
VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE 
A TOVARĂȘULUI 
KIM IR SEN

Un moment cu înalte semnificații: 
grandioasa adunare populară 

consacrată prieteniei romăno-coreene
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Kim Ir Sen, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele Re
publicii Populare Democrate 
Coreene, au vizitai, miercuri 
dimineață, întreprinderea „23 
August", una dintre cele mai 
mari și mai reprezentative u- 
nități constructoare de mașini 
din (ara noastră.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen au fost întîm- 
pinați Ia sosire cu deosebită 
căldură de numeroși oameni ai 
muncii, lucrători din marea u- 
zină bucureșteană, care au o- 
vaționat pe cei doi conducă
tori, au aplaudat și aclamat în
delung, pentru prietenia și co
laborarea dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre.

Deasupra intrării principale se 
aflau portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen, încadrate de drapelele ce
lor două țări. Pe o mare pan
cartă era înscrisă in limbile 
română și coreeană urarea „Bi
ne ați venit în întreprinderea 
noastră, stimați oaspeți 1“

Tinere muncitoare au oferit 
buchete de flori tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir 
Sen. S-a scandat cu putere nu
mele celor doi conducători de 
partid și de stat.

Gazdele au relevat faptul 
că întreprinderea „23 August" 
a beneficiat în permanență de 
sprijinul și îndrumarea nemij
locită ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ale cărui vizite de 
lucru au marcat, de fiecare da
tă, momente hotărîtoare in ac
tivitatea colectivului. S-a a- 
rătat că, potrivit orientărilor și 
indicațiilor secretarului general 
al partidului, întreprinderea s-a 
extins și modernizat continuu, 
axîndu-se pe citeva domenii 
principale, corespunzător cerin
țelor economiei naționale.

Vizita a prilejuit cunoaște
rea unor realizări de seamă ale 
industriei noastre constructoare 
de mașini, care, în ultimele 
două decenii, a cunoscut o pu
ternică dezvoltare.

Tovarășul Kim Ir Sen a sem
nat in Cartea de onoare a în
treprinderii, unde a scris ur
mătoarele : „Industria construc
toare de mașini este inima e- 
conomiei naționale. Doresc noi 
și mari succese economiei na
ționale a României, sub con
ducerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu".

Vizita s-a încheiat intr-o at
mosferă vibrantă. Oamenii 
muncii prezenți au aplaudat și 
ovaționat cu însuflețire pe to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Kim Ir Sen, au scan
dat lozinci in cinstea prieteniei 
trainice dintre partidele șl 
țările noastre, dintre poporul 

român și poporul eoreean.

Un moment cu înalte semni
ficații al vizitei oficiale de 
prietenie pe care, la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, o 
întreprinde in țara noastră de
legația de partid și de stat a 
Republicii Populare Democrate 
Coreene, condusă de tovarășul 
Kim Ir Sen, secretar general 
al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare 
Democrate Coreene, l-a consti
tuit adunarea populară dedica
tă prieteniei româno-coreene, 
care a avut loc, miercuri după- 
amiază, Ia Palatul sporturilor și 
culturii din Capitală.

Bucureștiul a trăit din nou 
momente sărbătorești. Mii de 
locuitori ai Capitalei au expri
mat cu emoție, tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu și tovară
șului Kim Ir Sen, sentimentele 
lor de respect, deplina satisfac
ție față de noul dialog la nivel 
inalt româno-coreean. Ei au 
scandat îndelung numele ce
lor doi conducători de partid 
și de stat, au fluturat stegu- 
lețe românești și coreene, au o- 
vaționat cu căldură pentru prie
tenia trainică dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

La sosirea in sală, tovarășii 
Nicolae Ceaușeseu și Kim Ir 
Sen au fost intimpinați cu a- 
plauze și urale nesfirșite, cu 
un insuflețitor entuziasm de oa
menii muncii din întreprinde
rile și instituțiile bucureștene, 
care au luat parte Ia această 
mare adunare populară.

In această atmosferă entu
ziastă, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen iau 
loc in prezidiu.

Adunarea populară consa
crată prieteniei româno-core
ene este deschisă de tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., primarul gene
ral al Capitalei.

In aplauzele ți ovațiile ce
lor prezenți au luat cuvintul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
ți tovarășul Kim Ir Sen, secre
tar general al Comitetului cen
tral al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene.

Cuvintările rostite de cei doi 
conducători de partid și de stat 
au fost urmărite cu deosebit in
teres și vie satisfacție de cei 
prezenți.

In uralele celor prezenți, to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen se îmbrățișează 
prietenește, salută cu mîinile
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Fotbaliștii români n-au obținut calificarea

0-1, ÎN MINUTUL 81, CU PORTUGALIA
DIN NOU ACEEAȘI LIPSĂ DE EFICACITATE

■> i

Semifinalele competiți
NANTES, 20 (prin telefon).- 

Echipa României a ratat și 
ultimul prilej de afirmare în 
acest turneu al campionatului 
european, pierzind meciul cu 
Portugalia. Fotbaliștii noștri 
tricolori au încercat să forțeze 
jocul în prima parte, cînd re
zultatul de egalitate ar fi fost 
o variantă favorabilă și portu
ghezilor, au avut și unde ac
țiuni de gol, dar echipa nu a 
putut reedita nici unul din 
meciurile sale bune din preli
minarii, fiind handicapată, și 
de astă dată, de forma slabă 
• lui Bolăni, altă dată dispe
cer al echipei, ți, mai ales, de 
sterilitatea deosebită a lui Că- 
mătaru care a pierdut aproape 
toate duelurile. Soluția Augus
tin a permis unele speranțe la 
început, slăbiciunea liniei de 
mijlocași, îndeosebi după în
locuirea lui Irimescu, ca și 
lipsa de sincronizare firească 
cu Coraș a făcut ca numeroa
se mingi să fie o pradă ușoară 
pentru masivii fundași centrali 
portughezi. Bineînțeles că 
aceasta nu e singura explicație 
a înfrîngerii. Fotbaliștii români,

ACȚIUNE 
OMAGIALĂ 
„BUCUREȘTI ÎN A- 

NUL 40 AL LIBERTĂ
ȚII NOASTRE" este te
ma simpozionului, a u- 
nei expoziții jubiliare și 
a unui film organizate 
de către Cabinetul muni
cipal pentru activitatea 
ideologică și politico- 
educativă și Consiliul 
municipal pentru edu
cație fizică Și sport, la 
care participă sportivi 
fruntași, activiști și teh
nicieni din mișcarea 
sportivă a Capitalei.

Acțiunea are loc vi
neri 22 iunie, incepînd 
de Ia ora 11.30, la Ca
binetul municipal pentru ■ 
activitatea ideologică și 
politico-educativă. din 
str. Povernei nr. 6.

: Franța - Portugalia și
în pofida eforturilor, “u au 
avut prospețimea necesară, de- 
monstrind că nu au putut face 
față ritmului celor trei jocuri 
pe parcursul unei săptămini in 
cadrul unui turneu final, care 
solicita la maximum, mai ales 
capitolul psihic. Angajați în 
atac, chiar dacă nu cu cele 
mai bune mijloace, jucătorii 
noștri au lăsat spații libere pe 
care contraatacurile portugheze 
s-au desfășurat cu o viteză me
reu sporită, viteza superioa-

FILMUL
Lovitura de începere aparține 

echipei României ca și prima 
mare ocazie : în min. 2 Klein H 
deschide pe Coraș în careul mic, 
însă acesta ezită șl ratează. In 
m±n. 5, primul corner, la poarta 
română, după șutul iul Sousa, tn 
min. 14, primul corner, la poarta 
portugheză : Iorgulescu va prelua 
greșit și, pe contraatac, Carlos 
Manuel amenință poarta lui Mo- 
raru Insă vine excelent Ungurea- 
nu șl rezolvă cea mai critică si
tuație. Peste dteva secunde Cha- 
lana va părăsi terenul acciden
tat șl, fără „dispecerul” lor, lusi
tanii vor greși pasele la mijloc.

Danemarca - Spania
ră a lui Nene, Jordao și Sou
sa dominând, după pauză, în
treaga jumătate de teren. în 
aceste condiții, mai ales după 
introducerea lui Nene, ata- 
canții portughezi au reușit go
lul victoriei.

înfrângerea echipei noastre, 
indiscutabilă, în pofida unei 
prime reprize destul de bune, 
face ca tricolorii să încheie cu 
un singur punct un turneu fi
nal in care au sperat mult mai 
mult.

MECIULUI
fapt de care profită fotbaliștii ro
mâni. Dominăm, dar nu fără si
tuații la poartă I în min. 22, B6- 
ldnd ratează, același jucător va fi 
stopat peste un minut de Pereira, 
pe culoar de gol, se irosesc două 
lovituri libere (min. 24 și 25), iar 
în min. 31 o altă lovitură liberă 
executată de Bdldni îl surprinde 
pe Bento ratînd intercepția, în
să ratează și Cămătaru. Echipa 
României domină cu fundașii la

loan CHIRIlA
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Antrenamentele in sală sint îmbinate adesea cu pregătirea in aer 
liber Foto: Ion MIHĂICA

CHIAR DACA „CONCURSUL 
CARE URMEAZĂ ESTE ÎNTOTDEAUNA

in turneul final divizionar masculin de popice CEL MAI GREU“...
La Deva, in mijlocul gimnastelor noastre fruntașe

AURUL BAIA MARE ȘI-A RECONFIRMAT VALOAREA
p.d., Electromureș Tg. Mureș 
5 223. Gloria București 5 069, 
Olimpia București 5 060. Con
structorul Galați 5 041, Voința 
București 4 959, Tehnoutilaj O-

După prima manșă a tur
neului final al campionatului 
divizionar masculin de popice 
— încheiată cu următoarea Ie
rarhie : Aurul B. Mare 5 252

Autorii celui de al 6-lea titlu: (sus) — antrenorul R. Cernat, V. Ra- 
koș, I. Bice, I. Biciușcâ, E. Gergely, V. Silaghi (jos) — M. Sinculici, 
A. Naszodi, S. Boariu, C. Vuțâ Foto : Aurel CUGEREANU

dorheiu Secuiesc 4 907 ș= Me
talul Hunedoara 4 821 — jucă
torii băimăreni și cei mureșeni 
se îndreptau spre cea mai 
înaltă treaptă a podiumului 
laureaților. Confruntările di
recte pentru locurile fruntașe 
au fost mult mai disputate 
decît anul trecut, cînd sexte-

Traian IOANIȚESCU

(Continuare în pag a 2-3)

ECHIPA DE HANDBAL A ROMÂNIEI JOACĂ ÎN ELVEȚIA
Ieri a plecat în Elveția lo

tul masculin de handbal al 
României. Din delegație fac 
parte sportivii N. Munteanu, 
Alex. Buligan. C. Durau. D. 
Berbece, T. Roșea. M. Dumi
tru. I. Boroș, M. Bedivan. Ad. 
Ghimeș. V. Stingă. Ale;:. Fol- 
ker, M. Voinea. C. Petre. N. 
Vasilca și V. Oprea, precum

$i al antrenorilor lor
Apropiatul dificil examen 

de la Los Angeles este al 4-lea 
pentru tînărul colectiv de teh
nicieni care lucrează la Deva 
cu lotul reprezentativ feminin 
al țării. Campionatele euro
pene de junioare de la An
kara (iunie 1982). campiona
tele europene de senioare de 
la Goteborg (mai 1983) și cam
pionatele mondiale de la Bu
dapesta (octombrie 1983) au 
reprezentat tot atîtea „probe 
de foc" pentru Adrian Goreac, 
Maria Cosma și Octavian Belu, 

și antrenorii Nicolae Nedef și 
Radu Voina. Echipa noastră — 
care se pregătește pentru tur
neul final al Jocurilor Olim
pice — va susține două întîl- 
niri în compania reprezentati
vei Elveției, de asemenea cali
ficată la J.O. Meciurile sint 
Drogramate vineri si duminică. 

trecute toate, spre cinstea lor 
și a fetelor pe care ie pre
gătesc, cu deplin succes.

In momentul în care ii în
trebăm pe Adrian Goreac des
pre stadiul de pregătire a e- 
chipei noastre feminine de 
gimnastică în vederea apropia
telor Jocuri Olimpice, antreno
rul coordonator nu ezită nici 
o clipă cu răspunsul :

— încă din ianuarie 1982, 
cînd am primit această mi
siune de răspundere, obiecti
vul nostru prioritar l-au con
stituit Jocurile Olimpice, eve
niment deopotrivă important 
pentru sportive și antrenori, 
moment de maximă impor
tantă în viata performerilor, 
a tehnicienilor. Faptul că am 
reușit să obținem rezultate 
bune în toate marile, concursuri 
anterioare in care elevele noas
tre au luat startul ne bucură, 
dar succesele de la „ezlropene-

Constantin MACOVEI
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Candidați olimpici

MARIAN DUMITRU, HANDBALISTUL
CU ALURA DE

Peste 3 000 de spectatori care 
umpluseră pină la refuz tri
buna sălii timișorene Olimpia 
aplaudau execuțiile de excepție 
ale lui Marian Dumitru, care-l 
învingeau fără drept de apel 
pe celebrul portar sovietic Și- 
penko. In derbyul „Trofeului 
Carpati" reprezentativele Ro
mâniei ?i U R.S.S.. formații cu 
palmarese bogate la „mon
diale" și la Olimpiadă, merse
seră „cap la cap" multă vre
me. detașarea „tricolorilor", ta 
a doua parte a meciului, dato- 
rîndu-se îndeosebi aruncările' 
năprasnice ale uriașului noștri.1 
inter dreapta. Pe sus — din 
săritură, sau pe jos — prin e- 
xeeuții surprinzătoare, Marian 
materializa o evidentă supe
rioritate tehnico-tactică a e- 
chipei României.

Băiatul acesta cu alură de 
discobol și forță de Hercule a 
împlinit în martie 14 de «ni. 
Este vlrsta deplinei afirmări 
ta sport. La anii de apogeu, 
handbalistul clubului Steaua a 
imbricat de aproape Să de ori 
tricoul naționalei, marcind de
feritelor echipe din elita spor
tului cu mingea mică peste Zs» 
de goluri. „Olimpic" și la Mos
cova, eu patru ani ta urmă, 
cinci a cucerit prima medalie 
— de bronz — cu semnificație 
majoră in viața sa de sportiv. 
Marian Dumitru se pregătește 
eu sirg și ambiție pentru pri
mul „aur" marcat cu emblema 
celor cinci cercuri inlănțuite 
Uriașul de 1,96 m și M kg vrea 
să-ți pună ta balanța victoriei 
atît de dorită, atît de aștep
tată de handbalul nostru, ta
lentul și abnegația. Așa cum 
a făcut-o tn noiembrie trecut 
la Dortmund, la Super-Cupa 
Mondială, așa cum a făcut-o 
ta acest iunie, la Timișoara, 
la „Trofeul Carpați".

După excelenta evoluție din 
partida cu campioana lumii, 
reprezentativa U.R.S.S., l-am 
tntUnit pe scările hotelului 
Continental dtn Timișoara.

— Ai jucat excelent. Marianei 
— Da ?
— Te felicit din inimă.
— Vă mulțumesc, dar 

am jucat la fel...
Este și această discuție, 

latată cuvînt cu cuvint, 
mărturie a modestiei ___
sportiv care este Marian 
mitru ca și — dacă vreți 
roșcata care i-a invadat obra
jii cind l-am îmbrățișat.

Stelistul care face pereche 
cu Vasile Stingă, altă celebri
tate a handbalului mondial, 
are și alte calități pe soclul 
cărora se așează talentul. Este 
sîrguincios și de o rară dir-

DISCOBOL I SPORTIVII BUCUREȘTENI ÎNVINGĂTORI
PENTRU A 4-a OARA

toți

re- 
o 

marelui 
Du-

zenie. Cind « reiui Steaua, 
CV t ani ta urmă (și-a început 
drumul In handbal ta TS, la 
CA^. Plotești, cv profesorul 
Valeria Iotuță șl a jucat un 
an ta campionatul IfTlIim, la 
Petrolul Teleajen, ta Divizia 
„B"), avea tncă multe lacune 
de tehnici. A rămas tasd, ca 
o admirabilă rirguință, ore ta- 
tregi, uneori nvmai el ta toată 
sala din Calea Plevnei. pentru 
a repeta la nesftrșii exercițiile 
tndicate da antrenorul eme-d 
Cornel Oțelea Nu te supăra 
cind, după zeci de repetări, 
fastul mare handbalist H spu
nea Jiu e bine Mariane... 
Uite, așa trebuie !• Relua to
tul, cu răbdare, eu dorința de 
a executa „ca la carte".

De cltva timp. Marian Dumi
tru are dureri la articulația 
mtini: sOngt cea ev care a- 
runcă la poartd. A fast lovit 
într-un meci, apoi a căzut in
tr-altul chiar pe mina stingă. 
Doctorul Eugen Creiooeenu te 
ocupă de el cu grijă părinteas
că. Dar durerile nu cedează 
cu una cu două, mai ales că 
acum — fn ajunul Jocurilor 
Olimpice de la Los Angeles — 
nu-și poate permite zile de 
odihnă prea multe. Fiecare a- 
runcare la poartă ti provoacă 
mari dureri. Nu se plînoe. 
Stringe din dinfi și la următo
rul atac nu pregetă să șuteze 
cu toată -puterea. Dîrzenia lui 
este un puternic stimulent pen
tru toți ceilalți.

— Te doare tare, Mariane ?
— Da. dar trece...

Hristache NAUM

Pentru finala pe țară, orga
nizată de către U.G.S.R. și
C.N.E.F.S., a Crosului „Ștafeta 
tînărnlui muncitor" nici nu
se putea găsi un mai potrivit 
loc pentru găzduirea acestei 
mari acțiuni — a 10-a ediție 
— decit Alb*  Iulia, străveche 

• vatră de pâmînt românesc în
cărcat de istorie și de frumu
seți. Și-au dat întilnire aici a- 
proape 300 de tineri, băieți și 
fete, din toate județele țării 
și municipiul București. la 
care s-au adăugat, ca invitate, 
și cite o reprezentativă din 
Bulgaria, Cehoslovacia și Un
garia. Pe tinerii muncitori și 
muncitoare, cei mai talentați at- 
leți dintre cei în jur de un mi
lion cîți au participat si in acest 
an la etapele premergătoare 
finalei incepind cu crosurile 
pe întreprinderi, i-am însoțit 
înainte de concurs prin oraș, 
făcând cunoștință cu monu
mente istorice și moderne car
tiere si edificii înălțate aici în 
anii din urmă- Un mare grup 
se adunase in jurul unui. ghid 
amator și-am recunoscut în a- 
cesta pe fostul sportiv și an
trenor Prof. Ioan Iară, meto
dist la întreprinderea de trans
porturi București „Mulți din
tre acești tineri au mai fost 
aici, la eitev*  finale ale edi
țiilor trecute — ne spunea — 
dar la Alba Iulia in Ardeal, 
vorba cinlecului. ori de cite 
ori ai fi fost tot mai ai des
tul dg învățat". Vasile Dcrși- 
dan, șeful comisiei 
rism de la Consiliul județean 
al sindicatelor Bihor. își con
ducea și el o grupă de băieți 
și fete Pe Platoul romanilor, 
vorbindu-le despre istorie ve
che si nouă la Alba Iulia. ca 
și Florica Edu. din Harghita și 
alți activiști ai sportului mun
citoresc veniți aici să participe 
la organizarea întrecerilor. Și 
trebuie sâ spunem că acestea 
au fost ireproșabil organizate. 
Programul a cuprins probele 
de 3'Z2 000 m pentru fete și 
3'X'4 000 m pentru băieți. Iar 
ziua concursului s-a constituit 
ca o adevărată sărbătoare, care 
a atras pe Platoul romanilor 
un mare număr de iubitori de 
spectacol sportiv. După defi
larea pe străzile din jurul Ca
sei de cultură a sindicatelor, 
în acordurile marșului „Dacia- 
dei“, cintat de o fanfară mili-

sport-tu-

tară, după frumoasa festivitate 
de deschidere, s-a dat startul.

Cine va ciștiga ? „Eu cred 
in șansele noastre — spunea 
Vasile Codrea, șeful Comisiei 
sport-turism din cadrul Consi
liului municipal al sindicate
lor din Capitală. Ar fi pentru 
a patra oară cind am ciștiga 
trofeul". Primul schimb al fe
telor a plecat foarte tare. Și 
așteptam nerăbdători, cind 
depărtare 
curentă : 
București, 
I LR.U.C., , _ 
acest an — și a Crosului tine
retului. cat. 17—18 ani. Și șta
feta a fost predată schimbului 
doi. Elena Albescu, controloare 
la I.T.B., tot așa de vrednică, 
apoi Măriei Alexandru, lăcătuș 
la Postăvăria Română șl bucu- 
reștencele au ciștigat cursa, 
urmate de fetele din Alba și 
de reprezentativa Cehoslova
ciei. La băieți lupta a fost mai 
aprinsă. în schimbul trei, la 
un moment dat, conduceau 
sportivii cehoslovaci cu un a- 
vans de aproape 100 m. Dar 
din grosul plutonului s-a des
prins. spre final, tînărul Ștefan 
Ciochină, strungar la I.M.G.B., 
care, cu un finis impresionant, 
l-a depășit pe ultimii metri. 
Bucureștenii au cîstigat astfel 
— Aurel Ciuchită. electrician 
Ia C.A.G.C.I., Vasile Moisa, la- 
minorist la „Republica**  si Cio
chină — în aplauzele spectato
rilor, urmați de sportivii ceho
slovaci si bulgari.

Viorel TONCEANU

în 
a apărut prima con- 
Mariana Iliescu 

muncitoare 
ciștigătoare

la 
in

TURHEE DE ȘAH
Sezonul estival de șan a debu

tat cu disputarea tradiționalului 
turneu „open” al Litoralului, do
tat cu Cupa Mamaia ’84. Au par
ticipat 150 de jucători și jucă
toare din diferite centre ale țării, 
împărțiți în grupe de categorii.

Turneul principal a fost cîști- 
gat de cunoscutul maestru bucu- 
reștean Paul Voiculescu (Locomo
tiva), care a terminat întrecerea 
cu 8,5 puncte din 11 posibile, fără 
înfrîngere. învingătorul a fost 
urmat în clasament de tînărul 
M. Marin (I.T.B.) și I. Glodeanu 
(Politehnica Iași) cu cite 7,5 p. 
C. Vasile (Hidrotehnica Constan
ța), V. David (Frigul București) 
și D. Dumitrache (Politehnica 
București) — 7 p. Al doilea tur
neu a avut pe primele locuri, în 
ordine, pe N. Postavu (Chimpex- 
Electrica Constanța) și A. Visi- 
leanu (Voința Petroșani) — 8,5 p, 
C. Dondera (Electrica Pitești) 8 p. 
In ultima grupă, victoria a reve
nit lui P. Damian (Marina Man
galia), cu 9 p.

S-au disputat două turnee femi
nine. In prima grupă, învingătoa
re a fost Aureliana Pancu (Nieo- 
lina Iași), cu 9 p, urmată de Că
tălina Oltenescu (ICED București) 
7,5 p și Felicia Șovăială (Elec
tromotor Timișoara) 7 p. In gru
pa secundă : Maria Toth (Invă- 
țămînt Tg. Mureș) 10 p, Angela 
Timofte (Metalurgia Bacău) 8,5 p, 
Maria Cambra (Tricotajul M. 
Cluc) 7,5 p.

La succesul competiției a con
tribuit buna organizare, asigurată 
de Comisia județeană de șah din 
cadrul C.J.E.F.s. Constanța, 
sprijinul O.N.T. Litoral.

MIINE. U
Mîine, din Sibiu 

tul într-o import 
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ganizată la Sofia, la oare au par
ticipat sportive din Bulgaria, R.P. 
Chineză, Polonia, U.R.S.S. șl Ro
mania, a fost cîștigată de Sonia 
Gromova (U.R.S.S.) cu 2527 p. 
Aurora Chin a ocupat locul 4, cu 
2466 p, iar Daniela Robu, locul 
20. cu 2l«5 p. La băieți, victoria 
a revenit sovieticului V. Maksi
mov, cu 2485 p. Victor Stănescu 
a „venit" pe locul 12, cu 2340 p, 
iar Robert Tănase, pe 17, cu 
2310 p.

Moment fericit : I 
cjătorii „Raliului i 
dari (Ungaria), de

Campionatele de handbal pentru juniori mici

ÎNVINGĂTOARE: C.S.S. PIATRA

I

B.V>,n£I. PARTICIP ANȚII la tradiționala ta
bără pionierească de la Năvodari vor putea fo
losi toate ceie opt terenuri amenajate in incinta 
bazei polisportive, întrucât federația de specia
litate le-a dotat cu panourile necesare. O altă 
inițiativă menită să contribuie la popularizarea 
baschetului constă ta demonstrațiile de mini- 
baschet ale echipelor Casei pionierilor și șoimi
lor patriei și ale C.S.Ș. 1 Constanta.

ÎNOT. într-un CLASAMENT (neoficial) al
cătuit pe baza ocupanților locului I In concursul 
înotătorilor fruntași dotat cu „Cupa de vară", 
în frunte se află C.S.M.Ș. Baia Mare, cu 14 vic
torii. Urmează : Dinamo 7 v, C.S.Ș. Ploiești 3 v, 
C.S.Ș. Lie. ind. 37 București și Steaua cite 2 v, 
C.S.Ș. Brăila șl C.S.Ș. Reșița cite 1 v. Cele mai. 
multe. succese individuale : Anca Pătrășcoiu — 
4 v și Robert Pinter — 3 v, ambii de la C.S.M.S. 
Baia Mare. Deci, oricum socotim, tot Baia Mare 
se află pe primul loc. Felicitări colectivului de 
tehnicieni, în fruntea căruia se află apreciatul 
și neobositul antrenor emerit Gheorghe Dimeca !

LUPTE. LA CAMPIONATELE INTERNAȚIO
NALE DE LUPTE ale României — mari campioni 
pe saltelele de concurs, mari campioni... în tri
bunele de la „Floreasca".' Nimic neobișnuit, fos
tele glorii ale acestui sport, astăzi antrenori, in
gineri, profesori sau... (încă) sportivi (!), numă- 
rîndu-se, de fiecare dată, printre spectatorii cei 
mai pasionați. Faptul în sine merită aplauze. Au 
meritat șl organizatorii acestei a 23-a ediții a 
Campionatelor internaționale ale României, care 
l-au invitat, după finale, pe Nicolae Martinescu, 
Constantin Alexandru, Ion Baciu,: Nicu Gingă, 
Cornel Turturea, Ion Păun să înmîneze învingă
torilor®' medaliile și diplomele cuvenite. Am mal

consemnat o astfel de frumoasă inițiativă. O fa
cem și acum, cu gindul că ea ar putea fi trans
formată într-o tradițională cinstire a campioni
lor de astăzi, ca și a celor de ieri...

POPICE. ÎNAINTEA ULTIMULUI SCHIMB al
turneului final al campionatului divizionar mas
culin, după 2000 de lovituri. Aurul Baia Mare 
conducea cu 6 p.d. pe Electromureș Tg. Mureș 
ta disputa pentru primul loc, iar în duelul pen
tru cea de a treia treaptă a podiumului Olimpia 
București avea același avans față de Gloria Bucu
rești. 2000 de lovituri pentru 6 popice doborite! 
O situație rar tatnnită. Rezolvarea acestei ..ecua
ții” au adus-o abia ultimele 410 de lovituri I 
Aurul șl Gloria au avut cîștig de cauză...

La sfirșitul săptămtnil trecute, 
în orașele Bistrița (masculin) și 
Sf. Gheorghe (feminin), au avut 
loc turneele finale ale campiona
telor republicane de handbal re
zervate echipelor de juniori mici. 
Ambele competiții s-au bucurat 
de o bună organizare și au ofe
rit spectatorilor dispute intere
sante. Se poate aprecia că trece
rea în revistă a unora dintre 
cei mai tineri practicanți ai hand
balului s-a încheiat cu concluzii 
mulțumitoare, cu acest prilej re- 
mareîndu-se cîteva elemente ta
lentate.

La masculin victoria a revenit 
echipei C.S.Ș. Piatra Neamț, care 
a totalizat 19 p, pierzînd un sin
gur meci, cel cu C.S.S. 1 Con
stanța (15—23). Din această for
mație, antrenată de prof. Otto 
Hell, s-au remarcat Constantin 
Bursuc, un inter cu frumoase ca
lități șl Adrian Stot, un bun con
ducător de joc. Pe locuri’e urmă
toare s-au clasat în ord’ne : 2.
C.S.Ș. Ploiești (prof. Victor Io- 
niță) ÎS p ; 3. C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca (prof. Gh. Mărginean) 
16 p ; 4. C.S.Ș. nr. 1 Constanța

NEAMȚ (m) Șl C.S.Ș. GALAȚI (f)
15 p ; 5. C.S.Ș. Steaua București 
14 p ; 6. C.S.Ș. 2 Minaur Baia 
Mare 13 p ; 7. C.S.Ș. Tg. Mureș 
10 p ; 8. C.S.Ș. Călărași 7 p. In 
acest turneu s-au mai remarcat 
portarul Sergiu Buștean (C.S.Ș. 
2 Minaur) și interul Vasile Marian 
(C.S.Ș. Ploiești).

Disputa echipelor feminine a 
dat cîștig de cauză echipei C.S.Ș. 
Galați (prof. C. Cojocaru) care, 

. aflată în fruntea clasamentului 
la egalitate de puncte (19) cu 
C.S.Ș. Viitorul CIuj-Napoca pruJ. 
Doina Cîrjoescu), Intrat în po
sesia titlului avînd un golaveraj 
mai bun : 4-20 față de -4-11. Pe 
locuirile următoare : 3. C.S.Ș. Di
namo Brașov (prof. F. Lechner)
16 p (+2) ; 4. C.S.Ș. nr. 1 Con
stanța (prof. Elena Frîncu) 16 p 
(0) ; 5. C.S.Ș. Bacău 13 p ; 6.
C.S.S. Bistrița 12 p ; 7. C.S.Ș. Sf. 
Gheorghe 10 p ; 8. C.S.Ș. •
Vaslui 7 p. S-au remarcat 
Sandu (Vaslui), care din 
goluri aflate la activul 
sale a înscris 64 (!), precum și 
Camelia Stan (Constanța), Mihae
la Stan și Nicoleta Ivan (ambele 
de la Galați).

Metalul 
Tamara 
cele 108 
echipei

ciclism Denffii 
sea.
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Muscel, pot fi co 
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RUGBY, doi SPORTIVI, doi tineri fericiți : 
Internaționalii loan Bucan și ștefan Constantin. 
El au trecut, vineri. împreună cu al ți colegi de 
amfiteatru sau_  echipă. Examenul de etat la
Institutul de mine din Petroșani. în aceeași zl, 
proaspeții ingineri topografi s-au urcat în tren, 
cu destinația Constanța, spre a da. alături de 
coechipierii de la știința, o foarte bună replică 
Farului. Felicitări !

TENIS DE MASA. ÎN URMA cu doi ani, 
C.J.E.F.S. Mureș a taitiat o competiție care se 
dovedește extrem de utilă — „Top 12“ pentru se
niori, întrecere la care participă cei mai buni 
jucători și jucătoare din îatreaga țară, aceasta 
fiind chiar mai puternică decit disputele din 
campionat, avînd în vedere valoarea participan- 
ților șl modalitatea de desfășurare. Zilele trecute, 
la Buzău, a avut loc și „Top 12“ pentru cădeți, 
buzoienii lansind. astfel, ta circuit o competiție 
și pentru speranțele tenisului de masă, 
rămas un singur ..gol" — juniorii, cei 
cătuiesc în prezent mareo majoritate a 
lor noștri de valoare. Care centru se 
să... ridice mănușa I

A mai 
care al- 
Jucător:- 
în cometă

EXCURSIE IN DELTA DUNĂRII
VARIANTA I

6 zile la hotelul din MALIUC

Transfer TULCEA — MALIUC și o excursie 
hidrobuzul în Delta Dunării.

de închiriere a uneltelor de pes-
de o zi cu
Posibilități 
cu it.

înscrieri și 
turism din 
Plecări : 27
2. 8 14. 20.
5. 11 17. 23, 29 august
3. 9. 15 septembrie.

informații numai la agenția de 
Bd. 1848 nr. 4 (tel. 14.98.81). 
iunie :
26, 31 iulie :

VARIANTA a ll-a
Călătorie cu pontoane dormitor pe trajeul 
TULCEA — BRAȚUL SF. GHEORGHE — 
LACUL ROȘU — SULINA — MILA 23 — 
CRIȘAN - MALIUC - TULCEA.
Sînt incluse în meniuri preparate din pește 
proaspăt.
Date de plecare : 23, 27 iunie :
1, 5. 9. 13, 17, 21;- 25. 29 iulie ;
2, «, 10, 14. 18, 22, 26 și 30 august ;
3, 7, 11, 15, 19 septembrie.
înscrieri și informații la agențiile de turism 
din str. Luterană nr. 4, bd. Republicii nr. 
68. Calea Moșilor bloc 55 bis. str. Tonitza 
nr. 13, Bd. Bălcescu nr. 35.
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ji „mondiale" le considerăm 
doar o premisă pentru per
formanțele pe care ni le dorim 
și pe care sperăm să le obți
nem in dificila dispută olim
pică de la -Los Angeles.

Aflindu-ne două zile în mij
locul gimnastelor din lotul o 

lor, 
în 
fi

oa-

limpic, al antrenorilor 
ne-am întărit convingerea 
seriozitatea, răspunderea 
maturitatea cu care acești 
meni tineri lucrează — n-am 
greși deloc dacă am spune chiar 
luptă — pentru desăvirțirea 
continuă a măiestriei tuturor 
sportivelor din lot, pentru o- 
mogenizarea echipei care va 
primi in curind misiunea să 
adauge noi străluciri salbei de 
medalii cucerite in 1975, in Fo
rumul din Montreal, si în 1930, 
in Palatul Lujniki de la Mos
cova. Concursul bilateral cu 
Cehoslovacia, de la Pragu, în
cheiat recent cu frumoase suc
cese ale gimnastelor noastre, 
este analizat cu maximă exi
gență în cadrul lotului, execu
țiile tuturor fetelor sînt „for
fecate" pină la detaliu, fiecare 
sportivă este solicitată să-și 
aprecieze propriile evoluții, să 
indice plusurile și minusurile 
întrecerii. Antrenorii au ulti
mul cuvînt, le laudă și le do
jenesc, după caz, se stabilesc 
sarcinile concrete ale etapei 
următoare, cu indicatori indi
viduali pentru fiecare 
nastă, la fiecare aparat.

gim-

Antrenorii sînt bucuroși nu 
atît de multele note maxime 
acordate — mai puțin conclu
dente într-o competiție bilate
rală— cit, mai ales, de faptul 
că primul concurs pe echipe 
din acest an a fost o reușită. 
O singură ratare (la sărituri 
liber alese) din 48 de execuții 
reprezintă, desigur, un procent 
acceptabil, conturindu-se acum 
cu mai multă claritate ceea 
ce trebuie făcut in continuare 
și cum vor trebui abordate 
viitoarele concursuri de pregă
tire și verificare, cele cu e- 
chipele Spaniei și R.F. Ger
mania. După opinia celor trei 
tehnicieni, echipa va ciștiga in 
etapa viitoare mai multă sta
bilitate, siguranță și omogeni
tate, atuuri care vor spori, 
fără îndoială, 
competitivă a 
tru.

Anul trecut, 
mondiale de la 
noastră alinia, 
excepție, o 
tante. Iată 
petă și la 
actualul lot 
goraș a primit „botezul olim
pic", în 1930, la Moscova. Se 
poate anticipa, deci, că vom 
alinia, practic, o formație de 
debutante olimpice, fapt ce 
sugerează, între altele, con
stanta preocupare a federației 
noastre de a asigura Iotului 
reprezentativ noi si noi gim
naste de talent, de 3 lansa 
spre marea performanță spor-

care 
cota valorică s» 
sextetului ncs-

la campionatele 
Budapesta, țara 
cu o singură 

echipă de debu- 
că tabloul se re- 
Los Angeles. Din 
doar Cristina Gri-

acor 
șansa 
Gytin
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„Raliul Dunării" (cum s-a 
numit la început) s-a impus 
ca o competiție internațională 
de prestigiu și a devenit etapă 
în Campionatul Europei. Des
fășurată în cursul anilor în 
diferite județe ale tării (Mara
mureș, Cluj, Mehedinți, Hune
doara, Tulcea, Sibiu ș.a.) com
petiția a contribuit la lansa
rea unor sportivi de renume. 
O serie de automobiliști ce
lebri in Europa au fost ciștigă- 
tori ai raliului nostru : Waller 
I’oltinger — Austria (1966), 
Paoli Taivonen — Finlanda 
(1968), Walter Rohrl — R. F. 
Germania (1973. 1974), Ilia Ciu- 
brikov — Bulgaria (1976. 1977), 
Frantz Wittman Austria

(1976), Mauro Pregliasco — 
Italia (1980). Attila Ferjancz
— Ungaria (1981. 1983). Pentru 
cei interesați, iată și cîștigă- 
torii ultimelor două ediții : 
Leo Pavlik-Frantisek Simek 
(Cehoslovacia) pe Renault 5 
Alpin, în 1982 ; Attila Ferjancz
— Janos Tandari (Ungaria) pe 
Renault 5 Turbo, în 1983.

în acest an, în zilele de 22 
și 23 iunie, „Raliul Dunării- 
Dacia" se va desfășura pe șo
selele județului Sibiu. De la 
V. Mitrescu — secretarul 
F.R.A.K. și I. Petre — direc
torul de concurs, aflați la co
mandamentul raliului, am aflat 
o serie de amănunte. Traseul 
raliului măsoară în acest an 
861,9 km. avînd 36 controale 
orare și 32 probe de clasament, 
și e format atîț din porțiuni 
asfaltate cit și — special alese
— drumuri cu un caracter pro
nunțat de dificultate (chiar 
drumuri forestiere, de pildă). 
Plecarea se va da de pe plat
forma special amenajată din 
fața hotelului Bulevard, după 
care concurenții vor străbate 
un traseu ce va trece prin : 
Șura Mare — Metis — Daia
— Cisnădioara — Rășinari — 
Păltiniș — Riul Sadului — 
Cheile Cibinului ș.a.

în „Raliul Dunării-Dacia", 
contînd ca etapă în C.E. și 
„Cupa Păcii și Prieteniei" (pen
tru pilotii din țările socialiste) 
s-au înscris peste 100 de echi
paje din : Bulgaria, Cehoslova
cia, - "
mania. Polonia, România, 
cia,
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Retrospectivă în... perspectivă

CU DOI PREMIANT!, APROAPE DE CORIGENTĂ
Corvinul 

radoxuriior. 
sintetiza, 
formației 
încheiată, 
o poziție 
din campionatul trecut, ea arc 
în schimb, patru jucători frun
tași în catalogul fotbaliștilor 
evidentiati. dintre care doi (in
ternaționalii Klein si Gabor) 
pe locul 1 al Dosturilor (pri
mul. ca mijlocaș de legătură 
celălalt, ca extremă dreapta) 
iar juniorul Mateuț, cel mai 
proaspăt produs al pepinierei 
de talente hunedorene (care a 
si debutat în prima reprezen
tativă a tării), ue un promi
țător loc secund între rdijlo- 
casii ofensivi, chiar în anul 
titularizării sale De scena pri
mei divizii. Și dacă o bună 
bucată de vreme Corvinul a 
stat sub amenințarea zonei 
retrogradării (de exemplu, pe 
locul 17, între etapele 7 si 9. 
și pe locul 16 după etapa a 
24-a cind. ratînd zeci de oca
zii. a încheiat cu un scor alb 
meciul de pe teren propriu, 
cu Chimia Rm. Vilcea. avînd 
—4 în .clasamentul adevăru
lui"), a ajuns. însă, in primă
vară. Dină în semifinalele Cu
pei României, unde a fost e- 
liminată de performera 
a fotbalului nostru
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Steaua. după
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e podiumul special de sosire din Sibiu, cîști- 
unării-Dacia“ (1983) : A. Ferjancz — J. Tan- 
fac tradiționala sticlă de șampanie

934 și 946 p.d., rezul- 
certă valoare interna- 
Apoi, tehnicienii sec- 

distribuit inspirat jucă- 
functie de particulari-

I.N5GY-65,20 îl! LA RÎSC
In cadrul celei de-a doua edi

ții a „Memorialului Mircea Buh- 
lea“, la Tg. Mureș, recordmanul 
tării la aruncarea discului Iosif 
Nagy (Steaua) a realizat 65,28 m, 
cel mai bun rezultat al său din 
acest sezon. Junioara Mirela Dul
gherii (C.S.S. Ploiești) a sărit 
6,31 m la lungime. (C. Albu — 
coresp.).

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES A 

EXCURSIILOR DIN 20 IUNIE 
1984

Extragerea I : 32FAZA I:
25 38 2 13

1 34 17 28
FAZA A ll-o : Extragerea a

lll-a : 25 23 26.
Fond de cîștiguri

lei.
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cit de cit 
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din cei 
se vede

patru tineri cu cărțile de vi
zită complet albe. în fata a- 
menințării. cicliștii clubului di
namovist se alertează si încep 
să tragă. Să tragă așa cum 
n-au mai făcut-o niciodată si. 
prin efortul "colectiv, reușesc 
să refacă handicapul, să ia 
chiar avans, obținînd în final 
o medie orară de 46,330 km !

Sîntem convinși că echipa 
dinamovistă se va pregăti de 
aici înainte cu o si mai mare 
seriozitate, Stelistii. la rîndul 
lor. i-au văzut De dinamoviști 
la un nas de a fi înfrînți și 
se vor Dregăti — ne-au de
clarat-o — cu si mai mare 
perseverență pentru a obține 
anul viitor ceea 
nrintre degete 
Dionate.

Cicliștii de 
semiesecul de 
au demobilizat, 
tn continuare pentru afirmare, 
reușind în cele din urmă să 
se impună, prin Cristian Nea- 
goe (un tînăr de numai 20 de 
ani). La proba de semifond,

R.D. Germană, R.F. Ger- 
_ _ __ ‘ . Tur-

__ _ Ungaria. U.R.S.S. Din 
lotul român fac parte echipa
jele : Balint — Zârnescu, Va- 
sile — Scobai. Urdea — Amă- 
rieă. Mateeseu — Panaite, 
Nuță — Dumiiriu. Costinean — 
Barbu. Bucur — Simeanu, B«- 
tezan — Popa.

Cristian si-a asumat răspun
derea de a candida la cuceri
rea titlului, angaiîndu-se în- 
tr-un duel direct cu ciclistul 
nr. 1 al tării. Mircea Romaș- 
canu. Și tentativa i-a reușit. 
Neagoe a devenit camnion după 
o cursă de-a dreptul drama
tică. pe parcursul căreia, fie
care dintre cei doi au luptat 
oină la epuizare. Abia ultimul 
sprint a decis cărui sportiv să 
i se decearnă titlul.

Pe Romașcanu. desigur, l-a 
afectat înfrîngerea de la semi
fond. dar nici el nu a demo
bilizat si. în oroba următoare, 
la fond, a dat tuturor o lecție 
de ambiție reușind ceea ce ni
meni n-ar fi crezut că este 
Dosibil. A cîștigat titlul de cel 
mai bun fondist al tării dato
rită unei curse ..contratimp in
dividual". de la un capăt la 
altul al întrecerii. 118 kilome
tri parcurși, de unul singur, 
printr-o evadare inițiată 
start ! Bravo Ronjascanu 1

nr. 1 
actual.

Disputat la sfirșitul anului trecut, meciul restanță Dinamo 
Corvinul. a încheiat turul campionatului, liunedorenii luptind 
mult în apărare, după cum se vede in imagine (portarul Ioniță, 
fundașii Văetuș și Dubinciuc, mijlocașii Oncu și Klein, contra 

...unui singur dinamovist, Turcu).
Foto : Dragoș NEAGU

venea, destul de repede. Ia e- 
chipa care l-a consacrat). Și 
din caruselul .acuzelor" între 
conducerea clubului (afectată 
Si ea de -transferurile" din ca-

i
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• A realize! 24 de puncte acasă (o pierdut cite 2 cu Jiul, Steaua 
și Universitatea Craiova, cite 1 cu Sportul studențesc. Dunărea C.S.U., 
Chimia șl Dinamo) și a obținut 8 puncte In deplasare (cite 2 cu C.S. 
Tîngoviște și Petrolul, cite 1 cu F.C. Bihor, F.C. Olt, Jiul și S.C. Bacău.
• Cel mai bun loc ocupat : 5-14 in prima etapă ; cel mai slab toc : 

17 între etapele a 7-a și a 9-a.
• Golgeterii echipei : Gabor 9 goluri, Pelcu 8, Cojocaru 7, Mateuț 

6, Gh. Radu 3, Văetuș, L Moldovan și Klein — cite 2, Dumitrache, 
Nicșa, Oncu șl Stredie — cîte 1, Dragnea (Dinamo), Gușă I (Petrolul) 
și Onuțan (A.S.A.) — cîte un autogol.
• Jucători folosiți : 21 ; Dubinciuc 34 de 

31, Gălon, Bogdan, L. Moldovan, Gabor și 
27, Nicșa 26, Văetuș 24, Alexa 23, Oncu 19, 
niță 14, Stredie 12, Stoica și Tirnoveanu — 
dac 1.
• Cartonașe roșii : Klein (etopa a 9-a).
• Cartonașe galbene : 38 ; cele mai multe : Bogdan 7.
• A beneficiat de 2 lovituri de la 11 m, ambele transformate de 

Petcu ; a fost sancționată cu 2 penalty-uri, transformate.
• A expediat 394 de șuturi, dintre care 191 pe poartă.

meciuri, Petcu 32, Mateuț 
Klein — cîte 28, Cojocoru 
Gh. Rodu 17, Vtod 16. to
cite 8, Dumitrache 4, Bor

campioana și cîstigătoarea Cu
pei. Dinamo.

Curînd după debutul ediției 
Ia care nc referim, clubul hu- 
nedorean, prin reprezentanții 
săi. afirma că resimte din plin 
schimbările intervenite în Io
tul divizionarei „A", plecarea 
lui Rednic si Andone corelîn- 
du-se cu neîncadrarea (la ran
damentul scontat) a celor vc- 
niti in schimb : L. Moldovan, 
Vlad. Stredie, Gh. Radu și 
Văetuș (chiar dacă ultimul re-

IN TURNEUL FINAL DIVIZIONAR MASCULIN DE POPICE
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Goreac.

tul din Baia Mare era net fa
vorit. De data aceasta, jucă
torii de la Electromureș, in 
ultimul an beneficiari ai unor 
condiții îmbunătățite de pre
gătire (6 piste cu ridicare auto
mată a popicelor) și avînd in 
formație cîteva individualități 
(Ilie Hosu, Gheorghe Silvestru 
și juniorul Marton Farkas sint 
membri de bază ai loturilor 
reprezentative), au înregistrat 
un salt valoric, ceea ce a e- 
chilibrat raportul de forțe in
tre aceste două echipe-fanion. 
întrcceriîe decisive, intere
sante și prin evoluția scorului 
(au condus mureșenii, apoi băi- 
mărenii au egalat și au luat 
un avans de numai 6 popice 
înaintea ultimului schimb) au 
avut Ioc sub permanenta ac
țiune a factorului psihic, dînd 
cîștig de cauză echipei Aurul 
Baia Mare, care a cucerit ast
fel pentru a șasea oară alter
nativ și a doua oară consecu
tiv titlul.

Care au fost atuurile campio

nilor ? în pofida unor condiții , 
improprii de pregătire (2 pis
te cu ridicare manuală a po
picelor). compensate însă prin- 
tr-o muncă fără menajamente, 
elevii antrenorului emerit Ro
ger Cernaț au dovedit

. de omogenitate, iar 
de bază ai sextetului 
Bice, Stelian Boari u 
xandru Naszodi și-au 
mat forța de ioc. orientarea 
tactică și moralul ridicat, 
încă ceva : noul campion 
recordman mondial, Iuliu Bice, 
și-a etalat admirabilele calități, 
dovedind că stăpînește o largă 
gamă de procedee tehnice și 
tactice. Avînd, in același timp, 
o mare capacitate de mobili
zare, el a lansat bila cu pre
cizie de metronom, realizind 
im crescendo mult apreciat de 
public : 
tate de 
țională. 
ției au 
torii în

tățile adversarilor, juniorul Va- 
sile Silaghi fiind bine susținut 
de experimentații coechipieri 
Alexandru Naszodi si loan Bi
ciușca, element de orientare 
tactică care le-a permis cam
pionilor să-și valorifice arse
nalul tehnic și fizic. în sfîrșit. 
victoria băimărenilor se dato
rează și factorului psihic. Ei 
au avut resurse morale să re
facă de fiecare dată handi
capul. în schimb, mureșenii au 
avut două momente dificile 
(schimbarea neinsniratâ a ju
niorului Iuliu Fekele, care 
doborise din 100 de bile 421 
popice, cu Bela Fazekas, notat 
cu 389 p.d.. precum și surprin
zătoarea cădere a jucătorului 
de miiloc Laszlo Sereș) Dește 
care n-au putut trece, 
marcați de o evidentă 
vare chiar șl liderii echipei — 
Ilie Hosu si Gheorghe Silves
tru, care în întrecerile decisive 
au înregistrat o scădere de 
randament.

ti ind 
ener-
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® In afară de tragerile PRONO

EXPRES din această ultimă parte 
a lunii, cu cîștiguri în autoturis
me, excursii și bani, despre care 
v-am mai informat, Administrația 
de Stat Loto-Pronosport a mai 
inițiat două trageri și la LOTO, 
atribuind aceleași cîștiguri, dintre 
cele mai tentante. Este vorba des
pre tragerile excursiilor Ia LOTO, 
din 22 și 28 iunie a.c. Pentru pri
ma dintre ele biletele cu nume
rele preferate șe mai pot cum
păra doar astăzi. Miine le mai

ciuc, între tur si retur, „noi, 
jucătorii, sintem principalii vi- 
novați" de căderea echipei. Si 
tot „libero“-ul hunedorean. care 
are si cele mai multe prezențe 
în echipă, spunea atunci 
in final. „locul Corvinului 
clasament va avea doar o 
fră !“. Pronostic care nu
adeverit, chiar dacă in raport 
cu poziția precară de la sfîr- 
situl turului (locul 14. doar cu 
5 victorii, golaveraj negativ si 
14 puncte), s-a obținut un 
crescendo, realizat prin contri
buția antrenorilor (Ion Nun- 
weiller a ordonat iocul. a a- 
sezat bine „Diesele" de rezis
tentă în teren, redînd încre- 
derea în forțele echipei) și a 
nucleului de jucători valoroși 

" a cărui pondere a început să 
se facă simțită (Klein. Gabor, 
Petcu. Mateuț.
Coiocaru). 
rintă ale 
tapele 29 
a învins 
(4—2 !) și. apoi, cind elevii lui 
I. Nunweiller au scos un egal 
la Bacău, chiar si fără Gabor. 
Klein si Văetuș în formație. Si 
nu numai prin nrisma rezul
tatelor. ci si prin cea a regis
trului tactic etalat grăitor pen
tru disponibilitățile reale ale 
lotului. Astfel, victoria de Ia 
Ploiești s-a datorat jocului bine 
gindit și realizat, arin alter
nanța ofensivei si contraatacu
lui (in teren erau Klein si Ga
bor !). iar punctul de la Bacău 
a fost realizat printr-o apărare 
excelent organizată (linseau 
Klein si Gabor...).

K

drul acesteia), antrenori si ju
cători. s-a ajuns la... caruselul 
antrenorilor. după tandemul 
Dumitrache — Ene II, cu care 
s-a început campionatul, ur- 
mînd L. Vlad — C. Gali, pen
tru ca „operatia-salvare" (de 
retrogradare !). din retur, să 
fie condusă de cuplul I. Nun- 
weiller — S. Niculescu.

Cine era. de fapt, de vină ? 
Dacă trebuie să dăm credit, 
în primul rînd. celor care 
joacă, atunci, după cum a de
clarat ziarului nostru. Dubic-

L. Moldovan. 
Momentele de refe- 

returului au fost s- 
și 33. cind Corvinul 
Petrolul la Ploiești

Paul SLAVESCU

„3 puncte pentru victorie ?"

opinează Ștefan DOBAY
Corespondență bogată, in conti

nuare, pe adresa redacției noas
tre cu specificația „Pentru an
cheta ziarului Sportul*.  Dintre 
numeroasele scrisori primite in 
ultimele zile, ne-a atras atenția, 
tn mod special, aceea semnată 
de ștefan Dobay, nume de rezo
nanță în fotbalul românesc cu 5 
decenii in urmă. Dobay, zis '.Ca
lul", pentru cursele sale irezis
tibile pe aripa stingă, încheiate 
cu șuturi năpraznice și cu goluri 
intrate in legendă, este, așadar, 
una dintre semnăturile cele mal 
autorizate să se pronunțe în le
gătură cu ideea-sugestie lansată 
în aceste coloane, „3 puncte in 
caz de victorie*.  Să-1... ascultăm: 

„Poate numele meu vă mai 
spune ceva cind. vine vorba de 
fotbal. Dacă mi se permite, v-aș

puteți procura numai gata com
pletate ! Nu uitați că biletele de 
25 lei au cele mai mari șanse de 
cîștig 1
• Au apărut primii cîștigători 

în autoturisme ,,Dacia 1380“ șl la 
noul LOZ AL VACANȚEI ! Intr-O 
rubrică viitoare vom reveni cu 
amănunte. Vă informăm că, toto
dată, a început șl seria cîștigu- 
rllor în bani la această emisiune 
soecială limitată de „lozuri In 
plic". LOZUL VACANȚEI, atri
buind ți cîștiguri suplimentare 
din fondul special al Administra
ției de Stat Loto-Pronosport, se 
poate procura pretutindeni, la 
prețul de 10 lei, .

sugera și eu o idee referitoare la 
ancheta care, în zilele acestea, 
apare în ziarul dumneavoastră.

Ca fost atacant și golgeter, e 
normal să fiu adeptul jocului o- 
fensiv, care — conferind curaj 
ambelor combatante — generează 
spectacol, în ultimă analiză cali
tate.

Acest stil, imprimat jocurilor șl 
în condiții de deplasare, ar duce . 
la ridicarea nivelului de joc al 
Întregului campionat național, ar 
ajuta, se înțelege, și la formarea 
unor jucători tehnici, veritabili 
oameni de gol.

Sistemul cu „3 puncte pentru 
victorie" nu este o noutate. Așa 
cum se știe, el se practică în 
campionatul englez cu rezultate 
mulțumitoare. Dar de ce să co
piem noi pe alții, de ce să nu 
fim mal originali, cu mai multă 
inițiativă, cu mai mult sprijin în 
favoarea jocului ofensiv ?

Propunerea mea este de a se 
introduce următorul punctaj :

4 puncte pentru victorie In de
plasare

3 puncte pentru victorie pe 
ren propriu

2 puncte pentru meci egal 
deplasare

1 punct pentru meci egal 
teren propriu

Dacă considerați utilă propu
nerea mea, vă. rog să o publicați 
în coloanele ziarului „Sportul" 
pentru ca în felul acesta să a- 
flărn și părerea altora. Eu o con
sider mobilizatoare pentru acel 
joc ofensiv pe placul publicului

te-

în

pe
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slrins unite pe partîcipanții la 
adunare, care aclamă cu în
suflețire, scandează neîntre
rupt „Ceaușescu — Kim Ir 
Sen“.

l’rin întreaga sa desfășurare, 
grandioasa adunare populară 
consacrată prieteniei roihâno- 
coreene a pus puternic în lu
mină solidaritatea frățească, de 
nezdruncinat, dintre popoarele 
român și coreean, dorința lor 
fierbinte de a edifica opera 
de construire a socialismului, 
intr-o lume mai bună și mai 
dreaptă, o lume a păcii, înțe
legerii și colaborării.

Atmosfera din sală a fost 
întregită de emoționanta ma
nifestare care a avut loc. 
Ia încheierea adunării, pe 
esplanada din fața Palatului 
sporturilor și culturii. Bucureș- 
tenii i-au salutat din nou, la 
plecare, cu deosebită căldură 
și prietenie, pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen.

★
Miercuri, 29 iunie, s-au în

cheiat, la Palatul Consiliului 
de Stat, convorbirile oficiale 
intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis

De vineri și pînă duminică,

la Brașov

A 13-a tOlJIE A „TROFEULUI 
CARPAJI" LA SABIE

Cea de a 13-a ediție a tra
diționalului turneu internațio
nal de sabie „Trofeul Carpați" 
se va desfășura între 22 și 24 
iunie la Brașov. în Sala spor
turilor.

Pe planșe vor evolua de a- 
ceastă dată sabreri din Bulga
ria, Cuba. Polonia. Ungaria și 
România. Vineri si sîmbătă se 
va disputa proba individuală 
(cu finala de 8 la amiază), 
urmînd ca duminica să fie 
destinată întrecerii echipelor. 

te România, și tovarășul Kim 
Ir Sen, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președinte
le Republicii Populare Demo
crate Coreene.

In cadrul ultimei runde de 
convorbiri, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen și-au 
exprimat deplina satisfacție in 
legătură cu rezultatele vizitei, 
aceasta înscriindu-se, prin înțe
legerile la care s-a ajuns, ca un 
moment de cea mai mare în
semnătate in dezvoltarea rela
țiilor româno-coreene.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă prie
tenie, de înțelegere și stimă re
ciprocă.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialisto România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au intilnit, miercuri, cu to
varășul Kim Ir Sen, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Core
ea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene, in 
cadrul unui dineu intim, des
fășurat intr-o atmosferă de cal
dă prietenie.

TURUL CICLIST

AL IUGOSLAVIEI
BELGRAD, 20 (Agerpres). — E- 

tapa a 5-a a Turului ciclist al 
Iugoslaviei, Kranj — Ljubljana 
(103 km) a fost cîștigată de Ser- 
ghei Spak (U.R.S.S.) în 2h 16:46 
(medie orară de 45,230 km). Cu 
primul pluton au sosit șl rutierii 
romani Nicolae Aldulea șl Dumi- 
trache Ologu.

In etapa a 6-a, desfășurată pe 
traseul Ljubljana — Zagreb, pri
mul a trecut linia de sosire Alek
sei Ahov (U.R.S.S.), cronometrat 
pe 160 km în 3h 55:22. In același 
timp cu învingătorul, pe locul 
cinci, s-a clasat Cornel Popa.

In clasamentul general conduce 
Iugoslavul Bruno Bulicl, urmat 
la 1:43 de coechipierul său Prl- 
moz Cerin. Nicolae Aldulea se 
află pe locul 21, la 21:20, iar Du- 
mitrache Ologu ocupă locul 28, la 
22:14.

Pe echipe se menține lideră Iu
goslavia, urmată de U.R.S.S., 
Slovenia șl Italia. Formația Me
talul Plopent ocupă locul 10 (din 
16 echipe).

•Ș&rtietâ final
J ' ............................... ................ ■ n......................... .
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linia de centru, portughezii fao 
greu față jocului, însă șutul-sur- 
priză de gol nu apare. Coraș se 
află în poziție foarte bună, însă 
se întoarce și-șl anulează șansa 
(min. 33). Intră Augustin. El dă 
oarecare vigoare ofensivei, dar va 
trage pe lingă poartă (min. 36) 
sau prea slab (min. 39 — pri
mul nostru șut pe poartă !). Dar, 
pe fondul acestei dominări clare, 
în ultimul minut al reprizei, mari 
emoții la poarta noastră : șutează 
prin surprindere Diamantino, din 
afara careului, jos, la colț, Mora
ra se aruncă, fără a putea re
ține balonul, 11 ajută însă stil pui 
din dreapta sa și reușește să sal
veze atit de dificila situație, care, 
însă, avertiza, parcă, ofensiva por
tugheză.

Echipa noastră începe repriza a 
doua în forcing șl chiar dacă 
Diamantino expediază primul șut 
(min. 46), iar Sousa încearcă vi
gilența lui Moraru (min. 48), si
tuațiile mai clare au fost de par
tea noastră. Astfel, in min. 40, 
la centrarea lui Rednic, Coraș și 
Augustin se jenează reciproc șl 
Coraș luftează din poziție exce
lentă. Patru minute mai tîrziu, 
Klein și Coraș combină frumos, 
dar Alvaro e mai iute șl trimite 
mingea afară. îndepărtind peri
colul din fața porții lui Bento. 
Dar cea mal mare ocazie este 
cea din min. 55, cind Augustin, 
mai incisiv decit Cămătaru, se 
strecoară prin apărarea portughe
zilor, insă lovitura lui, cu capul, 
in momentul cind Bento părea 
bătut, este deviată tot cu capul 
de același Alvaro și Bento prin
de. Echipa României Ișl continui 
ofensiva și, la o acțiune Boloni — 
Irimescu, ultimul șutează... para
lel cu poarta din poziție toarte 

ROMANIA - PORTUGALIA 0-1 (0-0)

Stadion Beoujoiee din Nantos ; teren foarte bem ; timp călduros ; spectatori 
— cinoa 20.000. Șuturi : 9-15 (pe poartă : 3-9) ; comere : 3-6. A marcat : 
NENE (min. SI).

ROMANIA : Moranj - Negrilă. lorgulesar, ȘTEFANESCU, UNGUkEANU - 
Irimescu (min. 59 Gabor), Rednic, Boloni, KLE1N — Camâtaru (min. 34 Augus
tin), Coroț.

PORTUGALIA : Bento - Pinto. EURICO, PEREIRA. Alvaro - Cholana (min. 
19 Diarnorrti no), Corios Manuel (mirx, 67 NENE), Frasco, SOUSA — F. 
Gomes, JORDAO.

A arbitral bine Heinz Fahnler (Austria).
Cartonase galbeni : IRIMESCU, iORGULESCU. DIAMANTINO.

bună. A fost o suită de bune ac
țiuni ale echipei noastre, din pă
cate nefinalizate. Din min. 65. 
însă, fotbaliștii portughezi încep 
să joace tot mai bine, simt, pro
babil, că echipa noastră nu mal 
are suflu șl la șutul lui Jordao 
(min. 65), în urma unei pase a 
lui Gomes — Negrilă respinge ba
lonul. In minutul următor, același 
Jordao se află în fața porții 
noastre, la o centrare de pe stin
gă, dar șutul său trece de puțin 
pe lîngă poarta lui Moraru. Șl a

Calificarea se obține 
' prin jocul la victorie 1
NANTES, 20 (prin telefon). Echipa noastră s-a hotărit — in 

sfirșit — să joace ofensiv in acest al treilea meci din grupa a 
Il-a a turneului final (nici nu avea altă soluție in lupta pentru 
calificare in semifinale), dar, după cum s-a văzut, una este 
să vrei ș: alta să poți.

Deși in prima repriză a partidei cu reprezentativa Portugaliei 
fotbaliștii români au dominat evident, adversarul reușind să 
treacă greu de centrul terenului, în partea a doua a meciului e- 
chipa noastră s-a stins progresiv, în timp ce formația portu
gheză a renăscut parcă, luînd la un moment dat jocul pe cont 
propriu...

Greu de înțeles căderea pe cit de neașteptată, pe atit de vizi
bili în repriza a doua, cind nici nu știm ce a contat mai mult, 
slăbiciunea ei de ordin psihologic, moral, sau lipsa de coeziune 
a unui „11“ in care Gabor sau Rednic, de pildă, nu reușeau să 
construiască mai nimic.

S-a văzut fi in această partidă destul de clar, credem, că una 
este mentalitatea „să nu pierzi" și cu totul alta a jocului la vic
torie.

Calificarea s-a pierdut in primul rind in meciul de debut, cu 
Spania, cind fotbaliștii noștri au scăpat printre degete o victorie 
care le era vizibil la îndemînă.

Fără îndoială, ratarea calificării in primele patru echipe ale 
Europei nu se poate explica in numai citeva cuvinte, cu atit mai 
mult cu cit ea are o diversitate de cauze, între care amintim 
pregătirea deficitari pentru un turneu in care ești obligat să joci 
la victorie, pentru că numai victoria asigură un loc fruntaș in 
grupă, apoi alcătuirea cu citeva improvizații tactice a formației 
(in meciul cu Spania, ca și in cel cu Portugalia), improvizații care 
n-au avut efectul dorit.

Dar. asupra intregii evoluții a echipei naționale in turneul fi
nal al campionatului european din Franța vom reveni.

Marius POPESCU

»\\\\\\\\\\\\\\\\\^
venit min. n in care, din nou 
Rednic, ca și în partidele ante
rioare, trece pe lingă înscrierea 
golului, In urma unul inteligent 
schimb de pase Klein — Boloni, 

mijlocașul nostru neajungind ba
lonul la cițiva metri de poartă. 
In general, fotbaliștii noștri nu 
slnt suficient ’ de prompți în faza 
de finalizare, în timp ce lusitanii 
se arată muit mal penetrant!. Ca, 
de pildă. In min. 86 cind ajung 
foarte repede la poarta noastră 
șl Coraș respinge balonul în cor
ner. Un minut mai tîrziu, elevii 
Iul Cabrita marchează singurul 
gol al tntîlnirii : la o lovitură de 
colț, NENE, nemarcat in fața por
ții, reia puternic și plasat, trimi- 

țînd mingea în plasă : 1—0 pen
tru Portugalia. In minutul urmă
tor, Jordao face o cursă irezisti
bilă pe dreapta și șutează puter
nic, dar Moraru prinde. După ce 
o acțiune Gabor — Boloni (la o 
lovitură liberă de la 25 m.) ră- 
mîne nefructificată, Moraru inter
vine cu succes la șutul lui Go
mes (min. 87). A fost ultimul 
atac al partidei.

MIRCEA LUCESCU : „Me
ciul cu Spania a contat foar
te mult pentru noi. Trebuia 
să-l ciștigăm ji nu am reu
șit din lipsă de experiență, 
din lipsă de concentrare. 
Dacă l-am fi cîștigat, altul 
ar fi fost moralul echipei în 
cele două partide care au 
urmat. In partida cu Portu
galia am riscat în repriza a 
doua, altfel scorul ar fi ră
mas 0—0 și nu pierdeam, dar 
nici nu ne calificam. Pu
team obține victoria în pri
ma repriză a meciului cu 
Portugalia. cind jucătorii 
noștri au dominat foarte 
mult, dar nu au fost în 
stare să materializeze nici 
una din ocaziile avute".

ÎNCEPE CAMPIONATUL EUROPEAN

DE LUPTE GRECO-ROMANE (speranțe)
pionatelor. La actuala ediție a 
„europenelor" țara noastră va 
fi reprezentată de următorii 
luptători : N. Onica (cat. 48 
kg). C. Chiriță (cat. 52 kg), 
I. Mavlea (cat. 68 kg). M. Hu- 
țuleac (cat. 74 kg). S. Herțea 
(cat. 82 kg). C, Albuț (cat. 90 
kg), care au plecat ieri la 
Frederikshavn însoțiți de an
trenorul Simion Popeseu.

Stadionul Parc des Princes din 
Paris, cu tribune arhipline (43.000 
spectatori), a fost martorul une
ia dintre cele mai mari surprize 
din istoria Campionatului Euro
pei: deținătoarea titlului, selecțio
nata R. F. Germania, a fost eli
minată de echipa Spaniei, deși 
se prezenta la ultima partidă din 
grupă cu două șanse din trei : 
victoria sau jocul egal. Cu toate 
acestea, Rummenlgge a trebuit 
să... accepte a treia variantă, fa
vorabilă adversarei sale. In ade
văr, fotbaliștii iberici au reușit

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

SPANIA — R. F. GERMANIA 1-0 (0-0)

De azi pînă duminică, la 
Frederikshavn (Danemarca) se 
vor desfășura campionatele 
europene de „sperante“ (ju
niori între 18 și 20 de ani) Ia 
lupte greco-romane. Reamin
tind că la aceste întreceri con
tinentale tinerii sportivi ro
mâni au obtinut. în ultimii ani. 
victorii și rezultate remar
cabile. ne exprimăm convin
gerea că sl de data aceasta 
ei se vor număra printre pro
tagoniștii si... medaliatii cam-

PE PISTELE

DE ATLETISM
LOS ANGEI.ES. Rezultate de 

mare valoare în concursul de 
selecție pentru J.O. al atleților 
americani : 800 m : Earl Jones 
1:43,74 — record, cea mal bună 
performanță mondială a sezonu
lui, 2. Johny Gray 1:43,74, 1.
John Marshall 1:43,92, 4. James 
Robinson (necalificat !) 1:43,9» ;
lungime : Carl Lewis 8,71 m (o 
singură săritură), 2. Larry My- 
rickx 8,25 m, 3. Mike McRae 8.10 
m ; 110 mg : Greg Foster 13,21 (in 
serie 13,19, cel mai bun rezultat 
al anului), 2. Tonie Campbell 
13,34, 3. Roger Kingdom 13,36 ; 
loooo m : Paul Cummings 27:59,98, 
i. Craig Virgin 28:02,27, 3. Pat 
Porter 26:03,86. In sferturi de fi
nală la 200 m, Carl Lewis a fost 
cronometrat in 19,84, cel mal bun 
rezultat mondial al sezonului șl 
al treilea din toate timpurile 
(r.m. 19,72 Pietre Mennea). FEMI
NIN : 400 m s Chandra Cheese
borough 49,28 — record, J. Vale
rie Brisco — Hooks 49,79, 3. Lil
lie Leatherwood 50,19, 800 ml
Kim Gallagher 1:58,50, 2. Ruth 
Wysoekl 1:59,34, 3. Robin Campbell 
1:59,77 ; suliță : Karen Smith 
61,18 m. Linda Sutfin 58,08 m, 
Cathy Sulinskl 55,64 m.

dar starea sănătății 
sale s-a îmbunătățit.
• Beferindu-se la 

jocul Franța — Iugo
slavia, „Agenția Fran
ce Presse” notează 
sub titlul : „Platini 
învinge Iugoslavia cu 
3—3”. In text se a- 
rată că francezii au 
început destul de mo
derat jocul și. ca ur
mare, au primit pri
mul gol. După acest 
duș, in repriza secun
dă, gazdele au pus 
stăptnlre pe joc, iar 
Platini a realizat trei 
goluri de toată fru
musețea. El a înscris 
pînă acum 7 goluri 
în turneul final și va 
fi probabil golgeterul 
campionatului.
• Se apreciază că 

golul victoriei marcat 
de danezi, prin Elk- 
jaer Larsen, în jocul 
ou Belgia, în min. 84, 
a arătat vitalitatea șl 
pregătirea fizică a a- 
cestuî excelent fot
balist. El a făcut o 
cursă de 40 de metri 
făcîndu-1 k.o. pe ex
perimentatul portar 
belgian Pfaff.

• După partida 
Franța — Iugoslavia, 
doi jucători franccyl, 
Platini șl Ferreri, au 
fost supuși controlu
lui antidoping. Comi
sia medicală nu a 
făcut cunoscut încă 
rezultatul analizei.
• Antrenorul se

cund al Iugoslaviei 
Anton Mladinlcl a 
declarat după partida 
cu Franța : „A fost 
cel mal bun joc al 
echipei noastre în a- 
cest campionat. Am 
pierdut datorită pres
tației excelente a Iul 
Platlnl, care este un 
maestru al fotbalu
lui”. Iată ce spunea 
antrenorul Franței, 
Michel Hidalgo : „Am 
cîștigat meciul în re
priza a doua, grație 
jocului ofensiv. Am 
indicat să se joace 
cu 4 atacanțl : Fer
reri, pe dreapta, Six 
șl Giresse centri pu
țin retrași și Platini. 
Fără întărirea liniei 
ofensive nu poți cîș- 
tlga un rneei".

să termine învingători eu 1—0 
(0—0) prin golul marcat de Ma- 
ceda in ultimul minut de joc ! 
Partida a fost foarte echilibrată, 
cu multe dueluri acerbe, cu inter
venții nenumărate ale arbitrului 
jocului (cehoslovacul V. Christov), 
ou accidentări șt apelări ale me
dicilor ambelor formații. Repre
zentativa Spaniei a dat o replică 
neașteptat de puternică actualei 
deținătoare a titlului european, 
lansînd numeroase atacuri la 
poarta Iul Schumacher. Alternînd 
cu sulta de ofensive inițiate de 
vest-germanl, aceste șarje spanio
le au făcut oa meciul să fie deo
sebit de spectaculos și de un pu
ternic dramatism. Vom nota, din
tre numeroasele ocazii ale ambe
lor formații, cele două „bare” ale 
selecționatei B. F. Germania din 
min. 4 (VOUer) și 28 (Bummenig- 
ge). La poarta cealaltă, Gordillo 
(min. 35) a ratat o situație foarte 
clară ; dar cea mal netă posibili
tate de a deschide scorul a avu
t-o Carrasco (min. 45) care a 
avut de executat o lovitură de 
pedeapsă dar a trimis mingea e- 
xact tn picioarele lui Schuma
cher. După pauză, vest-germanll 
Încep puternic șl în min. 52 Allots 
nu l-a putut Învinge, deși a șutat 
foarte tare și din apropiere, pe 
Arconada. In replică. In min. 58 
(SantlUana) șl în min. 70 (Galle

SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ - SEMIFINALELE

Turneul final continuă cu disputarea semifinalelor care 
se vor desfășura după următorul program :

SÎMBATA (la Marsilia, ora 21) 1 
FRANȚA — PORTUGALIA 
DUMINICA (la Lyon, ora 21) : 
DANEMARCA — SPANIA

Așa cum am mai anunțat finala C.E. este programată 
miercuri 27 iunie la Paris pe stadionul „Parc des Prin
ces".

go) au trecut pe lîngă deschide
rea scorului. In finalul partidei, 
după ce Rummenlgge (min. 76) 
șl AlIofS (min. 86) au pierdut alta 
situații clare, se petrece „lovitura 
de teatru” : o centrare de pe 
dreapta a lui Senor îl găsește ne
marcat pe MACEDA care trimite 
balonul cu capul In plasă ! 1—6 
pentru echipa Spaniei, surpriză 
de proporții și formația iberică 
intră în semifinale I

Arbitrul V. Christov (Cehoslo
vacia) a condus formațiile :

SPANIA : Arconada — Senor, 
Goicoechea (min, 28 Garda), Ma- 
ceda, Camacho — Gallego, Gor
dillo, Victor, Julio Alberto (min. 
76 Francisco) — Santillana, Car
rasco.

R.F. GERMANIA: Schumacher — 
B. FOrster, K. H. Fdrstcr, Stlellke, 
Briegel — Matthaus, Meier (mln. 
60 Littbarski), Brehme (min. 76 
Rolff) — Rummeinigge, ViiUer, 
Allofs.

CLASAMENTUL FINAL 
AL GRUPEI A ll-A

1. SPANIA 3 12 0 3—2 4
2. PORTUGALIA 3 1 2 0 2—1 4
3. R.F. Germania 3 111 2—2 3
4. România 3 0 1 2 2—4 1

In semifinale s-au calificat 
echipele Spaniei și Portugaliei.

• Presa de peste 
hotare remarcă pres
tația excelentă a 
echipei Danemarcei 
care, din 1964, nu s-a 
mal calificat în semi
finalele unul campio
nat european. Meritul 
aparține desigur jucă
torilor — atteUd, com
bativi, cu un moral 
ridica* — dar șl an
trenorului Sepp Pion- 
tek, care a știut sâ-i 
selecționeze pe ce* 
mal buni șl să elabo
reze o tactică potrivi
tă.
• După meciul

Franța — Iugoslavia 
(3—2), medicul lotului 
iugoslav, Bojeda Ml- 
lenovlcl (58 de ani) a 
suferit o criză cardia
că șl a fost internat 
într-un spital din St. 
Etienne, unde în 
cursul nopții a dece
da*. După cum se 
știe, șl antrenorul To
dor Veselinovid a su
feri* o criză asemă
nătoare după jocul 
Danemarca — Iugo
slavia (5—0). Marți 
seara el nu a asistat 
la partida cu Franța,

ANGEI.ES

