m. în care Maricica 
Puică a fost cronometrată cu 
un timp excepțional — 8:37,04, 
Înaintea atletei din R- F. 
Germania 
8:40,90. La 
tii femei.
(România) 
cui secund. 
Elena Sarria (Cuba) — 19,94_m.

Alte rezultate : feminin :
100 m : Marisa Masullo (Ita
lia) — 11,41 ; masculin : 5 000
m : Said Aouita (Maroc) — 
13:04,78. (A doua performanță 
mondială a tuturor timpu
rilor) : lungime : Jefferson
(Cuba) — 8,23 m ; 10 000 m : 
Martti Vainio (Finlanda) — 
27:41,75 ; 800 m : Donato Sabia 
(Italia) — 1:43,88 : înălțime :
Centelles 
prăjină : 
garia) 
Remigius 
slovacia) 21.29 m.

cîteva 
între 

detașate în orobele 
Astfel. în cursa 
800 m prima a 
sosire renrezen- 
noastre 

a 
de 
întrecut la 
compatrioa- 
Lovin — 
Cojocaru — 
românească

Doina 
realizat 
1:57,97.

atletei din R. 
Brigitte Kraus 
aruncarea 

Mihaela 
s-a situat 
cu 19.39 m.

greută- 
Loghin 
oe lo- 

după

1:43,88 :
(Cuba) 2,25 m 

Atanas Tarev (Bul-
5,50 m : greutate :
Machura (Ceho-

CONCURSUL DE TIR
DE LA MUNCHEN

I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I

In concursul internațional de 
tir de la Munchen s-au Înre
gistrat o serie de rezultate va
loroase. unele obținute de tră
gătorii români. Astfel. în 
întrecerea de Distol viteză, 
cîstigată de W. Reininger 
(R.F.G.) cu 598 d. Corncliu 
Ion s-a clasat al doilea cu 595 
o. iar în cea de ouscă liberă 
60 f.c.. adjudecată de ungurul 
A. Zahony, cu 599 d. Constan
tin Stan 
a 4-a cu 
alti 4 
(Franța),
slovacia). U. Sarbach (Elveția) 
si H. Neugebauer (R.F.G.). 
Reprezentantul nostru a o- 
cupat locul 9. la ouscă liberă 
3 X 40 f, cu 1161 d. cîștigător 
fiind J. P. Amat (Franța) 1178 

Mult sub așteptări s-au si
tuat reprezentantele noastre 
in proba de pistol standard 
(cîstigată de franțuzoaica Eve- 
lyue Manchon cu 588 p) ; Ele
na si Maria Macovei. de la 
care am fi asteDtat. în sflrșit. 
o victorie internațională în a- 
cest sezon, au dezamăgit, ocu- 
pind locurile 12—13, cu 575 D—

Dintre celelalte rezultate î 
Distol 10 m : U. Potteck 
(R.D.G.) 583 o.

s-a situat De uoz'tia 
597 p. la egalitate cu 
tintași : M. Burry,
P. Soukenik (Ceho-

I
I

gulescu este imprecis, 
te cinci minute este 
dul lui Iorgulescu să exe
cute o lovitură liberă, înalt, 
Cămătaru trimite înapoi cu 
capul, Coraș șutează puternic 
însă balonul nu îșl atinge ținta, 
deviind din capul lui Camacho. 
Spaniolii ies pe contraatac și 
Iorgulescu, cu prețul unui fault 
(sancționat cu cartonaș galben) 
îl oprește dintr-o cursă peri
culoasă pe activul Carrasco. In 
min. 76 intră în teren Hagi in 
locul lui Gabor. în finalul jo
cului inițiativa aparține echipei 
noastre. Tricolorii noștri se află 
mai mult în preajma careului 
lui Arconada. Ei au chiar mo
mente de dominare categorică. 
In min. 87 Klein are o situa
ție favorabilă dar șutează im
precis, din interiorul careului, 
și scorul rămîne egal, 1—1, ceea 
ce nedreptățește echipa noastră, 
dacă avem în vedere situațiile 
de marcare și perioadele de 
dominare.

Pes- 
rîn-

Arbitrul Alexis PONNET 
(Belgia) a condus slab urmă
toarele formații :

ROMANIA : Lung — Redr.ic, 
Ștefănescu, Iorgulescu. Ungu- 
reanu — Coraș, Dragnea (min. 
57 Țicleanu), Boloni. Klein — 
Cămătaru. Gabor (min. 76 
Hagi).

SPANIA : Arconada — Ur- 
quiaga, Maceda, Goicoechea, 
Camacho — Gallego (min. 73 
Alberto). Victor, Gordillo, Se- 
nor — Sar.tillana, Carrasco.

CLASAMENTUL 
GRUPEI A HA

1—2.
1-2.
3—4.

România 
Spania 
R.F.G. 
Poring.

i 
i 
i 
i

o 
o 
o 
o

1
1
1
1

o 
o 
o 
o

1
1
1
1

La Strasbourg, pe stadionul 
Meinau, ieri după-amiază, a 
început seria jocurilor din gru
pa a Il-a. La un pas de casă, 
campioana europeană en titre, 
echipa vest-germanâ, a tremu
rat serios la acest prim exa- 

’ men, chiar dacă au susținut-o 
nu mai puțin de 25.000 de su
porteri. Replica ouitsiderului a 
fost r.eașteptată, și jocul a 
avut o primă repriză de mare 
luptă, de angajament și tensiu
ne, un ritm alert, sfidînd cele 
25 de grade de la începutul 
partidei. La atacurile in forță, 
cu participarea permanentă a 
fundașilor, dar fără prea mul
tă imaginație, la dominarea e- 
chipei lui J. Derwall, formația 
portugheză a răspuns printr-o 
apărare elastică și decisă și 
prir.- contraatacuri de finețe.

lusitanii se arată periculoși șl 
pe contraatacurile lor, în cart 
Jordan (min. 34) șl Carlos Ma
nuel (min. 32) îi pun în alertă 
pe campionii europeni. Finalul 
reprizei iși păstrează același 
ritm foarte bun și vest-germanli 
vor fi de trei ori in fața golului: 
min. 31 centrare Briegel, șut Vo- 
Uer, intervenție salutară Eurico; 
min. 39 șl 44 două acțiuni ale 
aceluiași neobosit Briegel, Înche
iate cu șut și lovitură de cap 

....................... de

meciuri, duminicăUrmătoarele
17 iunie :
ROMANIA — R.F. GERMANIA,1'1 

la Lens (ora 18,15)
SPANIA — PORTUGALIA, | 

Ia Marsilia (ora 21,30)

Dacă ta primele 20 de minute, 
emoții a avut doar portarul por
tughez (min. 6 — greșeală copi
lări— “ -• " ---- —

Astăzi este zi de pauză.
Mîine, simbătă, au loc următoarele jocuri din grupa I:
FRANȚA — BELGIA, la Nantes (ora 18,15)
DANEMARCA — IUGOSLAVIA, la Lyon (ora 21,30).

ȘTIRI ȘTIRI ȘTIRI

.lărească Alvaro, ta fața lui Vol- 
-klIlex Amin. 15 ~ centrare excelen- 
■ Rummenigge, rezolvată in ex- 

țremis de Pereira ; min. 16 —
i șututare Allots, peste), vor veni 
♦ și minute ta care vest-germanli 

au „Înghețat*: min. 23, pasă i- 
deală Chalana, In careu, Alvaro 
ezită, faza nu M „răcește” și 
Pacheco prinde o „bombă* de la 
25 m, pe centru, insă, iar Schu
macher, care scăpase balonul, 
are timp să revină șl să rețină. 
Lupta se întețește, are și unele 
asprimi (un singur carto
naș galben însă — Alvaro),

ȘTIRI ȘTIRI
• ECOURI DUPĂ 

RIA BELGIEI. 
France Presse* 

-printre altele . _____
giei, finalistă a ediției 
a luat un 
Iugoslavia 
ciul dintre 
programat 
tes, devine 
teptat. Belgienii si-au creat 
avantajul in prima repriză, 
datorită golurilor marcate de 
Erwin Vandenbergh și Geor
ges Grun, acesta din urmă se
lecționat in ultimul moment 
in urma indisponibilității 
lui Michel Renquin. In fața 
jocului mai așezat, dar steril 
al Iugoslaviei, Belgia a făcut 
o bună impresie prin accele
rările I* momentele de po
sesie a minpii, viteza de exe
cuție șt clasa ttnărului său

VICTO- 
,,Agenția 
notează, 

„Echipa Bel- 
1980, 

start bun. intrecind 
(2—0), iar me- 

Franța și Belgia, 
simbătă la Nan- 
un duel foarte aș-

conducător de joc Scifo. Din 
picate, echipa lui Guy Thys 
a pierdut un alt apărător, Leo 
Clijsters, accidentat la 
na piciorului sting".

glez-

• DANEZUL ALLAN 
MONSEN a fost operat, 
fractura suferită la tibie in me
ciul cu Franța. După ce piciorul 
i-a fost pus in ghips el a pă
răsit Parisul indreptindu-se 
pe calea aerului spre Co
penhaga. Antrenorul Sepp 
Piontek a anunțat ci, pentru 
meciul cu Iugoslavia, de slm- 
bită, locul și sarcinile tactice 
avute de Simonsen vor fi 
încredințate lui Lauridsen.

• FUNDAȘUL 
MANUEL AMOROS — 
nat in meciul Franța — 
marca — pentru lovirea

si- 
după

FRANCEZ 
elimi- 
Dane- 
inten-

I
I
I

D.

I
I
I
I
I
I

ționată cu capul a danezului J. 
Olsen a fost suspendat PEN
TRU TREI MECIURI de către 
Comisia de control și discipli
nă a U.E.F.A. Decizia a fost 
luată joi după amiază la Paris. 
Amoros nu pa juca prin ur
mare, contra Belgiei (slmbătă) 
si Iugoslaviei (mărfi) fi nici 
in semifinale, daci Franța se 
califici, 
dat un 
franceze 
jucătorii 
pe teren, 
arbitrului, după marcarea go
lului în partida cu Danemarca.
• ECOURI DUPĂ MECIUL 

DE IERI, R.F. GERMANIA — 
PORTUGALIA (0-0). Agențiile 
de presă apreciază că Portu
galia a creat o semisurprizi, 
in timp ce deținătorii titlului 
pot considera acest scor alb 
drept m eșec Intr-un foc in 
care și-au putut etala doar cali
tățile atletice In fața vivacității 
și tehnicii latinilor.

Totodată comisia a 
avertisment federației 
de fotbal pentru ci 
francezi au ieșit de 

, fără încuviințarea

iate cu șut șl lovitură de 
rezolvate în ultim moment 
defensiva lui F. Cabrita.

Repriza secundă a început 
un șut viclean al lui Allots, 
min. 46, dar Imediat, jocul 
vea să-și schimbe total aspec
tul. Vest-germanli stat vizibil 
dominați pe plan tehnic și apar 
ta prim plan elegantele șarje 
ofensive portugheze, ta care 
Jordao se grăbește (min. 48), 
nu face față intrării în forță ■ 
lui K.H. Forster, ta min. 50, cînd 
Pinto centrase excelent în fața 
porții sau vine cu o fracțiune do 
secundă mal tîrzlu la centrarea 
perfectă a lui Carlos Manuel, ctad 
Schumacher era bătut. Excelen
tul sfert de oră de după pauză 
al outsiderilor dereglează „ma
șinăria" vest-germană și „favo- 
riții* fac pasul înapoi, pentru a 
împiedica „marea surpriză-, n 
ajută Jordao, în mta. 64, dar mal 
ales Schumacher ta min. S3, 
cînd cel 48 000 de spectatori și 
văzuseră ta gol șutul Iul Pinto. 
Excelentul joo al portughezilor 
eclipsează pur și simplu pe de
ținătoarea titlului, atacurile foar
te rapide, de mare tehnicitate, 
marea putere de luptă, con
tinua mișcare ji registrul tac
tic variat al portughezilor h 
tac să domine categoric repri
za secundă șl să rateze mari o- 
cazil șl în final, prin Sousa 
(min. 78), Chalana și Jordao 
(min. 81), Carlos Manuel (mln. 
83). „Lovitura de teatru” era 
să vină cu două minute înain
te de final, ctad Voller s-a aflat 
singur la 12 m, însă a șutat pes
te poartă.

Și așa s-a încheiat meciul 
de deschidere al grupei, cu un 
rezultat surpriză la o primă 
vedere. A fost, insă, dincolo 
de toate, un med spectaculos, 
între două stiluri diferite, un 
meci de angajament și rafina
ment. in care vioara întîi a 
fost reprezentativa Portugaliei.

Arbitrul R. Tushka (U.R.S.S.) 
â condus formațiile :

cu 
în 
a-

R.F. GERMANIA : Schuma
cher — B. Forster, K.H. Fo
ster. Stielike, Briegel — Rolff 
(mir-. 67 Matthăus), Buchwald 
(min. 67 Bommer), Brehme, 
Rummenigge — Voller. Allots.

PORTUGALIA : Bento — 
Pinto, Eurico, Pereira, Alvaro 
— Chalana, Carlos Manuel, 
Frasco (min. 79 Veloao), Pache
co — Sousa. Jordan (min. 85 
Gomes).

ECHIPA ANGUS INV1NSA DE 
URUGUAY : 2-0

F T d

I Revelația jocului Belgia — Iugoslavia. Scifo (In stingă imaginii), 
centrează cu toată opoziția lui Katanec.

Telefoto A.P.-AGERPRES

Ia al doilea med al turneului 
pe care fi întreprinde ta America 
de Sud selecționata Angliei a 
tatUnH, la Montevideo, repre
zentativa UruguayuluL Fotbaliștii 
uruguayeni au terminat Învingă
tori cu >—4 (1—8), Prin golurile 
marcate de Acosta (mta. 8) șl 
Cabrera (mta. 66). După cum se 
știe, ta prima partidă, formația 
engleză intrecuse ou S—8 echipa 
Braziliei, la Rto de Janeiro.

ALTE REZULTATE
• în Ddma manșă. a seniifîna- 

lelor „Cupei Italiei*, echipele a- 
flate ta deplasare au obținut vic
torii : A. 8. Borna a întrecut cu 
3—4 pe A. C. Torino, Iar Verona 
a dispus ou 1—4 de Bari (echipă 
dta Hga a m-a). Meciurile retur 
se vor disputa stmbătă, 14 iunie.

• Cu o etapă Înaintea încheie
rii campionatului Cehoslovaciei, 
primul loc ta clasament este ocu
pat de Sparta Prag» — H p, ur
mată de Dukla Fraga — 12 p șl 
Bohemians Prag* — 3» p. Rezul
tate înregistrate ta etapa a 29-a 3 
Sparta Praga — Tatran Presov 
3—0 ; Bohemians Praga — Banlk 
Ostrava 3—3 ; T.J. Vitkovioe — 
Dukla Praga li—3 ; Inter Bratisla
va — ZVL Zilta* 3—1 ; Spartak 
Trnava — Lokomotiv Kosice 4—L
• Turneul de juniori de Ia 

Croix (Franța) s-a Încheiat ou 
victoria echipei C. F. Barcelona, 
oare a întrecut ta finală cu 4—3 
(după executarea loviturilor da 
la 11 m) formația Dinamo Mos
cova. După 80 de minute de joo 
șl prelungiri, scorul • fost ega* 
0—0. In partida pentru locurile 
3—4, A. C. Milan a dispus cu 
5—3 (după executarea loviturilor 
de la 14 m) de echipa Steaua 
Roșie Belgrad.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX > TELEX > TELEX • TELEX
»

baschet • Selecționata mas
culină a iugoslaviei a susținut 
un meci de verificare cu echipa 
orașului Kariovac, pe care â ta- 
vlns-o cu 122—56 (62—30). Coșge- 
terul selecționatei a fost Petrovlcl, 
autorul a 31 de puncte. • Cam
pionatul masculin al SUA a fost 
cîștlgat de echipa Celtics Boston, 
care a învins în cea de-a șaptea 
manșă a finalei, cu 111—102 (58— 
52). formația Lakers din Los An
geles. • Rezultate înregistrate ta 
prima zi a turneului pentru ca- 
dete de la Sofia : URSS — Un
garia 93—65 (50—34), Bulgaria A 
— Cuba 72—70 ; Bulgaria B — I- 
talia 91—68 (46—30) ; Iugoslavia — 
Cehoslovacia 62—58 (26—33).

CICLISM • Disputată între Go- 
teborg șl Varberg^ prima etapă a 
turului Suediei, competiție open, 
s-a încheiat cu victoria tînărulul

rutier danez Soarea LUhoU, cro
nometrat pe 137 km ta 3hl«dtt. 
• Prima etapă a Turului Itali
ei pentru amatori a fost ciștigată 
de Fabrizio Vanuod (Italia), cro
nometrat pe 146 km, între taaaU- 
tățue Arma di Taggia șl Bra, ou 
timpul de 3h 42:3«.

POLO • La Budapesta au În
ceput întrecerile competiției „Cu
pa Tungsram*, ta prima zi ta- 
registrtadu-se următoarele rezul
tate : SUA — Iugoslavia 6—5 ; I- 
talia — Olanda 10—8 ; URSS — 
R. F. Germania 10—8 ; Ungaria 
— Cuba 11—11.

ȘAH • Cu o rundă înainte de 
încheierea turneului feminin de 
Ia Budapesta, ta clasament con
duce Levitina (URSS) cu 10,5 p, 
urmată de Alehina (URSS) — 8 
p, Petrovlcl (Iugoslavia) — 7,5 p

(2), Eugenia Ghindă (România), 
oare ta runda a 14-a a pierdut 
la Alehina, se află pe locul 7, 
cu 5,3 p șl 8 partide întrerupte. 
• Turneul de la Leningrad „Me
morialul Aleksandr Kotov*, a 
continuat cu runda a zecea, ta 
care Cebalo a cîștlgat la Pancen- 
ko, Kodev l-a învins pe Jurgen
sen, Iar partida Gavrikov — Sveș- 
nikov s-a terminat remiză. In 
clasament conduce Gavrikov 
(URSS), cu 6 p (2), urmat de 
Mortensen (Danemarca) șl Salov 
(URSS) — cu cîte 5,5 p (2). • In 
turneul de la Halle — Neustadt, 
după patru runde, conduce maes
trul român Constantin Ionescu — 
3 p. urmat de Cehovskl (URSS), 
Uhlmann (R.D. Germană) — 2,5 p 
flecare. In runda a patra. Con
stantin Ionescu a remizat cu 
cehoslovacul Jan Anbroz.

ACTUALITATEA LA TENIS
LONDRA. In turul al doi

lea al turneului Queen’s: 
McEnroe — Winitski (ambii 
S.UJL) 7—5. 6—0 : Connors
(S.U.A.) — Acuna (Chile) 6—1, 
6—3. învingătorul lui
Shiras, l-a eliminat De 
trlotul său american 
cu 4—fl, 7—8, 7—5
(Australia) — Motta .
Ila) 8—3. 6—3. învingătorii s-au 
calificat pentru oDtimile de 
finală.

BIRMINGHAM, 
zultate : Shriver 
Minter (Australia) 8—2. 6—3 ; 
Rinaldi (S.U.A.) — Leo (Aus
tralia) 6—7. 7—6. 6—4 : Bunge 
(R.F.G.) — McNeil (S.U.A)

6—3. 6—4. învingătoarele s-au
calificat pentru 
finală.

ootimile de

Lendl, 
compa- 
Hooper 

Cash 
(Brazi-

Cîteva re- 
(S.U.A.) —

AMSTERDAM, 
dam se dispută 
cestei 
tre 
Spaniei 
rul 
,,B“ 
meciurile 
căpitani 
Okker l. 
Orantes (Spania) 
semnat 
Huub 
Juan 
Casai.

La Amster- 
la sfîrsitul a- 

săntămîni meciul din- 
echîpele Olandei si 

contind Dentru tu- 
doi al zonei europene 

a ..Cupei Davis”. Pentru 
' i de simplu, cei doi 

nejucători — Tom 
(Olanda) si Manuel 
. _ i-au ele

ne Michel Schapers și 
van Boekel. respectiv 
Aguilera si Sergio


