
La invitația tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
A început vizita delegației de partid

și de stat a R. P. D. Coreene
portul

condusă de tovarășul

KIM IR SEN
La . invitația tovarășului 

Nicolae Caușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președinte e Republicii 
Socialiste România, luni a so
sit în Capitală delegația de 
partid si de stat a Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
condusă de tovarășul Kim Ir 
Sen. secretar general al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președin
tele Republicii Populare Demo
crate Coreene, care efectuează 
o vizită oficială de prietenie 
in tara noastră

Eveniment remarcabil in cro
nica legăturilor tradiționale 
româno-coreene, noul dialog la 
nivel inalt de la București 
ilustrează bunele relații stator
nicite între partidele, țările și 
popoarele noastre, evoluția lor 
dinamică, subliniind in același 
timp dorința comună de a ex
tinde și aprofunda aceste rod
nice raporturi dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Muncii din Coreea, dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Democrată 
Coreeană, bazate pe pr'etenie, 
solidaritate militantă, stimă și 
încredere, in interesul înfăp
tuirii aspirațiilor lor de pace, 
de progres și bunăstare.

Ceremonia sosirii a avut loo 
la gara Băneasa, care, în aș
teptarea înaltei solii a poporu
lui coreean prieten, a fost îm
podobită festiv.

Ora 9,15. tn aplauzele si o- 
vatiiie a mii de locuitori ai 
Capitalei, trenul prezidențial a 
oprit la peron. Se flutură ste- 
gulețe românești și coreene, 
flori, eșarfe mul .ico'.ore. Se scan
dează cu însuflețire „Ceaușescu 
— Kim Ir Sen“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a salutat cu cordialitate pe 
tovarășul Kim Ir Sen, cei 4oi 
conducători de partid si de stat 
si-au strîns mîini e cu deose
bită căldură, s-au îmbrățișat.

Un grup de pionieri au în
conjurat cu emoție si bucurie 
pe cei doi conducători de 
partid și de stat, oferindu-le 
buchete de flori.

Garda militară aliniată pe 
platoul din fața gării Băneasa 
a prezentat onorul. Ceremonia 
sosirii a continuat cu prezen
tarea raportului comandantului 
gărzii de onoare.

S-au intonat imnurile de stat 
ale Republicii Popu'are Demo
crate Coreene si 
Socialiste România.

Tovarășii Nicolae Ceausescu 
si Kim Ir Sen au 
revistă garda de onoare.

Bucurestenii aflati in număr 
mare in această dimineață pt 
esplanada din fata gării Bă
neasa au aplaudat cu însufle
țire, au ovaționat îndelung 
pentru continua dezvoltare a 
prieteniei si colaborării româno- 
coreene.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
si Kim Ir Sen. intr-o mașină 
deschisă, escortată de moto- 
cic'iști. s-au îndreptat spre 
reședința oficială rezervată 
înaltului oaspete.

Ambianța caldă, sărbătorească, 
simbol al prieteniei trainice 
dintre popoarele noastre, al 
bucuriei fată de această nouă 
intilnire la nivel inalt româno- 
coreeană. a fost prezentă 
întregul traseu pe care 
străbătut coloana oficială.

Piața Scinteii, vibrind

oe
l-a

---------- de 
urale si ovații, s-a transformat 
intr-o imensă scenă. Fanfare 
si orchestre de muzică popu
lară interpretau îndrăgite me
lodii românești.

Un grup de sportivi 
terpretat o dinamică 
de gimnastică. în timp 
centrul pieței, zeci de 
au alcătuit o piramidă.

La Arcul de Triumf, spor
tivii formează o frumoasă pi
ramidă albastră. Un mare 
număr de pionieri s-au intre- 

a executa atractive 
de gimnastică, cu 
specifică vîrstei. 
mii de oameni de 
așteptau sosirea 

prezidențiale
pe

au in- 
repriză 
ce. în 

trupuri

Republicii

cut in 
numere 
beranța

Mii si 
vîrstele 
Sinii prezidențiale pentru 
saluta pe tovarășul 
Ceausescu, pe tovarășul 
Ir Sen.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
Si tovarășul Kim Ir Sen au 
ajuns în Piața Victoriei. Mii 
de bucureșteni — pionieri, 
tineri si tinere, reprezentanți 
ai colectivelor unor mari în
treprinderi ale Capitalei — au 
rezervat o entuziastă primire 
celor doi conducători de partid 
si de stat.

Cei doi conducători de partid 
si de stat au coborit din ma
șină, fiind intimpinați cu multă 
dragoste de pionieri care le-au 
oferit flori.

Cei doi conducători de partid 
si de stat au fost rugați să 
primească in dar cravata roșie 
cu tricolor.

Tovarășul 
si tovarășul 
fost invitați _  ... ______ ___
hora desfășurată in Piața Vic
toriei. simbol al prieteniei 
strinse dintre popoarele român 
si coreean.

exu-

toate 
ma- 

a 
Nicolae 

Kim

Nicolae Ceaușescu 
Kim Ir Sen au 
să se prindă in

trecut in
(Continuare in pag a 2-3)
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CELELALTE TREI SEMIFINALISTE
Turneul final al Campionatului Europei la fotbal își încheie, prin partidele de astăzi și 

miine, faza jocurilor din grupe. Primele două etape au stabilit pe prima dintre semifinalists. 
Este echipa Franței care nu mai poate pierde intrarea in penultima etapă a intrecerii. în schimb, 
pentru desemnarea celorlalte trei semifinaliste, se 
grupa I, partida Belgia 
și R.F. Germania —

Pentru astăzi 
trarea în funcțiune 
jarea concurentelor

Danemarca (astăzi) 
Spania (miine).
și miine. deci, alte jocuri de 
a criteriului golaveraj sau 

în clasamentele definitive ale

vor disputa astăzi și miine jocuri decisive : în 
iar in grupa a li-a meciurile România - Portugalia

„înaltă tensiune* după care nu este exclusă ia
cei al numărului de goluri marcate pentru departa- 

grupelor.

c. Șfefănescu: Așteptăm o formulă
„E momentul să ne mobilizăm

din primul minut"
te- 
o- 
de 
de

în 
a- 
si 

seara.

bligă toate echipele să 
ioace la cîstig. inclusiv 
cea a R.F.G., care chiar 
dacă în acest moment 
conduce cu un avans de 
un punct, nu mal este în 
situația din alunul 
ciului cu Austria la 
Mundial "82“. De 
Pentru că meciurile 
time jucîndu-se la 
ceeasi oră. nu se
niciodată, iar antrenoru
lui echipei R.F.G. Jupp 
Derwall. nu îi este in
diferent dacă ioacă (sau 
nu) semifinala împotriva 
Franței.

Așadar, după 3 ore de 
ioc. România are nevoie 
de o victorie (fie si 1—0) 
asupra Portugaliei (nu

loan CHIRILA

de echipă eficace
și sperăm în calificare

NANTES. 18 (prin 
lefon). Euro ’81 nu 
feră nici un moment 
respiro. ritmul e atît 
dobordant îneît fotba
liștii tricolori n-au vă
zut nici măcar o stradă 
din cele două orașe 
care au iucat pînă 
cum : St. Etienne 
Lens. Duminică
după jocul cu R.F. Ger
mania. abia revenți la 
Beuvry. fotbaliștii ro
mâni au renunțat la ci
nă. grăbindu-se spre sala 
de proiecție pentru a 
vedea la T.V. meciul 
Spania — Portugalia. A 
fost un ioc urmărit cu 
sufletul la gură, acest 
1—1 fiind considerat un 
rezultat care confirmă 
pe de o parte echilibrul 
de forte din grupa a 
•Il-a. iar pe de alta, o-

me-
„E1 

ce ?
ul-
a- 

stie

'Continuare
In pag a <-3)

PARIS. 18 (prin te
lefon). Obtinînd doar 
un punct din patru 
posibile (ce 
contează acum rata
rea victoriei în fata 
echipei Spaniei. în 
primul meci !) si a- 
flîndu-se pe ultimul 
loc din grupa a II-a 
a turneului final, fot
baliștii noștri mai au 
o singură sansă. dar 
ea este o sansă reală 
(nu una teoretic*, 
speculativă) de a se 
califica în semifinale.

Această sansă în
seamnă — in calcul 
— victoria In ultimul 
meci al grupei, 
de miercuri 
Nantes. cu 
Portugaliei.

Această sansă în
seamnă — în joc — 
o cu totul altă tra-

mult

cel 
de la 
echipa

7,27 m, CEL MAI BUN REZULTAT
AL ANISOAREI STANCIU PESTE HOTARE

Dintre rezultatele importan
tului miting atletic internatio
nal de la Sofia, două rețin în 
mod deosebit atenția : cel al 
cubanezei Maria Caridad Colon 
(care cu 69,96 m a stabilit un 
r.ou record national la arunca
rea suliței) si cel al Anisoarei 
Stanciu la săritura în lungime, 
care, cu 7,27 m. a înregistrat

Pe marea scenă a „Daciadei“

CONCURSUL NATIONAL SĂTESC DE ATLETISM
’ ■»

în municipiul 
desfășurat una 
mai frumoase si 
treceri sportive de masă : con
cursul național sătesc de atle
tism dotat cu „Cupa U.N.C A.P.". 
Organizată sub genericul „Da-

Călărași s-a 
din cele 

populare în-

DOTAT CU „CUPA U.N.C.A.P
ciadei" de către Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agri
cole de Producție. împreună cu 
Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist si Con
siliul National pentru Educație 
Fizică si Sport, competiția a

reunit atleti din 
țărani cooperatori, 
tori, alțl lucrători 
tura cooperatistă, 
fazelor județene.

A fost a VII-a 
ceste! tot mai 
treceri cu mii si mii de com
petitori la startul etapelor pe 
comune, consilii unice agro
industriale și județe, cu fi
nale — cum spuneam — în 
municipiul de ue brațul Bor- 
cei. Concursul a cuprins 8 
probe atletice, urmărite de un 
stadion aproape plin de oa
meni deprinși a veni cindva 
mai mult la fotbal dar ore- 
zenti la aceste reuniuni atle
tice. convinși că vor asista la 
un spectacol sportiv aparte. 
Se vorbea in tribune de am
biția. de energia clocotitoare a 
finalistilor. de perfecta orga
nizare a concursului — intra
rea Pe covorul verde al sta
dionului. spre exemplu, -se 
făcea într-un fel. ca la gim
nastică. cu un anume ceremo
nial. Se anrecîa. de asemenea.

toată tara, 
mecaniza- 

din agrieul- 
cîstigâtorii

ediție a a- 
indrăgite in-

a doua performantă mondială 
a sezonului. Evident că pe noi 
ne interesează cel mai mult 
rezultatul campioanei noastre, 
deoarece 7,27 m reprezintă pen
tru Anișoara 
prestație a ei 
tarele tării, că 
cei 7.43 m ai 
dial de la 4 iunie 1983. a doua 
sa cifră din carieră (atunci. în 
ziua ultimului record, ea mai 
reușise însă un 7.27 m) și pen
tru că. in sfirșit. performanta 
demonstrează marile posibili
tăți ale atletei, momentane si 
mai ales in perspectiva apro
piatelor întreceri olimpice de 
la Los Angeles.

Pe stadionul Vasil Levski. 
beneficiind de un vint in ra
fale (la 7.27 m. tăria lui a fost 
de 1.2 m/s) Anișoara Stanciu a 
avut o comportare excelentă : 
6.78 m. 7.12 m. nereușit, depă
șit. 7,18 m si 7.27 m. Si este 
de așteptat ca. pe măsură ce 
ne apropiem de competiția o- 
limpică. Anișoara Stanciu să-si 
îmbunătățească. în continuare, 
rezultatele ! Este ceea ce do
rim de faot. si de la Vali Io- 
nescu. care se dovedește și ea

cea mai bună 
dincolo de ho- 

el este cel după 
recordului mon-

La Călărași. tnfreceri spectaculoase in concu.sul nițiur.al sătesc
de atletism dotat cu „Cupa U.N.C.A.P.- Foto: Vasile BAGEAC

'/□sile TOFAN

(Continuare In pag 2—3)

tare a meciului de 
către fotbaliștii nos- 

■ă 
ca

tri. care trebuie 
evolueze ofensiv 
orice preț 1

Jucînd excesiv 
prudent 
mător 
repriză 
si mai 
repriză 
chipa 
primit cite un gol în 
primele 45 de minute 
ale celor două me-

* 
valorifice 

obținută în 
partide (si 
psihologică 
născută de 

înscrise de

de 
te- 

orima 
la St. Etienne 
ales in prima 
la Lens, e- 
Romăniei a

chiar 
In

ciuri si apoi nu 
reușit să 
egalitatea 
cele două 
situația 
favorabilă 
golurile

Marlus POPESCU

(Continuare 
in pag a *-s)

constantă la 7 metri, ceea ce 
constituie o bună bază de ple
care pentru viitorul apropiat. 
Pe locul trei s-a clasat acum 

Helga Radtke (R.D.G.) cu 6,83 
na. iar pe locul natru Gîna 
Ghioroaic, cu 6.66 m.

(Continuare in nao 2—3)

Intre 22 24 iunie, la SiDiu

„RALIUL SUNĂRII - DfiC!A“
etapă in Campionatul Europei la automobilisin

lutomo- 
desfăsu-

competiție 
a anului 

tara noastră : „Raliul 
— Dacia", etapă a 

Europei si în 
oilotilor 

..Cupa

între 22 și 24 iunie, iudetul 
Sibiu va găzdui cea mai im
portantă 
bilistică 
rată în 
Dunării
Campionatului 
întrecerea rezervată 
din țările socialiste 
Păcii și Prieteniei".

Plecarea în acest

avea loc 
Bulevard) 
ora 17.01. 
lași loc. sîmbătă 23 iunie
15.40 (timpii se referă la ori- 
mul echipai).

Luînd în discuție oartlcl- 
parea reprezentanți'or tării

raliu va

din Sibiu 'hotelul 
vineri 22 iunie 

iar sosirea, in ace- 
ora

(Continuare In pao 2-3)



La invitația tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
Dupd turneul voleibalistelor noastre in R.P.D Coreeana ANCA CHELER

A început vizita delegației de partid

și de stat a R. P. D. Coreene

condusă de tovarășul

KIM IR SEN
(Urmare din pag. 1)

Mașina prezidențială a con
tinuat drumul in aceeași am
biantă sărbătorească, indrep- 
tindu-se către Piața Aviatori
lor. dominată de imaginea vie 
Si ooîicromă a exercitiilor de 
gimnastică, a celor cu eșarfe 
si stegulete.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
și tovarășul Kim Ir Sen au 
răspuns eu deosebită căldură 
manifestărilor locuitorilor Ca
pitalei. expresie a tradiționalei 
ospitalități a poporului român, 
a sentimentelor sale prietenești 
fată de harnicul nonor coreean

La reședința rezervată înal- 
tului oaspete pe timpul șederii 
sale in Capitală. tovarășul 
Nicolae Ceausescu si tovarășul 
Kim Ir Sen s-au intretinut în- 
tr-o atmosferă cordială.

*
Tovarășul Nicolae Ceausescu, 

secretar general , al Partidului 
Comunist Român, nresedintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a fntilnit, in cadrul unei vi
zite protocolare, cu tovarășnl 
Kim Ir Sen. secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, pre
ședintele Repub'icii Populare 
Democrate Coreene.

întrevederea dintre eei 
conducători de partid si __
Stat s-a desfășurat intr-un spi
rit de cordialitate si nrietenie. 
de stimă si înțelegere recipro
că ce caracterizează 
tradiționale 
țările si 
nreenm 
coreean

doi 
de

si 
la

dintre 
popoarele 

dialogul 
nivel ina't.

relatiile 
nartidele.

noastre, 
româno-

18
★

Luni.
Palatul ______
convorbirile oficiale ____
varăsul Nicolae Ceausescu se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
si tovarășul Kim Ir Sen. secre
tar general ai Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din

I iunie, au 
Consiliului

inceput. la 
dc Stat, 
intre to

UN UTIL SCHIMB DE EXPERIENȚĂ

Șl MULTE ÎNVĂȚĂMINTE
ne-a spus la întoarcere antrenorul Nicolae HUMA

Renublicli 
Coreene.

Ceaușescu

Coreea, președintele 
Populare Democrate

Tovarășii Nicolae 
si Kim Ir Sen au procedat in 
prima rundă de convorbiri la 
o informare reciprocă privind 
activitatea si preocupările celor 
două partide mersul construc
ției socialiste in cele două 
țări $i au avut un schimb de 
vederi in legătură cu unele as
pecte esențiale ale dezvoltării 
relațiilor dintre Partidul Co
munist Român si Partidul 
Muneii din Coreea. dintre 
România si R.P.D. Coreeană.

S-a considerat că dezvoltarea 
susținută a relațiilor dintre 
România si R.P.D. Coreeană, 
pe temeiul deplinei egalități, al 
stimei, respectului si avantaju
lui reciproc, este ia folosul si 
spre binele ambelor popoare, al 
progresului si prosperității lor, 
al edifieării noii orinduiri in 
cele două țări, al cauzei inde
pendenței, socialismului și 
păcii.

Convorbirile se 
intr-o atmosferă de 
tenie. înțelegere si 
procă.

desfâsoară 
caldă prie- 
stimă recî-

★
Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a oferit. luni, un dineu in 
onoarea tovarășului Kim Ir Sen, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Repu
blicii Populare Democrate Co
reene.

In timpul dineului, desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă prie
tenie, tovarășii Nicolae 
Ceaușeseu și Kim Ir Sen au 
rostit toasturi.

Urmărite cu viu interes și 
subliniate cu aplauze de eei 
prezenți la dineu, toasturile au 
fost marcate, in mod solemn, 
după încheierea lor, de intona
rea imnurilor de stat ale Repu
blicii Populare Democrate Co
reene și Republicii Socialiste 
România.

Zilele trecute, echipa femi
nină de volei a României s-a 
Înapoiat din turneul Întreprins 
în R.P.D. Coreeană. în cadrul 
căruia voleibalistele noastre au 
întilnit echipe puternice de 
ridicată valoare.

— Cum apreciati acest nou 
Si greu examen internațional 
al tinerei noastre reprezenta
tive ? l-am întrebat pe antre
norul Nicolae Humă.

— A fost cca mai puternică 
competiție la care am parti
cipat în acest an. intilnind e- 
chipc cu adevărat dc înaltă 
clasă. Față de lipsa de expe
riență a Iotului, socotesc evo
luția sportivelor noastre mul
țumitoare. Nu neapărat prin 
prisma rezultatelor, fiindcă — 
in ciuda celor 4 infringed și 
numai două victorii — am a- 
vut adeseori inițiativa în meciu
rile eu reprezentanta U.R.S.S. 
(căreia i-am ciștigat un set si 
am condus in altele) si. mai 
ales, cu Po'onia (pe care ar fi 
trebuit să-1 ciștigăm). 
experiență de eare 
și-a pus pecetea pe 
in finaîurile de set. 
portant, insă, pentru 
faptul că am avut prilejul să 
rodăm, in condiții grele de con
curs, jucătoare tinere care au 
avut mult de

— In ce au 
mintele ?

— Cele mai 
vesc concepția 
ales, eoncepția de 
Voleibalistele noastre au înțe
les că pentru a deveni com
petitive pe pian internațional 
trebuie să muncească mai 
mult (mai ales la cluburi), să 
stăpinească perfect procedeele 
si să adauge preciziei in exe
cuții creativitate in ioc. Pen
tru aceasta este nevoie de un 
volum mai mare de luern de 
pregătire permanentă.

— Ce impresie v-a lăsat 
prima echipă a R.P.D. Coreene 
ciștigătoarea comoetiției ?

— Este o echipă în mare as
censiune si cn frumoase pers
pective. Remarcabilă D.-in mo
bilitate, concentrare, ioc eom- 
binativ și rapid în atac, acro
batic. spectaculos in apărare. 
Impresionează în mod deosebit 
dăruirea cu care îuntă întreaga 
echipă, extrem de bine sudată. 
De altfel, singura vedetă în 
jocul R.P.D. Coreene este... e- . 
chipa. Si cea de a doua renre-

Lipsa de 
vorbeam 
evoluția 

Mai im- 
noi este

invitat.
constat învătă-

importante pri
de ioc si. mai 

pregătire.

Pe marea scenă a „DaciadeP*

UN FRUMOS
Se părea că școlarii buzoieni 

vor avea, din nou. nesansa din 
acea zi de început de mai cînd. 
pregătind un excelent spectacol 
cultural-sportiv dedicat „Zilei 
tineretului", a... plouat toren
țial întreaga zi si totul s-a ra
tat. Acum, sutele de elevi, in 
frunte cu profesorii lor (Came
lia Ioneseu. M. Poneseu. Ma- 
rieta Oprescu si Alexandrina 
Pralea V. Camiocchi. V. Dră- 
ganeea. Mioara Voien. Ioana 
Costea s.a.) așteptau cu emoție 
„Festivalul de inehidere a a- 
nulni sportiv școlar si de pre
gătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei", pentru care se 
făcuseră multe si entuziaste re
petiții Numai că. la ora în
ceperii spectacolului a început, 
iarăși, să plouă 1 Profesori si 
elevi erau însă hotărîti : „Mer
gem inainte. spectacolul va a- 
vea loe". Si coloana tinerilor 
îmbrâcati în frumoase costume 
multicolore s-a pus tn mișcare.

FESTIVAL SPORTIV ȘCOLAR
Erau și multe... umbrele, e 
drept, dar participanții au pă

truns plini de voioșie pe por
țile stadionului ..Gloria". Parcă 
impresionat de dîrzenia școla
rilor buzoieni peste vreun sfert 
de oră a apărut si soarele ! Tri
bunele erau pline de specta
tori — foarte mulți elevi, ti
neri. Alături de aceștia, am vi
zionat un spectacol frumps, bine 
pus la punct. Tinerii au fost 
salutați de Constantin Doehia. 
primarul municipiului Buzău, 
după care s-a desfășurat prima 
parte a festivității, premierea li
ceelor care. în anul școlar 1983/ 
1984. au obținut cele mai bune 
rezultate in cadrul R.T.A.P. și a- 

in dustrial 2 
primit dra

pe Județ. — 
Buzău. 3—4.

nume : 1. Ueeul 
Buzău — care a 
pelul de fruntaș 
Lie. industrial 1
Liceele economic si industrial 9.

A început apoi festivalul 
sportiv școlar. Elevii scolii ge-

nerale nr. 12, in costume alb- 
roșii, au inundat gazonul 
stadionului, susținînd un frumps 
program ; elevele scolii genera
le nr. 15 au prezentat exerciții 
sportive pe muzică ritmată mo
dernă. melodii vesele mareînd 
optimismul tineretului nostru ;
școala generală nr. 11 a pre
zentat prin elevii săi un tablou 
al belșugului copiii îmbrâcati 
în costume naționale purtind 
fiecare in mină coșulete cu 
fructe : alte tablouri — reprize 
de gimnastică cu sute de par
ticipant!. piramide un cerc din 
din trupurile elevilor din 
mijlocul căruia (cu ajutorul 
eșarfelor colorate) * au apărut 
..flori" si .flăcări" (realizate 
de elevii liceelor nr. 1. 2, 4. 5. 
6. 7. 8 și 9). în fine, pe ga
zonul stadionului, incenjurat de 
toți cei ce evoluaseră oină a- 
tunci. a apărut scris în culori 
JP.C.R.". ..40“, „Daeiada" — un 
final reușit, răsplătit prin ro
pote de aplauze.

35CUPA U. N. C. A. P.“ Modesto FERRARINI

(Urmare din pag 1)

calitatea Întrecerilor, cei pre
zent! lăudau deschiderea fes
tivă. cu tot ce a cuprins si a 
însemnat ea.

S-a întocmit, ca de flecare 
dată, un clasament pe țudefe. 
Ceî care au punctat mai mult 
au fost atletii din Dolj (232 p), 
urmați de reprezentanții 1ude- 
telor Satu Mare 276 p. Suceava 
267 p. Călărași 260 d. Prahova 
Si Botoșani — cîte 253 p. Si
gur. în atletism cifrele spun 
totul, locul » la 800 m fete 
rfimîne locul 9, ehlar dacă spor
tiva — Elena Parasehlv, bună
oară. de Ia Sectorul agricol 
Ilfov — are numai 12 ani. Dar. 
De scara vocațiilor sportive, 
cea mai tînără atletă a een- 
eursului ocupă o poziție mult

mai avansată...
Primii clasați în concursul 

național sătesc de atletism 
dotat eu „Cupa U N.C.A.P." ; 
100 m fete — Maria Bitea (ju
dețul Satu Mare, comuna Sa- 
nislău. premiul pentru cea mai 
tehnică atletă a concursului, 
locul 3 si la lungime, antrenor 
prof. Ioan Mămeanu) : 100 m 
băieți — Mitică Teodorascn 
(Prahova) ; 800 m fete — Ma
ria Ene (Dolj, elevă la Liceul 
agricol din Breasta) ; 1 500 m 
băieți — Vasile Muresan (Si
biu) : lungime fete — Dnlnlța 
Daneiu (Prahova) : băieți — 
Nicolae Strunga» (Suceava 
profesor de educație fizică la 
școala din comuna Plrtestii de 
Jos) ; greutate fete — Vero
nica Ciupe (Sălafi : băieți — 
Mircea Călin (Dolj).

I
Șl C. CREANGA, ÎNVINGĂTORI I

IN „TOP 12“ CADET! i
LA TENIS DE MASĂ

zentativă, de tineret, prezentă 
in turneu este valoroasă, aflîn- 
du-se destul de aproape de 
prima si constituind o rezervă 
prețioasă pentru națională.

— Turneul v-a prilejuit și 
un schimb de experiență cu 
tehnicienii echipelor tării 
gazdă ?

— Un foarte util schimb de 
experiență. De altfel, antreno
rul primei reprezentative a 
R.P.D. Coreene si-a petrecut 
mult timp cu noi. Am parti
cipat Ia antrenamentele sale, 
Ia eare am constatat că lu
crează modern, în mare vo
lum. la nivel calitaliv supe
rior. La rindul lor. gazdele au 
asistat Ia antrenamentele noas
tre si chiar le-au filmat.

— Cum s-a simțit delegația 
noastră ne parcursul turneu
lui ?

— Avem numai cuvinte de 
mulțumire la adresa gazdelor 
noastre, care ne-au făcut O 
primire frumoasă, ne-au în
conjurat tot timpul eu priete
nie si câ'dură, iar oublieul ne-a 
încurajat si aplaudat. Pretu
tindeni. in sălile de sport «i 
în afara lor. ne-am bucurat de 
simpatie.

Aurelian BREBEANU

In Sala sporturilor din Buzău 
t-au desfășurat întrecerile pri
mei ediții a „Topului 12“ pentru 
cădeți la tenis de masă, o Iniția
tivă binevenită a C.J.E.F.S. Bu- 

Referindu-se la acest tur- 
neu, antrenoarea federală 
Constantinescu ne-a spus : 
nificată înaintea europenelor, 
competiția a fost extrem de uti
lă. prilejuind verificarea poten
țialului unora dintre sportivii ca
te se vor deplasa la Linz. Lup
ta a fost foarte strînsă, dovadă 
că Ia fete departajarea primelor 
trei clasate s-a făcut Ia setave- 
raj. La masculin, cel mai frumos 
joc a fost intre C. Creangă si T. 
Hetman, ultimul anunțindu-se ca 
o autentică speranță. Bine s-au 
comportat și Creangă, Revisz, Si- 
mion. Mihuț, Ciocîrlie, ca șl An
ca Cheler, Emilia Ciosu. Cristina 
Enulescu, Mihaela Chiriță, Anda 
Gîrbină ș.a.“

Clasamente: feminin — 1. Anca 
Cheler, 2. Emilia Ciosu, 3. Cristi
na Enulescu, 4. Mihaela Chiriță, 
6. Anda Girbină, 9. Maria Bogoe- 
lov, 7. Cristina Catană, I. Lidia 
Coroianu, 9. Daniela Stanciu, 10. 
Antoanela Plăianu, 11. Iulla Răș- 
canu, 12. Daniela Mușetoiu *, 
masculin — 1. C. Creangă, 2. R. 
Revisz, 3. D. Mihuț, 4. E. Simion, 
5. D. Ciocîrlie, «. T. Hetman, 7. 
Z. Zoltan, 6. I. Mihalache, 9. D. 
Cioca, 10. I. Ciubotaru, 11. 
Căldare, 12. G. Anastasiu.

zău.
EUa 
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PECO PLOIEȘTI, VOINȚA ALBA IULIA Șl ELECTROMAGNETICA,
IN DIVIZIA „B‘ DE VOLEI (m)
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Sala. „Rapid" din Capitală a 
găzduit timp de 5 iile turneul 
final masculin al campionatului 
de calificare în Divizia ,.B“ de 
volei. Cele 8 concurente la 3 
locuri în „B“ au evoluat mai în- 
tîi în două serii de cîte patru, 
primele două clasate în fiecare 
serie continuînd cursa în turneul 
pentru locurile 1—4. Ele au ofe
rit partide atractive și de 
corespunzător nivel tehnic, 
cele din urmă promovarea

un 
In 

wu ____  ■__________ au
Obținut-o PECO Ploiești, Voința 
Alba lulia și Electromagnetica 
București, aceasta din urmă da
torită faptului că cea mal ttnără 
echipă a turneului, Rapid II, ela-

sată a doua, după PECO, nu a 
mai căpătat drept de promovare 
(avînd deja una în ,,B“). Au 
mal participat la turneu, clasîn- 
du-se în această ordine: Celuloza 
Drobeta-Tr. Severin, Gloria Tul- 
cea, Ind. linii Timișoara și Tex
tila Botoșani. S-au remarcat : 
Neagu, știrbu, Triculescu (PECO), 
Ispas, Doljenco (Gloria). Fredo- 
rin, Gută, Ambrosa (Rapid n), 
Mocuța, Kunkuti (Ind. linii). So- 
caeiu, Rahoveanu (Voința) Dumi
trescu, Penciulescu (Electrom.), 
Strujan, Gazda (Textila), Pa- 
trichi, Bojan (Celuloza). Bune 
arbitrajele. (Liviu BREBEANU — 
coresp.).

SCHI iN PLINĂ VARA
în plină vară, la 2 000 m alti

tudine, în căldarea glacială de 
Ia Bilea Lac, a avut, loc zilele 
trecute, concursul de schi alpin 
dotat cu „Cupa C.J.E.F.S. Si- 
bin*. La întreceri au fost pre- 
zenți șl membrii loturilor națio
nale. S-au disputat două curse 
de slalom special, cu participa
rea a 33 de fete și 24 de băieți.

CÎȘTIGATORII : slalom I : co
pH : Mihaela Fera (Sibiu) și A-

(Petroșani), junioare
Liliana Ichim (Va- 
juniori :

(Brașov), i
.______(Brașov) ;
copii : Cristina Radu

lin Ghedeon 
+ senioare : 
tra Dornei), 
Foeșeneanu 
Zsolt Balasz
II : c_r„ . —...— 
șev) și Atilla Boniș (Miercurea 
Ciuc), junioare + senioare : Li
liana Ichim, juniori : Emilian
Foeșeneanu, seniori : Marcel
Radu (Sibiu).

Liviu CIUPUDEAN-coresp.

„RALIUL DUNĂRII
(Urmare din pag. 1)

noastre la ..Raliul Dunării 
— Dacia", aiuns la cea de a 
19-a ediție. F.R.A.K. a stabilit 
ca lotul republican să fie 
alcătuit din 10 echipaie. între 
care Balini — Zărnescu. Ur- 
dea — Amărică. Vasiîe — 
bai. Nutâ 
nean — 
Pan ai te. 
Celelalte 
fi alese 
bună comportare
Cibinului* de la sfirsitul aces
tei săptămîni. Antrenori : N. 
Herisanu și D. Tclescu. Au
tomobilist!! români vor concu
ra pe .Dacia 1310". cu ex
cepția cuplului Costinean — 
Barbu care va oilota un .Re
nault 5 Alpin"

La federație sosesc zilnic 
înscrieri. Reținem oarticipa-

— Dumitriu. Cești- 
Barbu. Mateescu — 
Bucur — Simeann.

trei echioaie vor 
dintre cele cu o 

la .Raliul

ANTRENORII l‘AȘC\ $1 OANÂ Al CIȘTIGAT (ITE »0lA URSE
In reuniunea de duminică, lan

sată puternic din start, Alblnița 
a trecut in fruntea plutonului 
după 400 m, nelăsind nid o spe
ranță adversarilor. Din aceeași 
formație. Olandeza, acoperind 
corect parcursul, a cîștigat co
mod. Intr-o alergare pe 2100 m, 
Strehala a fost tot timpul In 
frunte, respingind tn final atacu
rile lui Tenor și Rural. Sora sa 
mal mică. Străina, a imitat-o, 
imbunătăti:>du-și recordul carie
rei. Pe 2200 m a cîștigat Melin 
asupra Iuliel, care a terminat 
puternie, dar prea tirzlu, șl a 
lui Haos. în altă alergare, Rudy, 
după Cp fusese depășit de Her- 
lea si Hipolit, a revenit si a 
etștlgat. pro Citind de faptul că 
ultimii doi șt-au agățat roțile 
sitlkyurilor. Sudor, eondus en 
răbdare de Chiș. a avut un final

mal bun, ciștigînd cu siguranță. 
Jane ta șl-a adjudecat eu ușurin
ță prima alergare. In ultima a- 
lergare, după o luptă strînsă in
tre Sadina și Sulițaș, a ciștigat 
de puțin prima, al doilea galo- 
pind pe linia de sosire, pierzind 
și locul al doilea, care a revenit 
iepei Hemograma.

REZULTATE TEHNICE. Cursa 
I : 1. Jan cta (Tănase) 1:47,0, 2. 
Marcela, 3. Rezeta. Cota : cîșt. 
2,80, ord. triplă 324. Cursa a n-a: 
1. Alblnița (Pașcă) 1:32,5, 2. La
minor. Cota : clșt. 1.60, ev. 4. 
Cursa a Hl-a : 1. Rudy (Enache) 
1:29,7, 2. Solstițiu, 3. Roditor. Co
ta : clșt. 7, ev. 8. ord. triplă 1343. 
Cursa a IV-a: 1. Metin (N. 
Gheprghe) 1:30.2, 2. lutia, S. Haos. 
Cota : c’șt. 2.60. ev. 35, ord. tri
plă 2045. Cursa a V-a : 1. sudor 
(Chlș) 1:29.2. 2. Sufix. Cota : cfo«.

I
I
I
I
I

I
Emilian 
seniori : 

slalom 
i (Bra-

I
I
I
I

DACIA" I
I

rea unor automobilisti cunos- 
cuti din Bulgaria (CiubriKOV. 
Petkov s.a.). Ungaria (nu lip
sește Feriancz. cîstigătorul de 
anul trecut al raliului nostru). 
R. D. Germană (De mașini 
Wartburg speciale). 
Germania s.a.

I
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(Urmare din pag. 1)

Un record national a înregis
trat craioveanca Cristieana Co- 
jocaru (al doilea in decurs de 
o săptămmă 1) care a încheiat 
400 mg în 55.97 s (v.r. 56,06 s) 

cu care a cîștigat proba înain
tea bulgăroaicei Asenova cu 
56,32 s. Victorii au mai obfnut 
Doina Melinte. cu un timp bun 
la 800 m 1:58.47 (2. Dimova — 
Bulgaria 2:00,23. 3. Kovacs —

3, ev. 28. Cursa a Vi-a : 1. stre- 
haia (Dumitrescu) 1:30,2, 2. Tenor, 

3. Rural. Cota : cîșt. 4, ev. 37, 
ord. triplă 100. triplu cîșt. n— 
IV—Vi 160. Cursa a Vil-a : 1. 
Străina (Popa) 1:32,«, 2. Secărica. 
3. Tufișoara. Cota : cîșt. 1.S0, ev. 
5, ord. triplă 34. Cursa a vm-aî 
1. Olandeza (Costică) 1:44,5. 1.
Daci a na, 3. Zela. Cota : cîșt. 1®. 
ev. 7, ord. triplă închisă 1224. 
Cursa a IX-a : 1. Sadina (To-
nescu) 1:31,5, 2. Hemograma. Co
ta : cîșt. 7. ev. 26, ordinea 
triplu c'șt. V—VTT—IX 355.

Cu începere de duminică 54 
Iunie a.c. se intenționează pro
gramarea unei curse eu condu
cători amatori.
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DE RANDAMENT ÎN SEZONUL DE PRIMĂVARĂ

DIVIZIA „C“ - REZULTATELE ETAPEI A 29-a
Programul $i arbitrii meciurilor din ultima etapă (duminică 21 iunie)
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bst vorba de o 
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u. pentru ca. 
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Craiova să 
Slatina. Două 
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moralului 
ra .stării 

echipe,
Lsit apoi ca den- 

Scăderea de 
datorat în pri- 
ktării a doi iu- 
și Eftimie, ul- 

fas care, prin 
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e ioc adoptată 
lalagian. Au a- 
acte de îndis- 

i fiind Cățoi și 
aceste cauze au 
i competitivă a

de
lu
de 

care Cățoi și Bumbescu, fundașii centrali ai echipei F.C. Olt, 
la balon, incercind să înlăture 
privirile lui M. Sandu. (Fază
— F.C. Olt)

referim la Rapid. Petrolul si 
Dunărea C.S.U. Galati, care au 
plecat 
Slatina

Asa 
norul 
de edițiile 
majoritate 
observat

de pe stadionul din 
cu cite un punct.
cum aprecia si antre- 
Florin Halagian. fată 

trecute, la marea 
a jucătorilor s-a 

un fenomen de

(# 34 11 11 12 38-27 33
(o pierdut cite 2 cu Steouo ți Uni-25 de puncte ocasă . . . _ _ .

jv^mcîte 1 cu Corvinul, Chimia, Rapid. Dunărea C.S.U. 
i obținut 8 puncte in deplasare (2 cu C.S. Tirgoviște, cite 
C. Boia Mare, Dunărea C.S.U.. Petrolul, F.C. Bihor |i

un loc ocupai: 3-4 in etapa a 2 a ; cel mai slab loc : 
a 1-i^r.

echipei : State 9 goluri. Radu II 8, KaBo 5, iordoche și 
cite 3, Minea și Balaur 
ti și Câțoi — cile

cite 2, Bărbulescu, Boriceonu,
1, Nice te seu (C.S. Tîrgoviște) — auto*

34 de meciuri. Bumbescu, Matei și 
Câțoi 29, Ci u rea 28, Mi nea și Eftimie 
și Boriceonu — cite 17, Bârbidescu și

£

losiți : 23 ; State 
, M. Popescu 31, 
lehe 21, Prepeliță
W, Barbu, ionoșcu și M. Leța — cite 15, Balaur 11, Fi- 

1 8, Chivescu 5, Răduț 3, Rotaru 1.
roșii : nici unui, 
galbene : 34 ; cele mai multe : Bumbescu și Prepelița

it de 2 lovituri de
fost sancționată cu _
384 de șuturi, dintre core 174 pe poertă.

anii dintre 
procesului de 
putini preo- 
trecut. De aici 

inexaetitili 
defen- 
deeisi-

la 11 m, ambele fiind transformate 
5 penafty-urî, transformate.

t. în unele 
» chiar pe 
De exemplu, 

t sub posibili- 
iucătorii lui 

ii în fata unor 
n să 

Ne

autamalțumire. 
ei acordind 
instruire mai 
cu pa re fată de 
au decurs unele 
ale compartimentului 
siv. fare s-au dovedit ___
re in partidele pierdute la H-

(R.D.G.)
30.41 m.

Loghln
49.96 m,

jocaru 7,65 m (a suferit un acci
dent serios), triplu : Markov (B) 
14.75 m, Bedroslan 16.60 m, disc : 
Dells (Cuba) 69,02 m, Velev (B) 
65.54... S. Zamfirache 63,62 m. cio
can : Steuck (R.D.G.) 79,90 m,
Moser (R.D.G.) 76,84 m, FEMEI 
IM mg. : Iordanka Donkova (B)

: « greutate : Putie
26.62 m. Schulz (R.D.G.) 
Sarria (Cuba) 20.10 m, 
».83 m. suliță : Colon 
VUla (Cuba) 63.40 m, Eva ZBrgo- 
Radnly 61.52 m. 4 X 400 m : Bul
garia 3:86.90. România (Korodl, 
• na. Matei. Samungi) 3:30,24, 
RD.C 3:32.2.

STAT

1z e*.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
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e Lcto-Prcnosport se află 
Fi -jnâ! Le vor urma In 
—-narile de excursioniști 
’ P. Bulgaria si pentru 

preeâtesc. de aseme- 
m~rL care pe Wngă 

In autoturisme ff 
al'Rml sneee*iv exeur- 

• n. Cenaanl. d’n nou !n 
*n R.s. Ceboslova- 
V-zanS.

I, 
pericolul din fața porții, sub 

din meciul Sportul studențesc 
' Foto : Dragoș NEAGU

datoria el fiind auto- 
a 8 goluri înscrise în nu- 

16 partide jucate. Aceasta 
opoziții cu ceilalți înain- 

rămasi datori la ca-
efic icitătii. Da ‘e-

a făcut ca efi- 
fie foarte scă-

mită. Returul modest al echi
pei a fost în contradicție cu 
apariția în scenă a lui Radu 
II. un vîrf tehnic si percutant, 
care în bună măsură si-a fă
cut 
rul 
mai 
in 
tasi 
pitolul __________ __
xemplu, State, cu 34 de pre
zențe, a marcat doar 9 goluri. 
In ciuda unor numeroase 
acțiuni ofensive, linia de a- 
tac a irosit nenumărate situații 
de gol unele din poziții exce
lente. ceea ce 
caritatea să 
zută.

Beneficiind 
jucători bine 
Olt nu si-a valorificat De de
plin posibilitățile. astfel în- 
cît s-a pomenit undeva la mij
locul clasamentului, intrind în 
grosul plutonului si ocupînd 
în final un modest loc 10. O 
experiență în urma căreia, 
sîntem convinși, iucâtorii au 
tras concluziile necesare. A- 
nalizînd cu luciditate gre
șelile săvîrsite si găsind so
luțiile cele mai indicate, F.C. 
Olt poate redeveni in cam
pionatul următor o forma
ție cu evoluții la cote net 
superioare.

Gheorghe NERTEA

de un lot de 
anreciati F. C,

JUCĂTORII NOȘTRI AU PIER
DUT FINALA DE LA BANGKOK. 
După ce a Învins în al doilea 
meci din semifinale cu 2—0 se
lecționata U.R.S.S., echipa de ti
neret a tării noastre a pierdut 
finala susținută în fata forma
ției gazdă cu același scor, 2—0. 
Golurile tailandezllor au fost 
marcate de Laehakanebanasiri 
(mln. 17) și Pandsook (min. 77). 
tn finala mică. Ungaria a între
cut U.R.S.S. cu 2—0.

„CUPA SPORTUL STUDEN
ȚESC*. Zilele trecute s-au dispu
tat ultimele jocuri ale ediției a 
m-a a întrecerii de juniori do
tată cu „Cupa Sportul studen
țesc". Iată clasamentul final : 
1. Sportul studențesc I (antrenor 
Ion Stolșor) 8 p. î 2. Sportul
studențesc n 7 p. ; J. Clubul
sportiv școlar I 7 p 
B.T.A. 6 p ; 5. C.S. Pionierul 2 
p. ; 6. Clubul sportiv școlar 2 
fără nici un punct.

« p. ! !.
3.

4. C.F.R.-

cat. 2 : 13 variante 25% a 6.740 
lei : cat. 3 : 4 variante 100% a 
8.150 lei din care : o excursie de 
un loc în U.R.S.S. și diferența In

' * ' " a
lei:

6 :
a 

lei.
5 :

nvmerar șl 27 variante 25% 
2.638 lei : cat. 4 : 58.25 a 1.504 
cat. 5 : 118.50 a 739 lei ; cat. 
182.50 a 480 lei : cat. 7 : 302 
200 lei si cat. 8 : 2.093,50 a 100 
Faza a Il-a : Cat. B : 1 variantă 
100% a 33.311 lei din care o excur
sie de 3 locuri In U.R.S.S. ți di
ferența tn numerar si 9 variante 
35*', a S.833 lei ; eat. C : 13.50 a 
6.085 lei : cat. D : 46.25 a 1.631 lei: 
ea». F : 1594 a 100 lei. Autoturis
me’* Daria 1300 au fost obținute 
de Cirjan Nlcolae țl Paehi Iulipna 
din București.

SERIA I
Electro Bucecea — C.F.R. Paș

cani 3—0 (1—0), Metalul Rădăuți 
— Avîntul Frasin 6—1, (4—0), La
minorul Roman — Cetatea Tg. 
Neamț 4—0 (3—0), Relonul Săvl- 
nești — Cristalul Dorohoi 5—0 
(2—0), Șiretul Pașcani — Minerul 
Vatra Domei 3—0 (1—0), Unirea 
Săveni — Carpațl Gălăneștl 3—0 
(1—0), Minerul Gura Humorului 
— Zimbrul Șiret 1—0 (0—0), A.S.A. 
Cîmpulung Moldovenesc — Celu
loza Piatra Neamț 2—0 (1—0).

Pe primele locuri tn clasament, 
după etapa a 29-a, penultima : 1.
C. F.R. PAȘCANI 44 p (71—18), 2. 
Minerul Gura Humorului 41 p 
(49—21), 3. Laminorul Roman 32 p 
(37—28)... pe ultimele locuri : 14. 
Avlntul Frasin 26 p (29—50), 15. 
Cristalul Dorohoi 25 p (38—54), 
16. Unirea Săveni 16 p (28—65).

ETAPA VIITOARE : Zimbrul Șiret - 
Șiretul Pașconi : T. Dospinescu (Ba
cău), Carpoți Golănești — Electro 
Bucecea : G. Mogrea (Bistrița), Ce
tatea Tg. Neamț — AS.A. Cîmpulung: 
P. Co,tea (Buzău), Arini oi Frosin - 
Relonul Săvinești : V. Mereu (Cluj- 
Napoca), Minerul Vatra Domei — 
Metalul Rădăuți : I. Smuc (Suceava), 
Cristalul Dorohoi — Laminorul Roman:
D. Bâdeseu (Focșani), C.F.R. Pașcani 
— Unirea Săveni : O. Urme, (Brăila), 
Celuloza P. Neamț - Minerul Gura 
Humorului : Gh, Grigore (Vosiui).

SERIA A n-a

Aripile Bacău — Mecanica Vas
lui 3—2 (2—8), Constructorul Iași 
— FEPA 74 Bîrîad 3—3 (2—0),
Victoria Gugești — Letea Bacău
1— 1 (0—0), Inter Vaslui — Voința-
Gloria Odobești 2—1 (1—1), Viti
cultorul Panciu — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej 3—0 — neprezen- 
tare, Metalul Tg. Secuiesc — Pe
trolul Moineșli 2—0 (1—0), Chi
mia Mărășești — Luceafărul Ad- 
jud 3—0 (0—0), Minerul Corn onești
— Proletarul Bacău 0—0.

Pe primele locuri : 1. ARIPILE 
BACAU 42 p («S—19), 2. FEPA 74 
Birlad 41 p (61—29)), 3. Construc
torul Iași 30 p (40—28)... pe ulti
mele locuri : 14. Luceafărul Ad- 
jud 26 p (26—34), 15. Proletarul 
Bacău 25 p (36—41), 16. Energia
Gh. Gheorghșu-Dej 19 p (23—58).

ETAPA VIITOARE : Mecanico Vaslui
— Viticultorul Pane iu : N. Toader
(Brăila), Letea Bacău - Minerul Co- 
mănești : D. Manele (București), Pe
trolul Mainești — Inter Vaslui : I.
Spâtaru (Galați), Luceafărul Adj ud
— Constructorul lași : L Enache (Ro
man), Energia Gh. Gheorghiu-Dej — 
Metalul Tg. Secuiesc : S. Costiuc (Și
ret), Proletarul Bacău — Chimia Mă
rășești : I. Vițelaru (Dorohoi), FEPA 
74 Birlad — Aripile Bacău : O. 
lonescu (București), Voința Gloria 
Odobești — Victoria Gugești : N. Pru- 
teanu (P. Neamț).

SERIA A III-a

Victoria T.C. Galați — Metalul 
Mangalia 1—0 (fi—0), Cimentul 
Medgidia — Chimia Brăila 4—2 
(2—0), Portul constanța — Pro
gresul Isaccea 2—1 (2—0), Ancora 
Galați — IMU Medgidia 0—6, La
minorul Brăila — Ș.N. Tulcea 1—1 
(0-rl), Victoria Tecuci — Voința 
Constanța 2—1 (1—0), Chimpex
Constanța — DVA Portul Galați
2— 6 (2—0), Șoimii Cernavodă — 
Arrubium Măcin 1—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. METALUL 
MANGALIA 39 p (46—22), 2. IMU 
Medgidia 35 p (40—27), 3. Victoria 
Tecuci 34 p (47—31)... pe ultimele 
locuri : 14. Progresul Isaccea 26 p 
(32—69), 15. Victoria T.C. Galați 
22 p (32—47), 16. Șoimii Cernavodă 
16 p (19—54).

ETAPA VIITOARE : D.V.A. Portul Ga
lați — Victoria Tecuci : I. Covasâ (Ur- 
ziceni), Voința Constanța — Cimen
tul Medgidia : V. Argăsealâ (Bucu
rești), Progresul Isaccea - Chimpez 
Constanța : M. Potur (lași). Metalul 
Mangalia — Șoimii Cernavodă : A. 
Bobelniceanu (București), Arrubium 
Măcin — Portul Constanța : I. Nâltan 
(Predeal), Chimia Brăila — Victoria 
T.C. Goloți : I. Dima (Oltenița), 
I.M.U. Medgidia — Laminorul Brăila : 
S. Oroveanu (Buzău), Ș.N. Tulcea — 
Ancora Galați : N. Petrea (Foc
șani).

SERIA A IV-a

A.S.A. Mizil — Chimin-Victoria 
Buzău 4—2 (3—1). Chimia Brazi 
Ploiești — Rapid Fetești 2—0 (1—0) 
Victoria Lehliu — Poiana Clm- 
pina 3—1 (1—0). Victoria Țăndă- 
rei — Petrolul Băico! 6—0 (2—0), 
Minerul Filipești — Petrolul lanca 
4—0 (0—0), Tractorul Viziru — 
Petrolul Berea 3—0 (1—0), Carpațl 
Sinaia — Carpațl Nefcoiu 3—1 
(2—0), Metalul Buzău — Unirea 
Urziceni 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. A.S.A. MI
ZIL 47 p (67—25), 2. Chimia Brazi 
45 p (79—25), 3. Chimia Buzău 
38 p (54—31)... pe ultimele locuri:
14. Petrolul Berea 24 p (30—54),
15. Tractorul Viziru 23 p (40—54),
16. Unirea Urziceni 17 p (27—55).

ETAPA VIITOARE : Unirea Urziceni 
— Tractorul Viziru : C. Bition (Cra
iova), Petrolul Berea — Victoria Leh
liu : T. Ștefânescu (lași), Carpațl Ne- 
hoîu — Minerul Filipeștil de Pădure: 
G. Cruceanu (Constanța). Petrolul 
Băicoi — Corpoțl Sinaia : I. Vereș 
(Sf. Gheorghe). Polona Cîmpirto — 
A.S.A. Mizil : L Frunză (Sibiu), Pe
trolul tanco — Metalul Buzău : I. 
Malciu (Tulcea), Rapid Fetești — Vic
toria Țăndărei : V. Petrrcată (Con
stanța) , Chimia Victoria Buzău — 
Chimia Brazi : 7. Cruceanu (Tecuci).

SERIA A V-a
Mecanica fină Steaua Bucu

rești — Viitorul Chirnogi 2—3

(0—1), Argeșul „30 Decembrie" — 
I.C.S.I.M. București 2—1 (1—0),
Tehnometai București — I.S.C.I.P. 
Ulmeni 3—1 (0—0), Constructorul 
Călărași — Flacăra roșie Bucu
rești 3—1 (1—1), Viscolii Bucu
rești — I.C.P.B. Bolintln 2—4 
(1—2). I.U.P.S. Chltila — Abatorul 
București 2—0 (0—0), Danubiana
București — F.C.M. Giurgiu 5—1 
(1—0), ș.N. Oltenița — Aversa 
București 0—0.

Pe primele locuri : 1. MECANI
CA FINA BUCUREȘTI 40 p (55— 
27), 1. Danubiana București 32 p 
(55—40). 3. LC.S.I.M. București
30 p (40—26)... pe ultimele locuri :
14. Viitorul Chirnogi 26 p (33—54),
15. Constructorul Călărași 25 p 
(29—44), 16. F.C.M. Giurgiu 22 p 
(27—45).

ETAPA VIITOARE : Flacăra roșie 
București — Ș.N. Oltenița : Ir. Pe
trescu (Craiova), I.C.P.B. Bolintin — 
Donubiano București : P. Ciobanu (A- 
lexcndria). Abatorul București — Ar
geșul „30 Decembrie": I. Cheiaru (Ba
cău). F.C.M. Giurgiu — Mecanică fi
nă Steaua București : V. Aurelian 
(Ploiești), Aversa București — LU.P.S. 
Chiti la : A Dinu (Pitești), Viitorul 
Chirnogi — Tehnometai București ; 
I. llie (Tirgoviște), I.C.S.I.M. Bucu
rești — Constructorul Călărași : G. Gce 
(Dolcești), I.S.C.l.P. Ulmeni — Visco- 
fil București : N. Voicu (Galați).

SERIA A VI-»

Flacăra-Automecanica Moreni — 
Electrica Titu 1—1 (1—1), Știința 
Drăgănești-Oit — Cetatea Tr. Mă
gurele 3—0 (1—0), Recolta Stoică-» 
nești — Sportul muncitoresc ca
racal 1—0 (0—0), Dacia Pitești — 
Cimentul Fienl 9—9, Petrolul Vi
dele — Electronistul Curtea de 
Argeș 3—0 (1—0), Metalul Mija — 
Textila Roșiori 4—1 (1—0), Musce
lul Cîmpulung — Chimia Găeștl 
1—2 (0—1), Dunărea-Venus Zimni- 
cea — Progresul Corabia 5—2 
(2-2).

Pe primele locuri: L FLACARA 
MOHENI 45 p (49—19), 2. Musce
lul Cîmpulung 34 p (50—20), 3.
Progresul Corabia 31 p (51—46)... 
pe ultimele locuri : 14. Chimia 
Găești 26 p (39—47), 15. Electro
nistul Curtea de Argeș 26 p (26— 
44), 16. Cetatea Tr. Măgurele 22 p 
(37—56).

ETAPA VIITOARE : Cimentul Fieni
— Dunărea Venus Zimnieea : Gh. Das- 
călu (București), Chimia Găești — 
Flacăra Moreni : A, Mițaru (Rm. Vil- 
cea). Electrica' Titu — Recolta StoicS- 
nești : G. Donici (București), Progre
sul Corabia — Dacia Pitești : T. 
Lungu (Giurgiu), Cetatea Tr. Măgu
rele — Petrolul Videle : I. Pascu 
(Gmpina), Electronistul Curtea de 
Argeș - Știința Drăgănești : V. Ale- 
zondru (Tg. Jiu), Textila Roșiori - 
Muscelul Cîmpulung : P. Iliescu 
(București), Sportul muncitoresc Cara
cal — Metalul Mija : V. Ivan (Dro- 
beto Tr. Severin).

SERIA A VB-»
C.S.M. Drobeia Tr. Sev. 

na Orșova 2—3 (0—0), 
Drăgănești — Armătura
3—1 (0—0), Electroputere
— Lotru Brezol 1—o (1—0), Meca
nizatorul Șlmlan — Celuloza Dro- 
beta Tr. Sev. 6—0 (2—0), Petrolul 
Țlclenl — Metalul Mihăești >—1 
(3—1), Progresul Băileștl — C.F.R. 
Cnaiova 4—0 (1—0), Dunărea Cala
fat — Metalurgistul Sadu 3—0 
(1—0), Pandurii Tg. Jiu — Jiul 
Rovinari 1—2 (1—2).

Pe primele locuri : 1. C.S.M. 
DROBETA TR. SEV. 40 p (61—32),
2. Pandurii Tg. Jiu 33 p (46—38),
3. Electroputere Craiova 31 p 
(49—32)... pe ultimele locuri : 14. 
Armătura Strehala 26 p (48—48), 
15. Lotru Brezol 2S p (44—67), 16. 
Celuloza Drobeta Tr. Sev. 20 p 
(33—61).

ETAPA VIITOARE : Armătura Stre- 
haia — Dunărea Calafat : P. Va neon 
(București), Metalurgistul Sadu «■ 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin : M. Reșca 
(Arad). C.F.R. Craiova — Mecanizato
rul Șimian : M. Gheorghe (Bucu
rești), Metolul Mihăești — Pandurii 
Tg. Jiu : I. Marin (București), Lotru 
Brezol — Viitorul Drăgășanî : I. Bodor 
(Brașov), Jiul Rovinarl — Electropu
tere Craiova : I. Curteanu (Sibiu), 
Celuloza Drobeta Tr. Severin — Pe
trolul Țicieni : 1. Crețu (Skrtino).
Diema Orșova - Progresul Băifești : 
I. Donciu (Petroșani).

SERIA A VlII-a

Mlnerul-Ștlința Vulcan — Mure- 
șul-Explorări Deva 2—0 (1—0),
Minerul Ghelar — Minerul Anl- 
noasa 2—0 (1—0), Minerul Paro- 
șenl — Metalul Bocșa 1—0 (1—0), 
Mecanica Orăștle — Minerul Mol
dova Nouă 3—2 (0—1), Minerul 
Anina — Constructorul Timișoara 
9—1 (4—0), Victoria Călan — Mi
nerul Certej 4—2 (1—1), Minerul 
Oravița — Metalul Oțelu Roșu 
5—0 (3—0), U.M. Timișoara — Da
da Orăștie 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MUREȘUL 
DEVA 38 p (52—31), 3. U.M. Ti
mișoara 31 p (56—35), 3. Mecanica 
Orăștie 31 p (46—45)... pe ulti
mele locuri: 14. Constructorul Ti
mișoara 27 p (49—59), 15. Minerul 
Ghelar 27 p (33—51), M. Minerul 
Anfaoasa 26 p (27—37).

ETAPA VIITOARE : Minerul Moldova 
Nouă - Victoria Călan : L Rada 
(Ociovo), Docia Orăștie — Minorul 
Oravița : G. Tutunoru (Strehoio). 
Metalul Bocșa — Minerul Anina : C. 
Vass (Oradea), Mureșul Explorări 
Devo — Minerul Ghețar : I. Galiș (O- 
radea). Constructorul Timișoara — Me
canico Orăștie : D. Danele (Alba 
Iulie), Minerul Anlnoasa — Mteend 
Paroșenl : I. Den (Cluf-Napoco), Mi
nerul Certej — U.M. Timișoara : S. 
Zbîmee (Rm. Vltcee), Metalul OteK 
Roșu - Minerul Știința Vulcan : P. 
Țeeu (Tg- Jiu).

— Dier- 
VHtorul 
Strehala 
Craiova

SERIA A ix-a

Strungul Arad — Unirea Tom
natic 3—0 (1—0), Voința Oradea 
— C.F.R. Arâd 1-0 (1—0), Șoimii 
Lipova — Bihoreana Alarghita 
3—2 (2—0), Minerul Sărmășag — 
Oțelul Or. dr. Petru Groza 3—0 
(2—0), Minerul Cr. dr. Petru 
Groza — înfrățirea Oradea 1—0 
(0—0), Minerul șunculuș — Vic
toria Ineu S—0 (3—0), Rapid Ji
bou — Unirea Sinnicolau 2—0 
(1—0), Silvania Cehu Silvaniel — 
Unirea Valea Iui Mihai 4—0 (2—0).

Pe primele locuri : L STRUN
GUL ARAD 37 p (57—25), 2. Vo
ința Oradea 36 p (45—32), 3. Mi
nerul Or. dr. P. Groza 31 p (41— 
34)... pe ultimele locuri : 14. Uni
rea Valea lui Mihai 26 p (30—47), 
15. Bihoreana Marghita 25 p (45— 
49), 16. Rapid Jibou 25 p (30—73).

ETAPA VIITOARE : Unirea Sionico- 
icu Mare — Minerul Suncuîuș : I. 
lilan (Caransebeș), Bihoreana Mcr- 
ghita — Silvania Cehu Silvanlei : I. 
Matho (Reghin), Unirea Valea lui 
Mihai — Minerul Scrmășag : B. Să- 
roși (Cluj-Napoca), Victoria Ineu ' - 
Strungul Arad : M. Martin (Reșițo), 
C.F.R. Arad — Șoimii Strungul Li
pova : A. Budai (Satu Mare), Uni
rea Tomnatic — Minerul oraș dr. P. 
Groza : G. Simcso (Hunedoara), O- 
țeful oraș dr. P. Groza — Voința Ora
dea : G. Toth (Alba lulio), înfrățirea 
Oradea — Rapid Jibou : E. Major 
(Luduș).

SERIA A X-a

SUcla-Arieșul Turda — Minerul 
Băița 2—0 (0—0), Lăpușul Tg. 
Lăpuș - C.I.L. Sighet 2—0 (0—0), 
Minerul Baia Sprie — Chimia Tâș- 
nad 3—0 (2—0), Minerul Borșa — 
Unirea Dej 5—1 (3—0), CUPROM 
Bala Mare — C.E.M. Cluj-Napoca 
0—9, Victoria Cărei — Bradul Vi- 
șeu 6—1 (2—1), Olimpia Gherla — 
Minerul Băiuț 4—0 (1—0), Unio 
Satu Mare — Oașul Negrești 3—1 
(1-1).

Pe primele locuri : 1. STICLA 
TURDA 43 p (48—23), 2. Unio 
Satu Mare 34 p (45—31), 3. C.I.L. 
Sighet 32 p (47—30)... pe ultimele 
locuri : 14. Minerul Băiuț 25 p 
(30—41), 15. C.E.M. Cluj-Napoca
24 p (20—40) 16. Unirea Dej 23 p
(35—62).

ETAPA VIITOARE : C.E.M. Cluj-Na
poca — Minerul Baia Borșa : N. Or- 
ghidean (Agnita), Minerul Bălța — 
Unio Seta Mare : I. Barna (Oradea), 
Minerul Băiuț — Sticla Arieșul Turda: 
N. Moldovan (Ocna Mureș), C.I.L. 
Sighet — Olimpia Gherla : L. Simcnca 
(Zalău). Chimia Tășnad — Lăpușul 
Tg Lăpuș : V. Băjenescu (Timișoara), 
Unirea Dej — Minerul Baia Sprie : 
A. Gego (Odo-rhei), Bradul Vișeu — 
Cuprom Baia Mare : O. Rad (Sighet), 
Oașul Negrești — Victoria Cărei : I- 
Secianschi (Arad).

SERIA A XI-a

Unirea Alba Iulia — Electromu- 
reș Tg. Mureș 0—0, MetalotelmiCa 
Tg. Mureș — IMIX Agnita 4—0 
(1—0), Foresta Bistrița — Șuria- 
nul Sebeș 3—0 (0—0). Metalul Si
ghișoara — Oțelul Reghin 2—1 
(1—0), Inter Sibiu — Minerul 
Rodna 3—1 (0—0), Unirea Ocna 
Sibiului — Metalul Aiud 1—0 
(0—0), Soda Ocna Mureș — Mu
reșul Luduș 2—0 (1—0), Textila 
Năsăud — Mecanica Alba Iulia 
1-3 (0-1).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
ALBA IULIA 38 p (59—32), 2. Me
talul Aiud 32 p (47—27), 3. Inter 
Sibiu 32 p (41—31)... pe ultimele 
locuri : 14. IMIX Agnita 28 p 
(32—53), 15. Șurianul Sebeș 26 p 
(36—49), 16. Textila Năsăud 11 p 
(20—62).

ETAPA VIITOARE : Metalul Aiud - 
Textila Năsăud : I. Piștea (Boia 
Mare), Mecanica Alba Iulia — Meta
lul Sighișoara : D. Tonenchi (Lugoj). 
Electromureș Tg. Mureș' — Unirea Ocna 
Sibiului : I. Suctu (Cluj-Napoca), 
I.M.I.X. Agnita — Foresta Bistrița : 
M. Straie (Pitești), Mureșul Luduș — 
Metcrfotehnica Tg. Mureș : I. Manusov 
(Arad), Șurianul Sebeș — Inter Sibiu: 
R. Gclenț (Lugoj), Oțelul Reghin — 
Unirea Alba Iulia : D. Morari (Bra
șov), Mine rid Rodna — Soda Ocna 
Mureș : V. Ciuciudâu (Suceava).

SERIA A XII-a

Tractorul Brașov — Unirea 
Cristuru Secuiesc 5—0 (1—5), Mo- 
bila-Măgura Codlea — Chimia Or. 
Victoria 2—0 (1—0), Viitorul
Gheorgheni — Mureșul Toplița
4—0 (1—0), Precizia Săcele — Me- 
trom Brașov 2—0 (2—0), Torpedo 
Zârnești — Textila Prejmcr 6—0 
(2—0), Utilajul Făgăraș — I.C.I.M. 
Brașov 2—0 (2—0), Minerul Ba- 
raolt — Celuloza Zămești 1—0 
(1—0), Electro Sf. Gheorghe — 
Minerul Bălan 1—2 (0—1).

Pe primele locuri : 1. TRACTO
RUL BRAȘOV 44 p (52—14), 2.
Viitorul Gheorgheni 38 p (61—21), 
3. Precizia Săcele 30 p (34—25)... 
pe ultimele locuri : 14, Unirea
Cristur 26 p (20—50), 15. Celuloza 
Zărnești 25 p (32—42), 16. Chimia 
Victoria 24 p (33—54).

ETAPA VIITOARE : Textila Prejmer
— Utilajul Fâgârcș ; S. Lupșescu 
(București), Celuloza Zârnești — Pre
cizia Sâcele : A. Rolea (București), 
LCJ.M. Brașov — Mobila Mâgurc Cod- 
lea : A. Pâun (București), Chimia 
oraș Victoria — Viitorul Gheorgheni : 
C. Tunsoiu (Caracal), Mureșul Toplița
— Electro Sf. Gheorghe : G. lonescu 
(Plătești), Minerul Bâlan — Tractorul 
Brașov : A. Nițu (Plapeni), Unirea 
Cristuru Secuiesc — Torpedo Zârnești: 
G. Wrlhetm (București), Metfem Bro- 
șev — Minerul Baraolt : F. Trbîreâ 
(Rm. Vîîcea).

Besnltatele ne-au fost transmise 
de câtre coresi>oiiden0i noștri vo
luntari din localitățile respective.



I
.a Zaragoza. în Spania, s-au 

dcjJăsurat întrecerile Campio
niritului european de tir cu 
d i șea de vînătoare. talere lan- 
svo din turn (skeet). la care 
au participat țintasi din 22 de 
țări. Disputele, atît pe °ciiipe 
cit si la individual, au fost de 
un ridicat nivel tehnic, mai 
mulți trăgători doborînd ma
ximumul de talere posibile. La 
individual a ciștigat cehoslova
cul Jan Hula cu 200 p (din 
200 posibile). Cei clasați pe 
locurile 2—7 au avut, fiecare, 
cite 199 p ! Reprezentanții noș
tri au evoluat modest : 23. A. 
Csorba 196 p, 29. I. Toman 
195 p, 34. C. Paraschiv 191 p 
(au concurat 65 de trăgători). 
Pe echipe a cîstigat U.R.S.S. 
cu 447 
slovacia 
noastră 
a 10-a. 
148. I. 
raschiv 
echipe.

p. urmată de 
tot cu 447 p. 
s-a clasat De 
cu 440 p (A.

Toman 146 și
146). Au participat 17

Ceho- 
Echipa 
poziția 
Csorba 

C. Pa-

TURNEUL DE LUPTE
DE LA PRAGA

(Agerpres).
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ECOURI DUPĂ MECIUL
ROMANIA R. F. GERMANIA

PrograHiUl de aai

PRAGA, 18
Particinînd la un puternic tur
neu internațional de lupte 
greco-romane. desfășurat la 
Praga. sportivii români Mihai 
Cișmaș (cat. 52 kg). Constantin 
Uță (cat. 62 kg) și Victor 
Dolipschi (cat. peste 100 kg) 
s-au clasat pe locul secund, 
iar Nicolae Zamfir (cat. 57 kg) 
Pi Vasile Andrei (cat. 100 kg) 
au ocupat locul trei la catego
riile respective.

I
I
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REGATA LUCERNA I
LA CANOTAJ

re-In ziua a doua a finalelor 
gatel Lucerna la canotaj, echipa
jele feminine românești s-au cla
sat pe locul doi în trei probe, 
prin Valeria Răcilă la simplu, 
3:38,48, după Cornelia Linse (R.D. 
Germană) 3:35,03, Rodica Arba și 
Elena Horvat la 2 f.c., 8:29,24 (1. 
R.D. Germană 3:28,85) șl echi
pajul de 4 visle, 3:09,06 (1. R.D. 
Germană 3:05,71). în proba de 
8+1 a cîșUgat S.U.A., 2:55,00, ur
mată de R.D. Germană 2:56,56 șl 
România 2:57,28. în întrecerile 
masculine, finlandezul Perttl 
Karplnen șl-a repetat victoria In 
proba de simplu, 6:58,64, fiind 
urmat de Riidiger Reiehe (R.D.G.) 
7:03,74.

I
I

I

PARIS, 18 (Agerpres) .— A- 
gențiile internaționale de pre
să subliniază în comentariile 
consacrate partidelor de dumi
nică din cadrul grupei a doua 
a turneului 
tul că toate 
ții — R. F. 
nia, Spania 
păstrează șanse de calificare in 
semifinalele competiției, decizia 
urmînd să se dea în ultimele 
partide, programate miercuri : 
România — Portugalia și R. F. 
Germania — Spania. Astfel, sub 
titlul : „Totul este posibil*, a- 
genția France Presse arată: 
„Indecizia rămine aproape to
tală in grupa a doua, după tu
rul secund, în care R. F. Ger
mania a întrecut cu 2—1 for
mația României, iar Portugalia 
și Spania au terminat la egali
tate : 1—1. R. F. Germania a 
făcut, e adevărat, un pas im
portant spre semifinale, dar 
ni mie nu este clarificat in a- 
ceastă grupă, in care cele pa
tru componente păstrează șanse 
de calificare*.

Referindu-se la meciul R. F. 
Germania — România, agenția 
Associated Press notează, prin
tre altele : „Vest-germanii au 
primit un balon de oxigen, du
pă ce in debutul competiției 
fuseseră ținuți in șah de por
tughezi. Dar victoria lor in fața 
României n-a fost lipsită de e- 
motii : după ce au dominat pri
ma repriză, s-au văzut egalați, 
repriza a doua debutind rău 
pentru ei. după ce Coras a 
marcat un gol frumos exact in 
secunda 27 de la reluare-. Go
lul golgeteralui campionatului 
României a adus formația sa in 
atac, fotbaliștii români erein- 
du-și In repriza secundă bune 
ocazii*.

De asemenea, agenția Reuter 
remarca „R. F. Germania s-a 
întrebuințai la maximum in me
ciul eu România. Românii păs
trează încă sanse la calificarea 
în semifinale* .

final al C.E. fap- 
cele patru forma- 
Germania, Româ- 
și Portugalia —

După meci, Jupp Derwall a 
declarat „Cred că în prima re
priză am fi putut marca mai 
mult, dar trebuie să 
această victorie, chiar 
mă bucură*.

Presa vest-germană 
comentează pe larg meciul cu 
selecționata României. Ziarul de 
mare tiraj „Bild* publică decla
rația lui Voller: „Of, în fine, am 
reușit... A fost o victorie foarte 
dificilă*, „Stuttgarter Zeitung* 
subliniază : „Echipa lui Derwall 
a trecut prin momente foarte 
grele*. Ziarul „General Anzei- 
ger* remarcă : „A fost o victo
rie fără strălucire, in fata te
nacelui -11- al României*.

spun că 
la limită

de ieri

C. Ștefănescu: „

TURUL CICLIST
AL IUGOSLAVIEI

BELGRAD, 18 (Agerpres). — 
Disputată pe traseul Nova Go- 
rița-Bovet (106 km), etapa a 
doua a Turului ciclist al Iugo
slaviei a revenit rutierului Iugo
slav Primoz Cerin, cronometrat 
în 2h24:59. Cu primul pluton, la 
2:16 față de învingător, au sosit 
și cicliștii români Dumltrache 
Ologu și Vasile Apostol. In cla
samentul general individual con
duce Billlcl (Iugoslavia), urmat 
de Golovatenko (U.R.S.S.), la 
1:17. Dumitrache Ologu se află 
pe locul 19, la 4:38. iar Vasile 
Apostol — pe locul 31, la 7:24.

RECORD MONDIAL LA ÎN OL
TORONTO. înotătorul canadian 

Alex Baumann a realizat dumi
nică un nou record mondial tn 
proba de 400 m mixt, în cadrul 
concursului de selecție pentru 
J.O. de la Los Angeles. El a 
parcurs distanța în 4:17,53, Intre- 
cînd recordul anterior deținut de 
Jens Peter Berndt (R.D. Ger
mană) — 4:19,61 de la 23 mal 
1984.
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Gr, I: FRAhIȚA — IUGOSLAVIA, la St. Etienns (ora 21,30)
Formații probabile :
FRANȚA : Bats — Battiston, Bossis, Domergue, Tusseau — Țigana, Gi- 

resse, Platini, Genghini — Lacombe, Rocheteau.
IUGOSLAVIA : Simovici - N. ‘............. “ ‘

Radanovici-, Gudelj, D. Stoikovici,
ARBITRUL PARTIDEI
Va conduce meciul Andre 

Daina (Elveția). Născut la 8 
iulie 1940, el locuiește In ora
șul Eclepens. A început sâ ar- 

DANEMARCA - BELGIA, la

Stoikovici, Zojec, Katanec, Miljus — 
Sușici — Țvetkovici, Vujovici.

bitreze in anul 1970, Iar din 
1975 este arbitru internațional. 
In preliminariile Euro '34 a 
condus partidele Irlanda — 
Olanda (2—3) și Albania — 
Irlanda de Nord (0—0).

Strasbourg (ora 21,30)
Formații probabile :
DANEMARCA : Qvist — O. Rasmusen, Busk, M. Olsen, Nielsen — Ar- 

nessen, Bertelsen, Bergreen, Derby — E. Larsen, Laudrup.
BELGIA : Pfaff — Grîin, Lambrichts, De Greet, De 

Coeck, Ceulemans, Vercauteren —
ARBITRUL PARTIDEI

• Va conduce meciul Adolf 
iProkop (R.D. Germană). Năs
cut la 2 februarie 1939, locu
iește la Erfurt. A început să 
arbitreze în anul 1959, iar pri
mele jocuri internaționale le-a

E MOMENTUL
(Urmare din pag I)

este exclusă o egalitate cu 
goluri multe in meciul Spania 
— R.F.G.. dar campionii ar 
risca astfel o semifinală cu 
Franța și asta face puțin pro
babilă o asemenea variantă).

In sCrșit. după aceste calcu
le Inevitabile, să răminem cu 
replica lui Stefănescu rostită 
in timpul vizionării meciului 
Spania — Portugalia: -Acum, 
este important să jucăm cel 
puțin asa cum am făcut-o in 
repriza a n-a eu R.F. Germa
nia.
vor 
tră. 
dit 
zează 
E momentul să ne mobilizăm 
total din primul minut*.

Ce s-a spus si ce se scrie 
despre meciul 
mâni cu R.F.

GEORGES 
-Ati jucat de 
a doua, 
prima ----------- _ _________
(Ziarul l’Eauipe* confirmă de
clarația

Abia atunci toate calculele 
pa tea fi în favoarea noas- 
Deocamdată ne-am dove- 

o echipă ore se mobili- 
după ce este condusă.

fotbaliștilor ro- 
Germania ?

BOULOGNE: 
nota 7-8 repriza 

dar numai de nota 5 in 
Jumătate a nartidei*.

lui Boulogne. Cea

AȘTEPTĂM 0 FORMULA DE ECHIPA EFICACE Șl
(Urmare din pag I)

Boloni și, respectiv, Coraș) pen
tru că... s-a mulțumit cu pu
țin. S-a mulțumit cu puțin și 
nu a atacat cum trebuie și mal 
ales cit trebuie echipa Spa
niei, care dădea dovadă de ne
siguranță și se .agăța* vizibil 
de un scor egal (pe care l-a 
si obținut din— vina formației 
noastre), s-a mulțumit cu pu
țin si după golul înscris de 
Coras la Lens, cind a crezut 
că egalitatea obținută In se
cunda 27 a minutului 46 poate 
rezista o repriză, mai ales prin 
blocarea fotbaliștilor vest-ger- 
mani la mijlocul terenului. Or 
Rummenigge. Voller si ceilalți 
coechipieri ai lor nu au aș
teptat prea multe invitații, au 
atacat cu toată energia pentru 
a lua din nou conducerea pe 
tabela de marcat ceea ce au 
si reușit în min. 67. fotbaliștii 
noștri... trezindu-se abia după 
ce au fost din nou conduși, 
clnd au iucat asa cum trebuie, 
adică la atac. Că această ati
tudine fată de meci era singura 
indicată s-a văzut clar in ulti
mele 25 de minute ale partidei, 
cind jucătorii români au fost

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX > TELEX
AUTOMOBILISM • Marele pre

miu al Canadei la formula I, la 
Montreal : 1. Nelson Piquet (Bra
zilia) — media orară 174,085 km, 
2. Niki Lauda (Austria) la 2,612 
s, 3. Alaln Prost (Franța) la 
1:28,032. După 7 probe, clasamen
tul C.M. : Prost 32,5 p. Lauda 
24 p, Rene Arnoux (Franța) 16,5 
p, Elio de Angelis (Italia) 15,5 p.
• C.E. de mașini de? turism eta
pa a 6-a la Zeltweg (Austria) a 
fost cîștigată de cuplul Walkln- 
shaw, Heyer (Anglia — R.F.G.) 
cu o medie orară de 167,156 km
• C.E. de formula 3. la Nurbur- 
gring (a 7-a etapă a competiției) 
a revenit englezului 
Dumfries — merie orară 
km

CICLISM • Francezul 
que Garde a ciștigat Marele 
premiu „Midi Llbre* cu timpul 
total de 21.25:08. A fost urmat de 
Marc Durant (Franța) la 14 s șl 
Alain Vigneron (Franța) la 16 s

FOTBAL • Echipa Angliei a 
susținut cel de al treilea joc în

Johnny 
de 166.9
Domini-

America de Sud. Evoluind la San
tiago de Chile, selecționata An
gliei a terminat la egalitate (0—0) 
cu reprezentativa statului Chile. 
• La Sao Paulo, tot In meci a- 
mical, Brazilia șl Argentina au 
terminat meciul cu un scor alb : 
0—0.

MOTOCICLISM. • Marele -pre
miu al Iugoslaviei, la Rijeka, 
contând pentru campionatul mon
dial de viteză : 80 cmc : Dorflin- 
ger (Elveția) — media orară 
155,943 km (după 5 etape : 1.
Dorflinger 61 p, Abold — R.F.G. 
50 p, Bianchi — Italia 50 p), 250 
cmc : Herweh (R.F.G.) — media 
orară 153,600 km (după 7 etape : 
Sarron — Franța 72 p. Mang — 
R.F.G. 46 p, Herweh 45 p).

POLO • în etapa a cin cea a 
trofeului Tungsram la Buda
pesta : Ungaria — Olanda 12—9. 
U.R.S.S. — S.U.A. 10—7, 
via — Italia 10—7. Cuba — R.F.G. 
6—6. Pe primele 
U.R.S.S. 10 p. 2. S.U.A. 
R.F.G. 7 p, 4. Italia 5 p.

aproape (de mai multe ori) de 
golul egalizator.

Din morala evidentă a celor 
două partide, lecția este una 
singură : jucind la atac, la vic
torie. echipa noastră este altă 
echipă ! Mult mai periculoasă ! 
Si am zice si mult mai realistă 
in condițiile unui turneu final 
tn care cuvîntul de ordine ră- 
mine trebuie să cistigăm, pen
tru că a te mulțumi cu ideea 
că trebuie să nu pierdem În
seamnă de cele mai multe ori 
ratarea (logică) a locurilor 
fruntașe, ratarea logică a cali
ficării.

Dar nu numai (1) morala 
meciurilor de la Lens si St. 
Etienne trebuie să-i determine 
pe fotbaliștii noștri să ioace 
cu totul altfel miercuri, la 
Nantes, ci și (2) autoaprecierea 
capacităților reale ale echipei 
noastre, precum sl (3) calculul 
elementar al șanselor.

Referindu-ne la autoaprecie
rea posibilităților reale ale e- 
chipei răminem la părerea că 
formația aliniată tn partidele 
cu Spania si R.F. Germania 
putea juca în alt mod. mult 
mai ofensiv. Pe de altă parte, 
credem că această formație ar 
fi cîstigat In capacitatea sa de 
atac dacă măcar in repriza a 
doua Mircea Lucescu ar fi in
trodus In teren De Augustin, 
jucător foarte penetrant foarte 
curajos, care „se bate* foarte 
bine — o știm cu totii — cu 
orice apărare, trecînd adeseori 
prin zid...

Dovedindu-se de atitea ori 
Irezistibil în campionatul in
tern si mai ales în Cupa cam-

Scifo,Wolf 
Claesen, Vandenbergh.

condus în 1972. La „Mundia- 
lul“ spaniol 1982 a arbitrat jo
cul Irlanda de Nord — Austria 
(2—2), iar în preliminariile 
Euro ’84 întâlnirile Grecia — 
Anglia (0—3), Iugoslavia — 
Norvegia (2—1) și Suedia — 
România (0—1).

Iugosla-

locuri :
B P,

1.
3.

mai bună notă este a lui 
(7.25) urmat de Luna si 
nic (7). Nota cea mai 
Hagi : 5,62).

BOLONI : „Ce fericit 
fost dacă as fi marcat la șu
tul din minutul 90! Deși îmi 
dau seama, un eventual 2—2
ca campioana europeană, care 
i-ar fi bucurat atit de mult De 
cei de acasă, nu ne-ar fi scutit 
de obligația de a iuca la cîs- 
tig cu Portugalia*.

„O adevărată schimbare Ia 
față a echipei României după 
cauză, cu un Rednie toarte ac
tiv la mijloc si cu Coras mai 
avansat. Si a venit ega'area 
care a urcat mult moralul u>- 
mânilor deveniti mult mai în
treprinzători* (J. Chantry — 
„La VOIX DES SPORTS*). 
„Românii au prestat un joc 
bun și au făcut ca. in min. 
46. d. Neuberger, președintele 
Bundesligăi, să se apuce cu 
miinile de cap. iar Jupo Der
wall sâ treacă Drintr-o mare 
emoție în final*.

Și acum, cîteva aprecieri asu
pra unor jucători :

LUNG : excelent în maiori-

Coras 
Red- 
mică

as fi

SPERAM IN CALIFICARE
pionilor europeni. Augustin ar 
fi putut să albă loc în echipă, 
atît la Lens cit si la St. Etienne 
(unde, alături de Coras — bun 
în ambele partide — ar fi în
semnat. credem, un pericol 
real pentru porțile adverse) si 
îsi are cu siguranță locul in 
partida cu Portugalia unde 
practic (si matematic !) nu mai 
rămine decit o singură șansă : 
victoria.

Ajungînd la calcule _ pro
blema este simplificată de... a- 
ritmetica elementară : învin- 
gînd echipa Portugaliei, fotba
liștii noștri ar obține trei 
puncte si mari sanse de a se 
clasa ne locul doi în erupă, 
mizîndu-se pe perspectiva 
foarte realistă (după opinia 
tuturor specialiștilor de aici) 
că reprezentativa vest-ger
mană va ocupa primul loc.

Cu Iorgulescu revenit în cen
trul apărării (înlocuitorul lui. 
Andone, nu l-a outut opri pe 
„omul său*. Voller. să înscrie 
două goluri la Lens) — deci 
cu apărarea reîntărită si cu 
Augustin vîrf sau mijlocaș 
fensiv — deci cu un atac mai 
periculos din plecare, echipa 
noastră are. „pe hîrtie* (si nu 
numai pe hîrtie !), șansa reală 
de a obține o victorie nece
sară ca aerul si ca apa...

Miercuri. echioa României 
poate obține calificarea între 
primele patru reprezentative 
ale Europei. Sarcina este grea, 
fără îndoială, dar ea poate fi 
îndeplinită de fotbaliștii noștri 
cu condiția ca ei să ioace la 
nivelul maxim al posibilități
lor lor reale. Subliniem : 
reale !

tatea intervențiilor.
o ezitare la 
i-a înlesnit 
cuție ca de

REDNIC : 
pauză, s-a simțit foarte 
în linia de milloc întelegindu- 
se cu Boloni si Klein, ceea ce 
nu s-a întîmplat cind cei doi 
stîngaci iucau alături de stîn- 
gaciul Hagi.

ANDONE : inimos si curajos 
ca întotdeauna, n-a outut su
plini De mult mai lucidul Ior- 
gulescu.

ȘTEFANESCU : a ..închis*
deseori bine. A avut o ezitare 
neasteotată — ca si ceilalți a- 
Dărători — la al doilea gol al 
lui Voller.

UNGUREANU : mereu obse
dat de greșeala din meciul cu 
Spania. a depus toate eforturi
le. fără să-si nună în valoare 
schimbările de oicior cu in
trări sore centru.

DRAGNEA : a avut unele
intercentii reușite, dar a făcut 
cu greu fată asediului din pri
ma repriză.

BULON! : sub va'oarea sa. 
înclinind mai mult soro închi
derea unghiurilor decit sDre 
deschiderea jocului.

KLEIN : activ totdeauna, cu 
un mare aoort 
pectaculos dar eficace.

CORAS — De care „Gazzettă 
dello Sport Milano* l-a inclus 
în echipa Euro '84 duDă orima 
etapă — a încercat — cu .nai 
Dutin succes — să repete fata 
de la golul cu Spania care este 
considerat golul nr. 1 al nri- 
mei etape. A rămas omul- 
surpriză al atacului.

CĂMĂTĂRII : a iucat slab 
si în acest al doilea meci. E 
adevărat, el a avut oricum 
adversari doi stoperi de clasă : 
Goicoechea si K.H Forster.

Dacă ar fi să simplificăm 
tuația meciului, ar trebui 
menționăm :

1. Valoarea inconlestabi ă 
echipei vest-germane :

2. Absența cu consecințe ne
gative a lui Iorgulcscu ;

3. Jocul slab al lui nagl, 
care, introdus în teren nentru 
a da fantezie construcției o’en- 
sive. a sfîrsit prin a s âbi apă
rarea. ceea ce a provocat une
le momente de d -ruta în pri
ma parte :

4. O anume uzură Psihică vi
zibilă mai ales la Boloni. Că
mătarii. Ticleanu si chiar 
Rednie. O uzură care, sperăm, 
să fie eradicată printr-un mal 
mare efort de mobi'izare m al 
treilea meci, echivalent — se 
poate spune — cu a fi sau a 
nu fi în semifinală.

★
Fotbaliștii trico’ori au sosit 

luni la amiază la Nantes. Pri
ma zi a acestei săntămini a fost 
rezervată unei prelungite șe
dințe de refacere. Antrenamen
tele continuă.
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• Fundașul central al 

reprezentativei R.F. Ger
mania, Karl-Heinz 
ster a suferit o 
dere musculară șl. foar
te probabil, nu va juca 
miercuri in partida cu 
Spania. Ușor accidentați 
dar recuperabili slnt 
Rummenigge și Meier.
• Antrenorul Portuga

liei, Fernando Cabrita. 
a declarat după iocu' 
eu Spania : „Nu poj a- 
fițma că nu sînt mulțu
mit de rezultatul de e- 
galitate (1—1), dar pu-

For- 
întin-

victoria, ca 
adversarii 

supărat în- 
jucăm bine

team obține 
de altfel și 
noștri. Sînt 
să că, deși _ 
la mijlocul terenului, a- 
tacul este exasperant de 
ineficace. Pentru ultimul 
meci din grupă (cel 
România) voi pregăti 
schemă tactică mai 
fensivă, vom încerca 
ne îmbunătățim jocul 
fața porții adverse".
• La rîndul său, Mi

guel Munoz, selecțione
rul Spaniei afirma î 

•„L-am introdus în echi-
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pi pe Sarabia pentru a 
da mai multă vigoare 
atacului. Așa a și fost. 
Cu el in formație s-au 
creat mai multe ocazii, 
dar din păcate din cele 
„trei mari* n-am Înscris 
nici una. Ne așteaptă un 
joc greu cu R.F: Ger
mania, ultimul din gru
pă.,.*.
• Echipa Belgiei a so

sit duminică după a- 
miază la Strasbourg, un
de va întîlni, astăzi, In
tr-un meci decisiv pen
tru calificare, puternica

formație a Danemarcei. 
Chiar după sosire bel
gienii au făcut. în par
cul hotelului, un ușor 
antrenament. Luni pre
gătirile au fost reluate 
cu o Intensitate mal 
mare. Cu toată înfrin- 
gerea usturătoare în fața 
Franței, selecționerul 
Guy Thys a anunțat că 
nu va face nici o modi
ficare în format's El 
contează pe reven'rca 
lui Șcifo și Griin, care 
au evoluat excelent In 
primul joc cu Iugoslavia.


