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Lb Palatal Consiliului 
Stat au continuat, marți, 
iunie, convorbirile oficiale In
tre tovarășul Nieolae Ccaușesen, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Kim Ir Sen, secre
tar general a! Comitetului Cen
trai al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene.

In 
fost 
fată 
care 
națională, datorită politicii im
perialiste de forță si dictat, de 
amestec in treburile interne ale 
altor state, de consolidare U 
reîmpărțire a zonelor de in
fluentă. menținerii vechilor 
focare de conflict si apariției 
altora noi, intensificării fără 
precedent a cursei 
lor, accentuării crizei 
mondiale.

S-a subliniat că. __ __________
împrejurări, este imperios ne
cesar să se acționeze ferm pen
tru reducerea tensiunii din 
viata internațională. pentru 
reluarea și continuarea politicii 
de destindere, colaborare si 
respect al independentei națio
nale.

De comun acord, s-a apre
ciat că problema fundamentală 
a zilelor noastre o constituie 
oprirea cursei înarmărilor, tre
cerea la dezarmare, in primul 
rind Ia dezarmare nucleară, 
asigurarea păcii in lume.

A fost analizată îndeaproape 
evoluția situației in zonele geo
grafice in care sint situate 
România si R.P.D. Coreeană.

Convorbirile se desfășoară 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, de înțelegere si stimă re
ciprocă.

timpul convorbirilor a 
exprimată îngrijorarea 

de încordarea gravă la 
s-a ajuns in viata inier-

Popular* Democrate Coteeae. a 
depus, marii dimineața, o co
roană de fieri la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertate* 
poporuhd și a patriei, pentru 
socialism.

Secretarul general al O. CL 
al Partidului Muncii din Core
ea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene 
a adus un pios omagiu ce
lor ce aa luptat pentru îm
plinirea nobilelor Idealuri ale 
poporalul nostru.

Au fost presenți membrii de
legației de partid șl de stat a

inarmări- 
economice

în aceste

★
Kim Ir Sen, secre- 
al Comitetului Cen-

Tovarășul 
tar general 
trai al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Republicii

a semnat in cartea 
muzeului.

★
zi, tovarășul KangIn aceeași SI ..

Sang Sap a vizitat întreprinde
rea de cinescoape din Capitală.
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Nantes

calificade semifinale Ia setentativa

Succes deplin fotbaliștilor noștri

ASTĂ-SEARĂ, MECI DECISIV CU PORTUGALIA
A doua semifinalistă a turneului final a fost 

desemnată aseară : DANEMARCA. Deci F 
ți Danemarca sini premiantele grupei L 
seara vor fi cunoscute ți celelalte două echipe fi
naliste ale grupei a fi-a, în care echipa României, 
deși a acumulat pină acum un punct din douâ par
tide, mai are țanse de calificare in căzui în care

cițtigă la Nantes meciul ea Portugalia. Intr-ada- 
vâr, est* greu, foarte greu, dar nu imposibil. Ca 
o mobilizare totală, cu eforturi maxime, in același 
timp cu luciditate fi eficacitate, fotbaliștii noștri 
pot obține victoria. Vom fi cu toții in fața tele
vizoarelor, alături de echipa României, căreia ■ 
dorim SUCCES DEPLIN tn tentativa de calificare.

La Negotin s-au desfășurat 
Campionatele internaționale de 
lupte libere ale Iugoslaviei. La 
această competiție au participat 
concurențl din Franța, R. D. 
Germană, R. F. Germania, 
România, S.U.A., U.K.S.S. și 
Iugoslavia (cu mai mulți spor

tivi la fiecare categorie de 
greutate). Luptătorii români au 
avut o frumoasă comportare : 
Gheorghe Neagoe (cat. 48 kg) 
a cucerit primul loc, Dorinei 
Bircu (52 kg), Ciprian Radu (90 
kg) Și Vasile Pușcașu (100 kg) 
s-au clasat pe locul 2.

NANTES, 19 (prin telefon). 
A venit d ara medului deci
siv. Cel eu Portugalia. Un meci 
In cart învingătorii rămln ta 
Franța pentru semifinale, iar 
Învinșii se întorc acasă. Un 
med decisiv pentru noi In fața 
unei echipe care a “ '
In primele douâ 
R.F.G. gl Spania.

Echipa Bamâniei 
atenție jocul portughezilor. ea 
stle eă trebuie să joace un fot
bal mal viguros, mai rapid, 
ceea ce vest-germanil n-au fă
cut In primul med clnd ieși
rile lente din apărare au per
mis ..cvintetului* portughez de 
la mijloc să se replieze si să 
reia joaca de tip brazilian, pină 
acum destul de., productivă 
am spune, deoarece au realizat 
2 puncte dintr-un singur gol.

Jucătorii noștri știu eă in 
meciul de azi eu Portugalia tre
buie să joace, tn sfirsit, dintr-s 
bucată, 
tranșant 
nia. un 
fi avut 
bia lui 
au astăzi, probabil eă l-ar fi 
ciștigat.

Interesant ni Se pare faptul 
că deși portughezii au o presă 
excelentă aid. antrenorul Fran
ței. Michel Hidalgo, intr-un in
terviu acordat televiziunii fran
ceze luni seară. în ajunul me
ciului cu Iugoslavia, a deda-

cea mal dificilă

plăcut mult 
Jocuri, eu

a studiat cu

mai late si mult mai 
deeit in meciul cu Spa- 
med in care dacă ar 
deasupra capului „sa- 

Damoclcs*. asa cum o

echipa _______
semifinale ar fi Româ-

rai că
pentru__________________ _ ă._____
nia (Intr-adevăr, ar fi tare fru
mos fi. Ia
idei. Baraaoad Kepa 
imediat după meciul 
lor contra hil Vaier si 
nlgga : Jn afara unul 
nu vU an Franța ar putea 
rata acest Euro *M. R. F. Ger
mania 7 Forte sa deosebită nu 
nd sa para totuși o problemă. 
România. Danemarca, pe care 
le vom revedea poate in semi
finale. ar putea stingheri echi
pa Franței*. Iată o declarație 
care subliniază totuși că piuă 
acum echipa României a obți
nut o cotă satisfăcătoare.

Fotbaliștii români au avut, in 
cursul zilei de marți, o dimi
neață rezervată fotbalului, iar 
tn cursul serii s-au antrenat pe 
stadioate Beaujoire. pe care 
l-au cunoscut te premieră acuta

aceeași ordine de 
derjan» 

tricolori- 
Rumme- 
iceident.

• lună gi ceva. Aid. la Nan
tes — de fapt in apropierea 
orașului Cocquefou — • foarte 
cald. Dta fericire, briza Atlan
ticului. care sc simte al te 
estuarul Loirei. ar putea să stir- 
neaacâ na curent favorabil pe 
stadionul ea ferestre largi <fin 
Nanteu.

Ca de obicei. incertitudini te 
formațiile de bază. Gazetara 
portughezi sint tetr-o continuă 
mirare de faptul eă Jordaa l-a 
loot preferat M Gomez. Se 
parc Insă eă eal patru antre
nori portngberi care conduc ad
versarii echipei noastre de astă- 
searâ vor recurge tot la for
mația din meciul cu Spania.

loan CHIRILA

(Continuare ia oaș « <-«J

Dupt turneul linal divizionar lcmlnla dc popice

VOINȚA BUCUREȘTI-0 VICTORIE
A ORIENTĂRII TACTICE

liberă, prosperă
A

ACTIVITATEA SPORTIVĂ îl PAS
Cil ÎMPLINIRII F SOCIAIISIE AU HIlllllVALORIFICAREA SUPERIOARA A POTENȚIALULUI MATERIAL SI UMAN* *

iarnă și vară ale „Daciadei), 
cit si la cea de performantă 
(locul IV) — mărturie eloc
ventă a afirmării viguroase a 
acestui domeniu de activitate 
in condițiile grijii permanente 
â organelor locale de partid sl 
de stai ea sportul să devină 
accesibil maselor largi de oa
meni al muneii.

Drumul pe care 
sportul prahovean 
patru decenii de 
liberă si prosperă 
zumat in citeva ___________  __
1944 — lipsa aproape totală de 
posibilități ca oamenii muncii 
angajați la societățile petro
liere să practice activitățile 
sportive (ștrandurile, terenurile 
de tenis si de eolf. celelalte 
baze sportive existente pe lingă 
rafinăriile Astra Română. O- 
rion. Veca. Româno-Americană.

1-a parcurs 
în ultimele 
viată nouă, 
poate fi re- 
cuvinte : in

judefuf rRAH0VA

Steaua Romană. Creditul Mi
nier din Ploiești si Cîmpina 
se afiaa la dispoziția exclu
sivă a patronilor a oroteiați- 
lor acestora) : ta 1984 — Pra
hova se situează Intre județele 
fruntașe ale tării atit la acti
vitatea de masă (locul II In 
clasamentul final pe etapele de

Constantin MACOVB

(Continuare ie vao T—J)

Campioanele țării, de la etinga la dreapta : sus — Mariana 
Pătrașcu. Elena Pană, Marilena Burcea. Maria Borta, Liliana 
Bejenaru, antrenoarea Crista Szocs, Cornelia Ignatencu_ Mihae- 

la Gavrilescu ; Jos — Elena

ita ti unea 
piste, ex

alt su
rim a se 
la un

contra 
Bucu-

Turneul final divizionar de 
Doplce s-a desfășurat pe lito
ral, in sala din 
Neptun ale cărei 
trem de pretențioase.
dus cele opt echipe 
in cursa pentru titlu 
dificil examen.

S-a jucat tur-retur. 
scor, formațiile Voința
resti. Voința Te. Mures. Elec
tromures Tg. Mures si C S.M. 
Reșița angajindu-se din start 
tn lupta pentru un loc De po
dium. Iată clasamentul după 
nrimul tur : 1. Voința Bucu
rești 2 469 p.d.. 2. Voința Tg. 
Mureș 2 440. 3. Electromureș
Tg. Mureș 2 419. 4. C.S.M. Re
șița 2 409. 5. Gloria București 
2 391 6. Voința Oradea 2 382.
7. Voința Ploiești 2 281. 8. La- 
romet București 2 277. în 
manșa a doua s-a intrat in 
concurs In ordinea inversă a 
clasamentului, astfel că prin
cipalele favorite s-au întrecut 
în dispută directă pentru locu
rile fruntașe. De data aceasta, 
majoritatea tehnicienilor au o- 
nerat schimbări de 
formație. In funcție 
cularitățile echipei 

ceea ce a menținut

posturi în 
de narti- 

adverse.
Dină la

Andreescu ri Nineta Badea 
Foto : Aurel CUGEREANU

ultimele schimburi un echi
libru perfect Intre protagoniste. 
Avind o excelentă .deschiză
toare de pîrtie* în valoroasa 
noastră jucătoare Elena Andre
escu (lidera echipei naționale), 
notată cu 425 p.d.. antrenoarea

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in na o 2—3)

TURNEUL F.I.R.A.
1984/85

Congresul F.I.R.A. a sta
bilit io Paris amănuntele or
ganizatorice ale ediției 1984/85 a 
campîonaul'ui european de rugby : 
grupa „A* : Franța, România,
U.R.S.S., Italia. Spania, Tunisia ; 
grupa „B 
Portugalia, 
„ B 2* : 
gia, R.F.G.

Programul meciurilor reprezenta
tivei noastre : 18.11.1984 : Româ
nia — Franța, 14.12.1984 s Spania 
— România, 14.4.1985 t România — 
Italia, S.5.19S5 : România - Tu
nisia. Data meciului U.R.S.S. — 
România nu a fost încă stabilită.

.A- :
, Itculia, Spania, Tunisia ; 
“ 1“ s Maroc, Polonia,

Cehoslovacia ; grupa 
Olanda, Suedia, Bel-



PATRU DECENII DE VIAȚĂ NOUĂ, LIBERĂ Șl PROSPERĂ
(Urmare din pag. 1)

Intre aceste date-reper se 
înscriu zeci si sute de acțiuni 
— pe care analele sportive ale 
acestor locuri le păstrează la 
loc de onoare — ce marchează 
drumul mereu ascendent si 
bilanțul remarcabil cu care 
județul se prezintă, acum. în 
anul jubileului eliberării pa
triei noastre. „Toate sporturile 
pentru popor" — sub această 
lozincă au fost atrași în primii 
ani de după 23 August 1944 
mii si mii de oameni ai muncii 
în practicarea exercițiilor fi
zice si sportului : activitatea 
de performanță a fost simțitor 
impulsionată de crearea regio
nalei a 8-a Ploiești a Orga
nizației Sportului Popular ; în 
1947. la „Cupa Unității Tine
retului" zeci de mii de parti
cipant din rîndurile oamenilor 
muncii și ale tineretului șco
lar au luat parte la întreceri 
de atletism, volei, handbal si 
gimnastică, desfășurate Ia Plo
iești Cîmpina, Mizil, Vătenii 
de Munte, Sinaia si în alte 
localități. în 1948 echipa de 
gimnastică a scolii profesio
nale din Cîmpina a ocupat lo
cul I pe tară la -Cupa Tine
retului Muncitor".

Perioada următoare este mar-

1 1944 1965 1984 g

• Cluburi sportive 1 5 13
ț • Asociații sportive 13 IM 548 1

• Secții afiilate 15 218 Ml
ț • Sportivi legitimați 1737 3123 17 963
l • Sportivi clasificați

- maeștri emeriți • 3 5
ț - maeștri ai sportului — 18 21

— candidați maestru — ' — 13
- candidați olimpici — • 18
- categoria 1 — 44 188
- categoria a R-a - 310 Ml

• Profesori de educați» fizică 18 161 482
$ • Antrenori 4 94 213

• Instructori sportivi — 187 2 167
• Campioni naționali - 10 45 ț
• Recorduri naționale — 5 66

% • Sportivi in loturi — 40 94
• Arbitri 19 511 777

mul iudet care a inițiat 
Festival al sportului feminin 
în țara noastră, organizat —- 
prin rotație — în diferite 
tre rurale si urbane si aflat 
în acest an la cea de a 14-a 
ediție. Au mai fost organizate 
Festivaluri de iarnă si de vară 
ale Bueegilor. Festivalul spor
tului muncitoresc. Festivalul

un

cen-
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Un numitor comun pentru

patru campioni „DAC IAD A"
maiînotătorul Cristian Ponto este. Ic ora octuolă, unul dintre oel 

reprezentativi sportivi oi județului. In 1983 e4 o fost ales în fruntea To
pului prahovean. In palmaresul, său figurind : o medalie de aur ți un 
loc 4 la „europenele" de juniori, 5 medalii de aur șl 2 de argint Io 
campionatele balcanice de juniori. 4 titluri de campion naționd de se
niori ;i Juniori ți 19 recorduri naționale de Juniori ți seniori. Se recu
noștea ostiei valoarea autentica a acestui sportiv. contribuția sa sub
stanțială la afirmarea notației prahovene pe plan național >i Intemo
țional.

Pentru a rămîne în perimetrul înotului, să subliniem oă ta Topul mol 
înainte amintit lecui IH este ocupat de loll o Moteescu, componentă — 
ca și Cristian Ponta — a Clubului sportiv școlar al Liceului „C. D. Gbe- 
rea". Intre alte performanțe prestigioase, lulio Moteescu le deține șl pe 
acelea de a fi cîștlgat 3 medalii de aur la campionotele balcanice de 
Junioare, 2 medalii de argint șl una de bronz Io „Concursul prietenia", 
9 titluri de campioană națională de Junioare : de asemenea, sa e 
stabilit 24 de recorduri naționale de Junioare șl copii.

Cu Adrian Clinei schimbăm registrul sporturilor fruntașe prahovene, 
pentru câ ti nărui Judoka de ta Ascdațlo sportivă „Metalul" Picpenl 
șl-a înscris șl el numele In tabelul de onoare prin reușite deosebite ta 
competiții valoroase, de nivel Internațional : medaliat cu aur șl argint 
la campionatele balcanice do juniori, medalie de aur ta „Conasreal 
prietenia", campion național de tineret.

Mineta Mihal a urcat cu trei ani în urmă pe cea mal înaltă treaptă 
a podiumului campionatelor europene de popice ’ 
parte din echipa reprezentativă o țării noastre, ea a cucerit atunci Ul
iul de campicanâ a continentului.

Cristian Ponto, lullo Moteescu, Adrian Clinei, Minata Mihal - patru 
sportivi prahoveni, practicînd discipline diferite, dar uniți de același nu
mitor comun : au debutat cu toții, au obținut primele succese notabile 
șl și-au croit drum spre performanță prin marea întrecere de nivel no
tional care este „Daetada".

— junioare. Fâcînd

cată de o constantă si intensă 
preocupare în direcția creșterii 
calității activității desfășurate 
de cadrele tehnice, de activiștii 
si instructorii sportivi, de spor
tivii de frunte al județului, 
urmărindu-se cu prioritate per
fectionarea si îmbunătățirea 
continuă a procesului instruc- 
Hv-educativ in asociații si clu
buri sportive, afirmarea tot mai 
puternică a sportului praho
vean atit pe plan intern cît și 
internațional. La Consiliul 
județean pentru educație fizică 
st sport ni se vorbește cu deo
sebită mîndrie mai ales des
pre remarcabilele realizări ale 
ultimelor două decenii, an! în 
care a sporit vertiginos baza 
sportivă materială (sala „Vic
toria". cu o capacitate de 2 200 
locuri, patinoarul artificial, ba
zinul de înot acoperit, com
plexul de terenuri pentru te
nis. arenele de popice cu patru 
piste — toate la Ploiești, bazi
nul acoperit, sala de sport si 
pista pentru modelism din 
Cîmpina pista betonată de bob 
si sanie din Sinaia sînt doar 
cîteva din construcțiile spor
tive cu care se mîndresc azi 
prahovenii), a crescut consi
derabil cota valorică a perfor
mantelor obținute in activita
tea competițională internă si 
Internațională. Medalii si par
ticipări olimpice, titluri de 
campioni mondiali și europeni, 
recorduri continentale, zeci de 
titluri de campioni ai țării — 
iată realizări trecute în cartea 
de onoare a sportivilor praho
veni.

Ceea ce retine atenția cu 
deosebire este paleta largă a 
sporturilor practicate în iudet, 
deopotrivă cele specifice sezo
nului de vară si de iarnă. în 
aer liber sau în săli. Pe baza 
rezultatelor anterioare, a con
dițiilor materiale 
cadrelor tehnice 
sportivilor, patru 
apreciate acum în 
muri de înaltă

existente, a 
si a valorii 
sporturi sînt 
iudet ca ra- 
performantă 

(bob. gimnastică feminină, sa
nie si schi), secția de gimnas
tică feminină de la C.S. Pe
trolul este de nivel olimpic, 
iar alte 11 secții (de bob. box, 
ciclism. înot. judo, patinaj vi
teză sanie, scrimă si șah — 
din Ploiești Sinaia si Plopeni) 
sînt de nivel international.

Ploiestenii iși fac un titlu 
de mîndria de a fi fost nri-
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pionieresc „Flori de gheață*, 
precum si întrecerea ne schiuri 
„Maratonul sănătății* — com
petiții cu puternic caracter de 
masă, menite să atragă un nu
măr cît mai mare de oameni 
ai muncii. întregul tineret, la

D/CI^D/

fost component! ai 
campioană 

__  ________ . iar Ion 
Nicolae Neagoe. Du-

Dumitru au____
echipei României, i 
mondială la DODice.
Panțuru. _
mitru Focșeneanu. Ion Zangor. 
Gheorghe Lixandru si Costel 
Petrariu au condus cu înaltă 
măiestrie bobul românesc spre 
medalii olimpice si locuri frun
tașe în multe alte competiții- 
Ciclismul, fotbalul, schiul, a- 
viatia. parașutismul. radio
amatorismul — iată alte sase 
ramuri sportive care au dat. 
in ultimele patru decenii, per
formeri de talie națională.

Pentru nivelul atins azi de 
sportul prahovean ni se pare 
concludent faptul că toate cele 
10 secții ale clubului sportiv Pe
trolul au reprezentanți în lotu
rile naționale de juniori si se
niori. iar președintele C.J.E.F.S.. 
Gheorghe Boșovei. dorind să 
sublinieze o trăsătură caracte
ristică a dezvoltării sportive a 
județului, ne spunea : „Avem, 
desigur, realizări minunate, cu 
care ne mindrim. dar sini si 
discipline in care rezultatele 
noastre ar fi putut fi si mai 
bune. Sintem mai ales bucuroși 
eă la nivelul Juniorilor bilan
țul județului nostru este cu 
fiecare an tot mai fertil. Ne 
face plăcere cînd vedem re; 
zultateie obținute de sportivi 
ea Dumitru Negoită. Dumitru 
Marian, Dorn Porumb. Traian 
Dobrescu. Emilia Nedelcu, Mir
cea Constantincscu si Ion Ne- 
goiță. Viorei Făeălet. Cezar 
Popescu si Ion Apostol. Radu 
Ababei sau Sorin Popa, pentru 
eă ei au fost formați si lansați 
In marea performantă în Ju
dețul nostru. In desăvirsirea 
măiestriei lor si a altor ;nor- 
tlvi de vîrf se află si o părti
cică din munca pasionată, e- 

a unor tehnicieni 
care au lucrat sau ac- 
acum in asociații și 

de pe meleagurile 
între care soții Anca

xempiară 
reputat!
tivează 
cluburi 
noastre. ______ ____
si Mihai Mitrofan. Viorei Va-

.■ ’ -■

ultimelor două deceniiSala sporturilor „Victoria", realizare a

practicarea organizată a exer- 
citiilor fizice si sportului.

în domeniul performantei, 
cîteva sporturi dețin, cum se 
spune, „capul de afiș" slimen- 
tînd cu regularitate loturile re
prezentative ale tării si furni- . 
zînd recordmani si campioni 
naționali, sportivi care s-au 
impus si în arena internațio
nală. Gimnastele Elena Ceam- 
pelea, Mariana Constantin. E- 
lisabeta Turcn. Olca lonescu, 
multiple campioane ale tării, 
au fost componente ale C.S. 
Petrolul, iar astăzi ștafeta a 
fost preluată de Aura Anghel, 
Celestina Popa si Tania Boțea. 
Cristian Ponta a cucerit anul 
trecut prima medalie de cam
pion european de juniori a 
natației românești. Iulia Mate- 
eseu este si ea o înotătoare 
care „vine", după cum Irinel 
Pănulescu, Camelia Hoțescu, 
Flavius Vișan, Mihal Manda- 
che. Eugen si Bogdan Nan sînt 
nume cu rezonantă în notația 
românească. Florin Gheorghiu, 
Marina Pogorevici. Marla Al- 
bulet. Adrian Negulescu, Paul 
Diaconescu. Viorica Ilie, mari 
maestri sau maestri internațio
nali la sah. au făcut primele 
„mutări" pe tabla cu 64 de 
pătrățele tot la C S. Petrolul. 
Cristu Vînătoru. Petre Purie, 
Gheorghe Silvestru si Dumitru

Toma Miritescu. Mihail 
(natație). Leana Sima 

Cornel Butnaru

siliu. 
Gothe 
(gimnastică), 
(sah), Zosim Sima si Ion Do- 
lete (ciclism). Ilie Oană (fot
bal). Adrian Ciobanu 
viteză) «i multi alții**.

Se află in această 
pare pentru juniori, 
.schimbul de mline*. 
tia succeselor actuale si a ce
lor viitoare ale snortului nra- 
hovean. aflat si el In plin pro
ces de valorificare superioară 
a condițiilor materiale optime 
si a potențialului uman de ri
dicată valoare de care dis
punem. z

(patinaj

preocu- 
pentru 

explica-

ȘOIMII PATRIEI OVA
PATRIA Șl PARTID

• lin (estival sprliv model organizai in seaanf •

Copiii, cu gingășia, ambiția 
si voioșia lor au entuziasmat 
din nou ! I-am revăzut, ne o 
parte dintre ei. reprezentanții 
grădinițelor din sectorul 6 al 
Capitalei, la un inedit festival 
Înscris sub genericul competi
ției sportive naționale „Da- 
ciada" si intitulat „Șoimii pa
triei omagiază patria si parti
dul".

Pe stadionul Steaua, ne care 
a avut loc acest frumos festi
val. sute de eonii au trăit 
bucuria mișcării prin exerci
țiu fizic, prin reușite programe 
de gimnastică sl jocuri spor
tive. prin ansambluri de dan
suri tematice si prin probe 
tehnico-aplicative care au scos 
in relief îndemînarea lor. vo
cația pentru 
tice incluse 
invătămînt.

Festivalul 
dinamic ansamblu de gimnas-

activitătile prac- 
în Drogramele de

a debutat cu un

grădinițele 111. 218 si 250. Este 
limpede : gimnastica se 
foarte aproape de inimile 
oiilor.

Original, programul 
monstrativ cu rachete de bad
minton intitulat „Teuisnianii" 
a evidențiat deprinderi mo
trice de excepție ale copiilor 
de la grădinițele 87. Tncodava 
și I.C.R.A. Badmintonul. care 
cucerește tot mai mult teren 
la nivelul copiilor si tinerilor 
de la noi. promite să fie un 
pas spre marile rachete de 
tenis de mîine.

Deprinderi motrice bine în
sușite ne-au relevat si copiii 
participant la întrecerile de 
cros (pe podium. Anca Tudor 
Si Marius Stoica), la competi
țiile de mini-jocuri (baschet și 
handbal) și 
plicative.

Un bogat 
de dansuri

află 
co-

de-

la parcursurile a-

si variat program 
tematice („Joc de

eșarfe 
(•ti CT 
oresia 
festiva 
ducatoareăe 
îndrumare» 
profesoare 
de mai biae A» 
identifică es 4 
de a-si de 
live, de i 
aiunge oej

Si o ultimi 
inițiativa C.N E_ 
au luat parte, 
prezentanți ai 
nor C.J.E.F.S. f 
bovița. Giurgiu, 
cea. Prahova et 
festivalul a ins. 
sursă de invită 
riență necesară 
angrenare in si 
Plecînd de la a 
lăudabilă, ar fi 
viitoare acțiuni

ÎNTRECERI a

87. 94. 
Si 250. 
ampfe. 
a de-

Alexandru Bozan 
Gingers 3 V4 p, 
(Dinamo) cu 

Dumitru Velea 
echipe — 1.

progresivă — 1—2. Con- 
VTad (Dinamo) cu Vol- 
Dumitru Velea (Steaua) 

31,2 p, 3. Florin Stoica

Secvență dintr-o splendidă repriză 
al copiilor din sectorul 6 al Capitalei.

tică cu stegulete susținut de 
copii de la grădinițele 
170. 208. 218, 229. 246 
Ținută suplă, mișcări 
sigure, elegante, totul 
monstrat muncă sl talent. La 
fel ca si repriza care a urmat, 
de gimnastică ritmică, intitu
lată „Sportivii Daeiadei". ex
celent realizată de copiii de la

de gimnastică cu stegulete — a res 
Foto : V

copii**. „Joc de fetite**, „De la 
Joc la muncă") si modeme 
(„Umbreluțe colorate". „Rit
muri") și populare („Drag mi-c 
Jocul românesc !“) a completat 
festivalul, prin reprize Ja care 
și-au dat concursul majorita
tea grădinițelor din sector. Iar 
în încheiere, o sugestivă de
monstrație de gimnastică cu

să fie orezenti 
ai inspectoratel 
detene si ai 
tene ale 
lor. inst 
domeniul 
copii.

DISPUTE ECHILIBRATE IN CAMPIONATUL 
DE CĂLĂRIE

La baza hipică din Lugoj s-au 
desfășurat Întrecerile etapei a 
doua a Campionatului republican 
de călărie (dresaj șl obstacole) 
pentru seniori. Disputele la toa
te probele din program au fost 
echilibrate, învingătorii fiind de
semnați în urma unor parcursuri 
de baraj, dar și în ace?t caz la 
„cronometru*. Victoriile au fost 
împărțite între călăreții de la 
Steaua, C.S.M. Sibiu, Petrolul șl 
Dinamo. O frumoasă surpriză a 
constitult-o evoluția Iul Romlcă 
Dumitreasa (Petrolul Ploiești) un 
Învingător nescontat la cat. mij
locie In fața unor sportivi cu o 
bogată experiență. De menționat, 
de asemenea, prezența pe primul 
loc („dificultate progresivă") a 
dinamovistului Constantin Vlad, 
unul dintre „veteranii* echlta- 
țlel românești. La echipe. Steaua 
(antrenor D. Hering) a obținut o 
victorie la Urnită In fața slblenl- 
lor, care l-au avut pe Gruia 
Deac șl Alexandru Bozan șl prin
tre învingătorii probelor „Indi
viduale*. La dresaj, Ruxandra 
Pândele (C.S.M. Lugoj) a avut 
o comportare bună, detașlndu-se 
clar de Cestul adversarilor.

REZULTATE TEHNICE — OB
STACOLE : cat. ușoară (74 con
curențl — 25 In baraj) - 
Gruia Deac (C.S.M. Sibiu) 
Stindard 0 p (41,8 a), 2. Claudiu 
Gheorghe (Steaua) cu Socor o p 
(43,8 s), 3. Paul Mazllu (C.S.M. 
Iași) cu Fanion 8 p (44,1 s) ; eat. 
mijlocie (29 concurențl — 8 In 
.baraj) — 1. Romlcă Dumitreasa 
(Petrolul) cu West 8 p (71,8 s), 
2. Dumitru Velea (Steaua) eu 
Jan 8 p (72,4 s), 3. Gruia Deac 
cu Stindard 8 p (72,5 8) ; dlfi-

eultate 
stan tin 
pone și 
eu Jan 
(Steaua) cu Windsor 35,3 p ; se
migrea — 1.
(C.S.M. Sibiu) cu
2. Marian Feraru 
Balcal 41/4 p, 3. 
eu Jan 4 3/4 p ;
Steaua (FI. Stoica cu Windsor, 
T. Pancă cu Melodia, CI. Gheor- 
ghe cu Sadic, M. Neagu cu Va
nadiu) 3 p, 2. C.S.M. Sibiu 4 p,
3. Dumbrava Neamț 8 p ; DRE
SAJ — 1. Ruxandra Pândele 
(C.S.M. Lugoj) cu înzestrat 549 
p, 2. Dan Martin (C.S.M. Sibiu) 
cu Chimion 498 p, 3. Silvana To- 
dea (Dinamo) cu Liliac 480 p.

Vineri încep, tot la Lugoj, în
trecerile din cadrul etapei a 
doua a campionatului de concurs 
complet.

In Sala sport 
s-a desfășurat, 
cea de-a 16-a 
telor republl 
ale școlilor gen 
organizată de 
Ministerului 
alintului șl Fed 
gimnastică. Au 
echipe feminine 
eullne, o mențl 
venin du-se 
Rosețl (Călărași 
tru a 14-a oară

La feminin. 
gencrt^^Bir. I 
ConstalHn Radu 
tașată a celor tr 
curs șl a titlul 
națională absohj 
ritm, precjzia e 
derea in exerc.

1. 
cu

SCHIMBARE DE... ELO LA „s6mE
nostru Lengyel 
negrele, după 7 
cehoslovacul Do 
remize : OBea 
Roos — Banas, 
ger și Urzică - 
lași „tablou* și 
în care singuri 
repurtată de Bi 
DobrovolskL B 
Dijin și GrOnbe 
că are avantaj 
rupta cu Bușu.

După patru 
Bielczik eu 2,5 
de), urmat de 
2,5 (din 4), Olt 
și Griinberg 2

Zoltan

SATU MABE, ÎS (prin telefon). 
In turneul Internațional de șah 
din localitate, întrecere tradițio
nală, aflată la a 7-a ediție, a 
survenit un moment neprevăzut : 
maestrul ungur E. Vegh a acu
rat o Indisponibilitate și s-a re
tras după două runde și două 
tnfrîngerl... Au rămas, așadar, 12 
concurențl, schimbîndu-se șl pro
centajele necesare pentru obține
rea de clasificări superioare : 
trebuie acum 7,5 p pentru o notă 
de maestru internațional șl S p 
pentru o notă de maestru 
F.I.D.E.

In runda a 3-a a fost decisă o 
singură partidă, reprezentantul

ADIilN 1STRAțlA »E STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Cîștigurile concursului Pro

nosport din 17 iunie : Catego
ria 1 (12 rezultate) : 9 variante 
25% a 7.185 lei î Categoria 2 
(11 rezultate) : 16 variante
100% a 1.748 lei și 158 variante 
25% a 437 lei - - —
rezultate) 
a 254 Iei 
a 63 lei.

< jci ; Categoria 3 (10 
: 131 variante 100% 
si 2.026 variante 25%

dorește să participe la 
excursiilor PRONO- 

de astăzi, 20 Iunie, Iși 
* - gata

• Cine 
tragerea 
EXPRES 
mai poate procura bilete 
completate, numai în prima par-

te a zilei. Numerele eiștlgătoare 
ale tragerii vor fi comunicate la 
radio, pe programul H (ora ÎS) 
șl pe programul I (ora 23), fiind 
repetate șl mline dimineață la 
ora 8,55, tot pe programul I. Mai 

Interesantă este insă participarea 
directă la tragere, care va avea 
loc In sala clubului sportiv Pro
gresul din București, str. Dr. 
Staicovici nr. 42, lnceplnd de la 
ora 17,15.

turisme TRABANT «01-combi s-a 
mărit cu încă doi : Mihal Marin 
din Ploiești șl Gabor Lajos din 
Turda. In același timp au mai 
fost clștigate și importante sume 
de bani 1 Numărul ciștigătorilor 
de autoturisme la această emi
siune specială limitată de „loz 
în plic* va continua să crească.

A

• Continuă seria marilor cîș- 
tigători la LOZUL AUTOTURIS
MELOR 1 Astfel, în ultimele zile 
numărul noilor posesori de auto-

Beneficiind dt 
î-n ce mai bună, 
ti lor bucureșten 
stop.
• Pe clrcuittri 

Coravu, dujMPV 
desfășurat, în' 
„Cupa municip 
etapa a 2-a. Ru. 
plutonului, evad 
se. sprinturile vi 
..fotografie" — te 
terii care au ec 
zarea unui ad 
pentru cei prez* 
TEHNICE : înceț 
curen^U 8 turuj^



de e- 
6. sub 

admirabile 
Trai, care

.31 deceniu ar 
nrtnta copiilor 
1 virtuti soor- 

modela si s 
ri.
subliniere : din 

la festival 
a invitați, re- 
ondueerilor o- 
►lt. Dolj, Dim- 
Ialomița, Vran- 
.) pentru care 
nnat o bogată 
ainte. o expe- 
in munca de 

>rt a copiilor, 
îastă inițiativă 
le dorit ca la 

asemănătoare

olului sportiv 
le BAGEAC
reprezentant! 

școlare iu- 
siliilor jude- 
ție^nionieri- 

In 
luwF pentru

MAREA PASiUNE

A DASCĂLULUI DE SPORT
unanimă a participanțilo. la 
susținerea lucrării: „Me
tode și mijloace pentru 
dezvoltarea rezistenței ge
nerale cu aplicații diferen
țiate la elevii claselor 
v—vili". Și, să recunoaș
tem, opinie absolut va
labilă.

Cînd credeam că una din
tre lecții s-a terminat, am 
fost invitați în grădina de 
alături pentru... continuare. 
Un imens covor verde, crud, 
poate mai elastic decît ori
care covor de gimnastică 
din lume, ocupa „scena". 
Imediat au început alergă
rile șerpuite printre copaci, 
sărituri, flotări. tracțiuni în 
brațe agățați de crengile 
mai groase ale merilor, de- 
ranjind pentru puțin timp... 
albinele. Obrajii îmbujorați 

ai copiilor ne tri-

Părăsim panglica asfaltată 
a șoselei Bistrița — Reghin 
și parcurgem 7 kilometri 
pe un drum de (ari mai 
puțin îmbietor mai ales 
pentru șoferul grăbit. Pîri-
iașul Șieu iși îngustează din 
ce in ce mai mult albia, 
masivul Călimanilor apro- 
piindu-se semeț. O așezare 
CU case deosebit de Ini
moase, Sebis, ținta călăto
riei noastre. Poposim In 
fata scolii generale. O 
primă impresie: un teren 
de handbal regulamentar, 
betonat, cu marcaje gal
bene, un portic de gimnas
tică, o groapă de sărituri, 
catargul pentru ceremonia- 
lurile pionierești, toate cu
rate, proaspăt vopsite.

O lecție de educație fi
zică in aparentă obișnuită 
Surprinde doar... 
mulțimea spectato
rilor. Cine sint a-
ceștia 7 Celelalte cadre ale 
scolii, inspectorul școlar ju
dețean de specialitate, prof. 
Leonida Ștefănescu. colegi 
din alte comune, părinți ai 
elevilor, toți veniți să vadă 
cum „merge" pentru prof. 
Vasile Fiscutean inspecția 
finală pentru obținerea gra
dului I. Emoții firești, dar 
numai pină la semnalul de 
începere. Conținutul lecției 
cuprinde teme din atletism, 
handbal, exerciții pentru 
dezvoltarea rezistentei ge
nerale. Copiii știu prea bine 
lecția, se mișcă dezinvolt, 
semn că nu s-au pregătit 
special numai pentru „in
specție", deși a fost un e- 
veniment la Sebis. Nu lip
sesc mici poticneli tn exe
cuție, dar profesorul Fiscu
tean le remediază din mers 
Se sare in lungime, in înăl
țime, se joacă handbal. Se 
mai greșește cite o pasă, 
dar se inscriti și goluri 
spectaculoase. Cel mai im
portant insă ni se pare fap
tul că profesorul inspectai 
a reușit să aduci pe platoul 
școlii, singurul loc neted din 
comună, acea atmosferă spe
cifică marilor întreceri spor
tive. A fost, de altfel, opinia

aici, cu aceiași copii și ace
lași profesor. Doar cucul 
din pădurea apropiată ne 
aducea aminte că ne aflăm, 

.totuși, în primăvară...
Lecțiile, conținutul lor, 

lucrarea susținută, repetăm, 
pentru cel mai înait grad 
didactic din invdțimlntul 
general, au fost apreciate 
cu nota maximă de comi
sia formată din conf. univ 
Ștefan Stroe și lector unio 
Ion Stănescu. de la I.E.F.S. 
A fost rindul profesorului 
Fiscutean să-și noteze va
lori crescute ale pulsului. 
Și încă ceva. Dascălul a- 
mintit, împreună cu sofia, 
tot profesoară la Seblș, nu 
sint alții decît cei care, nu 
cu mult timp in urmă, pă
răseau Bistrița si aparta
mentul confortabil, după ee 
prin concursuri obținuseră 
posturi în școlile din oraș. 
Nostalgia zăpezilor de la 
poalele Călimanilor a fost 
mai puternică, a învins, a- 
ducindu-i pe meleagurile 
natale. A învins însd si 
pasiunea pentru profesia a- 
leasă, a învins dragostea 
pentru copii...

Mihail VESA
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Retrospectiva in

perspectivă

ACEEAȘI OPTICA, A MINIMEI REZISTENȚE
Din nou echipa Jiul a avut 

un curs liniștit, situat aproape 
de „cota" lui 50 la sută, cele 
33 de puncte agonisite consti
tuind o recoltă identică cu a- 
ceea din ediția precedentă de 
campionat. O poziție de mij
loc, fără griji, unde formația 
din Valea Jiului s-a obișnuit 
să se cantoneze, cu realizări 
la nivelul minimei rezistente, 
care conduc spre o stare de 
automultumire. _ll“-le petro- 
senean continuă să aibă un 
debit bun atunci cînd joacă 
pe propriul teren. uneori 
curgînd chiar năvalnic cînd 
prinde o albie favorabilă, pen
tru ca apoi să se retragă a- 
nevoie în momentul cînd pă
răsește 
partidele 
sare avînd deseori cote dintre 
cele mai scăzute. Aceasta este, 
de fapt, marea contradicție din 
jocul echipei Jiul, petroșenenii 
amînînd. iarăși, startul în di
recția reconsiderării atitudinii 
față de meciurile în condițiile 
de deplasare, victoria 
Hunedoara rămînînd o 
rară.

Dorința autodepăsirli 
sporadic prezentă în tabăra pe- 
troseneană. zvîcnirile la acest 
capitol apărînd în cazurile cînd 
echipa pierdea un punct pe 
teren propriu Atunci

terenul de baștină, 
susținute in depla-

>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^
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floare

a fost
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STAMA

rrimn pași 
ACTIVE IN 
ȘCOLILOR

Primii pași in gimnastică
F|NALA campionatului
GENERALE

r <Un Tulcea 
de două zile, 
a Campiona

te gimnastică 
i competiție 

de resort a 
el șl învăță- 
a română de 
t parte zece 
5t atitea mas- 
spedală cu- 

jenerale din 
irezentă pen- 
finală.

rsul a^. fost 
îtantej^fcolii 

Iași
știgătoitre de- 
robe din con
ic campioană 
Varietatea de 
ției Tși inclu- 
a unor ele-

ingîndu-1 
de luptă, _ 

olșkl. Restul, 
> Grllnberg, 

n — Nentin- 
Szabo. Ace- 

runda a 4-a, 
:torie a fost 
t ln fața tul 
> ; Banas — 
• Roos. Urzi- 
slv

eu 
pe

tn Intre*

conduce 
1 psrtt- 

Hljfn cu51 __> (1), Banas 
4) etc.

VACS-coresp.

mente scmiacrobatice — iată atu- 
iirite echipei Învingătoare. La 
masculin, In schimb, sensibilă e- 
galitate de forțe între trei echipe, 
cele ale școlii generale nr. 18 din 
Timișoara, școlii generale nr. 11 
Pitești șl școlii generale nr. > Tg. 
Mureș. Au cîștlgat plteștenii (prof. 
Dan Năstase), mal ales pentru dl- 
ficultatea și compoziția exercițli- 
ior. Este socotit surprinzător suc
cesul obținut de Gianl Ocneanu 
(școala generală nr. 4 Moldova 
Nouă), învingător la individual. 
Rezultate tehnice : feminin an
sambluri i — școala generală nr. < 
Iași 19,20 p, șc. gen. nr. 11 Galați 
18,60 p, șc. gen. nr. 84 București 
17,95 p ; ansambluri II — șc. gen. 
nr. 8 Iași 19,45 p, șo. gen. nr. 3 
Tg. Jiu 18,55 p, șc. gen. nr. 64 
Buc. șl șc. gen. nn 11 Galați 18,20 
P ; sol : Gabl Sandu și UUana 
Iovu (Iași) 9,60 p, Daniela FU1- 
poale (Galați) șl Loredana Nâs- 
tase (Tg. Jiu) 9,20 p ; clasament 
general feminin : șc. gen. nr. 6 
Iași 86,95 p, șc. gen. nr. 11 Ga
lay 63,70 p, șc. gen. nr. 3 Tg. Jiu 
82,85 p ; masculin : ansambluri 1 
— șc. gen. nr. 1B Timișoara 18,20 
p, șc. gen. nr. H Pitești 18.15 p, 
șc. gen. nr. 9 Tg. Mureș 17,95 p ; 
ansambluri II — șc. gen. nr. 11 
Pitești 45,40 p, șc. gen. nr. 9 Tg. 
Mureș 45,00 p, șc. gen. nr. 18 Ti
mișoara 44,95 p ; sărituri : Gianl 
Ocneanu 9,20 p, Ștefan Stroiță (Ti
mișoara) 8,90 p, ștefan Hohoritz 
(Timișoara) și Valerlu Ghlga (Pi- 
*—- -------- * ‘ clasament general

Pl- 
gen. nr. 18 Tlml- 

nr. 9 Tg.

2. C. Ioniță (C.S.S. 1) 18 p, 1. 
E. Marinescu (C.S.Ș. 2) 15 P 1 ie- 
nlorl : 1. Al Iod (Steaua) 23 p, 
1:03,45, medie orară 42 km, 2. Ov. 
Mitran (Steaua) 8 p ; 1. A Lungu 
(A. S. Metalica) 5 p.
• Pe velodromul Dinamo, in 

reuniuni zilnice se desfășoară cam
pionatele municipale. Parttelpanți 
numeroși, bine pregătiți, întreceri 
frumoase. Viteză — juniori mari : 
sferturi de finală — M. Stan 
(C.S.S. 2), 12,8, S. Dine 
1) ; G. Merescu (C.S.S. 1) 
D. Trocan (Dinamo) ; C. 
(C.S.S. 1) 134 — G. Neagu 
1) ; C. Ivancea (C.S.S. ___
— I. Sabef (Voința) ; semifinale :
C. Ioniță 13,0 — M. Stan ; G. Me
rescu 
mică : 
finala 
medie 
500 m 
mici : 
medie _ _________
(Stirom) 37,8, 3. A. Stelian (Sti
rom) 38,9. Viteză, juniori mici, 
finala mică : R. Clrlan (Stirom)
— M. Paraschlv (Dinamo) ; finala
mare : M. Alexlu (Dinamo) — S. 
Chiosolu (C.S.S. 1). 1000 m eu
start de pe loc, juniori marl s 1. 
G. Merescu (C.S.S. 1) 1:14,0, 2. C. 
Ioniță (C.S.S. 1) 1:15,5, 3. V. Pevel 
(Voința) 1:16,7.

întrecerile au fost foarte bine 
organizate, în final primilor trei 
clasați oferindu-ll-se diplome.

★
cicliști continuă 

desfășurarea „Cupei 
velodrom șl duminică

(C.S.S. 
12,6 - 
Ioniță 
(C.S.S. 
1 )12,9

ie,3 — C. Ivancea ; finala 
C. Ivancea 12,9 — M. Stan; 
mare : G. Merescu 12,3 — 
orară 58,5 km. — C. lonlță. 
cu start de pe loe. Juniori 
1. M. Alexlu (Dinamo) 37,5, 
orară 48 km, 2. R. Cîrian

Activitatea
sîmbătă cu
Olimpia- pe _______ „_________
cu „Cupa Steaua- pe’ șosea,

Horoțiu SIMA

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

teștd) 8,85 p ;
masculin : șc. gen. nr. 11 
Iești «9,90. Șc. - —
șoara 89,63, șc. gen.
Mureș 89,00 p.

Pompiliu COMȘA — eoresp.

Pe șosea și pe pistă
TTATE CICLISTĂ NON-STOP
rente din ee 
ltatea dcllș- 
atinuă non-
•tr. Maior

Sfteață s-au 
ile pentru 

București", 
In forță al 
spectaculoa
se, decise 4a 
;lva dta fac
ili la rea 11- 

spectacol 
IEZULTATE 

23 de con- 
pi), adi^une

de puncte cu sprint la fiecare 
două ture : 1. G. Marinov (C.S.S. 
2) 13 p, 20,30, medie otrară, 36 km, 
2. F. Toma (Stirom) 8 p, 3.
Penclu (Olimpia) 8 p ; juniori 
mici : 30 de concurenți, 18 tururi 
(23 km), adițiune de puncte cu 
sprint la flecare 2 ture : L S. An
ton (Stirom) 28 p, 38,28, medie o- 
rară 38 km. 2. S. Stoica (Stirom) 
21 p, 3. M. Alexlu (Dinamo) 15 p; 
Juniorii mari au alergat împreună 
cu seniorii, 33 de concurenți, 30 
de ture (42 km), adițiune de 
puncte cu sprint la flecare 2 ture: 
Juniori mari: 1. V. Pavel (Voința) 
21 p, 1 :03,45, medie orară 42 km,

M.

folosit-o mai des, cu precădere 
în deplasare, unde spațiile erau 
cit se poate de convenabile.

La o „radiografia* atentă 
desprindem constatarea că a-

petroseneni. de conducerea teh
nică. care ar fi putut da do
vadă de mai multă exigentă, 
deoarece posibilități de schim- 

existau. lotul fiind

Fundașul central Vizitiu, venit în atac, reia balonul 
in plasa porții lui Speriatu. Fază din meciul Țiul • 
studențesc 3—2.
general tînăr, piesele cu ve
chime împletindu-se destul de 
bine cu noile rotite din an
grenaj. Să mai adăugăm șl pre
misa favorabilă conferită de fap-

cu capul
■ Sportul 

Foto : Aurel DULA-Petroșani

13 7 14 34-47 33
• A realizat 29 de 

Universitatea 
in deplasare 
Universitatea
• Cel moi 

slab loc : 18
_ • Goigeteni echipei : Vorga 8 goluri, Băluțâ «, Curo 

Dina, M. Popa

puncte acasă (a pierdut cite 1 punct cu Rapid.
Dinomo, Ccrvinul șl Steaua) șl a obținut 4 puncte 

studențesc ,1
Craiova, __ ______ _____ r
(2 puncte cu Continui, cite 1 cu ' Sportul 

Croiovo).
bun loc ocupat : 3 In etapele o 4-a >1 o 
in prima etopâ.

Stono ți Gămon — cîte 3, Stcinescu 2. 
cite 1.
• Jucători folosiți : 22 ; M. Popa ,1 

Stoinescu fi Băluțâ — cite 32 Varga 31,

5, Losconi 4, 
fi Vlzltu -

d« meciuri.
29, Doson

Stane — cîte 33
, ----- ------------ — —Lasconi 30, Cavai

24, P. Grigore, Cum |i Vizitiu - cfte 23. M. Popa 21. Gâman 19, Muia 
16, Szekeli 15, Neagu 14, Hccnan 9, Dina și Florescu — cîte 8, Vesa 6, 
Vînctofv 4, Ciorâscu 2.
• Cartonașe roșii : Vizitiu (etapa a 25-c).
• Cartonașe galbene : 38 ; cele mol multe : Varga 7.
• A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m î 2 transformate (Dino șl 

Varga), uno ratată (Varga) ; a loet «ancționatâ cu un penalty, toane* 
format.
• A expediat 371 de șuiud, dintre care 1d1 pe poarta.

nea un plus de 
în cel mai scurt 
butea să recupereze handicapul. 
Un exemplu : după egalul a- 
casă cu Dinamo, in etapa a 
15-a. a urmat ..remiza" de la 
București cu Sportul studen
țesc, în etapa a 17-a. Trebuie 
să spunem că elevii lui Gogu 
Tonca au avut si un moment 
de virf. în etapa a 26-a. cînd 
au realizat un merituos egal 
la Craiova, cu Universitatea, 
Insă acest" rezultat-surpriză nu 
a fost înțeles asa cum trebuia, 
n-a răscolit mai adine orgoliul 
jucătorilor petroseneni. nu i-a 
ambiționat, nu i-a determinat 
să îndrăznească mai mult în 
partidele următoare. Si era un 
moment cit se poate de favo
rabil. care ar fi putut schimba 
dăunătoarea optică a minimei 
rezistente. Rezolvarea acestei 
mari probleme depinde în pri
mul rînd de înșiși jucătorii

mobilizare si 
timp Jiul iz-

ȘTIRI • ȘTIRI
• LA CURSUL DE ARBITRI 

organizat de Federația poloneză 
de fotbal, care va avea loc 
între 25 și 28 iunie in locali
tatea Pulawy. vor participa C. 
Manușaride. membru in 
giul central al arbitrilor, 
bitrii international! M.

si L CrLciunescu.

Cole-
Si ar- 
Nețn

DUPĂ TURNEUL FINAL DE POPICE
campionilor europeni".

Prin urmare, se poate afirma 
că succesul bucurestencelor «e 
datorează si unei Idei eficiente 
tn alcătuirea formației, ele
ment de orientare tactică ce 
le-a permis să-si valorifice 
plusul de omogenitate si de 
siguranță în lansarea bilei. 

Nu .
consemna 
tive care" 
capacitate 
ria Țodea 
sabeta Albert 
(Voința Tg. Mureș). Doina 
gean — 421 si 433. Rodica 
ciu — 410 și 408 (EleCtromureș 
Tg. Mureș). Mariana Csepei — 
420 și 412 Dorina Stoica — 432 
(C.S.M. Reșița) si Ibolya Mathe 
— 444 (Voința Oradea), ele fi
ind principalele realizatoare ale 
echipelor respective.

(Urmare din pag. I)

formației Voința București, 
Crista Szăcs, a întărit mijlocul 
sextetului cu 
care a avut o 
dentă : de la 
(păcat că n-a 
performante si _____ _____ ____
Ljubljana) și a reținut pentru 
penultimul schimb o jucătoare 
din prima linie. Cornelia Igna- 
tencn. Aceasta a... sărit de la 
396 la 415 p.d.. menținînd a- 
vansul fragil luat de bucureș- 
tence în confruntările decisive 
cu jucătoarele mureșence si 
resitence. iar mai tînăra ei 
coechipieră. Marilena Burcea, 
l-a mărit în final la 75 p.d. 
fată de Electromures Tg. Mu
res Si 83 p.d. de Voința Tg. 
Mureș — fosta campioană și 
actuala deținătoare a «Cupei

Nineta Badea, 
evoluție ascen- 

423 la 439 p.d. 
realizat aceleași 

la C.M. de la
putem încheia fără a 

numele unor spor- 
au 
de

dovedit o mare 
mobilizare : 
421 și 423,
— 424 și

s
&

f

£

I
tul că Jiul acționează cu două 
extreme clasice — Băluță și 
Stoinescu —, generind astfel 
un front larg de manevră, pro
pice ofensivei, mai ales pentru 
declanșarea contraatacului, ar
mă pe care petroșenenii nu au

xul echipei a rămas același : 
Cavai (din nou el. același ju
cător sobru si constant, un e- 
xemplu care ar trebui să de
vină molipsitor) — Varga (ia- 
răs golgeter. omul de legă
tură. cu un travaliu remarca
bil, dar același jucător iras
cibil) — Bălută (mereu bătă
ios. incisiv, viguros în șarjele 
sale). De valoarea acestui ..ax* 
s-au apropiat. în bună măsură, 
si alte piese ne referim la 
M. Popa (totuși, cu unele „sin
cope1'), Stana (cu un joc 
mai inspirat în linia me
diană decît ne nostul de fun
daș) si debutantul Găinau (care 
a trecut cu bine peste tracul 
impactului cu Divizia „A”). Se 
aștepta mai mult de la Lasconi, 
încă în stadiul de promisiune, 
de la V. Popa, unele acciden
tări l-au împiedicat să con
firme. de la Stoincseu. cu fluc
tuații în joc.

Echipa din Valea Jiului și-a 
mai îmbogățit cu un an ex
periența. dar nu a ajuns încă 
la adevărata maturitate 
are de urcat trepte bune ne 
scara competitivității. O poate 
face cit 
debarasa 
minimei 
cuibărit 
neană.

ax*

mai

mai rapid dacă se va 
de această optică a 
rezistente, care s-a 
în tabăra petroșe-

Adrian VASILESCU

„TACTICI" NEPERMISE
PENTRU A CÎȘTIGA UN MECI!
Un delegat al echipei li

pirea Slobozia, anume Vir
gil Petrescu, a . încercat, 
cum se spune, „să umble" 
pe la unii jucători ai 
lului Plopeni. pentru 
cestia. în schimbul 
sume de bani, să nu 
„la cîstig" în meciul 
urma să aibă loc la Plopeni, 
înlesnind, astfel, formației 
din Slobozia, obținerea unei 
victorii, care l-ar fi amelio
rat situația din clasamentul 
seriei I a Diviziei „B".

Tentativa de falsificare a 
jocului a fost respinsă de 
jucătorii respectivi, care au 
adus la cunoștința condu
cerii echipei din Plopeni 
propunerea ce li se făcuse. 
Faptele fiind pe deplin do
vedite. Comisia de disci-

Meta- 
ca a- 

unor 
joace 

ce

plină a luat. în orimul rînd. 
hotărîrea de a-1 exclude din 
activitatea sportivă pe nu
mitul Virgil Petrescu. Res- 
pingînd cele susținute de 
conducerea echipei 
Slobozia, cum că 
fi avut despre 
de a se cîstisa 
Metalul Plopcni 
căi necinstite, 
decis penalizarea 
puncte a echipei 
Slobozia, din 
care le avea aceasta sanc
țiune care pecetluiește re
trogradarea formației din 
Slobozia în Divizia „C". de 
unde ar putea reveni, fi
rește. în Divizia ..B“ însă 
numai prin mijloace co
recte 1

Unirea 
habar n-ar 
încercarea 
meciul cu 
ne aceste 

Comisia a 
cu 6 
Unirea 

putinele pe

Jack BERARIU

OeCIȘTK KNUIU

niCAȚI IA _ ________ _
TRAGERILE EXCUMTTTXWț

Ca și la tragerea 
LOTO din 22 iunie 
a.c.. tragerea LOTO 
din 29 iunie atribuie 
autoturisme „Dacia 
1300“, excursii în 
U.R.S.S., cistiguri in 
bani !

Participînd cu bile
te de 25 lei varianta, 
aveți posibilitatea de 
a obține unul 
multe dintre 
cîștiguri.

sau mai 
aceste

de nu-Se extrag 20 
mere, cu 2 mai multe 
decît la o tragere o- 
bișnuită 1

Șanse sporite de 
cîstig !



REPREZENTATIVA I
FEMININĂ DE BASCHET I f

IA PARTE IA TURNEUL I
DE LA GDANSK I

^Urneu1 fincJ,
DANEMARCA BELGIA 3-2 (1-2) Programul de azi

Lotul national de basehet fe
minin al României ia parte, 
de astăzi pînă duminică, la 
tradiționalul turneu internatio
nal de la Gdansk, alături de 

. selecționatele Cehoslovaciei, 
Cubei. Finlandei si Poloniei, 
în acest scod au făcut decla
sarea : Emilia Alixmdru. Cor
nelia Stoichiță, Luminița Mă- 
ringut ( 'roaresul București). 
Magdalena I’all. Suzana San- 

Elisabeta Czegledi (Uni- 
Ro-

Lefter 
Csiila 

(ICEME- 
Elcna Vasile (Voința

I
I
I

dor, 
verși tatea Cluj-Naooca). 
mcla Cristea, Melania 
(Olimpia București). 
Hosszu-Grădinaru 
NERG),
București) ; antrenori : Nicolae 
Martin si Gabriel Nâstase.

I
I
I

l’n irumos succes I
al tinerilor judoha români I

Zilele trecute a avut loc la Ji- 
cin (Cehoslovacia) un turneu in
ternațional de judo pentru juniori 
(16—17 ani), la care au participat 
sportivi din R. D. Germani. RJ. 
G irmania, Polonia, România. Un
garia și din țara gazdă.

Tinerii judoka români au avut 
o comportare foarte bună, dști- 
gind 3 locuri I prin Nicolae Mihu 
(caleg. 68 kg), Daniel Lascău (75 
kg) și Ferenc Szabo (83 kg), un 
loc II — Mihai Luca (83 kg) șl 
două locuri III prin Ion Simion 
(75 kg) șl Teodor Pop (75 kg.).

I
I
I
I

ASTĂZI. MECI INTERNATIONAL I
DE RUGBY I

Proaspăta campioană a țării la 
rugby, 
tăzi, de , __ _
stadion, o partidă internațicjnală 
amicală în compania f 
Institutului 
„Iurl Gagarin*

Steaua, va susține as
ia ora 18, pe propriul

■ națională 
forrnațlei 

de Aeronautici 
i“ din Moscova.

I
I

TELEX • TELEX I

Meckii decisiv a.l grupei I, cel oare 
avea să desemneze a doua semitfina- 
listă, s-a disputat, aseară, ia Stras
bourg, pe stadionul Meînau, în fața 
a 36.000 de spectatori. Danemarca, 
după „jocul de artificii" cu lugoslo- 
via (5—0), avea nevoie de un egal 
pentru calificare, Belgia, surclasată 
(0—3) de Franța, nu avea decit șansa 
victoriei. Și chiar dacă S. Piontek a 
început meciul cu intenția declarată 
„jucăm la victorie I", belgienii vor 
demara mai ofensiv. Claesen (min. 8), 
Grun (min. 13), Vanderberg (min. 18) 
au trei bune ocazii, fața de una sin
gură a danezilor în min. 13, cind 
Elkjaer este trintit în careu de por
tarul Pfaff, însă jocul continuă. Șl 
asokul belgian se materializează in 
min. 26, cind, după o lovitură liberă 
executată de pe dreapta, Vanderberg 
îl deschide scurt pe CEULEMANS, a- 
cesta 
rece, 
Qvist 
ting® . .
ricoșează, ca la biliard, in poartă. 
Finalul reprizei, aspru, dar foarte 
spectaculos. In min. 33, cel mai tînăr 
jucător al turneului final Scifo H 
deschide inteligent pe Claesen, min
gea ajunge pe stingă la VERCAUTE- 
REN care pătrunde și din colțul ca
reului, do ta 14 m. lateral înscrie ce 
un șut superb pe unghiul lung, sus,

FRANȚA
La St. Etienae, un med-farma- 

litate. Echipa țârii gazdă era ca
lificată înainte de a începe 
partida, iar formația „plavEor-, 
eliminată. Iugoslavii au vrut, 
totuși, să mai șteargă din... im
presia acelui 9—5 cu Danemarca. 
Șl au reușit un joc mal bun, In- 
registrînd la pauză un rezultat 
surpriză- înscrisese S EȘ TI CI, tn 
min. 22 după un reușit un-doi 
cu Susici. Echipa franceză avea 
o repriză secundă la dispoziție 
pentru a arăta câ șl orgoliul el 
este mare. Șl. după pauză, gaz
dele se dezlănțuie, reușind un 
„hat-trick*, primul din acest 
turneu final, prin PLATINI, 
golgeterul de necontestat al com
petiției, care va marca tn min. 
59, 62 ,1 77. Oaspeții vor reuși al 
doilea gol In min. 82, cind 
D. STOJKOVICI a transformat • 
lovitură de pedeapsă, o victorie 
meritată a echipei antrenată de 
M. Hidalgo care a jucat deconec
tat, mal mult cu gtndul la 
finala de simbătă, dar a 
și ieri aplauze de la cel

s* întoarce elegant și cu singe 
la 12 m. ii „execută* pa 

cu un șut de maestru care o- 
stilpul din dreapta portarului fi

la colț. Peste, un minut, insă, goi și 
în poarta belgiana : se dictează pe
nalty la acțiunea lui Elkjaer și ARNE- 
SEN transforma calm lovitura de pe
deapsa, anunțînd o repriză secundă 
de mare tensiune. Calificarea se joa
că, m min. 47, cind Vanderberg scapă 
singur pe centru, ezită o clipă, cre
zi nd că e ofsaid, Qvist iese ba 16 m. 
și respinge... eliminarea. Pentru că 
danezii se aruncă în atacuri viguroase 
oare le aduc egalarea în min. 60 cind 
noul introdus BRYLLE înscrie cu capul 
de la 4 m din fața unei apărări ca șl 
împietrite la centrarea de pe stingă. 
După care se vor dărui defensivei or
donata pentru a stăvili disperatele 
atacuri belgiene. Dar Danemarca, 
echipă completă, vrea să intre in se
mifinale în ținută de gafă, ceea ce și 
reușește, pentru că în min. 84, pe 
contraatac, impetuosul ELKJAER în
scrie impecabil golul unei victorii 
mult aplaudate.

Arbitrul A Prokop (R.D.G.) a con
dus formațiile : DANEMARCA : Qvist
— Rasmussen (min. 56 Brylle).Busk, M. 
Olsen, Nielsen — Arnesen (min. 77 
Sivoboek), Bertelsen, Berggreen, Lerby
- Eikjoer. Laudrup. BELGIA : Pfaff - 
Grun, Clijsters, De Greef, De Wolf — 
Scifo, Vondereycken, Verooutecen (min. 
62 Voordeckers) — 
Coeck), Ceulemans,

C1o.s«i («nin. 44 
Vanderberg,

IUGOSLAVIA 3-2 (0-1)
spectatori.ximativ 45.000 de

Arbitrul A. Dai na (Elveția) a 
condus echipele :

FRANȚA : Bats — Battistoa,
Bossis, Domergue — Fernan
dez, Țigana, Giresse, Platini — 
Ferrerl (min. 78 Bravo), Ro- 
cheteau (min. 48 Tousseau), Six.

IUGOSLAVIA : Simovlci
Stojkovid, Radanovicd, Zajec, 
Miljus — S estici, Gudelj, D. 
Stojkovid, Bazdarevid (min. 86 
Katanec) — Susid, Vujovld 
(min. 80 Deverici).

N.

ROMÂNIA - PORTUGALIA, la Nantes (ora 21,30)
Formații probabile ;
ROMANIA: Lung — Negrită (Zare), Iorgulescu, Ștefănescu, Ungureanu 
Țicleanu, Rednic, Boloni, Klein - Cămătaru (Gabor), Coraș.

PORTUGAUA : Bento — Pinto, Eurico, Pereira, Alvaro — Chai ana, 
Carlas Manuel, Frasco, Pacheco - Sousa (F. Gomez), Jordao.

ARBITRUL PARTIDEI
Meciul ma fi condus

Heine Fahnler (Austria), năs
cut la 10 august 1942. El locu
iește la Viena șl a început să 
arbitreze in anul 1363, iar

B. F. GERMANIA
Formații probabile :

de

SPANIA,

semi- 
prtmlt
apro-

1. 
X 
X
4.

CLASAMENTUL
3
3
3
3

FRANȚA 
DANEMARCA 
Belgia 
Iugoslavia

GRUPEI
3
2
1 
0

0 
0 
o
o

0 
1
2
3

»— 2
8— 3
4— 8

6
4
2

2—10 0

SEMIFINALELOR :
Marsilia, ora 21 :

primele jocuri internaționale 
le-a condus in sezonul 1970. 
In preliminariile lui Euro ’04 
a arbitrat partidele Danemarca
— Ungaria ‘
— Bulgaria

<3—1> Șl 
U—2).

A

la Paris (ora

Forster, Strack, Stielike,R.F. GERMANIA : Schumacher - B. . .
Matthaus, Malar, Brehm. - Rummenigge, Voilor, Allots.

SPANÎA : Ar co na da — Urquioga, 
Gallego, Victor, Gordillo, Sarabia

ARBITRUL PARTIDEI
Medul va fi condus

Vojtek Christov (Cehoslovacia) 
născut te 16 martie 1945. El lo
cuiește te Vranov și a început 
să arbitreze tn 1968. Primele 
jocuri Internaționale Ie-a con-

de

ASTA-SEARA,
(Urmare din pag. î)

21,30)

Briegel —

Macedo, Goichoecac, Camacho 
- Santillana, Carrasco.

dus tn sezonul 1976. La ,,Mun-
1993 • arbitrat partida 

iar tn
dial ui'
Argentina — Belgia, 
preliminariile Euro '84 a ofi
ciat la jocurile Turcia — R.F. 
Germania (O—3). Norvegia — 
Țara Galilor (9—0).

MECI DECISIV

PROGRAMUL
Stmbătă, la

FRANȚA — echipa calificată pe 
locul 2 in grupa a n-a. \

Duminici, la Lyon, ora 21 :
DANEMARCA — clștigătoarea 
grupei a n-a.

BASCHET • Turneul de ju
nioare de la Ruse, clasament fi
nal : 1. U.R.S.S., 2. Bulgaria 
„A“, 3. Bulgaria .,B“, 4. Cuba, S. 
Iugoslavia, 6. Cehoslovacia, 7. 
Ungaria, 8. Italia. Rezultate din 
turneul 1—4 ; ■
Bulgaria „B“ oj—oi, 
Cuba 73—60, Bulgaria 
Cuba 66—65, 1-------
U.R.S.S. 66—65.

CICLISM • Etapa a 6-a a Tu
rului Italiei (amatori), Reggello
— Castlglion del Lago, 103 km, 
a fost cîștigată la sprint de so
vieticul Abduzhaparov ' 
Lider se menține 
(U.R.S.S.) 20.28:00

HOCHEI PE IARBA ® 
amical la Cardiff, Marea Britanie
— S.U.A. 3—0 (1—0).

MOTOCICLISM • Belgianul 
Eddie Lejeune (pe „Honda*) a 
cîștigat Marele premiu al Cana
dei, la Hamilton, în cadrul C.M. 
de triaL

Bulgaria „AM
65—61, U.R.S.S.

-------o-------1 „A*
Bulgaria ,,B*

în 2.07:08. 
Gavrilko

Med

I
I
I
I
I
I
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ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI ȘTIRI... ȘTIRI...
• După cum se 

știe, Iorgulescu n-a 
luat parte la meciul 
România — R.F. Ger
mania, de ia Lens, 
datorită celor două 
cartonașe galbene a- 
cumulate. O adresă 
venită de la U.E.F.A. 
arată că, in afara lui 
Iorgulescu, care pri
mise primul cartonaș 
tn meciul din toamna 
trecută 
va, alțl 
români 
men tul 
Franța, 
nai al
un avertisment... gal
ben: BolSnl (din me
dul ca Cipru), Lung 
șt Gabor (ambii 

'sancționați tot la Bra-

de la Bratisla- 
trel fotbaliști 
aflațl tn mo
de față în 
la turneul fi- 
C.E., au cite

tislava). Adresa de la 
U.E.F.A. precizează 
că s-au luat In cal
cul numai partidele 
oficiale disputate în 
toamna lui 1983 șl în 
primăvara acestui an.
• Juriul de apel 

aj U.E.F.A. a respins 
contestația federației 
franceze ri.e fotbal, 
prin care se cerea 
reducerea sancțiunii 
de suspendare pe trei 
etape a jucătorului 
Amoros.
• Ziarele portu

gheze comentează 
partida dintre Portu
galia și Spania. Zia
rul „A BOLA“ scrie 
în titlu : „Un meci 
slab și bun tn ace
lași timp..." în text

se 
a 
tru

.Meciul 
pen

am 
bun

expllcă: 
fost :'

__ că 
cîștigat, 
ca aspect 
și puteam 
vinge...*.
• Antrenorul por

tughez Fernando Ca- 
brita a declarat că 
nu renunță la siste
mul de joo folosit 
pînă acum : 4 în apă
rare, 5 pe linia me
diană și un vlrf de 
atac. Bineînțeles 
linia de mijloc 
și atacanți. Ca 
de atac. Cabrita 
putea să-l introducă 
pe Fernando 
(F.C. Porto), 
terul european 
zonal 1382—83.

slab
nu
Si--------
al jocului 

1 chiar in

in 
sînt 
vlrf 
s-ar

comes 
golge- 
în se

PE PISTELE DE ATLETISM
SOFIA. Rezultatele triunghiula

rului feminin Bulgaria — R. D. 
Germană — România desfășurat 
pe stadionul Vasil Levski : Ro
mânia — R. D. Germană 82—74, 
Bulgaria — România 90—66, Bul
garia — R. D. Germană 94—63.

LOS ANGELES. In cadrul 
trialului olimpic al atleților ame
ricani, pe stadionul „Memorial 
Colisseum”, Carl Lewis a cîști
gat proba de 100 m In 10,08 (vlnt 
din față 2,28 mls), Intrecîndu-1 
detașat pe Sam Graddy 10,21, șt 
Ron Brown 10,23. Recordmanul 
mondial Calvin Smith a ratat 
startul șl a sosit al 4-lea, 10J9. 
callficindu-se doar pentru ștafeta 
4X100 m ! Emitt King, medaliat 
cu bronz la C.M. de la Helsinki, 
s-a clasat al 6-lea (11,41). Iar Mei 
Lattany, cel mal bun performer 
mondial al sezonului (9,96), a fost 
ultimul. In finală, cu 19,43 17 
Proba de triplusalt a revenit Iul 
Mike Conley cu 17,59 m, urmat

Willie 
a clș- 

I (în

TURUL CICLIST
BELGRAD, 13 (Agerpres). — E- 

tapa a J-a a Turului ciclist al 
Iugoslaviei, Boveț — Kranj (108 
km) comportînd escaladarea 
muntelui Vîrșeț (1 611 m) a reve
nit rutierului iugoslav Marko 
Cuderman, înregistrat cu timpul 
de 2h45:52. Dintre cicliștii ro
mâni primul a sosit Nicolae Al
dulea pe locul 18, la 9:00 față 
de cîștigător. In etapa a 4-a, des
fășurată în circuit la Kranj, a 
terminat învingător sovieticul A- 
leksel Ahov, cu timpul de 48:11 
pe 32 kilometri. N. Aldulea s-a 
situat pe locul 10 la 11 s. In-cla-

de Al Joyner 17,19 m și 
Banks 17,14 m. La 400 mg i 
tlgat Edwin Moses In 47,79 
semifinală 47.50 — cel mai bun 
rezultat al sezonului), urmat de 
Danny Harris, 48,11 (în semi
finală 44.02. record mondial de 
juniori) șl Tranel Hawkins, 40.20. 
Alte rezultate : ciocan : Bill
Green 73,24 m. Jad Logan 72,40 
m, Ed Burfce 71,92 m ;
Dunean Atwood 93,44 m 
Petranotf 84,94 m, Steve 
83,09 m ; FEMININ : IM 
velyn Ashford 11,19, Alice 
11,20, Jeanette Bolden 11,34, Diane 
Williams 11,34, heptatlon : Jac
kie Joyner «520 p — record, Jody 
Anderson 8 412 p, Cindy Greiner 
6 204 p.

LISABONA. 10 000 m: Carlos
Lopez 28*5,40 ; înălțime : Eddy 
Annys (Belgia) 1,27

LONDRA. Campionul mondial 
la 1 500 m Steve Cram șl-a fă-

suliță :
Tom 

Roller

Brown

cut reintrarea, alerglnd 1 000 
in 2:15,98 la Loughborough.

VARȘOVIA. Anunțat inițial 
9,99, timpul obținut de 
Woronin pe 100 m, cu 10 
urmă, a fost corectat 
cronometrajul electronic 
ime de secundă arătind 
Woronin este oricum 
cordman continental (vj. 
Pietro Mennea), dar, pentru nu
mai două miimi, nu devine pri
mul sprinter european sub 18 
secunde !

m

ca 
Marian 
zile In 

la 10,00 
la mi- 

9,992. 
noul re- 

10,01

m.

AL IUGOSLAVIEI
samentul general conduce Iugo
slavul Bruno Bullci, urmat de 
coechipierul său Prtmoz Certn la 
1:49. Nicolae Aldulea se află pe 
locul 21, la 21:00, iar Dumltrache 
Ologu pe locul 20, ‘ ------ "
locurile ocupate de 
ponenți ai echipei 
peni, partlclpanțl la 
toi (42), Popa (55), 
lonescu (74). Pe echipe condu
ce Iugoslavia urmată de U.R.S.S.,. 
Slovenia șt Italia. Formația Me
talul Plopeni ocupă locul 9 din 
19 echipe.

la 22:14. Iată 
ceilalți com- 
Metalul Plo- 
cursă : Apos- 

Oprea (57),

Ia sfirșit. In echipa Româ
niei e probabilă menținerea lui 
Rednic în linia de mijloc, unde 
se simte mult mai bine, el fi
ind una din piesele care au di
namizat jocurile echipei trico
lore după pauză. în acest caz 
postul de fundaș dreapta i-ar 
reveni lui Negrilă sau, în ul
timă instanță, lui Zare. Este 
așteptată, bineînțeles, reintra
rea lui Iorgulescu și probabilă 
revenirea lui Gabor, un jucă
tor de atîtea ori contestat, 
regretat chiar de cronicarii 
mâni .'. '
Lens, ca și alți fotbaliști ro
mâni care n-au intrat încă în 
teren, ca Augustin sau Irimescu. 
Simple supoziții fixate de prio
ritatea acordată de Mircea 
Lucescu unei structuri tactice 
de ansamblu a echipei. Re

petăm, sînt simple supoziții. 
Vom vedea în această seară 
decisivă cum vor răspunde ju
cătorii români cărora li s-a a-

de la masa presei

dar 
ro
din

în

CEHOSLOVACIA. Sparta Fra
ga, după ce a cucerit, „Cupa 
Cehoslovaciei* a cîștigat șl cam
pionatul cu 48 p, urmată de 
Dukla Fraga 44 p, Bohemians 
Fraga 49 p șl Banska Bystrica 
37 p. In „C.C.E.* va par', -ipa 
Sparta Fraga, In „Cupa cupelor*, 
finalista „Cupei Cehoslovaciei*. 
Inter Bratislava (locul 6 in cam
pionat), Iar in „Cupa U.E.F.A.* 
Dukla Praga, Bohemians și Bans
ka Bystrica. Au retrogradat din 
prima divizie Tepllce șl Nltra.

SUEDIA (et. 10). Brage — 
A.I.K. 1—2, Halmstad — Oester 
2—1, Hammarby — Gelle 4—1,
Kalmar — Maims 1—1, NorrkB- 
plng — U.K. Gdteborg 0—3,
Orgryte — Elfsborg 1—0. Pe_ pri
mele locuri : A.I.K. 18 p, 
Goteborg, Hammarby cite

I.F.K.
14 p.

U.R.S.S. (et. 13). Spartak 
cova — Dinamo Minsk 3—2,

Mos- 
Har-

ACTUALITATEA IN TENIS
• Proba de simplu din cadrul 

turneului internațional de la 
Plovdiv a fost cîștigată de jucă
torul francez Benabille, care l-a 
întrecut cu 6—4, 6—2 pe Adrian 
Marcu (România). In finala de 
dublu, perechea iugoslavă Zivo- 
jinovici. Horvat a întrecut cu 

6—3, 6—3 cuplul Mazza (ItaUa). 
Uzinger (Elveția).
• în zona europeană a -Cupei 

Davis-, turul doi. au fost înre
gistrate rezultatele următoare : 
grupa i.A- : Iurmala : U.R.S.S. — 
Monaco 5—0, Viena : Austria — 
Norvegia 5t-0, Distentis : Elveția
— Senegal 5—0, Ierusalim : Israel
— Polonia 5—0 ; grupa „B“: Bu
dapesta : Ungaria — Egipt 4—1, 
Plovdiv : Bulgaria — Belgia 2—3, 
Amsterdam : Olanda — Spania 
2—3, Helsinki: Finlanda — Irlan
da 2—3. In semifinale se vor în- 
tîlni : U.R.S.S. — Austria și îs*- 
rael — Elveția, respectiv Unga
ria — Belgia și Spania 
da.

Irlan-

• Finala turneului 
de la Londra, din 
iu* premiu Volvo, 
Jcmn McEnroe 
Shiras, revelația 
McEnroe a cîștigat
6— 2. In semifinale : McEnroe — 
Jimmy Connors 6—2, 6—2, Shiras 
— Rod Harmon 8—3, 6—4.
• în turneul feminin de 

Birmingham in semifinale 
evoluat : Anne White (S.U.A.) 
Anne Hobbs (Anglia) 6—2, 6—4, 
Pam Shriver (S.U.A.) — Bettina 
Bunge (R-F.G.) 7—5, 7—5. în fi
nala desfășurată duminică, Shri
ver a cîștigat cu 7—6. 6—3. La 
dublu, perechea americană Leslie 
Allen, Anne White a întrecut cu
7— 5, 6—3 pe Barbara Jordan, E- 
lisabeth Sayers (Australia).

• în primul tur al turneului 
feminin de la Eastbourne (An
glia) , americanca Chris Evert- 
Lloyd a învins-o cu 6—1. 7—5 pe 
compatrioata sa Betsy Nagelsen, 
iar Helena Sukova (Cehoslovacia)

jQueen’s” 
cadrul Mare- 
a opus pe 

tinărulul Leif 
competiției, 

cu 8—1, 3—6,

la 
au

cordat încredere, cum va reac
ționa antrenorul la ceea ce se va 
petrece în teren.

Ca să încheiem relatarea 
cu echipa Portugaliei, să spu
nem că. după meciul cu Spa
nia, ea a fost creditată cu o 
medie destul de mare (7,10). 
nota maximă revenindu-i, bine
înțeles. lui Chalana (8,50). ur
mat de Sousa, „plăminul Por
tugaliei" (8,25), cea mai mică 
fiind acordată lui Carlos Ma
nuel. mult sub valoarea lui în 
jocul cu Spania, un meci in 
care — e bine să notăm — e- 
chipa a căzut fizic în ultima 
jumătate de oră. amețită poa
te de marele consum nervos 
din care se nasc fentele în 
cascadă, portughezii fiind ma
rii „miutari" ai turneului final: 
dovadă si faptul că joacă 
fotbal clar 1—4—5—1. toti 
zînd de dorința de a intra 
posesia mingii. mai ales 
zona centrală unde gazonul
frige chiar atît de mult. Dar au 
și ei problemele lor.

un 
ar

in 
in 

nu

kov — S.K.A. Rostov 1—0, 
Dniepr — Cernomoreț Odesa 1—1, 
Don-ețk — Dinamo Kiev 1—1, Di
namo Tbilisi — Ț.S.K.A. 2—0, 
Erevan — Alma Ata 2—0, Baku — 
Torpedo Moscova 0—0, Tașkent — 
Vilnius 4—1, Dinamo Moscova — 
Zenit Leningrad 0—0. Pe primele 
locuri : Dniepr șl Spartak Mos
cova cite 18 p, Dinamo Tbilisi si 
Dinamo Kiev cite 16 p.
mele : 16—18. Neftd,
Moscova și Tașkent eu

Pe ultl-
Dinamo 

eîte 8 p.

HakaFINLANDA (et. 10).
J.K. Helsinki 3—2 (derby-ul eta
pei), Keps — K.P.V. 0—0, Kopa- 
rit — Rops 0—1, Kuusysi — Il
ves 4—0 !, P.P.T. — M.P. 3—1, 
T.P.S. — Kups 1—1. Pe primele 
locuri : Haka 15 p, J.K. Helsin
ki, T.P.S. și lives cîte 13 p.

• La Hamilton (Canada) : Bliz
zards Toronto — Glasgow Ran
gers 2—0. • Fostul internațional 
englez Jacky Charlton este noul 
antrenor al echipei Newcastle 
United, care a promovat în pri- • 
ma ligă • Francezul Larios s-a 
reîntors din Elveția (de la Neu- 
chatel) la echipa Olymplque Lyon 
din divizia secundă.

• REZULTATE DIN „CUPA DA- 
VIS* • TURNEE INTERNAȚIO
NALE • CAPII DE SERIE LA 

WIMBLEDON
a dispus cu 6—2, 6—1 de Rjbin 
White (S.U.A.). Alte rezultate : 
Riva (U.R.S.S.) — Amiach
(Franța) 7—5, 9—1 ; Bassett (Ca
nada) — Jausovec (Iugoslavia)
6— 1, 9—2 : Vanler (Franța) — 
Cecchlnl (Italia) 8—4, 6—8 ; Inoue 
(Japonia) — Torres (S.U.A.) 7—6,
7— 5.
• Au fost stabiliți capii de se

rie pentru turneul de la Wimble
don (25 iunie — 8 iulie) : BĂR
BAȚI : McEnroe, Lendl, Connors, 
Wllander, Arias, Gomez, Noah, 
Clerc, Sun ds tram, Jarryd, Curren, 
Kriek, Smld, Scanlon, Gerulaitis, 
Mayotte ; FEMEI : Martina Na
vratilova, Chris Evert-Lloyd, Ha
na Mandlikova, Pam Shriver, Zi
na Garrison, Kathy Jordan, Ma
nuela Maleeva, Kathy Horvath, 
Wendy Turnbull, Jo Durie, Lisa 
Bonder, Claudia Kohde, Helena 
Sukova, Andrea Temesvarl. Car
ling Bassett.
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