
TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU, 
Împreună cu tovarășa 

ELENA CEAUSESCU, 
a inaygyrat ieri lucrările de construcție 

a Casei Republicii și Bulevardului 
Victoria Socialismului

Tovarășul Nicolae, Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a inaugurat, luni, 
25 iunie, lucrările de construc
ție a Casei Republicii și Bu
levardului Victoria Socialismu
lui ,

Initiate și concepute sub în
drumarea directă și cu parti
ciparea nemijlocită a condu
cătorului partidului și statului, 
viitoarele construcții reprezin
tă o etapă de cea mai mare în
semnătate în acțiunea de siste
matizare și modernizare, de 
dezvoltare urbanistică a Capi
talei României socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
semnat, luni dimineață, în ca- 
drid unei solemnități desfășu
rate la sediul Comitetului Cen
tral al partidului, pergamen
tul ce va fi introdus la teme
lia construcției Casei Republicii 
din vastul ansamblu arhitecto
nic.

Ia ceremonie au luat parte 
tovarășii: Constantin Dăscălescu, 
Iosif Banc, Emil Bobu, Nicolae 
Constantin, Ion Dineă, Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găinușe, 
Manea Mănescu, Paul Nieules- 
cu, Constantin Olteanu, Gheor- 
gl:e Oprea. Gheorghe Pană, Ion 
Palan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Râduiescu, Ilie Ver- 
deț, Ștefan Andrei, Ștefan Bîr- 
lea, Miu Dobrescu, Marin Ena- 
che, Petru Enaehe, Mihai Ge
re, Nicolae Giosan, Suzana Gâ- 
dea. Elena Nae, Ion Radu, Ion 
Stoian, loan Totu, Ion Ursu, 
Richard Winter, Silviu Curti- 
ceanu, Constantin Radu, Gheor
ghe Stoica.

Pergamentul poartă stema 
Republicii Socialiste România, 
încadrată de drapelele țării și 
partidului, și are înscrise, cu 
litere de aur, cuvintele : „As
tăzi, 25 iunie 1984, în al patru- 
zecilea an al aniversării revo
luției de eliberare socială și 
națională, de dezvoltare liberă 
și independentă a României, 
am inaugurat lucrările de con
st ri-'ție la Casa Republicii și

Bulevardul Victoria Socia
lismului, mărețe și luminoase 
ctitorii ale acestei epoci de a- 
dinci transformări înnoitoare, 
construcții monumentale ce vor 
dăinui peste veacuri, ca o im
presionantă mărturie a voinței 
locuitorilor Bucureștiului, a în
tregului popor român, de a con
feri demnitate și măreție Ca
pitalei țării, patriei noastre so
cialiste".

Momentul in care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu și-au așezat 
semnăturile pe pergament a 
fost marcat cu vii aplauze de 
cei prezenți.

Secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, 
a introdus apoi pergamentul 
purtind sigiliul prezidențial in 
cilindrul de oțel inoxidabil ce 
urmează să fie zidit la baza 
monumentalului edificiu.

Ora 10,00. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și sta
tului sosesc pe șantierul de 
construcție a Casei Republicii.

Un mare număr de munci
tori, maiștri, ingineri. proiec- 
tanți, arhitecți fac tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu o primire en
tuziastă.

Zona Uranus se conturează 
de pe acum ca un nou și dis
tinct peisaj urbanistic. Cons
trucția Casei Republicii, a Bu
levardului Victoria Socialismu
lui, realizarea acestui întreg 
program de sistematizare a u- 
nor mari cartiere constituie o- 
biective îndrăznețe, de pro
porții, ce vor deveni, o dată 
cu materializarea lor, o im
presionantă mărturie a capaci
tății de creație, a vocației de 
constructor a poporului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului sînt invi
tați în fața schițelor de proiect 
ce ilustrează detaliat amploarea 
lucrărilor din această zonă. De

(Continuare in pag. a 4-a)
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UN PUTERNIC AVINT, PE TEMEIUL 
VECHII TRADITH SPORÎIVE MUNCIEORE$II

străvecheCaraș-Severinul, 
vatră de permanență și con
tinuitate românească, s-a min- 
drit întotdeauna cu frumusețea 
și bogăția locurilor, cu hărni
cia și priceperea oamenilor 
care, în ultimele patru decenii 
de viață nouă, liberă și pros
peră, au făcut — prin munca 
și faptele lor — ca ' " ' " 
cunoască o tot mâi 
înfloritoare dezvol
tare.

Realizările obți
nute în acest timp, 
în toate domeniile 
de activitate, in
clud. firesc, șl re
marcabile reușite 
ale activității spor
tive. Datele culese 
de reporter sînt 
atit de numeroase 
incit selectarea 
a fost extrem 
anevoioasă, ca 
nu mai vorbim 
cuprinderea lor 
acest bilanț oma
gial.

Ghid în cunoaș
terea a tot ceea 
ce a însemnat și 
înseamnă pe plan 
sportiv județul Caraș-Severin 
ne-a fost un vechi activist din 
acest domeniu, președintele 
C.S.M. Reșița, Eusebiu Mitea.

Datele furnizate arată că 
sportul din Caraș-Severin are 
vechi tradiții. Există, astfel, 
mărturii că Ia Reșița a fost 
construit un poligon de tir încă 
din anul 1849. iar prima aso
ciație sportivă de gimnastică a

Judefu'CARAS.-SEVERIN

fost constituită în 1876. Fotba
lul a debutat în 1911, adică la 
un an după organizarea celui 
dinții campionat al României. 
Boxul. în cei 55 de ani

existență, a contribuit, de ase
menea, la o frumoasă dezvol
tare a activității sportive pe 
aceste meleaguri.

Insă abia după Eliberarea 
țării. în August 1944, ca ur-

Paul IOVAN
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In bazinul de dimensiuni olimpice din Reșița concursurile se desfășoară aproape 
fără întrerupere

I a AMPLE ÎNTRECERI
SPORTIVE DE MASA

Finalele campionatelor republicane de gimnastică ritmică

SPORTIVELE FRUNTAȘE AU PPODUS 0 FRUMOASĂ IMPRESIE
în întreaga țară au continuat, in aceeași atmosferă Însuflețită, 

de mare interes, întreceri de masă, cu fază finală; toate Înscrisă 
sub genericul mobilizator al „DACIADEI". în rîndurile care Ut* 
tnează. relatări de la aceste întreceri.

Slmbătă seara a luat sfir- 
șit campionatul republican 
de gimnastică ritmică la 
categoriile a II-a, I și maes
tre. moment de bilanț ș. re
flecție atit pentru federația de 
specialitate, cit si pentru spe
cialiști. Evoluția celor trei 
eșaloane de gimnaste la ca
tegoriile de vîrf de clasificare 
sportivă a dat o imagine am
plă a ceea ce avem mai bun 
la ora actuală în gimnastica 
ritmică. O primă constatare, 
îmbucurătoare, este aceea 
că s-a progresat evident în 
această disciplină sportivă o- 
limpică. Este un progres care 
a început să se facă simtit tot 
mai mult și pe plan interna
țional. Doina Stăiculescu. Pe- 
truța Dumilrescu. Alina Dră- 
gan, Mirela Drăgulici. Daniela 
Saulea, Florentina Bntaru si 
Liliana Ploaie au arătat atit in 
evoluțiile lor din cadrul cam-
pionatului republican, cit și 
în diferite întreceri inter
naționale că au o pregătire 
temeinică și complexă, că au 

acumulat un bagai de de
prinderi motrice si artistice 
la un bun nivel. Se vede lim
pede că evoluțiile lor în com
pania unor sportive valo
roase. ne care le-au întîlnit cu 
prilejul C.M. de la Strasbourg (Continuare in pag. 2-3)

La C.E. de lupte greco-romane („speranțe")
CORNEL CHIRIȚĂ - MEDALIE DE ARGINT

La Fredrikshavn (Danemarca), în ultima zi a finalelor 
Campionatelor europene de lupte greco-romane („speranțe") 
CORNEL CHIRIȚĂ a cucerit medalia de argint la categoria 
52 kg. Reamintim că la această ediție un alt luptător ro
mân, Nicolae Onica, a obținut medalia de bronz la „48 kg“.

Aiina Drăgan (C.S.Ș. 2 București) intr-un exercițiu grațios
Foto : Dragoș NEAGU

din 1983 sau in alte competi
ții. le-au mobilizat, le-au am
biționat. le-au creat o stare 
de emulație. Au văzut cum 
lucrează sportivele bulgare 
și cele sovietice, cele mai bune 
din lume la ora actuală în

Elena DOBINCA

Succes notabil al poloișLilor noștri

ECHIPA ROMÂNIEI — ÎNVINGĂTOARE ÎN „CUPA DUNĂRII"
„Cupa Dunării" la polo, 

comnetitie internationals or
ganizată la Bratislava, s-a în
cheiat cu o netă victorie a re
prezentativei României. După 
ce au dispus de echipele An
gliei (17—5) și Cehoslovaciei B 
(15—6). poloiștii români au în
trecut clar și celelalte doua se
lecționate participante la tur
neu : România — Polonia 18—9 
(4—1, 6—3. 4—1. 4—4) și
România — Cehoslovacia 13—8 
(5—1, 2—3, 2—3. 4—1). în ce

Tineri cu reale calități atleticc remarcați ia finala 
pe (ură a concursului școlar de selecție

Stadionul municipal din Sla
tina a fost gazda finalei pe 
țară a Concursului școlar de 
selecție pentru tinerii din me
diul rural, la care au luat parte 
aproape 400 de băieți și fete, 

i Organizat sub egida „Daciadei" 
! de C.C. al U.T.C. și C.N.E.F.S., 
I concursul s-a bucurat de un 
I cadru deosebit. sărbătoresc, 

asigurat de Comitetul județean 
ăl U.T.C., Inspectoratul școlar 
județean și C.J.E.F.S. Olt, prin 

[ comisia de atletism, care a pro
gramat pe cei mai reputați ar
bitri. Printre aceștia, I. Po- 

, nescu, C. Ghițescu, Elena Man- 
I d*. Valentin Drăgan, Tudor 
j Bălașa, Victor Culea, Niculae 

Slujitoru și Tudor Spiridon.

lelalte întilniri ale ultimelor 
două runde s-au înregistrat re
zultatele : Cehoslovacia —
Anglia 16—7 (5—0. 3—0. 2—3, 
6—4) și Anglia — Cehoslovacia 
B 8—7 (1—2. 2—2. 1—2. 4—1).

Specialiștii prezenți la tur
neu au apreciat eficiența polo- 
iștilor români. rapiditatea 
fazelor create. forța șutu
rilor, ca și evoluția echipei 
noastre în fazele de apă
rare. Datorită acestor atuun, 
reprt tentativa României a

Concursul a scos în relief 
calitățile elevilor din județul 
Caraș-Severin, cîștigători la 
trei probe : 100 m fete (Lu- 
creția Nica) și băieți (T. Iva- 
novici), categoria 14—15 ani. șl 
1 500 m (P. Lipovan) la cate
goria 16—17 ani. în celelalte 
probe, cîștigătorii au fost Do
rina Cinat — Alba și C. Balic 
— Prahova, greutate, 14—15 ani. 
Mariana Mihai — Olt la 800 m. 
Elena Cernat — Olt și C. Gal
ben — Bistrița-Năsăud la greu
tate, categoria 16—17 ani.

Clasament general pe județe !
1. Caraș-Severin (care a pri
mit Și „Cupa C.C. al U.T.C."),
2. Olt. 3. Arad.

(Continuare in pag. 2-3)

reușit să se detașeze in învin
gătoare. să termine neînvinsă 
competiția, cu un excelent go
laveraj : 63 de goluri marcate 
și numai 28 primite.

Clasamentul final al „Cupei 
Dunării" arată astfel :

1. ROMANIA 8 puncte ; 2.
Cehoslovacia 5 p (51—16) : 3. 
Polonia 5 p (48—50) ; 4. An
glia 2 p ; 5. Cehoslovacia
B 0 p.



PATRU DECENII DE VIAȚA NOUA, LIBERA, PROSPERA
(Urmare din vag. 1)

mare a măsurilor înnoitoare 
luate de Partidul Comunist 
Român pentru ca educația îi- 
dcS d sportul să îmbrace un 
pronunțat caracter de masă, 
tinerii din această parte a tării 
au Început să aibă o largă ac
cesibilitate în practicarea aces
tor activități cu un tot mai 
important rol social-educativ. 
Cadrul organizatoric creat de 
marea competiție sportivă na
țională „Daciada" a făcut ca, 
m anii din urmă, sportul de 
masă aă cunoască pe aceste 
meleaguri o puternică dezvol
tare. Zeci de mii de oameni ai 
muncii de toate profesiile, În
drumați și sprijiniți de cei 
peste 400 de Instructori spor
tivi și de cei peste 150 de pro
fesori de educație fizică din 
Județ, au îndrăgit mișcarea în 
aer liber, excursiile, turismul, 
activitățile de agrement, par- 
ticipind cu multă plăcere la 
numeroasele competiții de ma- 
să organizate la sate și în 
orașe, avînd drept scop întă
rirea sănătății, a puterii de 
muncă. Și tot în aceste patra 
decenii ei s-au impus cu
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1944 1965 1984

• Asociații sportive 12 72 320
• Secții afiliate 12 178 380
• Sportivi legitimați
• Profesori de educație

Î75 32«9 14105

fizică 2 63 168
• Antrenori s 31 64
• Campioni naționali 7 23 29
• Instructori sportivi 2 137 407
• Arbitri 21 )29 594
• Echipe divizionare 2 7 32

Mi
llie

alții, de marii sportivi Ien 
eoroiu, Iosif Tismănar, 
Băiaș (popice). Teodora Ungu- 
reanu-Cepoi (gimnastică). Zeno 
Dragomir (atletism), Gbeorghe 
Fiat, Constantin Ciucă sau 
Constantin Grueseu (box). Wer
ner Stoekl Jhandbal), William 
și Helga Schreiber (volei)...

Astăzi, în județul Caraș-Se
verin se practică un număr de 
25 de ramuri sportive, iar toa
tă această vastă activitate dis
pune de o bază materială dem
nă de invidiat, dar care cu
noaște o continuă dezvoltare. 
Citeva exemple sint edifica
toare în această privință : 11

urmașii lor
-K 
* 
- C
*

sport a oamenilorMarea dragoste pentru 
poate fi ilustrată ți printr-o singuri cifră : 
ticipanți la ediția trecuti a marii competiții _____ „____
CIADA". Este normal ca din această puternică bază de 
masă si apari și campionii.

Campionii de ieri și campionii — mai mulți, mai redu
tabili — de astăzi...

Din sălile de box din această parte a țării s-au afirmat 
Tn arena internațională o seamă de pugiliști de faimă ale 
căror nume s-au impus de mult in arena internaționali. 
Cine nu a auzit de Petre Pop, Geza Toth (acum, la 10 de 
ani, același migălos șlefuitor de talente). Lazăr Borduz, 
Vasile Secoșan, Augustin Rouă, Constantin Ciucă, Pavel 
Nedelcea. Constantin Grueseu sat» Gheorghe Fiat — primul 
boxer romăn medaliat la Jocurile Olimpice 1 Acum, in anul 
60 al eliberării noastre, doar in orașul de pe Birzava se 
afli patru sili de box. tn care teci șt teci de tineri în
cearcă si deslușească tainele acestui frumos, dar greu, sport 
fi care tint dornici ți hot iriți să calce pe urmele inainta- 
șilor lor, iar la Bocșa, Oțelul roșu, Moldova Nouă sau 
Caransebeș alți iubitori ai nobilei arte fac cunoștință cu 
mănușile de box sub îndrumarea unor antrenori pasionați ca 
Geza Toth. Aurel Gherghina. Vasile Bala. Tiberiu Târfă- 
loagă, Constantin Stoenică, Ion Stoian ț.a.

Aceleași afirmări fi la înot, despre care se spune că are 
la bază munca pasionată și plină de abnegație a familiei 
Schuster. Antrenorii Ion ți Cristina Schuster, cărora de cu- 
rînd li s-a adăugat și fiica lor. Adina, muncesc „non-stop* 
la bazin. Alături de alți specialiști, ca Horațiu Droc, La- 
vinla Albu, Simion Ruth, Mihai Bot. Mircea Hohoiu etc., 
ei formează și lansează spre marea performanță noi și noi 
înotători, mulți dintre ei membri ai loturilor naționa’e, cum 
sini Gabriela Baka, Rodina Fie, Luminița Dobrescu, Ovidiu 
Băcuieți și mulți alții, despre care se va vorbi în viitorul 
nu prea îndepărtat.

acestor așezări 
IX 500 de par- 
naționale ,j)A- ■ i
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care se va vorbi în viitorul

AMPLE ÎNTRECERI SPORTIVE
(Urmare din pag l)

DE M

I
mecanice de urea-și mijloace 

re pe Semenic și Muntele mic 
etc.

Pe această bază iși desfășoa
ră activitatea T cluburi și 300 
de asociații sportive, cu peste 
5 000 de, sportivi cuprinși în 
mai bine de 400 de secții de 
nivel republican și județean.

Doar această simplă trecere 
în revistă ne dă dimensiunea 
reală a potențialului sportiv din 
aceste citadele muncitorești 
care sint Reșița, Bocșa, Oțelu 

•Roșu și celelalte așezări din 
această parte a țării. Cel mai 
impresionant avint al sportului 
din acest județ a fost înregis
trat in ultimele două decenii. 
Este greu de cuprins in citeva 
rinduri tot ceea ce s-a realizat. 
In ultimii ani, sportivii din 
Caraș-Severin au cucerit 28 de 
titluri de campioni ai țârii 
(seniori și juniori) și au sta
bilit, la aceleași categorii de 
virstâ. peste 40 de recorduri 
republicane. Cu mare satisfac
ție constatăm că printre cei ce 
au realizat aceste succese sint 
foarte mulți tineri, ceea ce în
seamnă că mișcarea sportivă de 
pe aceste meleaguri poate privi 
cu și mai multă încredere viito
rul, despre sportivi cum sint 
Gabriela Baka (înot), Maria 
Zsizsik (popice). Marian Stoian 
și Marius Tobă (gimnastică). 
Cornel Siliiră (box) și alții 
urmindu-se cu siguranță a se 
vorbi, în viitorul foarte apro
piat. ca despre mari performeri 
ai sportului românesc.

„FESTIVALUL SPORTULUI
MUNCITORESC BÂCÂUAN'..
La Slănic-Moldova s-a des

fășurat, sub egida „Daciadei", 
„Festivalul sportului muncito
resc băcăuan", organizat de 
Consiliul județean al sindica
telor, Comitetul județean al 
U.T.C. Și C.J.E.F.S. Bacău. în
trecerea, aflată Ia a 10-a edi
ție, a reunit 350 de sportivi, 
tineri și tinere din diferite în
treprinderi și instituții din ju
dețele Bacău, Iași, Buzău, Vas
lui, ciștigători ai etapelor de 
masă ale acestei tot mai atră
gătoare competiții, cu mii de 
participant la primele starturi.

Finalele au avut loc pe mo
derna bază sportivă construită 
în centrul stațiunii Slănic-Mol
dova, la ambițioasele dispute 
asistind numeroși oameni ai 
muncii veniți la odihnă sau 
tratament. Au fost două zile

de reușite întreceri, în amănunt 
organizate, la buna desfășura
re a „Festivalului" contr juind 
toți factorii locali cu atribuții 
în sport, iubitorii mișcării în 
aer liber de la întreprinderea 
balneară din localitate (director, 
Mihai Ghibilic), activiști ob
ștești ai Consiliului orășenesc 
pentru educație fizică și sport 
Tg. Ocna — Slănic Moldova 
(președinte, prof. Bogdan Lam- 
brinus).

Cei mai buni : handbal (f) 
— Proletarul Bacău, Petrolul 
Moinești, C.S.M. Borzești ; Vic
toria I.A.V. Bacău, C.S.M. Bor
zești, Constructorul Bacău (b) ; 
volei (f) _ r- - - -
C.P.L. Bacău, 
Victoria Bacău, 
nești, Victoria Pașcani

— Bradul Slănicul Mol- 
La box și 
sportivii din

popice 
dovei. 
impus 
Bacău.

...Șl

Victoria Bacău, 
Voința Buzău j 

. Petrolul Moi- 
(b) ;

s-autenis
Borzești și

AL CELUI VASLUiAN
Birlad auOrașele Vaslui și 

fost gazdele celei de a 6-a e- 
diții a „Festivalului sportului

muncitoresc 
tiție desfășurat 
„Daciadei", la 
parte, în trfîra 
tineri și tine 
Bacău, Iași, 
Giulgiu și Bț» 
Consiliul jude
lor, Comitetul 
U.T.C. și C.J.E. 
tivalul s-a buc 
parea a peste 
și sportive, cif 
voiul acestei î

Iată cîștigăto 
Mecanica Vasl 
Constructorul 
Proletarul Bacă 
Tehnoton Iași 
Vaslui (f) ; te
Tatiana Catană 
și Leonard 
Vaslui) ; tenis 
gripina Carp ( 
și Adrian 
Huși) ; atletism 
Ciulei, (Precizi 
și lungime, și D 
dosiri Vaslui) 
ieți — Aurel A 
vie Bîrlad), Ia 
tate, și Ioniță 
Vaslui) la lung

UN FRUMOS SPE
LA P

.PițjaJW, ci 
anului si 

loc — sul

Pe frumoasa bază sportivă din centrul stafiunii Slănic-Moldo va 
— întreceri de handbal, volei, tenis de cîmp

FINALELE REPUBLICANE DE GIMNASTICĂ RITMICĂ
(Urmare din pag. 1)

goare in multe discipline spor
tive, în specia] în cele în care 
existase tradiție : atletism, box, 
gimnastică, haltere, lupte, mo- 
tociclism. tenis de masă și al
tele. în acești ani, sportul de 
performantă din județul Caraș- 
Severin a dat o pleiadă de 
sportivi care au purtat cu 
cinste tricolorul patriei în com
petiții internaționale de mare 
anvergură. Ne amintim, printre

stadioane eu tribune și piste 
de atletism la Reșița, Caranse
beș, Bocșa, Moldova Nouă, Ora- 
vița, Oțelu Roșu ; 80 de te
renuri de fotbal, peste 130 de 
terenuri pentru alte jocuri — 
tenis, handbal, volei ; 5 bazine 
de înot (o piscină de dimen
siuni olimpice). 22 săli de sport, 
dintre care una Polivalentă in 
reședința de județ. Reșița, pa
tinoar artificial, piste de schi

In atenția corespondenților nostru
Reamintim corespondenților noștri noile numere de tele

fon ale redacției, la care se pot transmite rezultatele com
petițiilor sportive : 10 20 30 și 10 34 60 (în loc de 12 42 28 și, 
respectiv, 12 35 60). Rămin valabile celelalte numere de te
lefon : 11 10 05, 11 79 70 și interurban 437.

gimnastica ritmică, si au eău- 
tat apoi să se ridice la înăl
țimea lor. Compozițiile tehni
ce si artistice s-au îmbunătă
țit în exercițiile lor. Minuirea 
obiectelor (coardă, cerc, min
ge. măciuci, panglică) se face 
cu ambele mîini. o ambidex- 
trie necesară pentru trecerea 
obiectului dintr-o mină în 
alta. se lucrează cu ușu
rință. siguranță, amplitudine 
si ritm elemente dificile si de 
mare spectaculozitate. Tehnica 
corporală este remarcabilă. O- 
biectul cu care se lucrează este 
manevrat cu ușurință, nu Stin
gherește. El este mînuit cu 
mare viteză, e prins în pozi
ții dificile și cu orize specta
culoase. Dacă la toate acestea 
mai adăugăm expresia feței și 
— foarte important — aranja
mentul muzical, culoarea cos
tumelor si a obiectelor, toate 
acestea concură la frumoa
sa impresie pe care ne-au pro
dus-o gimnastele noastre de 
ritmică.

E limpede pentru cei ce în
drăgesc gimnastica ritmică 
că antrenoarele. arbitrele si 
sportivele noastre care au 
..trecut” prin sălile marilor 
concursuri au recepționat

noul, frumosul, artisticul 
au început 
marele filtru 
tre originale, 
turi pentru 
a unui stil probriu. 
scoli 
ti că

Spre acest 
tindă cît mai 
ca noastră 
rația română 
pretinde acest lucru, 
bună 
rășa 
federației. 
Sfătuire 
arbitrele : 
acest 
evalua real ceea 
secțiile 
cuvînt, în țară. Distanța din
tre sportivele de la lot și 
cele care se pregătesc la club 
este încă enorm de marc. De 
aceea trebuie să se lucreze 
calitativ mai bine în secții. 
Federația de specialitate » 
creat condiții secțiilor si 
va da sprijinul cuvenit în con- 
tinaare. dar dorește o anga
jare plenară, de înaltă pro- 
fesiona’itate. a tehnieienelor. 
eare sâ se concretizeze în se
lecționarea unui număr mai 
mare de elemente valoroase, 
pregătite la un înalt nivel,

PREMIUL DE ÎNCERCARE *
HI PIS M

In „Premiul de încercare”, dis
putat in reuniunea de duminică, 
Titu ți Trudin au sărit imediat 
după plecare, recidivînd pe par
curs șl pierzîndu-și orice șansă. 
A cîștigat astfel Intim, urinat la 
sosire de Sardonic. In altă cursă, 
Solstițiu și Roditor s-au ciocnit 
in primul ocol și Perjar a prins 
un culoar favorabil, recuperind 
handicapul șl depășind pe linia 
dreaptă de sosire pe Catren ți 
Budy. In cealaltă cursă în care a 
concurat, Perjar, deși a realizat 
un cronometraj mal bun decit in 
ieșirea anterioară, a sosit al doi
lea. in urma Iul Sufix, prezentat 
tn excelentă condiție de către Io- 
nescu. M. Ștefănescu, așteptând 
In poziția a patra eu Crater, a 
controlat tot timpul cursa ți s-a 
impus în final. In alergarea ama
torilor, Laminor a fost ajuns de 
Relativa, care l-a sîcîit mult, fă- 
dndu-1 să galopeze in ultimul o- 
coî, dar S. Stănilă a reușit să-l 
repună repede, să revină ți să 
clștige. Hematie, lansat puternio 
<Mn plecare, a cîștigat conforta
bil, ameliorîndu-și recordul. Suli
ța? l-a întrecut pe Ogor, care s-a 
handicapat cu un lung galop. In 
ultima alergare, Silica a mani
festat o netă superioritate, eîștl- 
gînd oprită. La caii de doi ani, 
Sumatra conducea cu un avantaj

A FOST CiȘTIGAT DE INTIM
ce părea decisiv, dar a gre
șit și a fost Întrecută de Falada, 
eare și ea a fost depășită de Su- 
gestin, realizatorul unul salt de 
valoare de 7,6 s. In sfîrșit, Ama 
a cîștigat la luptă cu Meletin, 
descalificat de la locul al doilea, 
Testul concurenților sosind 
mare distanță.

REZULTATE TEHNICE. Cursa 
Ama O. R- Nicolae) 1:36,8, 
Deda, 3. Simiana. Cota : cîșt. 
ord. triplă 143. Cursa a n-a : 
Hematie (Pașcă) 1:31,8, 2. Secret. 
Cota : " ‘ ‘ "
Iii-a : 
1:30,5, 
Cota : 
208. Cursa a IV-a 
Stefănescu) 1:27,7, 
Haos. Cota : cișt. 2,60, ev. 17, ord. 
triplă 136. Cursa a V-a : 1. Perjar 
(Tănase) 1:21,3, 2. Catren. Cota : 
cișt. 1,80, ev. 8. Cursa a Vl-a : 1. 
Intim (Marinescu) 1:25,3, 2. Sardo
nic, 3. Suditu. Cota : cișt. 1,20, ev. 
5, ord. triplă 78, triplu cișt. 
n—IV—VI 52. Cursa a VII-a : 1. 
Sulițaș (Popescu) 1:29,8, 2. Ogor, 
3. Sabău. Cota : cișt. 2,20, ev. 5, 
ord. triplă 113. Cursa a VIII-a: 1. 
Sufix (lonescu) 1:27,3, 2. Perjar. 
3. Hipolit. Cota: cișt. 2,60, ev. 13, ord. 
triplă 133. Cursa a ix-a : 1. Su- 
gestin (Dumitru) 1:37,7, 2. Falada, 
3. Somalia. Cota : cișt. 4, ev 7J, 
ord. triplă 177, triplu cișt. 
V—vn—IX 84. Cursa a X-a : 1. 
Silica (A. Stefănescu) 1:31.0, 2.
Raeșa. Cota : cișt. 1.40, ev. 30, or
dinea 23. Retrageri : Soarta ți
Hamilton.

cîșt. 1,66, ev. 4. Cursa
1. Laminor “
2. Subotica, 
cișt. 2, ev.

la
I: 
2.
2,
1.

(S. Stănilă)
S. Relativa. 

4, ord. triplă
1. Crater (M.
2. Rural, 3.

ei 
să-l treacă prin 
al creației noas- 
Se depun efor- 
crearea si Ia noi 

a unei 
românești de gimnas- 
ritmică.

țel trebuie să 
repede gimnasti- 
ritmică. Fede- 
de gimnastică 

și pe 
dreptate spunea tova- 

Maria Login, secretara 
Ia recenta con- 

cu antrenoarele si 
„S-a organizat 

eampionat pentru a 
ce avem în 

eluburilor. intr-un

pe planși eare să confirme 
internațional".

Pe agenda anului 
gimnasticii ritmice 
scrise o serie de competiții de 
vîrf. între care Campionatele 
balcanice, a căror gazdă va fi 
chiar tara noastră, campionate
le europene si alte întîl- 
mri de mare angajament pen
tru care trebuie sâ se facă pre
gătiri intense.

1934 a 
sint In

derii 
avut 
dei" — un mart 
tiv, la care au 
de tineri și ti 
școli generale ț 
din unitățile
>.lc munifipiiilu 
uniune polispor 
de Comitetul n 
al U.T.C., Inși 
județean și C.C 
> aprins reprize 
pe diferite ten 
mari ansamblu 
fete, care, in 1 
cu trupurile 1< 
verde al stadi 
cativele cifre 
lor acestui an

A fost o du 
sport, ^Aîncîi 
strații ha
judo, lupte, o 
bare sportivă ș 
odată, a marc: 
tale obținute i 
învățâmînt; -ar

De subliniat 
cadrele didactic 
te la reușita i 

Gh. T I!)

CAIAREJII Dt IA DINAMO AU DOMINAT t
A CAMPIONATULUI DL CONCURS

La baza hipică din Lugoj 
s-au desfășurat întrecerile 
etapei a doua a Campionatului 
de concurs complet la călărie, 
la care au luat parte sportivi 
de la Dinamo, Steaua. Olimpia 
București, C.S.M, Lugoj, Dum
brava Neamț, A.S.A. Cluj-Na- 
poca, C.S.M. Sibiu s.a. Dispu
tele au fost dominate de spor
tivii de la Dinamo, ei impu- 
nîndu-se atît în competiția In
dividuală? cît și în 
chipe. Beneficiind 
me foarte bună.

Turneul international de șah „Someș '34“

AUREL URZICA
SATU MARE, 25 (prin tele

fon). In turneul internatio
nal de șah din localitate a de
venit un lider autoritar 
nostru 
Aurel 
serii 
torii. 
unui

fostul 
campion national. 

Urzică, autorul unei 
impresionante de vic- 
obtinute la capătul 
joc excelent El a

cea pe e- 
de o vre- 
concurcnții

(8 din 9!), LIDER AUTORITAR
realizat 4,5 puncte (din 5), 
cistigînd la Banas (întrerupta 
din runda a 5-a). Lengyel (r. 
a 8-a). Bielczyk (r. a 9-a) 
Dobrovolski (r. a 10-a). 
sind o singură 
Grunberg. în 
Astfel. Aurel 
zează încă

Si 
lâ- 
cu 

7-a
remiză, 

runda a 
Urzică reali- 

înaintea înche-

ADMINISTRAȚIA DT STAI TRIO PR0N9SPRRT INTORMEAZA
CIȘTIGURILE TRAGERU 

EXCURSIILOR PRONOEXPRES 
DIN 20 IUNIE

FAZA I : Cat. 1 : 1 variantă 
l«0% = autoturism „Dacia 1300” 
(70.006 lei) ; cat. 2 : 2 variante 
100% a 21.512 lei ți 5 variante 
25% a 5.370 lei ; cat. 3 : 2 variante 
100% a 7.171 lei și 31 variante 
25% a 1.793 lei ; Cat. 4 : 54,75
variante a 1.277 lei ; cat. 5 : 165 
a 424 lei ; cat. 6 : 6.151,50 a 40 lei ; 
cat. 7 : 144,25 a 200 lei ; cat. 8 : 
2.797,75 a 40 lei.

FAZA A Il-a : cat. A : (100%) = 
5 cîștiguri a 27.030 lei, fiecare, tn 
cadrul căreia, o excursie de 1 
loc In U.R.S.S. și diferența tn 
numerar. REPORT LA CATEGO
RIA 1 : 50.313 lei.

Autoturismul „Dada 1300“ a 
fost dștigat de Nicolae Stoian din

5 :

București, câștigurile de categoria 
A de la faza a n-a, au
revenit următorilor parti ci pan ți : 
Victor Constantin din Tlrgoviște, 
Gabi Gh. Teodora din Popricanl- 
Iașl, Victor Mihal din Iași, Mircea 
Oprea și Petre loneseu, ambii din 
București.
• Astăzi este ultima zi cînd vă 

mai puteți procura bilete cu nu
merele preferate pentru tragerea 
PRONOEXPRES de miine, TI Iu
nie. Pentru sporirea șanselor de 
ciștig, vă recomandăm jucarea 
variantelor combinate șl a com
binațiilor „cap de pod”, plătite 
integral sau sfert. Șanse mari de 
ciștig puteți avea și în cazul cum
părării mai multor bilete, plătite 
cu 6 lei varianta. In ziua trage
rii, vă puteți procura numai bi
lete gata completate I

ierii turneului, o normă de 
maestru international. pe 
care ar fi meritat-o de mult. 
El s-a desprins decisiv de ur
măritorii săi, fiind de pe acum 
cîstigătorul virtual al aces
tui turneu foarte interesant.

Două victorii (din 3 parti
de) a realizat cehoslovacul 
Banas (la Szabo si Bușu). ca 
si iugoslavul Menczinger 
Bușu si Banas). 
(Cehoslovacia) î 
trerupta 
runda a
(Franța) 
remize : 
Bielczik
Szabo.
— Lengyel.
Griinberg, _
zinger. Ilijin — Oltean și Roos
— Ilijin sint întrerupte.

Iată si clasamentul, după 10 
runde, alcătuit ne puncte c!s_- 
tigate și pierdute : 
8—1 Ilijin 4,5 — 3.5 
4.5 — 3,5 (1). Bielezik 
Menczinger, Oltean 
Szabo 4—5 etc.

Zoltan KOVACS —

(la 
Dobrovolski 

a cîștigat în- 
Oltean. din 
anoi a remi- 

cu Rocs 
și Ilijin. Restul. 
Ilijin — Bielczik, 

— Szabo. Griinbera — 
Oltean — Roos. Szabo 

Partidele Bușu — 
Grunberg — Menc-

consecutiv 
Ilijin.

s-au angajat în 
să, în prim-i 
însă dinamoviț 
instalat la con 
la proba de 
Lunel cu Migi 
raru cu Scorpi 
cu Bellami 
J.intre c 

b de < 
ul Viii

obstacole, ava 
permis instal 
tea ierarhiei, 
individuală, d 
moviștii au fo 
prin Martan 1 
pion și a Grig 
Leneș, și doar 
Pancă cu Vîrc< 
pas de a ocuq 
de care 
0,14 p. . I 

REZULTATE
dividual — 1.1 
(Dinamo) cu S 
2. Grigore Cn 
cu Leneș 106,0 
Pancă (Steau 
106,14 p ; eehig 
(Adrian Lunel 
rian Feraru cu 
Bucur cu Beli: 
Steaua 269.21 i 
biu 279.47 p. 
Neamț 283,20 
283,42 p, 6. A.5 
337,72 p.

Aurel DA

l-a

URZICA 
(2), Roos 
4,5 — 3,5, 
4—3 (1),

în zilele 
(joi, vineri, 

Plecarea 
ttil 823, din 
data de 1 i

Cazarea s 
și lux. Mas:

coresp.



A
luian", compe- 
sub însemnele 
are au luat 
WBalnicilor și 

e din județele 
icava, Galați, 
. Organizat de 
n ăl sindicate- 

județean al 
S. Vaslui, fes- 
■at de partiei- 
TO de sportivi 
-record la ni- 
•eceri.

: fotbal — 
; handbal — 
lacău (b) și

(f) ; volei — 
(b) și Știința 
; de masă — 
(Știința Huși) 
rie (Moldosin 
5 cîmp — A- 
ința Vaslui) și 
iria (Victoria 
fete — Elena 
Vaslui). 800 m 
nița Ilie (Mol- 
greutate ; bă- 
ță (Ocolul sil- 
00 m 
iîlea 
ie.

și greu- 
(Precizia

ACOL SPORTIV
EȘTI
ocadfc închi- 

rtiv școlar, a 
egida „Dacia- 
pectacol spor- 
articipat 4 500 
re, elevi din 
licee, sportivi 

performanță 
Friynoasa re
ia, organizată 
aicipal Pitești 
toratul școlar 
F.S. Pitești a 
le gimnastică 
executate de 
de băieți și 

al, au înscris 
covorul 

semnifi-
! evenimente- 
40" și „XIII", 
nică cu mult 
toaaMHemon- 
bal, Wpotsehet, 
plendidă ser- 
ară, care, tot- 
bunele rezul- 
acest an de

ortul adus de 
de specialita- 
stei acțiuni. 
lOIF. coresp.

I

Retrospectivă

AWNWWWVW';

15. F. C. BAIA MARE 34 12 6 16 40-59 30

; Mureșan 34 de meciuri, Bâkin $» Tulbo

pcarto.

s-a

Foto :

«nea

la un pas

Paul
ca

deci, 
reali- 

numai 
și au-

al cărui 
mare 

acestei

Craiova), 
comportarea

Popescu 
elevii săi 
o tehnică

in
si
de

încer-
1-a 

a 
mai 
(în-

mai ales 
fost si pri- 
etapele I și 
egale acasă

D. 
in 
o 

dună

4-o.
Tulbo- 14 goluri, Reznai 9. Buzgău 4. tăiș 3. 
Sobâu — cite 2. Arezcnev și D. Moklovaa -

rar văzută 

acoperite

de 
finalul 

net

— scoruri _ .. 
Bihor si cu F. C. OU,

PUNCT FINAL Șl IN CAMPIONATUL DIVIZIEI „C"

Portarul Feher. protejat de colegii sai, se opune unui nou atac 
dinamovist, (Fază din meciul Dinamo — F.C. Baia Mare) 

Dragoș NEAGU

CIND EXISTA PASIUNE
Șl INTEIIES

perspectiva

PA A DOUA
MPltl
o luptă strîn- 
1 aflîndu-se 

care s-au 
ere încă de 
îsaj. Adrian 

Marian Fe- 
Ionel Bucur 

u aflat,

ln sud-estul Capitalei, in 
vecinătatea noului și im- 
pupătorului cartier Ber- 
ceni, se află marea între
prindere industrială pro
ducătoare de materiale 
grele, ale cărei produse — 
pariind inscripția I.M.G.B. 
— sint binecunoscute nu 
doar in întreaga Iară, ci |i 
peste hotarele el, in toate 
eele patru coifuri de lume, 
ln incinta acestei între
prinderi a fost înființați, 
in urmă cu vreo trei ani, o 
foarte frumoasă bază spor
tivi. care stă la dispoziția 
practicanților 
al căror număr 
ce f 
cum 
rul 
treg 
sistic 
prin 
dotare.

LA UN PAS DE
Reîntâlnirea eu Divizia „A“, 

după doi ani de activitate în 
eșalonul secund, a însemnat 
pentru echipa băimăreană 
un examen deosebit de di
ficil. Adaptarea la noile 
cerințe s-a făcut eu greutate.

iar în fazele de finalizare 
sancționeze prompt — 
..bătrînul" Roznai si debu
tantul Tulba (una dintre 
revelațiile campionatului) — 
ezitările apărătorilor ad verși. 
Punctul forte constituit

tenisului ți 
" este din 

in ce mai mare. După 
ne spunea ingine- 

Nicolae Mardale, in- 
acest complex teni- 

a fost amenajat 
autofinanțare și auto- 

Pe locul unei foste

gropi de gunoi din preaj
ma turnurilor de răcire 
ale întreprinderii au fost 
amenajate șapte terenuri 
cu zgură roșie, de o exce
lentă calitate, .... '
la alte centre bucureștene, 
și două terenuri 
cu bitum.

Omul de 
leagă, in 
realizarea 
bile bijuterii a 
bucureștean, este 
dintele secției 
nis din cadrul asociației 
sportive a I.M.G.B., ingine
rul Constantin Bobeică. 
După terminarea orelor de 
lucru in întreprindere, tov. 
Bobeică îți dedică o bună 
parte din timpul liber 
pentru gospodărirea aces
tei baze. O contribuție im
portantă la bunul mers 
al treburilor asociației 
sportive o au ing. Alexan
dru Svet — președinte, ing. 
V. Crețu — secretar, ing. 
M. Raican — asigurare teh- 
nico-materială, ing. Ad. 
Moldovan — responsabil eu 
activitatea de masă, Gh. 
Soșoi — antrenor, precum 
ti îngrijitorul acestor te
renuri, familiarul 
Ion".

Un cuvint bun, 
pentru ceea ce s-a 
zat la I.M.G.B., 
prin muncă proprie 
todotare.

nume se 
măsură, 
verlta- 

sportului 
preșe- 

de te-

Andi VILARA

primele meciuri, 
cele de acasă, au 
mele' decepții (în 
a III-a 
cu F. C. __  _ ________
iar în a II-a — un eșec sever, 
0—4. la ~ ’ 
nuare.
a fost contradictorie : 
mulțumitoare, 
fără pretenții 
egalurilor 
Ploiești), 
fiindu-i

în conti- 
echipei 

acasă — 
în deplasare — 

(cu excepția 
la Galati și 

turului 
defavorabil 

(înfrînferi — una acasă, în fața 
F.C. Argeșului, și alta la Bucu
rești. cu steaua, la un scor ca
tastrofal : 0—7). Returul a
însemnat. de fapt, traver
sarea unei ..primăveri fier
binți": emoțiile
risipindu-se de 
nultima etapă a 
Ca si în toamnă, 
comportări 
Kind.

retrogradării 
abia în pe- 

campionatului. 
echipa a avut 

oscilante. aiun- 
____ după eșecul de acasă 
in fața Dunării C.S.U. si a e- 
galului cu Petrolul.

e... „B".
Antrenorul 
•a străduit 

să pună în valoare _ ______
în regim de viteză, să realizeze 
o bună circulație a balonului.

PLAN DA, REALIZĂRI BA!

1

C.S.Ș. Miercurea Ciuo
(« la

mediană. în rin- 
s-a remarcat Bă- 

prezent în am- 
cu un 

tehnico-tactic, 
unor prestații bune, 
din Baia Mare a 

în retur, pe Univer- 
Craiova si Steaua și a

însă linia 
durile căreia 
Ian. jucător 
bele faze ale locului, 
variat registru 
Datorită 
formația 
întrecut, 
sitatea

• A zealizal 26 de puncte acasă (o pierdut cite două cu F.€. err- 
geș ți Dună rec C.S.U., cile umil' cu F.C. Bihor. F.C. Olt, Dinamo 
Petrolul) țl o obținut 4 purele In deplasare (2 co C.S. Tirgoviște. cite 
unul cu Dunărea C.S.U. |i Petrolul).
• Cel mai bun loc ocupat I 8 In etapele o 12-a și a- 13-a ; cel mar 

slab loc : 16 In etapa o '
• Golgeterii echipei : 

Mure,an. Sepl, Bălan ,l 
cile unui.
• Jucători folosiți : 21 .

cita S3, Buzgău și Roznai — cite 32, tăiș 30, Ignat 28, Feher 26, Sept. 
Dragomirescu și Roț — cite 22. Rus 21, Arezanov 20, Weisenbaeher 18.. 
Sobâu și D, Moldovan - cite 16. Perneș 12. Koller și Gîta - cile 4. 
Hotico și Bonte — cite 2.
• Cartonașe roșii : Arezanov (etapa a 21-0).
• Cartonașe galbene : 20 ; cele moi multe : tăiș 5.
• A beneficiat de o lovitură de la ti m, transformată de lulba ; c 

fost sancționată cu 4 penaltyurl, toate fiind transformate.
O A ezpediat 417 șuturi, dintre care 195 pe

terminat la egalitate cu Dina
mo București. Dar , nu 
totdeauna evoluția 
tuat la acest nivel, lipsa 
experiență a unora dintre 
componenți (Ignat. Rus. 
Moldovan — promovați 
sezonul 1982—83). ca si
autoliniștire. mai ales 
victoria în fata Universită
ții Craiova, s-au reflectat atît 
în joc. cit și în obținerea unor 
rezultate favorabile.

Cu toate soluțiile 
cate, punctul nevralgic 
constituit apărarea. care 
fost una dintre cele 
slabe din 
tr-un clasament al 
primite. băimărenii 
locul doi), 
prin plecarea 
Si retragerea 
competitională 
O problemă 
rămas 
rului.

apărarea, 
dintre 

campionat 
golurilor 

ar ocupa 
explicabil 

Tătăran 
activitatea 

Koller, 
a 

porta- 
în

fapt 
lui 

din 
a lui 
nerezolvată 

aceea a 
trei folosiți

Au promovat in eșalonul secund : C.F.R. Pașcani, FEPA 
74 Birlad, Metalul Mangalia, A.S.A. Mizil, Mecanică 
fină Steaua București, Flacăra Automecanica Moreni, 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin, Mureșul-Explorări Deva, 
Strungul Arad, Sticla-Arieșul Turda, Unirea Alba lulia 

și Tractorul Brașov

ediție. Feher, 
Gîia. au fost 
prestațiile hune
cu comportări 

Vom aminti 
sens doar* un 

dintr-un me.’i. cu 
ta București. cînd 

a primit un aol de

Pcr- 
incon- 

al- 
sub- 

i în 
.fraa-

această 
nes si 
stan ti. 
ternînd 
mediocre, 
acest 
ment" 
Steaua. 
Perneș 
antologie : el a degajat mingea 
în spatele lui Balint (ple
cat spre centrul terenului), 
balonul ricosînd. uluitor și— 
imparabil. în plasă •

Dacă Feher sau Femes 
n-au reușit să se impună 
în schimb. Tulba. Ignat. Rus. 
Weisenbaeher — amintindu- i 
doar pe unii dintre debiitanțîi 
în ..A" — au devenit titulari.
Un cîștig care, pentru F. C. 
Baia Mare, poate constitui un 
îndemn de a promova noi 
talente crescute in propriul 
centru de juniori.

Pompiliu V1NT1LA

frun- 
competitia 

nou. dina.- 
la conducere, 
ru cu Scor- 
Crifțian cu 

listul Teodor 
a fost Ia un 

locul secund, 
spărțit doar 
îH-frrCE : in- 
irian Feraru 
lion 100,67 p. 
in _ (Dinamo)

Teodor 
Vîrcolac 
Dinamo

antrenorilor Andrei Nagy si 
Elisabeta Nagy, Incit aceștia 
nu au. avut nici un atlet ca
lificat in fazele superioare 
ale ultimelor concursuri repu
blicane. că tinerii atleti din 
această unitate sportivă de 
performantă nu au atins, cit 
de cit. o valoare competitivă 
o mai dovedește și aria Iot 
restrînsă de activitate compe- 
tițlonală chiar pe plan jude
țean. in sezonul trecut chel- 
tuindu-se pentru atletism doar 
1 000 lei din bugetul

Am fost 
că toți cei 
mai fost 
pentru

3. 
cu 
- 1.
Migdal. Ma- 
orpion. Ionel 

210.37 p. 2. 
. C.S.M. Si- 

Dumbrava 
5. Olimpia 

I Cluj-Napoca

In spiritul preocupărilor 
constante pentru depistarea 

și formarea viitorilor perfor
meri, cluburile sportive șco
lare sînt încadrate cu harnici 
căutători de talente, profesori 
de educație fizică sau antre
nori calificați, recunoscuti 
pentru meritele lor în acti
vitatea profesională.

Șl
are multi tehnicieni 
schi. 5 la hoched.. 4 la pati
naj viteză. 2 la atletism. 2 
la fotbal, 2 la judo 
și 2 la volei), care 
muncesc cu dăruire 
și pasiune în proce
sul de instruire a elevilor, ti
nerii schiori, fotbaliști, ju
doka și ho chei ști, aniHițin- 
du-se ca sportivi de nădejde, 
în mod deosebit s-au remar
cat, în ultimul timp cadrele 
didactice specializate in pati
naj viteză care au prezentat 
la startul principalelor compe
tiții republicane un număr 
sporit de fete si băieți dotați 
pentru marea performanță.

Din păcate, e secție care 
activează pe același teritoriu 
(avînd asigurată chiar o bază 
materială îmbunătățită), șl 
anume cea de atletism, a 
făcut în ultima vreme pași 
înapoi, reprezentanții C.S.S. 
Miercurea Ciuc coborînd de 
pe locul 27. în 1582, pe 40 în 
actualul clasament al ,Dada
dei". Atît de mult a scăzut 
nivelul calitativ al producției

duhului, 
informați 
vizați au 
analizați 

nerealizarea 
planurilor, dar de fiecare dată 
cadrele didactice de aici s-au 
simțit... ofensate, ineercănd 
să ofere • serie de explicații: 
lipsa unei baze materiale co
respunzătoare ; șoolile gene
rale nu oferă o sursă sigură 
de selecție : puținele elemente 
talentate vin cu deprinderi 
greșite sau ei profesorii de 
educație fizică si Învățătorii 
nu cultivă la copii dragostea 
pentru atletism. îndrăznim sl 

faptul că 
viata ta 

la ’ 
(dl-

noi sâ semnalăm 
atletismul tșl duce __
umbra celorlalte secții 
C.S.S. Miercurea Cine 
rector — Ștefan Borbath). In 
speranța cd se va Băni solu
ția ea re să asigure revirimen
tul. fiind vorba, totuși, de 
..sportul sporturilor”.

coresp.
§
C -

Troian ÎOANIȚESCU

I. T. H. R. București organizează

LA SFIRȘIT DE
8, 29, 30 iunie și 1 iulie 1984 
bătă și duminică).
ita de 23 iunie cu accelera- 
■a de Norcf, cu înapoierea în 
cu rapidul 86, din Mangalia.

ie în hoteluri de categoria I 
a restaurant.

SĂPTĂMÎNĂ LA NEPTUN
înscrieri și informații la agențiile de turism 

ale I.T.H.R. București din : str. Luterană nr. 4 
(telefon 14 21 77/2958), Bd. 1848 nr. 4 (telefon 
14 98 81), str. Tonitza nr. 13 (telefon 14 95 94), 
Calea Moșilor nr. 55 bis (telefon 11 08 48) Bd. 
N; Bălcescu nr. 35 (telefon 15 74 11), Bd. Re
publicii nr. 68 (telefon 14 08 00).

SERIA I
C.F.R. Pașcani — Unirea Să veni

3— 6 — Reprezentare, Zimbrul Și
ret — Șiretul Pașcani 3—1 (2—0), 
Carpați Gălănești — Electro Buce- 
eea 3—0 (2—0), Cetatea Tg. Neamț
— A.S.A. Câmpulung Moldovenesc
4— 0 (2—0), Avîntul Frasin — Re- 
lonul Săvlnești 2—1 (1—0), Minerul 
Vatra Bornei — Metalul Rădăuți
2— 0 (0—0), Cristalul Dorohol — 
Laminorul Roman 2—1 (0—0), Ce
luloza Piatra Neamț — Minerul 
Gura Humorului 2—1 (0—1).

Pe primele locuri In clasament, 
după încheierea campionatului :
1. C.F.R. PAȘCANI 46 p (74—18),
2. Minerul Gura Humorului 41 p 
(50—23), 3. Laminorul Roman 32 p 
(38—30)... pe ultimele locuri : 15. 
Cristalul Dorohol 27 p (40—55), ic. 
Unirea Săveni 10 p (28—68).

SERIA A II-a
FEPA 74 Birlad — Aripile Ba

cău 1—0 (0—0), Mecanica Vaslui
— Viticultorul Panciu 4—1 (0—1), 
Letea Bacău — Minerul Comăneștl 
1—0 (1—0), Petrolul Moineștl — 
Inter Vaslui 2—0 (1—0), Luceafă
rul Adj ud — Constructorul Iași
3— 2 (0—1), Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Metalul Tg. Secuiesc 
1—0 (0—0), Proletarul Bacău — 
Chimia Mărășești 6—1 (4—1), Vo- 
ința-Gloria Odobești — Victoria 
Gugeștl 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. FEPA 74 
BIRLAD 43 p (62—2S), 2. Aripile 
Bacău 42 p (66—20), 3. Voința O- 
dobești 31 p (31—41)... pe ultimele 
locuri : 15. Proletarul Bacău 27 p 
(42—42), 1«. Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej 21 p (24—53).

SERIA A III-a
Metalul Mangalia — Șoimii Cer

navodă 5—1 (3—1), DVA Portul 
Galați — Victoria Tecuci 5—2 (2— 
2), Voința Constanța — Cimentul 
Medgidia 3—0 (3—0),------
Isaccea — Chlmpex
4— 2 (2—0), Arrubium Mă cin — 
Portul Constanța 2—1 (0—0), Chi
mia Brăila — Victoria TC Galați 
4—1 (1—0), I.M.U. Medgidia — La
minorul Brăila 1—0 (0—0), Ș.N. 
Tuleea — Ancora Galați 3—1 
(3-0).

Pe primele locuri : 1. METALUL 
MANGALIA 41 p (51—23), 2. IMU 
Medgidia 37 p (41—27), 3. Ș.N. 
Tuleea 36 p (45—30)... pe ultimele 
locuri : 15. Victoria T.C. Galați 
22 p (33—51), 16. Șoimii Cerna
vodă 1« p (20—59).

SERIA A IV-a
Poiana Cîmpina — A.S.A. Mizil

1— 2 (1—1), Chimia-Victoria Buzău
— Chimia Brazi-Ploiești 0—0, Uni
rea Urzieeni — Tractorul Vlzlru
2— 0 (1—0). Petrolul Berea — Vic
toria Lehliu 7—0 (2—0), Carpați 
Nehoiu — Minerul FUipestii de 
Pădure 1—1 (8—0), Petrolul Bălcol
— Carpați Sinaia 5—1 (2—0), Pe
trolul Ianca — Metalul Buzău 2—1 
(1—0), Rapid Fetești — Victoria 
Țăndărei 3—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. A.S.A. MI
ZIL 4» p (69—26). 2. Chimia Brazi 
46 p (79—25), 3. Chimia Buzău 
39 p (64—31)... pe ultimele locuri :
15. Tractorul Vîziru 23 p (40—56),
16. Unirea Urzieeni 19 p (29—55).

Progresul 
Constanța

3.

SERIA A V-a
F.C.M. Giurgiu — Mecanica fină 

Steaua București 1—0 (0—0), Fla
căra roșie București — Ș.N. Olte
nița 3—0 (2—0), I.C.P.B. Bolintin 
Vale — Danubiana București 2—0 
(1—0), Abatorul București — Ar
geșul „30 Decembrie” 0—0, Aversa 
București — I.U.P.S. Chitila 3—1 
(1—1), Viitorul Chirnogi — Tehno- 
metal București 4—1 (1—1),
I.C.S.I.M. București — Constructo
rul Călărași 1—0 (0—0), I.S.C.I.P. 
Ulmenl — VJscofil București 3—1 
(•-0).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 40 p 
(55—28), 2. I.C.S.I.M. București 
32 p (41—26), 3. Danubiana Bucu
rești 32 p (55—42)... pe 
locuri : 15. Constructorul 
25 p (29—45), 16. F.C.M. 
24 p (28—45).

SERIA A Vl-a
Chimia Găeștl — Flacăra-Auto- 

mecanica Moreni 3—0 (1—0), Ci
mentul Fieni — Dunărea-Venus 
Zimnicea 0—0. Electrica Titu — 
Recolta Stoicănești 3—0 (1—0), 
Progresul Corabia — Dacia Pitești 
3—0 (1—0), Cetatea Tr. Măgurele
— Petrolul Videle 1—3 (1—0), E- 
lectronistul Curtea de Argeș — 
știința Drăgăneștl-Olt 6—1 (3—1), 
Textila Roșiorii de Vede — Mus
celul CImpulung 2—1 (0—0), Spor
tul muncitoresc Caracal — Meta
lul Mija 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. FLACARA 
MORENI 45 p (69—22), 2. Muscelul 
Cîmpulung 34 p (51—22), 3. Pro
gresul Corabia 33 p (54—46)... pe 
ultimele locuri : 15. Dunărea Zim
nicea 28 p (34—48), 1«. Cetatea Tr. 
Măgurele 22 p (38—59).

SERIA A VlI-a
Metalurgistul Sadu

Drobeta Tr. Severin 1—0 (1—0), 
Armătura Strehaia — Dunărea Ca
lafat 3-0 (1—0), C.F.R. Craiova
— Mecanizatorul Șlmian 2—0 (1— 
0), Metalul Mihăeștl — Pandurii 
Tg. Jiu 3—0 (1—0), Lotru Brezoi
— Viitorul Drăgășani 2—1 (8—0), 
Jiul Rovinari — Eleetroputere 
Craiova 1—0 (1—0), Celuloza Dro
beta Tr. Severin — Petrolul Ți- 
clenl 1—3 (0—1), Dierna Orșova — 
Progresul Băilești 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. C.S.M. 
DROBETA TH. SEVERIN 40 p 
(61—33), 2. Pandurii Tg. Jiu S3 p 
(46—41), 3. Petrolul Țiclenl 32 p 
(39—43)... pe ultimele locuri : 16. 
Lotru Brezoi 27 p (46—68). 16. Ce
luloza Drobeta Tr. Severin 20 o 
(34-04).

SERIA A VIII-a
Mureșul-Explorări Deva — Mi

nerul GheJar 1—2 (1—1), Minerul 
Moldova Nouă — Victoria Călan 
2—0 (2—0), Dacia Orăștie — Mi
nerul Oravița 1—1 (0—0), Metalul 
Bocșa — Minerul Anina 1—0 
(1—0), Constructorul Timișoara — 
Mecanica Orăștie 8—3 (7—0), Mi
nerul AnlnoaSa — Minerul Paro- 
șeni 5—2 (4—1), Minerul Certej
— U.M. Timișoara 2—1 (2—0), Me
talul Oțelu Roșu — Minerul-Știin- 
ța Vulcan 3—0 (3—0).

Pe primele locuri : 1. MUREȘUL 
DEVA 38 p (53—33), 2. U.M. Timi

1.
2.

ultimele
Călărași 
Giurgiu

C.S.M.

șoara 31 p (57—37), 8. Mecanica 
Orăștie 31 p (49—53)... pe ultimele 
locuri : 15. Minerul Ghelar 39 p 
(35—52), 10. Minerul Aninoasa 23 p 
(32—39).

SERIA A IX-a
Victoria Ineu — Strungul Arad 

1—1 (0—0), Unirea Sinnieolau
Mare — Minerul Șuncuiuș 2—1 
(1—9), Bihoreana Marghita — Sil- 
vania Cehu Silvanlei 2—1 (1—0). 
Unirea Valea Iui Minai — Minerul 
sărmășag 7—0 (3—0), C.F.R. Arad 
— Șoimii Lipova S—1 (1—0), Uni
rea Tomnatic — Minerul Or. dr. 
Petru Groza 5—3 (4—2), Oțelul
Or. dr. Petru Groza — Voința 
Oradea 2—0 (1—0), înfrățirea Ora
dea — Rapid Jibou 3—0, nepre- 
zentare.

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 38 p (58—26), 2. Vo
ința Oradea 36 p (45—34), 3. Oțe
lul Or. dr. P. Groza 32 p (57—46)... 
pe ultimele locuri : 15. Bihoreana 
Marghita 27 p (47—50), 16. Rapid 
Jibou 25 p (38—76).

SERIA A X-a
Minerul Băiuț — Stiela-Arieșul 

Turda 4—1 (3—0), C.E.M. Cluj-Na- 
poea — Minerul Baia Borșa 2—0 
(0—0), Minerul Bălța — Unio Satu 
Mare 1—0 (1—0), C.I.L. Sighet — 
Olimpia Gherla 3—3 (1—1), Chimia 
Tășnad — Lăpușul Tg. Lăpuș 
3—1 (1—0), Unirea Dej — Minerul 
Bala Sprie 3—0 (1—0), Bradul VI- 
șeu — CUPROM Baia Mare 4—2 
(1—1), Oașul Negrești — Victoria 
Cărei 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. STICLA 
TURDA 43 p (49—37), 2. Unio 
Satu Mare 34 p (45—32), 3. C.I.L. 
Sighet 33 p (50—33)... pe ultimele 
locuri : 15. C.E.M. Cluj-Napoca 
26 p (30—48), 16. Unirea Dej 25 p 
(38—62).

SERIA A XI-a
Oțelul Reghin — Unirea Aibă 

lulia 2—1 (1—0), Metalul Aiud — 
Textila Năsăud 3—0 — neprezen- 
tare, Mecanica Alba lulia — Me
talul Sighișoara 3—1 (2—0), Elec- 
tromureș Tg. Mureș — Unirea 
Ocna Sibiului 3—1 (2—0), IMIX
Agnita — Foresta Bistrița 1—0 
(0—0), Mureșul Luduș — Metalo- 
tehniea Tg. Mureș 1—1 (1—0), Șu- 
rianul Sebeș — Inter Sibiu 1—0 
(0—0). Minerul Rodna — Soda 
Ocna Mureș 0—0.

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
ALBA IULIA 38 p (60—34), 2. Me
talul Aiud 34 p (50—27), 3. Metalc- 
tehniea Tg. Mureș 32 p (39—28)... 
pe ultimele locuri : 15. Șurianul 
Sebeș 28 p (37—49), 1®. Textila 
Năsăud 11 p (20—65).

SERIA A XII-a
Minerul Bălan — Tractorul Bra

șov 1—0 (0—0), Textila Prejmer 
— Utilajul Făgăraș 1—o (0—0), Ce
luloza Zămeștl — Precizia Săcele 
3—1 (2—0), I.C.I.M. Brașov — Mo- 
bila-Măgura Codlea 2—2 (0—2),
Chimia Or. Victoria — Viitorul 
Gheorghenl 1—1 (0—1), Mureșul 
Topllța — Electro Sf. Gheorghe 
2—1 (1—0), Unirea Cristuru Secu
iesc — Torpedo Zărneștl 1—0 
(1—0), Metrom Brașov — Minerul 
Baraolt 2—0 (t—0).

Pe primele lacuri : 1. TRACTO
RUL BRAȘOV 44 p (52—15), 2.
Viitorul Gheorgheni 39 p (62—22), 
3. Minerul Bălan 31. p (32—381... 
pe ultimele locuri : 15. Torpedo
Zămesti 27 p (34—45), 16. Chimia 
Or. Victoria 25 p (34—55).

★
Rezultatele ne-au fost transmise 

de către eorespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.



TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU;
LiPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU,
a inaugurat ieri lucrările de construcție 

a Casei Republicii și Bulevardului

Victoria Socialismului
(Urmare lin nao >)

Ia înălțimea colinei care oferă 
o largă perspectivă asupra zo
nei in construcție, secretarul 
general al partidului examinea
ză amplasamentul principalelor 
edificii din acest perimetru, 
precum și al Bulevardului Vic
toria Socialismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și slutului sînt invi
tați apoi pe platoul jcentral al 
șantierului 
unde se desfășoară, in 
zența unui mare număr 
constructori. festivitatea 
inaugurare a lucrărilor dc ri
dicare a acestui monumental 
edificiu.

în ovațiile și uralele 
tenței, tovarășul 
Ceaușescu și tovarășa 
Ceaușescu așează la

Casei Republicii,
pre- 

de 
de

asis- 
Nicolae 

Elena 
temelia 

Casei Republicii cilindrul de 
oțel în care se află perga
mentul ce conține • un vibrant 
mesaj, mărturie neste veacuri 
a inaugurării grandioaselor o- 
pere urbanistice ce se vor 
înălța aici, în inima Capitalei. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceausescu toar-

nă primele cantităti de beton 
Ia fundația viitoarei construcții. 
Asistenta aplaudă indelung.

Acest memorabil moment 
marchează, totodată, si inaugu
rarea lucrărilor de construcție 
a marelui Bulevard Victoria 
Socialismului.

Coloana oficială parcurge 
parte din traseul pe care 
fi construit cel mai important 
bulevard al Capitalei — Vic
toria SocialismuluL Miile de 
bucuresteni fac tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si tovarășei 
Elena Ceaușescu o emoționantă 
primire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
continuat, in cursul după-a- 
miezii. la sediul Comitetului 
Central al partidului. exami
narea aspectelor privind reali
zarea Casei Republicii, a ma
rilor ansambluri arhitectonice 
din acest perimetru al Capi
talei.

Au participat membri și 
membri suplcanti ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., reprezentanți ai organe
lor de partid și de stat ale 
municipiului București, specia
liști in problemele de arhitec
tură si sistematizare.

ZfUmeul final GIU10’&4
In ajunul finalii

PRONOSTICURI REALIZATE PE JUMĂTATE
Franța și Spania în finala lui 

„Euro ’84". Sau, cum remarcă 
agențiile de presă, în majori
tatea lor, „pronosticuri reali
zate pe jumătate", referindu-se 
la faptul că marea favorită, 
Franța, a confirmat anticipările, 
în vreme ce a doua finalistă 
indicată de „calculele hîrtiei", 
Danemarca, nu a reușit să-și 
fructifice șansele. Un amplu

4

Lucescu, care, după partida 
Portugaliei cu echipa pe care o 
conduce, sublinia : «Se spune că 
grupa a doua este mai slabă 
decit grupa întii. Să așteptăm 
semifinalele, vom avea mari sur
prize.» Mircea Lucescu a avut 
dreptate". Mai departe, in a- 
ceeași corespondență din Paris, 
se mai menționează, în privința 
semifinalelor, că ele au fost de

'it V''

SPORTIVI ROMANI
SUCCESE ALE LUPTĂTORILOR 
• Ion Draica ți llie Matei pe 
locul I in Polonia • Dragoș Zur 
învingător Ia turneul din Ceho

slovacia
La tradiționalul turneu inter

național de lupte greco-romane 
„Memorialul Wladislaw Pytlia- 
sinski", desfășurat la Piotrow 
Tribunalskj (Polonia), sportivii 
români au obținut 
succese : Ion Draica (cat. 82 
kg) și llie Matei (90 kg) au cu
cerit primul loc, iar Mihai 
Cișmaș (52 kg) și Constantin 
Uță (62 kg) s-au clasat pe locul 
3.

In turneul internațional de 
lupte libere de la Komarno 
(Cehoslovacia), sportivul nostru 
Dragoș Zuz s-a clasat pe pri
mul loc la cat. 90 kg.

TURNEUL DE SAH 
DE LA HALLE

Turneul internațional de șah 
de la Halle (R. D. Germană) a 
fost cîștigat de Vitali Teșkduski 
(U.R.S.S.), cu 6,5 p din 10 po
sibile, urmat de Wolfgang 
Uhlmann (R. D. Germană) — 
6,5 p, Constantin Ionescu (Ro- 

Jan Ambroz 
6 p, Valeri 

*- 5 p, Paul 
și Lothar 

4,5 p.

PESTE HOTARE

frumoase

mânia) — 6 p, 
(Cehoslovacia) - 
Cehov (U.R.S.S.) 
Stempin (Polonia) 
Vogt (R. D. Germană) — 4,5 p. 
In ultima rundă. Constantin lo- 
nescu l-a învins pe marele 
maestru Lothar Vogt.

TURUL CICLIST 
AL IUGOSLAVIEI

Cea de-a 40-a ediție a Turului 
ciclist al Iugoslaviei, desfășu
rată în 11 etape însumînd pes
te 1 500 km. pe un traseu pre
dominant 
cheiat cu 
iugoslav 
34h.52:58 (medie 
km), urmat de 
săi Primoz Cerin 
Jure Pavlici la 2:43.
cicliștii români, cel mai bine 
s-a clasat Dumitrache 
pe locul 17. la 23-02. 
sportiv din Plopeni 
certe calități de

Ultima etapă a _______
ției. Belgrad — Vukovar (148 
km), a revenit, la sprint, aler
gătorului sovietic Aleksei Ahov 
în 4h.00:40. Cu plutonul frun
taș în același timn cu învin
gătorul. au sosit toti cei 6 
concurenți români.

în clasamentul final pe echi
pe pe primul loc s-a clasat 
Iugoslavia, urmată de U.R.S.S., 
Slovenia. Serbia Iugoslavia 
tineret. Bulgaria. Austria. 
Cuba Italia, formația Meta

muntos. 
victoria 

Bruno

s-a în- 
rutierului 

Buliei — 
orară 41.280 

coechipierii 
la 1:43 și 

Dintre

Ologu 
tînărul 

dovedind 
cățărător, 
competi-

Elveția. Croatia.

DUISBURG

lul Plopeni. 
Olanda etc.

REGATA 
LA CAIAC-CANOE

în ziua a doua a finalelor 
Regatei Duisburg la caiac- 
canoe, echipajul românesc 
Ignat Feodorov — Leon A nane 
s-a clasat pe locul doi în pro
ba de canoe dublu 500 m. cu 
timpul de 1:51,70. după Mirko 
Nisovici — Matiia Ljubek 
(Iugoslavia), campionii mon
diali ai distantei (1:50.03). și 
înaintea echipajului Rada — 
Rusnak (Cehoslovacia) 1:52,95. 
Alte rezultate : K 1 — 500 m : 
McDonald (Noua Zeelandă) 
1:55,71 ; Cl: Jan Pinczura 
(Polonia) 2:09,76 : K 1—F : Rita 
Koban (Ungaria) 2:05,07.

Moment de mare dramatism : portarul danez Ole Qvist este 
disperat. El nu a putut împiedica balonul șutat de Șarrabia 
fă intre in plasă. Așa s-a marcat al 5-lea penalty al echipei Spa
niei, penaltyul care a calificat formația iberică in finala C.E.

Telefoto : A.P.-Agerpres

comentariu al agenției „France 
Presse” subliniază că și imagi
nea privind forța echipelor din 
cede două grupe s-a mai schim
bat după disputarea semifinale
lor, în care reprezentantele gru
pei a 2-a, Spania și Portugalia, 
au făcut o figură atît de fru
moasă încununată cu intrarea 
uneia dintre ele (Spania) in fi
nală. „Constatăm, spune co
mentatorul agenției citate, că 
distanța dintre cele două grupe 
n-a fost așa de mare pe cît 
se părea șl că vervei ofensive 
a echipelor din prima grupă 
cele din grupa secundă i-au 
opus un fotbal realist, adeseori 
mult mai modem și mai efi
cace. Acum, după disputarea 
semifinalelor, ne-am adus a- 
minte de declarația antrenoru
lui echipei României, Mircea

un mare echilibru, disputate Ia 
o înaltă tensiune nervoasă, și 
asta va costa, de pildă, echipa 
Spaniei, care nu-i va putea 
prezenta în finală pe Gordillo 
și Maceda. Ajunși la acest su
biect, să-i cităm pe comentato
rii englezi, spanioli și vest- 
germani, care consideră în scă
dere arbitrajele ; în semifi
nale, atît italianul Bergamo cît 
și englezul Courtney au dat 
multe decizii controversate. Se 
reiau, de asemenea, criticile 
privind decizia U.E.F.A. de a 
menține • cartonașele galbene 
din partidele preliminariilor, 
decizie care — cum se vede 
acum clar — avantajează sin
gura formație care nu a parti
cipat la această fază, selec
ționata Franței.

® „Sînt profund afectat că am 
ratat penalty-ul, care ne-a adus 
eliminarea din finală “ — a spus 
valorosul j creator danez Elkjaer- 
Larsen. El evoluează la S.C. Lo- 
keren, în campionatul Belz;iei, 
unde este unul dintre ataca-nții de 
bază. Are 27 de ani și a îmbră
cat de 38 de ori tricoul reprezen
tativei Danemarcei. Și tot el spu
nea : „Dacă marcam, poate câș
tigam meciul. Eram însă cu totii 
epuizați nervos- .

® Și Sepp Piontek, antrenorul 
echipei Danemarcei, a fost decep
ționat : „O calificare în finală 
sau desemnarea cîștigătoarei unei 
competiții atît de importante să 
fie decisă în urma loviturilor de 
la 11 m nu este soluția cea mai 
fericită prevăzută de regulament. 
Ar fi fost mai corect ca, în caz 
de egalitate, după prelungiri, par
tida să fie rejucată. Păcat ! Am 
pierdut jocul datorită unei linse 
de șansă..
• Miguel Munoz, antrenorul 

Spaniei : „în prelungiri, jucătorii 
mei păreau să fie epuizați fizic 
și psihic. Dar mă bucură că și-au 
regăsit calmul la loviturile de la 
11 m, unde am realizat procenta
jul maxim “.
• Spania va juca în finală fără 

Maceda și Gordillo, suspendați 
pentru două cartonașe galbene. 
Va reintra însă Goicoechea, acci
dentat în meciul cu R.F.G.
• In cele 14 meciuri de pîn& 

acum s-au marcat 39 de goluri, 
plus cele 9 din loviturile de ne- 
deapsă din meciul Spania — Da
nemarca. Dacă le adăugăm și 
acestea, media golurilor pentru 
joc depășește cifra de 3.

© în partida dintre Spania 
Danemarca au fost acordate .... 
mai puțin de 9 cartonașe, un ade
vărat record la un meci, la ac
tuala ediție: de la danezi — Berg- 
green unul galben, al doilea roșu; 
J. Olsen, Elkjaer-Larsen, carto
nașe galbene. Pentru spanioli nu
mai cartonașe galbene : Gordillo, 
Salva, Victor, Maceda și Arco- 
nada.

© Cîteva ecouri din ziarele da
neze apărute luni. Cotidianul 
„Ekstra BIadet“ remarcă „efortul 
extraordinar al reprezentativei și 
mulțumește jucătorilor, care au 
făcut tot posibilul pentru a avea 
o comportare onorabilă. Selecțio
nata a ieșit din competiție, dar 
cu o prestație frumoasă". Ziarul 
„.Aktuelt” consemnează : „Totul 
are un final. La revedere Paris, 
pentru că nu am avut șansa să 
ne calificăm în urma loviturilor de la 11 m*.

meciul de șah

U.R.S.S

pe 
un

Și 
nu

RESTUL LUMII

A ÎNCEPUT TURNEUL DE TENIS DE
LONDRA. După turneul de 

tenis de la Roland Garros, un 
alt mare „clasic" se desfășoară 
în aceste zile, turneul de la 
Wimbledon, un veritabil cam
pionat mondial pe terenuri cu 
iarbă. întrecerile ediției a 98-a 
au fost precedate de mai multe 
tururi de calificare, numărul 
candidaților Ia acest turneu 
fiind în acest an cu mult mai 
mare decît in trecut. Ne folosim 
de acest prilej pentru a-i re
aminti pe ciștigătorii ediției 
trecute a turneului de la Wim-

bledon : simplu bărbați : John 
McEnroe (S.U.A.), .
McEnroe, Peter
(S.U.A.), simplu femei : Marti
na Navratilova (S.U.A.), dublu: 
Navratilova, Pam
(S.U.A.). dublu mixt : Wendy 
Turnbull (Australia) 
Lloyd (Anglia), juniori : Ștefan 
Edberg (Suedia) junioare : 
Pascale Paradis (Franța).

dublu : 
Fleming

Shriver

John

Primele rezultate de ieri 
după-amiazâ (simplu masculin): 
Hlasek (Elveția) — Fibak

PE PISTELE DE ATLETISM
KIEV. In ultima zi a cam

pionatelor U.R.S.S., Olga Bon
darenko a stabilit un non re
cord mondial pe 10 000 m cu 
31:13,78 (vechiul record, 31:27,58. 
aparținea compatrioatei sale 
Raisa Satreidinova). Alte re
zultate : 1500 m : Ravila Aglet- 
dinova 3:59,84, Ekaterina Pod- 
kopaeva 4:00,56, Nadejda Ral- 
dughina 4:00,57 ; MASCULIN : 
înălțime : Valeri Sereda 2,34 m: 
lungime : Serghei Laievski 8.16 
m, Konstantin Semikin 8,14 ; 
3 000 m obstacole : Ivan Kono
valov 8:28,06.

Jackie Joyner 6,65 m, Angela 
Thacker 6,56 m ; disc : Leslie 
Deniz 61,76 m ; MASCULIN : 
1500 m : Jim Spivey 3:36,43, 
Steve Scott 3:36,76, Sydney 
Maree 3:37,02 ; 5000 m : Doug 
Padilla 13:26,34. Steve Lacy 
13:27,72, Don Clary 13:28,62. 
înălțime : 
m 
quist 2,31 
2.28 m.

Steve
Don Clary 1 

Dwight Stones 2,34 
record, Douglas 

m. Milton
Nord- 
Goode

LA WIMBLEDON
(Polonia) 7—5, 4—6, 6—2, 6—1 ; 
Becker (R.F.G.) — Wilenborg 
(S.U.A.) 6—0, 6—0, 6—4, Hol
mes — Feaver (ambii S.U.A.) 
6—1, 6—3, 6—7, 6—2 ; N’duka 
(Nigeria) — Turpin (S.U.A.)
6— 2, 7—5, 7—6, Testerman
(S.U.A.) — Dowdeswell (An
glia) 6—4, 6—3, 6—3, Davis 
Manson (ambii S.U.A.)
7— 6, 6—3.

Londra. In capitala Angliei 
are loc în aceste zile un presti
gios turneu Internațional de șan 
pe echipe. Este vorbrt de meciul 
dintre reprezentativa Uniunii So
vietice — cîștigătoare a ultimei 
ediții a Olimpiadei șahiste — și o 
selecționată a „Restului lumii”. 
După prima rundă ..selecționata* 
conduce cu scorul de 3,5—2,5 p (4 
partide fiind întrerupte), iată re
zultatele Înregistrate : Anatoli 
Karpov — Ulf Andersson (Sue
dia) Întreruptă. Gary Kasparov — 
Jan Tinman (Olanda) 0,5-0,5, Lev 
Polugaevski — Viktor Korcinoi 
(Elveția) 0,5—0.5. Vasili Smlslov — 
Lubonlc Ljubojevici (Iugoslavia) 
întreruptă. Rafael Vaganian — 
Zoltan Ribli (Ungaria) 0.5—0,5, 
Aleksandr Beliavski — Yasser 
Seirawan (SIU.A.) întreruptă, Mi
hail Tai — John Nunn (Anglia) 
0,5—0,5, Iuri Razuvaev — Robert 
Hiibner (R.F.G.) întreruptă. Artur 
lusupov — Antony Miles (Anglia) 
0,5—0,5, Andrei Sokolov — Euge
nio Torre (Filipine) 0—1.

LOS ANGELES. Rezultate 
din ultima zi a trialului olim
pic al atleților americani : FE
MININ: 1500 m : Ruthy
Wysocki 4:00,18, Mary Decker 
4:00,40 (prima înfrângere a ei 
pe această distanță din 1980!), 
Diana Richburg 4:04,07 : lungi
me : Carol Lewis 6,89 m,

LUBLIN.
pionatelor
Giegiel 13,69 ; prăjină : 
kiewicz 5,65 m ; ciocan : 
maszewski 79,42 m.

Ultima zi a 
Poloniei :

cam-
110 mg : 
: Koza-

To-

DUSSELDORF. In ultima zi 
a campionatelor : 400 mg : Ha
rald Schmid 48,92 ; suliță : 
Klaus Tafelmaier 90,10 m: 800 m 
(F) : Margrit Klinger 2:00,61 ; 
greutate: Claudia Losch 19,76 m.

• In preliminariile C.M. (zo
na America Centrale și Carai- 
belor, gr. 2), la Tegucigalpa, e- 
chipa Hondurasului a dispus cu 
1—0 (0—0) de reprezentativa
Panama. Cum in primul meci, 
în deplasare. Hondurasul cîș- 
tigase cu 3—0, s-a calificat, ast
fel, pentru 
competiției.
• Turneul

la Beijing a 
întîlniri : O selecționată a Po
loniei — Tunisia 5—1, R. P. 
Chineză „A" — Selecționata
Beijing 3—1, India — Algeria 
1—0, O selecționată a Iugosla
viei — Shanghai 1—1, Canada 
— Nigeria 3—1.
• Fostul portar al reprezen

tativei r 
Pantelici, 
Franța, la 
întoarce 
juca la Vardar Skoplje.

• Unul dintre marii jucători 
ai Franței, fundașul central de 
la Bordeaux, Marius Tresor,

faza următoare a

international de 
continuat cu alte

Iugoslaviei, Dragan 
care a evoluat în 

i Bordeaux, se va 
în Iugoslavia și va

și-a anunțat retragerea din ac
tivitatea competițională. El s-a 
născut în 1950, în Guadelupa; 
a fost selecționat de 64 de ori 
în prima reprezentativă a Fran
ței, debutînd în 1971 în me
ciul cu Bulgaria. Tip de con
stituție robustă (1,82 m; 80 kg), 
presa îl consideră drept unul 
dintre jucătorii cei mai valo
roși pe care i-a avut Franța 
in ultimele decenii.
• Campionatul Argentinei a 

continuat cu etapa a 13-a. In 
fruntea clasamentului se .află 
Estudianles La Plata cu 21 p. 
O urmează Argentinos Junior 
cu 18 p, Ferroearril — 15 p. 
Racing Cordoba — 15 p, tonte 
cu un joc mai puțin decît li
dera. Cîteva rezultate : 
diantes — Atlanta 2—0. Inde- 
pendiente — Huracan 
PLatense — Argentinos Junior 
2—2, Boca Juniors — River 
Plate 1—1.

• La Shanghai. în meci a- 
mical : S.U.A. — Sarajevo 2—1.

Estu-

1—2,
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