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In prezența tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
ieri au început în Capitală

LUCRĂRILE FORUMULUI TINERETULUI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
participat, joi 16 mai, la deschi
derea Forumului tineretului din 
Republica Socialistă România.

Eveniment de mare însemnă
tate in viata politică a tării, 
această cuprinzătoare, democra
tică și pe deplin reprezentativă 
întilnire a tinerei generații iși 
desfășoară lucrările in atmo
sfera insufletitoare in care cla
sa noastră muncitoare, țărăni
mea, toti cetățenii patriei acțio
nează cu abnegație și eroism 
pentru a da viață ho țări ri lor 
istorice ale Congresului al 

XIII-lea al partidului, pentru 
înălțarea României socialiste 
pe trepte tot mal inalte de ci
vilizație și progres. Lucrările 
Forumului tineretului au loc 
într-o perioadă de puternică 
efervescență creatoare a între
gului nostru popor, eind comu
niștii, toți cei ce muncesc ia 
uzinele și pe ogoarele patriei, 
in școli și laboratoare, in toate 
sectoarele de activitate econo- 
mico-socială intimpină cu noi 
și semnificative fapte de mun
că împlinirea a două decenii de 
la actul înscris cu litere de aur 
in cartea de istorie a neamului 
nostru, in sufletul și conștiința 
întregii națiuni — Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român.

Atest larg forum con
stituie un fericit prilej pentru 
întregul tineret al patriei de 
a-și exprima gîndurile sale ce
le mai fierbinți de nețărmurită 
dragoste și de profundă recu
noștință față de gloriosul nos
tru partid comunist, față de 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, întreaga 
gratitudine pentru minuna
tele condiții de viață, de 
muncă și învățătură ce ii sint 
create, pentru posibilitățile de 
afirmare plenară, oferite in toa
te domeniile de activitate, pen
tru atenția deosebită pe care 
întreaga societate o acordă edu
cării comuniste. patriotice și 
revoluționare a tinerei genera
ții.

Marea incintă din inima Ca
pitalei, Sala Palatului Repu
blicii Socialiste România, 
martora atitor momente me
morabile din viața parti
dului și poporului nostru, s-a 
conectai la entuziasmul cloco
titor al tinereții. Din mii de 
piepturi tinere răsunau puter
nic, intr-un singur glas, urale 
nesfirșite. S-a scandat îndelung 
numele partidului, al secreta

rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-au rostit 
cuvinte de adincă recunoștință 
pentru grija și dragostea pă
rintească cu care este înconju
rată astăzi tinăra generație ce 
se pregătește temeinic și mun
cește fără preget pentru bi
nele și prosperitatea patriei 
noastre libere și independente.

S-a dat totodată expresie 
sentimentelor de deosebită sti
mă și prețuire, respectului 
profund față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, militant de seamă 
al partidului și statului nostru, 
eminent om de știință, pentru 
grija statornică manifestată 
față de creșterea și formarea 
tinerei generații, pentru con
dițiile minunate de afirmare a 
tineretului și copiilor Româ
niei socialiste.

In cadrul Forumului se des
fășoară Congresul al XII-lea al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
Conferința a XlV-a a Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comu
niști din România și a V-a 
Conferință națională a Organi
zației Pionierilor, care anali
zează activitatea desfășurată de 
aceste organizații, sub conduce
rea partidului, pentru transpu
nerea neabătută in practică a 
hotăririlor adoptate de cel de-al 
XIII-lea Congres al Partidului

(Continuare in pag. a 4-a)

Inccpînd de ostizL in sala sporturilor din Oradea în cea de a doua zi a Balcaniadei de baschet masculin

ETAPA FINALĂ A „DACIADEI" 0 NOUA VICTORIE A ECHIPEI NOASTRE: 
LA HANDBAL FEMININ 8073 REPREZENTATIVA BULGARIEI

Cele mai bune jucătoare de 
handbal din tară, reunite in 
12 reprezentative de județ, 
și-au dat Întilnire. Inceplnd de 
astăzi. în Sala sporturilor din 
Oradea, in cadrul etapei finale 
a celei de-a IV-a ediții a 
„Daciadei* — performanță ee- 
nioare.

Etapele (două) interjudețene 
au cernut atent valorile, în așa 
fel incit în ultimul act — eta
pa finală — Iși vor disputa 
mult rîvnitul titlu de cam
pioană a „Daciadei* (ediția a 
IV-a. 1985) cele mai valoroase 
formații.

Cele 12 echipe care au obți
nut calificarea in etapa finală 
sînt impărtite în patru grupe, 
după cum urmează: grupa A — 
reprezentativele județelor Bra
șov și Sibiu și cea a munici
piului București ; grupa B — 
Constanta, Sălaj si Iași : grupa 
C — Vîlcea. Prahova și Mureș; 
grupa D — Bacău. Neamț și 
Timiș.

Reprezentativele județene 
prezente în etapa finală a ..Da
ciadei* de performantă cuprind 
pe cele mai bune jucătoare, 
din toate eșaloanele. începînd 
cu handbalistele care activează 
în Divizia „A*. Sîntem siguri 
că spectatorii orădeni vor asis
ta Ia locuri de cel mal Înalt 
nivel tehnic și spectacular, cu 
atît mal mult cu cit campio
natul național recent încheiat 
a marcat un salt valoric fată 
de edițiile anterioare.

Programul primei zile este 
următorul : de la ora 14. Ba
cău — Neamț, Vîlcea — Pra
hova. Brașov — Sibiu și Coa- 
stanța — Sălaj.

Programul finalelor „Dacia
dei* cuprinde. In continuare, 
jocuri in cadrul grupelor — 
simbătă și duminică; luni este 
zi de pauză ; marți sînt pro
gramate jocuri tn cruciș între 
echipele clasate pe primele lo
curi in grupele A și B. C $1 D; 
miercuri sînt programate me
ciurile finale intre Învingătoa
rele și învinsele din ziua pre
cedentă pentru stabilirea or
dinii locurile 1—8.

Mîine, în Sala sporturilor din Reșița, „Trofeul Semenicului"

UN ATRACTIV SPECTACOL DE GIMNASTICĂ
în organizarea Consiliului ju

dețean pentru educație fizică și 
sport Caraș-Severin și a aso
ciației sportive „Reductorul*. In 
Sala sporturilor din Reșița va 
avea loc mîine cea de a doua 
ediție a unei Întreceri care se 
bucură de un interes deosebit. 
Prezența tn concurs a trei Io
turi constituie, fără Îndoială, o 
premisă a succesului pe care se 
anticipează că-1 va avea aceas
tă competiție, dotată eu „Tro
feul Semenieului**.

In sala Floieasca din Capi
tală s-au disputat meciurile 
zilei a doua din cadrul actua
lei ediții a Balcaniadei de 
baschet masculin. Echipa 
României a avut ca adversară 
puternica reprezentativă a Bul
gariei. in fața căreia a ob
ținut o frumoasă și spectacu
loasă victorie cu scotul de 
80—73 (42—50).

Antrenorii Gheorghe Novac 
și Radu Diaconescn au Început 
partida cu „5-ul* Niculescu, 
Ermurache, Netolițchi, Opșita- 
ru și Vinercanu, dar cei care 
au avut un start lansat au 
fost oaspeții, care au luat 
conducerea și nu au mai ce-

Iubitorii de gimnastică din 
Reșița vor avea prilejul să le 
urmărească, Intre altele, pe 
Mihaela Stănuleț, Mirela Bar- 
bălaiă. Dana Dumitra. Cristina 
Zelenea, Tania Boțea, Raluca 
Burner, Angela Sandu, compo
nente ale lotului care se pregă
tește pentru Jocurile Mondiale 
Universitare de Ia Kobe, din 
Japonia ; vor evolua, de ase
menea. tinerii gimnaști din Cen
trul olimpic de la Reșița, prin
tre care Marius Gherman. Ma- 

dat-o in prima repriză. Antre
norii noștri au făcut citeva 
schimbări inspirate șl cu toate 
că l-au pierdut pe Opșitaru 
(eliminat pentru 3 greșeli per
sonale), In repriza secundă 
„tricolorii* au reușit că in trei 
minute să refacă handicapul 
de 8 puncte. După ce, tn min. 
28, scorul a devenit 54—54, tn 
continuare cei care au contro
lat jocul și s-au remarcat prin- 
tr-o prestație remarcabilă au 
fost baschetbaliștli români, 
care, intr-un final debordant, 
s-au impus In fața valoroșilor 
lor adversari. Jucătorii noștri 
înalți au contracarat bine pe 
cei bulgari. Iar tînărul Iaeob 

rius Tobă. Marian Teodoresca, 
Nicolae Bejenaru, Petrică Pătă- 
luță. Marian Stoican, Radu 
Bora; vor fi prezent! în fața 
publicului și citlva dintre com- 
ponențil lotului reprezentativ : 
Valentin Plnțea. Emilian Nlcula 
și Marian Rizan. Se va con
cura cu exerciții liber alese și 
se vor acorda premii $1 diplo
me primilor clasați Ia indivi
dual compus și pe aparate.

în perspectivă, un atractiv 
spectacol de gimnastică. 

s-a achitat onorabil (atît cît a 
fost folosit) de sarcinile avute. 
Cel mai bun om al echipei 
reprezentative a fost căpita
nul ei. Dan Niculescu, omni
prezent in ambele faze ale 
jocului. Cele 153 de puncte au 
fost realizate de Ermurache

Dumitru STANCULESCU 
Paul lOVAN
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LOTUL DE FOTBAL
PENTRU MECIUL

CU FINLANDA
Lotul lărgit In vederea me

ciului de fotbal cu Finlanda, 
aprobat de Biroul F.R.F„ are 
următoarea alcătuire :

Portari : Lung, Cristian, Mo- 
rara :

Fundași : Negrită, lorgulescu, 
Ștcfăneseu. Andone, Zare, AL 
Nicolae. Ungurcanu. Munteanu 
II. (ovan :

Mijlocași : Rodnic, Majara,
Stoica. Maleut. Irimescu Au
gustin. Klein. BSIoni Hagi :

înaintași : Lăcătuș. Coraș,
Cămătaru Pi turcă. Gabor.

Din acest lot lărgit vor fi re
ținuți 22 de îucători. care vor 
începe pregătlrlje după etapa de 
joi 23 mai.



MAICE S-A ÎNTREPRINS Șl

La încheierea campionatului național d

DE-ACUM, TOATĂ ATENȚIA PENTRU ECHIPA OEP

PREVEDE PENTRU PROGRESUL BOBERILOR ?
Răspunde Horia Ilieșu. 

secretarul Federației Româ
ne de Bob și Sanie : „Anul 
competițional 1984—1985 a 
fost primul de după Olim- 
ni ada de la Sarajevo și. 
totodată, cel care a inaugu
rat ciclul pregătirilor în ve
derea Jocurilor Olimpice 
din 1988. de la Calgary. In 
acest sens, trebuie să men
ționez că primul tel în se
zonul trecut a fost promo
varea a doi-trei piloți ca
pabili să-l concureze pe Do
rin Degan. titular al lotu
lui de seniori. în acest scop, 
după o perioadă de pregă
tire la Sinaia, pe boburi cu 
role, s-a participat la școa
la de pilotaj de la Oberhof, 
organizată de Federația in
ternațională. în cadrul că
reia s-au evidențiat Radu 
Vasile, Csaba Nagy si Radu 
Colceriu. îndeosebi primul, 
care a cucerit mai apoi ti
tlul de campion al „Dacia 
dei“ și a obținut locul 9 la 
Campionatul european de 
tineret de la Igls (la bob 4). 
îr> timpul verii trecute au 
fost pregătiți si echipieri, 
dintre care s-au remarcat 
Adrian Ciobotar și Cristian 
Coteanu. Mai trebuie să 
menționez sprijinul primit 
din partea C.S. Tractorul 
Brașov, care, cu ajutorul 
întreprinderii respective, a 
construit un bob de 2 per
soane cu care s-a partici
pat la concursuri interna
ționale. la unul dintre a- 
cestea (desfășurat la Sara
jevo. într-o competiție pen
tru „Cupa mondială"). Do
rin Degan ocupînd locul 3. 
Degan a fost singurul pilot 
care a concurat pe un bob

construit de altcineva decît 
de una din firmele consa-

, erate 
etc)“.
construcția de boburi, ați 
atins o problemă esențială 
a bobului de performantă, 
motiv pentru care vă soli
cităm să menționați ce se 
întreprinde pentru a ieși 
dintr-un impas care durează 
de cîtiva ani ? • „De la 
Început doresc să precizez 
că. începind din sezonul vi
itor. vor putea fi folosite 
doar boburi cu caracteristici 
tehnice standardizate, obli
gatorii pentru toți construc
torii. astfel incit să nu mai 
poată fi utilizate vehicule 
de construcție specială, 
foarte costisitoare. Noile 
normative tehnice impun 
modificarea boburilor vechi. 
Totodată, dorința de a obți
ne performante bune face 
absolut necesară construc
ția unor boburi noi. compe
titive, așa cum este cel re
alizat la întreprinderea 
Tractorul, de colectivul for
mat din inginerii proiectanți 
Constantin Hașeganu. Mihai 
Șerban (ambii de la Insti
tutul national de motoare 
termice), inginerii Gheorghe 
Enoaie, Carol Ambruș și 
tehnicianul Gabor Bara 
(fost bober de_ performantă). 
Alături 
mai au 
construi 
(de pe 
de mecanică fină Sinaia) și 
atelierul bazei de bob. a- 
flată sub administrarea 
C.S.O. Sinaia". • Ne ma
nifestăm încrederea că cele 
trei unități vor depune e- 
forturile necesare pentru

(Podar. Sciorpaes
• Vorbind despre

de C.S. Tractorul 
posibilitatea de a 

boburi A.S. Carpați 
lingă întreprinderea

ACTUALITATEA IN RUGBY
ÎN ÎNTRECEREA EFICACITĂ

ȚII, dotată cu „Trofeul SPOR
TUL-, nu au survenit schimbări 
spectaculoase, în fruntea listei 
marcatorilor de eseuri contlnuind 
Să se afle ADRIAN PLLOTSCHI 
(Farul) — 12, urmat de Floriei 
Murariu (Steaua) 11, Teodor Co- 
man (Steaua) — 7, Gheorghe Flo
rea (Farul) șl Neculai Doroftei 
(Politehnica Iași) — 5 etc. In 
disputa echipelor, in schimb, 
Farul a egalat pe Steaua, ambele 
formații realiztnd pînă acum 48 
de eseuri. Și În întrecerea celor 
mai redutabili transformeri, po
ziția liderului. Dumitru Alexan
dru (Steaua) — 122 puncte în
scrise. este amenințată : Stelian 
Podiirescu (Dinamo) are 121 de 
puncte ia activ, iar Tcodorin 
Tudose (P,.c. Grlvița Roșie) — 106.

REZULTATE DIN DIVIZIA „B“. 
în eșalonul secund al rugbyului 
nostru, principalele candidate la 
promovare s-au instalat în frun
tea clasamentelor. Iată citeva 
rezultate mai importante din ul
tima etapă Seria I : Aeronautica 
Buc- — Vulcan Buc. 12—6, Ști

24 P, 3. 
: Petro- 
Dunărea 
Rulmen- 
Oltenița 
Electr o-

ința Buc. — Rapid Buc. 4—45, 
I.OJt. — A.S.E. 3—0. Clasament: 1. 
RAPID 27 p, 2. I.O.R.
A.S.E. 24 p. Seria a n-a 
chimistul Pitești — 
TMUCH Giurgiu 14-6. 
tul Alexandria — Ș.N.
9—16, Tablierul Pitești —
putere Craiova 6—6. Clasament : 
1. DUNAREA Giurgiu 55 p. 2. 
Petrochimistul Pitești 55 p. (Du
nărea a învins în tur la o dife
rență mai mare). Seria a IlI-a : 
Pescărușul Tulcea — Chimia Nă
vodari 8—12. Clasament : 1. con
structorul constanta 33 p. 2. 
C.F.R. Constanța 29 p. 3. Pescă
rușul Tulcea 29 p. Seria a IV-a : 
Transloc Alba Iulia — Minerul 
Lupeni 17—4, Carpați Mirșa — 
I.A.M.T. Oradea 6—6. Transportul 
Tg. Mureș — Politehnica n Timi
șoara 9—0. Clasament : 1.
I.A.M.T. Oradea 39 p. 2. C.F.R. 
Brașov 33 p. Seria a V-a : Loco
motiva Pașcani — Automobilul 
Galați 51—4, Politehnica n lași 
— U.R.A. Tecuci 8—9. Clasament: 
1. AUTOMOBILUL Galați 32 p 
(din 12 partide), 2. Locomotiva 
Pașcani 31 p (din 11 partide).
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LA VOLEI, ÎN

boburi <e O 
calitate, așa 
făcut-o de-a 

Să trecem, 
problemă, cea 
Sinaia. După

construirea de 
cit mai bună 
cum au mai 
lungul anilor, 
însă, la o altă 
a pîrtiei din
cit se știe, viteza mare a 
boburilor moderne a impus 
modificarea pirtiilor, _ in 
scopul protejării sportivilor. 
Ce se prevede, î_ 
scop, pentru pista de 
muntele Furnica 7 •
întocmit documentația ne
cesară. iar începind din a- 
ceastă lună se vor efectua 
lucrările de modernizare și 
îmbunătățire a pîrtiei. ele 
vizînd micșorarea înălțimii 
virajelor prin amenajarea 
unor copertine protectoare 
(care să nu permită ieșirea 
bobului de pe pirtie). înlo
cuirea unor porțiuni de 
mantinele, consolidarea și 
înălțarea lor (mai ales la 
ieșirea din viraje), amena
jarea de parasolare albe 
(care să protejeze gheata in 
porțiunile bătute de soare), 
construirea 
acces (pe 
pîrtiei>“. • 
o problemă 
nătate pentru 
compeiitională a bobului în 
sezonul viitor, sperăm că 
administrația bazei va înce
pe lucrările conform planifi
cării, astfel ca in 1986 prac- 
ticantii acestui sport să aibă 
la dispoziție o pistă pusă 
Ia punct, care să le ofere 
condiții cit mai bune pen
tru pregătire si concursuri, 
și în același timp, să eli
mine orice risc.

în acest
pe 

,S-a

unui drum de 
toată lungimea 
Fiind vorba de 
de mare irisem- 

activitatea

Dumitru STANCULESCU

Campionatul național de polo. 
Divizia „A-, ajuns la cea de-a 
40-a ediție, șl-a consumat recent 
ultimul act La capătul unul a- 
devărat maraton competitions! 
In care participantele au susți
nut fieoare, cite 33 de partide 
titlul de campioană a României 
a revenit pe merit, echipei Cri- 
șul Oradea, antrenată de loan 
Alexandrescu. echipă care, după 
34 de ani de dominare categorică 
a reprezentantelor Capitalei, a- 
duce provinciei invidiatul titlu 
fiind a oincea competitoare care 
reușește victoria finală, după 
II.SA Timișoara, CCA. Dinamo si 
Rapid. în meciurile disputate, 
orădenii au pierdut doar trei 
partide — două in fața dinamo- 
viștilor si una în disputele cu 
rapidiștii — și au realizat un 
singur rezultat egal cu Dinamo 
Ritmul de pregătire și prezenta
rea. in ansamblu, în competiție 
ale campionilor au stat la baza 
succesului repurtat, succes cu 
atît mai meritoriu cu cit Crișul 
dispune de un lot limitat nu
meric.

Campionatul încheiat s-a ca
racterizat prin continuarea pro
cesului de întinerire a loturilor. 
Și este bine că s-a procedat așa. 
experiența acumulată de tinerii 
jucători din majoritatea echipe
lor născînd speranțe justificate.

Valoarea tehnică a marcat 
creșteri in special la Crișul si 
Steaua (antrenor Gheorghe Zam- 
firescu). sub toate aspectele, ul
tima fiind o adevărată revelație 
a întrecerii. Pe aceeași linie se 
înscrie și inițiativa lăudabilă a 
F.R. Natație de a roda in cam
pionatul primei divizii Lotul de 
juniori 1368 (antrenor — Valeriu 
Tăranu), echipă formată numai 
din jucători bucuresteni, care im
presionează. in primul rind, prin 
gabarit, element, in general, de
ficitar la poloiștii noștri (Ste- 
mate — 1,87 m, Staciuc — 1,37 
m, Fărtăiș — 1,31 m, Ungureanu 
— 1.90 m sînt citeva nume). La 
fel de important, ca șl selecția 
efectuată, a fost modul in care 
această echipă a evoluat, de 
multe ori de la egal la egal cu 
partenerele de întrecere.

Cțlva jucători s-au impus pe 
parcursul întregului campionat : 
Garofeanu. ~ 
trăș. Kiss 
Ungureanu, 
mion, Ilie 
mlilitari, in 
suficient și

Colceriu (Voința), Balanov (CSU 
Construcții) și alții.

Cu siguranță că nu numai a- 
cestea au fost aspectele pozitive 
ale campionatului cu nr. 40. A- 
supra altora mai puțin plăcute 
am vrea să ne oprim ceva mai 
mult. în primul rînd. este îngri
jorătoare prezentarea de ansam
blu a celorlalte echipe clasate 
pe primele șase locuri ale clasa
mentului — Dinamo, Rapid, Pro
gresul și Voința Cluj-Napoca. 
Sigur, nu putem fi indiferenți 
față de modul în care s-a pre
zentat fiecare dintre echipele 
menționate. Dar. ceea ce trebuie 
reliefat este faptul că minusurile 
în pregătirea echipelor de club 
nu pot să aibă decît efecte nega
tive asupra echipei reprezentati
ve. Or, în acest sens, nu tre
buie uitat că mai este puțin timp 
pînă la Campionatele europene, 
unde poloul românesc trebuie să 
revină în grupa de elită. Din 
acest punct de vedere de pildă 
„surpriza" oferită de dinamo- 
viști este- mai mult decît o... sur
priză. Situația de fapt este ur
marea firească a modului în care 
sportivii acestui club fruntaș au 
înțeles să se pregătească, să res
pecte indicațiile antrenorilor 
I. Capșa și D. Popescu, să-și 
sporească aportul printr-un an
trenament invizibil corespunzător, 
intr-un cuvînt să nu se mulțu
mească numai cu faptul că fac 
parte dintr-o echipă campioană. 
Ne referim în primul rînd la
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Campionatul de tenis de masă

/> U" CRAIOVA (m) 
CONDUC DUPĂ

Șl 
PR

Gordan, Rada, Cos- 
(Crișul), Răducanu, 
Hagiu (Dinamo), Si- 

(Rapiid), „cadetii- 
oorpore (este timp 

pentru nominalizări!).

Ieri, in campionului de dirt-lrach

STEAUA S-A
Fără a se mai ridica Ia cota 

spectaculară din reuniunea inau
gurală, de la Brăila, întrecerile 
etapei a doua a campionatului 
republican de dirt-track pe e- 
chipe au satisfăcut, totuși, cele 
citeva mii de spectatori care au 
populat ieri după-amlază tri
bunele stadionului Metalul din 
Capitală. Dacă marea majoritate 
a manșelor s-au încheiat cu vic
toria favorițllor (principalii lor 
adversari n-au mai avut nervul 
de duminică), to schimb confrun
tările pentru 
fruntașe 
public, 
incă la 
șind să 
piloți experimentați, 
afirmare, T. Bădulescu 
Sibiu) — 8, M. Agrișan 
Buc.) — 5 șl Gh. Stănel 
Brăila) — 3 au adus 
prețioase pentru echipele

au 
tineri 
virsta 
sosească

celelalte locuri 
fost apreciate de 
alergători, aflați 
junioratului, re» 

înaintea unor 
Dornici de 

(I.P.A. 
(Met. 
(C.S. 

puncte 
lor.

„BARAJ"-DOUA ECHIPE NEÎNVINSE
Zăduf mare în sala Agronomia 

din Capitală, cu vădită influență 
asupra ~_• 
velului 
ziua a 
pentru ___________ _ ........
divizie de volei (masculin). Ieri, 
două au fost meciurile de mare 
miză care au filtrat șansele 
„out-sider“-elor de a rămîne în 
cursă. Primul dintre aceste două 
meciuri (decisiv) a fost cel dintre 
C.S.M. Delta Tulcea și Dacia 
Service Pitești. Echipa argeșeană 
a început partida în forță și, cu 
toate neclaritățile la pupitru și 
surprinzătoarea scădere de formă 
a lui Fl. Popescu, Dacia Service 
a dominat prima jumătate a în- 
tîlnlrii, grație capacității sale 
atletice superioare care i-a permis

evoluției echipelor și nl- 
tehnlc al partidelor din 
treia a turneului de baraj 

promovarea în prima

&»ta(1985*
{Tragere multiplă

LOTO

uuloturt'.mr
..DtClA 13110’

BANI. AUTOTURISME EXCURSII

blocaje ferme (mal ales Mogoș) 
și eficiență in atac, compartiment 
In care se detașau Rosoiu șt, 
pe rind, cei doi... ridicători (Tr. 
Marinescu și Gh. Vasile). Conduși 
cu 2—o la seturi, tulcenii nu prea 
mai aveau speranțe la începutul 
următorului. Numai că Fortuna 
le-a suris prin accidentarea pro
priului trăgător Sirbu (și in
troducerea inspirată a lui lorda- 
che) și prin fatala relaxare din 
care piteștenll n-au mai putut 
Ieși Stanciu, Iacoblev, Tirnăcop 
șl ceilalți tulceni au renăscut șl 
au ciștigat cu 3—2 (—19, —13, 6, 
13, 3). In celălalt joc important, 
Relonul Săvinești a primit o 
replică extraordinară din partea 
Viitorul Bacău (primul set a 
durat 40 de minute), dar a pro
fitat de rateul băcăuan din

finalul setului 2 (Viitorul con
ducea cu 
ulterioară 
Relonul a 
14, 10, 9).
Radu, 
Dumitru și Negulescu. 
au fost arbitrate satisfăcător de 
brigăzile : I. Armeana — Al. Dra- 
gomir și V. Vrăjescu — M. Ni- 
colau. în celălalt joc : A.S.A.
Electromureș Tg. Mureș — Voința 
Zalău 3—0 (9, 5, 8). Conduc neîn
vinse, după 3 zile, A.S.A. Electro
mureș și Relonul. Azi, în penul
tima zi (ora 15) : *
itorul, Dacia — 
A.S.A. — Delta.

14—11) șl de lipsa sa 
de rezistentă. Astfel, 
ciștigat cu 3—1 (—14, 
Remarcați : Rădulescu, 

Buruș, respectiv Stanciu, 
Meciurile

Voința — Vi- 
Relonul și

Aurelian BREBEANU

DISTANȚAT
Conform așteptărilor, steliștii

— de forțe sensibil egale și cu 
un plus de superioritate tehnică
— au dominat copios majoritatea 
manșelor. Avînd to I. Pavel 
(realizatorul celui mai bun timp 
al zilei — 1:17,8) și S. Postolache 
doi valoroși specialiști al genului, 
care au realizat maximum de 
puncte (12), militarii s-au distan
țat in clasamentul general. Cu 
două absențe notabile în formație 
(D. Gașpar — accidentat și M. 
Dobre — suspendat pentru aba
teri de la conduita sportivă), 
metalurgiștil bucureșteni au cedat 
locul secund motoclcllștilor sibl- 
eni, care au avut ca principali 
realizatori pe S. Ghibu — 9 
D. stoica — 8, in revenire 
formă.

Și 
de

1.
P,

CLASAMENTE : etapă — 
Steaua 39 p, 2. I.P.A. Sibiu 26 .
3. Metalul Buc. 17 p, 4. C.S Brăila 
11 p : general — 1. Steaua 75 p„ 
2 I.P.A. 55 p, 5. Metalul 52 p,
4. C.S. Brăila 25 p.

Etapa a treia va avea loc 
sîmbătă, pe același stadion, de 
la ora 16.

în „Cupa speranțelor" confirmă 
micii alergători de la Petrolul 
Ianca : 1—3. P. Zainea, Al. Toma 
(Petrolul), L. Maier (Met. Buc.) 
6 p, 4. S. Lienerth (I.P.A. Sibiu) 
4 p.

TG. MUREȘ, 16 (prin tele
fon). în Sala sporturilor din 
localitate au luat sfîrșit între
cerile turului Campionatului 
national de tenis de masă pen
tru juniori — echipe. Așa cum 
era de așteptat, pe primele 
locuri s-au clasat Universitatea 
I Craiova (V. Florea, Cr. Tiu- 
gan, C. Toma ; antrenori — V. 
Bălan și M. Bobocică) și Ju
ventus MILMC-IMGB (Car
men Găgeatu, Anca Cheler, 
Cristina Enulescu ; antrenor — 
V. Dumitrescu). Ambele for
mații au ciștigat detașat, fără 
nici o înfringere. explicabil 
prin componenta lor mai o- 
mogenă decît a celorlalte par
ticipante, prin nivelul de pre
gătire și experiența competițio- 
nală, ele deținînd, de altfel, și 
titlurile în campionatul pe e- 
chipe-seniori. Vasile Florea 
și Carmen Găgeatu au fost li
derii autoritari ai echipelor lor. 
au prestat un joc modern și au 
încheiat întrecerea fără să piar
dă nici un joc.

în competiția masculină s-a 
evidențiat, de asemenea. C.S.M. 
Cluj-Napoca, prin cele două 
formații participante în prima 
grupă reușind să ocupe locu
rile 2 și 3. La fete, C.S.S. Me
talul Rm. Vilcea s-a clasat pe 
un merituos loc doi la jumă
tatea acestui campionat, în e- 
vident progres fată de anul 
trecut, mai ales datorită jocu
lui modem, dinamic, prestat de 
Maria Bogoslov.

într-o 
nă, prim 
tului na 
juniori 
mat in 
tiat și a 
re, pe c 
vineri șl 
finalele 
mantă) 
naționali
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Traian IOANIȚESCU

INIȚIERE IN TENIS
Clubul sportiv Olimpia 

Bucurști organizează zilnic 
cursuri de inițiere ta tenis de 
cimp, la baza din Calea Vitan 
176—204. Cei interesați, indife
rent de vîrstă, pot obține in
formații suplimentare la tele
fonul 20.54.53.

HĂRNICIA-LA CONFL

LA 19 MAI 1985 
O NOUĂ TRAGERE 

MULTPILA LOTO
La care participanțli au 

posibilitatea de a obține 
cîștiguri importante in :
• AUTOTURISME „DA- 

CIA 1300“ (la ambele faze 
ale tragerii)
• MARI SUME DE
• EXCURSII 

GERMANA
Se efectuează 

geri („legate", 
două), în două 
total de 72 de

Variantele de 
obține cîștiguri
la ambele faze.

Sîmbătă 18 mai — UL
TIMA ZI DE PARTICIPAT'\ 
-----  —.------------------ y_

ÎN
BANI 

R. D.

extra-8
două cite 

faze, cu un 
numere.
25 lei pot 

cumulate

• Miercuri 15 mal, în cadrul 
cuplajului bucureștean, în pauza 
meciului Dinamo — Steaua, Ad
ministrația de Stat Loto-Prono- 
sport a înmînat actele de pro
prietate unui număr de 19 câș
tigători care au obținut recent 
autoturisme la sistemele de joc, 
astfel: cite un autoturism ,,OLT - 
CIT SPECIAL" 
Diaconescu 
chin Horia 
rea 
jud. 
com. ___ , ___
tean Erzsebet din Sighetu Mar- 
mației, jud. Maramureș ; Szabo 
Tiberiu Alexandru din corn. Un- 
guraș, jud. Cluj ; Mădescu 
mitru din corn. Coșereni, 
Ialomița, Șutu Ion din 
Lungulețu, jud. Dîmbovița, 
Gabor Ioan din 
Hunedoara. Cite un 
„DACIA 1300“ : Dinculescu Pân
dele și Georgescu Gheorghe d n

Valeriu 
Neamț 
Jina,

Oprișan Vasile, 
Constantin și Fles- 
din București ; Flo- 
din Dragomirești, 

; Stoica Aron din 
jud. Sibiu ; Telep-

Du- 
jud. 

com. 
și 

- _ . jud. 
autoturism

com. Pui,

București ; Luca Ștefan și Ba- 
nea Ghită din Tulcea ; Gonczi 
ștefan din Oradea ; Popleaca 
Manole din Galați ; Ferenczi Iu- 
liu din com. Gheorghieni, jud. 
Harghita ; Pirvulescu Liviu din 
Craiova, Guiu Petre din Giurgiu.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN jo-*-’- — ’ • = —-—*»
25% — 
cat. 2 : 
lei și 7 
cat. 3 : 
lei șl 51

MAI : cat. 1 : 5 variante 
autoturisme Dacia 1300 : 
2 variante 100% a 25.525 
variante 25% a 6.381 lei ; 
10 variante 100% a 4.208 

____ __ variante 25% a 1.052 lei; 
cat. 4 : 42,75 variante a 2.239 lei; 
cat. 5 
cat. 6 . _ _ _ ..
cat. X : 1.704 variante a 100 lei. 
Report la categoria 1 : 209.535 lei. 
Autoturismele „Dacia 1300“ au 
revenit participanților : Nițu Ma
rin din Constanta, Mihalacke Pe- 
tre-Dan din Călărași, Nuțu Ges
tică din Tecuci, Vișan Gheorghe 
și Stănescu Bogdan din Bucu
rești.

147,75 variante a 643 lei
330 variante a 296 lei

Pentru Ion Neagu, președin
tele sindicatului oamenilor 
muncii de la I. A. „Victoria" 
— Florești, animarea mișcării 
sportive nu este o obligație. 
Sau, mai exact, nu este in 
primul tind o obligație, ci 
exprimarea unei vechi pasiu
ni. Către această pasiune con
verg multe din experiențele 
sale de viață. Ne-a spus că, 
in primul rînd, i-a plăcut 
sportul. A făcut atletism, a 
jucat fotbal, fără performan
țe, dar cu convingerea că 
face exact ceea ce răspunde 
chemării inimii sale. Apoi, au 
trecut anii, a văzut că floreș- 
tenii privesc cu jind către 
Ploiești, către stadioanele de 
acolo, și de la Băicoi, și de 
la Filipești, unde se juca fot
bal, de cel puțin două ori pe 
săptămână. 
Floreștii nu aveau locuri 
destindere, 
Și așa s- a 
contribuit, cu 
mobilizare, la amenajarea ve
chiului stadion. N-au rezol
vat, totuși, problema stadionu
lui : a trebuit să-l dezafec
teze, către finele deceniului 
trecut, pentru că nevoile în
treprinderii o cereau. Echipa 
de fotbal, din Divizia ,,C“, a 
retrogradat, atunci. „Tristețe?" 
îl întrebăm. „Din tristețe nu 
faci sport — ne răspunde. Din 
supărare, da, faci ambiție și 
din ambiție ne-am pus să fa
cem stadionul nou. Am avut 
un teren, l-am pierdut — și 
toți am înțeles că așa tre
buia — apoi ne-am apucat să 
facem un complex sportiv. în 
vechiul parc, pe două hectare 
ce ne-au fost aprobate, oame
nii s-au pus pe treabă. A du
rat cîtiva ani buni". Și, acum...

în timpul acela, 
' ' de
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Pe marginea etapei o 29-a a Diviziei ,

TONUL JOCULUI DE CALITATE
TREBUIE SĂ-L DEA FORMAȚIILE FRUNTAȘE!
• un plus de atenție din partea r R. r pentru

meciurile cu implicații in
Dezamăgire în rîndurile iu

bitorilor fotbalului și după e- 
etapa cu nr. 29. desfășurată 
miercuri, îndeosebi printre 
spectatorii prezenti la cupla
jul bucureștean. care, reunind 
toate echipele aflate pe po
dium, promitea foarte mult 
și avea să ofere atît de pu
țin : o deschidere plictisitoare, 
extrem de săracă în faze de 
fotbal-divizionar „A" și o par- 
tidă-vedetă numai cu numele, 
atît lidera clasamentului. Stea
ua, cit și principala ei urmă
ritoare, 
du-se. în 
dă.

Ce mai 
tagonistele primului eșalon — 
faptul că peste 60 000 de spec
tatori se deplasaseră la sta
dion ca să vadă fotbal și 
să-șl mai pună speranțe în
tr-o serie de internaționali care 
să mai umple din golurile e- 
xistente, eventual, în „ll“-le 
tricolor pentru „Helsinki"...

Și cum nici cealaltă echipă 
de suprafață a fotbalului nos
tru, Universitatea Craiova, n-a 
avut o prestație pe măsura nu
meroșilor internaționali care o 
alcătuiesc, este cazul să ne 
întrebăm de pe-acum : ce au 
de gînd viitoarele reprezentan
te ale fotbalului românesc re
feritor la participarea 
următoarea 
europene ?

Răspunsul 
la această 
de fotbal îl așteaptă, 
sub forma unor măsuri cores
punzătoare, menite să readucă 
aceste echipe fruntașe pe cîm- 
pul de joc într-o formă spor
tivă fără cusur 
caute golul, nu

Scutită, acum, 
sură, de grijile 
făcea în legătură cu cîștigarea 
titlului. Steaua este datoare 
să-și onoreze poziția în cla
sament cu prestațiile cu care

Dinamo, preocupîn- 
principal. să nu piar-

conta pentru pro-

ediție a

cel mai 
întrebare

Dupâ eșecurile juniorilor M Cimpulung și Piicși]

CIRCUMSTANȚELE UNEI ECHIPE

LA DEBUTUL El INTERNAȚIONAL

zona de foc"
parcursul 

spre satis-
ea ne-a obișnuit pe 
actualei întreceri ; 
facția numeroșilor ei suporteri, 
care, meci de meci, o încon
joară cu toată dragostea, spre 
mai binele ei. în ultimă ana
liză. știut fiind că reușita pre
mierei internaționale din toam
nă (prima manșă a întîiului 
tur) depinde. în bună măsură, 
și de repetițiile care o preced. 
Pledăm în favoarea unui fot
bal de calitate, din partea tu
turor divizionarelor „A“. cură
țat de iregularitățile care 
bundă etape în șir și care, ia
tă, au trimis și miercuri pe tușă 
doi jucători. Stănescu și Su- 
ciu, aflati în vederile selec
ționerilor pentru loturile repre
zentative. încă două nume se 
adaugă, așadar, celor trei ab
senți (pentru același motiv — 
jocul aspru, neregulamentar al 
partenerilor de întrecere) din 
echipa Sportului studențesc, 
Iorgulescu, Coras și Hagi. toti 
trei titulari și ai 
prezentativ.

★
Dacă în fruntea 

lui. cum se vede.

a-

,ll“-lui re-

lor la 
cupelor

potrivit 
iubitorul 
desigur.

si în stare să 
să-l ocolească.
în bună ma

pe care și le

clasamentu- 
apele s-au 

mai limpezit, în schimb 
na retrogradării, după 
de miercuri, lucrurile 
complicat și mai mult, 
tă, îndeosebi, surprizelor de la 
Baia Mare și Petroșani, unde 
Chimia Rm. Vilcea (două) 
Sport club Bacău (unul) 
scos puncte — importante 
dătătoare de mari speranțe.

Acum, cu cinci etape înain
te de finiș, un „clasament al 
adevărului", 
pele dornice să evite locurile 
16 și 17 (pe Politehnica Iași, 
fiind la —12. nimeni n-o mai 
poate urni de pe ultimul loc), 
ar

în zo- 
etapa 
s-au 

datori-

Si 
au

cuprinzînd echi-

arăta astfel : 
F.C. Argeș 
F.C.M. Brașov 
Jiul
Chimia Rm. Vilcea 
S.C. Bacău
F.C. Baia Mare

—4 
—4 
—5 
—5 
—6
—8

ARBITRII ETAPEI DE DUMINICA A DIVIZIEI „A“9S
S.C. Bacău — F.C.M. Brașov : 

Al. Mustățea ; M. Ionescu (ambii 
din Pitești)'' și I. Igna (Timi
șoara) ;

F.C. Argeș — Sportul studen
țesc : A. Gheorghe (P. Neamț) ; 
Al. Comănesou (Bacău) șl A. 
Porumboiu (Vaslui) ;

F.C. Bihor — Politehnica Iași : 
J. Grama ; V. Angheloiu (ambii
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— Greu de spus. Sînt mulți. 
Și, poate, dornici să li se re
leve munca, Ingeniozitatea. 
Sînt prea mulți pentru popu
larizare, cum mulți au fost 
(nu cu „prea", înainte) și la 
muncă. Să vi-1 prezint pe 
cîți se poate și pe cîți îi gă
sim, pentru că uzina e mare.

Am cunoscut doar doi. Doi 
oameni care muncesc bine, 
foarte bine, la locurile lor de 
producție.

PrimulGheorghe Popa. A 
făcut săpături pentru comple
xul sportiv. Este profilator. 
De calitatea muncii lui, a co
lectivului din care face parte, 
depinde calitatea fiecărui pro
dus, dar și economia de ma
terii prime. Anul trecut, co
lectivul lui a economisit ma
terie primă de 34 milioane lei.

Al doilea : Constantin Ol- 
teanu, din secția S.D.V.A., 
mecanic, a reușit să facă 
multe din dispozitivele nece
sare ridicării tribunei, a 
montat, împreună cu alții, tri
buna si instalațiile, iar la lo
cul de muncă contribuie la 
asimilarea unor utilaje care 
se aduceau din import.

Muncă și sport. Efort și 
destindere. Corpuri sănătoase, 
cu minți sănătoase. Da, la 
Florești, „cauclucarii" știu să 
muncească, știu să se destin
dă. pentru alte etape ale mun
cit. Am văzut și unii dintre 
copiii lor, cei din secția de 
lupte, de speranțe olimpice, 
aflați in grupa a șasea a cam
pionatului național. Vioi și 
puternici acești copii de 15—16 
ani. Viitorul...
Alexandru SOLOMONESCU

din București) și I. Crăciunescu 
(Rm. Vîleea) ;

A.S.A. Tg. Mureș — Rapid : V. 
Antohi ; V. Maxim și S. Rotă- 
răscu (toți din Iași) ;

Chimia Rm. Vilcea — Universi
tatea Craiova : Cr. Teodorescu ; 
N. Georgescu (ambii din Buzău) 
și V. Titorov (Drobeta Tr. Seve
rin) ;

Steaua — F.C. Olt : C. Gheor
ghe (Suceava) ; M. Axente (Arad) 
și T. Demian (Zalău) ;

Corvin ui Hunedoara — 
Baia Mare : M. Niculescu ; 
Matei și D. Avrigeanu (toți 
București) ;

„Poli" Timișoara — Gloria
zău : Gr. Macavei (Deva) ; V. 
Curt (Medgidia) și A. Grama 
(Bistrița) ;

Dinamo — Jiul Petroșani : I. 
Velea (Craiova) ; Gh. Constantin 
(Rm. Vilcea) și M. ștefănoiu 
(Tg. Jiu).

F.C.
R. 
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• MASURI ORGANIZATORICE 

LA DUNĂREA C.S.U. GALAȚI. 
Zilele trecute s-au produs două 
modificări în structura organiza
torică șl metodică a clubului 
Dunărea C.S.U. Galați. Astfel, 
președinte a fost numit Steilan 
Marcu, care îl înlocuiește pe 
Grigore Buhancă, iar de pregăti
rea tehnică a echipei se ocupă 
acum Ilie Hagioglu, numit în lo
cul lui Marcel Pigulea.
• MIERCURI, IN LOCALITA

TEA KRUȘEVAT, s-a disputat 
întilnirea amicală dintre selecțio
natele Diviziei „B“ ale Iugosla
viei și României. Victoria a re
venit jucătorilor iugoslavi, cu 
4—1 (3—0).
• BALCANIADA DE JUNIORI. 

In perioada 10—15 iunie va avea 
loc în Grecia Balcaniada de ju
niori I, competiție la care va fi 
prezentă șl selecționata țării 
noastre, pregătită de Gh. Oia și 
N. Belizna. Jocurile se vor dis
puta în localitățile Kavala, Dra
ma și Seres.
• LUNI 20 MAI, la ora 16,30, 

in sala I.S.B. din str. Berzei, va 
avea loc plenara Comisiei muni
cipale de fotbal, dedicată dezba
terii unor teme educative. Vor 
participa șefii secțiilor de fotbal 
din cluburi și asociații, antreno
rii. instructorii și delegații echi
pelor din București și Sectorul 
agricol Ilfov. Prezența obligato
rie.

Avînd programul in față, ne 
închipuim cit preț pun forma
țiile din apropierea ..lanternei" 
pe viitoarele lor confruntări, 
începînd cu etapa de duminică 
și pînă 
văzută 
curi 19

Și în 
meciuri 
— F.C.M. Brașov (etapa cu nr. 
30), Chimia Rm. Vilcea — F.C. 
Argeș (et. a 31-a). F.C. Argeș 
—F.C. Baia Mare (et. a. 32-a), 
Jiul — Chimia Rm. Vilcea (et. 
a 33-a). F.C. Argeș — Jiul (et. 
a 34-a) — și altele... — sînt 
așteptate cu justificat interes.

Dată fiind însă importanța 
ierarhiei finale în „zona de 
foc", se impune un plus de 
atentie din partea F.R. Fotbal, 
care, prin delegări 
zătoare de arbitri și 
vatori federali, poate 
să asigure acestor 
desfășurare normală.

Gheorghe NICOLAESCU

la ultima rundă, pre
să se desfășoare mier- 
iunie.
această ordine de idei, 
ca Sport club Bacău

corespun
de obser- 
și trebuie 
partide o

'••A

Pe parcursul lunii aprilie, după 
mai multe selecții organizate pe 
Întregul teritoriu al tării, a fost 
alcătuit un lot de lunlori năs- 
cuți după 1 august 1969. lot care 
a susținut. în zilele de 12 și 14 
mal, o dublă tntîlnlre amicală cu 
o selecționată similară a Uniunii 
Sovietice. Rezultatele se cunosc: 
1—3 la Cimpulung Muscel și 1—2 
la Pitești, dar nu pe stadionul 
,1 Mai", oi pe cocheta bază 

sportivă a Clubului sportiv șco
lar „Aripi". într-o organizare 
fără cusur. Deci, două înfrîngeri, 
două goluri marcate, cinci pri
mite ! Bilanț TOTAL NESATIS- 
FACATOR ! Care au fost cauzele 
eșecurilor 7 înainte de a le sub
linia, trebuie să spunem că, 
dacă primul meci a fost cîștigat 
net de oaspeți, partida de la 
Pitești a fost mult mai echili
brată șl ar fi putut foarte bine 
să se încheie și la egalitate, dacă 
arbitrul J. Grama ar fi fost mai 
atent în minutul 76 și ar fi a- 
cordat penalty la un henț în ca
reu. după executarea unei lovi
turi libere de la 17 m. Dar, din
colo de această eroare (rămînem 
la convingerea că arbitrul nu a 
văzut infracțiunea), dincolo de 
un 2—2 pe care micii noștri ju
cători l-ar fi meritat, evidente 
au fost cauzele care au d>us la 
cele două eșecuri ale celei mai 
mici selecționate de juniori. Și 
trebuie spus mai întâi, că adver
sarul întilnit a fost deosebit de 
puternic. Oaspeții, s-a văzut 
foarte clar, au prezentat O E- 
CHIPĂ, un „unsprezece" omogen, 
„lucrat", chiar finisat, o forma
ție alcătuită din jucători puter-

nici (Salenko Gazdanov Bekoev.
Timoșenko), care au evoluat 
fără complexe, în același tempo 
de la început pînă La sfîrșlt. ac- 
celerind in preajma careului. Ei 
bine, toate acestea au ABSEN
TAT din tabăra jucătorilor noștri. 
Sînt însă unele circumstanțe a- 
tenuante. Iar prima dintre ele 
izvorăște din timpul foarte scurt 
existent între alcătuirea lotului 
și cele două meciuri. Este in
discutabil faptul că antrenorii 
C. Tllveseu și V. Cojoearu n-au 
avut vreme suficientă să lucreze 
cu acești jucători. Pe teren nu 
s-a aflat o echipă ; s-au aflat 
11 jucători, unii dintre ei stin
gheri, dominați de 
multe pase simple, 
și preluări ușoare-

In acest Iot se 
cițiva jucători care 
calități și care, bine pregătiți in 
continuare, pot forma nucleul 
viitoarei noastre selecționate 
U.E.F.A. ’88. Este vorba de por
tarul Birău, de fundașul Szocs, 
de mijlocașul Stanici, de ata- 
canții Moldovan și Mitrică. Si 
nu sint singurii, dar ei sînt cei 
care s-au evidențiat cit de cit 
în cele două partide cu selec- 

■ ționata Uniunii Sovietice. Sigur, 
pentru a se ajunge la o echipă 
în adevăratul sens al cuvîntulul, 
o formație competitivă, este ne
voie de alte si alte căutări de 
talente, de „finisarea" lor cu 
migală, cu trudă. înfringerile de 
la Cimpulung și Pitești averti
zează că nu-i ușor, dar altă 
cale nu există.

lourentiu DUMITRESCU

trac, greși nrl 
ratind stopuri

află, totuși, 
au suficiente

Brașovenii n au uitat câ

0 PARTIDA DUREAZA
PENTRU A NE EXPLICA MAI BINE 90 DE MINUTE

SURPRIZA DE LA BAIA MARE
Ne-ar fi greu să afirmăm că 

noul antrenor al vîlcenilor, Ca- 
targiu, a transformat, într-o săp- 
tămînă, echipa I Un lucru însă 
e sigur : miercuri, el a știut ce 
să le ceară celor 11 oameni pe care 
i-a trimis în teren, iar aceștia 
au știut să facă ce II s-a cerut. 
Chimia a venit la Baia Mare cu 
o lecție bine pregătită, al cărei 
„conspect" ar fi, în cîteva cu
vinte, următorul :

1. marcaj sever (idee aplicată 
în teren cu o perseverență și o 
dăruire care, nu numai că i-a 
incomodat, dar i-a adus pe 
băimăreni la exasperare, silindu-i 
să se „blocheze" în tușă sau să 
transmită mingile precipitat, la 
voia întîmplării) ;

2. dublaj eficace în 
(astfel îneît atacanții 
după ce treceau de un 
advers, aveau impresia 
le-a reușit driblingul...) ;

3. ieșirea din defensivă nu cu 
mingi „bubuite", ci cu pase 
adresate calm partenerului cel 
mai bine plasat ;

4. contraatacuri, pentru even
tuala surprindere a unei apărări 
adverse care, prin forța împreju
rărilor, urma să fie „furată" de 
ofensivă. (O asemenea acțiune a 
și dus, de altfel, la golul vic
toriei) .

apărare 
gazdelor 
apărător 
că... nu

Jucînd după aceste norme, 
Chimia Ie-a măcinat băimărenilor 
șl forțele și... nervii. Fără un 
coordonator lucid și calm (Bălan, 
suferind de citeva săptămînl, a 
intrat tîrzlu, in mln. 65), cu două 
vîrfurl (Caciureac șl Neințeauu) 
care se descurcă greu în fața 
unei apărări aglomerate, F. C. 
Baia Mare n-a putut cuceri o 
redută care părea Inexpugnabilă 
chiar dacă se juca pînă la miezul 
nopții... Ca să nu mai vorbim 
de eroarea formației gazdă care 
arunca mingi pe sus, în careu, 
unde Basno, Preda, Udrea, Cincă 
și Lazăr săreau 
baschetbaliști 1

Acesta a fost 
nico-tactlc cu 
transformat în 
sută din șansele ce 1 se acordau 
înainte de joc. Mai este însă 
(dar nu în ultimul rind) și 
altceva : admirabila ambiție a 
vîlcenllor NU DE A SCOATE 
UN PUNCT, CI DE A ClȘTIGA ! 
Aceasta era, miercuri, soluția lor, 
singura 
declarat-o 
cabină, 
goale...

cu o detentă de

„arsenalul" teh- 
care Chimia a 
fapt acel 1 la

lor soluție. Ne-au și 
înaintea jocului, la 

Și n-au fost vorbe

Radu URZICEANU

Șl DUELUL ÎNCEPUSE AȘA DE FRUMOS...
Miercuri, la Buzău, un duel 

gustat de public, între doi jucă
tori deosebit de dotați, aflați, nu 
la debut de carieră, ci spre fina
lul ei. Un final pe care cei doi 
ÎI amînă tot mal mult prin sîr- 
gulnța depusă la antrenamente, 
prin viața sportivă pe 
duc. Este vorba de 
(Gloria Buzău) și Dianu 
Bihor), amîndoi evidenția ți 
aproape meci de meci. în plus 
Marcu, fotbalist care trăiește e- 
fectiv a doua tinerețe sportivă, 
e prezent de multe ori și prin
tre autorii golurilor. Duelul lor 
— pasionant șl aplaudat de tribu
ne— a dat culoare partidei de la

care o 
Marcu 

(F.C.

Buzău, a sporit interesul publi
cului pentru evoluția celor două 
echipe. Cam de pe la jumăta
tea 
reu 
cite 
ma 
său, 
cut . 
de atacant, de 
dreaptă, ori de cite ori 
în atac se întilnea mai întîl cu 
Marcu), au devenit punctul 
central al jocului, întrecerea lor 
fiind mal întîl una între doi 
excelențl tehnicieni.

Din păcate, însă, această reci
procă dorință de victorie a

primei reprize cei doi, me
in dispută directă (ori de 
ori Marcu șarja pe extre- 

stîngă, Dianu era oponentul 
după cum Dianu, recunos- 
pentru disponibilitățile sale 

fostă extremă 
urca

IERI, IN ETAPA
In seriile a V-a și a XlI-a 

ale campionatului Diviziei „C“, 
serii in care activează cite 17 
echipe, ieri s-a disputat etapa 
intermediară (a 27-a), in care 
s-au înregistrat următoarele re
zultate :

SERIA A V-a : Tehnometal 
București — Carpațl Sinaia 3—2 
(3—2), I.U.P.S. Chitila — Poiana 
Cimpina 1—0 (0—0), Luceafărul 
București — Danubiana București 
2—2 (1—1), Sportul „30 Decem
brie" — Aversa București 3—0 
(2-0), 
Avicola 
Petrolul Băicoi — I.C.S.I.M. 
reștl 1—0 (0—0), Chimia 
Ploiești — Flacăra roșie 
reștl 3—0 (3—0), '
rești — Minerul 
(2—1), Abatorul 
jucat.

Sportul
Aversa București 

M.E.C.O.N. București 
Crevedla 2—1

Viscolii 
Filipeștl 
București

(1-0). 
Bucu-
Brazi 

Bucu- 
Bucu- 

3—2 
anu

INTERMEDIARA
33 p (35—24), 3. Danubiana 31 p 
(36—31)... pe ultimele locuri : 15. 
Flacăra roșie 22 p (26—38), 16.
Aversa 13 p (22—43), 17. Luceafă
rul 12 p (26—58).

Mobila-Măgura
Brașov 2—3 

Gheorghenl — 
Pro-

SERIA A XII-a : 
Codlea — I.C.I.M. 
(1—3), Viitorul 
Minerul Bălan 0—1 (0—0), 
greșul Odorheiu Secuiesc — Mi
nerul Baraolt 2—0 (1—0), Metrom 
Brașov — Celuloza Zărnești 4—2 
(2—0), Precizia săcele —_ Textila 
Prejmer - - ---
Hoghiz 
(1-0), 
Unirea 
(2-0),
Metalul Tg. Secuiesc 5—0 (3—0), 
Utilajul Făgăraș nu a jucat.

Textila
1—1 (1—0), Cimentul 

— Mureșul Toplița 1—0 
Electro Sf. Gheorghe — 

Cristuru Secuiesc 2—0 
Nitramonia Făgăraș —

Fe primele 
samenlul seriei : 
(53—20), 2. Sportul

locuri în 
I.C.S.I.M.

Pe primele locuri in clasamen
tul seriei : 1. I.C.I.M. BRAȘOV
37 p (44—17), 2. Nitramonia 32 p 
(55—21), 3. Metalul Tg. Secuiesc 
31 p (45—25), 4. Progresul Odorhei 
31 p (31—30)... pc ultimele locuri :

Scorul minim de 1—o realizat 
de F.C.M. Brașov în fața echi
pei A.S.A. Tg. Mureș a confir
mat încă o dată faptul că soar
ta unei partide poate fi decisă 
chiar în ultimele secunde de joc. 
Așa s-a întlmplat miercuri la 
Brașov. Defensiva mureșeană a 
rezistat pînă în minutul 89, ie
șind pînă atunci cu fata curată 
din multe situații dificile, cind 
toți spectatorii vedeau balonul 
în poartă. Dar în acest minut 
apărarea formației oaspe n-a mai 
putut stăvilii acțiunea ofensivă a 
brașovenilor și iMandoca a trecut 
printre fundașii centrali, a intrat 
în careu, finalizind astfel in
tr-un moment cînd toată lumea 
credea că meciul se va termina 
cu un scor egal.

La Brașov, ultimul sfert de oră 
a fost incandescent. Golul plutea 
in aer, dar nu numai la poarta 
Iul Varo, cl și la aceea a lui 
Poigar. Gazdele au continuat să 
domine, fundașii V. Ștefan și 
Bălan, particiipînd la fiecare atac, 
au lăsat spații libere pe unde 
jucătorii oaspeți au declanșat 
contraatacuri rapide, rezolvate 
însă, cu brio de Poigar.

După cum au evoluat brașo
venii, s-a putut vedea clar că 
doresc să termine învingători șl, 
pe un teren destul de greu, au 
făcut risipă de energie pentru 
acest țel. Și nu au 
lupte pînă în final...

încetat Bă

Pompiliu VINTILĂ

s-a trans-unuia asupra celuilalt 
format dintr-o suită de broderii 
tehnice într-una de artificii de 
tehnică, într-o suită i 
mai puțin... sportive 
cei doi și le aruncau 
luptei pentru balon, 
du-se pînă la faulturi 
Și de unde întrecerea 
atît de frumos, ea a 
căzut într-una de „care pe care' 
presărată și cu citeva intervenții 
ale arbitrului. De altfel, nemul
țumit de comportarea atacantu
lui său în finalul partidei, an
trenorul Gh. Constantin I-a și 
înlocuit pe Marcu, neascunzîn- 
du-și supărarea pentru evoluția 
purtătorului tricoului cu nr. 7 al 
formației buzoiene.

Mircea TUDORAN

A DIVIZIEI

de replici 
pe care 
în focul 

ajungîn- 
reciproce. 

i pornise 
scăzut, a

15. Celuloza Zărnești 20 p (30—36),
16. Precizia Săcele 20 p (27—41),
17. Textila Prejmer 17 p (16—36).

• IERI, în meci restanță (etapa 
a 24-a) din campionatul Diviziei' 
„B" — seria a IlI-a : UNIREA 
ALBA IULIA — GLORIA BIS
TRIȚA 2—1 (0—0). Au marcat :
Ilea (mln. 50) și Georgescu (min.‘ 
85) pentru gazde, respectiv Moga 
(min. 50). (I. ANGHELINA —
coresp.)

Pentru jocurile de fotbal dintre 
echipele Steaua și F. C. Olt (spe
ranțe și Divizia „A"), care se vor 
disputa duminică 19 mai, biletele 
s-au pus în vînzare la agențiile 
C.C.A., pasaj Universitate, Loto- 
Pronosport Piața Unirii,- patinoa
rul „23 August", precum și la 
stadioanele Steaua, Glul-ești și 
Republicii (str. Izvor). Duminică, 
biletele se vor vinde la agențiile 
menționate, precum și ’ la casele 
stadionului Steaua, pînă la orele 12»



'i vag l)

Comur.ist Român, precum și a 
sarcinilor actuale și de pers
pectivă ce revin tinerei gene
rații în vederea unirii și mobi
lizării eforturilor la înfăptuirea 
Programului de făurire a so
cietăți* socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

La sosire, secretarul general 
al partidului, tovarășa! Nicolae 
Ceaușescu, a fost salutat de 
membrii Secretariatului C.C. al 
U.T.C., de secretarii Consiliu
lui U.A.S.C.R. și vicepreședin
ții Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor. a

Un grup de tineri și tinere 
au adresat tovarășului Nicolae 

a 
al 
H

varășul Nicu Ceaușescu, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist.

Primit cu deosebită căldură, 
cu intensă bucurie, cu vii ți 
puternice urale ți ovații, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a rostit o amplă cuvintare in 
ședința de deschidere a Foru
mului tineretului.

Cuvintare» secretarului ge
neral al partidului, președin
tele Republicii, mobilizator 
program de muncă și ac
țiune pentru tineretul patriei 
noastre, a fost urmărită cu 
deosebită atenție și viu inte
res. cu multă satisfacție. cu
profundă mindrie patriotică și șp 
deplini aprobare, fiind subli- $ 
niată in repetate rinduri cu > 
îndelungi si însuflețite aplau- 
ze. ea puternice urale și e- $ 
’Mit g

VICTORII INTERNAȚIONALE Turneele
de calificare la volei

$

I
$

$

ALE CAIACIȘTILOR Șl CAN OIȘTILOR

Ceaușescu rugămintea de 
primi insigna Congresului 
Xll-lea al U.T.C„ precum 
placheta omagială a Form 
lui tineretului, expresie a re
cunoștinței tinerei generații 
pentru minunatele condiții de 
viață, muncă și învățătură ee 
le-au fost create-

Secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae reaușesen. 
a fost intimpinat. la intrarea ia 
sala lucrărilor Forumului tine
retului, cu puternice urale, eu 
ovații prelungite.

împreună cu secretarul ge
neral al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in prezidiu au luat 
loc membri și membri su- 
plean(i ai Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al F.C.R., se
cretari ai Comitetului Central 
al Partidului, reprezentanți ai 
Uniunii Tineretului Comunist, 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România și Con
siliului National al Organizației 
Pionierilor.

La lucrări iau parte membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, acti
viști de partid și de stat, con
ducători ai unor instituții cen
trale, reprezentanți ai vieții 
noastre culturale, științifice și 
artistice.

In sală se aflau delegați și 
invitați de pe întreg cuprinsul 
țării — tineri muncitori, țărani, 
intelectuali, elevi. studențL mi
litari — fruntași io muncă și 
învățătură.

Sint prezenti. la Forumul ti
neretului român, numeroși re
prezentanți ai organizațiilor re
voluționare. progresiste și de
mocratice de tineret, studenți și 
copii de pesta hotare.

Lucrările Forumului tine
retului au fost deschise de to-

★
Joi dimineața, la Sala Pala

tului Republicii Socialiste 
România, au inrepui lucrările 
celui de-al XU-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist.

După alegerea organelor de 
lucru ale Congresului, delegații 
au adoptai in unanimitate or
dinea de zi.

Participanții au aprobat, tot
odată, constituirea celor 19 
secțiuni de lucru și regula
mentul de desfășurare a lucră
rilor Congresului.

Intrindu-se în ordinea de zi, 
tovarășul Nicu Ceaușescu,
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
a prezentat Raportul Comite
tului Central al Uniunii Tine
retului Comunist privind acti
vitatea desfășurată in perioa
da dintre Congresele al XI-lea 
și al Xn-lea și sarcinile ce 
revin Uniunii Tineretului Co
munist in vederea participării 
tinerei generații la înfăptuirea 
hotăririlor — 
XlII-Ica al 
nist Român.

In cadrul 
tive, desfășurată 
după-amiezii, reprezentanții de 
peste hotare au inmînat me
sajele de salut adresate Con
gresului de organizațiile na
ționale. regionale și interna
ționale.

Lucrările Congresului con
tinuă.

Congresului al 
Partidului Comu-

unei ședințe fes- 
in cursul

★
La Palatul Marii Adunări 

Naționale au ineeput, joi 
dnpă-amiază, lucrările celei 
de-a XTV-a Conferințe a Uni
unii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România.

Recent s-au încheiat două 
dintre importantele regate ale 
acestui sezon de caiac-canoe, 
competiții la care au participat 
și sportivi din tara noastră. 
Astfel, canoiștii au concurat în 
Regata Sofia, unde 
Olaru și-a adjudecat 
în proba de simplu 
Printre învinșii Iul 
numără polonezul Marek Wis- 
la. medaliat la campionatela 
mondiale în canoea de dublu.

Costică 
victoria 

1000 m. 
Olaru se

De azi fi pină

duminică, la Brașov

„INTERNAIIOIIALEIE

Alt HOMÂNIfl

ii

ră-Scrima de performanță 
mine in actualitate : începînd 
de astăzi și pină duminică in
clusiv. cei mai valoroși dintre 
sabrerii noștri vor fi prezenți, 
in Sala sporturilor din Bra
șov, la startul Campionatelor 
internaționale ale României, 
dotate cu „Cupa Carpați". Este 
o întrecere de tradiție, inițiată 
de C.J.E.F.S. Brașov și clubul 
Tractorul (un puternic centru 
de sabie al țării), organizată 
cu sprijinul federației de spe
cialitate.

Si-au anunțat participarea 
sabreri de frunte din Bulgaria, 
Cuba, Polonia. R.D. Germană 
și — fapt inedit — din Grecia.

Iubitorii șerimei din orașul 
de sub Tîmpa vor avea prile- 

J; jul să urmărească cîțiva dintre 
îs experimetații noștri sportivi 

la această probă — printre ei, 
I. Pop. AL Chiculiță, L. Fili- 
poiu, V. Szabo și FI. Păuneseu 
—. precum și multi alți tră- 
gători tineri (sau foarte tineri, 

șî din lotul de perspectivă), mai 
si puțin cunoscuți. dar care aspi- 
J râ Ia consacrare.
Jî Programul întrecerii : vinari 
rj și simbătă — ..individualele” 
g (serii eliminatorii, semifinalele 
șj și finala), iar duminică — tur- 
s? neul pe echipe.

5

O NOUĂ VICTORIE A ECHIPEI NOASTRE DE BASCHET
(Urmare di» pag I)

13, V. Constanți» 2, Ionesea 2, 
Niculescu 21, Cernat 19, Opși- 
taru 8, NetoLițchi 3, Iacob 4 
și Vinereanu 8 pentru învin
gători. respectiv A. Kolev 2. 
Barciovski 2, Vezenkov 4, Te- 
nov 6. Mladcnov 7, Antov 14, 
Glușkov 17. Amiorkov 21.

Bun arbitrajul cuplului 
Snopinski (Polonia) — G. 
nalp (Turcia). Clasament:

Ga-

Cla sament
1. România
2. Turcia 

Iugoslavia 
Bulgaria 
Grecia
Deosebit 

spectaculos

și sovieticul Aleksandr Popov, 
unul dintre sportivii cei mai 
în formă în acest sezon. Tot la 
această regată. Aurel Macaren- 
cu a ocupat locul secund în 
proba de canoe simplu — 500 
m, cîștigător fiind Ivan Cle- 
mentiev (U.R.S.S.).

Căiaciștii, prezenti la Regata 
Amsterdam, au înregistrat, de 
asemenea, succese. In caiacul 
dublu, pe 500 m. Ionel Con
stantin și Nicolae Fedosei au 
ocupat primul loc, în dis
puta cu redutabilul echipaj al 
Spaniei, clasat pe locul secund. 
In proba de caiac 4, pe distan
ta de 10 000 m, au cîștigat re
prezentanții tării noastre (Ve- 
lea. Timofte. Dîba și Dulău), 
pe locurile următoare fiind 
clasate echipajele R.F.G. și An
gliei.

ROMÂNIA flNLANBA 3-0
In diferite orașe de pe conti

nent au continuat turneele de ca
lificare pentru campionatele eu
ropene de volei.

SALONIC. In competiția femi
nină, echipa României, a obținut 
a treia victorie cu 3—0, de data 
aceasta asupra 
Finlandei (11, 8, 
tate : Elveția — 
Grecia — Suedia 
tul : 1. România 
Grecia 6 p (9—3), 3. Elveția 5 
4. Suedia 4 p, 5. Austria 3 
(2—9). 6. Findanda 3 p (0—9).

MALMOE. Rezultate din ziua 
șasea : Anglia — Luxemburg 3—1, 
Suedia — Belgia 3—2, Franța — 
Norvegia 3—0. De pe acum au și 
obținut calificarea echipele mas
culine ale Franței și Suediei.

MARIBOR. Turneu masculin s 
Finlanda — Portugalia 3—0, Iu
goslavia — Spania 3—2, Echi
pa Ungariei a avut zi de pauză.'

reprezentativei
14). Alte rezul-

Austria 3—1. 
3—2. Clasamen- 
6 P (9-0) 2. 

P. 
P

SCHIMBĂRI ÎN CLASAMENTUL „INTERZONALULUI*»»'

O rundă animată, a 14-a, a 
punctat intrarea turneului in
terzonal de șah de la Tunis 
în ultima sa treime. într-un 
derby al liderilor. A. Beliav- 
ski l-a învins pe A. Cemin și 
a trecut la conducere în cla
sament, la egalitate cu A. 
Iusupov (care a fost liber). 
Dar surpriza zilei a furnizat-o 
bulgarul E. Ermenkov, care l-a 
învins pe V. Hort, stopîndu-1 
din ascensiune. In locul lui, 
trece acum al 4-lea în plutonul 
fruntaș L, Portisch, învingă

tor în întrerupta din runda 
precedentă cu Hmadi. apoi re
miză cu Gavrikov. Alte rezul
tate : Morovici — Afifi. Soson- 
ko — Dlugy remize. Printre 
partidele întrerupte se află și 
aceea în care Mihai Șubă are 
albele la iugoslavul Nikolici.' 
Clasamentul (pe puncte cîști- 
gate și pierdute) : Beliavski și 
Iusupov 9*/j—3*/î. Cemin 9—5.' 
Portisch 8—5, Hort și Gavrikov 
7,/2-5,/î. Șubă 7—5(1), Sosonko 
7—6, Dlugy 6—6 etc.

FOTBAL meri oficine
1985 - ANUL ECHIPEI 

EVERTON
condus, tn fața celor 42 000 de 
spectatori, formațiile : F. c. 
EVERTON : Southall — Stevens. 
Ratcliffe, Mountfield, Van den 
Hauwe — Reid, Steven, Bra- 
ccwalL Sheedy — Sharp, Gray ; 
RAPID VIENA: Konsel — Lai- 
ner. Garger, Weber,
— Kienast, '
Weinhofer
— Krankl, 
Gross).

IN PRELIMINARIILE C.M.
• Zona Americil de Nord, 

Centrale și Caraibe. In grupa a 
3-a, la St. Louis, S.U.A. — Tri
nidad Tobago 2—1 (1—1). Oas
peții au deschis scorul (Fon- 
rose), după care gazdele au 
marcat de două ori (Borja si 
Peterson, ultimul abia in min. 
88 !). In clasament : Costa Rlca 
3 p (2 j), S.U.A. 3 p (1 j). Tri
nidad Tobago 1 p (3 j). • In 
grupa a 2-a : Guatemala — 
Haiti 4—0 (1—0). Echipa Canadei, 
cu 7 p s-a calificat pentru turul 
al treilea.
• tn zona europeană. In a- 

ceastă sâptămînă. sînt programa
te două meciuri — simbătă: R.D. 
Germană — Luxemburg (gr. 4). 
Iar duminică Grecia — Polonia 
(gr. 1).

CAMPIONATE, CUPE, 
JOCURI AMICALE

După ce a cîștigat campiona
tul Angliei intr-o manieră cate
gorică, F.C. Everton .și-a îmbo
gățit palmaresul, miercuri seara, 
la Rotterdam, ciștiglnd finala 
..Cupei cupelor” : 3—1 (0—0) cu 
Rapid Viena. Va reuși echipa 
din Liverpool să cucerească, 
simbătă, șl finala „Cupei An
gliei”, in jocul decisiv cu Man
chester United ? „Un al treilea 
succees consecutiv ar fi fan
tastic — afirma antrenorul cam
pionilor, Howard Kendall — dar 
partida cu Manchester va fi cea 
mai grea din această suită”.

Să revenim însă la finala de 
la Rotterdam. Formația engleză 
a cîștigat meciul fără drept de 
apel, pentru adversara sa, cu 
toate că austriecii au avut unele 
sclipiri, care însă nu au putut 
pune In pericol prea mare poar
ta învingătorilor. Antrenorul iu
goslav Otto Barici (Rapid Vie
na) caracteriza foarte bine. In 
citeva cuvinte, meritele cîști- 
gătorilor trofeului : „Am fost
Învinși de o „superechipă”. care 
excelează prin viteză, tehnică, 
joc colectiv și căreia nu cred 
Că, Ia ora actuală, vreo forma
ție europeană i-ar putea rezis
ta”.

In prima repriză s-a 
mai prudent, cu 
rare la ambele 
cli” au început 
faptului că din 
lipsit citi va jucători de 
printre care portarul 
Bruclcl șl Panenka (intrat In te
ren — accidentat — abia tn ul
tima parte a partidei). Sheedy.

' ‘ ‘ o-
au 
la 

39. 
la

Kranjcear, 
(min. 67 

Pacult

Brauneder 
Hristici, 

Panenka) 
(min. 6»

(venită fără cîțiva 
jucători de bază) a 
mai încercat doar 
să micșoreze dife
rența, dar fără 
succes deoarece se
lecționata Turciei 
(evoluînd mult 
mai bine decît în 
seara precedentă) 
și-a valorificat din 
plin ambiția și 
plusul de maturi
tate competiționa- 
lă. Au marcat: 
Kunter 17. Tur»» 
IC, L Ceukla 14. 
Aytan 8, 
C. Bm 3. 
Ariboea» 
pentru ______
torl; Katzoulis 4. 
Christedoulon 6, 
Linardis 2. Roma- 
nidis 12. Kambou- 
ris 4, Agiasotelis 
14, Tsaporlis 2. 
Arbitri : D. Wei- 
dinger (Ungaria) 
și A. Atanasescu 
(România) care au 
avut o misiune 
foarte dificilă, de 
care s-au străduit 
să se achite cit 
mai bine.

In meciul de des
chidere a reuniu
nii. puternica repre
zentativă a Iugo
slaviei a întrecut cu 
99—73 (51—37) selecționata de 
tineret a tării noastre. Supe

riori ca talie, gabarit, tehnicita
te și pregătire atletică, baschet- 
baliștii Iugoslavi au dominat o 
echipă care a luptat șl a re
zistat atita vreme cît l-au per
mis posibilitățile. Au marcat : 
Milicevîcl 19, Cvetlcanin 12. 
Lukenda 15, Pahlivl 5. George- 
vlci 13. Sobin 8 Inakovici 3. 
Brinorae C, Vraneovlel 4. Miti
cei* 12. Mitravici 2 — pentru

acțiuni 
porțl. 
timid, 
echipa

jucat 
mai 

Austrle- 
datorit* 
lor au 

bază, 
Feurer.

• MECIURI AMICALE. La Bo
gota : Columbia ‘ *
(0—0) 1 ----------

64). *
tina 
scris 
min.
• 

finală ale 
Betls Sevilla 
3—1 șl 2—1 1
• Finala „Cupei Tării Galilor”

(meci tur) : Shrewsburry —
Bangor 3—1.
• Azi începe tn Ungaria tur?

neul final al C.E. de juniori II. 
Echipele au fost împărțite în 
patru grupe — „A” : U.R.S.S.,
Ungaria, R.F. Germania, Portu
galia : ,,B” : Italia, iugoslavia. 
Spania, Suedia ; „C“ : Bulgaria, 
Norvegia, R. D. Germană, Olan
da ; „D“ : Franța, Islanda, Sco
ția. Grecia.

Brazilia 1—0 
A marcat Lugo (min. 

La Buenos Aires : Argen- 
— Chile 2-e (1—4); au in- 
: Maradona (din penalty, 
37) șl Burruchaga (min. 66). 
Surpriză în sferturile de 

„Cupei Spaniei” :
— C.F. Barcelona

Topsakai
Senat 4.

2 —
Invingă-

apol Gray au avut primele 
căzii, în timp ce vienezll 
tras primul șut periculos, 
poartă, prin Krankl, în min. 
După pauză, englezii au fost 
ctrma jocului. Victoria lor nu a 
mal fost pusă la tndoialâ după 
ce Andy Gray a deschis scorul 
(min. 57). Apoi insularii au reu
șit al doilea punct, semnat de 
Steven (min. 72). Practic, me
ciul era ca și jucat. învinșii au 
redus însă din scor prin Krankl 
(min. 85). dar replica englezilor 
a venit prompt, Sheedy (min. 
86) pecetluind scorul final. Ar
bitrul Paolo Casarin (Italia) a

151:131 
128:123
72: 61 

134:152
52: 70

4 
3 
2 
2 
1

______  și 
_r________  a fost meciul din
tre reprezentativele Turciei și 
Greciei. încheiat eu victoria 
primei echipe la o diferență 
neașteptat de mare : 70—52
(28—28). Surprinzător de mare, 
mai ales dacă ținem seama că 
începutul a fost net favorabil 
baschetbaliștilor greci. care 
conduceau în min. 10 cu 
21—10 ? De aici însă forma
ția Turciei s-a apărat din ce 
în ce mai bine. Turan și Ay
tan au dominat tot mal mult 
panourile, iar conducătorul de 

joc Limon Couklu și-a Impul
sionat permanent echipierii. 
De partea cealaltă jucătorii e- 
leni au ratat exasperant. în
scriind nînă la pauză doar 7 

puncte, față de 18 ale partene
rilor de întrecere în partea a 
doua a partidei, jucătorii greci 
au mai ținut pasul pină în 
min. 27 după care Limon 
Couklu (de trei ori ia rlnd!) 
și Kunter au înscris 12 puncte 
din aruncări de ta 8.25 m (de 
cite 9 p). S-a ajuns astfel la 
59—42 pentru Turcia. Meciul 
era jucat. iar echipa Greciei

3.
4.
5.

2
2
1
2
1

0 
1 
•
2
1

de

2
1
1 
0 
0
disputat

Luptă intre „giganții” Glușkov (nr. 13) și 
vinereanu. Ultimul dintre el înscrie încă două 
puncte pentru echipa noastră, sub privirile Iul Fot() . lQrgu BANICA 

învingători ; respectiv D. Dăian 
4, Chiriîă 6. Constanlinescu 19 
Mihalcea 2, Vasilică 13. Bărbu- 
lescn 14. Tzachis 12 M. Con
stantin 2 Pogonarul. Au ar

și

Ermuracbe,

bitrat T. Viialidis (Grecia) 
M. Dimaneea (România).

Programul de vineri, de 
ora 15 : România - 
tineret. Turcia — 
Iugoslavia — Grecia.

ta 
România 
Bulgaria.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

cunoscutului ru-

CICLISM • Cea de a 
68-a ediție a «Turului 
Italiei” a debutat prln- 
tr-o etapă prolog, in
dividual contra-crono- 
metru. pe un circuit 
de 6.550 km la Vero
na. Victoria a reve
nit
tier Francesco Moser 
cu timpul de 1:45,0 
(m/0 51 483 km). La 
mici diferențe s-au 
clasat în ordine : 2. 
visentinl (italia) 7:52; 
3. Saronnl (Italia) 
7:53: 4. Bontempl (I- 
talfa) 7:57: 5. Calovl 
(Italia) 7:59 șl S. Hi
nault (Franța* 6:60

PENTATLON • Con
cursul de la Buda
pesta a fost cîștigat 
de Mlszer, 5380 p, ur
mat de Fablan (am
bii Ungaria) 5361 p 
și Kaplanov (URSS) 
5343 p. Pe echipe, 
prima s-a clasat Un
garia cu 
a doua 
15590 p.

16005 p, iar 
URSS cu

• In tur
la Duls-

POLO 
neul de 
burg : Iugoslavia - 
Grecia 8—7, Italia - 
Spania 7—8.

TENIS • In tur-

neul de la Forro Ita- 
lico. Roma : Vil as — 
Cierro 6—0, 3—6, 6—3, 
Jarryd — Leach 6—3, 
1—6, 6—3, Wilander — 
Slozil 4—1 ab., Gun- 
narsson - 
6—4, 7—3, 
Westnhal 
Becker
6— 3. 6—1,
Osterthun 
• Turneu feminin la 
Melbourne : Pam
Shriver — Terry
Holladay 4—8, 7—8.
7— 9, Kathy Jordan —
Robyn White 6—1, 
1—6, 6—3.

■ Ganzabal 
Sanchez — 
6-4, 6-0.

- Tulasne 
Noah — 

6—4, 7—5
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