
ȘEDINȚA COMITETULUI PDHIIC
EXECUTIV Al C.C. Al P.C.R

tovarășului
Ceausescu. secretar 

al Partidului Comunist 
vineri. 22 iunie. • *- 

ședința Comitetului 
Executiv al C. C. al

Sub președinția
Nicolae 
general 
Român, 
vut loc 
Politic 
F.CJ2.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat si aprobat proiectai 
Directivelor Congresului al 
XlII-lea al partidului cu pri
vire la dezvoltarea economieo- 
socială a României in cincina
lul 1986—1990. Raportul eu pri
vire la proiectul Planului na
tional unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a Republicii 
Socialiste România De anul 
1985. precum si Raportul cu 
privire la proiectul Planului 
de dezvoltare a agriculturii, in
dustriei alimentare, gospodări
rii apelor si silviculturii în a- 
nul 1985.

Comitelui Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere rolului 
hotărîtor si contribuției esen
țiale a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, la aniDla activitate 
de fundamentare, stabilire si 
elaborare a orientărilor si o- 
biectivelor acestor importante 
documente, care asigură ridica
rea pe o treaptă superioară a 
întregii activități economico-so- 
ciale în țara noastră, mersul 
neabătut inainte pe calea so
cialismului, creșterea' generală a 
nivelului de viață și civilizație 
al întregului popor.

Adoptind. in unanimitate, 
prevederile si orientările aces
tor documente. Comitetul Po
litic Executiv a hotărit ea ele 
să fie sunuse dezbaterii si a- 
Drobării Plenarei Comitetului 
Central al partidului.

In cadrul ședinței. Comitetul 
Politic Executiv a adoptat, de 
asemenea, unele propuneri de 
măsuri cu privire la pregăti
rea si convocarea Congresului 
al XlII-lea al P.C.R. care ur
mează a fi supuse spre dez
batere si anrobare nlenarei Co
mitetului Central al partidului.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat, de asemenea, propu
nerea privind instituirea me
daliei jubiliare ..A 49-a aniver
sare a revoluției de eliberare 
socială si națională, antifas
cistă si aniiimperialistă".

In continuare, in cadrul șe
dinței. tovarășul Nicolae 
Ceausescu a prezentai o in
formare in legătură cu lucră
rile Consfătuirii economice la 
nivel înalt a țărilor membre 
ale Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere contri
buției deosebite aduse de 
rășul Nicolae Ceausescu. 
România socialistă la 
pregătire si desfășurare a __
sfătuirii. S-a apreciat că punc-

tova- 
de 

buna 
Con

tul de vedere al delegației 
române — exprimat in cadrul 
Consfătuirii la nivel înalt și al 
ședinței a XXXVm-a extraor
dinare a sesiunii C.A.E.R. — 
este in deplină concordanță eu 
hotărlrile Congresului al XII- 
lea Si Conferinței Naționale ale 
partidului, eu întreaga politică a 
partidului și statului nostru de 
întărire a prieteniei și colaboră
rii eu țările socialiste, de am
plificare și adincire a conlucră
rii dintre țările membre ale 
C.A.E.R.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat intru totul documen
tele adoptate de Consfătuire si 
a apreciat că ele crează un 
cadru larg si eficace pentru 
întărirea conlucrării intre țări
le membre ale C.A.E.R.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a prezentat, 
de asemenea, o informare cu 
privire la vizita oficială de 
prietenie pe care a cfcctuat-o 
în Polonia, la invitația tovară
șului Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al Cqmiletului 
Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, președintele 
Consiliului de Miniștri, si a 
conducerii superioare de stat 
a Republicii Populare Polone.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere si a a- 
probat întru totul rezultatele 
vizitei — consemnate in Decla
rația comună româno-polonă si 
în Programul de lunea durată 
al dezvoltării colaborării eco
nomice si ' '
intre România si Polonia.

In continuare, Comitetul Po
litie Executiv a aprobat rezul
tatele recentei vizite oficiale de 
prietenie făcute în țara noastră, 
la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, de delegația de partid 
și de stat a Republicii Popu
lare Democrate Coreene, con
dusă de tovarășul Kim Ir Sen, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că, prin rezultatele sa
le, vizita se înscrie ca un nou 
moment de o mare însemnătate 
în evoluția relațiilor bilaterale 
și în Întărirea conlucrării din
tre cele două țări pe plan in
ternațional.

Comitetul Politic Executiv a 
botărît convocarea Plenarei Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român pentru zilele 
de 27 și 28 iunie a.e.

Comitetul Politie Executiv * 
soluționat, de asemenea, in ca
drul ședinței, probleme curente 
ale activității de partid și de 
stat.
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Antrenorul secund, Calistrat Cuțov, explici boxerilor tema an
trenamentului. Foto : Vasile BAGEAC

Simbâtâ 23 iunie 1W4

VAL! IONESCU

7,11 m,
LA MADRID!

In concursul atletic de ta 
Madrid. V»U lonescti a ristf* 
gat proba de săritură in lun
gime cu 7,11 m. cel mat bun 
rezultat al ei din acest an ■ 
al doilea din carieră (cea mat 
bună performantă a campioa
nei europene Intr-un concurs 
peste hotare).
• Fondistul Oyărgy Mark* ■' 

cistigat două curse de 5 000 m 
ta Finlanda : 13:50,66 h Turin 
Si 13:36.06 la Tampere.

tehnico-stiintifice
BOXERII St PIIEGAIESC INTENS
PENTRU VIITOARELE ÎNTRECERI

Lotul reprezentativ de box se 
pregătește intens pentru intîlni- 
rile viitoare. Antrenorul emerit 
Ion Popa, cel care răspunde de 
pregătirile pugiliștilor noștri 
încă din 1956. împreună cu 
secundul său. Calistrat Cuțov, 
și doctorul Petre Radovici, are 
un lot alcătuit din 9 pugiliști: 
Constantin Tițoiu (muscă). Ma
rian Finățan (cocoș), 
Talpoș (pană). Viorel 
(semiușoară), Mircea 
(ușoară). Rudei Obreja 
mijlocie), Gheorghe 
(mijlocie mică), Doru Marices- 
cu (mijlocie) și Paul Golum- 
beanu (grea). Cel de al zece
lea component al lotului națio
nal va fi stabilit la 28 iunie, 
cind, la Brăila, se va disputa 
meciul dintre „semigreii" Geor- 
gică Donici și Micloș Palsz, a- 
cesta din urmă optînd pentru 
această categorie de greutate, 
unde se simte mai bine decît 
In rtndul „greilor". Vom vedea.

Se muncește non-stop. în 
sala de sport se schimbă, după 
un program alcătuit „la secun
de", scrimerele și colegii lor

Nicolae 
Ioana 

Fulger 
(semi- 

Simion

cu grupul boxerilor. Sacii 
antrenament sînt luați în 
mire și răsună de sutele de'lo
vituri expediate de sportivi. 
Cei doi antrenori cronometrea
ză și corectează continuu, iar 
doctorul Radovici ia pulsul pu
giliștilor după fiecare repriză. 
Indicii morfo-funcționali sînt 
buni și arată că fiecare spor-

Paul IO VAN

de 
prl-

(Continuare in vag 3—3)

Astăzi fi miin«

SPANIA - ROMÂNIA
LA GIMNASTICĂ

Azi si miine are loc Ia Ma
drid tntîlnlrea de gimnastică 
dintre reprezentativele femi
nine ale României si SpanteL 
la exerciții impuse si liber a- 
lese. Au făcut deplasarea : La- 
vinia Agache, Ecaterina Szabo, 
Mihaela Stănulet. Camelia Ren
du. Cristina Grigoraș, Mirela 
Barbălată, Simona Păucă.

La sfîrșitul săptăminii

NOI Șl ATRACTIVE
sub însemnele „Daciadei

CONCURSURI Șl COMPETIȚII
Stadionul, școală a muncii, școală a vieții

ASALTURILE" SPOT NOI MARI PERFORMANȚE!

SPORTIVE DE MASA
In plină vară. „DacUda" polarizează atenția, interesul 
număr tot mai mare de tineri și tinere din Întreaga 
La acest sfirșit de săptămînă. de pildă. In orașul 

categoria

Olga Orban-Szabo... Un nume 
de referință pentru scrima de 
la noi si internațională. Mai 
bine de trei decenii pe planșe, 
cu mască si plastron. Multiplă 
finalistă si medaliată olimpică, 
campioană mondială la indivi
dual (Buenos Aires. 1962) si 
cu echipa (Havana. 1969) riști - 
gătoare a „Trofeului Leon 
Jeanty". veritabil campionat 
continental individual si a 
„Cupei Europei" cu formația 
sa de club. Steaua București. „ 
Si doar am selectat din bo- 
gatu-i palmares !

„In gardă !... Siuteti gata 
Porniți

Ceea ce a auzit rostindu-se 
de mii si mii de ori de către 
antrenori și arbitri, iată. Olga 
a ajuns să rostească chiar ea... 
Ne aflăm în sala de scrimă a 
clubului Steaua acolo unde 
astăzi marea noastră floretistă 
de ieri, maestră emerită a spor
tului. conduce antrenamentele 
echipei din Calea Plevnei. mul
tiplă campioană 
chinei din care 
a făcut parte...

— Este greu 
noare. Olga 7

— Nu este 
fete eu vocație 
plătesc — si îsi răsplătesc — 
eforturile, truda. Tată : Alina 
Moțea a cîstigat recent un 
mare concurs internațional la 
Sofia. împreună cu ea. Clau
dia Grigorescu si Roxana Du
mitrescu. încă junioare, au pro-

a tării. A e- 
oînă mai ieri

să fii antre-

atunci cind ai 
si care iți răs-

Antrenoarea Olga Orban-Szabo, maestră emerită a sportului, 
împreună cu .,clasa“ ei de floretiste, de la clubul Steaua. 

Foto : Ion MIHAICA
inovat in echipa marc. lingă 
Guzganu, Stcgărescu si Creî- 
niceanu. si ele foarte tinere. 
Iar Ancuta Cotutiu nu e nici 
ea prea departe de acest prag !

— Deci, satisfacții si ca an? 
trenoare. dună cele trăite ieri 
ca sportivă...

— Viata, anii frumoși, lumi
noși. de dună 1950. cind .n-am 
dedicat scrimei, mi-au oferit 
numai bucurii, un sir nesfirșii 
de satisfacții, de împliniri !

— Dacă 
amintirile, 
întîi ?

ar fi să decantezi 
ce ai ouncta mal

Tiberîu STAMA

(Continuare In pag. a 2-3)

unui
țară. _ _ . .___ .
Slatina vor fl prezenți elevi din mediul rural. _______
14—15 ani, care vor participa Ia Concursul școlar de se
lecție pentru atletism. O întrecere care — ea și cele pre
cedente — va H in măsură să scoată la iveală noi talente 
din masa tineretului studios.
• Duminică, la Lugoj, se va da startul in Concursurile 

sportive și aplicațiv-militare de vară, cu participarea unor 
tineri fruntași din unitățile de instrucție. întrecerea va dura 
toată săptămina viitoare.
• Pe plan local, alte citeva acțiuni sportive de mare a- 

tracție sint programate la Piatra Neamț (Festivalul spor
tului muncitoresc la cros, volei, handbal, popice, șah, te
nis de masă, tenis și fotbal). Brașov (Festivalul sporturilor 
tehnico-aplieative la karting ți modelism), Mihăilești — 
Giurgiu („Cupa U.T.C." la oină, categoria 14—19 ani, tineri 
din mediul sătesc) și Constanța („Cupa Progresul" la volei, 
șah. tenis și tenis de masă).
• In Capitală sînt de semnalat duminici sportive la ni

velul tuturor sectoarelor. Reținem pe cele din sectoarele 2 
(în cadrul Școlii generale nr. 27) și 5 (la Liceul Industrial 
nr. 15 și Școala generală nr. 130), în ambele cazuri cu par
ticiparea cîtorva mii de tineri din instituțiile de învățămînt.
• In același timp continuă spectacolele sportive județene 

cu reprize de gimnastică de ansamblu. După ce vineri, 
C.J.E.F.S. Suceava a organizat un asemenea festival, cu a- 
proape 8 000 de participanți, sîmbătă va fi rîndul sportivi
lor din județele Bistrița-Năsăud, Dîmbovița și Saiu Mare, 
iar duminică al celor din Sibiu (cu aproape 6 000 de tineri 
și tinere), Botoșani (4 000), Argeș și Dolj.

A,

RALIUL DUNĂRII - DACIA" IN PLINĂ DESFĂȘURAREi»1
SIBIU. 22 (prin telefon). Vi

neri s-a dat 
de a 19-a 
Dunării — 
dimineții a 
tehnică, iar 
concurs" 
„parcul închis" oină în mo
mentul startului. Firește, ma
șini de mărci diferite : Skoda 
120 L.S. (lotul din Cehoslova
cia). Lada 1 300 si 1600 
(U.R.S.S.). Wartburg si Trabant 
(R.D. Germană). Polonez 2 000 
(Polonia). Dacia 1 300 (Româ
nia). Ford Escort 2 000, Talbot-

startul in cea 
ediție a „Raliului 

Dacia" In cursul 
avut loc revizia 

... mașinile „bune de 
au fost rînduite în

Samba, Nyssan 210 r.s. si altele.
Ora 17,01. In fata a mti de 

spectatori, de oe platforma 
special amenajată in fata hote
lului „Bulevard" a plecat pri
mul echipaj : I. Ciubrikov — 
P. Ciubrikov (Bulgaria). Peste 
un minut, al doilea : A. Fer- 
jancz — J. Tandari (Ungaria) 
— ambele pe Renault 5 Turbo. 
Primul echipai românesc a fost 
din Sibiu : Cosiinean — Barbu, 
care a plecat al 23-lea oe Re
nault 5 Alpin.

Au luat startul în cursă 67 
de mașini înscrise în C.E. șl

alte 50 in campionatul național. 
Remarcabil — 19 autoturisme 

sînt din grupa .,B“ (special 
pregătite de fabrici pentru ra
liuri).

In sala calculatoarelor, pe 3 
monitoare se urmăresc rezul
tatele : în proba de la Șura 
Mare, cuplul Ferjancz — Tan
dari pe primul loc. cu 146,2 km 
pe oră ; în proba de la Slimnic
— 114 km pe oră: la egalitate, 
cuplurile bulgare I. Ciubrikov
— P. Ciubrikov și Petkov — 
Montcev.
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200 DE MEȘTERI CU..: „MIINI DE AUR" RADIOAMATORISMUL
Dacă vreți să vedeți și, mai 

ales, să înțelegeți ce înseamnă 
activitatea micilor constructori 
din cercurile de modelism — 
©ceste școli ale muncii șj spor
tului — vă recomandăm să vi
zitați Casa pionierilor ș; șoimi
lor patriei din sectorul 3 al Ca
pitalei. Nu-i de mirare că, de 
curînd, prin preocuparea aparte 
a tovarășei directoare prof. Va- 
silica Bourbon, modeliștilor li 
s-a afectat un spațiu în care 
să-și poată... întinde șantierele 
de lucru. încăperi luminoase — 
ateliere și muzee în același 
timp. Profesorul Valeriu ionescu, 
un veteran în materie, 
activist în organismele 
ei de specialitate, 
zîmbind. Poate că 
acesta îj cucerește 
levli lucrează, nici 
în seamă, ca niște 
plecați asupra meselor. Reporte
rului îi. este familiar peisajul. 
Ceea ce ne impresionează, însă, 
sînt vitrinele cu aparate. De 
mult n-am văzut, într-o secție 
de modelism, atîtea și asemenea 
lucrări adunate la un loc, peste 
50 de nave de toate tipurile și 
mărimile, ca în rada unui port

de altfel 
federați- 
primește 
zîmbe'i 

copii. E- 
ne bagă 

a-

ne 
si 

pe 
nu 
„savanți1

(nu jucării, ci construcții de o 
impresionantă finețe și perfec
țiune), modele de avioane, de 
rachete expuse în 8 mari vitri
ne. Toate cu explicațiile de ri
goare. Cercul de aici se reco
mandă vizitatorului prin fapte : 
Cornel Horvat, Șc. gen. nr. 70, 
locul I pe țară la veliere radio- 
oomandate, anul trecut, la Nep- 
tun ; Nicolae Sandu, locul II la 
propulsate, clasa X, La Tg. Mu
reș ; Mihai Uneanu, locul III 
la clasa submarine. La acestea 
se adaugă trofeele aeromodeliș- 
tilor, ale rachetomodeliștilor.

Peste 200 de copii lucrează, 
învață, creează în cercul de 
modelism al profesorului Valeriu 
Ionescu. Adevărați meșteri cu 
„mîini de aur**. „Sin tem mîndri 
de ei — ne spune mentorul lor 
— pentru că sînt numai copii de 
9 și 10 în școlile din care 
Muncitori și talentați. Iar 
școala noastră urmărim să-i 
măm și ca tehnicieni, să 
țării oameni de nădejde", 
zîndu-i pe copii aplecați cu se
riozitate asupra meselor de lu
cru am înțeles că profesorul lor 
știe ce spune.

Viorel TONCEANU

ÎN PLINĂ AFIRMARE

vin.
In 

for- 
dăm 
Vă-

O „ȘCOALA" DE PARAȘUTISM LA SUCEAVA
La Suceava, un element nou 

51 Inedit în peisajul sportiv : 
turnul de parașutism, inaugurat 
de curînd, intr-un cadru sărbă
toresc, așa cum le place aviato
rilor și așa cum organele locale 
au ținut s-o facă. Asta pentru 
că la Suceava aviația 
are 
mii 
tați 
motor, parașutism 
a crescut de-a 
multe serii de aviatori, 
care unii s-au afirmat ca des
toinici ingineri, tehnicieni, zbu
rători.

Șl iată că turnul — realizat 
C.C. al U.T.C. în colaborare 
Aeroclubul Central Român 
fructuoasă colaborare — vine 
creeze o bază de masă a para
șutismului la Suceava — activi
tate eficientă, de calitate, cu 
cheltuială minimă. Turnul para- 
șutlștilor, de tipul celui din par
cul „23 August* din Capitală, se 
bucură și de o seamă de ame
najări aferente : vestiare, săli de 
cursuri, bază sportivă complexă. 
Comandantul său. un cunoscut 
slujitor al acestui sport, Nicolae

sportivă 
tradiții ; Aeroclubul „șol- 
Bucovinei". cu ac ti vi

de planorism, zbor cu 
de aeronavă 

lungul anilor 
dintre

de 
cu

să

Cernișov, era atit de marcat de 
eveniment, incit nu vroia să ști® 

■ nimic în afară de... primele 
desfășurat 

știau 
Și așa se va desfă

cu pa- 
rigu- 
vmi 

spunea 
comandantul. De ce 7 .La tur
nul nostru iși vor deschide por
țile taberele de pregătire a tine
retului „Pentru apărarea patriei", 
organizate de C.C. ai U.T.C.* 
Așadar, la intrarea elevilor tn 
vacanta mare vor începe cursu
rile școlii de parașutism șl la 
Suceava. Succes!

de _
lansări. Și ele s-au 
„șnur“, pentru că elevii 
bine lecția. _7‘ 
șura mereu activitatea : 
siune și Intr-o disciplină 
roasă. Abia așteptăm să 
vacanța elevilor...* —

Radioamatorismul se numără 
printre sporturile tehnioo-aplica- 
tive de mare popularitate șl In 
județul Tulcea. In prezent, pes
te 40 de oameni ai muncii de 
profesii diferite practică con
stant această disciplină la nive
lul înaltei performanțe. Succese
le lor au depășit de mult grani
țele județului șl chiar ale țării. 
Printre ei, nume cunoscute ca A- 
iexandru Stanciu, Romei Pușca
șii, Vasile Harș, Mariana Istrate 
șl Luminița Petrescu din Tulcea, 
sau Constantin Udrea (adevărat 
decan de vîrstă), Iordan Tăușan 
și Stelian Stan din Măcin. Ra- 
dioclubul desfășoară șl o inten
să activitate pentru atragere- 
tineretului și copiilor în această 
activitate. Mulți dintre cel ce 
absolvă cursurile de inițiere și 
formare tn domeniul radioama
torismului, organizate de radio- 
club (ultimul, cu o durată de 6 
luni/- și 24 de cursanțl fiind In 
plină desfășurare) îmbrățișează 
profesii pe acest profil. Să a- 
mlntlm, din cei peste 200 de ti
neri care și-au făcut ucenicia la 
radioclub, pe ofițerii radiotele- 
grafiști de la Întreprinderea de 
pescuit oceanic. Dumitru Cales- 
nicov șl Natașa Giurgiuveanu.

Miile de QSL-uri primite în 
ultima vreme ca și citeva din 
succesele anului 1933 confirmă 
faptul că tulcenii depun o acti
vitate fructuoasă in acest sport. 
Iată doar citeva : locul n obți
nut de Y04KRH Măcln și locul 
V ocupat de Radioclubul jude
țean la campionatul republican 
de unde scurte și, respectiv, 
„F.R.R. — Tehnium* ; locurile
II ale lui Constantin Udrea — 
Y04ZF la Allasian DX-CONTEXT 
șl LZ-DX-CONTEXT Șî locul IV 
al lui Iordan Tăușan — Y04CAH 
la concursul international cunos
cut sub numele de CQW-DX.

GUILLERMO VILAS LA BUCUREȘTI

în cadrul „Daciadei"

Plăcută revedere cu campi
onul argentinian Guillermo Vi
las, de astă dată la București, 
unde se află de citeva zile, 
pentru o scurtă perioadă de 
refacere. Dar. cum este firesc,' 
tenisul nu poate lipsi din pro
gramul său. Iată de ce în-

tilnirea noastră a avut loc la 
arena Progresul, pentru care 
cunoscutul tenisman are nu
mai cuvinte de laudă si unde 
se antrenează citeva ore pe zi 
în compania jucătorilor Dan 
Nemes, Mihai Vantă s.a.

Foto : Ion MIHAlCĂ

FINALELE „CUPEI INVAȚAMINT-CULW 
tineri, prezenți în jurul baze
lor sportive în cele 3 zile de 
concurs.

La volei bărbați, trofeul a re
venit reprezentativei județului 
Arad, care a învins în finală cu 
3—0 pe cea a Doljului, pe treap
ta a treia a podiumului situîn- 
du-se echipa Bacăului. La femi
nin, a cîștigat echipa lașului 
(3—1 cu Galați, în finală), iar 
pe locul 3 s-a clasat reprezenta
tiva Constanței. Iată primii cla
sați în celelalte întreceri : tenis 

Georgeta 
Lenuța 

Cristina 
A. Fo-

tre- 
spor- 
des- 

ale 
i“ la 

masă, volei, tenis de 
din 

startul 
prezenți

V.T. P. COMȘA — eoresp.

La sfîrșitul săptămînii 
cute, pe mai multe baze 
tive din Constanța, s-au 
fășurat finalele pe țară 
„Cupei învățămînt-cultură1 
tenis di 
cîmp și șah, competiție 
cadrul „Daciadei". La 
întrecerilor au fost 
peste 200 de concurenți, fete și 
băieți, calificați pentru finale 
în urma fazei de zone și re- 
prezentind 25 de județe. Com
petițiile, la organizarea cărora 
forurile locale și-au adus o 
valoroasă contribuție, au fost 
deosebit de atractive, stîrnînd 
interesul unui mare număr de

CAMPIONATE • COMPETIȚII

Dim

Seria I

CLASAMENTELE FINALE 
ALE DIVIZIEI „A’ 

RUGBY

DOINA STÂICULESCU CAMPIONÂ REPUBLICANĂ

DE LA GIMNASTICĂ RITMICĂ

de cîmp, fete : 1.
Obradovlcl (Timiș), 2. 
Ivancu (Constanța), 3. 
Nan (Sibiu); băieți : 1. 
dor (Mureș), 2. I. Crișan (Arad), 
3. V. Pescaru (Suceava); tenis 
de masă, fete : 1. Eleonora Ml- 
halca (Timiș), 2. Mariana Cris- 
tea (Argeș), 3. Doina Vușcan 
(Cluj); băieți : 1, A. șimandan
(Arad), 2. E. Papp (Cluj), 3. A. 
Csiky (Constanța); șah, fete : 1. 
Bona Vaynar (Cluj), 2. Adelina 
Maxim (Iași). 3. Ana Rențea 
(Prahova); băieți : 1. Gh. Ră-
dulescu (Călărași), 2. A. Pintllei 
(Constanța), 3. T. Buruleanu 
(Brașov).

George DRAGAN, eoresp.

1.
2.

2.

sala Olimpia din Ca- 
început întrecerile din

Tn reuniunea de joi, în aler
garea cu cai de valoare mai ri
dicată, deși a greșit în ultimul 
ocol, fiind depășită de Sugiuc, 
Hematita a revenit și, împinsă e- 
nergic de Baicu, a cîștigat cu ------- cu 

s-a
un cap. Sincera, condusă 
răbdare de A. ștefănescu, 
impus în final, dispunînd de Co
chet, care a fost în frunte pînă 
la 150 m de sosire. Halmeu, care 
In ultimul ocol era in poziția a 
treia, a dispus de Tușan, care 
S-a stins în final, și de Hațe- 
ganu, care a galopat. Jertfa a 
marcat o valoare mai bună fa
ță de ultimele performanțe, cîș- 
tiglnd din cap In cap. In altă 
cursă, Vatra s-a impus pînă la 
Urmă ușor, profitlnd de faptul 
că Junioara, care incă conducea 
la 200 m de sosire, a galopat 
lung. în alergarea minjilor a 
cîștigat destul de ușor Jenl, ad
versara ei, Altina, greșind mer
sul. In ultima cursă a zilei, in
tr-o sosire strânsă, Dedițica, A- 
nunț și Suav s-au clasat in a- 
ceastă ordine, la mici intervale.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I î 1. Jenl (Suditu) 1:47,3, 2. Al
tina, X Sorel. Cota : cîșt. —, 
ord. triplă 180. Cursa a Il-a : 1. 
Jertfa (Chiș) 1:31,4, 2. Negostina. 
Cota : cîșt. 3, ev. 60. Cursa a 
M-a : 1. Halmeu (Nicolae T.
Ion) 1:30,7, 2. Tușan, 3. Hațega- 
nu. Cota : cîșt. 8, ev. 35, ord. 
triplă Închisă 1 555. Cursa a IV-a: 
L Sincera (A. ștefănescu) 1:29,1, 
X Cochet, 3. Suvan. Cota : cîșt, 
1, ev. 18, ord. triplă 92. Cursa a 
V-a : 1. Hematita (Baicu) 1:27,3, 
X Sugiuc, X Vlgu. Cota : cîșt. 
4, ev. 26, ord. triplă 406. Cursa 
a Vl-a : 1. Vatra (Sandu) 1:31,7, 
X Trandaf, 3. Iezna. Cota : cîșt. 
3, ev. 10, ord. triplă 33, triplu 
cișt. n-IV-VI 78. Cursa a VII-a : 
1. Dedițica (Moise) 1:37,1, 2. A- 
nunț. Cota : cișt. 1,80, ev. 10, or
dinea Închisă 1 130.

Mîine se va disputa „Premiul 
de Încercare*, pe 2 400 metri, 
grupă. In program mal figurea
ză o alergare rezervată condu
cătorilor amatori, iar Perjar va 
concura In două alergări dis- 
ttacte.

penalizate

1. STEAUA 18 17 ( 1 389-156 52
2. Dinamo ÎS 16 • 2 306-129 M
3. Farul C-ța 13 11 • 7 222-153 40
4. Gr. roșie 18 W 2 C 204-175 40
5. Șt. Baia M. 13 7 1 10 173-218 33
t. CSM Sibiu 16 7 0 11 165-225 Î2
1. Poli. Iași 18 6 2 10 158-227 32
8. Șt. Petroș. 18 7 0 ia 160-227 32

9. Sp. stud. 18 4 1 13 145-295 27
10. Poli. Timiș. 18 2 0 16 93-330 22

Seria a n-a

1. GL. Arad 18 11 1 6 246-171 41
2. Rulm. Birlad*■ 18 11 1 6 217-136 40
3. „U“ Cj.-N. 18 9 1 8 207-220 37
4. C.S.M. Sv. 18 9 0 9 205-168 36
5. TC Ind.Cța’ 18 9 0 9 204-234 35
6. Rapid Bz.' 18 9 • 9 169-181 35
7. MG Olimpia 18 8 1 9 162-169 35
8. Met. Cugir 18 8 0 10 187-262 34

cu un

9. Vulcan Buc. 18 7 2 9 169-172 34
10. Rapid Buc. 18 6 0 12 164-217 30 

•) echipe 
punct.

Gloria Arad și 
urcă în seria

Echipele
tuJ Birlad _ _ _
cui formațiilor Sportul studențesc* 
Construcții Buc. șl Politehnica Ti
mișoara, care coboară în seria a 
n-a. Au retrogradat în Divizia B 
echipele Vulcan și Rapid, ambele 
din București, în locul lor ur- 
mînd a evolua în viitorul cam
pionat formațiile I.U.C. Milcovul 
Focșani și Gloria Buc.

Notă : Reamintim că — conform 
regulamentului F.R.R. — cînd 
două echipe se află la egalitate 
de puncte, pentru departajarea 
lor se ia în considerare numărul 
de victorii 
află 
face 
ele.

Rulmen- 
I In io—

mai 
un

cînd la egalitate se 
mult de două echipe, se 
clasament special între

Ieri, In 
pitală, au _ 
cadrul Campionatului republican 
de gimnastică ritmică la cate
goriile a n-a. I șl maestre. Con
form programului, dimineață au 
evoluat sportivele de categoria 
a n-a, pe echipe și la individual 
compus. Avlnd evoluții mal 
bune, echipa asociației sportive 
Flacăra Roșie București s-a clasat 
pe locul I cu 135,55 puncte, ur
mată de C.S.Ș. 1 București 
133.0 p și C.S.Ș. Brașovia 
131.20 p. La Individual compus 
Florentina Butaru. de la Clubul 
Sportiv Viitorul București com
ponentă a lotului național, s-a 
clasat pe locul I cu 47.10 puncte. 
Următoarele trei locuri au fosl 
ocupate de trei sportive de la 
Flacăra Roșie, surorile Cornelia 
și Mioara Ion, cu 45.50 p și 
Camelia Borza cu <5.40 p.

După-amiază au evoluat gim
nastele de la categoria maestre. 
Un public numeros, care a um
plut plnă la refuz tribunele 
sălii, a aplaudat evoluțiile adesea 
încintătoare ale sportivelor care 
îmbină elementele de gimnastică 
cu cele de coregrafie. realizînd 
un spectacol pe cit de atrăgător 
pe atit de valoros în plan sportiv. 
Concursul s-a desfășurat la un 
bun nivel tehnic și artistic, mai 
cu seamă prin prestațiile Gim
nastelor din lot. La individual 
compus Doina Stăiculescu, de la 
asociația sportivă Flacăra Roșie 
București, s-a detașat prin exe
cuții artistice deosebite la fiecare 
obiect (cerc. coardă, panglică, 
măciuci și minge), unde a obți
nut note foarte bune și titlul de 
campioană republicană. Cele m?.i 
multe dintre participante au 
dovedit siguranță (n-au fost 
ratări), au prezentat elemen
te variate și de un înalt 
grad de dificultate, au oferit —

prin echilibrul disputelor 
pasionant spectacol.

un

P-

AGENDĂ ATLETICĂ

c- 
eu

CLASAMENT INDIVIDUAL
COMPUS (maestre) : 1. Doina
Stăiculescu (Flacăra Roșie) 49,05 
p — campioană republicană ; 2. 
Alina Drăgan (C.S.S. 2 Buc.) 
48,10 p ; 3. Mirela Drăgulid 
(C.S.Ș. 2 Buc.) 47.10 p. CLASA
MENT PE ECHIPE : 1. “ "" *
Buc. 140.25 p, 3. C.S.S. 
tanta 128,45 p, 3. C.S.Ș.
119,90 p.

întrecerile continuă astăzi : ora 
8,30 — categoria I : ora 17 "
na’a maestre 
premiere.

2.
3.

c.s.s. t
1 Cons-
Plolești

• . -7 — fi-
ș; festivitatea de

Elena DOBINCA

• Campionatul național de ma
raton (masculin și feminin), se
niori și tineret, se va desfășura 
sîmbătă 30 iunie Ia București, pe 
un traseu din Pădurea Băneasa. 
Startul se va da la ora 9. Cam
pionatul republican de marș (20 
km) va avea loc duminică 1 iu
lie pe circuitul din str. Maior 
Coravu, cu startul la ora 8,30.
• Sîmbătă și duminică, în 7 

orașe se va disputa etapa a 3-a 
a concursului republican pentru 
juniori de categoria a IlI-a (faza 
de zonă). întrecerile vor avea loc

la București, Baia Mare, Deva, 
Slobozia, Roman, Sf. Gheorghe și 
Cnaiova.
0 La sfîrșitul săptămînii 

este programată etapa a 
campionatului național al 
lor de categoria I.

viitoare 
3-a a 
juniori-

CAM- 
DIRT-

ANUNȚ
Absolvenții Institutului de 

Educație Fizică și Sport, pro
moția 1959, sărbătoresc 25 de 
ani de la terminarea cursu
rilor, sîmbătă 30 iunie a.c.

de la ora 10. Anl- 
va avea loc in noul 
institutului, din str.

Incepînd 
versarea 
local al 
ștefan Furtună nr. 140 (po
dul Cotrocenl).

ETAPA FINALĂ A 
PIONATULUI DE 

TRACK PE ECHIPE
După o întrerupere datorată 

participării sportivilor români la 
întreceri internaționale, campio
natul republican de dirt-track 
pe echipe se va relua mîine cu 
etapa finală, a IV-a, programa
tă pe pista stadionului munici
pal din Brăila. își vor disputa 
întîietatea specialiștii genului 
din București, Sibiu și Brăila, 
în formula clasică de 16 aler
gători în 20 de manșe. Primul 
start se va da la ora 10.

Basmele 
obicei, cu 
fete de îm 
cel mai mic 
sînt cei mai 
mai harnici.

In acest 
poveste nu 
pârât, ci 
din comuna 
Dîmbovița. 
lele noastre 
să (crede 
duri), pe 
(vă asigură 
doar cea 
cele zece fe 
sînt perso

Ca să vă 
cepem pov

Acum vre 
sat un prof 
tin Dinules 
I.E.F.S. Sp 
Venea tot 
Frasinu, u 
la Dobra, 
zare. S-a a 
făcut cu c 
handbal și 
echipă. Cu 
clasă, a c 
generală. 
1968.teteloi 
t/alufic-au 
gat mai înt 
Iilor genera 
rului“ la n 
mers, în 19 
o ,,zonă“ ; 
Bucureștiul 
Ciudă mare 
ne lăsăm“ 
să nu se si 
a venit vre 
sat, pentru 
tărît să de< 
viște. la L 
construcții 
intrat toate 
fesorul Dira 
școala sa da 
abandonat, 
.mente cu | 
mai ales ci 
mare din 
Maria Chir 
ședința Co 
sportului fi

Fetele cri

duceau la 
un antreru

BOXERII SE PREGĂTESC IUTEI
țUrmart din oaQ 1)

tiv a făcut acumulări remarca
bile. Dar, după cum ne spunea 
cel care veghează la sănătatea 
boxerilor, este nr<?vazut ca for
ma maximă să fie atinsă ’ 
perioada de vară și du
pă cum se desfășoară lucru-

rile, totul < 
zarea întocr 
propuse. Se 
lizare. Ion 
ani — supt 
„mănușa ps 
care le exp 
la categorii 
nățan, Talp 
listrat Cuțo

STADIONUL, ȘCOALĂ A MUNCII, ȘCOALZ
(Urmare din pag 1)

emoționcază. narea 
din nou !... Poale 

in care Ady Adorian 
în sala de scrimă, 
meu natal. CJuj-

de cam- 
în 1951, 

de „pas- 
fandare.

— Eu știu ?... Sint atitea a- 
miniiri care stăruie si, pe un
deva. mă 
le-as trăi 
momentul 
m-a adus 
tn orașul 
Napoca.

— O sală de scrimă pe care 
n-ai mai părăsit-o...

— Scrima a exercitat asupra 
mea o atracție irezistibilă, deși 
m-au pasionat si alte sporturi 
— atletismul. înotul si patina
jul. Floreta. însă, m-a cucerit 
și. mai ales, m-a păstrat.., îmi 
amintesc dc momentul cind am 
obținut primul titlu 
pioană, la junioare, 
după numai doi ani 
fandare, pas-înainte.
pas-fandare. salt-fandare. salt- 
inapoi"... Apoi, de prima vic
torie peste hotare. în 1955, la 
Leipzig... După aceea, de mo
mentul Melbourne. 1956, cind 
după trei victorii Ia Sheen. în 
aceeași zi. n-am mai găsit „che
ia" si pentru a patra victorie, 
decisivă, în fața englezoaicei, 
care mi-a „suflat", astfel, tit
lul olimpic. N-aveam. însă, de- 
cit 18 ani.

— A venit, dună aceea. Bue
nos Aires. 1962 !

— Intr-adevăr, atunci cînd — 
simt parcă si acum emoțiile 
— am trecut peste întregul 
cvartet al floretistelor sovie
tice, Rastvorova, Pruskova, Za
belina, Gorohova, toate spor
tive redutabile, apoi peste „ba
rajul" de-a dreptul infernal, 
cu Gorohova si Juhasz, si am 
ajuns campioană a lumii !... 
Intre timp. în 1959. m-am că
sătorit. Iată, am împlinit 25 de 
ani dc cînd am întemeiat un 
cămin. împreună cu Alexandru 
Szabo...

— Sportiv si el. un apreciat 
poloist. în prezent antrenor !

— As dori ca toate prietenele 
Si colegele mele să aibă parte 
de o căsnicie asemănătoare si 
de un copil reușit, acum... băr
bat in toată firea. A împlinit 
18 ani ; viitor poloist. cum își 
dorește, deși eu as fi vrut să-l 
văd un... viitor d’Oriola pe 
planșă... în fine, momentul 
Havana, cînd cu o victorie la 
o singură tușă, in meciul de
cisiv, am întrecut în finală c- 
chipa Uniunii Sovietice, cuce
rind titlul de campioană mon
dială !

— Ce își dorește, acum, cel

mult. 
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ă obt 
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IN ATENȚIA CORESPONDENȚILOR NOȘTRI!
Incepînd de mîine, 24 iunie, noile numere de telefon ale 

redacției, la care corespondenții noștri urmează să transmită 
rezultatele competițiilor sportive, vor fi : 10 20 30 și 10 34 60 
(în loc de 12 42 28 și, respectiv, 12 35 60). Rămin valabile ce
lelalte numere de telefon : 11 10 05, 11 79 70 și interurban 
437.

• Astăz 
va mai i 
numerele 
gerea e: 
PREȘ de 
ziua trag 
cura nui 
tate ! VI 
odată, e 
cînd a 
buletine! 
NOSPOR
• Astă 

$1 bllt 
^xcursiil 
29 iunie 
care va 
extrase 
cît la 
pot obț 
1300“, e 
eifm și



București la Cra-

PENTRU

ănești sint, de 
•ciori sau cu 3 
t, dintre care 
u cea mai mică 
ni, mai viteji și

OnWMnÂM

X-a!

dar ziarele

stau

Radu URZICEANU

VIITOARELE ÎNTRECERI

Ascensiunea 
s-a făcut, 
condiții 
care să

M FETE

ar, veți găsi o 
3 fete de tm- 
fete de țăran, 

călești, județul 
yoveste din zi- 
cit de frumoa- 

•ul acestor rtn- 
t de adevărată 

Și in care nu 
nică, ci toate 
le Văcăreștiului 
pozitiv.
wingeți, să tn- 
!

ini, poposea in 
tinăr, Constan- 
Absolveht al 

Izare, handbal, 
a țară ; de la 
„avansase" de 
na lui reparti- 
t de treabă, a 
un teren de 

\ai făcut și o 
dintr-o singură 

de la școala 
r, născute in 
1 jdăcut hand- 
!at șl au cîștl- 
mpionatul șco- 
„Cupa Pionle- 
județean. Au 

la Ploiești, la 
le-a bătut 

nală, cu 20—19. 
isete. „Dar nu 
zis ele și — ca 
echipa — clnd 
să plece din 

>ta I, s-au ho- 
men la Tirgo- 
tndustrial de 
Toate ! Șl au 

neînțeles, pro- 
u, rămas la 
lăreștl, nu le-a 
ăcut antrena
ta continuare, 
vut un sprijin 
i profesoarei 
la liceu, pre- 
județene a

1.
, creștea și e- 
i^^jcăreștence 

5, luau 
Tîrgo- 

naveta I), se 
l, făceau cite 
Și, din nou la

gard, pentru întoarcere ! Tre
nul face doar vreo zece mi
nut, dar, dacă l-ai pierdut pe 
cel de 15,57, mai stai două ore 
in gară... Asta, zilnic.

Anul acesta, în luna mai, 
din nou zonă pentru „Cupa 
U.T.C.", la Ploiești. Fetele din 
Văcărești (sau, dacă vreți, a- 
cum din Tîrgoviște) tiștigă to
tul și se califică pentru Jinala 
pe țară. Premiul promis : pri
ma călătorie din viață cu avio
nul, de la "---- - -
iova ; apoi au continuat dru
mul la Tg. Jiu, unde s-a ți
nut finala, cu 8 echipe. " ~ 
să credeți, 
mărturie : au cîștigat 1 
meciurile și „Cupa U.T.C.1 
întreaga țară ! Iar în 
cu Timișoara, tind mai 
două minute și “r_____
conduceau cu 20—19, fetelor din 
Văcărești le-au sfîrîit călcîile 
și „au întors meciul", bătînd 
ele, cu 22—20 ! A cîștigat deci 
Dîmbovița. Dar nu o selecțio
nată de județ, nu de oraș, nici 
măcar de școală ci, pur și 
simplu, echipa unei singure 
clase ! Clasa a X-a a Liceului 
de construcții. Sau, mai exact, 
reprezentativa comunei Văcă
rești.

După victorie, profesorul Di- 
nulescu s-a dus, un sfert de 
ceas, cu colegii, să bea o bere, 
iar pe fete le-a lăsat să se 
plimbe, în parc. Profesorul 
și-a băut berea și s-a dus re
pede la echipă. Le-a găsit pe 
toate la locul de joacă pentru 
copii. Se dădeau în leagăn...

Aici se încheie povestea. 
Dar, sigur, ea va continua. 
Pentru că năzdrăvanele 
Văcărești vor să scrie și 
episoade...

— Dar, profesore, cum 
fetele cu școala ?

— Carmen Dumitrică (ea e 
căpitanul echipei) și Liliana 
Petrescu, premiul I. Georgeta 
Cristu și Mariana Dinu (gol- 
getera), premiul II, Mariana 
Iancu, Mariana Marica și Va
leria Merda. premiul III, Că
tălina Nae, Gabriela Enache 
și Lavinia Bucur, printre frun
tașe în clasă.

...Dragi cititori, care ați avut 
răbdarea să citiți aceste rîn- 
duri, dacă le veți intîlni vreo
dată pe aceste fete stringeți-le 
mina ! Iar dacă veți simți că 
au bătături în palmă, să știți 
că nu sînt de la minge. Sjnt 
de la sapă ! La Văcărești, 
acum, e mult de lucru în gră
dină...

N-o 
stau 

toate 
.“ pe 
finala 

erau 
bănățencele

DEBUTANȚII: MULȚI VENIȚI
(ca și in campionatele trecute), PUȚINI ALEȘI!
• Promovări gindite (puține), promovări raiale (prea multe) • 
Tulba — recordmanul evidențierilor • Rapid - echipa cu cei mai 
mulți debutanți • Patru selecționate care pot declanșa discuții

• „Echipa" celor de 18-20 de ani, echipa viitorului

■ spre reali- 
planificării 

la Individua- 
- la 66 

stoicism 
oviturile 
sportivii 

(Tițoiu, 
ana), iar ' 
i mult 1

de 
i în

pe 
de 

Fî- 
Ca- 
mai

VIEȚII
oar^^Olga 

succ^roarele 
i importante 

internatio-

tinăr — pe cele ale pugiliștilor 
mai grei. Se transpiră mult... 
Maestrul Popa are de lucru eu 
Nicolae Talpoș, care nu prea 
Știe să facă „pasul înapoi". Se 
repetă fiecare procedeu pînă 
la automatizare... Cuțov îl pu
ne la grea încercare pe Golum- 
beanu...

Se transpiră mult, dar cu 
cît este mai greu acum, cu atît 
va fi mai ușor în competi
ții. Intr-6 pauză, maestrul 
Popa ne spune despre secun
dul său, Cuțov, că lucrează cot 
la cot cu boxerii, iar aceasta îi 
stimulează extraordinar pe 
sportivi, care nu vor să rămî- 
nă în urma medaliatului 
J.O. din Mexic. Au sosit 
mulți boxeri de la

I
I
I
I 
I

ișă părerea 
lă. dacă ta
taie Olgăl. 
Satu Mare, 
i orașe ale 
xemplul de 
disciplinată, 
, copia spi- 
de dăruire 
ischis marii 
calea către 
limpice. ale 
idiale. 
>etiții

oferindu-i 
ar de lm- 
si în viată.

la 
Si 

mulți boxeri de la cluburile 
bucureștene pentru a face me
ciuri de pregătire cu „tricolorii". 
Au loc partide îndîrjite. Ilie 
Văcălie scoate... untul din Ti
toiu. Gheorghe Brumă îi pune 
probleme Iul Fînățan, iar Mi
hai Gruescu și Nicolae Motro- 
gan nu rămîn datori în fața 
lui Fulger și Simion. în sfîr- 
șit. are și Golumbeanu un ad
versar : Ion Dobre, care nu se 
mulțumește cu postura 
rring-partner...

Cei 9. împreună cu 
norul Cuțov, aleargă 
tri după kilometri. 1 
de acum se vor răsplătite, spe
răm, cu victorii în viitoarele 
întreceri.

de spa-

i antre- 
i kilome- 
Eforturlle

IA DE STAT

I
I
I
I
I
I
I

tna zi clnd 
ra bilete cu 
pentru tra- 
PRONOEX- 

unie a.c. In 
puteți pro- 

:ata comple- 
măm, tot- 
e ultima zi 
, depune, și 
cursul PRO- 
e !

în vînzare
i tragerea 
, de -vineri 
astă tragere,
de numere

ii multe de- 
bișnuită) se 
ne „Dacia 
R.S^„ pre- 
ciș-fcuri in

Și ediția a 66-a a campio
natului a adus la rampa 
primei divizii multi ju

cători debutanți. în total 98 ! 
Raportată la numărul de fot
baliști stabilit de regulament 
pentru fiecare club (23), cifra 
noilor veniți se constituie in
tr-o pătrime, ceea ce nc-ar 
putea îndreptăți să afirmăm 
in campionatul trecut, au 
xistat nreocupări mai mari 
oricînd pentru nromovarea 
nor jucători tineri, de certă 
perspectivă. Dar nu-i chiar 
așa ! Și nu-i așa dintr-un mo
tiv ușor de înțeles si foarte... 
vizibil în tabelul alăturat, prin 
Care oferim numele tuturor .ju
cătorilor care au brimit bote
zul Diviziei „A". Si. după cum 
se poate lesne observa, pon
derea promovărilor o dețin cele 
trei echipe venite din eșalonul 
secund : F.C. Baia Mare. Rapid 
Si Dunărea C.S.U. Galați. A- 
ceste echipe au adus pe prima 
scenă nu mai puțin do 33 de 
jucători noi. o treime din nu
mărul debutantilor. Un al doi
lea argument în sprijinul afir
mației făcute mai sus ni-1 
oferă Petrolul si C.S. Tîrgo- 
viște. echipe retrogradate, care 
au prezentat la rîndul lor 19 
debutanți. în retur, ploieștenii 
au venit cu un „11" complet 
nou si au fost la un pas de 
a rămîne în „A“. Rezultă deci, 
ca o primă constatare, că. in 
viitoarea disputei aprige din 
subso’ul clasamentului, au pro
movat mai mult de jumătate 
din jucătorii inscrisi in 
alăturat, 
dintre ei 
nolens. în 
favorabile, 
etalarea calităților 
posedă. Iar multi 
realmente talentati.
bligați să facă pasul înapoi, 
retrogradînd împreună cu e- 
chipele lor. în această situație 
se află jucători ca Ichim, Vaiș- 
covlci, Gălan, Niculcioiu, Mo- 
canu, Gheoacă. Pascu, frații 
Gușe, Cîrlan. Catinca. Ei. ca 
să folosim un termen al șa
hiștilor. au pierdut prima 
rundă. Au insă posibilitatea 
obținerii revanșei, dar numai 
împreună cu echipele lor. a- 
dică prin repromovarca în Di
vizia „A" a 
Galați. Ploiești

Să mergem 
parte si 
ce-a mai 

mai răjnas alți 
au venit 

pentru a da replici 
echipelor cu vechi 
serviciu în „A“ si 
celor fruntașe, cele 
„bătut" pentru lauri. __ _ 
tat apariții meteorice si clasa
mentul celor mai scurte replici 
ale ediției trecute se prezintă 
astfel : 1. Calesu — 2 minute, 
2. Sterian — 3, 3 Stafie — 6,

tanti. Ei

că, 
e- 
ca 
u-

4. Văsîi — 7, 5. Floares — 10. 
Alți cîțiva (Stamate. Monea, 
Mărginean. Bardac. Petrescu, 
Bărbuceanu) n-au reușit să 
joace nici măcar o repriza în
treagă ! Sînt. în aceste cazuri, 
de vină jucătorii ? Răspunsul 
este NU. Pentru eă toate a- 
ceste promovări s-au făcut in 
finaluri de meciuri, pentru a 
mai... salva cîte ceva, sau în 
situația unor accidentări neaș
teptate ale titularilor. Indiscu
tabil, nimeni nu pretinde ca 
toți debutanții să aiungă ime
diat si vedete de Drimă mă
rime. Dar parcă prea ne jucăm 
cu soarta unor jucători tineri 
care-si făuresc un vis frumos 
din clipa ajungerii să dea o 
pasă Iui Augustin. Stefănescu, 
Mircea Sandu. Iovănescu. Sa
rnes. Dudu Georgescu, idolii
^\\\\^\\\\\\^^^

Foto :

Mijlocașul rapidisi 
Rada, in plin efort, 
unul dintre debutan
ta care au venit ca 
să... rămtnă pe pri
ma scenă a fotbalu

lui nostru 
D. NEAGU

Diviziei
li s-a deschis larg 
spune multe, ele pot

poarta 
ceasta 
se pot _____
fi caracterizate în fel si chip. 
S-a scris deseori despre vio
lenta șutului băcăuanului A- 
vădanei ! S-a evidențiat mereu 
setea de gol a băimăreanului 
Tulba ! S-a subliniat travaliul 
lui Rada și Lazăr (Chimia) ! 
S-au remarcat reflexele si si
guranța lui Ciurea ! Si despre 

'ei si ceilalți „reușiți la exa
men" se va mai scrie. Pentru 
că merită. Acum ne vom mul
țumi să-i prezentăm în trei 
formații alcătuite De baza unor 
criterii foarte precise, „echipe" 
care pot declanșa sumedenie 
de comentarii. Iată-Ie.

CEI 98 Oă\\\\\\\\\\\\\^

8 (2), Barba 1.

1, Mărgineanu 1, D. Po-

2, Bănuță 2, Petrescu 1,

2, Hodină 2, Andronic 12,

l

tabelul 
unora 

volens- 
tocmai 

permită 
eare le

nu 
le 
pe
dintre el, 
au fost o-

grupărilor din 
si Tîrgoviște. 
însă mai de- 
să... cîntărim 
rămas. Si au 

de debu- 
la rampă 
în numele 
state de 
chiar al 

care s-au 
Au exis-

16

„SURPRIZELE" AU
In ultima vreme, adică spre 

finalul campionatelor respective, 
s-au înregistrat, atit in Divizia 
„B", cit și în Divizia „C“, unele 
rezultate cu totul neașteptate, 
INCREDIBILE am putea spune. 
Este adevărat că drumul fotba
lului este presărat cu multe sur
prize, dar unele rezultate parcă 
depășesc zona surprizelor, ridi-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

DINAMO: Dima 2, Baicea 1 fl), G. Moldovan
STEAUA : Diaconescu 15 (3),-Laurențiu 11 (2).
UNIVERSITATEA : Săndoi 18 (2), Drinceanu 2, Bărbuceanu 1 Sorohan 2, Badea 1. '
SPORTUL STUD. : Mezaroș 4, Vasîi 

pescu 1.
F.C. ARGEȘ : Popicu 16 (5), Ploaie 

Iliescu 1.
S.C. BACĂU : Avădanei 33 (13), Dinu 

Floareș 1.
F.C. BIHOR : Liliac 13 (5), Tamaș 29 (13), Lazăr
POLIT. IAȘI : Bandac 1, Mazilu 5, Topolinschi 4
CHIMIA : Lazăr 26 (10), Ologu 10 (1).
F.C. OLT : Ciurea 28 (8), M. Lețea 15, Răduț 3.
JIUL : Găman 19 (5), Florescu 8, Szekely 15 (4).
CORVINUL : Gh. Radu 17 (5), Bardac 1.
RAPID : I. Popescu 21 (5), Paraschiv 1, Tiță 10 (

(1), Damaschln 25 (4), Rada 31 (M), Petruț 29 (6), 
Aron 4. M. Grigore 17 (9), Caleșu I, Ghiuler 3.

A.S.A. : Klan 15 (1), Koncz 3, Botezan 18 (5), Vodă 2.
F.C. BAIA MARE : Ignat 28 (7), Rus 21 (3), D. Moldovan 16 

(1), Tulba 33 (18), Laiș 30 (3), Racz 2B (4), Arezanov 20 (6), Per- 
nes 12, Bonte 2. Veisenbacher 18 (5), Gîta 4 (1).

DUNĂREA C.S.U. : Ichlm 31 (7), Pascu 10 (1), Gălan 27 (3), 
Cristea 2, Negoiță 2, Valșcovicl 15 (4), Sterian 1, Ciucă 2, 
Stamate 1. Dumitru 1.

PETROLUL : Niculescu 3, Mo caii u 27, Dumltrache 12+5 la F.C. 
Argeș, I. Gușe 7 (3), Ștefan 6 (3), Moldoveanu 12 (3), Nuță 3, 
Catmca 16 (5), Cîrlan 16 (4), P. Gușe 16 (6).

C.S. TÎRGOVIȘTE : Ghergu 7, Pescarii 1, Nlculcloiu 19 (2), 
Rus 3, Monea 1. Andreescu 3. Gheoacă 9 (1), Dușmanii 5, Ma
nea 5.

6.
(2), Stafie 1.

(2), Avram 17
Băjan 17 (3),

I
g

• Prima cifră — număr de meciuri jucate. în paranteză — ă 
vidențierile. g

\\\\\\\\\\^^^
evidențierile.

lor din perioada creșterii la 
juniori. Se impune, deci, o mal 
precisă cîntărire a însușirilor 
fiecărui fotbalist venit „de jos" 
si mai cu seamă alegerea mo
mentului celui mai potrivit 
pentru trimiterea Iui. intiia 
oară, pe terenul Diviziei „A". 
„Promovarea, afirma cîndva 
Leonte Ianovschi. trebuie să 
fie rodul unei perfecte colabo
rări dintre toți antrenorii unui 
club, pentru că numai asa se 
pot reduce Ia minimum eșecuri 
surprinzătoare si dureroase 
pentru cei în cauză". Foarte 
exact, foarte adevărat.

Printre debutanți se 
însă si multi care 
CONVINS, reușind 

facă loc printre titulari,
pre „florile" care au bătut la

numărul de meciuri

află
AU 

să-și 
Des-

După 
jucate :

Ciurea . .
Ignat (28). Gălan . ..
bacher (18) — Tamas (29). A- 
vădanel (33). Rada (31). Lazăr 
(26) — Laiș (30). Tulba (33). 
O „echipă" cu patru băimăreni 
si doi rapidisti !

După evidențierile în "cam
pionat :

Ciurea (8) . — Arezanov (6). 
Ignat (7). M. Grigore (9). 
Gușe (6) — Tamas (13). Avă- 
danei (13). Rada (11). Lazăr 
(10) — Gh. Radu (5). Tulba 
(18). Tulba este recordmanul 
evidențiatilor. îl urmează Ta
mas Si Avădanei. cu un plus 
pentru orădean. care a lucat 

• patru meciuri mai ^putin I

(28) - I. Popescu (21). 
(27). Veisen-

p.

Șl ELE 0 LIMITA!

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 22 IUNIE 
FAZA I : (obișnuită). EXTRA

GEREA I : 82 88 15 46 18 51 
86 80 64. EXTRAGEREA a ll-a : 
34 67 9 49 90 41 2 35 53.

FAZA a
excursiilor). 
Ill-a : 53 30.

Fond total ___ ___
lei, din care : 172.654 
la oategaorla 1, faza I.
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 2 

DIN 17 IUNIE 1984
Cat. 1 : 1 variantă 25% = Auto

turism Dacia 1300 (70.000 lei) ;
cat. 2 : 6 variante 100% a 9.082 lei 
și 14 variante 25% a 2.270 lei ; 
cat. 3 : 1 variantă HOO% a 11.900 
lei și 25 variante 25% a 2.975 lei;

ll-a : (extragerea 
EXTRAGEREA a

de cîștiguri : 935.007 
........... lei, report

cat. 4 : 96,25 a 896 lei ; cat. 5 : 
241 a 200 lei ; cat. 6 : 1.817,75 a 
100 lei. Report categoria 1 î 16.278 
lei. Autoturismul Dacia 1300 a 
fost obținut de Anghel Ion din 
București.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 13—20 IUNIE 
1984 (CAMPIONATUL EUROPEAN)

Cat. 1 : (12 rezultate) 3 variante 
25% a 50.000 lei-;

Cat. 2 : (11 rezultate) 1 varian
tă 100% a 17.344 lei și 57 variante 
25% a 4.336 lei ;

Cat. 3 : (10 rezultate) 17 varian
te 100% a 2.290 lei și 702 variante 
25% a 573 lei. Report Ia categoria 
l : 26.330 lei. Cîștigurile de cîte 
50.000 lei, fiecare, au fost obținute 
de următorii pârtiei panți : Angel 

x Brebii din Drobeta Turnu Seve
rin, Valeria Aron din Suceava și 
Mircea Oprea din București.

clnd, pe bună dreptate, semne 
de întrebare.

Un astfel de rezultat a iost 
acela dintre divizionarele B Nl- 

tramonia Făgăraș și Avîntul Re
ghin, de duminica trecută: 8—01 
Nici mai mult, nici mai putini 
Și Avîntul Reghin nu este o e- 
chipă oarecare, care poate fi 
călcată în picioare. Sesizindu-se 
de acest 8—0, ca și de alte re
zultate ciudate, Comisia de dis
ciplină i-a convocat la ședința 
de joi seara pe reprezentanții e- 
chipelor Nitramonia Făgăraș și 

Avîntul Reghin. Neputîndu-se 
depăși sfera îndoielilor, Comisia 
de disciplină a hotărit să con
tinue cercetările în legătură cu 
unele rezultate anormale. Păcat 
că o astfel de acțiune —, bine
venită — n-a fost pornită însă 
mai devreme, în plină desfășu
rare a returului. Intervenția Co
misiei de disciplină ar fi putut 
fi astfel cu adevărat eficace.

După golurile marcate :
Ciurea — Arezanov (1). Săn

doi (1). Popicu (1). Stefan (1) 
— Avădanei (7). Găman (3), 
Rada (3), Petruț (4) — Catinca 
(4). Tulba (14). O .echipă" care 
a înscris mai multe goluri de- 
cît jumătate din divizionarele 
„A".

Alături de componenții aces
tor selecționate ad-hoc. în care 
doar portarul Ciurea. mijloca
șii Avădanei si Rada si ata
cantul Tulba apar fără contra
candidat!. alți cîțiva debutanți 
ai ediției trecute merită a fi 
evidential : Diaconescu si Lau- 
rențiu (Steaua). Letea (F.C. 
Olt), Klan și Botezau (A.S.A), 
Liliac (F.C. Bihor). Rus. Racz 
și D. Moldovan (F.C. Baia 
Mare). Damaschin si Avram 
(Rapid). Szekely (Jiul). Unii 
dintre ei nu mai sînt la pri
ma... tinerețe fotbalistică, dar 
asta nu-i 
„urce" noi 
natul sau 
urmează...

Să nu-i uităm însă pe cei 
mai tineri dintre toți debu- 
tanții.

siuni, mîine 
tudinl. Sînt 
între 18 și 
o echipă a

Barba — Bănuță, Baicea An
dronic. Topolinschi — Badea, 
Sorohan, Lazăr (Bihor) Săndoi 
— Nuță, Dima. O combinată 
Craiova-Dinamo. selecționată 
a... VIITORULUI, a sfirșitului 
de deceniu. Acești jucători, 
înconjurați dc toată atenția 
cluburilor și antrenorilor pe 
mina cărora vor intra, not de
veni înlocuitorii titularilor de 
astăzi ai reprezentativelor tării. 
Lor trebuie să li se creeze. în 
primul rînd 
sare, pentru 
fie cît mai 
eficient. La

va împiedica să 
trepte în campio- 
campionatele care

astăzi ' încă promi- 
— sperăm — certi- 
cci care au acum 
20 ani. Au si ei 

lor. lat-o :

conditiile nece- 
ca ..zborul" să le 
lung si cît mai 

______  simpla citire a 
numelor lor mulți sînt tentați 
să... zîmbească. Dar la fel am 
scris, 
despre 
nescu, 
la fel. 
trecut. _ 
Cămătaru, 
tot la fel, acum 4—5 ani. des
pre Rednic. Gabor, Andone, 
Geolgău. Klein. Balint, Suciu. 
Asa că... toate laudele pentru 
Avădanei si M. Grigore. „ve
teranii" debutantilor. dar să 
nu-i uităm (N-AVEM VOIE) 
ne Baicea (un singur meci ju
cat si remarcat), pe 
Sorohan. pe Bănuia 
si cei de vîrsta lor. 
așteptăm să vină la

la înfceputul anilor ’70, 
Boloni, Crișan. Ștefă- 

Beldcanu, Stoica. Sanies, 
spre miilocul deceniului 
despre Augustin, Lung, 

Bălăci, Moraru si

Săndoi si 
si Lazăr 

pe care-i 
rampă.

Laurențiu DUMITRESCU jl 
Adrian VASILESCU 1

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR
DIN ULTIMA ETAPĂ (DE MlINE) A DIVIZIEI „B“

SERIA I : Olimpia Rm. Sărai 
— Ceahlăul P. Neamț : Ș. Nec- 
șulescu (Tîrgoviște), Unirea Slo
bozia — Gloria Bistrița : M. 
Constantinescn (București),
C.S.M. Suceava — Unirea Dina
mo Focșani : O. Ștreng (Ora
dea), C.S. Botoșani — Prahova 
Ploiești : M. Man (Cluj-Napoca), 
Delta Tulcea — F.C.M. Progresul 
Brăila : L. Ciucu (București), 
Gloria Buzău — F.C. Constanța: 
M. Axente (Arad), Partizanul 
Bacău — Oțelul Galați : V. An- 
tohi (Iași), Chimia Fălticeni — 
C.S.M. Borzești : M. Niculescu 
(București). Metalul Plopenl — 
Dunărea Călărași : D. Avrigeanu 
(București).

SERIA A II-a : Rova Roșiori — 
Gaz metan_ Mediaș : S. Panțeli- 
monescu
Brașov 
reștl : 
Neamț),

(Boldeștl-Scăenl), F.C.M.
— Automatica Bucu- 
A. Gheorghe (P. 

Dinamo Victoria Bucu-

BULETINUL TEHNIC „ARBITRUL". A apărut buletinul teh
nic „Arbitrul" nr. 1 din acest an. Din cuprins semnalăm : edito
rialul „Stop brutalităților", un interesant documentar despre 
preliminariile campionatului european, materialele referitoare la 
precizările cu privire la folosirea în teren a juniorilor, poziția 
de ofsaid și ofsaidul, jucarea mingii de către portar șl atacul 
asupra portarului, greșeli și incorectitudini săvîrșite de jucători 
și arbitri la executarea loviturilor libere, rubricile „Viața cole
giilor de arbitri", „Puncte de vedere" și altele.

reștl — Carpațl Mîrșa : Fl. Po
pescu (Ploiești) — stadionul Di
namo, Chimica Tîrnăveni — Con
structorul T.C.I. Craiova : V.
Curt (Medgidia), I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe — Progresul Vulcan 
București : Gr. Macavel (Deva), 
Metalul București ~ "
I.P.A. Sibiu : A. 
Cești) — stadionul 
rea Alexandria, —
Slatina: C. Olteanu (Drobeta Tr. 
Severin), Autobuzul București — 
Nitramonia Făgăraș : L. Sălă- 
gean (Satu Mare) — stadionul 
Autobuzul, Avtntul Reghin — 
Chimia Tr. Măgurele : C. Drulă 
(Tg. Jiu).

SERIA A Ill-a : C.F.R. Timi
șoara — Steaua C.F.R. Cluj-Nă- 
poca 7 I. Mcdveș (Oradea), 
C.S.M. Reșița — Minerul Cav- 
nlc 8 G. Ofițeru (Bucureștț), 
Armătura Zalău — Minerul Mo- 
tru t V. Angheloiu (București). 
Someșul Satu Mare — Aurul 
Brad: I. Velea (Craiova), „U“ 
Cluj-Napoca — U.T. Arad : N. 
Dinescu (Rm. Vîlcea), Minerul 
Lupeni — C.F.R. Victoria Ca
ransebeș : I. Tărcan (Reghin), 
Ind. sîrmel C. Turzii — Olimpia 
Satu Mare : A. Ganea (Slobo
zia), Rapid Arad — Po.'tehnica 
Timișoara : D. Petrescu (Bucu
rești), Metalurgistul Cugir — 
Gloria Reșița: R. Petrescu (Bra
șov).

Craiova : 
I.M.A.S.A.

— Șoimii 
Mustățea (pl- 
Metalul, Uni- 
I.P. Aluminiu



Meci internațional de rugby In Parcul Copilului
•nrrrnftt-ni— „<*"»—nm^..wm^MWMaaiaB«w.iMBBi'tfiMiilp... .

GflIVIi A ROȘIE - ACADEMIA Of AVIAȚIE „I. GAGARIN4* 14-16
Ieri după-amiază s-a dispu

tat ultima partidă amicală da 
rugby a sezonului între R. C- 
Grivița Roșie și echipa sovie
tică a Academici de aviație 
„Iuri Gagarin". După victoria 
de miercuri a rugbyștilor SO* 
vielici asupra campioanei noas
tre, Steaua, era de așteptat că 
grivițenii — fără doi oameni 
de bază (Pongracz și Pascu) — 
vor avea un meci greu. Oas
peții» cu patru internaționali 
în echipă (I. Mironov, Ovctai- 
kov, Kușncrev și Tihonov), au 
etalat din nou calitățile rug- 
byuluj sovietic (joc atletic, ra-

pid, cu deschideri permanente 
spre linia de treisferturi) și au 
ciștigat meritat cu 16—14, 
după ce la pauză conduceau 
16—4 (!). Ei au marcat (din 
nou) trei eseuri prin Sorokin, 
Tihonov șl Mironov acesta 
transformând ultimele două. 
Pentru Grivita au marcat Dl- 
nesen (un eseu cu grămada). 
Tutei (eseu după o frumoasă 
„încrucișare1' cu Tudose) șl 
Tudose — 2 1. p. Arbitrul ȘL. 
Crăciunescu, ajutat la tușe de 
AL. Pavlevici șl M, Bostan, a 
condus cu unele greșeli, (D.C.)

PE PISTELE DE ATLETISM

— apar- 
sovietice, 

Natalia 
6 799 

u- 
rezul- 

tim- 
mg: 

greu- 
2XS7, 

suliță: 
800 m : 2:M.M. Alte 

oier Pro-

KIEV. Margareta ronomario- 
va a stabilit un nou record 
mondial la 400 mg cu 53,58 (ve
chiul record — 54,02 
ținea altei atlete 
Anna Ambroziene).
Șubcnkova a realizat 
p la heptatlon, record 
nional, al treilea 
tat mondial din toate 
purile» Pe probe : 100
12,93, înălțime : 1.83 m, 
tate : 13,66 m. 200 m : 
lungime : 6,73 m.
16,26 m,....  ..........
rezultate : triplu : 
tenko 17,52 m — cel mai bun 
rezultat mondial al anului, 
Aleksandr Iakovlev 17,32 m | 
ciocan : Iuri Scdih 82.63 ta. 
Serghei Litvinov 82,60 m, Igor 
Nikulin 82.18 m ; IM ni : Alek
sandr Evgheniev 10.23 ; 11#
mg : Andrei Prokofiev 13.37I 
feminin : 100 m: I.udmila K#a- 
dratieva 11.09.

LOS ANGELES. Rezultatele 
finalelor de joi din trialul o-

Umple al atleților americani: 
209 m : Carl Lewis 19,86 (vini 
dta față 0,2 m/s), 2. Klrk Bap
tist 20,05, 3. Thomas Jefferson 
20,37 (campionul mondial. Cal
vin Smith, a fost eliminat tn 
semifinale, locul 5 ta 20,64, 
după ce ta ..sferturi" alergase 
20,33) ț «0 m: Antonio McKay 
44,71, 2. Alonzo Babers 44,88, 
X Sunder Nix 45,15, 4. Bay 
Armstead 45,25; prăjiși: Mike 
Tully 5,81 m — record, X 
Doug Lytle 5,71 m, X Earl 
Ben 5.81 m ; feminla : «M ■«: 
Jadl Brown 54,93 — record, X 
Angela Wright 55.S3. X Su- 
rieffa Barksdale 55^8. tn #e- 
rfl la 208 m. Evelyn Ashford 
5-a accidentat și a * ' '
după 70 m.

EAGREB.
european la 
aae. Nenad 
XI» ra. La
Sead Krdjalici a stabilit un 
nou record iugoslav. «1 83.79

abandonat

Fostul 
săritura 
Statici, 

aruncarea

recordman 
ta lungi - 
a sărit 

suliței.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

BOX • La Albena (Bulgaria) se 
desfășoară întrecerile unui tur
neu internațional, la care par
ticipă 90 de pugiliști din Ro
mânia. Cehoslovacia, Finlanda, 
R.o. Germană și Bulgaria. în li
mitele categoriei semimijlode. 
Leontin Sandu l-a Învins la 
puncte pe bulgarul Poptolev. fin
landezul Juha lmonen a dispus 
la puncte de cehoslovacul Kari 
Robert, iar Mark Olezw (R. D. 
Germană) l-a Întrecut Ia puncte 
pe Nikolai Stoindu (Bulgaria).

CICLISM • Turul Italiei (a- 
matori), etapa a »-a (Avezzaao- 
Campobasso. 162 km) a lost ciș- 
Ugată de venezuelanul Campos 
in 3h.4G:98. In clasamentul gene
ral 
Plotr 
și 2. 
fostul 
veției 
148): 
3U.42 :S4.

s-a produs o inversare: 1. 
Ugrumov (URSS) 33U24:52 
Serghei Gavrilko (URSS), 
Lider, la ’:12 • Turul El- 
(etapa a >-3, Lyss-Baden, 
1. Planckaert (Belgia) 

2. Tackaert (Belgia) la 
4:33. Clasamentul general : 1.
Urs Zimmermann (Elveția) 
37ii.2e:13, 2. Acacio da Silva 
(Portugalia) la 2:1». 3. Gerhard 
Zadrobilek (Austria) la 2:42 •
Turul provinciei Aude a fost cîș- 
tigat de Pierre Her.ry Mentheour 
(Franța) Hh.07:37, urmat la 13 s 
de Joop Zoetemelk (Olanda) șl 
la 23 s de Pascal Poisson (Fran
ța) si Enrique Aja (Spania).

ȘAH • In runda a doua a tur- 
peului internațional feminin de 
la Piotrkov Trybunalski. , parti
da dintre raaestrele românce E- 
lisabeta Polihroniade-Rtisu fi 
Gertrude Baumstark s-a încheiat 
remiză. Rezultat care a fost con
semnat și in întilnirile Sykora

(Polonia) — Liu Sulan (R. P. 
Chineză) și vreușita — Senarins- 
ka (ambele Polonia). Mutinik 
(UJLS^.) a lnvins-o pe Bruszt- 
man (Polonia), iar Jagodzlnska 
(Polonia) a ciștigat la wize (Po
lonia).

TENIS • Turneul feminin de 
la Eastbourne (Anglia), sferturi 
de finală : Kohde (RFC) — Pot
ter (SUA) #—4, 6—4, NavratUovc 
(SUA) — Turnbull (Australia) 
6—3, 6—2, Jordan (SUA) —
Phelps (SUA) 6—3, 6—3, Evert- 
Ltoyd — Sukova (Cehoslovacia) 
t—3, 7—6 • Sferturile de finală 
la Bristol : Kriek — Ttm Gul- 
likson 8—4, #—4. Bourne — Ale
xander 6—3. 6—4, Teacher — Da
vis 6—3, 7—5, Odizor — Tarpih 
4—4. 7-8.

VOLEI • Turneul de la Vil
nius, ziua a treia : URSS „B” — 
Finlanda 3—#, Japonia — Polo
nia 3—1, Cuba — URSS .A‘ 3—2, 
Canada — Cehoslovacia 3—6.

TURUL CICLIST
BELGRAD, 22 (Agerpres). — 

•Disputată pe traseul Nova Gra- 
diska — Brick o, etapa a 8-a a 
Turului ciclist al Iugoslaviei a 
fost ciștigată de rutierul italian 
Raimondo Varietti, cronometrat 
pe distanța de 17# kilometri ta 
ta N:U /medie orară 42.586 trm) 
îa același timp eu tnvingătoral, 
pe locul 4. a sosit ciclistul român 
Cornel Popa, care și-a confirmat 
calitățile de sprinter sltuindu-șe 
pentru a treia oară consecutiv ta-

>\\\\\\\\\\\\\\' ..

Astâzî și miine, in semifinalele competiției continentale

FRANȚA — PORTUGALIA Șl DANEMARCA - SPANIA
Campionatul Europei se află înaintea ultime

lor trei meciuri — semifinalele și finala. Mai 
tatii, semifinalele, programate astăzi și miine, 
după următorul program :

Astăzi, ora 21, la Marsilia :
FRANȚA - PORTUGALIA (arb.: P. Berga

mo — Italia)
Miine, ora 21, la Lyon :
DANEMARCA — SPANIA (arb. : G. Courtney 

— Anglia).
Dintre cele patru scmiftaaliste una se află 

pentru prima oară ta această fază a marii ln- 

Intre virtuozitatea mijlocașilor

și subtilitatea

Mi-

Prima semifinală, pe care o 
va găzdui stadionul Velodrome 
din Marsilia, opune formații 
cu stiluri asemănătoare, re
prezentante ale aceluiași tem
perament fotbalistic, ca *ă_ne 
exprimăm așa. Franța ș‘ 
tagalia. Toate comentări 
șt ele au fost numerous 
de dinaintea campioi 
coochldeau. ta privința 
sprezecelui” antrenat de
chei Hidalgo, că el poate •- 
junge Ia prima mare perfor
manță din istoria fotbalului 
francez dacă va atinge clasa 
de joc din zilele „Mundialului* 
spaniol, condiție cerută mai cu 
seamă compartimentului 
mijloc, punctul redutabil 
selecționatei franceze. Și. 
tr-adevăr, 
au urcat, 
pe scara 
o dată cu 
formației 
buh siguranța, încrederea 
forțele proprii. Vine. apoi. Gi- 
resse. căruia nu putini specia
liști ii rezervă cuvinte la fel 
de elogioase ca și celebrului 
internațional de la Juventu3, 
Țigana — mereu remarcat pen
tru marele său travaliu — și 
utilul Genghini; deci, refăcut 
integral, ca pe stadioanele spa
niole. acest cvartet oferă tri
bunelor franceze multe mo
mente de fotbal bun. in care

de 
al 

in- 
mi j locaș ii francezi
partidă de partidă, 

formei, si-au regăsit, 
veritabilul lider al 

lor, Platini, aplom- 
ta

treceri a selecționatelor de pe continentul nos
tru : reprezentativa Portugaliei. Celelalte trei 
au mai pătruns plnă în semifinale ta edițiile 
precedente. Astfel, echipa Spaniei, după ce a ju
cat cu Ungaria (2—1) ta semifinalele ediției 
1962/64, a disputat finala aceleiași ediții pe care 
a șl ciștigat-o. Fotbaliștii francezi s-au calificat 
ta semifinala ediției 1958/60, dar au pierdut ta 
fața celor iugoslavi (4—3), tn vreme ce echipa 
Danemarcei a atins și ea faza semifinalelor 
campionatul 1962/64. insă a fost întrecută 
3—0 de selecționata U.R.S.S.

in 
cu

francezi

portughezilor
tehni- 

variată
rafinamentul execuțiilor 
ce se Împletește cu o 
construcție tactică.

Pe aceste argumente 
tează ta tatitairea de 
echipa Franței. Dincolo, 
tughexii opun și ei citeva indi
vidualități remarcabile — Jor- 
dM, Nead, Diamantin#, Carton 
Manuel —. dar ei nu pot vorbi

Fotbalul geometric

con- 
astâzi

por-

Miine, la Lyon, selecționata 
Danemarcei, marea și neaștep
tata revelație a campionatului, 
va da replica altei echipe-sur- 
priză a ediției actuale, deci 
Danemarca ta luptă cu Spa
nia pentru un loc ta finală. 
Impresia lăsată de danezi este 
aceea a unui joc de mare pre
cizie și forță. „Actuala echi
pă a Danemarcei ne amintește 
de selecționata de odinioară a 
Olandei, cea care intra în 
două finale ale Campionatului 
lumii, iar tinărul Laudrup joa
că, păstrind proporțiile, rolul 
lui Cruyff de atunci", este de 
părere fostul internațional vest- 
german Beckenbauer și
dem că el a găsit o justă com
parație. Danezii joacă cu mul
tă precizie, rapid, execută cu 
multă Iuțeală și ieșirile din a- 
părare șl replierile, știu citeva 
scheme de contraatac — cu

ere-

dedespre un compartiment 
complexitatea celui median 
francez. In asemenea condiții, 
Cabrita sublinia, ta conferința 
de presă de aseară, despre „o 
completare a unor reușite per
sonale prin forța acțiunilor co
lective", adăugind că încearcă 
să anihileze, pe cit posibil, re
dutabila linie de mijloc ad
versă printr-un marcaj „om la 
om" combinat cu cel în zonă. 
„Poate eă subtilitatea fotbaliș
tilor noștri să producă sur
priza pe eare calculele hirtiei 
• exclud". a adăugat Cabrita.

și „furia" spaniolă
Elkjaer Larsen În rolul prin
cipal —, care pun
k.o. adversarul. Echipa Spaniei 
are o misiune grea în fața u- 
nei formații de o asemenea 
precizie. Atuul ei se numește 
elanul ?i o oarecare revenire 
de formă arătate în jocul cu 
R.F. Germania, care a produs 
una dintre cele mai mari sur
prize din istoria C.E. Munox 
aprecia că „la acțiunile de sur
priză vom răspunde tot cu ac- 
țiuni-surprizâ“, înțelegind. pro
babil. că va încerca să declan
șeze contraatacuri de tipul a- 
celuia care a dus la golul Iul 
Maceda din minutul 90 al par
tidei cu fotbaliștii vest-ger- 
mani.

Deci, duminică noaptea vom 
ști cine va juca în finala pro- 
grantată miercuri seară pe 
dionul „Parc des Princes" 
Paris.

adeseori

sta
dia

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •
• Arbitrai cehoslovac 

Vojiek Hristov (» de 
ani) a fost desemnat de 
U.E.F.A. să conducă fi
nala campionatului euro
pean oare va avea loo 
miercuri pe stadionul 
Parc des Princes din Pa
ris. Hristov va a ajutat 
ia tușă de compatrioțil 
săi Krchnak șl Poucek.

tare tot mai apreciată. 
Au dispus de Iugoslavia 
cu 5—#, tar apoi de la 
8—1 cu Belgia au întors 
rezultatul la 3—1 ta fa
voarea lor l
• Iată bilanțul 

lor 1# Jocuri ale 
lor Danemarcei 
niel. Danezii au 
4 victorii, ta două me-

ultime- 
echipe- 
»i SH- 
obțin at

duri scorurile au 
egale și in 4 partide 
înregistrat infringed 
laveraj ÎS—ÎS), in 
oe spaniolii au obținu* I 
victorii, S jocuri s-au ter
minat la egalitate șl ta 
două au înregistrat In
fringed (golaveraj : S3—4. 
inclusiv acel 12—1 cu 
Malta 1).

fost 
s-au 
(go- 

timp

AL IUGOSLAVIEI
tre primii zece clasați, ta pluto
nul fruntaș s-au aflat de aseme
nea Nlcolae Aid ui ea, Vasile Apos
tol și Dumltracbe Ologu. Lider 
ai cta.semeatului general indivi
dual se menține Bruno Bulici 
(Iugoslavia), urmat de coechipie
rul său Primoz Certa la 1:43. Pe 
echipe conduce Iugoslavia, ur
mată de UJLS-S. la 32 J7. For
mația Metalul Piopem ocupă lo
cul t.

FOTBAL meridiane
• La Curitiba (Brazilia), re

prezentativa țării gazdă a dis
pus cu 1—♦ (0—6) de selecțio
nata Uniguay-ului, prin golul 
marcat de aripa dreaptă Artur- 
ztaho. A fost prima victorie a Bra
ziliei de ctad la .cîrma- echi
pei se află Edu. Reamintim că 
Brazilia a pierdut recent jocul cu 
Anglia «1 »—2, Iar Uruguay,

campioana America de Sud, a 
dispus de britanici cu 2—0. Parti
da de 1A Curitiba, urmărită de 
41 000 de spectatori, a avut loc cu 
prilejul aniversării a 70 de ani de 
la Înființarea Confederației bra
ziliene de fotbal.
• Primul meci al 

pel Italiei”, dintre 
Roma, s-a terminat 
1—1 (0—0). Roma a

• In cadrul competiției de schi 
nautic „McCormick Cup”, desfășurată ta 
Florida, americanul Corry Pickoe a stabi
lit un nou record mondial la figuri pen
tru care a primit 10 00# de puncte, cu 66 
p mai multe decit precedentul record. • 
A Încetat din viața Valeri Voronin 
(44 ani), unul dintre cei mai valoroși fot
baliști sovietici ai anilor ’6#. Membru al 
reprezentativei sovietice intre anii 1962 S> 
1968, Voronin a evoluat Ia turneele finale 
ale campionatului mondial din 1962 — Chile 
și 1966 — Anglia. în ultimii ani el ■ acti
vat ca antrenor la clubul moscovit Tor
pedo. • CONGRESUL FEDERAȚIEI IN
TERNAȚIONALE de medicină sportivă se 
va desfășura în anul 1986, între 1# și 28 
septembrie, la Brisbane. în Australia. • 
SCH1OARA MABJA-IJISA HAEMAELAIE- 
nen. triplă campioană olimpică la Sara
jevo. a fost distinsă cu premiul de onoare 
al Academiei pentru propaganda Finlandei. 
Trofeul recompensează anual pe finlande
zul care reprezintă cel mal bine imagi
nea „Tării t ‘ ' ' — -
OCAZIA ANIVERS. ____ _________
existență a orașului Montpellier, tn sudul 
Franței, municipalitatea locală va organi
za, între altele, spre sfîrșitul anului 1985, 
turneul candidaților la titlul mondial la 
șah. Vor lua parte 16 jucători, între care 
Vasili Stnislov. Viktor Korclnol, Zoîtan Ri- 
bli, precum și învinsul din meciul dintre 
Anatoli Karoov si Garrv Kasparov. • AL 
DOILEA CAMPIONAT EUROPEAN de 
„subbuteo" (fotbal cu... jetoane), desfă
șurat la Paris, la Parc des Princes, a fost 
ciștigat de Italia (Renzo Frignani), care 
a învins Franța (Lionel Abecassis) cu 1—0. 
Președinte al forului internațional al a- 
cestui sport constituit în 1979. este fostul

celor 1 000 de lacuri”. • CU 
JIVERSARII unul mileniu de

internațional englez Bobby Charlton. La 
Întrecerile acestei a doua ediții a compe
tiției au luai parte reprezentanții a 18 țări 
de pe continent • SERGHEI ZOSIMOVICI, 
noul recordman al UJI.S3. la săritura ta 
înălțime (2.36 m) șl corecordman euro
pean, are 21 de ani, IM cm și 73 kg. Este 
originar din Karaganda, face parte din 
clubul T.S.ILA. șl este pregătit de antre
norul v. orlov. în 1981 a fost cel mal 
bun junior sovietic al anului, cu 2,28 m. 
Anul următor a sărit 2,2# m. iar tn 1983,

la o cursă Insulele Bermude — Halifax 
(Canada), a naufragiat la 15# km nord de 
Bermude, ceea ce a dus la moartea unuia 
dintre participant! șl la dispariția altor 18 
din cei 3# de membri al echipajului 1 • 
NOUA VEDETA a tenisului argentinian, 
Gabriela Sabbatini, care a ciștigat proba 
de simplu (junioare) la „Internaționalele" 
Franței, va deveni jucătoare profesionistă 
Amănuntul interesant este însă acela că 
Gabriela ntt are decît... 14 ani 1 • Re
centul CÎȘTIGATOB al Turului Italiei, 
ciclistul Francesco Moser, s-a aflat acum 
la a 11-a sa participare la „II Giro”. în 
1973 el a fost al 15-lea (la 38:42 de bel- 

‘ - al 7-lea fia 6:17
al 4-lea (1:07 ' 

ta 1977 — al 2-lea 
Pollentler), în 1978 — 
belgianul De Muync), 
(la 2:0# de Saroni), 
ta etapa a 20-a, ta 1981

g
g

§

finalel _Cu- 
Verona și 
la egalitate: 

_ deschis sco
rul ta min. 49, prin Cerezo, iar 
gazdele au egalat 
(min. 74). Returul 
marți, la Roma.
• Finala „Cupei

prin Storgato 
va avea loo

din nou, 2,2» m, _ PRIMA
OABA campionatul mondial de dresaj nu 
va mai avea loo ta Europa, d ta Canada 1 
Federația internațională de călărie a ac
ceptat propunerea municipalității orașului 
canadian Toronto de a O gazda Întrece
rilor din anul 1»M. • A ÎNCETAT RECENT 
din viață Tony Turek (65 de ani), porta
rul reprezentativei de fotbal vest-germane, 
campioană mondială ta 195*. ta Elveția. • 
DEȘI ANUL ACESTA PLOAIA a Stînjenit 
desfășurarea normală a întrecerilor de te
nis de la Roland Garros, totuși a fost în
registrat un record al spectatorilor: 
270 326 de spectatori plătitori, cu 13 773 mai 
mulți declt la recordul precedent, din 
1983. • UN YACHT BRITANIC, participant

gianul Merckx), în 1974 
de Merckx), în 1076 - 
Felice Gimondi), ‘ "
2:32 de belgianul 
3-lea Da 2:19 de 
1979 — al 2-lea 
198# a abandonat _  ___ _ _ ...
— al 21-lea (la 31:24 de Italianul Battaglln), 
ta 1982 — al 8-lea (la 11:57 de francezul 
Hinault), tn 1983 a abandonat ta etapa a 
16-a, ta 1984 — cîștlgător. Asta da per
severență ! • CU RECORDUL EUROPEAN 
pe care l-a înregistrat zilele trecute, e- 
chipa masculină de ștafetă de 4X490 m 
a R. D. Germane deține actualmente al 
treilea rezultat din Istoria probei : 2:56,16 
S.U.A. — Ciudad de Mexico 20 octombrie 
1968, 2:59,64 Kenya — Ciudad de Mexico 20 
octombrie 1968, 3:00,07 R.D. Germană — 
Erfurt 3 iunie 1984, 3:00,46 Marea Britanie
— Miinchen 10 septembrie 1972, 3:00,5 R.F. 
Germania — Ciudad de Mexico 20 octom
brie 1968 etc.

de 
(la 
al 
in 
in
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cestui sport constituit în 1979. este fostul 1983- • UN yacht britanic, participant Prezentare de Romeo VILARA
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

_ _____ _____ ligii” spanio
le va opune echipele Valladolid 
șl Atletico Madrid, 
tele returului 
(intre paranteze, 
tur) : Valladolid — 
3—6 (0—2), Atletico 
C.P. Barcelona 2—1
• Conform unei 

te de federația de 
Ungaria, trei echipe (în loc de 
două) vor retrograda în divizia 
secundă. Alături de Nyiregyhaza 
și DlosgySr s-a... adăugat șl 
lan (care ta ultima etapă a 
minat la egalitate, 6—6 !, 
campioana țării, Honved). 
prima divizie au promovat 
kesesaba, Debrecen și Eger.
• După 12 etape, în campio

natul Argentinei pe primele 
locuri se află Estudiantes cu 15 
p (12 jocuri), urmată de Argen
tines Junior —17 p, Cordoba și 
Sarsfieid cu cîte 14 p (toate cu 
cite 11 jocuri).
• Portarul echipei Iugoslaviei, 

Simovicl, a renunțat la transfe
rul care 1 s-a oferit la clubul 
englez Nottingham Forest.
• Golgeterul echipei Totten

ham, scoțianul Alan Brazil, va 
juca în noul sezon la Manches
ter United. Nu se știe încă da
că scoțianul Gordon Strachan, 
de la Manchester United, va e- 
volua la F.C. Koln. El a semnat 
un contract cu clubul vest-ger
man fără a avea însă aprobarea 
clubului englez.

Iată rezulta- 
semifinalelor 
scorul din 
Betis Sevilla

Madrid — 
(2-1). 
hotărîri lua- 
fotbal din

Vo- 
ter- 

cu 
în

Be-
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