
VIZITA DE IUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

în unități agricole din județele
Olt Teleorman și Giurgiu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat vineri dimineața o 
vizită de lucru in unități agri
cole din județele Olt, Teleor
man și Giurgiu.

Au participat tovarășii Ion 
Dincă, Ion Radu, Silviu Curti- 
ceanu, precum și Gheorghe 
David, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare.

In cursul vizitei au fost e- 
xaminate aspecte concrete pri
vind starea de vegetație a 
culturilor, stadiul pregătirii 
campaniei de recoltare a pă- 
ioaselor, desfășurarea celorlal
te lucrări de sezon, s-au indi
cat măsuri în vederea organi
zării temeinice a întregii acti
vități în agricultură pentru ob
ținerea unor rezultate cit mai 
bune in toate sectoarele.

Pretutindeni, lucrătorii ogoa
relor l-au iniimpinat cu deo
sebită bucurie pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu cele mai 
vii sentimente de dragoste și 
stimă, de sinceră și profundă 
recunoștință pentru atenția 
deosebită pe care o acordă dez
voltării și modernizării agricul
turii, ridicării continue a nive
lului de trai material și spiri
tual al întregului nostru popor.

Plecat din București la pri
ma oră a dimineții, elicopterul 
prezidențial a survolat ogoa
rele Cimpiei Române, care ofe
ră o imagine concludentă a 
stadiului dezvoltării culturilor 
agricole în această parte a țării.

Secretarul general al parti
dului s-a oprit, pentru început, 
pe un teren aparținind coope
rativei agricole de producție 
Vișina, județul Olt.

Dialogul de lucru al secre
tarului general al nartidului a 
continuat in cadrul Consiliului 
unic agroindustrial Vladiia 
care reunește saDte cooocraiive 
agricole de producție, trei în
treprinderi agricole de stat si 
o asociație legumicolă si dis
pune de o 
rientă.

Elicopterul 
terizat in 
Burnasului. 
getatia culturilor de cereale si 
plante tehnice, la cooperativa 
agricolă Nanov, - județul Te
leorman. pe o solă pe care se 
fac primele probe de recoltare 
a orzului.

In continuare a fost pre
zentată o solă a întreprinderii 
agricole de stat Alexandria, pe 
care se administrează ingră- 
șămintele chimice lichide o da
tă cu apa de irigat la cultu
rile de porumb.

Următorul popas a fost făcut 
la cultura de porumb.

Secretarul general al 
dului a adresat cuvinte 
preciere cooperatorilor, 
nizatorilor si lucrătorilor din 
fermele de stat pentru modul 
cum au muncit.

valoroasă expe-

prezidențial a a- 
mănoasa cimpie a 
inundată de ve-

parti
de a- 
meca-

portul
Vizit* a continuat io cadrul 

Consiliului unle 
trial de stat si 
Purani Gazdele 
pe tovarășul
Ceausescu in I 
griu si orz ale fermei nr. 
Cooperativei 
ductie Siliștea, 
analizate probleme legate 
creșterea permanentă a pro
ducției agricole. îmbunătă
țirea structurii soiurilor și hi
brizilor, plantelor cultivate.

In continuare, a fost anali
zată organizarea campaniei a- 
zricole de vară în județul 
Giurgiu. Analiza a început pe 
terenurile cooperativei agricole 
Putineiu. unitate cunoscută 
prin rezultatele bune obținute 
de-a lungul anilor.

Prezentind aspecte 
cative din activitatea 
lucrează pe ogoarele 
lui. specialiștii l-au 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
viziteze două lanuri cu gria ale 
cooperativei agricole Putineiu.

Elicopterul prezidențial s-a 
oprit apoi in perimetrul C.A.P. 
Chiriacu, dia cadrul Consiliu
lui unic agroindustrial de stat 
si cooperatist Izvoarele.

Desfășurat acum, intr-o pe
rioadă in care sint concentrate 
importante lucrări agricole, 
non! dialog de lucru al secre
tarului general al nartidului 
cu cei ee isi desfășoară activi
tatea in acest important sec
tor al economiei noastre na
ționale a prilejuit o analiză 
amănunțită a modului in care 
a fost pregătită si se desfă
șoară actuala camnanie agrico
lă de vară, asirurind mobili
zarea puternică a forțelor ma
teriale si umane centru re
coltatul griului si orzului, pen
tru derularea in cele mai bune 
condiții a insămintărilor cul
turilor duble, a tuturor lucră
rilor verii arrieole.

La fiecare din unitățile vizi
tate. tovarășul Nicolae
Ceausescu s-a adresat agricul
torilor. specialiștilor prezenti 
si le-a transmis felicitări pen
tru activitatea desfășurată 
oină acum.

Sini perspective bune, a a- 
Dreciat tovarășul Nicolae
Ceaușescu, dar trebuie depu- 

eontinuare eforturi
a stringe la timp in- 

reeoltă. pentru a nu se 
nici un bob Tovarășul

agroindus-
I cooperatist 

l-au invitat 
Nicolae 

lanurile de 
a 

arrieole de oro- 
unde au fost 

de

semnifi- 
eelor ee 

judetu- 
invitat pe

se in 
pentru 
treaza 
pierde , ____ __ _______
N'icolae Ceausescu a urat tutu
ror lucrătorilor ogoarelor de
plin succes in obținerea unor 
recolte cit mai mari, eviden
țiind eă aceasta va asigura si 
posibilitatea creșterii venituri
lor celor ee muncesc si o cit 
mai bună aprovizionare cu 
produse arrieole a populației.

Vibrantele îndemnuri ale se
cretarului general al nartidului 
au fost primite cu insufletite 
aplauze de cei prezenti eu ho- 
tărîrea fermă de a face iotul 
pentru executarea exemplară. 
Ia timp a lucrărilor agricole, 
pentru dezvoltarea permanentă 
a agriculturii noastre.
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Ajunși ieri la Lens

TRICOLORII PREGĂTESC JOCUL DE MÎINE
CU CAMPIOANA EUROPEI, ECHIPA R.F. G

• Ecouri după medul egal
cu spania • (c declară 
lircca luccscu • „Nu ne
sperie adversarul care 
urmcazi '-spjnc UpiiaRul

echipei, Mciăaescu

pierdut de echipa României, 
în special în minutul 45. cînd 
Rodnic a ratat o ocazie exce
lentă.

între timp, am avut contacte 
numeroși ziariști, toți fiind 
acord că echipa României 
fi meritat din plin victoria 
acest meci care, fără să 
ridice la o valoare deosebi- 
a opus două echipe care

CHASSE SUR RHONE, 15 
(prin telefon). în momentul 
in care reflectoarele de pe 
stadionul ..Geoffroy Gulchard" 
s-au stins, a Început forfota 
In sălile de conferință ale 
fastului club al lui Platini. 
Numeroșii gazetari acredi
tați aa apreciat in unanimitate 
eă echipa României a fost 
aceea care a pierdut un punet 
ia această intilnire cu Spania 
lui Munoz, care pornise hotă
râtă să șteargă amintirea — 
neplăcută pentru ea — a 
„Mundialului".

Mircea Lucescu a fost real
mente încercuit de cel puțin 
o sută de cronicari comenta
tori radio și TV. care 'ăcuse- 
ră un fel de cort cu instalații 
de tot felul peste podiumul 
rezervat antrenorului Aceas
tă aglomerație, se explică si 
prin faptul că Munoz, afectat 
de rezultat, n-a mai venit la 
conferința de presă, trimitin- 
du-1 pe... stoperul Maceda, cel 
care a reușit să-1 aninileze pe 
Cămătaru.

Numeroasele întrebări puse 
au avut ca leitmotiv punctul

cu 
de 
ar 
in 
se 
tă.____ Ji _________ ___
au confirmat, parcă, marele ti
tlu de avancronică din zia
rul «1'Equipe» in care se spu
nea că pe stadionul din Saint 
Etienne se vor înfrunta ..Furia 
spaniolilor si rigoarea româ
nilor". Printre gazetarii care 
au regretat, am putea spune.

acest punct pierdut, se numără 
Jean Philippe Rethacker, șe
ful grupului de trimiși ai zia
rului .,1’Equipe". secondantul 
său. Patrick Urbini. croni
carul italian Stefano Germano. 
Fostul portar 
iugoslav Vidinici. 
tat la meci, ne-a 
toarea declarație :
joc dominat de o prudență ex
cesivă, dar s-a văzut clar că pe 
teren există o echipă a Româ
niei bine condusă de antreno
rul său si o altă echipă ?are.

international 
care a asis- 
făcut urmă- 
,,A fost un

loan CHIRILA

(Continuare !n pag a 4-a)

Impetuosul Ungureanu. urcat în atac, îl va depăși pe Urquiaga 
»i va produce panică în careul advers. (Fază in meciul Româ
nia — Spania) Telefoto : A.P.-AGERPRE3

Miine dimineață, ki Parcul Copilului

SE VA CUNOAȘTE NOUA CAMPIOANA
LA RUGBY: DINAMO SAU STEAUA?

Iatâ-i și pe rugbyști intrați pe 
linia dreaptă a sosirii, iraintea 
ultimei etape, chemată să elu
cideze cea din urmă (dar șl cea 
mal importantă) .necunoscută" : 
incotro se va Îndrepta cel de 
al 67-lea titlu, spre Dinamo sau

Stadionul, școală a muncii, școală a vieții
17 16 0 1 297—117 49
17 16 0 1 377—147 49

DE PATRU ORI PE LOCUL I îl
CONCURSUL OE LA BUDAPESTA

PROF. UNIV. DOLFI DRIMER, ÎNTRE ȘAH 
REMARCABILĂ CARIERĂ PROFESIONALĂȘl o

Despre Dolfi Drimer parcă nu 
poți scrie altfel decît la mo
dul ser.timental. El este, dacă 
nu „ultimul mohican", oricum 
unul din ultimii, aparținind u- 
nei generații de început a șa
hului nostru, care pornea a- 
cum patru decenii pe căi noi 
de afirmare. îl văd astăzi pe 
profesorul universitar Dolfi 
Drimer, cu părul încărunțit și 
r.u prea, așezîndu-se în fața 
tablei cu patrate albe și ne
gre, alături de coechipierii săi 
de la Politehnica, dintre care 
unii ii sint studenți. Și mă gîn- 
desc. involuntar, la un tînăr de 
18 ani, în pulover alb. debutant 
în fir.ala campionatului națio
nal 1953, același Dolfi Drimer 
clasat atunci printre fruntași, 
la mică distanță (1,5 p) de lau- 
reațli întrecerii — I. Bălănel, O. 
Troianescu și P. Voiculescu. Era 
momentul de consacrare al u- 
nui talent autentic, remarcat in 
primele concursuri de șah re
zervate tineretului și apoi con
firmat prin performanțe înalte. 
15 finale de campionat. 3 pre
zențe la Olimpiadă în echipa 
țării, titlul de maestru interna-

(Continuare In pag 2-3)

Duel captivant In

• Ambele

Profesorul universitar Dolfi Drimer, la » 
locul studenților săi

lecfie practică, in mij- 
Foto : D. NEAGU

țional obținut in 1960, partici
pări la turneul zonal ’69 și la 
numeroase turnee internaționale 
(ultimele la Hastings *70 și 
Whitby *71, la acesta din urmă 
cu locul I, înaintea campionu
lui american W. Browne), re-

zultate
maeștri. . . . ...
prețioase remize cu trei cam-

remarcabile cu marii ' 
printre care șl acele

Radu VOIA

(Continuare în pag. 2—3)

Steaua 7 Iată, așadar, întreba- 
rea-cheie la care este chemată 
să răspundă etapa cu numărul 
18. La ora meciului direct cele 
două protagoniste — după vic
toria Stelei la Baia Mare (6—0) 
— se prezintă intr-o situație de 
o similitudine aproape per
fectă : 
Dinamo 
Steaua

Și, totuși, un imperceptibil a- 
vantaj de partea lui Dinamo, 
datorită acelei victorii (18—15) 
din turul campionatului, înre
gistrată, ne reamintim, 
chiar terenul Stelei.

Ce va fi astă-dată ? Să 
cuvîntul reprezentanților 
două tabere. Ion Tuțuianu 
trenor al echipei Dinamo) •. 
„Socotim meciul-derby al cam
pionatului ca extrem de dificil. 
Sigur, eu și elevii mei dorim 
arzător victoria, deși avem și

• Robert
Apriga și

pe
dăm 
celor 
(an-

Reprezentanții României au 
avut o comportare foarte bună 
la concursul internațional de 
sărituri „Memorialul Nagy Ka- 
roly" desfășurat la Budapesta, 
în bazinul de pe Insula Marga
reta. Călin Ilila și Cristina 
Szakacs au ocupat locul I in 
patru din cele șase clasamente 
alcătuite, iar Ileana Pirjol șl 
Andreea Dragomir s-au clasat 
pe locul al doilea la platformă 
și, respectiv, trambulină.

Clasamente. BĂIEȚI, PLAT
FORMA: 1. HUa 420,95 p; TRAM
BULINA : 1. T. Rossa (Polonia) 
504.30 p, 2. HUa 457,85 p ; COM
BINATA : 1. Hlla 878,80 p J
FETE, PLATFORMA : 1. Cristina 
Szakacs 365,80 p, 2. Ileana Pirjol 
341 p ; TRAMBULINA : 1. Kata- 
lln Haasz (Ungaria) 441.69 p, 2. 
Andreea Dragomir 399,50 p,„. 4. 
Cristina Szakacs 375,65 p ; COM
BINATA : 1. Cristina Szakacs 
741,45 p.

Au luat parte săritori juniori 
din Austria, Polonia, România și 
Ungaria.

„Cupa de vară", la 100 m spate

performante sînt de valoare mondială
Pinter a doborit trei recorduri naționale

Apriga și colegiala dispută 
la 100 m spate (prilejuită de 
concursul dotat cu „Cupa de 
vară", găzduit de bazinul „23 
August" din Capitală) s-a în
cheiat ieri cu victoria Ancăi 
Pătrășcoiu care, la capătul u- 
nei curse de mare interes, a 
cucerit victoria in fața rivalei 
sale Carmen Bunaciu. Aceasta

a condus după primii 50 de 
metri (a întors la 30,05), și-a 
menținut avansul și pe urmă
torii 40 de metri, după care 
băi măr ea nea a refăcut trep
tat, șl-a ajuns adversara pe 
ultimii 10 metri și a realizat 
victoria cu 1:02,55, timp de va

(Continuare in two î—3)



Mîine, Ziua aviației 0 REMARCABILĂ CARIERĂ PROFESIONALA

CINSTEA DE A PURTA TRICOLORUL PE ARIPI...
Sintem pe aerodromul spor

tiv al Aeroclubului ..Henri 
Coandă“ din Pitești. Aici a ți
nut conducerea Aeroclubului 
Central Român să reunească e- 
forturile aerocluburilor județe
ne pentru un spectacol aviatic 
aerian organizat in întimpina- 
rea Zilei aviației, care se va 
sărbători miine. Parcă anume, 
timpul a întins in văzduh la 
mare înălțime o broderie de 
nori albi. Și, la un semnal, 
aerul începe să vibreze de 
glasul motoarelor de avion. în 
jurul cîmpului de zbor, specta
torii au întins un gard viu. 
multicolor.

Zboruri... Iată, evoluind prin 
văzduh, patru parașutiști pur- 
tînd steaguri tricolore și stea
guri ale partidului. Pilotează 
cu măiestrie imensele cupole, fi 
ele tricolore, și aterizează, bu
chet, în fața tribunei oficiale: 
Maria lordănescu. Gh. Vileano.
I. Lăzăreseu, M. Constantines- 
eu. Au adus cu ei flori pentru 
invitații de onoare. printre 
care se află și primul român 
care a zburat în cosmos, cpt. 
tag. cosmonaut Dumitru Pro 
■ariu.

Privirile caută spre înalturi, 
unde „pescăruși* argintii se 
rotesc maiestuos. într-un splen
did carusel, se înscriu în vi
raje largi, coboară și trec — 
săgeți șuierțnde — peste cape
tele noastre, în îndrăznețe ras- 
muturi: planoriștii M. Popescu, 
P. Iftode, R. Simion, M. Simi
an, F. Covic. Aplaudăm, dar 
aplauzele sînt acoperite de pu

ternicul sunet al 
avionului care taie 
văzduhul, înșuru- 
bîndu-se în „tono- 
uri" de virtuozi
tate. Și cum să 
nu fie, pentru că 
la manșă se află
— după cum ne 
informează cel ce 
îndeplinește azi 
funcția de dispe
cer, Marin Vasile
— un as al acro
bației. Aurel Iana, 
comandantul aero
clubului „Henri 
Coandă"...

Și din nou ii 
admirăm pe para
șutiști în dansul 
lor fantastic spre 
pămint. Iată și 
motoplanorul IS 28 
M2, creație a in
dustriei aeronauti
ce românești, apa
rat cunoscut ta 
toată lumea pen
tru zborurile care 
s-au executat cu 
el (Brașov —
Australia. 27 000 km, turul 
S.UJL. 25 000 km). Ne încearcă 
un puternic sentiment de ad
mirație pentru măiestria pilo- 
ților noștri, care poartă cu cin
ste tricolorul românesc pe aripi 
în mari competiții internațio
nale. Unul dintre aceștia ne a- 
trage acum privirile prin acro
bațiile de înaltă clasă pe care 
le execută. Este tinărul zbură
tor piteștean Valerîu Zamfir, 
component al lotului național

de acrobație.
Bogatul program al mitingu

lui — din care am redat doar 
cîteva secvențe — se încheie, 
ca de obicei, cu o „ploaie" de 
parașute. Pe toți acești spor
tivi de înaltă clasă, pe toți a- 
viatorii noștri, îi vom sărbători 
miine, conform tradiției, de 
Ziua aviației.

Viorel TONCEANU

(Urmare din vag. 1)

pioni mondiali, Botvinnik, 
Spasski și Smîslov.

Iar, în paralel, o strălucită 
carieră profesională, culmir.înd 
cu numirea, în 1973. ca șef de 
catedră la Institutul Politeh
nic din București, titularizat 
profesor universitar doi ani mai 
tîrziu, cu 12 volume publicate 
pe teme de referință ale cerce
tării științifice în domeniul me
talurgiei și electronicii.

Prof. univ. dr. Dolfi Drimer 
este unul din cei mai curoscuți 
specialiști români în robotica 
industrială. în tehnologia, ne
convențională (laser, jet de e- 
lectroni), în dezvoltarea de ma
teriale noi pentru industria 
metalurgică. Membru al Comi
siei de ciberr. etică a Academiei 
R.S.R.. al mai multor Academii 
științifice și Institute de peste 
hotare. îl auzim la radio, îl 
vedem pe micul ecran. în emi
siuni dedicate unor subiecte de 
stringentă actualitate din lumea 
științei, care interesează, în zi
lele noastre, milioane de oa
meni. Printre acestea — r.u în 
ultimul rînd — robotica, auto
matizarea.

Există o legătură directă în
tre aceste activități din avan
posturile științei contemporane 
și jocul de șah ? L-am lăsat pe 
Dolfi Drimer să ne răspundă : 
„Da, există ! Ca pasionat al 
șahului și ca cercetător știin
țific, pot spune eu certitudine 
că aceste domenii se imbină, au 
numeroase puncte comune. Lo
gica șahului poate ajuta Ia re
zolvarea problemelor de mate
matică. Cercetări noi, foarte in
teresante, se fac in această di
recție. Personal, ca șabist, mă 

tentează să-mi dedic o parte 
din timpul afectat lucrărilor de 
laborator, pentru adaptarea in- 
teligenții artificiale Ia tehnica 
șahului. Este un gind mai ve
chi al meu, încă de pe vremea 
cind făceam cunoștință cu fos
tul campion mondial Mihai 
Botvinnik, acum profesor uni
versitar și electronist de marcă, 
cu care am schimbat unele pă
reri asupra acestui pasionant 
subiect. Dacă vreodată calcula
toarele electronice vor ajuta o- 
mul și la tabla de șah... Dacă 
vreodată ii vor putea înlocui... 
Iată ipoteze cărora Ie vom gă
si, poale, rezolvarea. Dar nu 
numai relația om-mașină face 
puntea de unire intre șah și 
știință. Pe mine, ca jucător, ca 
sportiv, disciplina șahului m-a 
ajutat foarte mult să înțeleg 
cit de important este lucrul in 
colectiv, in echipă. N-am exce
lat. poate. în performanțe strict 
individuale, dar în cadrul unei 
echipe, fie ea de club sau na
țională. am știut totdeauna să 
mă mobilizez la maximum și 
să imprim același suflu colegi
lor mei. Ei bine, acest spirit 
de echipă, pe care l-am învă
țat atit de temeinic la șah, mi-a 
fost de imens ajutor în cerce
tarea ștințifică. unde astăzi nici 
nu se poate concepe o activi
tate fructuoasă decit in cadrul 
unor colective multidisciplinare. 
Spiritul de echipă, iată ce da
torez șahului, sportului".

Era într-o pauză a campiona
tului național de șah pe echipe, 
ediția 1984. la Eforie Nord. 
Profesorul universitar și maes
trul internațional Dolfi Drimer 
se pregătea să treacă la analiza 
unei dificile partide întrerupte. 
Per.tru echipa sa...

SE VA CUI
(Urmare

șansa meciului 
tajul succesului 
fel, in ultimul, 
nicit (in favoa 
înțelege) o... tr 
că în ultimele 
victoria a w>st

SERIA I : 
București :

Baia Marc :

Constanța :
SERIA a II-i
București :

Arad :
Cluj-Napoca

Birlad :

noastră. M-aș 
ncm și pe a... 
patrulea titlu 
dinamovist, doi 
clusiv „Cupa c 
peni**) și... doi 

Theodor Răc

Duminică, in Capitală

„FESTIVALUL TINEREȚII"
Dumlr.ică, baza sportivă „Automecanica" din Capitală — 

Șos. Olteniței — va găzdui, începînd de la ora 8. „Festiva
lul tinereții" (ajuns la cea de a 6-a ediție) — spectacol cul
tural artistic și sportiv. In prima parte a festivalului, vor 
avea loc intîlniri sportive la diferite discipline (fotbal, hand
bal. box, lupte, scrimă ș.a.). demonstrații susținute de elevii 
liceelor din sectorul 6, de tineri reprezentind mari tatre- 
prinderi : I.M.G.B., Danubiana, I.M.U.C., I.M.D.B. ș.a.

Va urma un spectacol cultural-artistic susținut de cîntă- 
reți de muzică ușoară și populară : Eva Kiss. Aurelian An- 
dreescu, Dorin Anastasiu, Tudor Heica. Elena Zamfira , de 
actori.

MECIURI FRUMOASE IN TURNEUL 

INTERNAȚIONAL DE BOX (Juniori)

In turneul final divizionar de popice 
DEBUT PROMIȚĂTOR

L BUCUR Șl LUMINIȚA SĂLĂJAN INI

IN „CUPA DINAMO" LA TE

Marți și joi, sala Titan Club 
din Capitală a găzduit un tur
neu internațional de box, la 
care au participat selecționatele 
de juniori ale orașelor 
Sofia, Varșovia și București. 
Reuniunile, bine organizate de 
Comisia municipală de box, cu 
sprijinul A.S. Timpuri Noi, s-au 
bucurat de o asistență nume
roasă. în partidele M. Benga 
(Buc.) b.p. P. Skutela (Varșo
via). V. Dincă (Buc.) b.k.o.2 I. 
Sotirov (Sofia), M. Roman 
(Buc.) b.ab.2 B. Troianov (So
fia), D. Dumitrescu (Buc.) b.p. 
L Guzganu (Buc.), învingătorii 
au îneîntat spectatorii prin pre
gătirea tehnico-tactică, frec
vența și eficacitatea ta' lovituri.

ALTE REZULTATE : A Am- 
zăr (Buc.) b.p. M. Abramov 
(Sofia), I. Guzganu (Buc.) b.p. 
A. Sismanof (Sofia). M. Crețu

FAVORIȚII — ÎNVINȘI ÎN SERIE

O caracteristică a reuniunii de 
Joi 14 iunie a constituit-o Infrîn- 
gerea pe toată linia a favoriților. 
In proba în care au concurat 
cal de valoare mai ridicată, Ră
sad, deși a ezitat la plecare, a 
mers formidabil în continuare, 
ajungînd în frunte, dar atacat 
de Sadău a cedat, galopînd pe 
linia de sosire și pierzînd și lo
cul al doilea. Hematita, bine 
condusă de tinărul Baicu, a.cîș- 
tigat, îmbunătățindu-și recordul 
carierei. Din aceeași formațiune 
Pașcă, a mai cîștigat Anunț. Tn 
altă alergare, Similoasca a fost 
întrecută de Ogor, care nu se 
prea văzuse în ultimele ieșiri,' 
ambii corectîndu-și recordul ca
rierei. într-o sosire strînsă, Suav 
a greșit chiar pe linia de so
sire, pierzînd locul întîi, cîști- 
gător fiind declarat Honorică. 
Felcer, bine susținut pe tot par
cursul de M. Ștefănescu, a făcut 
o cursă din cap în cap. re2is- 
tînd atacurilor date de Vatra, 

(Buc.) b.p. M. Șiștop (Varșovia), 
Â. Samov (Sofia) b.ab.2 A. Ma- 
nole (Buc.), G. Petre (Buc.) b. 
ab.2 G. Petrov (Sofia), V. Ni- 
culescu (Buc.) b.p. I. Sotirov 
(Sofia). M. Bote (Buc.) b.k.o.l 
D. Șulik (Varșovia), M. Dumi
trescu (Buc.) b.p. S. Nacev (So
fia), B. Troianov (Sofia) b.k.o.l 
R. Lăzăreanu (Buc.). Al. Pavel 
(Buc.) b.ab.3 D. Bujilov (Sofia),
M. Roman (Buc.) b.ab.3 M. Sta- 
movici (Varșovia), Gh. Anghel 
(Buc.) b.ab.l A. Ivanov (Sofia),
N. Dumitrescu (Buc.) b.ab.2E. Ef- 
timov (Sofia), M. Stamovici 
(Varșovia) b.ab.2 C. Grecu 
(Buc.), A. Golgota (Varșovia) 
b.ab.2 G. Constantin (Buc.). C. 
Bălțățescu (Buc.) b.ab.2 M. Ba- 
cinski (Varșovia) și A. Golgota 
(Varșovia) b.ab.l Z. Bujdarov 
(Sofia).

Daniel DIACONESCU — coresp.

Hațeganu și Oazan. în alergarea 
rezervată cailor de doi ani, Spe
ranța a fost în frunte, dar gre
șind mersul de cîteva ori a tre
buit să se mulțumească cu locul 
al doilea, alergarea revenind ie- 
pei Drobeta, care a acoperit 
parcursul fără greșeală.

REZULTATE TEHNICE. Cursa 
I : 1. Drobeta (Popescu) 1:46,9,
2. Speranța, 3. Laveta. Cota : 
cîșt. 1,40, ord. triplă 272. Cursa 
a Ii-a : 1. Anunț (Pașcă) 1:38,8, 
2. Sativa. Cota : cîșt. 2,80, ev. 65. 
Cursa a IlI-a: 1. Ogor (N. Gheor- 
ghe) 1 28,5, 2. Simileasca, 3. Per
soana. Cota : cîșt. 1, ev. închis 
820, ord. triplă 75. Cursa a IV-a :
1. Sadău (Dumitru) 1:25,7, 2.
Vigu, 3. Vrednic. Cota î cîșt. 9, 
ev. 60, ord. triplă 804. Cursa a 
V-a • 1. Honorică (Ionescu) 1:37,0,
2. Iezna, 3. Jertfa. Cîșt. 3, ev. 90. 
ord. triplă închisă 1007. Cursa 
a vi-a : 1. Felcer (M. Ștefănes
cu) 1:33,4, 2. Vatra, 3. Hațeganu. 
Cota : cîșt. 6, ev. 130, ord. triplă 
51, triplu cîșt. n—IV—VI închis 
1648. Cursa a Vil-a ; 1. Hematita 
(Baicu) 1:27,9, 2. Delicat. -Cota : 
cîșt. 8, ev. 36, ordinea 92.

MANGALIA NORD, 15 (prin te- 
lefon). Opt echipe feminine și 
tot atîtea masculine, care după 
asprele întreceri preliminare din 
seriile Sud și Nord ale Diviziei 
„A“ s-au clasat pe primele 
locuri, cucerind dreptul de parti
cipare la turneul final al com
petiției pentru desemnarea cam
pioanelor pe 1983—84, au început 
vineri dimineața dificila lor 
luptă pe arena din stațiunea 
Neptun. Iată protagonistele în 
ordinea intrării (stabilită prin 
tragere la sorți) pe pistele de 
ioc : C.S.M. Reșița, Voința Plo
iești, Voința Oradea, Laromet 
București, Electromureș Tg. Mu
reș, Voința București, Voința Tg. 
Mureș — deținătoarea titlului, 
Gloria București (la femei) ; 
Tehnoutilaj Odorheiu Secuiesc, 
Voința București, Metalul Hune
doara, Olimpia București, Elec
tromureș Tg. Mureș, Constructo
rul Galați, Aurul Baia Mare — 
actuala campioană a tării și 
Gloria București (Ia bărbați). în 
turneul final se joacă tur-retur, 
contra scor.

In reuniunea inagurală s-au 
confruntat, îndeosebi la femei, 
două tactici de start, unii antre
nori începînd jocul cu elemente 
tinere, iar alții au ales ca des
chizătoare de pîrtie sportive cu 
un bagaj bogat de cunoștințe 
tehnice. Disputele dintre jucătoa
rele experimentate șl cele dor
nice de afirmare au fost mult 
apreciate de public și s-au în
cheiat, pe o arenă extrem de 
pretențioasă, cu o serie de re
zultate de valoare internaționa
lă. Elena Andreescu (Voința

Astăzi și mii

FINALA CAMPIONATULUI DE GIMNASTICA 
AL ȘCOLILOR GENERALE

Astăzi și mîine, în organi
zarea secției de resort a Ministe
rului Educației și Invățămîntului 
șl Federației române de gimnas
tică, în Sala sporturilor din Tul
cea se va desfășura finala pe 
tară a Campionatului republican 
de gimnastică al școlilor genera
le. La feminin, ta întrecere vor 
fl prezente gimnaste și ansam
bluri de la Școala generală nr. 
11 Galați, Școala generală nr. 6 
Iași, Școala generală nr. 3 Tg. 
Jiu, Școala generală nr. 7 Reși
ța. Școala generală nr. 1. Făgă
raș. Școala generală nr. 64 Bucu
rești. Școala generală nr. 6 
Gheorgheni, Casa de copil nr. 2 
Bîrlad, Liceul industrial nr. 6 Sa- 
tu Mare șl Școala generală nr. 15 
Buzău. La masculin vor evolua 
echipe și gimnast! din Tîrgoviște, 
Suceava. Moldova Nouă. Craiova. 
Poiana Țapului. Tg. Mureș, Că
lărași, Satu Mare. Pitești, Baia 
Mare, Timișoara șl București.

în prima zi. astăzi, stat pro
gramate ansamblurile 1 de fete 
și săriturile băieți — dimineața, 
exercițiile individuale de sol-fete 
șl băieți — după-amiază ; dumi- 
mică — ansamblurile 2 de fete si 
băieți.

0 La Brașov s-a desfășurat re- 
eent „Cupa Brașovia", cu parti
ciparea a 112 concurente din mai 
multe secții de gimnastică rit
mică din întreaga țară. Iată pri
mele clasate la individual compus 
la cele patru categorii de cla
sificare incluse ta competiție: 
cat. a IV-a: Irina Bălănescu 
(Piatra Neamț) 27,60 p, Corina 

București), lidera echipei națio
nale, clasată pe locul 8 la re
centele C.M. de la Ljubljana și 
mai tînăra el adversară Ibolya 
Mathe (Voința Oradea), aflată 
încă la vîrsta Junioratului, au 
demonstrat o mare capacitate de 
mobilizare ta manșele decisive. 
Cu un plus de siguranță, orâ- 
deanca deține cu 444 p.d. (289 
la „pline” — 155 la „izolate”) 
cel mal bun rezultat Individual, 
deocamdată, fiind secondată de 
Elena Andreescu cu 438 p.d. 
(290—148). în prlm-planul deschi
zătoarelor de pîrtie s-a mai si
tuat și junioara din Tg. Mureș, 
Rodlca Baciu, notată cu 410 p.d. 
Iată clasamentul după primele 
schimburi : Voința Oradea 444, 
Voința București 438, Voința Tg. 
Mureș 412, Electromureș Tg. Mu
reș 410, Gloria București 404. 
C.S.M. Reșița 390, Voința Ploiești 
385 și Laromet București 363.

La ora efectuării convorbirii 
telefonice, la băieți conduce 
după primele două schimburi 
(din 4 echipe) Metalul Hunedoa
ra cu 1751 p.d. (principalul rea
lizator Nicolae Popa — 852), ur
mată de Tehnoutilaj Odorhei 
1646, Olimpia București 1629 și 
Voința București 1610. Urmează 
să intre în concurs jucătorii cu
noscutelor echipe Aurul Baia 
Mare, Electromureș Tg. Mureș. 
Gloria București și Constructorul 
Galați — formații cotate ca prin
cipale favorite ale turneului fi
nal. întrecerile se vor încheia 
duminică seara, cînd vor fi cu
noscute noile echipe campioane 
ale țării.

Troian IOANIȚESCU
e, la Tulcea

Stan (Brăila) 27,60 p, Daniela 
Niță (Piatra Neamț) 27,55 p; 
cat. a IlI-a: Elinor Milos (Timi
șoara) 27,75 p, Mihaela Popa (Ti
mișoara) 27.30, Mădălina Nica 
(Brăila) 27,10 p; cat. a H-a: 
Magdalena Graef 46,30 p, Sorina 
Savu 44,75 p. Anca Zota 44,65 p 
(toate din Brașov); eat. I: Mi
haela Mlrică (Brăila) 46,55 p. 
Laura Leoveanu (Timișoara) 44,55 
p. Anca Boloha (Brăila) 44,45 p.

Carol GRUIA, coresp.

LA BUZĂU, „TOPUL 12“ 
AL CADETILOR LA TENIS 

DE MASA
Din inițiativa C.J.E.F.S. Buzău 

se organizează, astăzi și miine, 
prima ediție a „Cupei Buzău** la 
tenis de masă, de fapt „Top 12“ 
pentru cădeți, la care vor par
ticipa cei mai buni tineri jucă
tori din întreaga țară. Organiza
tă după modelul „topului* pen
tru seniori, această competiție 
poate contribui la dezvoltarea a- 
cestei discipline. Participă, deci: 
Anca Cheler, Emilia Ciosu, Cris
tina Catană, Anda Gîrbină, Ma
ria Bogoslov, Cristina Enulescu, 
Daniela Stanciu, Antoanela Plă- 
ianu, Mihaela Chiriță, Lidia Co- 
roian, Iulia Rășcanu, Daniela 
Mușetoiu (feminin), C. Creangă, 
R. Revisz, E. Simion, D. Mihuț, 
I. Mihalache, T. Hatman, D. Cio- 
cîrlie, Z. Zoltan, D. Cioca, A. 
Căldare, G. Anastasiu, G. Sava.

S-a încheiat „Cupa Dinamo“ la 
tenis, cîștigători fiind Laurențiu 
Bucur și Luminița Sălăjan. Fără 
a avea o valoare tehnică și spec
taculară deosebită, în absența 
primilor tenismani ai țării, aflațl 
la turnee peste hotare, concursul 
a dat cîștig de cauză celor mai 
constanți jucători de la începutul 
anului. Bucur este la a treia 
victorie consecutivă (după con
cursul de selecție și „Cupa Stea
ua*). Adversarul său din finală, 
Florin Chiru, se află, credem, în 
revenire de formă. Luminița Să
lăjan, foarte muncitoare în te
ren, exemplu pentru mai tinere
le colege, a învins-o pe Monica 
Radu într-un meci echilibrat 
doar în prima parte.

Rezultate t< 
finală : Laurei 
mo) —------
6—1, 6—5 
— I. Șesi _ 
șl Chiru — B.
6—4) ; feminin, 
Sălăjan (Polite 
Monica Radu I

stT^in

6—1 (în semifir 
Taloș, Dinaâpo 
Radu — CJCPC
6—3, 6—3) ; du 
Hnat, M. Savi 
Bucur, S. Poj 
6—2 ; dublu fl 
jan, C. Fopes 
C. Raicovici (S 
6—2, 6—3. i

Dd

„CUPA MUREȘUL- LA BADMII
Frumoasa sală a sporturilor 

din Tg. Mureș a fost gazda unei 
competiții de mare popularitate 
și atractivitate : concursul inter- 
județean de badminton „Cupa 
Mureșul* (ediția a Vl-a), orga
nizat de Comitetul județean 
U.T.C. în colaborare cu C.J.E.F.S, 
și înscris sub genericul „Dacia- 
dei*. Ceea ce se cuvine notat, 
în primul rînd. este propaganda 
făcută evenimentului de către 
inimosul colectiv al Comisiei ju
dețene de specialitate în Munici
piu și în localități Reghin.
Sovata, Luduș. Așa se face că 
întrecerile celor peste 80 de par
ticipant! din județele Caraș-Se- 
verin, Bacău, Covasna, Timiș, 
Harghita, Hunedoara, Mureș și 
municipiul București, au fost ur
mărite de numeroși spectatori, 
îndeosebi tineri și copii, cuce
riți de frumosul joc cu racheta 
și „fluturele* de plastic.

Cîștigătorli celei de-a vf-a edi
ții a „Cupei Mureșul": simplu 
fete — Erika Stich (Electromureș

„CUPA DINAMO"

LA CICLISM PE VELODROM
Recent, pe pista velodromului 

Dinamo s-au desfășurat întrece
rile de ciclism dotate cu „Cupa 
Dinamo*. Deși condițiile de con
curs nu au fost dintre cele mai 
bune (vîntul a suflat tare, în 
rafale) cicliștii au oferit între
ceri dinamice, echilibrate, sol
date cu rezultate bune. Iată-le: 
juniori mici, 200 m lansat, 12 
concurenți : 1. M. Alexiu (Di
namo) 12,3, 2. S. Chiosolu
(C.S.S. 1) 12.8. 3. R. Cîrlan (Sti- 
rom) 12,8 ; juniori mari, 200 m 
lansat, 14 concurenți : 1. M.
Cleonic (Dinamo) 12,0, 2. VI. Bu- 
duroi (lot de juniori) 12,3, 3. L. 
Kovacs (Voința Arad) 12,4 ; adi- 
țiune de puncte juniori mici, 21 
concurenți, 20 ture cu sprint la 
fiecare două ture : 1. M. Alexiu 
(Dinamo) 17 puncte, 2. M. Paras- 
chlv (Dinamo) 15 p, 3. C. Balint 
(Voința) 15 p ; juniori mari, 29 
concurenți, 30 ture, cu sprint la 
fiecare două ture : 1. M. Cleonic 
(Dinamo) 27 p. 2. Fl. Sandu 
(C.S.S. 1) 27 p. 3. Gh. Nefliu (Vo
ința) 24 p : seniori, viteză tur
neu : 1. G. Ion (Dinamo) 11,3, 
3 victorii, 2. C. Ciulei (Steaua) 
11,8, 2 victorii, 3. I. Gache (Di
namo) 12,3, o victorie.

Competiția a fost foarte bine 
organizată. primii trei clasați 
primind diplome și premii. (H.S.)

Tg. Mureș), sin 
rin Banu (Glor! 
blu (f) — Erild 
ma (C.S.M. Eld 
(b) — Ștefan B 
(Gl. Timișoara)! 
Csila Cozma-Iu] 
Electromureș ’ll 
C.S.M. Electron! 
mișoara. VoințJ 
Dej. Cîștigătord 
minate frumoaq 

Constantin
LU^^OR

TURNEE INn
Azi și mîine! 

din loturile 
participa la dd 
ționale.

La Ostrava 
turneul vnteri 
greco-romane 
Nicolae Onica 
Cișmaș (52 kd 
(57 kg), Consd 
Vasile Andrei J 
Grigoraș 
Eugen Hupcă.

La Skoplje, 
pionatelor il 
lupte libere al 
vor încerca J 
Neagoe (48 ks 
(52 kg). Cipria 
Vasile Pușcașd 
nor — Alexan

LG
LA LOZUL 
TURISMELC 
cîștigat red

—J.



ȘTE NOUA CAMPIOANĂ LA RUGBY competițiile fle handDai
DQ0 1)

avind avan- 
tur. De alt- 

l s-a stator- 
noastră, se 
e, in sensul 
ici - intilniri 
:u tfe partea

al echipei Steaua) : „Jucăm pe 
o singură carte : victoria ! Di
namo este o echipă rutinată și 
știu că va fi greu s-o „păcă
lim". Dar consider că tinerețea 
formației noastre poate veni de 
hac experienței. De altfel, tot 
meciul îl pun sub semnul lup
tei dintre noul val al rugbyului

de Ia Raia Marc

PAIITIDf SPt CTACUIOASE

Divizia ,,A“
* la ora bilanțului

H MM MULTE CARTONAȘE DECÎT PUNCTELE ftEALIZAIE ÎN CAMPIONAT!

iOGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI

R.C. GRIVIfA ROȘIE — C.S.M. SIBIU (în tur : 
12—3)
stadion Parcul Copilului, ora 8,30, M. Vătui 
(Buc.)
DINAMO — STEAUA (18—15)
stadion Parcul Copilului, ora 10 Th. Witting 
(Buc.)
SPORTUL STUDENȚESC CONSTRUCȚII — 
POLITEHNICA IAȘI (7—7)
stadion Tei, ora 10, I. Davidolu (Buc.)
ȘTIINȚA CEMIN — POLITEHNICA TIMIȘOARA 
(9-7)
teren Recea, ora 11, C. Cristăchescu (Buc.) 
FARUL — ȘTIINȚA PETROȘANI (10—16) 
stadion Farul, ora 9,30, Gh. Huștiu (Buc.)
MAȘINI GRELE OLIMPIA — T.C. IND. MIDIA 
<4—«)
stadion Olimpia, ora 9,30, șt. Crăciunescu 
(Buc.)
RAPID BUC. — C.S.M. SUCEAVA (4—16) 
stadion Tineretului IV, ora 9.30, FI. Dudu 
(Buc.)
GLORIA P.T.T. — VULCAN BUC. (12—27) 
stadion Gloria, ora 9,30, C. Udrea (Buc.) 
UNIVERSITATEA 16 FEBR. — METALURGIS
TUL CUGIR (0—16)
stadion Babeș. ora 10. I. Vasilică (Buc.) 
RULMENTUL — RAPID BUZĂU (10—16) 
stadion Rulmentul, ora 9,30, FI. Tudorache 
(Buc.)

ira s-o obți- 
•a ! Ar fi al 
ru mine, ea 
i jucător (in- 
ionilor euro- 
■a antrenor", 
cu (antrenor

•

GÂTORI

e. Masculin, 
Bucur (Dina-

tlă : Luminița 
i București) —

nostru (Steaua) și „vechea gar
dă" (Dinamo). Anticipez un 
frumos spectacol care — sper
— se va transforma intr-o săr
bătoare a rugbyului nostru". 
(D.C.)

Iată și echipele (probabile) 
comunicate de cei doi antrenori: 
DINAMO : Petre — FI. Ionescu 
(Chiricencu). I. Constantin, 
Marghescu. Aldea — Podărescu 
(I. Constantin), Paraschiv — 
Stoica (Marin) Borș (Vereș), 
M. Zafiescu — Dărăban (Ve
reș), Caragea (Borș) — Țurlea 
(Simion), Gh. Ton (Meszaroș), 
C. Gheorghe. STEAUA : Codoi
— Hodorcă. David, M. Toader, 
Fuicu — Er.ache (Alexandru), 
Coman (Suciu) — Rădulescu, 
Murariu (Giugăl). C. Florea (L. 
Constantin) — M. Ionescu. Țe- 
puricâ — Cioarec, Moț (Mun- 
teanu), G. Dumitrescu (D. Căi- 
naru).

ÎN ZIUA INAUGURALA
BAIA MARE, 15 (prin telefon). 

După o frumoasă festivitate de 
deschidere, în sala „Dacia- din 
localitate, au început vineri 
competițiile internaționale orga
nizate cu prilejul împlinirii a 10 
ani de existență a lui Handbal 
Club Minaur Baia Mare. Specta
torii au avut prilejul să vadă e- 
voluînd echipe cu stiluri dife
rite, să asiste la jocuri specta
culoase și să aplaude faze de 
handbal rapid.

în competiția internațională re
zervată juniorilor formația polo
neză Unia Tarnow — mal puter
nică, mai bătăioasă — a dispus 
de Selecționata Sud-Baden (R. F. 
Germania) cu 26—20 (10—8). In 
cealaltă partidă. CI. sportiv șco
lar nr. 2 H.C. Minaur Baia Mare a 
Întrecut, după o primă repriză 
echilibrată, pe C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca cu 24—18 (11—11).

In debutul întrecerii seniorilor, 
H.C. Minaur Baia Mare a jucat 
cu Politehnica Timișoara. Un 
meci dominat din minutul 7 și 
pînă în minutul «o de elevii an
trenorului Lascăr Pană, care in 
multe din minutele acestei tntfl- 
nlri au făcut o adevărată demon
strație, oferind numeroșilor spec
tatori din tribune combinații 
spectaculoase și goluri de chlno- 
gramă. Flangea, Rădulescu, Ml- 
roniuc și micuțul Marta au rea
lizat cascade de goluri, detașînd 
evident, In joc și pe tabela de 
marcaj, echioa maramureșeană. 
Scor final : 14—21 (17—7), prin
punctele marcate de Flangea 11, 
Rădulescu 7, Mironluc 6, Marta 
5, N. Voinea 2, Gnand, Stamate 
șl Porumb pentru H. C. Minaur, 
respectiv de Iancovid 7, Dobres- 
cu 4, Giurgea 3, Ianto 2, Knuff 
î, Baranga, Pleșca șl Ionescu. Au 
condus bine T. Cure! ea (Bucu
rești) și C. Cristea (Constanța).

In celălalt meci, selecționata 
S.U.A. a întrecut echipa Steaua 
(fără jucătorii din lotul olimpic) 
cu 33—27 (19—13). Cele mal multe 
goluri : Djokovich 7, Lash 6, Sto
ry 5, respectiv Drăgăniță 9. Ma
rian 5, Birtalan 4.

Competiția continuă sîmbătă 
după-amiază, duminică diminea
ță și duminică după-amiază.

Hristache NAUM
mo) 4—6, 6—4. 

Sălăjan - C. 
, fi-7, 6—4 și 
u. Politehnica 
masculin : E. 
Hnamo) — L. 
Dinamo) 6—0. 
in : -L. Sălă- 
- G. Precup

U.T.A.) 4—6.

STĂNESCU

N
băieți — Flo- 
mișoara), du- 
ich-Csila Coz- 
nureș), dublu 
-loan Molodeț 
blu mixt — 
îzlvjek (C.S.M, 
). Pe echipe: 
, Gloria Ti- 
1. Gheorghiu- 
e-au fost în- 
jfee și premii, 

coresp.

AȚIONALE
itătorl români 
:zentative vor 
irnee lnterna-

concura, la 
îal rde lupte 
Cehoslovaciei. 
48 kg). Mihai 

icolae Zamfir 
Uță (62 kg), 

'0 kg) și Ion 
. (ăntrenor —
prilejul cam- 

iaționale de 
ugoslaviel, tși 
je Gheorghe 
porinel Bîrcu 
adu (90 kg) și 
o kg). Antre- 
Geantă.

„CUPA DE VARĂ" LA ÎNOT
(Urmare din pag. 1)

loare mondială, cum de altfel 
a reușit și Carmen Bunaciu, 
cronometrată în 1:02,80.

Dintre performerii primei 
zile a mai ieșit în evidență 
Robert Pinter, învingător în 
cîteva curse, dar mai ales au
torul a nu mai puțin de trei 
recorduri naționale: seniori la 
400 m liber (unde a arătat că 
nu mai are mult pînă va coborî 
sub granița celor 4 minute) și 
de juniori la 200 m 
4x100 m liber (alături 
lalți trei băimăreni). 
șit, să amintim al 
record al zilei, realizat 
ra Sachelarie la 50 
(D. St.).

mixt și 
de cei- 

în stîr- 
patrulea 
de Lau- 

m liber.

Rezultate : 200 m bras (m) ; 1. 
D. Drăgulet (Lie. 37) 2:34,75 ; 2. 
A. Toth (C.SȘ. Reșița) 2:34,79 ; 
3. G. Szabo (Steaua) 2:40,28 ; 
200 m bras (f) : 1. Andrea Hideg- 
kuti (C.S.M.S. Baia Mare) 2:44,70 ;
2. Ligia Cozma fC.S.M.S.) 2:47,61 ;
3. Gyonev Millitz (C.S.M.S.)
2:47,91 ; 400 m liber (b) : 1.
R. Pinter (C.S.M.S ) 4:04,00 — rec. 
sen. și juniori (v.r. : Pinter : 
4:04.72) ; 2. C. Negrea (Dinamo) 
4:08.64 : 3. B. Nan (C.S.Ș. Plo
iești) 4:10,45 : 400 m liber (f) : 1. 
Anca Pătrășcoiu (C.S.M.S.) 4:19,35: 
2. EnikS Palencsar (C.S.M.S.) 
4:21,30 ; 3. Teodora Hauptricht
(C.S.M.S.) 4:26.93 : 100 m spate
(b) : 1. L. Tache (Steaua) 1:02,90:
2. M. Mandache (Dinamo) 1:03,46:
3. L. Voiculet (C.S.Ș. Brăila)
1 :03,52 ; 100 m spate (f) : 1. Anca 
Pătrășcoiu 1 :02,55 ; 2. Carmen

Bunadu (Dinamo) 1:02,80 ; 3. Iu- 
lia Mateescu (C.S.Ș. Ploiești) 
1:05,80 ; 200 m mixt (b) ; 1. F. Vi- 
șan (Dinamo) 2:12,35 ; 2. O. Bă- 
culeți (C.S.Ș. Reșița) 2:14.53 ; 3. R. 
Pinter 2:14,79 — rec. juniori (v.r. : 
C. Ponta : 2:15,18) ; 200 m mht 
(f) : 1. Iulia Mateescu 2:25,19 ; 2. 
Npemi Lung (C.S.M.S.) 2:28,53 ’,
3. Maricica Culică (C.S.M.S.) 
2:23,70 ; 4X100 m liber: 1. C.S.M.S. 
I Baia Mare (Pinter, Grumaz, Bu
că tură, Mitache) 3:52,40 — rec. 
juniori (v.r. : 3:54,4) 2. Lie. tnd.
Buc. 3:58,60 : 3. C.S.M.S. II 4:03,00; 
4X100 m liber (f) : 1. C.S.M.S. 1 
4:06,53 ; 2. C.S.M.S. II 4:17,20 ; 3. 
C.S.M.S. in 4:20,14 ; 50 m libef 
(f) — tentativă de record : 1. Lau
ra Sachelarie (C.S.Ș. Brăila) 27,04 
— rec. senioare (v.r. : Sachelarie 
27.36).

întrecerile continuă azi (ore 
10,30 și ora 17,30) și se încheie 
prin reuniunile de mîine (ora 10 
și ora 16,3Q).

„MEMORIALUL AMZA PELLEA"
LA PESCUIT SPORTIV

AUTOTURISMELOR
de-al 16-lea auto
turism TRABANT 
601-combi ! Seria

marilor cîștigători 
în autoturisme ți 
bani, ai acestei e- 
misiuni de mare 
popularitate, va 
continua ! între cei 
mai proaspeți cîș
tigători se numără 
și Emilian Ivanov 
din Lupeni (în ima
gine), alături de 
care puteti fi si 
dv„ dar ' NUMAI 
PROCURÎNDU-VĂ 
„LOZUL IN PLIC” !

Asociația vînătorilor și pesca
rilor sportivi „Sitarul" din Ca
pitală a organizat (în condiții 
excelente) prima ediție a „Me
morialului Amza Pellea". Pe 
standuri au fost prezenți 35 de 
pescari, componenți ai celor 7 
echipe, printre care una a ac
torilor și alta a juriștilor. La 
această primă ediție, cupa a 
revenit A.V.P.S. „Lunca", si
tuată pe locul I cu 11 puncte, 
la egalitate cu „Sitarul", locul 
III revenind A.V.P.S. „Acvila", 
12 p. La individual, pe primele 
locuri : 1. Gheorghe Iana („Ac
vila) 3 300 p. 2. Victor Simion 
(„Lunca") 2 960 p, 3. Victor 
Stoica („Lunca") 2 175 p. Dintre 
actori s-a remarcat Eugen Fî- 
nățeanu. iar dintre juriști, Cor
nel Niculescu.

• Mîine are loc tragerea LOTO 
2, una dintre cele mai atractive 
forme de participare 
mele Loto-Pronosport. 
constă în efectuarea 
nuare) a 3 extrageri, 
numere, fiecare alcătuită din cite 
4 numere diferite. La tragerile 
LOTO 2 se pot obține și auto
turisme ! Doar astăzi vă mal pu
teți procura bilete cu numerele 
preferate, mîine biletele vînzîn- 
du-se numai gata completate. 
Tot astăzi vă mai puteți depune

ia siste- 
Tragerea 

(în conti- 
dln 75 de
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• Asemenea „recorduri"
Reușita unei comnetitii. 

mai ales de nivel national, 
cum este campionatul Divi
ziei „A“. depinde de o serie 
de factori, care se intercon- 
ditionează. plecînd de la rea
lizările tehnico-tactice. de 
la acumulările fizice pînă 
la asa numitul antrenament 
invizibil adică viata si com
portamentul sportivului din
colo de incinta stadionului.

In acest ansamblu de factori. 
DISCIPLINA își are locul ci 
bine stabilit, un rol maior in 
reușita unei partide, a com
petiției în general. Iată de 
ce. acum, la ora retrospective
lor. privind campionatul Di
viziei ..A" — ediția 1983/84. ne 
vom opri în rândurile de fată 
asupra acestui aspect. De 
care cluburile, antrenorii și 
iucătorii au avut obligația 
să-1 trateze permanent cu toa
tă seriozitatea si răspunderea. 
Mai mult pentru a-i stimula 
De cei corecti. Dentru a pro
mova si mai mult spiritul de 
sportivitate (conform exigen
tei forurilor internaționale. 
F.I.F.A. si U.E.F.A.. care, am 
văzut, sancționează cu o as
prime tot mai mare abaterile 
de pe teren) ziarul nostru a 
initiat „Trofeul fair-play 
Sportul”, al cărui clasament 
final oferă multe concluzii si. 
eventual, măsuri pentru viito
rul sezon compctitional.

Dar cum s-a prezentat sub 
aspect disciplinar campiona
tul Diviziei ,.A“. recent în
cheiat ?

Un răspuns general ar suna 
cam asa : SI CU PLUSURI. 
SI CU MINUSURI. SATIS
FĂCĂTOR — pentru că numă
rul cartonașelor galbene, fală 
de precedenta ediție, a scăzut 
de la 726 Ia 520. iar cel al car
tonașelor roșii (al eliminărilor 
de pe teren), de Ia 35 la 26. 
NESATISFĂCĂTOR — pentru 
că numărul abaterilor se men
ține, totuși. Ia o cotă inadmi
sibilă. pentru că unele e- 
chipe acumulează mai mul
te cartonașe galbene decît... 
punctele pe care le realizează. 
Unii fotbaliști — din Dă-

PROGRAMUL Șl ARBORII
ETAPEI DE MlIHE
A DIVIZIEI ,.B“

SERIA I : F. C. Constanța — 
Metalul piopeni : M. Popescu 
(Craiova), Dunărea Călărași — 
Olimpia Rm. Sărat : M. Constan- 
tinescu (București), C.S.M. Bor- 
zești — Gloria Buzău : J. Grama 
(București), Oțelul Galați — Chi
mia Fălticeni : L. clucu (Bucu
rești), Gloria Bistrița — C.S.M. 
Suceava : FI. Scoicaru (Alexan
dria), Progresul Brăila — Parti
zanul Bacău : E, Mustață (Bucu
rești), Prahova Ploiești — Delta 
Tulcea : Al. Mustățea (Pitești). 
Ceahlăul P. Neamț — Unirea 
Slobozia : A. Mițaru (Hm. Vil- 
cea), Unirea Focșani — C.S. Bo
toșani : M. Ștefănoiu (Tg. Jiu).

SERIA A II-A : Progresul Vul
can București — F.C.M. Brașov: 
M. Stănescu (Iași), Șoimii I.P.A. 
Sibiu — R.O.V.A. Roșiori : V. 
Tltorov (Drobeta Tr. Severin), 
Automatica București — Unirea 
Alexandria : C. Manda (Reșița), 
Aluminiu Slatina — I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe : I. Pătruț (Timișoara), 
Chimia Tr. Măgurele — Metalul 
București : M. Neșu (Oradea), 
Carpațl Mîrșa — Chimica Tîrnă- 
veni : V. Donțiu (Galați), Gaz 
metan Mediaș — Dinamo Victoria 
București : V. An to hi (Iași), Ni- 
tramonia Făgăraș — Avîntul Re
ghin : D. Vatran (Arad), Con
structorul Craiova — Autobuzul 
București : A, Nicolescu (Pi
tești).

SERIA A III-A: C.F.R. Caran
sebeș — Rapid Arad : C. Pădu- 
răriței (Oradea), Minerul Motru
— Industria sirmei C. Turzil : 
C. Teodorescu (Buzău), Aurul 
Brad — „U“ Cluj-Napoca : I. 
Crăciunescu (Rm. VÎIcea), U.T.A.
— C.F.R. Timișoara : M. Nicu
lescu (București), Gloria Reșița
— Someșul Satu Mare : I. Tă- 
nase (Tîrgoviște), Politehnica 
Timișoara — Armătura Zalău : 
O. Streng (Oradea), Steaua 
C.F.R. Cluj-Napoca — C.S.M. Re
șița : V. Onu (Predeal), Minerul 
Cavnic — Metalurgistul Cugir : 
Fl. popescu (Ploiești), Olimpia 
Satu Mare — Minerul Lupeni : 
S. Burlacu (Gh. Gheorghiu-Dej).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
și buletinele pentru concursul 
PRONOSPORT de duminică I
• Continuă seria marilor cîș- 

tiguri de autoturisme la LOZ IN 
PLIC ! în fiecare miercuri și vi
neri, la sediul Administrației de 
Stat Loto-Pronosport, se înmî- 
nează numeroșilor cîștigători la 
cele 4 sisteme tradiționale de 
joc actele de proprietate și, de-

au stabilit sp. .studențesc, Jiul, Con inul, (. s. Tîrgoviște...
cate, chiar componenți ai echi
pei naționale — au devenit 
niște nedoriti recordmani in 
materie, pentru ei (vom vedea 
în rîndurile de mai ios). car
tonașul însemnînd... floare 
la ureche. 12 din cele 18 divi
zionare ..A" au pierdut în 
trofeul sportivității mai mult 
de jumătate din puncte ț mai 
mult. Universitatea Craiova 
are si o „datorie" de 5 puncte, 
consecință principală — pără
sirea terenului de ioc în me
ciul cu Sportul studențesc, caz 
pe care prima divizie nu !-a 
mai cunoscut ! Asta ar fi.
sub aspect disciplinar una
din tristele amintiri ale a-
cestui campionat. Campionat 
care s-a încheiat la fel 
de urit. După ultimul meci 
restantă. A.S.A. — Dinamo, o 
nesăbuită ieșire a muresa- 
nului Gali (într-un meci fără 
nici o importantă) a determi
nat comisia de disciplină să 
administreze o sancțiune, cu 
care eram obișnuit! doar la 
Divizia ..C“. 12 etape suspen
dare ! Așadar. campionatul 
s-a încheiat cu un alt regre
tabil ..record", ca să nu mai 
amintim și de cele 4 etape de 
suspendare date Iul Costin. 
colegul lui Gali, si tot în acel 
meci.

Acesta a fost finalul de cam
pionat. Dar Dină atunci 7 
Universitatea Craiova c-a 
văzut de 5 ori cu tocători eli
minați (Donose. Cirtu si Un- 
gureanu, ultimul de trei ori. 
un adevărat record...), S. C. Ba
cău — cu trei eliminări (Pe- 
noff. Soiman. Arieni). Chimia 
(Basno — de două ori). C. S. 
Tîrgoviște (Cojocaru si Agiu), 
Politehnica Iasi (Biro I — 
de două ori). Steaua (FI. Ma
rin si Stoica), F. C. Argeș (M. 
Zamfir și Dumitrache II) — 
toate cu cite două eliminări. 
Corvinul. Sportul studențesc. 
Dunărea C.S.U.. F. C. Bihor. 
F. C. Baia Mare. Jiul. A.S.A. 
si Rapid — cu cîte o elimi
nare. Se cuvine să evidențiem 
frumoasa performantă a e- 
chfpelor Dinamo. Petrolul 
(care a luptat din greu — dar. 
din păcate, fără succes — să 
scape de retrogradare) si F. C. 
Olt. care Jiu au avut vreun 
tocător eliminat I Cît pri
vește pe cei cu cartonase gal
bene — pentru atftea si atitea 
abateri, ca joc dur. proteste — 
aici ..lider” e Munteanu 11. eu 
10 cartonase galbene (cît ar

fi stat pe tușă dacă s-ar fi 
dublat etapele de suspen
dare. cum se proceda altă
dată ?). urmat de colegul său 
de club lorgulescu si tîrgovis- 
teanul Niculescu — eu cîte 8 
cartonase. Bogdan. Varga, 
Cincă — 7 Negrită. Eduard, 
Tătăran. Văetus. Sertov. Sig- 
mirean — 6. Pe echipe Spor
tul studențesc, din nou în 
frunte, cu 43 de cartonașe 
galbene (si în ediția preceden
tă această echipă a avut 
cele mai multe cartonase — 
51, ceea ce ar trebui să dea 
de gîndit conducerii clubului, 
antrenorilor care au răspuns 
de pregătirea iucătorilor). 
urmată de Jiul si Corvinul — 
cîte 38. C. S. Tîrgoviște și 
Steaua — cîte 37. Din păcate, 
pe lista celor care au abdicat 
de la disciplină, de la iocul 
corect se află si fotbaliști ti
neri. de real talent — Sertov 
si Eduard, de pildă —. ceea ce 
le poate dăuna în realizarea 
deplină ca jucători.

Ne vom opri aici eu exem
plele. Nu mai înainte însă DE 
A AMINTI ANTRENORILOR. 
CONDUCĂTORILOR DE SEC
ȚII. CLUBURI SI ASOCIA
ȚII DE DATORIA CE O AU 
DE A ÎMBUNĂTĂȚI PERMA
NENT MUNCA DE EDUCA
ȚIE CU SPORTIVII. O MUN
CA DE PREVENIRE A ABA
TERILOR SI NU DE CON
STATARE A ACESTORA, ur
mate de măsuri neeficiente 
(uneori) luate doar... de ti
chii lumii. Degaiarea osten
tativă a balonului cînd io
cul este oprit e tratată, de re
gulă cu multă ușurință 'chiar 
si de către arbitri), lucru care 
nu se întîmplă în meciurile 
internaționale, unde am vă
zut că. uneori. se soldează 
chiar cu eliminarea de ne te
ren. Pentru a avea un cam
pionat bun. echipele trebuie să 
dea dovadă si de o DISCI
PLINA EXEMPLARA de res
pect fată de partenerul de ioc. 
fată de arbitru si public. în 
practicarea unui foibal în 
spiritul regulamentului de 
angajament. bărbătesc. dar 
corect. Or din punct de ve
dere al disciplinei. ultimul 
campionat al Diviziei .A" 
a arătat că mai sint destule de 
făcut. că — vorba zicalei — 
mai este încă mult loc de mai 
bine.

Constantin ALEXE

3 puncte pentru victorie ?

„S AR DECLANȘA 0 EMULAȚIE IN RiNDURILE 
ANTRENORILOR SI JUCĂTORILOR

9

IN BENEFICIUL FOTBALULUI “
-este opinia antrenorului Costică Radulescu

Coslici Rădulescu, antrenorul 
echipei Sport Club Bacău, este 
un om căruia Ii place să spună 
lucrurilor pe nume, să fie 
franc, concis și să țină la o- 
pinia sa. I-am solicitat-o eu 
privire la sondajul nostru care 
vizează un alt punctaj ta cla
sament, adică de a se acorda 
nu două (ca pîtă acum), ci 
TREI PUNCTE pentru victorie.

„Eu, unul, ne-a spus el, stat 
și voi rămîne adeptul jocului 
ofensiv, cel care asigură dez
voltarea. progresul fotbalului. 
Sport Club, de exemplu, nu 
este o echipă care atunci cînd 
joacă in deplasare mizează to
tul pe apărare. Dimpotrivă. Nu 
cu mult timp în urmă, s-a sal
vat dintr-o situație grea ata- 
cînd și cîșiigind Ia Cluj-Napo
ca, reirogradînd atunci clujenii ! 
Mai mult. în campionatul tre
cut. noi am obtinut în depla
sare trei victorii, ca și cam
pionii țării ! Am jucat ofensiv, 
dar am fost deficitari la fina
lizare și aceasta este problema

sigur, autoturismele respective. 
Vom reveni cu amănunte.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 15 IUNIE
Extragerea I : 68 56 73 70 

41 15 33 5 31
Extragerea a II-a : 24 82 54 

27 14 4 55 44 23.
Fond total de cîștiguri : 

882.288 lei, din care 98.781 lei 
report la categoria 1.

noastră, de fapt a intregului 
nostru fotbal. Cînd vom reuși 
să transformăm cit mai multe 
din acțiunile noastre ofensive, 
vom urca și mai mult in cla
sament și vom satisface preten
țiile propriilor suporteri...”

Că echipa băcăuană a jucat 
tranșant in campionatul trecut 
O confirmă și faptul că ea are 
la activ doar 5 meciuri egale, 
ca și Steaua. Doar F.C. Argeș 
le.„ depășește la acest capitol, 
cu cele numai 4 egaluri.

„Mărirea zestrei de puncte 
pentru victorie, a continuat ar- 
trenorul C. Rădulescu. va avea, 
indiscutabil, două efecte de 
bun augur. Se va crea o emu
lație in rindul echipelor, al ju
cătorilor și mai ales al nostru, 
al antrenorilor. Vor exista mai 
multe preocupări în privința 
căutării unor „scheme", a unor 
idei privind îmbunătățirea ata
cului. Se va declanșa, cred eu, 
și o campanie, la toate nivelu
rile, pentru formarea oamenilor 
de gol încă de Ia copii. In al 
doilea rînd. în tribunele sta
dioanelor se va reîntoarce pu
blicul care ne-a părăsit în ul
timii ani. și noi nu trebuie să 
uităm nici un moment că ju
căm pentru cei ce vin să ne 
aplaude. Iar cînd e vorba de 
aplauze, cele mai multe golurile 
Ie declanșează. Consider deci că 
prin punctul în plus care se 
va acorda pentru victorie, in
diferent de terenul pe care se 
joacă, se va face un prim pas 
spre revenirea Ia scopul jocu
lui — golul".
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’Fotbal 11 Șfarneul final
TINERII NOȘTRI FOTBALIȘTI

IN FINALA TURNEULUI
DE LA BANGKOK I MULT MAI COMPLICAT Programul

BANGKOK, 15 (Agerpres). — 
Vir.eri s-au disputat meciurile 1 
retur ale semifinalelor turneu
lui internațional de fotbal pen
tru echipe de tineret de la 
Bangkok. Selecționata Româ
niei, care pierduse în primul 
meci cu 0—1 în fața echipei 
U.R.S.S., a reușit de data a- 
ceasta un joc mult mai bun, 
obținînd victoria cu 2—0 ș_l, 
totodată, calificarea ir.' finala, 
Fotbaliștii români vor disputa 
locul I în compania selecțio
natei Thailandei.• De la secretariatul Uniunii
europene de fotbal s-a anunțat că 
tragerea la sorți a meciurilor din 
noua ediție a Cupelor europene 
va avea loc în ziua de 10 iulie, 
la Geneva. „ „ . , .• Echipa braziliană S.C. Inter-
nacional a susținut un meci la 
Hong Kong cu o selecționata lo
cală, pe care a învins-o cu 5—0 
(4—0). Joao Neto a înscris trei 
goluri. „

a Echipa Heraklis (Grecia) a 
intîlnit, la Brisbane, selecționau 
secundă a Australiei cu care a 
terminat la egalitate : 0—0.
• In «tapa a 9-a a campio

natului suedez : A.I.K.
Hammarby 1—0, Elfsborg
Halmsdad 1—2, Gefle — Kalmar 
0—0, I.F.K. Goteborg — Oergryte 
3—0, Malmo F.F. — Norrkoping
1— 1, oester — Brage 1—0. Pe
primele locuri : A.I.K. 18 p, 
I.F.K. Goteborg șl Hammarby 
cite 12 p. , „ .• în Finlanda, după 9 etape, 
trei echipe se află la egalitate: 
Helsinki J.K., nves șl Valkeako- 
ski cu cîte 13 p. Prima a dispus 
cu 2—0, tn deplasare, de Kuusysl.
• După cum am anunțat, la 

Montevideo, campioana Americil 
de Sud, Uruguay, a dispus cu
2— 0 de selecționata Angliei. Iată 
acum cîteva amănunte. Gazdele 
au jucat excelent marclnd doua 
goluri de toată frumusețea. An
glia a folosit următorul .,11“ : 
Shilton — Duxbury, Watson, 
Fenwick, Sansom — Robson, 
Wilkins, Allen, Chamberlain — 
Hateley, Barnes. Următorul meci 
al echipei Angliei va avea loc 
la 17 iunie, ta Santiago de Chile 
cu reprezentativa țării gazdă.
• Campionatul Poloniei s-a în

cheiat cu victoria echipei Lech 
Poznan, care a totalizat 42 de 
puncte din 30 de meciuri. Pe 
locurile următoare: Widzew Lodz 
— 42 p (golaveraj Inferior) și 
Pogon Szszcin — 38 p.
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TELEX • TELEX
ATLETISM • Campionul o-u 

limpic la 1500 m, englezul Se
bastian Coe, a suferit o întindere 
musculară în cursul unui antre
nament.BASCHET • Turneul masculin 
de la Koriyama (Japonia) : Iu
goslavia — Universitatea Arkan
sas (SUA) 70—57 (35—32), R. P. 
Chineză — Japonia 69—65 (37—27)

POLO • Competiția internațio
nală dotată cu „Cupa Tungs- 
ram“. la Budapesta : Italia — 
Cuba 10—10, R. F. Germania — 
Iugoslavia 11—10, URSS — Olan
da 7—3. SUA — Ungaria 8—7.

ȘAH > înaintea ultimei runde, 
în turneul internațional de șah 
de la Smedereska Palanka (Iugo
slavia) conduce Peturson. cu 7,5 
puncte, urmat de Nikolici și 
Cvi+an — cu cîte 7 puncte, Mar- 
tinovici — 6,5 puncte (1). în penul
tima rundă a turneului, Simici a 
cîștigat la Risticl, iar partidele 
Nikolici — Adamski, Peturson — 
Jansa și Martinovicl — Barlo 
s-au terminat remiză.

TENIS • în primul tur al tur
neului internațional de la Plov
div, jucătorul român Adrian 
Marcu l-a învins cu 7—6. 6—4 pe 
Vasudevan (India), iar Dumitru 
Hărădău a dispus cu 3—6, 6—4. 
6—4 de Rigas (Grecia). Alte re
zultate : Jivojlnovici (Iugoslavia) 
— Bacev (Bulgaria) 6—3 6—2 :
Stanatov (Bulgaria) — Dzelde 
(URSS) 3—6. 7—6, 6—4 ; Corlen 
(Suedia) — Moore (SUA) 6—0. 
6—2 : Mazza (Italia) — Jones 
(SUA) 6—3, 6-3.

I

DECÎT LA
ST. ETIENNE, 15 (prin tele

fon). Dacă în grupa I a tur
neului final al Campionatului 
European primele două parti
de au promovat echipele Fran
ței Si Belgiei în poziția favo
ritelor Dentru calificarea în 
semifinale. în gruoa a Il-a 
lucrurile par si sînt realmen
te mult mai comDlicate declt 
la început. Este adevărat, 
multi au anticipat un echili
bru de forte, dar nimeni — 
nici măcar vreunul din nu
meroasele... computere care 
au calculat sansele echipelor — 
n-a prevăzut că toate cele 
patru competitoare din grupă 
se vor afla la egalitate. cu 
cîte un punct, după primele 90 
de minute de ioc.

Prima concluzie : toate cele 
patru reprezentative din gru
pa a II-a a turneului final au 
in continuare aceleași a- 
vantaie si... aceleași dezavan
taje. situație care H va obliga 
pe antrenorii DerwalL Cabrita, 
Munoz si Lueescu să joace la 
cîstig următoarele partide, 
pentru că numai victoria le 
poate urca în trenul semifina
lelor.

Referindu-se la partida de 
ioi. specialiștii de aid stat 
unanimi în părerea că echipa 
cea mal aproape de victorie în 
grupa a Il-a a fost naționala 
României, care sl-a dominat 
adversara mai mult de trei- 
sferturi din ioc. O conduzie 
evident obiectivă măguli
toare Dină la un punct. ea

ȘTIRI... ȘTIRI...
ALTE HOTARÎM 

ale comisiei de disci
pline Comisia de spe
cialitate U.E.F.A. a 
hotărît —în afara sus
pendării pe trei etape 
a Iul Amoros (Fran
ța) — să dea un aver
tisment federației bel
giene pentru lansări 
de petarde în cursul 
meciului Belgia — Iu
goslavia, petarde a- 
runcate de suporterii

formației belgiene. De 
asemenea, jucătorul 
iugoslav Hadglbaglci 
a primit un avertis
ment pentru joc peri
culos.

K. H. RUMMENIGGE 
sub un intens trata
ment medical. Căpita
nul reprezentativei 
vest-germane a pără
sit terenul șchiopă
tând la terminarea jo-

ÎNCEPUT...
avînd insă si darul să scor
monească într-o rană proas
pătă. sporind regretele că 
fotbaliștii noștri au scăpat 
printre degete cucerirea am
belor puncte ouse in loc. 
puncte care ar fi plasat e- 
chipa României într-o po
ziție mult mai avantajoasă 
înaintea foarte difidlei par
tide de duminică, de la Lens, 
cu formația vest-germană.

Nu vrem să facem acum un 
proces al slâbidunilor întîl- 
nite în fotbalul desfășurat in 
campionatul nostru intern, dar 
parcă în meciul cu Spania am 
văzut si o parte din efectele 
numeroaselor meciuri jucate 
acasă mai ales sub deviza 
..să facem totul ca să nu pier
dem î“. concepție restricti
vă. în procesul dobtadiri! 
competitivității internaționale, 
concepție pe care nu o poți 
arunca peste bord la coman
dă. ioi seara la ora 21.30.„

Oricum, medul cu Soania a 
reprezentat pentru echipa 
noastră. pentru antrenorii 
el o experiență, o lecție din 
care vrem să credem că s-an 
tras învățămintele utile si 
atit de necesare ta perspectiva 
ultimelor două partide din 
2TUO4.

Este foarte cald aid. la 
propriu (joi au fost 29 de 
grade) si la figurat iar ta 
continuare va fi fără Îndo
ială greu, foarte greu, dar 
fotbaliștii noștri îs» păs
trează sansa.

Morius POPESCU

ȘTIRI... ȘTIRI...
cuiul cu echipa Por
tugaliei. Q a declarat, 
la urcarea In autocar, 
ziariștilor care l-au 
întrebat de ce suferă 
că are o contuzie la 
meniscul genunchiu
lui sting, dar câ spe
ră să se refacă plai 
la ora medului cu 
formația României. 
Rummenigge este su
pus unui intens tra
tament medical.

Sâmbătă t
GR, I: FRANJA-BELGIA, la Nantes (ora 18,15)

lată echipele probabile :
FRANȚA : Bat» - Battiston, La Rouă (Domergue), Bossis, Tusseau - 

Țigana, Femande», Giresse, Platini - Lacombe, Bellone.
BELGIA : Pfaff — Grun, Do Graef, Lambrlchts, De Wolf — Scita.

Vandereșcken, Vercauteren, Claesen

ARBITRUL MECIULUI
Va conduce Robert Valen

tine (Scoția). Născut Ia 10 mal 
193*. Locuiește în orașul Dun
dee. A devenit arbitru ta a- 
nul 1960, iar arbitru "F.I.F.A.

- Ceulemans, Vandenbergh,

In 1971. La „Mondial ’82* a 
condus partidele R.F.G. — 
Austria (1—0) și Polonia — 
U.R.S.S. (0—0). ta prelimina
riile C.E. '84 a arbitrat întîl- 
nlrea Cehoslovacia — Suedia 
(2-2).

DANEMARCA-IUGOSLAVIA, la Lyon (ora 21,30)
Iată echipele probabile :
DANEMARCA : Ovist — Nielsen, M. Olsen, Lerby, Busk — Bertelsen, 

Amessen, Bergreen, Lauridsen - Laudrup, Elkjaer.
IUGOSLAVIA : Simovici — N. Stoikovici, Katanec, Zajec, Hagibegici

— Gudelj, Bazdarevici, Radanovid, 
Țvetkovici).

ARBITRUL MECIULUI
Va conduce Lamo Castillo 

(Spania). Născut Ia 25 septem
brie 1931. Locuiește tn orașul 
Las Rozas. A devenit arbitru

Duminică---------

Sașiei - Halilovid, ZI. Vujovicl (B.

în anul 1962, Iar în 1977 a.ob
ținut ecusonul FJ.F.A. în pre
liminariile C.E. ’84 a condus 
întîlnlrea Iugoslavia — Bulga
ria (3—2).

GR. li: R.F.G. — ROMÂNIA, la Lens (ora 18,15)
Iată echipele probabile :
R.F.G. : Schumacher — B. FBnler, K. H. FSrster, StielHce, Briegel — 

Matthâu», Buchwald, Brehme, Rummenigge — VBIIer, Allots.
ROMANIA : Lung - Rednic, Andone, Ștefânescu, Ungureanu - Ț«- 

cleane, BUM, Klein, Hogi (Irimescu) - Câmâtara, Cora|.
ARBITRUL MECIULUI
Va conduce Jan Kalzer (O- 

landa). Născut la I octombrie 
IM». Locuiește la Volendam.

A devenit arbitru tn anul 1967 
șl a primit ecusonul F.I.F.A. 
tn anul 1971. ta preliminariile 
Euro '84 a arbitrat jocul 
U.R.S.3. — Polonia (2—0).

PORTUGALIA-SPANIA, la Marsilia (ora 21,30)
Iată echipele probabile :
PORTUGALIA : Bente — Pinto, Eurico, Pereira, Alvaro — Chalana, 

Carlos Manuel, Fresco, Pacheco - Sousa, Jordao.
SPANIA : Arconada — Urquiaga, Maceda, Golchooeea, Camacho - 

Gallego, Victor, Gordillo, Sonor - Santillana, Carrasco.
ARBITRUL MECIULUI
Va conduce Michel Vaatrot 

(Franța). Născut la 23 octom
brie 1945. Locuiește la Be- 
sanțon. A devenit arbitru in 
19C3 și a primit ecusonul 
F.I.F.A. in anul 1*75. ta „Mun

dial* a arbitrat partidele Ita
lia — Polonia (0—9) .șl 
U.R.S.S. — Belgia (1—0). tn 
preliminariile Euro *84 a con
dus întîlnirile Olanda — Spa
nia (2—1), Suedia — Ceho
slovacia (1—0) șl România — 
Italia (1—0).
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„TRICOLORII" PREGĂTESC JOCUL DE MÎINE CU ECHIPA R. F. G. BECiEiBlIIEII li face
(Urmare din pag. 1)

deși plină de elan, nu a avut, 
de fapt, un antrenor".

La conferința de presă, 
a participat sl BolSni. care 
răspunzînd ziariștilor în en
glezește. a fost foarte solici- 
tat. Drumul spre Chasse sur 
Rhone n-a fost crea... volubil, 
regretul de a fi pierdut punc
tul dominîndu-i ne toți jucă
torii. mai puțin De Stefânescu. 
al cărei echilibru de totdeauna 
s-a manifestat orin cuvin
tele : „Sigur că am fi putut 
cîștiga, ocazia lui Rednic 
trădind o reală linsă de expe
riență Ia acest nivel, dar e un 
rezultat care ne-a adus totuși 
un punct, in cadrul unei gru
pe în care toți cei natru por
nesc ca de la zero la sfîrșitul 
acestei săptămîni. Nu mă 
sperie adversarul care urmea
ză. deși nu este altcineva de- 
cît campioana europeană *. fot
balul tnodern a evoluat mult, 
Portugalia a ținut în șah echi
pa lui Rummenigge. asa că 
lupta continuă**.

Imediat după sosirea la 
hotel. echipa României a 
cinat foarte rapid. pentru 
ca somnul să-i refacă forțele.

COMENTARII ALE AGENȚIILOR DE PRESĂ
După meciul cu se

lecționata Spaniei o se
rie de mari agenții de pre
să au transmis caracterizări 
ale locului formației noas
tre. Astfel, agenția REUTER 
notează sub titlul ..Spa
nia dominată de puternicii 
jucători români" : „Româ
nia. in special, a avut des
tule ocazii de sol. Abi
lele incursiuni ale lui 
Coras golgeterul campio
natului României in acest 
sezon cu 20 coluri, au pus 
frecvent pe picior gre
șit apărarea spaniolă. De 
ta el a pornit de altfel si 
golul egalizator." „Agenția

ASSOCIATED PRESS no
tează : .Fotbaliștii români
au dominat lungi perioade 
de timp in intilnirea cu 
Spania si au avut posibi
litatea să cistise partida lor 
de debut la faza finală a 
Campionatului european. 
Pe lingă Coras, un atacant 
abil, cu un excelent con
trol al balonului, de Ia 
români s-au remarcat 
Rednic. Boloni si Ștefă- 
nescu". Agenția D.P.A. : 
„Fotbaliștii români au avut 
spirit de echipă mal pro
nunțat, au fost primii Ia 
minge, au jucat mai hotă- 
rit".

ea fiind, dacă vreți. tatr-un 
fel. dezavantajată de faptul 
că s-a culcat mult dună mie
zul nopții, autocarul astep- 
tînd timp de jumătate de ori 
venirea lui I orzul eseu si Co
ras de la controlul antidoping, 
între timp, am stat de vorbă 
cu Boloni. care a marcat din 
nou un gol foarte frumos lu
crat cu o mare fantezie de 
Coraș. Jucătorul muresan 
era si el afectat. L-am în
trebat de ce a Jucat atit de re
tras după pauză, mai ales, 
spre finalul jocului, ctad an
trenorii au aruncat in luptă 
doi Jucători de viteză (TI- 
cleanu si Hagi) pentru a for
ța rezultatul. Boloni a răs
puns lucid, ca întotdeauna : 
„E adevărat, puteam forța o- 
fensiva. am si forțat-o. dar era 
momentul ta care contra
atacurile spaniole devenise
ră destul de periculoase. Ce 
ați fi făcut ta local meu ? Este 

Lueescu: „CONTINUĂM LUPTA
Apoi, a fost pus la video În

tregul meci R.F.G. — Portu
galia. dat fiind că urmă
torul med. cel de la Lens, se 
Joacă ta compania echipei lui 
Jupp Derwall. între ‘imp 
i-am cerut lui Mircea Lucescn 
să facă o apreciere generală 
asupra jocului. A început 
prin a spune : „Victoria n-a 
putut fi realizată. deoarece 
echipa noastră, chiar dacă 
a reușit acea calificare in pre
liminarii. nu a depășit încă o 
condiție psihică ta conti
nuare tributară**. Si Lucescu 
a continuat : ..în pofida acestui 
handicap psihic, care a mărit 
prudenta jucătorilor, sint mul
țumii că am condus multă 
vreme jocul, avind mingea cel 
puțin 60 de minute si obligînd 
Spania, prin excelentă o e- 
chipă ofensivă, să recurgă 
doar la contraatac si să aibă 
doar o singură mare ocazie de 
gol, aceea în care Gordillo a 
fost oprit de Lung. îmi pare 
rău că vîrfu! Cămătaru nu a 
reușit să se desprindă de Ma
ceda. In schimb, mă bucură 
foarte mult jocul aplaudat

adevărat că am pierdut un 
punct. Dar eu fac parte din 
categoria jucătorilor care se 
si simt obligați si apere celă
lalt punct".

Imediat după reintrarea 
Jucătorilor ta camere, antre
norii echipei naționale si-au 
reluat activitatea deși era 
trecut mult de miezul nopții. 
Ei au tinut să revadă unele 
faze ale jocului, si-au con
firmat din plin bănuiala că 
Denalty-ul provocat de Ga
llego a fost precedat de un of
said clar. De asemenea, au 
mai fost reluate cîteva faze, 
mai ales aceea în care Klein 
a ratat o ocazie din motive 
explicabile de astă-dată — 
fault indubitabil. Bineințeles 
că au fost urmărite si cele 
două mari ocazii ale lui Red
nic si ta primul rînd aceea din 
minutul 43. care ar fi putut 
să ne aducă victoria.

ÎNTR-fl GRUPĂ ECHILIBRATĂ"
al Iui Coras, jucător de ta
lent în care am crezut si
in care cred, el fiind unul 
din puținii fotbaliști români 
capabil să elimine ne cont 
propriu doi sau trei jucători, 
asa cum a făcut Ia frumoasa
fază a golului, 
că finalul va fi 
sprinteneala lui 
Hagi, dar ei nu

Am crezut 
dominat de 
Ticleanu si 

au reușit să
aibă o contribuție reală. Hagi.
mai ales, s-a izolat pe ex
tremă. nu a reușit să supli
nească marea lipsă a ’ui 
Bălăci, ale cărui serpuiti ar 
fi fost hotăritoare în fata unei 
apărări deseori dislocate prin
manevre tactice. Oricum 
continuăm lupta într-o gru
pă care s-a dovedit si prin 
prisma rezultatelor foarte e- 
chilibrată. Sper ca în al doi
lea meci, deși la un interval
foarte scurt. echipa .să-si 
dea drumul" si să ioace mult
mai bine. Cei mai multi co
mentatori de Ia conferința de 
presă au apreciat ioeul echipei 
noastre. Noi vrem în conti
nuare, mai mult".

REPROȘURI LUI DERWALL
între timp, am avut ecouri 

de la celălalt meci, din grupa 
noastră. R. F. G. — Portuga
lia. Antrenorul Jupd Derwall 
regreta contraperformanta e- 
chipel sale, dar era de părere 
că viitorul echipei vest- 
germane în acest turneu fi
nal nu este amenințat. El a 
răspuns de asemenea unui re
proș făcut de Beckenbauer 
în legătură cu faptul că Rum
menigge a jucat mijlocaș, 
acceptînd această critică si 
nromitînd să găsească o so
luție. în ceea ce-1 privește pe 
Cabrita. antrenorul echipei 
portugheze, el era în culmea 
fericirii, refuzînd să remar
ce pe vreun jucător din echi
pă. chiar dacă Chalana ni s-a 
părut nouă unul din cei mai 
buni conducători de ioc din 
ultima vreme. La ora la care 
transmit, de aici, de la Chasse 
sur Rhone. Jucătorii noștri 
se pregătesc să facă deplasa
rea. cu avionul. Ia Lens.

★
BEUVRY, 15 (prin telefon). 

Echipa României a sosit, vineri 
după-amiază, în această locali
tate situată în apropiere de 
Lens, unde, duminică, va avea 
loc meciul cu R.F. Germania.

în avion am putut citi 
o cronică a ziarului „Le Matin" 
dir.. Lyon, intitulată : „Românii 
meritau mai mult". Cronicarul, 
editorialistul ziarului,* Ph. 
Leppourron, notează : „Meciul 
România — Spania a fost un 
spectacol mai agreabil deci! cel 
oferit de R.F. Germania in 
compania Portugaliei*".

Imediat după sosire, jucătorii 
s-au culcat pentru două ore în 
vederea antrenamentului de a- 
comodare, care a avut loc 
vineri la 7 seara. Sînt posibile 
modificări în formație. Bineînțe
les, se va căuta și soluția cea 
mai bună pentru postul de sto
per, Iorgulescu primind la St. 
Etienne al doilea cartonaș gal
ben.
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