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PLENARA COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, miercuri, 27 iunie, au 
avut loc lucrările Plenarei Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

La lucrări au participat, ca 
invitat*, prim secretari ai comi
tetelor judefene de partid, cadre 
din ministere, instituții centrale 
și organizații de masă, redac
tori șefi ai presei centrale, care 
nu sint membri ai C. C. al 
P.C R.

Plenara a adoptat, in unani
mitate, următoarea ordine de 
Zi :

1. Cu privire la convocarea 
celui de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

2. Proiectul de Directive ale 
Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român cu 
privire la planul cincinal 1986 
— 1990.

3. Raportul cu privire la pro
iectul Planului național unic de 
dezvoltare economică și socială 
a României pe anul 1985.

4. Raportul cu privire la pro
iectul Planului de dezvoltare a 
agriculturii, industriei alimenta
re, gospodăririi apelor și silvi
culturii in anul 1985.

în cadrul lucrărilor, din în
sărcinarea Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., to
varășul Manea Mănescu a pre
zentat Plenarei Comitetului Cen
tral ai partidului propunerea ca, 
la Congresul al XIII-lea al 
partidului, să fie reales în

funcția supremă de secretar ge
neral al Partidului Comunist
Român tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU.

Propunerea ea tovarășul
Nicolae Ceaușescu să fie reales 
in funcția supremă de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român a fost primită cu 
nețărmurită bucurie și satisfac
ție, cu profundă și legitimă 
mindrie. Participanții, in pi
cioare, au aclamat și ovaționat 
îndelung pe cel mai iubit fiu al 
națiunii noastre, scandind, cu 
multă căldură și însufleți
re, „Ceaușescu — P.C.R.l",
„Ceaușescu și poporul!", 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mîndria!"-

Aprobind în unanimitate, din 
toată inima, propunerea făcută, 
cei prezenți au dat expresie 
sentimentelor de fierbinte dra
goste și aleasă stimă ale comu
niștilor, ale tuturor fiilor Româ
niei socialiste față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înflăcărat 
revoluționar și patriot, militant 
de seamă al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, 
personalitate proeminentă a lu
mii contemporane, care și-a 
făcut din slujirea devotată a 
partidului, patriei și poporului, 
a cauzei socialismului și păcii, 
țelul suprem al pilduitoarei 
sale vieți și activități revolu
ționare. Comuniștii, toți oame
nii muncii de pe întreg cuprin
sul țării văd în prezența to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
fruntea partidului, a statului

cea mai sigură chezășie a vii
torului fericit al patriei, a in
dependenței și suveranității ei, 
a edificării cu succes în Româ
nia a celei mai drepte și uma
ne orinduiri cunoscute în isto
rie — orînduirea socialistă și 
comunistă. în această manifes
tare de adîncă semnificație po
litică și-a găsit o nonă și pu
ternică ilustrare unitatea slrin- 
să, indestructibilă a întregii 
națiuni în jurul partidului, vo
ința fermă a poporului nostru 
de a urma cu credință și devo
tament pe conducătorul încer
cat al partidului și statului <— 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ctitorul celei mai înfloritoare 
epoci din îndelungata istorie a 
României.

Insușindu-și în unanimitate 
această propunere. Plenara a 
adoptat Hotărirea Comitetului 
Central cu privire la realege
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secre
tar general al Partidului Co
munist Român, prezentată de 
tovarășul Emil Bobu. membru 
al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.

In cadrul dezbaterilor, au luat 
cuvintul tovarășii Pavel Aron, 
Leonard Constantin, Iosif 
Szasz, Nicolae Mihalaclie, 
Ileana Jalbă, Alexandru N ecu ta, 
Gheorghe Dinu. Florca Marin, 
Ion Lieu, Emerik Szabo, Vasile 
Stoica, Gheorghe Dinu, Gheor
ghe Tepeș. Alexandru Orzață,

(Continuare in pag. a 4-a)

HOTĂRIREA
PLENAREI COMITETULUI CENTRAI

CU PRIVIRE LA REALEGEREA

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN FUNCȚIA DE SECRETAR GENERAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Ro

mân, dind expresie voinței nestrămutate a comuniștilor, a 
întregului partid și popor, in deplină unanimitate, îți în
sușește propunerea Comitetului Politic Executiv privind rea
legerea de către Congresul al XIII-lea al Partidului, in 
funcția supremă de secretar general al Partidului Comu
nist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre, conducător încercat al partidului și 
poporului român, personalitate proeminentă a lumii con
temporane.

Plenara hotărăște ca această propunere să fie dezbătută 
in adunările generale ale tuturor organizațiilor de partid 
din întreprinderi, instituții, unități agricole, in toate confe
rințele organizațiilor de partid comunale, orășenești, muni
cipale și județene.

Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
iși exprimă convingerea că această hotărîre corespunde do
rinței arzătoare și voinței neclintite a tuturor comuniștilor, 

Ia întregului partid, dă glas dragostei cu care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este înconjurat de intregul nostru popor, 
că aceasta constituie un puternic factor de întărire a uni
tății și coeziunii partidului, a încrederii și adeziunii între
gului popor la politica internă și internațională a partidului 
și statului nostru, la înfăptuirea exemplară a hotăririlor isto
rice ce vor Fi adoptate de Congresul al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român, la mersul neabătut al României pe dru- 
Îmul libertății și progresului, al socialismului și comunismu

lui I

O MARE RESPONSABILITATE, O MARE AMBIȚIE: 
VICTORII PENTRU HANDBALUL ROMÂNESC

In sălii de autrciiiimcni eforturi mari pentru cea mal b inâ formâ
Handbaliștii se antrenează 

intens. Pină ieri seară ei rea
lizaseră — de la 27 februarie 
a.c. — 398 de ore de pregătire, 
in același timp susținînd și 10 
intilniri interțări (cu Bulgaria 
30—15. 20—13 și 26—21. CU 
Grecia 31—11, cu S.U.A. 20—19, 
cu R.D. Germană 25—22, cu 
Suedia 24—15, cu U.R.S.S. 
21—18 și cu Elveția 17—14 și 
18—14. deci 10 victorii) și 14 
meciuri cu formații de club, 
care nu intră, desigur, în pal
maresul „tricolorilor" (13 victo
rii și o înfrîngere). Este mult, 
este puțin, este suficient 7 Din
colo . de aprecierile noastre, ni 
se pare mai importantă, la ora 
actuală, opinia antrenorului e- 
merit Nicolae Nedef, coordona
torul pregătirilor echipei na
ționale.

„Cifrele prezentate
de fapt, munca noastră 
ultimul timp. Rezultatele 
putea să ne satisfacă și 
nivel de pregătire, și ea 
de evoluție. Am intîlnit 
versari de mare valoare,
și de nivel modest, planificin- 
du-ni-i in funcție de etapa în 
care ne aflam. Succesele ne-au 
dat încrederea că am muncii 
bine și un puternic imbold 
pentru a ridica ștacheta și mai 
sus. în spatele acestor cifre se 
află, însă, și nemulțumiri. Pro- 
punindu-ne obiective înalte, nu 
sintem satisfăcuți de scăderile 
în joc, îndeosebi de concentra
re, reflectate în rezultate con
tradictorii. Să mă refer, de 
pildă, la „Trofeul Carpați". 
Echipa noastră a jucat slab în

reflectă, 
din 

ar 
ca 

nivel 
ad- 
dar

Regata Snagov la canotaj feminin

ECHIPAJELE NOASTRE FAVORITE
ÎN FINALELE DE AZI

tn atac, Vasile Stingă, cel care în partidele cu Elveția — dis
putate la sfirșilul săptăminii trecute, în deplasare — a înscris 

17 dintre cele 35 de goluri ale reprezentativei României

repriza a doua a intîlnirii cu 
S.U.A., realizind finalmente o 
victorie pe muchie de cuțit, 
pentru ea în partidele cu R.P 
Germană $1 U.R.S.S., forțe de 
prim rang ale handbalului mon
dial, să evolueze bine și să 
ciștige fără dubii... Această in
constanță, această lipsă de mo
bilizare în fața unor parteneri 
mai puțin bine cotați ne obli
gă să acționăm și mai energie

Hristache NAUM

(Continuare în pag. 2-3)

LUPTĂTORI ROMANI PE LOCURI FRUNTAȘE 
ÎN TURNEUL INTERNAȚIONAL 0E LA BELGRAD

La turneul internațional de lupte greco-romane „Memoria
lul Ivanovici", care s-a desfășurat la Belgrad, o frumoasă 

comportare au avut-o sportivii români Gheorghe Savu, cîș- 
tigător la categoria 62 kg, și Ivan Savin, clasat pe locul 2 
la eat. 100 kg.

(prin telefon), 
decor estival.

calificat Doina Ciu-SNAGOV. 27 
într-un frumos 
miercuri după-amiază au în
ceput întrecerile de canotaj fe
minin din cadrul Regatei inter
naționale Snagov. La startul se
riilor eliminatorii, care urmau a 
stabili echipajele calificate 
pentru cele șase finale de 
joi dimineață, s-au aliniat vîs- 
lașe și ramere din Bulgaria, 
R. D. Germană, R. S. S. Ucrai
neană și România.

în proba de 2 vîsle. Elisa- 
beta Oleniue — Marioara Po
pescu (Olimpia — Dierna), 
medaliate cu bronz anul tre
cut la C.M. de la Duisburg, au 
cîștigat fără emoții seria cu 
3:38.47. cel mai bun timp, ca- 
îificîndu-se în finală. Pe locu- (R.S.S. Ucraineană) 
rile următoare; 2. Utte Sehadc 
— Betina Suckow (R.D.G.) 
3:42.36 și 3. Nina Kușnir — 
Natalia Pasenko (R.S.S. Ucrai
neană) 3:46,92. In seria urmă-

s-au
— Veronica Necula (Cea- 
P. Neamț) 3:43,63. Lecie- 

Asia — Neșca Iancieva 
3:54,01. Elena 

Mariana

toare 
canu 
hlăul 
va 
(Bulgaria) 3:54,01. Elena Ai- 
roaiei — Mariana Zaharescu 
(Dinamo) 4:11,17. O cursă deo
sebit de frumoasă au făcut. în 
proba de 2 rame. Elena Ilor- 
vat 
Construcții), 
gint la 
cîștigat 
4:08.20. 
Velev 
4:18,29. 
geta Stoica
Din seria următoare s-au ca
lificat Monica Bach — Dagmar 
Scolz (R.D.G.) 3:35,91. Irina 
Parfenova — Nadeida Lappo 

3:56,93,
Bianca Chiriacescu — George-

Vasile TOFAN

rame.
Rodica Arba (Steaua — 

medaliate cu ar- 
ultimele C.M. Ele au 
seria respectivă cu 

urmate fiind de Silvia 
— Nelia Lescicova 

Istina Calmuc — Geor- 
(Dinamo) 4:25,24.

(Contlnuare In oao î—SI

Pregătirile gimnastelor continuă

ECHIPA ROMÂNIEI SI ECATERINA SZABO ÎNVINGĂTOARE LA MADRID9

• Patru note maiime pentru sportivele românce
într-o nouă 

potențialului 
tlonal, echipa 
feminină de 
României a evoluat. _______
și duminică. în Palatul sportu
rilor din Madrid. în compania 
reprezentativei 3imilare a 
Spaniei. A fost o competiție 
utilă și bine venită cele două 
formații Drezentînd 
xercițiile impuse.
liber alese. Ca si în concursul 
precedent pe echioe. cel cu 
Cehoslovacia. de la Praga. 
gimnastele românce au evo-

verificare a 
său competi- 

reprezentativă 
gimnastică a 

sîmbătă

greșeală 
fața se- 

va- 
a compo- 

și ti-

atît e- 
cît și cele

luat aproape fără 
impunindu-se în 
lectionatei Spaniei prin 
loarea superioară 
zitiilor execuțiilor 
nutei.

Subliniem cu satisfacție că. 
la individual compus, pe pri
mele patru 
samentului 
te românce, dintre care s-au 
detașat din 
Szabo cîstigătoare. 
vinia Agache. 
cui secund, 
te au primit și

locuri ale cla
se află gimnas-

nou Ecaterina 
si La- 

situată pe lo- 
Ambele gimnas- 

note de 10.

Cati Szabo fiind răsplătită cu 
nota maximă la exercițiile 
de la parclele. bîrnâ si sol li
ber ales. In timp ce Lavinia a 
fost notată cu 10 la solul liber 
ales. Un concurs bun au fă
cut. de 
Grigoraș 
clasate la egalitate pe locul trei 
la individual. Iată rezulta
tele tehnice : echipe —
ROMÂNIA 394.50. Spania
388,95 : individual compus t
ECATERINA SZABO 79,55. 
Lavinia Agache 79,35. Cristina 
Grigoraș și Simona Păuca 78.45. 
Laura Munoz 78,10 Ana Manso 
77,95. Mirela Barbă’ată si Mi- 
haela Stânulet 77.85

asemenea. Cristina 
și Simona Păuca.



Marginalii la campionatul de rugby (II)

Dinamo-Întinerire, farul - concentrare, grivița roșie-eficienta,
IATĂ OBIECTIVE PRIORITARE ALE „SECUNDANTELOR" CAMPIOANEI
Chiar dacă s-a desprins, la 

finiș. în campioană, nu în
cape 
a _______ ____
tonul fruntaș al echipelor 
rugby, 
vin 
sale 
tiu. 
pei 
geri 
ua), 
trecerii, 
solidă, 
că. pregătită cu 
si competentă de 
țuianu și Gh. Nica. ce se ba
zează pe un numeros si valoros 
grup de internaționali, incepînd 
cu căpitanul echipei națio
nale. Mircea Parasehiv. mij
locaș cu recunoscută clasă 
internațională. Gh. Dărăban 
și Gh. Caragea. un cuplu de 
excepție pe linia a doua. St. 
Podărescu, o uvertură care a 
Înregistrat în acest sezon o 
vizibilă creștere în ioc. M. 
Aldea. o aripă înzestrată cu 
multă decizie. M. M arches- 
cu, un centru mereu percutant, 
cu totii componenti ai ..na
ționalei". și, alături de ei. 
Enciu Stoica, nu demult nr 
1“ al rugbyului nostru, in cău
tarea vechii forme după gra
vul accident suferit anul tre
cut. P. Borș, redutabil prinză- 
tor. I. Constantin. același 
maestru al loviturilor de pi
cior. M. Zafiescu. C. Gheorghe 
V. Țurlea și toți ceilalți. Din 
această simplă înșiruire de 
nume ne putem da seama că 
Dinamo 
lecție De 
consacrate, 
putindu-si 
ma echipă.
mai noi : __ __________ _ ___
Ion (ei joacă de cițiva ani sub 
culorile dinamoviste). D. Si- 
mion si N. Vereș. Se remar
că. deci, o oarecare lipsă de 
curaj în promovarea tineretu
lui (deși procesul de tmbătri- 
nire e ireversibil), ceea ce 
Constituie —— credem — prin- 
eipalul handicap care, dacă 
azi s-a mai putut com
pensa prin experiență. ar 
putea deveni mîine insurmon
tabil. E timpul să se treacă 
la măsuri...

a terminat anul 
locul HI. la 10 

Dinamo, ceea ce nu 
IntimDlat de multi 

ce ? Echipa Litora-

în campioană.
îndoială că Steaua nu 

..pedalat" singură în blu- 
de 

Cîteva cuvinte se cu- 
așadar. și principalelor 
contracandidate la ti- 
In primul rînd echi- 

DINAMO (doar 2 înfrin- 
în final la Farul si Stea- 

mult timp lidera în- 
E vorba de o echipă 

experimentată, tehni- 
pregătită cu devotament 

competentă de Ion Tu-

contează cu i 
elemente de 

tinerii eu 
face loc In 

Doar ateva _ ___
M, Chirieeneu, Gh

predi- 
mult 
«TCT1 

i pri- 
nume

FARUL 
acesta pe 
puncte de 
s-a mai 
ani. De________ __ _____
lului a pierdut neașteptat ei- 
teva partide, unele dintr-o 
inadmisibilă ușurință. în al
tele fiind victima unor erori 
de arbitraj, și acestea s-au 
resimțit în clasarea finală, 
relativ modestă, la preten
țiile Constantei. Ca elemen
te pozitive se cuvine să tre
cem In contul echipei dobro
gene (ale cărei condiții de 
pregătire au rămas exempla
re) existenta la Constanta In 
tot județul, a unei adevă
rate școli de rugby. Mihai 
Naca. Traian Doiciu. Petre Ia-

TURNEUL ECHIPEI DE RUGBY
Continuînd tradiționalele în- 

tflniri sportive statornicite In
tre cluburile din România și 
Bulgaria, rugbyștii de la Chi
mia Kostimbrod (localitate afla
tă la circa 20 km de Sofi 
clasați pe locul doi In cam
pionatul țării vecine, vor evo-

Petre Motrescu, Gh. 
si

nuseviei
Bucur si ceilalți descoperă 
scot la iveală mereu rugbyști 
unul si unul, cărora le cultivă 
nu numai dragostea față de a- 
cest sport bărbătesc, ci si spi
ritul jocului. Farul a fost în 
ultimii ani „campioana** eseu
rilor (52 în ultimul campio
nat). iar oamenii săi de bază 
(M. Holban. V. Ion. Gh. Flo
re». A. Lungo, A. Pllotsehi, I". 
Motrescu, N. Dinu. R. Bezușcu, 
dintre treisferturi. Gh. Du
mitru. Gh. Varga. S. Galan, FI.

ciziei transformerilor T. Radu 
și T. Tudose, echipa avînd la 
activ doar 9 eseuri, în 18 me
ciuri !

în încheiere, ne manifes
tăm regretul pentru „că
derea" din prima serie a 
două vechi divizionare, am
bele foste campioane naționale. 
Sportul studențesc (antre
nori : Nicolae Ureche si Du
mitru Mihalache), cu mulți 
jucători foarte buni, să-i nu
mim doar pe M. Gurămare 
si D. Cojocaru. si Politehnica

Luptă acerbă in allimuj meci de campionat Dinamo — Steaua 
(9—12). In forjă. înaintașii dmamovifti, cu balonul: Gh. Ion, 

armat de M. Zafiescu; ii te opun Rădulescu și Țepuricăopun Rădulescu ri Țepurică 
Foto : Dragoș NEAGU

MULTE ÎMPIINIRI, DAR Șl UNfLE DEFICIENTE
ÎN ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE MASĂ

Un bilanț ($1 un clasament edificator) Întocmit
de Comisia sport-liirisni a U.A.S.C. București

Constantia. V. Giagiea, Em. 
Grigare, D Masat H Opriș 
Hin înaintare) știu atit de 
bine drumul spre eseu— 
Oe-i lipsește atuad Faru
lui T Mai multă— constanță 
In joc 1

O clasare pe care o putem 
considera drept bună a rea
lizat In acest an R. C. GRI- 
VTTA ROSIE locul IV. la 
egalitate de puncte eu Fa
rul («). Câștigătoare Si a „Cu
pei României", competiții na
țională nr. 2. Grivita Roșie 
(pregătită de Viorel Msraru 
si Rada Demian) a jucat in 
general bine. apropiindu-se 
de cez mai buni. A pierdut 
Insă contactul cu ei deoa
rece se bazează aproape ex
clusiv pe aportul înaintării 
(de bună valoare) : V. Pașcu, 
(A Ion). V. Ileă (E. Pasache), 
D. Bălan — L Stroe. FL Mă- 
căneată — O. Morarii, D. Di- 
neseu. A. Pongraez (excelentă 
această linie a treia !), trei- 
sferturile neridicindu-se nici 
pe departe la aceeași înălțime, 
poate doar cu excepția lui 
AL Marin, debutant (dar cit 
de bun D în acest sezon pe 
postul de fundaș. Din grija 
prea mare de a păstra balo
nul pe înaintare, unde se sim
te tare. Grivita face ade
sea un joc mult prea ..econo- 

ehiar. In care 
prea puțin, 
realizat. In
seama pre-

Timișaara (antrenor Dumitru 
Ianescu), cu o echipă com
plet modificată (prin .păr
țile esențiale") Ambele nu 
ș-au putut mi ne in fotoliile 
de orchestră ale .................. ...
(să Se de vină 
studențească" t).
două va fi luat
Gieria Arad si Rulmentul Bir- 
lad. si ele mai vechi compo
nente ale primei divizii. Dar 
ce să spunem de cele două 
formații bucurestene Vulcan 
si Rapid T Puternice nuclee 
rugbyști ce. pornite la drum 
cu mari si indreotătite speran
țe. s-au poticnit din treaptă in 
treaptă. si au ajuns in eșa
lonul secund, făcind schimb 
de locuri cu Gloria București 
Si Milesvu! Focșani. aceasta 
din urmă — după Metalurgis
tul Cugir — în premieră în 
Divizia ..A". Unde se vede că 
rugbyul proliferează in toată 
tara si că, pentru menținerea 
în rîndul „elitei", singură... 
firma nu mai este suficientă.

Dimitrie CALL1MACHI

Diviziei „A* 
doar „boema 
Locul celor 
de harnicele

La ora de bilanț a anului 
sportiv universitar 1983/81. care 
se încheie, cei peste 60 000 de 
studenti din cele 11 instituții 
de invătămînt superior ale 
Capitalei, se i 
evident progres, 
tiv, 
comisia de resort 
București. Faptele, 
argumentează 
cluzie.

Intr-adevăr, 
exigentelor și 
tuale, studenții 
cei din anii I si II în special, 
s-au _ 
orele de educație fizică, pro
centul celor care și-au trecut 
normele de control este re
marcabil, aproape 98 1a sută, 
in timp ce la startul Comple
xului „Sport și sănătate" s-au 
prezentat mai bine de 40 la 
sută dintre ei. Totodată a scă
zut simțitor numărul celor 
scutiți medicaL Ca un paradox, 
doar IMF mai menține 
procent nefiresc : 12,9 la sută 
(sondaj efectuat la cei 2 354 
de studenti din anii I—II).

Apetitul pentru exercițiu 
fizic fiind deschis, prin lec
țiile de sport, trecerea la ac
tivitățile practice, la com
petițiile și concursurile sub 
însemnele „Daciadei" s-a 
realizat 
rintă. 
tilor a 
aici • 
„Capa 
incipiente 
universitare _ _____ .
si facultăți). în diverse între
ceri eu caracter traditional sau 
specific (pentru cei de ta 
A5.E. — „Cupa studentului e- 
eonomist", pentru studenții de 
ta Institutul de construcții — 
„Cupa Anghel Salignv*. pen
tru medicinisti — „Cupa 
De Carol Davila" si „Cupa De. 
Iuliu Hatieganu*. tn cazul vii
torilor arhitecți — „Cupa Ca
pitelul de aur", precum «i 
Jolitehniada*. „Asroocmia- 
Ufiîor de^ 'oropt" Ja.). Bine 
s-au prezentat studenții din 
Capitală ai tn campionatul ca
tegoriei „Or.oare*. seria stu
dențească. întrecere care 
face trecerea spre perfor
mantă. către cele 23 de sec
ții ale celor 5 cluburi sportive 
universitare din București, 
îndeosebi voleiul (responsa
bil de colectiv. Ilie Răducanu), 
baschetul (Horia Mălușel) 
și handbalul (Stefan An- 
dreescu). Alimentat de com
petițiile sportive de masă 
de la nivelul facultăților, vo-

superior 
prezintă intr-un 
. „Pe plan spor- 

un an rodnic", apreciază 
a U.A.S.C.

realitățile 
această con-

sub imboldul 
cerințelor ac- 

bacureșteni, 
‘ ‘ 1. 

„văzut" mult mai mult ia

un

la 
concursurile 
„Daciadei" 

cu mai multă usu- 
receptivitatea studen- 
fost mai directă. De 
participare masivă la 
anilor I“, în fazele 

ale Campionatelor 
(pe ani de studii

mie". urît __
mingea circulă 
Punctele s-au 
majoritate. pe

CHIMIA KDSTIMBROD (Bulgaria)
lua. incepînd de astăzi, in Ca
pitală, in cadrul unui turneu.

Astfel, in primul meci. „XV- 
le" oaspete va juca cu forma
ția Mașini Grele Olimpia 
București, divizionară as
tăzi, pe Stadionul tineretului, 
de ta ora 17.

omogenitatea co- 
coordonator fiind 
pentru reușitele 
considerate mo-

leiul a avut cea mai rodnică 
activitate, 
lectivului 
definitorie 
întrecerilor,
del pe întregul centru univer
sitar. La celălalt pol se află 
— surprinzător față de intere-, 
sul manifestat de studenti

Clasamentul general întocmit de 
Comisia sport-turism a U.A.S.C. 
București vizînd participarea stu
denților din Capitală la activită
țile sportive de masă : 1. Institu
tul politehnic (responsabil de ca
tedră, conf. I. OprișescU) 275 p.,
2. A.S.E. (co-rtf. M. Tătara) 210 p.,
3. I.M.F. (conf. O. Bănâțan) 
167,5 p., 4. Institutul de construc
ții (conf. Maria Șerban) 174,5 p., 
5. I.E.F.S. 159 p., 6. Universitatea 
157 p., 7. Inst agronomic ,,N»co- 
kre Bâlcescu* 82 p., 8. Inst. de 
arhitectură 82 p.

— fotbalul (Victor Cicu) 
programări și arbitraje 
au nemulțumit si cu 
materială neadecvată 
nuri impracticabile). I 
rințe s-a prezentat 
tletismul (Mugur 
ramură sportivă 
la nivelul centrului 
sitar, cu etape amînate 
au determinat ..ruperea" 
xului compctițional al 
cerilor din cadrul diviziei stu
dențești și a crosurilor de 
toamnă și de primăvară.

Pe ansamblu. activitatea 
sportivă de masă si turistică a 
cuprins 81.30 la sută dintre 
studenții Capitalei. „Sigur, 
se putea realiza și mai mult
— tine să precizeze asist Ion 
Lador, șeful comisiei de re
sort a U.A.S.C. București, dacă 
toate institutele s-ar fi în
grijit să-i aagreaexe ta te-o 
ramură sportivă De toti stu
denții din anii I si II. capitol 
ta eare sintem 
rifi".

Râmine drept 
Dentru viitorul 
vâUmint — cu

Anul 
reiului 
pentru 
a face „
apropierea studenților bă
ieți si fete, de stadion, de sala 
de sport, de a îi prezenți în 
întrecerile „Daciadei", de a 
da viată tripticului învătăiură- 
practică-muncă, la reușita 
căruia exercițiul fizic poate 
aduce — cum s-a verificat — 
o contribuție esențială.

CU 
care 

o bază 
(tere- 

Sub ce- 
si a- 

Frazzei), 
prioritară 

univer- 
care 
flu- 

între-

un deziderat 
an de in- 

o semnificație 
că 1935 va C 

al tine- 
—. cu obligații ferme 
toate facultățile, de 

mult mai mult pentru 
studenților

centru 
international

Tîberîu STAMA

TRAGEREA LA SORII PENTRU NOUA EDIȚIE A „CUPEI ROMÂNIEI" LA HANDBAL
La sediul federației de handbal 

a avut loc tragerea la sorți 
pentru următoarea ediție, 19847 
1985, a „Cupei României". Com
petiția va avea o etapă prelimi
nară, la care nu iau parte for
mațiile participante la campiona
tul Diviziei „A". Va urma etapa 
a H-a, principală, cind vor intra 
ta întrecere și cele mai bune 
formații feminine și masculine de 
handbal din țara noastră, după 
care sînt programate semifina
lele șl finala.

Datele de disputare a acestor 
etape sînt următoarele : etapa 
preliminară intre 20 și 23 de
cembrie 1984, etapa a n-a, prin
cipală, între 18 ; și 20 ianuarie 
IMS, semifinalele se vor disputa 
In zilele de 9 și 10 februarie

(masculin) și 23—24 martie (fe
minin), iar finala ta ziua ” 
februarie (masculin) șl 31 
(feminin).

Iată acum componența 
lor în prima etapă : ■

de n 
martie

serii-

Sibiu, Gloria Bistrița, Trlcotex- 
til Sighet, Constructorul Bala 
Mare, Carpațl Brașov, Voința O- 
dorhei.

I
I
I
1
I
I

AUTO. CULESE DIN cea de a 19-a edi
ție a „Raliului Dunării-Dacia* : • Limite 
ta privința puterii mașinilor din concurs : 
„Renault S Turbo" — 250 C.P., „Tnabant" 
— 50 C.P. • Mașinile „Lada 1600“ speciale 
de raliu au putere dublă față de cele de 
serie — adică IM CJ>. « Mulți alergători 
străini vin cu plăcere, ta mod repetat, la 
raliul nostru: frații N. și I. Bolșin (U.R.S.S.) 
au participat la startul acestuia pentru a 
0-a oară ; cuplul cîștlgător A. Ferjancz — 
J. Tandari (Ungaria) pentru a 5-a oară, 
cfștlfilnd 1 ediții ! ; I. Ciubricov (Bulgaria), 
cu diverși navigatori, de 7 ori. • Înaintea 
startului, pionierii siblenl ofereau pilotului 
șl navigatorului cite o garoafă. Gingășie 
apreciată de sportivi, care aranjau (toți !) 
la bord, cu multă atenție florile primite.
• Legături de familie ; i. ClubrtcOV a făcut 
echipaj cu fiul său P. Ciubricov ; au luat 
startul 4 cupluri de frați : A. și R. Dănescu 
și M. șl L Șanta (România), N. șt I. Bolșin 
(U.R.S.S.) șl H. și P. Vesellnov (Bulgaria).
• Toate (!) echipajele A.S. Auto Mureș — 
3 — au terminat oursa. Intre care unul for
mat din două femei : Iboliya Szots — Mar
gareta Berenyai.

GIMNASTICA RITMICA. CU OCAZIA 
CAMPIONATELOR naționale s-a organizat

o consfătuire metodică pe tema : „Tendințe 
noi pe plan mondial in gimnastica ritmică". 
Referatele au fost susținute de Maria Girbă, 
antrenoarea lotului. Victoria Buruiană și 
Viorica Moceanl, arbitre internaționale. S-a 
relevat că ta mlnuirea obiectelor bagajul 
de exprimare motrică și aranjamentul com
pozițional au atins cote înalte, arbitrajele 
trebuind să se adapteze noilor cerințe.

Subliniem inițiativa federației, sugerînd șl 
altora să organizeze asemenea consfătuiri 
metodice, utUe antrenorilor prezenți la cam
pionatele naționale.

MOTO. RIVALITATE..* SANÂTOASA. 
In campionatuS republican de dirt-track pe 
echipe, „conturile* erau, ta linii mari, ln- 
cheLate toainte de etap^. finală, desfășurată 
duminică pe pista „M-Omcipa lului* din 
Brăila. In consecință, am asistat mai mult 
la o serie de curse de orgoliu, mult apre
ciate de public fiind disputele dintre local
nicii Eugen Botezatu, Gicu Scarlet și steliș- 
tdl Stelian Postolache și Gheorghe Șofran 
(militari în termen), foști colegi de echipă. 
Ei și-au disputat întâietatea cu o ambiție 
rar întâlnită, fumizînd cele mai frumoase 
întreceri ale reuniunii. Un spectator spunea 
ta glumă : „Steliștâi s-au simțit ca... acasă, 
echipa C.S. Brăila trebuind să fie declarată

FEMININ, SERIA I : C.S.M. SI. 
Gheorghe, Filatura Focșani, CFR 
Craiova, Chimia Brăila, Trainica 
Pucioasa, ITB București ; SE
RIA A H-a : Textila Buhuși, Re
lon Săvineștl, Vulturul Ploiești, 
Precizia Vaslui, Didactica Ale
xandria, Industria Textilă Pi
tești ; SERIA A m-a : Cons
tructorul Timișoara, „U“-Farmec 
Cluj-Napoca, Industria Ușoară 
Oradea, Constructorul Hunedoa
ra, Textila Sebeș, Voința Sighi
șoara ; SERIA A IV-a : CSM

tavingătoarea morală a etapei". Spunea, de 
fapt, un mare adevăr...

POLO. O INEDITA ȘI PLĂCUTĂ PRE
ZENȚA In cadrul zonei preliminare Sud a 
„Cupei României" la polo : echipa Construc
torul Feroviar. Formată din juniori ptnă la 
H ani. formația condusă de antrenorul Va
leria Țărâna (fostul jucător al Rapidului) 
a etalat un joc plăcut, lupttad de la egal la 
egal cu adversari mult mal experimentați. 
Cel mai bun rezultat a fost obținut in me
dul cu Progresai (7—7), echipă care, tn ta- 
tîlnirea următoare, a Învins Rapidul cu 
10—9 1 Felicitări !

SCRIMA. AM FI DORIT ca bunei orga
nizări a turneului internațional de table 
„Trofeul Carpațl", de la Brașov, «ă-i cores
pundă șl o popularizare pe măsurii tn mu
nicipiul de la poalele Tfmpel. Astfel, ta cele 
trei zile de concurs ar 11 asistat mult mai 
mulți tineri (șl să na rrttăm eâ aid fiin
țează centrul național de pregătire a tine
rilor candidați olimpică), chiar dacă n-ar ti 
putut concura — numeric — asistența de 
la concertul care a urinat duminică seara 
In Sala sporturilor, la încheierea turneului. 
• S-A OBSERVAT, evident, o creștere a 
capacității competitive a lotului reprezen
tativ, la încheierea unei importante perioade 
de acumulări. Din păcate, s-a observat ți 
o ,Acumulare" nedorită, de nervi, undi se- 
lecțloaiabiH (Frunză, Pantetimonescu, Marin), 
ca și antrenorul Nil ca protestînd des șl ne- 
justlflcat pe marginea deciziilor arbitrilor. 
Să nu se uite că pe planșele marilor con
cursuri asemenea scene sînt total nepermisel

I
I
I

LOTUL « 
INTERESAI 
In cel mai import!

Astă-seară, 
„Arena de box“B 
cunoaște din M 
competițiilor ifl 
lejul este oferit ■ 
rificare a comH 
tului olimpic H 
compania unor ■ 
tași de la clubuiB 
Brăila si Galati.B 
secții din tară. E 
cazie va avea ■ 
dintre „semigrB 
Donici (B. C. GH 
Paisz (Steaua). H 
nuntă o gală ptm 
de interesantă. ■ 
desfășura duc 
program (primi 
componentii lot 
Constantin Tiț<

Pe marginea

DE „SCHIMBI
Inițiat anul 

impulsionarea £ 
tului cu motor 
republican de 
echipe a reunit 
zentantele tuta 
La ediția djru a< 
din cauza uiio 
lităti. doar do 
C. S. Brăila și 
au prezentat fo 
Restul sectulo 
nevoite să co 

combinate.

(Steitaa
Marian Gheorgta 
Sofran). antren 
Steaua. maestru' 
sportului Gbeo 
leseu, și-a conlpl 
cu experimen! 
Dobre, de ta h 
resti. BucureȘte: 
tuit astfel un c 
neînvins in Jo 
etape. „Se șî!^ 
duminică la 
decernarea trico 
pioni, maestri 
Cornel Voictilesi 
federației —" <
echipe exprir 
secțiilor, forța 
La ora actuală, 
de stabilit o ie 
cadrele tehnice 
în ultima vrem 
mîine. Totuși, 
context, cind 
secțiile au avut 
disponibilități, 
fost obligați :

VIERII
MASCULIN, SERIA I : Relon 

Săvineștl, Petrolul Teleajen, ASA 
Buzău, Comerțul Constanța, Arc
tic Găeștl, IMU Bacău ; SERIA 
A n-a : CSU Galați, CSM Bor- 
zești, IEFS București, nRUC Cal
culatorul București, Dacia Pi
tești, Celuloza Brăila ; SERIA 
A ni-a : Tractorul Brașov, E- 
lectromureș Tg. Mureș, Voința 
Sebeș, H. C, Minaur H Baia Ma
re, Metalul Lugoj, Utilajul 
ța Petroșani ; SERIA A 
Unio Satu Mare, Metalul 
Mică, Metalul Hunedoara, 
iorul Baia Sprie, Strungul 
Metalul Bistrița.

In etapa a n-a, principală, la 
care Iau parte și echipele frun
tașe, participante la campionatul 
Diviziei „A", alcătuirea seriilor 
prin tragere la sorți, arată astfel: 

FEMININ, SERIA A : Rulmen
tul Brașov, Rapid București, Do
robanțul Ploiești, _ cîștigătoarea 
seriei a in-a, din etapa prece
dentă ; seria B : Hidrotehnica 
Constanța, AEM Timișoara, Mu
reșul Tg. Mureș, cîștigătoarea se
riei I ; SERIA C : Știința Bacău, 
Confecția București, Progresul 
București, cîștigătoarea seriei a 
TV-a ; seria D : Chimistul Rm. 
Vflcea, TEROM Iași, Textila Za
lău cîștigătoarea seriei a n-a.

(Urmare d

Știin- 
IVia : 
Copșa

Șu- 
Arad,

în perioada car
, — Există ur 

— mai puțin.'i 
între perioada 
a anului olimpi 
ta de acum. Ș 
României a cîș 
vara o mare cc 
feul Spania"), 
rian Dumitru, i 
pe parcursul ței 
în partida ctf 
tunci între c«n 
ficare și prinKi 
miezului de va

REGATA
LA CANO»

(Urmare

MASCULIN, SERIA A : Steaua, 
Politehnica Timișoara, Construc
torul Oradea, cîștigătoarea se
riei a rv-a ; SERIA B : Dinamo 
București, Constructorul Arad, 
„U" Cluj-Napoca, cîștigătoarea 
seriei I ; SERIA C : Carpațl

Știința 
seriei a 

Minaur 
„U“ 

a

Mîrșa, Dinamo Brașov, 
Bacău, cîștigătoarea 
ni-a ; SERIA D î H.C. 
Baia Mare, Minerul Cavnic, 
Craiova, cîștigătoarea seriei 
n-a.

In semifinale, sorții 
următoarele partide :

au decis 
__________  ._____ cîștlgătoa- 
rele seriilor A-C și B-D la fe
minin, iar la masculin, cîștigă- 
toarele seriilor A-B șl D-C. Locu
rile de disputare ale tuturor a- 
cestor faze din „Cupa Româ
niei" la handbal nu au fost încă 
stabilite.

ta Ispas (C.S.W 
Constanta) 3:58 

La 4 + 1 rata 
finală: din ser 
craineană I 3: 
craineană II 3; 
Metalul 3:44,07 
Viitorul-Constri 
3:33,70. Dinamc 
namo II 3:50,51 
jele din proba 
ria I — C.lft 
3:32,97, Metalul 
stanta 3:38,05. 
ta 3:38,30 ; B 
seria sȘ'II-a : I 
3:28,20, Di: 
U.T.A. 3:29,81.

La simplu, 
românească, 1 
probe .fiind 
întrecerile înci
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SCHIMBAREA DIN RETUR POAIE CONSTITUI
ÎNCEPUTUL UNUI AiDU DRUM SPRE... DIVIZIA „A“

ieci de selecție: Georgică Conici — Micloș Paîsz |
jra 18,30, 
Brăila va 
freamătul 

iante. Pri- 
ala de ve- 
ntilor lo- 

box. în 
ilisti frun- 
e box din 

>i din alte 
această o- 
si meciul
Georgică
Si Micloș 

ci. se a- 
țică extrem 
•e se va 
următorul 

nt trecuti 
: muscă : 
— Marin

(Otelul 
Marian 
Șchiopu 

pană

Tîrgoviște) ; ■ 
Fînătan — I 
(B. C. Bră- •

Vișan 
cocoș : 
Nicolae . .
ila) : pană : Nicolae Talpoș
— Gelu Cornea (B. C. Brăila) ; 
semiușoară: Viorel Ioana — 
Tudorel Fîșic (B. C. Brăila) ; 
ușoară : Mircea Fulger — Ale
xandru Constantin (Mașini 
Unelte Buc.) ; semimijlocie : 
Rudei Obreja — Nicolae Costin 
(B. C. Galati) ; mijlocie mică : 
Gheorghe Simion — Nicolae 
Motrogan (Rapid) : mijlo
cie : Doru Maricescu — Viorel 
Neagu (B. C. Brăila) ; grea: 
Paul Golumbeanu — Alexan
dru Mircea (B. O. Brăila) și 
semigrea : Georgică Donici
— Micloș Paisz.

I
I
I
i
I
I

lei campionatului de dirt-track pe echipe I
DI41ll\f“ [BA NEVOIE... ASEAZI! I

Așadar, Petrolul părăsește 
din nou prima scenă a fotba
lului 
listic 
unde 
țării 
unde 
României' 
echipă î 
în toamnă, al optulea campio-

nostru. Un centru fotba- 
cu atîta tradiție, orașul 
ttilul de campioană a 
a poposit de trei ori, 
a strălucit un an „Cupa 

’ i“. rămine iar fără 
în Divizia „A“ ! Va fi,

un golaveraj la fel de impre
sionant : 61—22.

Dar Divizia „A* este, totuși, 
altceva. Divizia „A“ presupune, 
dincolo de scheme, de „trasee” 
și idei, VALOARE, valoarea 
intrinsecă a jucătorilor. Ceea 
ce unii dintre cei ce răspund 
azi în fotbalul ploieștean n-au 
vrut s-o recunoască, ocolind un

%

17. PETROLUL PLOIEȘTI 34 9 718 33 49 25
• A realizat 19 puncte acasă (o pierdut cîte două cu S.C. Bacău, 

Sportul studențesc, F.C. Argeș, Corvinul și Steaua, cîte unul cu F.C. 
Olt, Dunărea C.S.U., F.C. Boia Mare, Politehnica lași și Dinamo) și 
a obținut 6 puncte in deplasare (cite două cu S.C Bacău și Sportul 
studențesc, cîte unul cu F.C. Olt șî F.C. Banc Mare).
• Cel mai bun loc ocupat : 7 in etapa a 2-a ; cel mai slab foc : 

18 de 17 ori.
• Golgeterii echipei : O. Grigore 8 goluri, Catinca 4, Dumitrache 

și Cringașu - cîte 3, Simaciu, I. Toma, Coronara și Călin - cite 
Gălâțeanu, Mariea, Poncu, Lazăr, Cirion, Mocorru, Bvtufei, Ștefan 
1. Gușe — cîte unul.
• Jucători folosiți : 32 ; Butufei 33 de meciuri. O, Grigore 3». Poncu 

28. Mocanu 27, Gălâțeanu 24, Călin 21, 1. Solomon și Bărbuteacu — 
cite 17, Catinca, Cirkm. P. Gușe și t. Toma - câte 16. Simaciu 15. jipa 
și Cojocara-jâte 14. _Stonciu 13, Borz, Dumitrache H șl Moldoveanu

Lazăr -
4, Nîcu-

II
2. 
»■ §

Un maci bun (in retur) al Petrolului și un rezultat surpriză 
2—1 cu Sportul studențesc, la ~

respingind încă un
București. Iată-i pe ploieșteni 

atac al ttudenților
Foto : I. MIHAICA

:ut pentru 
■ității spor- 
campionatul 
t-track pe 
stârt repre- 

secțiilor. 
an insă, 

Indisponibi- 
jecții — 

A.!. Sibiu — 
iții proprii, 

fost 
echi- 
lipsit

Postolache, 
i ’ Gheorghe 
1 clubului 
emerit 

ie 
it i 
111'1 
albi

au 
•tet omogen, 
•^sle patru

~ spus 
după

al 
Voicu- 

efectivul 
Marin 

l Bucu- 
alcă-

■Bb-a 
•ăfia. 
ilor de cam-

5 sportului 
secretarul 

npTonatul pe 
valoarea 

ir colectivă, 
te însă greu 
■hie, întrucît 
au neglijat 
schimbul de 
în actualul 
roape toate 
ai multe 
trenorii 
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sul. Din păcate, am numărat 
pe degete aceste tinere 
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Intr-adevăr. Gheorghe 
fran (Steaua). Nicolae 
ravet. Marius Soaită 
Sibiu). Dan Gașpar 
București) «lin promoția ju
niorilor mari. Dan Bogdan 
(Voința Sibiu). Boris Lazăr 
(C. S. Brăila). Anton Albu 
(Metalul București) Si Ma
rius Zackel (I.P.A. Sibiu), a- 
flați la vîrstă juniorilor mici, 
au cucerit o treaptă pe anevo
iosul drum al consacrării.
acest rezervor de 
...golit neașteptat 
de (doar combinata 
Metalul a terminat 
în formație completă), 
unor rezerve capabile să-i în
locuiască pe titularii 
dentati sau absenți de Ia 
curs dintr-nn motiv sau 
s-a simtit acut la etapa finală, 
de la Brăila, cînd am urmării 
adesea manse în doi. în loc 
de patru alergători, ceea ce a 
scăzut considerabil nivelul 
spectacular al reuniunii. An
trenorii secțiilor Voința Si
biu. C. S. Brăila. U.A. Sibiu 
si Metalul București și-au re
cunoscut duminică vina de a 
fi ajuns în situația de a nu fi 
putut prezenta echipe comple
te, deși au piste proprii pentru 
formarea viitorilor performeri. 
Pînă cînd se așteaptă...... schim
bul de miine* ?

Troian iOANITESCU
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R.Ș.S., și a- 
tițȘ®_ de veri- 
lulrstart ai 

au avut loc

SHAGOV
FEMININ

t pag. 1)■
— C.S.Ș.2Iași
evolua în 
R.S.S. U- 
R.S.S. U-,3o;

47, Olimpia — 
seria a ll-a: 
ii — Dinamo 

3:42,45, Di
lată si echipa- 
4-1vîsle; se- 
2 AS Constanta
- Știința Con- 
>ința — Știin- 
aria 3:39,89 ; 
.S. Ucraineană 
no-Vointa —

i fi o
orita 
fyria

‘a ora

finală 
acestei 
Băcilă.

I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I

— cite 12, A Tomo și Cringașu — cile 11, Libiu 10, Matico ți 
cite 9, l. Gușe 7, Savu, Ștefan și Haralambie — cite 6, Pană 
lesCTi și Nuță — cite J, Botoion - un meci.
• Cartonașe roșii : nici imul.
• Cartonașe galbene : S3 ; cele mai multe : Bututei 5.
• A beneficiat de 4 lovituri de Io 11 m : 2 transformate 

Cringașu), 2 ratate (I. Toma și Bărbulescu) ; a fost sancționată cu 5 
penoftyuri, toate fiind transformate.
• A expediat 407 șuturi, dintre cote 185 pe poartă.

(ambele

I

nat din ultimele douăsprezece 
in care formația ploieșteană va 
trebui să evolueze In eșalonul 
secund.

Petrolul Ploiești în „B* ! Al
tădată, pe vremea lui Dridea I

?i
și Pahonțn, a lui Neaoșa 
Froaea, a lui Marinescu .. 
Topșa, frații Munteanu și Za- 
haria. a lui Tabareea ți Badea, 
Boe și FI. Voinea. Moldoveanu 
și Dumitru Nicolae, Mihai lo- 
nesen și Mocann 
era de neconceput.

Nu intimplător 
toate aceste nume 
ora retrospectivelor campiona
tului 1983/84. De ani de zile, 
la Ploiești n« au mai crescut 
jucători de valoarea celor a- 
mintiți, adică de o valoare com
petitivă, chiar internațională, 
cum erau, cu ani în urmă, 
mulți dintre purtătorii tricoului 
galben-albastru.

în anii din urmă. Petrolul a 
făcut eforturi disperate, a ju
cat 2—3 ani în „B“, a promovat 
și iar a retrogradat, cum s-a 
întîmplat și acum. Anul trecut 
s-a salvat cu greu, dar acum 
n-a mai reușit, A încheiat 
campionatul doar cu 25 de 
puncte, cea mai scăzută cifră 
din ultimele 11 ediții (de „A" 
sau „B"), după ce în 1982 pro
mova în primul eșalon cu 52 
de puncte din 68 posibile și

adevăr de necontestat. Și re
zultatele s-au văzut.

Petrolul a abordat campiona
tul 1983/84 cam cu același lot 
cu care îl terminase greu pe 
cel precedent, cu mulți jucă
tori cu nume, dar în vîrstă 
(Mariea. Borz, Saw, Simaciu).

Se încerca, prin anumite stra
tageme tactice, să se acopere 
atitea posturi deficitare, mai 
ales în atac, unde drumul pînă 
la poarta adversă se arăta în
tortocheat, iar ‘ *’ ■ ' ’
alarmantă. Și cum echipa 
mergea, 
trenorii 
Cuplul 
căpătat 
Maroși. 
mergea _ _ 
lui. și a fost schimbată și ea...

La capătul atîtor frămîntări, 
Petrolul a încheiat turul de 
campionat cu un bilanț incre
dibil : două victorii. 4 egalități, 
11 infrîngeri, doar 13 goluri 
marcate. 32 primite și NUMAI 
8 PUNCTE!

In prin '■vară au urmat alte... 
restructurări. Noul antrenor, 
P. Dragomir, a „lăsat la va
tră* un grup masiv de jucători 
cu nume, dar fără randament 
(Haralambie, Cojocaru, L Te
ma. Bon, Simaciu, Libia, N. 
Lazăr etc.), a apelat iar la 
echipe din județ — Metalul 
Plopeni. Chimia Brazi — și a

ineficacitatea 
nu 

nu mergeau nici an- 
și ei au fost schimbați. 
Mateianu—Oprișan a 

altă formulă. Oprișan— 
Nu mergea echipa, nu 
nici conducerea clubu-

avut curajul (de fapt, ce trai 
putea face ?) să promoveze ti
neretul în masă, jucătopi fără 
nume, dar ambițioși, aducîno 
pe scena Diviziei „A“ pe 
frații Gușe, Ștefan. Cîrlan, Ca- 
tinca. A dat mai mult credit 
lui Jipa, Mocanii, Moldoveanu, 
O. Grigore, Călin, pe care i-a 
așezat în jurul „bătrînilor* 
Bărbulescu și Cringașu. Cu ei. 
Petrolul a început marea sa 
aventură de primăvară, în care 
a reușit să obțină 17 puncte și 
un golaveraj pozitiv, 20—17. 
Insuficiente însă pentru salva
rea care, pînă la accidentul cu 
Corvinul, părea, totuși, posibi
lă, și care îi... speriase pe unii. 
In retur, refăcută mai ales 
psihic, Petrolul a fost o cchf- 
pă. Dacă va lucra serios șî 
dacă va fi sprijinită de cei ce 
răspund de destinele ei, ea 
poate să învingă amărăciunea 
retrogradării și să revină in 
Divina „A“. Excel;......1 public 
ploieștean, prezent mereu pe 
stadionul plin pînă la refuz, 
merită o asemenea răsplată.

Constantin ALEXE

acest lucru

am amintit 
acum. la

LA 72 DE ANI,
Există cîțiva antrenori in 

vîrstă, oameni cu mulți ghio
cei la tîmple, care merită toa
tă stima, tot respectul 
considerația celor ce 
fotbalul, oameni care 
lor viață au slujit, cu 
ment și pasiune nestinsă, cel 
mai îndrăgit dintre sporturi. 
L-au practicat cu mulți ani in 
urmă, Înainte de război, și au 
fost jucători foarte buni, apre- 
ciați la vremea respectivă. Unii 
dintre ei au ajuns să joace și

și toată 
iubesc 

Întreaga 
devota-

MIJLOCUL MICUȚILOR JUCĂTORI

Descoperitorii de talente

lae Gorgorin. Este cazul fos
tului stelist Francisc Fabian ; 
și al hunedoreanului Dumitru 
Pătrașcu sau al piteșteanului 
Leonte Ianovschi, prin mîinile 
cărora au trecut zeci de jucă
tori care au ajuns pînă in vîr- 
ful piramidei fotbalului. Stră-

intîlniri de verificare cu repre
zentativa Ungariei. (Acum el« 
sînt programte la 6 iulie, la 
Debrețin, și la 8 iulie, la Ora
dea). Ne amintim, desigur, că 
în ’80, între „Trofeul Spania" 
și J.O. echipa și-a pierdut din 
forma sa sportivă. Ce ați în
treprins acum pentru ca lucru
rile să nu se repete, pentru ca 
după „Trofeul Carpați" 
României să cunoască o 
ascensiune de formă, de 
loare ?

— Deși nu ne-a făcut

echipa 
reală 

va-

plă
cere, amintirea acelei perioade 
ne-a dominat. Cu toate că in 
aparență lucrurile se petrec 
aidoma, pregătirea a cunoscut 
restructurări esențiale. Asupra 
perioadei actuale acționează cu 
forță crescută etapele anterioa
re, jucătorii fiind bine pregă
tiți fizic, tehnic și tactic. Suc
cesul de la „Trofeul Carpati" 
ne-a ambiționat și exigențele 
antrenamentului au crescut la 
toți factorii. Lucrăm mult 
individualizare, la finisări, 
creșterea valorii fiecărui jucă
tor pentru ca echipa să obțină 
un nivel și mai ridicat. Vi
zionăm la video partidele re-

la 
Ia

cente dintre R.F.G. și Iugo
slavia, Polonia și Iugoslavia, 
precum și meciurile de Ia cam
pionatul mondial din *82, mai 
ales pentru a ne înarma psihic, 
pentru a ne demonstra nonă 
înșine că nu există adversar de 
netrecut în condițiile în care 
vom ști să ne autodepășim, să 
pornim cu gîndul că trebuie să 
învingem. In perioada '80—’84 
echipa 
nurile 
atunci 
— dr. 
poate 
este valid, apt de eforturi 
xime.

Lotul a intrat în sala 
antrenament. îl însoțim, 
turf de antrenorii Nicolae 
def, Radu Voina și Cornel 
nu. de dr. Eugen Craioveanu, 
de metodistul prof. Mihai Co
jocaru. Parcă pentru a confir
ma opiniile antrenorului fede
ral, băieții muncesc cu mare 
seriozitate la fiecare exercițiu, 
repetă cu răbdare și înțelege
re cînd li se cere, sînt pătrunși 
de importanța momentului, d 
marea responsabilitate pe care 
o au — aceea de a călca pe 
urmele înaintașilor, de a con
tribui la îmbogățirea palmare
sului handbalului românesc.

’80—’84 
a crescut pe toate pla- 

și — spre deosebire d- 
(iată, sînt și deosebiri !) 
Eugen Craioveanu vă 

confirma că întreg lotul 
ma

de 
ală- 
Ne- 
Pe-

RAI IA Dl SIAi LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Miine, 29 iunie, are loc trage

rea excursiilor la LOTO. Se pot 
cîștiga autoturisme „Dacia 1300“, 
excursii în U.R.S.S. și bani. Pen
tru această tragere, doar astăzi 
se mai pot procura bilete cu nu
merele preferate, în ziua tragerii 
ele vînzîndu-se numai gata com
pletate. Depunerea duplicatelor 
biletelor cîștigătoare se va face 
pînă marți 3 iulie la ora 13 (în 
orașele reședință de județ) și

ptoă luni 2 iulie la ora 13, în ce
lelalte localități.
• De la 1 iulie începe o nouă 

• competiție fotbalistică, avînd sco
pul de a menține interesul pen
tru concursurile PRONOSPORT șl 
in sezonul vacanței. Este vorba 
despre CUPA DE VARA, în care 
vor evolua 36 echipe selectate de 
F.R. Fotbal. Datele la care se vor 
desfășura partidele sînt : 1 iulie, 
8 iulie, 15 iulie, 29 iulie, 5 august 
și 12 august. Deci, ' primul con-

în echipa națională, iar pe a- 
tunci, o partidă a reprezenta
tivei țării constituia un mare 
eveniment sportiv și, pentru 
cei în cauză, pentru „tricolori" 
— un examen suprem al con
sacrării lor fotbalistice. Apoi, 
cu trecerea timpului, au deve
nit antrenori, deși ar fi putut 
profesa și alte meserii. Dar 
„boala fotbalului* a fost mai 
tare și „microbul* prea puter
nic pentru a mai putea părăsi 
gazonul terenurilor. Așa 
s-au dedicat activității de 
trenor, de descoperitor de 
lente. Și au început cu o 
nacitate neobișnuită să le 
ute și să le îndrume pașii, 
pe cărările fotbalului, cit și pe 
drumurile vieții, dîndu-le îna
inte de toate ca exemplu pro
pria lor carieră. Este cazul fos
tului rapidist Ioan Costea ; și 
al celor doi antrenori care s-au 
înțeles atît de bine în fru
moasa grădină din strada dr. 
Staicovici, Ioan Kluge și Nico-

că 
an- 
ta- 
te- 
ca- 
atît

daniile lor, ale acestor anonimi, 
au primit răsplata supremă, 
conferindu-li-se titlul de antre
nor emerit.

Și iată că, receni, un alt an
trenor, unul septuagenar, unul 
care toată viața lui a activat 
numai la copii și juniori, și nu
mai la un club, Sportul stu
dențesc, a primit această dis
tincție : Ion Morărescu. L-am 
căutat acasă pentru a-1 felicita. 
Soția, aproape plingind, ne-a 
comunicat că-i in spital, sufe
rind. Și nu cu mult timp în

urmă ne vizitase la redacție ! 
Am revenit după cîteva zile și 
se afla acasă... Ne-a spus c-a 
trecut prin clipe grele, că me
dicii i-au recomandat liniște, 
c-ar fi bine să se odihnească. 
„Dar pot ? ne-a întrebat, pu- 
nîndu-și, de fapt, retoric în
trebarea. Nu, nu pot, a răs
puns decis, așa că dc-o fi să 
mor, o să mor pc teren, in mij
locul copiilor mei..."

Copiii Iui.« Cei pc carc-i pre
gătește în microccntrul clubului 
Sportul studențesc din cartierul 
Bereeni, strada Brincoveanu (în 
fotografia alăturată sini o par
te dintre ei) și căruia el iTa 
pus bazele intr-un mod foarte 
simplu. „Am luat o minge, te
renul viran era, le-am arun
cat-o copiilor, erau vreo 4—5, 
ei au început®^» joace și nu
mărul lor s-a înmulțit de Ia o 
zi la alta. Nu mi-a rămas decît 
să-i legitimez pe cci mai do- 
U4i. Iar printre ei s-au aflat 
și frații Rada, dc exemplu. Cel 
mai mare a ajuns la Rapid, a 
devenit un jucător bun, mă 
bucur pentru cl, așa cura m-am 
bucurat pentru succesele tutu
ror celor care 
mie elevi, unii mai mult, alții 
mai puțin, ca Angelcscu, Va- 
sile Alexandru, Florea. Cioacă 
și mulți alții’.

Ne-a virbit mult despre ei și 
mai ales despre „ăia micii, ca
re vin cu inima deschisă să 
învețe fotbalul”. Nu ne-a vor
bit deloc despre titlul primit. 
Tot așa cum, la rîndul lor, nici 
Costea, nici Klugc, nici ceilalți 
nu ne-au vorbit, păstrînd, cu 
toții, modestia pentru care îi 
prețuim, cu atît mai mult.

taureniiu DUMITRESCU

mi-au fast și

DIN ACTIVITATEA JUNIORILOR

curs PRONOSPORT din atractiva 
..Cupă de vară* — duminică 1 iu
lie l Participați cu cit mai multe 
variante de pronosticuri 1

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 27 IUNIE 1984
EXTRAGEREA

24 45 37
EXTRAGEREA

16 42 7 44
FOND TOTAL

I : 33 19 38

41

DE CÎȘTI-
GURI : 850.174 lei, din care 
50.313 Iei report la categoria 1.

• LOTUL PENTRU „TURNEUL 
PRIETENIA*. Prima întrecere in
ternațională în care vor fi anga
jați juniorii noștri „tricolori" este 
„Turneul Prietenia", competiție 
tradițională, organizată în acest 
an de federația de fotbal din Un
garia, în ultima decadă a lunii 
iulie.

In vederea unei cit mai bune 
participări la această întrecere, a 
fost alcătuit un lot lărgit de ju
cători. Iată-1 : Zlotea, Bojoacă, 
Leu, Bănuți, Manase, Moldovan, 
Gh. Radu, Cirstea, Avasicii, Mi- 
hall, Goian, Drăghici, ~~~ ~ "
Năstase, Pistol, Lupu, 
Chircă, Nuță, Bobaru, 
Alexandru, Proșteanu, 
Szolt, Harșani și Topolinscbi.

Intre 1 și 14 iulie, lotul se va 
pregăti în București, după care 
antrenamentele vor fi continuate 
la Arad, de unde echipa se va 
deplasa în Ungaria.

« AZI, PRIMELE MECIURI ALE 
TURNEULUI FINAL (juniori II). 
Se cunosc cele 12 echipe care își 
vor continua disputa pentru cuce-

Mărgărit, 
Pologea, 
Henzel, 
Zamfir,

rirea titlului de campioană repu
blicană la categoria juniori II. 
Conform regulamentului, aceste 
formații, care au reprezentat în 
campionat divizionarele „C“ res
pective, își vor disputa titlul în 
două faze. Mai întîi în trei grupe 
zonale (numai meciuri tur), după 
care cîștigătoarele vor forma o 
altă grupă, cea finală, care va de
semna echipa campioană. Iată 
componența grupelor :
• LA VATRA BORNEI :
Minerul Vatra Dornel, Proleta

rul Bacău, Victoria Tecuci și Po
iana Cîmpina.
• LA TIMIȘOARA î
Chimia Găești, Electroputere 

Craiova, Mecanică fină București 
și U.M. Timișoara.
• LA ARAD :
Strungul Arad, Arieșul Turda, 

Metalul Aiud și IlC.I.M. Brașov.
Meciurile din aceste grupe pre

liminare sînt programate incep’nd 
de astăzi pînă la 30 iunie, iar 
turneul final propriu-zis se va 
desfășura la Arad, în zilele de 
3—4—5 Iulie.



PLENARA C.C. AL P.C.R.
(Urmare din pag I)

Stefania Ionescu. Cornel 
Pacoste, Radu Bălan. Stei an 
Rab, Gheorghe Pană.

1. In legătură cu primul 
punct de pe ordinea de zi. ple
nara a adoptat în unanimitate 
Hotărîrea cu privire la convo
carea Congresului al XIII-Iea 
al Partidului Comunist Român.

Elaborate pe baza indicațiilor 
și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușcscu, documentele 
dezbătute de plenară fixează, 
cu vigoare și clarviziune știin
țifică, obiectivele și nivelurile 
ce vor fi realizate în anul 1985, 
în următorul cincinal, care des
chide o perspectivă largă și lu
minoasă progresului continuu al 
țării, marcind trecerea ei in
tr-un stadiu nou de dezvoltare 
economică și socială.

Dezbaterile au pus în eviden
tă că aceste documente ilus- 
',»ază cu putere justețea si 
realismul politicii partidului 
nostru, rolul esențial al gin- 
dirii creatoare, novatoare a 
tovarășului Nicolae Ceausescu, 
in elaborarea și înfăptuirea a- 
cestei politici, al cărei _ scop 
fundamental îl constituie în
florirea necontenită a patriei, 
bunăstarea întregii societăți, 
dezvoltarea multilaterală a o- 
mului. ,

2. Plenara a examinat și a- 
probat. in ananimitate. Proiec
tul Directivelor Congresului al 
XIII-Iea al Partidului Comunist 
Român cu privire la dezvolta
rea economico-socială a Româ
niei in cincinalul 198S—1990.

Adoptind in unanimitate o- 
bieciivele. sarcinile si indica
torii cuprinși in acest docu
ment, plenara, la propunerea 
tovarășului Nicolae Ceausescu, 
a hotărit ca Proiectul de Direc
tive să fie îmbunătățit pe ba
za observațiilor și propuneri
lor formulate in cadrul dez
baterilor, și completat cu un 
capitol privitor la dezvoltarea 
social-cconomică a tării pină 
In anul 2000. Plenara a hotărit 
ca documentul să fie dat pu
blicității, supus spre dezbatere 
partidului, intregului popor, ur- 
mînd ca, apoi, să fie exami
nat si adoptat de cel de-al 
XIII-Iea Congres al Partidului 
Comunist Român.

3. Comitetul Central a anali
zat și aprobat Raportul cu pri
vire la proiectul Planului na
țional unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a Republicii So
cialiste România Pe anul 1985.

TURNEUL DE LA WIMBLEDON
WIMBLEDON. Au continuat 

Întrecerile primului tur din 
cadrul „Internaționalelor" An
gliei, la Wimbledon : simplu 
romei : Pam Shriver — Eva 
Pfaff 6—0, 6—4» Jo Durie — 
Kim Jones-Schafer 6—2, 6—7. 
6—0, Kathy Horvath — Ginny 
Purdy 6—3, 6—4, Sue Barker
— Rene Mentz 2—6, 6—4. 6—4, 
Barbara Potter — Catherine 
Suire 7—5. 6—3, Iva Budarova 
—- Marcella Masker 7—6, 6—2. 
Andrea Temesvari — Jaime 
Golder 6—4, 6—1, Hana Man- 
dlikova — Elena Eliseenko 
6—1. 6—0, Claudia Kohde — 
Barbie Bramblet 6—1, 6—4, 
Lisa Bonder — Joanne Louis
2— 6, 6—3, 6—3, Qhris Evert 
Lloyd — SabrinA Goles 6—1. 
6—1; simplu bărbați: Wilander— 
Stewart 6—4, 6—4, 6—7. 7—5. 
Gilbert — Fleming 4—6, 4—6, 
6—4, 6—2, 6—3, Arias — Mitton
3— 6, 6—3, 6—2, 6—4. Gerulaitis
— Giammalva 3—6, 6—1, 6—1, 
6—7, 7—5, Smid — Stefanski 
6—4. 6—7. 0—6. 6—4, 6—2.

RECORD MONDIAL
LA 100 m FLUTURE

INDIANAPOLIS. în cadrul 
concursului de selecție a îno
tătorilor americani a fost în
registrat un nou record mon
dial la 100 tn fluture : Pablo 
Morales (19 ani) a fost crono
metrat în 53,38 s (v.r. 53,44
Matt Gribble — 1983). Alte re
zultate în probele masculine: 
490 m mixt : Jeff Kostoff 
4:21,37. Jesse Vassallo 4:21,48. 
Jeff Float 4:22,74, 100 m f 
lure : Morales 53,38. Matt 
Gribble 54,07, David CoweU 
54,42 ; în probele feminine : 
200 m liber : Cynthia Wood
head 2:00.11, Mary Wayte
2:00.15, Marybeth Linzmeier 
2:00,65. 200 m bras : Susan
Rapp 2:31,54 — record național, 
Kim Rhodenbaugh 2:34,91.
Terry Baxter 2:35,26. Tracy
Caulkins 2:35,29.

Plenara a dat o înaltă apre
ciere contribuției hotăritoare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la elaborarea și aplicarea celor 
mai corespunzătoare soluții pen
tru accelerarea progresului eco- 
nomico-social al patriei.

Comitetul Central a subliniat, 
in acest cadru, aportul deter
minant al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la fundamentarea Di
rectivelor Congresului al XIII- 
Iea al partidului și proiectelor 
de plan pe anul 1985, documente 
de mare insemnătate, care pun, 
incă o dată, cu pregnantă. în 
evidentă spiritul revoluționar, 
novator șl inalia răspundere co
munistă cu care secretarul ge
neral al partidului abordează și 
soluționează problemele majore, 
complexe, ale dezvoltării pre
zente și viitoare a patriei.

In încheierea lucrărilor Plena
rei a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului gene
ral a! partidului, președintele 
Republicii, a fost urmărită cu 
deosebită atenție, cu deplină a- 
probare și profundă satisfacție, 
fiind subliniată, in repetate rin- 
duri, cu puternice și îndelungi 
aplauze, cu urale și ovații,

★
Comitetul Central al Partidu

lui Comunist Român iși expri
mă deplina convingere că docu
mentele adoptate vor fi primite 
ca profundă satisfacție și legi
timă mindrie patriotică de co
muniști, de toți oamenii mun
cii, că întregul nostru popor, 
strins unit în jurul partidului, 
al secretarului său general, va 
acționa cu înaltă răspundere șl 
exemplară dăruire pentru înde
plinirea integrală a prevederilor 
de plan pe 1984 și pe anul ur
mător, asigurind astfel cele mai 
bune premise înfăptuirii cu suc
ces a obiectivelor viitornluj cin
cinal.

Plenara adresează eroicei 
noastre clase muncitoare, țără
nimii, intelectualității, tuturor 
oamenilor mnneii chemarea ca, 
strins uniți in jurul partidului, 
al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, să 
intimpine marile evenimente po
litice ale aeestui an — gloriosul 
jubileu de la 23 August și Con
gresul al xm-lea al Partidului 
Comunist Român — eu noi ți 
strălucite realizări in infăptni- 
rea politicii partidului, in în
florirea multilaterală a patriei 
socialiste, in ridicarea țării pe 
trepte tot mal înalte de civili
zație și progres.

PE PISTELE DE ATLETISM
HELS1NKL „Memorialul

Paavo Nurmi", 1500 m : Omar 
Khalifa (Sudan) 3:38,14 ; 110
m.g. : Gyorgy Bakos (Ungaria) 
13,70 ; 3 000 m obstacole : Grae
me Fell (Anglia) 8:30,23 ; 5 000 
m : Mark Nenow (S.U.A.) 
13:41,22 ; 800 m : Binko Kolev 
(Bulgaria) 1:47,22 ; înălțime : 
Eddy Annijs (Belgia) 2,21 m ; 
triplusalt : Hristo Markov (Bul
garia) 16,76 m ; greutate : Au
gust Wolf (S.U.A.) 21.23 m; 
ciocan : Juha Tiainen (Finlan-

MECIUL DE ȘAH 
U.R.S.S. - „RESTUL LUMII*’

LONDRA. Au fost jucate 
partidele întrerupte (din runda 
I.,și a H-a) din cadrul meciu
lui de Șah dintre reprezentati
vele masculine ale Uniunii So
vietice și „Restul lumii". Iată 
rezultatele : Karpov — An
dersson 1—0 (partida a durat 
10 ore și jumătate !). Betiavski 
— Seyrawan 1—0. Smislov — 
Ljubojevid 0—1, Razuvaev — 
Hiibner 0.5—0,5, Tukmanov — 
Ljubojevid 0—1, Razuvaev — 
Hiibner 0,5—0,5, Sokolov — 
Torre 1—0.

TURNEUL DIN POLONIA
VARȘOVIA, 27 (Agerpres). 

— In turneul internațional fe
minin de la Piotrkow Tribu- 
nalski, după 6 runde in dasa- 
ment conduce Liu Șiulan (R.P. 
Chineză) cu 4,5 p urmată de 
Larica Muhnik (U.R.S.S.) 4 p, 
Lidia Semenova (U.R.S.S.) 3
p (2). Eiisabeta Polihroniade 
(România) 3 p (1) etc. în run
da a 6-a Polihroniade a remi
zat cu Erenska Liu Șiulan a 
ciștigat la Szmacinska. Seme
nova a învins-o pe Jagodzins- 
ka, Sosnowska a pierdut la 
Brusztman.

•Pfcrneul Final jgî
Aseară, in finala campionatului european de fotbal

TITLUL CONTINENTAL, PRIMA DATA 
LA PARIS: FRANȚA - SPANIA 2-0

PARIS, 27 (prin telefon). 
„Euro ’84“ și-a tras cortina 
miercuri seara, pe frumoasa 
scenă pariziană „Parc des 
Princes". într-o ambiantă foar
te frumoasă După 16 zile de 
întreceri. turneul final urma 
să-și desemneze cîștigătoarea. 
în fata unui stadion plin. a 
milioane de telespectatori din 
toate colturile lumii, sub ochii 
a 1200 de ziariști de speciali
tate s-au aflat în ultima gală 
Franța, tara organizatoare, 
marea favorită, si Spania, ma
rea revelație, echipa care stri
case ..finala computerelor", eli- 
minînd senzațional reprezenta
tiva R.F. Germania, campioana 
europeană „en titre". Chiar da
că n-au mai existat dramati
cele momente din semifinale,

FILMUL
Chiar dacă avea palmaresul de 

partea sa (14 victorii față de 
cele 4 ale gazdelor), echipa spa
niolă intrase in teren fără două 
piese grele (Maceda șl Gordillo), 
handicap pe care a încercat să-1 
facă uitat prlntr-un joc prudent, 
cu o linie de cinei fundași, Ca
macho fiind trecut in fața apără
torilor ca „vameș*, șl cum ma
rea favorită. Franța, nu se va 
descurca In fața marcajului strict 
la „centrii săi vitali*, cel patru 
mijlocași. In prima repriză marile 
ratări stnt ale spaniolilor. Prima, 
chiar In min. 5. cînd Santillana 
a trimis pe lingă poartă din apro
piere. Replica franceză nu are 
nerv și numai cursa Iul Bellone 
(min. 12) e mal periculoasă. Jo
cul mal mult de centrul terenu
lui convine oaspeților care declan
șează contraatacuri foarte tăioase: 
cel mai periculos, în min. 2», elnd 
opriți prin fault la 30 m, el exe
cută lovitura liberă, Santillana n 
deschide excelent pe Victor, 
care, din fața careului mic, tri
mite cu capul alături semntnd 
cea mal mare ocazie. Și echipa 
Iul Munoz se „vede* și in atac, 
unde va rata. Insă, in min. 27 
prin Francisco șl. în special, tn 
min. 32 cînd Senor II bătuse pe 
Bats, Insă Battiston a răsărit mi- 

da) 80.88 m ; suliță : Tom Pe- 
tranotf (S.U.A.) 89,36 m.

VASTER AS. Cele mai bune 
rezultate din concursul de 
marți seara, din localitate : 400 
m : Okot (Uganda) 46,38 m ; 
400 m.g. : Nyberg (Suedia) 
50,94 ; greutate : Tallhem (Sue
dia) 20,00 m ; sulița : Elden- 
brink (Suedia) 87.08 m.

• Cele mai bune 10 rezul
tate mondiale ale sezonului la 
1 500 m (feminin) : 3:58,1 DOI
NA MELINTE (ROMANIA), 
3:59,19 Mary Decker (S.U.A.), 
3 59,84 Ravilla Agletdinova 
(U.R.S.S.), 4:00.18 Ruthy Wysocki 
(S.U.A.), 4:00,56 Ekaterina Pod- 
kopaeva (U.R.S.S.). 4:00,57 Na- 
dejda Raldughina (U.R.S.S.), 
4:01,38, Ulrike Bruns (R.D.G.), 
4:01,7 FIȚ A LOVIN (ROMA
NIA), 4:01,81 Zola Budd (An
glia), 4:01,85 Natalia Artiomova 
(U.R.S.S.). 

de tn „ICARir MODERNI
Inginerul francez Alexandre Gustave Eiffel (1832-1923) a fost la timpul 

sâu printre cei — puțini — care ou susținut cu ardoare utilizarea meta
lului in diferite construcții. Intre nenumăratele sale creații, cea mal 
reprezentativă este, desigur, faimosul turn parizian, care-i poartă numele. 
„Le Tout Eiffel**, simbol ai capitalei Franței, a cărui formă constituie re
zultatul unei... ecuații matematice, a fost construit, in întregime din 
metal, între anii 1887 și 1889, fiind multă vreme, cu cei 305 m ai săi, 
cea mai înaltă construcție din Europa. Acest turn o fost de a lungul 
anilor „obiectiv" de seamă pentru destui „sportivi" care au încercat 
fie să-l escafadeze ca pe vîrful unul masiv muntos, fie să-l traverseze, 
In zbor, cu avionul, printre urlașele-i picioare, fie, pur șl simplu, ca 
niște „icari" moderni să se arunce de sus, cu fel de fel de aripi... 
Unii au reușit, alții Insa, poate cel mal mulți, și-au zdrobit oasele.... 
Cu toate acestea, tentativele, ou continuat, deși autoritățile au interzis 
categoric orice fel de încercare de acest fel, pe care, mal mult, prin 
fel de fel de mijloace, s-au străduit să le oprească.

Și totuși... De curînd. iată, comunică o depeșă a Agenției France 
Presse, o pereche de englezi o sărit de Io etajul al treilea al Turnului, 
folosindu-se de o aripă zburătoare, și sub privirile înmărmurite a sute 
și sute de spectatori ocazionali, au aterizat cu bine pe peluza din ve
cinătate, pe celebrul ,,Champ de Mars" I Acest zbor constituie un 
„record" căci anterior, în 1977, cascadorul Alain Pagnoud a realizat 
și el un zbor cu o astfel de aripă, dar a sărit numai de la primul 
etaj I Oricum cazul a stirnit multe discuții, direcția Societății 
de exploatare o Turnului fiind cea . mal prozaică șl. deplîngînd. public, 
acest... incident I

Romec VILARA

cu prelungiri si penalty-uri. 
finala a plăcut, mai ales prin 
neașteptatul echilibru sub care 
s-a disputat partida pînă în 
final. Franța, o echipă mai 
lentă, puțin crispată în fata 
primului său titlu de glorie din 
istorie, totuși o echipă cu un 
joc mai elaborat, iar Spania, o 
echipă mai percutanta, mai ra
pidă. dar care n-a reușit să 
mai dea o „nouă lovitură". 
Pînă la urmă jucătorii lui 
Michel Hidalgo au gustat me
rituos din cupa victoriei, ter- 
minînd neînvinsi competiția, 
succesul lor fiind în bună mă
sură si rodul unor jucători de 
excepție. dintre care Platini 
este si golgeterul competiției 
cu 9 goluri la activ.

MECIULUI
raculos pe linia porții șl a evitat 
golul. In min. 35 ratează San
tillana, dar francezii au șl ei 
două bune ocazii prin Bellone 
(min. 46) șl Le Roux (min. 43). 
Carrasco va fi blocat pe culoarul 
de șut-gol, de Le Roux, în ulti
mul minut al primei reprize, mo
deste, dominată de marile ocazii 
spaniole.

După pauză, gazdele schimbă 
tempoul. Acțiunile lor mult mal 
Iuți, la care participă Bossls (ma
re ocazie în min. 48) ridică bruso 
cota spectacolului și pun în pe
ricol poarta iberică. Mal întîl vor 
rata Lacombe șl Bellone (min. 54). 
pentru ca, tn min. 57 gazdele să 
deschidă scorul : o lovitură liberă 
acordată la 17 m. in zona cen
trală, pentru un fault asupra Iul 
Lacombe este executată de PLA
TINI, In stingă Iul Arconada, por
tarul spaniol se duce spre balon, 
Insă 11 scapă pe sub el, la un 
metru tn fața porții, șl zadarnic 
se aruncă după el, pentru că nu-1 
mal poate respinge dectt după ce 
depășise linia porții : 1—6. Favo- 
rițil se dezlănțuie, Glresse (min. loon CHIRILA

A.S. ROMA A CI ȘTI GAT 
„CUPA ITALIEI*

A.S. Roma a ciștigat „Cupa Ita
liei*, invingind în meciul retur al 
finalei, desfășurat pe stadionul 
Olimpic din Roma, cu 1—0 (1—0) 
pe Verona, după ce In meciul tur, 
la Zi iunie, la Verona, cele două 
echipe terminaseră la egalitate, 
1—1. Golul victoriei a fost mar
cat, în proprie poartă, de funda
șul dreapta al Veronel, Ferronl, 
tn minutul 27. Meciul, dominat 
net de echipa învingătoare, a fost 
urmărit de S5 000 de spectatori.

In viitoarea ediție a cupelor eu
ropene, Italia va fi reprezentată 
de : Juventus (Cupa campionilor), 
A.S. Borna (Cupa cupelor), Flo
rentina șl Internazionale (Cupa 
U.E.F.A.).

DUPĂ DEMISIA LUI DERWALL...

Intr-un interviu televizat, Franz 
Beckenbauer, fostul căpitan al 
echipei R.F. Germania, a declarat 
că este gata să asigure succesiu
nea lui Jupp Derwall — a cărui 
demisie a fost anunțată marți, la 
Paris, de președintele federației, 
Hermann Neuberger — la condu-

59) reușește cea mal frumoasă 
fază de atac, Lacombe ratează 
(min. 62), însă reacția spaniolilor 
vine imediat : ei se aruncă in 
atac, jucînd pe cartea „totul sau 
nimic*. Dar Carrasco este blocat 
în min. 64 de Le Roux la cîțlva 
metri de egalare, Francisco nu 
șutează după un slalom pe 16 m. 
în min. 71, iar Santillana va tri
mite din apropiere peste poartă 
(min. 77). Oaspeții scot un fun
daș (Alberto) șl introduc un ata
cant (Sarabia) șl finalul este tră
it cu sufletul la gură de cel a- 
proximativ 56.060 de spectatori de 
pe stadionul „Parc des Princes* 
din Paris. Pentru că spaniolii ra
tează tn serie prin Francisco 
(min. 80) șl Urquiaga (min. 83), 
dar, mal ales, pentru că, în min. 
85, Le Roux (care avea un car
tonaș galben, ca șl Gallego, L. 
Fernandez și Carrasco) primește 
un al doilea avertisment șl, logic, 
este eliminat. Spaniolii atacă fu
ribund, 11 se refuză un penalty 
clar pentru fault în careu (min. 
86), Bats șl Bossls intervin sen
zațional în min. 87 și 88, refuzînd 
egalarea. Gazdele găsesc, însă, in 
penultimul minut, un ultim con
traatac salvator realizat de Țigana 
care U deschide pe BELLONE, 
acesta sprintează șl de la 10 m. 
trimite elegant balonul peste Ar
conada in plasă : 2—0 pentru
Franța, care cucerește astfel tit
lul de campioană europeană, pri
mul său titlu din istorie.

Arbitrul V. Christov (Cehoslova
cia) a condus formațiile :

FRANȚA : Bats — Battiston 
(min. 73 Amoros), Le Roux, 
Bossls, Domergue — L. Fernandez, 
Țigana, Platini, Giresse — Lacom
be (min, 80 Genghlni), Bellone.

SPANIA : Arconada — Urquia
ga. Salva (min. 85 R. Fernandez), 
Gallego, Alberto (min. 77 Sara
bia) — Seflor, Victor, Camacho, 
Francisco — Santillana, Carrasco.

cerea echipei naționale. Becken
bauer a declarat că este gata 
»,să-și asume responsabilități** sub 
o formă sau alta. De menționat 
că el nu este încă posesorul unei 
licențe de antrenor I

• In med tur al finalei „Cupei 
Ligii spaniole**, la Madrid : Atle
tico Madrid — Valladolid 0—0. 
Returul — la 30 iunie, la Valla

dolid.

• In ultimul meci din cadrul 
sferturilor de finală ale turneului 
internațional de fotbal de la Bei
jing, echipa vest-germană Man
nheim a întrecut cu scorul de 3—0 
formația orașului Șhanghai. In 
semifinale, prima reprezentativă 
a R.P. Chineze va întîlni selec
ționata Canadei^ iar Mannheim va 
juca cu echipa Poloniei.

ECHIPA DE LUPTE LIBERE
LA LUPNEUL DIN POLONIA

Echipa de lupte libere a 
țării noastre va participa la un 
mare turneu internațional care 
va avea loc la Lodz (Polonia), 
La prima categorie de greuta
te. antrenorul Ion Crisnic a 
selecționat doi luptători : Nicu 
Hincu și Gheorghe Neagoe. Tot 
doi și la „82 kg." : Gheorghe 
Fodorea și Gheorghe Mîțu. La 
celelalte categorii vor concura 
Aurel Neagu (57 kg). Traian 
Marinescu (62 kg). Constantin 
Damaschin (74 kg). Ciprian 
Radu (90 kg). Vasile Pușcașii 
(100 kg) și Andrei Ianko 
(+100 kg).

TURNEUL DE HANDBAL FEMININ
DE LA VARNA

SOFIA, 27 (Agerpres). — In pri
ma zi a turneului internațional 
feminin de handbal de la Varna, 
echipa R. D. Germane a întrecut 
cu scorul de 19—-18 formația Ro
mâniei, după ce, la pauză, hand
balistele românce au condus cu 
11—9. Intr-un alt joc, reprezen
tativa Bulgariei a învins cu 
30—21 (18—10) selecționata de ti
neret a U.R.S.S.
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