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Sub președinți® tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

SfOIRITA CONSILIULUI DE STAT
Mierrari, 22 mai a.c., a aval 

lec ședința Consiliului de Stal, 
prezidată de tovarășul Nicolae 
Ccaațesea. președintele Repu- 
b'tcii Socialiste România.

’ a lucrările ședinței na par
ticipai. ca invitați, vice prim 
ir niștri ai țuvernulai. miniș- 
tri. alți conducători de oceane 
centrale, președinți ai «nor 
comisii permanente ale Marii 
Adunări Naționale-

Consiliu! de Stat a examinat 
Troiocolul. încheiat la Varșo
via la 2C aprilie 1585. en pri
vire la prelungirea duratei de 
valabilitate a Tratatului de 
prietenie, colaborare si asa- 
tenlă mutuală, semnat la Var
șovia la 14 mai 1555.

în legătură eu acest punct 
dc pe ordinea de ai au luai 
euvintul tovarășii Manea Mă- 
nescn. vicepreședinte al Coo- 
siliulni de Stat. Constantin 04- 
tcanu. ministrul apărării aatio- 
n?!e. Gbeorgfee Rădulesnu vi- 
ccn-eședinte al ConstBoM de 
Stat, Ștefan Andrei, ministrul 
a’n cerilor externe. Maria GW- 
tu'-eă. vicepreședinte al Cou- 
siiielui de Stat. Doina Vaailes- 
eu. Gbcorghe Dinu, membri ai 
Consiliului de Stat. și Cpurtau 
tin Arseni, membru al Consi
liului de Stat, președintele Co
mitetului Central al Orjuiu- 
țici Democrației «i Cnitâtii So
cialiste. care an dat o înaltă 
aprecâere rsotribotiei active, 
de mare insera uitate a pre
ședintelui Republicii Soeialirtr 
România. tovarășul Nieoiae 
Ceausescu, la pregătirea si bo
na desfășurare a in Uluirii ta 
nivel înalt de la Varșovia, 
modulai Mrâtorit iu care a

prezentat poziția României io 
problemele discutate. Vorbito
rii au relevat însemnătatea 
deosebită a propunerilor con
structive. realiste formulate in 
cadrul intiinirii de către pre
ședintele republicii. tovarășul 
Nicolae Ceaașescu. eu privire 
la căile și mijloacele întăririi 
colaborării și conlucrării intre 
țările socialiste, pentru reduce
rea iaeordârii internaționale, 
pentru promovarea fermă a 
politicii de destindere, pace $i 
securitate, pentru apărarea 
dreptului suprem al popoare
lor. al oamenilor Ia viață, la 
existentă liberă și demnă Ei 
au subliniat că semnarea de 
către președintele Republicii 
Socialiste România a Protoco
lului cu privire la prelungirea 
duratei de valabilitate a Tra
tatului de prietenie, colabora
re si asistență mutuală, sem
nat la Varșovia la 14 mai 1555. 
constituie o necesitate impusă 
de evo*utia situației interna
ționale. de menținerea perico
lului de rărboi. este in deplină 
concordantă eu boUri.-ile Con
gresului al xm-lea al Partidu-

de intru total intereselor po-

a socialismului si picii, des
tinderii. securității si colabo
rării in Europa si in întreaga 
lume.

Cu acest prilej a fost

Im României, tovarășul Xieotae 

ewutinuare. alături de eelelal-

fCputtxnure in se» ■ d-al

S-A ÎACHflAT VIZITA Dl STAI
A RLGfLUI SPANIEI,

JUA\ CARLOS I
Miercuri dimineața. recele 

Juan Carlos I a efectuat o vi
zită la întreprinderea dc avi
oane din București.

Suveranul maniei a fes* in
solit de Ștefan Andrei, nun«- 
trnl afacerilor externe.

An luat parte Fernanda Mo
ran. ministrul afacerilor ex
terne al Spaniei, alte persoane 
ol iei ale.

La sosire. înaltul oaspete a 
fost salutat ea deosebită stimă 
de Alexandra Neeula. ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini. de reprezentanți ai con
ducerii întreprinderii de avi
oane.

Suveranului spaniol i an fost 
evocate vechile tradiții ale ae
ronauticii românești ee au con
sacrat In intreaea lume numele 
lui Aurel Vlaicu. Traian Vuia 
și Henri Coandă printre pio
nierii zborului en motor. S-a 
subliniat că aspirațiile acestor 
deschizători de dramuri si-au 
găsii împlinirea in ultimele de
cenii eind. datorită ureoeupârii 
statornice a președintelui 
Nicolae Ceausescu. a importan
telor investiții alocate, s-a pro
dus e adevărată renaștere a 
industriei naționale aeronautice, 
care a cunoscut e impresio
nantă dezvoltare.

★
Regina Sofia și persoanele 

oficiale spaniole care o înso
țesc au vizitat, miercuri. Mu
zeul satului si de artă nopu- 
lară.

★
Miercuri s-a încheiat vizita 

de stat întreprinsă in tara 
noastră. la invitația președin
telui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceausescu. și a 
tovarășei Elena Ceausescu, de 
către regele Spaniei, Juan 
Carlos I. împreună cu regina 
Sofia.

Noul dialog la nivel înalt 
româno-spaniol se înscrie, prin 
rezultatele sale rodnice, ca un 
moment deosebit în evoluția 
relațiilor de prietenie si cola
borare dintre țările si popoa
rele noastre, ca o contribuție 
de seamă la amplificarea legi

teritoe bilateral, ia foto,ul 
eaazei pâr< securității. eaepe- 
răr-ri li tateterern mteraatiu- 
aale.

pe mmm tul Otapcai- Pefraa- 
ujpieial aerogării se aflau por
tretele președintelui Nicolae 
Ceaasesea si regelui Juan 
Cartea L încadrate de drapelele 
de stat ale Rom iniei si Spaniei. 
Pe mari pancarte erau înscrise 
ia limbile români « spaaiolâ 
arările : -Să se dezvolte con
tinuu relațiile de prietenie si 
colaborare pe multiple planuri 
Soire Repobliea Socialiști 
Remania si Spania, ia folosul 
eeter două popoare, al iateie- 
gerii si parii la Europa « ia 
lume !*. .Trăiască lupta vaită 
a oopoareter pentru pare. In
dependentă si colaborare inter
națională !*

Președintele Nicolae Ceausescu 
Si regele Juan Carlos L tova
rășa Elena Ceausescu si regina 
Sofia as sosit împreună la ae-

O gardă militară aflată pe 
aeroport 
Au fost
stal ale Spaniei si României, 
in timp 
au fost trase SI salve de arti
lerie.

Președintele Nicolae Ceausescu 
și regele Juan Carlos I au tre
cui in revistă garda

In continuarea 
suveranul
rămas bun de la 
Consiliului de Stat 
vernului. de la celelalte per
soane oficiale române aflate pe 
aeroport.

a prezentat onorul, 
intonate imnurile dc

ce in semn de salut

Spaniei

de onoare, 
ceremoniei, 
si-a luat 

membri ai 
și ai gu-

Președintele Nicolae Ceausescu 
si-a luat un călduros rămas 
bun de Ia regele Juan Carlos I. 
Cei doi șefi de stat si-au strins 
cu prietenie miinile.

Tovarășa Elena Ceausescu si 
regina Sofia si-au luat rămas 
bun cu căldură si cordialitate.

Un grup de copii an oferit 
buchete de flori.

La ora 11,00. aeronava cu 
care călătoresc înalții oaspeți 
spanioli a decolat
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S-a tras cartina peste ediția a lY-a a „Daciadei" Ia handbal feminin

JOCURI FOARTE FRUMOASE IN ULTIMUL „ACT 
Șl 0 ÎNVINGĂTOARE MERITUOASĂ: 

REPREZENTATIVA JUDEȚULUI BACĂU
ORADEA. 22 (prin telefon). 

Patru jocuri foarte frumoa
se. două dintre ele cu prelun
giri. mulțumind așteptările u- 
nui public numeros, prezent

să decidă campioana ..Dacia
dei*. handbalistele din ju
dețul Bacău au învins cu 25— 
23 (12—12, 20—20, 22—22) repre
zentativa județului Brașov.

Lauri ca Lunea, căpitanul reprezentativei județului Bacău, ți-a 
depăflt adversarele pe semicerc și va arunca la poartă

Foto : Aurel D. NEAGU

in Sala sporturilor din locali
tate. au marcat sQrsitul tar- 
neulai final al celei de-a IV * 
edilii a ..Daciadei* de perfor
mantă ia handbal feminin. 
Finala „mare*, ca și meciul 
pentru locurile 3—4 s-au 
terminat — ambele — după 
prelungiri si după multe mo
mente de susoens. în cel 
mai important meci, care avea

Partida a fost extrem de echi
librată.* infruntindu-se două e- 
chipe foarte bine pregătite. 
Forța de joc Și mal buna or
ganizare in apărare ale băcăuan- 
celor au atirnat mult în balan
ța victoriei, in țața ambiției și 
a subtilității tehnice arătate de 
handbalistele din Brașov. A- 
cestea din urmă au condus la 
începutul partidei : 3—2 (min. 
3). după care partenerele de în-

Astăzi, etapa a 31-a a Diviziei „A“ de folbal

TOATE PRIVIRILE SPRE
...„BAZA" CLASAMENTULUI

1. STEAUA 34 3 S 2 65-16 50
2. D'-anvi 38 ÎS ;o 2 53-27 44
3. Sp. stud. 30 17 t 5 61-26 42
A Univ. Cv. 38 15 5 10 54-M 35
S. G'.ocia Bl. 30 11 0 11 45-46
6. A-SJU 30 IX 7 12 24-26 3
T. ..POL- Tun. 30 U 7 12 31-45 20
S. Corvinul 30 13 2 15 47-43
J P.c. BAx 30 12 4 14 35-39 28

F.c. ou 30 11 4 14 31-42 20
11. Rapid 3C • 0 12 34-37 27
12. F. C. Argeș 34 1» < 14 40-35 26
13. F.C.M Bv. 30 11 4 15 20-38 24
14. Jiui 30 10 S 15 33-50 25
ÎS. Ciiimla 30 10 5 15 24-47 25
ÎS. S.C. Bacâu 30 0 1 15 31-35 24
17. F.C. B. Mare 30 10 4 16 27-41 24
1S. ..Poli- lași 30 S 8 17 30-55 18

lui Ma-

• La Timișoara, echipa lui 
Dumitru o așteaptă pe... 
Steaua 0 La Tirgu Mureș, 
A.S.A. - F.G OH, un meci 
lipsit de emoții pentru am
bele combatante 0 Pe 
stadionul din „Regie", un 
nou examen sever pentru 
S.G Bacău 0 Bâimârenii, 
in fața unei echipe 
care luptă pentru „ba
rem* 0 La Petroșani,
antrenorul Constantin așteaptă ca „11 "-le 
teianu să iasă la joc 0 In Giulești, Rapidul poate 
sălta peste echipa lui Klein I 0 La Oradea, Grosu, 
Dianu et comp, știu că Universitatea Craiova nu prea 
pierde două partide la rind I 0 F.C.M. Brașov pri
vește cu teamă spre... Zare 0 La Rm. Vil cea, Cristian 

promite sâ nu ia gol nici chiar din... penalty

PROGRAMUL ETAPEI

Toate partidele vor Începe la ora 17.34.

Timișoara : „POLI* - STEAUA 1
Tg. Mureș : A.S.A. - F.C. OLT ,
București : SPORTUL STUD. - S.C. BACAU

(stadionul Sportul studențesc)
Baia Mare : FOTBAL CLUB - POLITEHNICA IAȘI 1
Petroșani : JIUL - GLORIA BUZĂU
București : RAPID - CORVINUL 1

(stadionul Giulești) i
Oradea : F.C. BIHOR - UNIV. CRAIOVA
Brașov : F.C.M. - DINAMO
Rm. Vilcea CHIMIA - F.G ARGEȘ

trecere au revenit puternic (6—3 
pentru Bacău tn min. 14). în 
finalul primei reprize, atunci 
cind a reapărut în teren jucă- 
toarea Eva Mozsl, handbalistele 
din Brașov au egalat (8—8 
min. 23). în ultimele trei mi
nute. deși se aflau in inferiori
tate. brașovencele egalează din 
nou (11—11 min. 27) și pînă 
la sfîrșitul reprizei ambele e- 
chipe au mai marcat cite o 
dată. La reluare, spectatorii au 
asistat la o luptă acerbă. Ma
riana Tîrcă (Bacău), principala 
realizatoare, fiind din ce In ce 
mai bine marcată de Manuela 
Neică (cea mal bună jucătoare 
a brașovencelor). Echilibrul se 
menține pe tabela de scor i 
16—16 min. 45. 18—18 min. 53,

Călin ANTONESCU

(Continuare tn mo î—J)

CREATORII DE FRUMOS
DIN VAEEA IHI

IUBESC, Șl El, SPORTUL
Frumoase slnt duminicile 

la Birsana. acum. în pri
măvară 1 Adieri răcoroase 
de munte unduiesc peste 
Valea Izei. tn timp ce gos
podarii ies .dis-de-dimineată. 
in cimp. tn grădini, tn li
vezi. Ne însoteste un fiu al 
satului. Ion Apan. secretar 
al asociației sportive de Ia 
întreprinderea de șuruburi 
din Sighetu Marmatiei. le
gat cu tot sufletul de locu
rile pe unde a copilărit

Admirăm casele din lemn, 
făcute parcă pentru sute de 
ani. si porțile maramure
șene. cele mai vechi — fru
moase. iar cele mai noi — 
de-a dreptul impresionante. 
Opere de artă. întilnim pe 
uliti doar copiii si bătrinii 
care ne spun „bună ziua*. 
După-amiază. însă, cu mic 
cu mare, imbrăcati în por
tul traditional, fată de care 
au atita prețuire, coboară 
in vatra comunei, la tere
nurile de sport la „Da- 
ciadă*. Căci oamenii aces
tor locuri au o dragoste a- 
parte pentru iocurile ose- 
nesti șl pentru bucuriile 
sportului. Secretarul consi
liului popular, un om neo
bosit. ca o furnică. Ion Bo- 
rodi. ne spune : „în Bir
sana aproape toti locuitorii 
sînt iubitori _de sport Du
minica. după ce-si termină 
treburile, vin să-i vadă ne 
cei mai tineri intrecindu-se 
in cadrul „Daciadei". la fot
bal șl la alte discipline, mat 
ales intr-un fel de oină, că
reia aiei 1 se spune „de-a 
fuga*. Le urmărim entuzias
mul cu care aplaudă si ti 
îndeamnă pe -Văsli*. ori pe 
„Ghio“. să nu se lase, ba 
îi si ..sfâtuie* cum să ioace 
mingea. Se desfășoară un 
meci de fotbal între „nord* 
si „sud*, partea de sus a 
comunei si cea de ios (an
trenor, unul singur : Vasile 
Cora). Sigur. majoritatea 
spectatorilor sînt copii si

Viorel TONCEANU

(Continuare tn mo l—31



Sub egida Anului Internațional
MENTALITATEA IN PRi

...Șl SPORTUL S-A APROPIAT DE INIMA OAMENILOR 
înființată în 1969, asociația 

sportivă „Uleiul" din Slobozia 
ge mîndrește cu vîrsta pe care 
o are. considerîndu-se una din
tre cele mai „bătrîne" asociații 
din tinărul municipiu ialomi- 
țean.

— Nu ne putem lăuda cu
sport de performanță — ne 
spunea Apostol Buțurcă, pre
ședintele asociației. Mulțumirea 
noastră este însă că am reușit 
să facem „campionate de casă", 
adică întreceri sportive intre 
colectivele de muncă ale între
prinderii noastre — una din
tre cele mai moderne din țară. 
Sîntem mulțumiți că la aceste 
campionate am antrenat a- 
proape toți muncitorii între
prinderii (peste 500, n.n.).
Disputele sint pasionante, în
deosebi la fotbal ?i volei, dar 
avem participant! destui și la 
tenis de masă, șah și tenis de 
cîmp. La noi, „Daeiada" pul
sează din plin.

— Cum ați reușit să captați 
dorința de sport a maselor de 
oameni ai muncii ?

— Datorită unei... inițiative, 
ca să-i zic așa. Nici un co
lectiv nu putea lua parte la 
campionatul de fotbal (sport 
îndrăgit de către toți) dacă nu 
avea și o altă echipă, de volei, 
înscrisă în campionat. Așa s-a 
întimplat că cei ce nu aveau 
talent și... puteri pentru a o- 
cupa un loc in reprezentativa 
de fotbal a secției au ajuns 
în echipele de volei. Meciurile, 
ta cele două ramuri sportive, 
se desfășoară în paralel. Iată 
„secretul" apropierii sportului 
de inima muncitorilor. E drept, 
avem și campionat de șah, și 
de tenis de masă...

Facem, împreună cu președin
tele asociației sportive, Apostol 
Buțurcă, și cu președintele sin-

dicatului, Ion Ploieșteanu, o vi
zită prin întreprindere. Consta
tăm că sînt mulți tineri (media 
de vîrstă a muncitorilor din a- 
ceastă întreprindere este sub 
28 ani), că electricianul D. Ma- 
nolache, vicepreședinte al aso
ciației sportive, este bun la 
fotbal, volei și tenis de masă, 
că sudorul Florin Popa este cel 
mai activ voleibalist, că meca
nicul Titi Andrei este „o piesă 
grea“ în șah, că Gh. Șerban, 
fost sportiv de performanță, 
sprijină tenisul de cîmp, că 
inginerul șef, D. Almagiu, este 
un excelent arbitru și 
torul 
Bălan. 
masă, 
renul 
o popicărie în construcție.

— După cite am observat, în 
întreprindere lucrează și multe 
femei, am spus noi.

că direc- 
ing. Gh. 
tenis de 
arată te-

întreprinderii, 
excelează la 

In fine, ni se 
de tenis, iar alături

— Aproape un sfert din to
talul muncitorilor, ni se răs
punde. Ei bine, am găsit și 
pentru ele un sport care să le 
atragă. Am înființat cercul de 
turism montan „Excelsior", pe 
care l-am dotat cu echipament 
adecvat și... am invitat la dru
meție toți muncitorii. Cele mai 
receptive au fost femeile. Iar 
noi le-am cultivat dorința de 
drumeție montană. Așa se face 
că inițiativa noastră — a doua 
— a atras spre sport, spre miș
care și... sexul frumos, 
dind roade. Azi, turismul de 
masă este reprezentativ ta în
treprindere.

Așadar, două inițiative lău
dabile la asociația sportivă „U- 
leiul" din Slobozia. Datorită lor, 
sportul s-a apropiat de inima 
tuturor.

Sever NORAN

al Tineretului CRITERIU (important) DE
UN
Bt

REUȘIT CONCURS
RADIOGONIOMETRIE

Locolitatea Monteoru, din 
județul Buzău, a fost gazda 
unui atractiv concurs de ra- 
diogoniometrie (vînătoare de 
vulpi) pentru amatori, organi
zat sub egida Anului Interna
țional al Tineretului — A.I.T. 
și dotat cu „Cupa Munteniei". 
Au luat parte peste 100 de 
sportivi din 10 județe.

Pe podiumul învingătorilor 
au urcat Daniel Drenea și 
Cătălina Nae (ambii din ju
dețul Buzău) la juniori mici, 
Andrei Stănescu și Lăcrămioa
ra Blaj (din Galați) la juniori 
mari. Ion Drăcea (Prahova) și 

' Natalia Făget (Hunedoara) la 
seniori.

Pe echipe, locul I a fost 
ocupat de județul Galați, ur
mat de Dîmbovița și Buzău, 
(prof. Mircea CHISILING).

CREATORII DE FRUMOS DIN VALEA
(Urmare din vag. 1)

tineri (comuna are peste 1200 
de elevi în cele două scoli), di
rijați în arena sportului de un 
profesor plin de suflet. Mihai 
Firișceac. După o luptă mare, a 
câștigat „nordul", luîndu-si re
vanșa pentru duminica trecută.

Comuna Bîrsana are un teren 
de fotbal împrejmuit, foarte 
frumos, cu vestiare, cu un 
mare foișor pentru spectatori, 
pistă de alergări, teren de 
handbal, de volei si in ame
najare un teren de tenis de 
cîmp. După meci îl întîlnim pe 
primar, un bărbat cu statură 
de atlet. Petru Petrovici, care 
este si... antrenorul unor for-

IZEI
turistică.matii de orientare 

„Copiii de aici sint învățati cu 
munții, mie îmi place foarte 
mult turismul si-am zis să în
cerc să Ie fac drumețiile mai 
plăcute si mai atractive". Fru
moasă preocupare a unui pri
mar comunal, care îsi găseste 
timp si pentru sport.

După-amiaza continuă 
muzică, joc si tipurituri...

în planul asociației (pre
ședinte de onoare. Grigore 
Vancea. secretar adjunct al co
mitetului de partid) figurează, 
pentru duminica următoare, un 
circuit cicloturistic prin opt 
localități si un cros. în Valea 
Izei. sportul este un prieten — 
iubit — al tuturor...

FINALA » > DACIADEI"
LA HANDBAL (f)

(Urmare din pag. 1)

cu

La campionatele universitare de atletism

CITEVA REZULTATE BUNE, DEȘI PARTICIPAREA A FOST MODESTĂ
La sfîrșitul săptămînii trecu

te, stadionul din Poiana Bra
șov a fost gazda campionatelor 
naționale universitare. Partici
parea a fost însă modestă, ca 
și multe rezultate. Din ferici
re, au existat cîteva excepții 
notabile si de acestea ne 
vom ocuna. Astfel, aruncătoa- 
rea Simona Andrușeă (studen
tă la —
car ea 
patra 
10 m ...     „________
cu 64,10 m. în afară de con

curs. Elisabeta Neamțu (n. 1960, 
antrenată de Ioan Sabău), a rea
lizat, la disc, o performanță 
excelentă — 65,10 m, a
doua în bilanțul românesc al 
acestui an. Recordul său per
sonal. anterior, era de 59,94 m 1 
Apropo de acest bilanț, vom

consemna faptul că. deși ne 
aflăm abia la început de sezon, 
avem de 
adevărată

acum cinci atlete (o 
Dremieră națională !)

intern Tio : disc

I.E.F.S.) a ciștigat arun- 
greutătii cu 18,30 m (a 

clasată a avut cu neste 
mai puțin !!) si discul

Bilanț
femei : 1. Simona Andrușeă 
66,32 m, 2. Eăisabeta Neam- 
țtr 65,10 m, 3. Florența Cră- 
ciuneseu 64,06 m, 4. Da
niela Costian 62.38 m. 5. 
Mariana Ionescu-Lengyel 
61,08 m.

cu aruncări de peste 61 de 
metri.

Alte rezultate bune au mai 
Înregistrat (in afară de con
curs) : Sorin Matei — 2,30 m 
la înălțime, Mihaela Stoica- 
Fogăceanu 12,9 și Lilian* Nis-

adresez dumneaovastra, 
răspunzind astfel la articolul 

„S-a intimplat in munți", pu
blicat in ziarul „Sportul" sub 
semnătura lui Alexandru Nour, 
în articolul menționat s-au 
făcut unele afirmații, probabil 
necunoscîndu-se exact eveni
mentele petrecute, in urma că
rora s-au strecurat unele ine
xactități. Acestea au dus la 
denaturarea celor intîmplate, 
ceea ce este regretabil (...). 
Lăsînd la • parte că întîmpla- 
rea publicată s-a petrecut în 
toamna anului 1984, in ziua de 
9 noiembrie, și nu cum 
afirma in articolul amintii că 
ar fi avut loc „intr-una din 
diminețile acestei ierni" fac 
precizarea că eu și colegul 
meu, care s-a accidentat, Mi
tică Șurubean, am escaladat în 
ziua aceea traseul „Santinela 
de la gițul iadului", avînd la 
noi minimul de materiale ne
cesare. Fac această precizare 
deoarece în acel articol am 
fost calificați ca „imprudenți" 
și că „ne-am avintat intr-a 
escaladă fără a avea toate ma
terialele necesare". Menționez, 
de asemena, că starea colegu

lui meu, datorită accidentului 
suferit de acesta tn traseul 
respectiv, care a constat intr-o 
cădere în perete frecvent tntîl- 

nită în alpinism, s-a agravat nu 
datorită lipsei de material spe

cific, ci șocului nervos suferit ta 
momentul căderii. Din lectura 
articolului, cititorul a tras con
cluzia greșită că o echipă de 
alpiniști ieșeni formată din 
trei persoane (doi sportivi și 
antrenorul lor) „sprijiniți de

se

din Gheorghem. 
și de personalul sosit 
locului de la Stafia de 
din acest oraș' au 
salvarea mea ți t co- 
accidentat „reușind să 

afara 
au

Salvamont-ul
precum 
la fața 
Salvare 
realizat 
le gutui _ .
ne ducă pe platou, ta 
oricărui pericol", după ce 
aflat de existența noastră în- 
tîmplător. In realitate, singura 
persoană care într-adevăr a 
trebuit să fie salvată a fost 
colegul meu accidentat șî la 
salvarea sa eu am contribuit 
in mod hotăritor. Ce-i drept, 
de la o anumită fazi a acțiu
nii de salvare a tovarășului 
meu am fost ajutat ta mod 
util, dar singurele persoane 
care au pus mina și sufletul să
mă ajute la scoaterea acciden
tatului pe platou^ au fost cei 

doi prieteni — Dorin Drăgoi și
Constantin Huțupașu — cu 
care am început ta același timp 
escalada pe traseele afalte ta 
20 de metri distanță. Pentru 
ajutorul pe care ni l-au dat 
la salvarea prietenului nostru 
comun, le sîntem recunoscători 
celor doi colegi amintiți, exem
plul lor constituind cu adevă
rat „un frumos act de sporti
vitate al celor care practică 
acest sport al curajului".

Cu speranța ei, ta numele 
adevărului, aceste rinduri vor 
vedea lumina tiparului tn zia
rul „Sportul", vi mulțumesc.

tase 13,0 la 100 m.g.. Mitica 
Junghiata 2:03,8 la. 800 m, 
Iolanda Oanță 6,43 m la lun
gime, Mihai Ene 16,35 m și 
Mihai Bran 16,09 m la triplu- 
salt. si Cristieana Cojocaru 
125,0 — record la 600 m. Este 
de reținut, de asemenea, arun
carea de 82.42 m a lui Nicu 
Roată (I.E.FJS.), recordmanul 
țării la suliță și. eventual, cele 
trei rezultate 49,8 — 400 m. 
1:49.9 — 800 m și 4:00,0 —
1500 m ale lui Petru Drăgoes- 
en. Și cam atit ! Ceea ce în
seamnă prea puțin In ansam
blul activității atletice din ța
ra noastră...

Intr-un concurs internațional 
la Budapesta, organizat de 
clubul Halved, au hiat parte 
și câțiva atleți de la Steaua 
București. Lucia Militaru a 
ciștigat 100 m (11,55), înaintea 
renumitei Xenia Siska (Un
garia) — 11,67. Nicolae Gom- 
bocz a fost al doilea la 800 
m (1:49,79), tar elevii lui 
Nicolae Păiș. semifondiștii 
Constantin Roșu și Iile Elena, 
au înregistrat noi recorduri 
naționale pe 2 000 m. cu 
5.-06,63 (vr. 5:112 Zoltan Va- 
moș — 1965) și, respectiv,
5:15,76 (v.r. de juniori 5:17,6 
UI ian Smeu — 1976). La 400 
m. Hori a To boc a obținut 
47,98.

19— 19 min. 59. Cînd mai erau 
doar un minut și 20 de secun
de handbalistele din Bacău 
marcheaza golul care... părea al 
victoriei — Laurica Lunca,
20— 19. N-a fost așa, pentru că 
Manuela Neică cu 6 secunde 
înainte de fluierul final, aduce 
din nou egalitatea. în prelun
giri, superioritatea formației 
din Bacău se impune, maturi
tatea și forța mai mare fiind 
atuurile care le-au adus victo
ria. Au marcat : Tîrcă 7, Cio- 
botaru 6, 
Lunca 2, 
Tache 7, 
Demeter 
(Brașov).
comportare a celor doi portari 
Pfefferkorn (Bacău) și Căpraru 
(Brașov). Arbitrii bucur eșteni 
M. Marin și S. Șerban au avut 
o sarcină dificilă, de care s-au 
achitat sub nivelul lor obișnuit.

Finala pentru locurile 3—4 
s-a disputat între reprezenta
tivele județelor Vîlcea și Iași. 
Jocul s-a terminat, tot în pre
lungiri, cu scorul de 32—30 
(13—14, 27—27) în favoarea vîl- 
cencelor, după o partidă fru
moasă. care a constituit o 
„deschidere" interesantă a reu
niunii de după-amiază. Ambele 
echipe au condus pe rînd. în 
repriza a doua ieșencele con
duceau cu 16—13 în min. 34, 
apoi cu 21—18, pentru ca în 
min. 51 scorul să devină egal: 
23—23. Vilcencele preiau condu
cerea. 26—24 min. 54, timpul re
gulamentar de joc sfîrșindu-se 
la scorul de 27—27. In prelun
giri, vilcencele nu mai ce
dează inițiativa, cîștigînd me
ritat. Bun arbitrajul prestat de 
R. Iamandi și Tr. Ene (Buzău). 
Cele mai multe goluri : Mo
rarii! 13, M. Petre 8 (Vîlcea), 
Crețan, Haidău, Vlșan și Cova- 
liuc cîte 5 (Iași). în cursul di
mineții s-au disputat jocurile : 
Constanța — Neamț 25—21 
(11—12) și București — Mureș 
35—27 (22—12).

CLASAMENTUL FINAL : 1. 
BACAU, campioană a „Dacia- 
dei" ; 2. Brașov ; 3. Vîlcea ; 4. 
Iași ; 5. Constanța; 6. Neamț; 
7. București; 8. Mureș.

La Jocurile Olimpice de La 
Los Angeles,, trăgătorii noștri 
au rămas datori., cu excepția 
lui Corneliu Ion, neobtinind 
medaliile olimpice pe care le 
așteptam de la ei,. Trăgă
toarele de La pistol standard, 
în principal, n-au trecut exa
menul, deși în cele două se
zoane precedemte ne promi- 
seseră, printr-o serie de re
zultate ridicate, mult rîvnitele 
trofee odiimpiice.

Sezonul oficial de sală 
1D84—’85 a debutat Îmbucu
rător, echiipa fe-mi-nină de 
pistol 10 metri reușind să cu
cerească la „europene** meda
lia de argint, iar Elena Taciuc 
— pe cea de bronz. Dar iar
na s-a încheiat din nou cu 
rezultate neașteptate și nesa
tisfăcătoare. La Ciudad 
Mexico, la „mon
diale11, aceeași e- 
chipă n-a mai re
petat performanța, 
nici ca loc, nici ca 
rezultate, deși ad
versare mai valoroase 
cit cele din Europa n-au 
apărut din alte
Trăgătorii ne oferă de 

mult timp asemenea „dușuri** 
alternative. E momentul ca 
nedorita pendulare între po
diumul de premiere 
locul clasamentelor 
ționale să dispară ! 
și fost, de altfel, 
unei recente ședințe 
lui F.R.
printre _ __ _
lor de la C.M. din 
slaba pregătire fizică,, 
pectarea planurilor de antre
nament amănunțit alcătuite 
de federație, slaba rezistență 
psihică la stresul de concurs, 
delăsarea de după îndeplinirea 
obiectivelor de la „europene**, 

toate acestea, valabile, 
de ani întregi 
de obstacole 
realizării de- 
nostru. Dar

rește, în abs 
pregătiri mul 
confruntare 1 
vin un exa 
de absol vi t 1 
tre trăgătorii] 
suficiente dq 
tr-o competit] 
Lucrurile cad 
dorit aspect, 
dreptul partiJ 
petiție Intern 
ta onorabilă I 
cere trece. 1 
de neînțeles, 
cund al preol 
du-se, in I 
ficate pretenl 
„drepturi." ni 
ționat", cu 
interese cotai 
Iată, dar, m 
tirului nostru

marii
mai

continente, 
oferă

șl mij- 
tatema- 

Aoastia a 
subiectul 

.. . ... a birou-
Tir, care a stabilit 

motivele nelmplinirl- 
Mexic : 

neres-

Danilof
Mozsi
Neică 6, 

2, Vasu
Trebuie

5, Ilrițcu 3,
2 (Bacău),

Marian 6,
1, Călin 1 
notată buna

Sînt,
Multe figurează 
fa... repertoriul 
aflate ta calea 
pline a tirului 
mai e ceva,.

Ajunși, să zicem, campioni 
naționali, mulți dintre trăgă
torii noștri devin, peste noap
te, ceea ce se cheamă, taitr- 
un anume sens... — vedete. 
Secțiile le alimentează acest 
„statut" cu giirul... rapoartelor 
și dărilor de seamă care 
subliniază, cu suficientă, „în
deplinirea sarcinilor" la nivel 
de cluburi sau departamente. 
In consecință, totul 1 se cu
vine n-oulul campion — in
clusiv pauzele fa pregătire si 
delăsarea din concursuri ! A șa 
încep rabaturile la acea crân
cenă luptă de autodepășire 
care trebuie susținută ta an
trenamente, 
pentru ca fa marile concursuri 
victoria, să devină o proble
mă rezolvabilă, tar rezultatele 
Înalte — o permanentă- Fi-

condiție unică

IOAN BRENCIU 
component al echipei de alpi
nism „Metalul" Hunedoara, 
campioană de iarnă pe anul 

1985

singe 
mul 
gcrii 
urcării 
trepte __
premiere ? d 
poate deteni 
do eforturi, 
angajare și 
în momentul 
tive — din q 
nu de plafon 
performanță I 

Un prim | 
oferi însăși l| 
printre critei 
loturile națio 
mentatiiaJ 
pria perfecții 
lor la titulari 
arzătoare del 
meri autentil 
pregătire, ini 
cursurilor irj 
rința de a fi 
rlunde și ori 
ra toți trăgăl 
norii să aCel 
te obiective I 
curează numi 
mal cei ce I 
rat, să facăl 
necontenit pl 
campioni al 
tul să reprel 
rile comped

de li
pînă 

pe 
ale

Elena Ene J 
de la orice 
națională înl 
tfad fi. imn 
in lotul nâ| 
ei, Ștefan H 
avertisment.

S-A RESPECTAT LIT
Iată că, fa acest an, calendarul 

competițiilor automobilistice in
clude și campionatul național de 
autocros. Intr-o primă etapă — 
cea de la Cîmpulung Muscel —, 
s-au evidențiat atît buna pregă
tire a majorității sportivilor, cit 
șl un progres față de concursu
rile din anii precedenți, Jn pre
gătirea mașinilor. Ne-au reținut 
atenția — așa cum am mal pre
cizat — acele ARO 10, bine puse 
la punct șl, mal ales, bine con
duse de Costel Lungu — ajuns 
la o remarcabilă maturitate în 
pilotaj — șl Valentin Zamfirescu. 
Autoturismele ARO 10 au do
vedit virtuți tehnice Incontesta
bile, rod al muncii celor două 
colective din întreprinderile pro
ducătoare : ARO și LA.P. In 
cronica primei etape nu s-au 
făcut, Insă, referiri detaliate pri
vitor la liderul clasamentului ge
neral, sportivul șl pilotul de în
cercări Marian Molceanu, o ve
che cunoștință a spectatorilor de 
autocros, omisiunea avfad ex
plicații la care ne vom referi 
acum.

SP
Moiceant^ 

rie și niș£ 
Pare suM 
dar așa es 
alături de i 
într-o pozld 
văzut, cu u 
primul vira 
iul Moicean] 
ceilalți cond 
roți fermeca 
flecare linia 
Molceanu cj 
îl pierdea li 
lo unde îșl 
loarea pilot 
Moiceanu q 
cu mult m] 
aproape du] 
concurenți I 
au de unda 
ceva. Menții 
tul nu Intel 
tul motor, I 
unei compel 
probă folosi 
care avanta

A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\X\\\\\\\\\\WTO^^^

a
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B AS CHET. MOMENT INEDIT. In cursul 
meciului Iugoslavia — România, din cadrul 
Camptonatutai balcanic, spectatorii pre- 
zenți ta sala Horească l-au văzut la un 
moment dat pe jucătorH celor două echi
pe ta genunchii, cu ochii tintă spre podea. 
Crainicul a anunțat Imediat despre ce era 
vortoa : unuia dintre baschetbalistii oaspeți 
— S. Vrankovaci — îl căzuse lentila de con
tact, fără de care nu mai putea continua 
să joace. După două^trel minute de cău
tare, tentSa a fost găsită șl meciul s-a 
reluat, spre satisfacția publicului, care a 
aplaudat gestul de solidaritate a jucători- 
loc • IN CURSUL meciurilor Balcania
dei, Instalația electronică a sălii Horească 
s-a defectat de ctteva ori, provocând ne
mulțumirea echipelor aflate tn teren. Am 
aflat că defecțiunile, ivite și cu prilejul 
altor manifestații sportive, 'stat cauzate de 
gradul ridicat de uzură al Instalației» In 
acest caz, cri să 1 se fană o reparație ca
pitală, ori să fie Înlocuită aparatura res
pectivă, care, așa cum „merge" acum, pro
voacă prea des nemulțumiri.

CANOTAJ. DUMINICĂ, la Regata Victiy, 
Marioara Popescu șl-a luat vteiele din bar
ca de dublu șl s-a prezentat la startul pro
bei de simplu (Valeria Răcilă câștigase șl 
la Mannheim, șl — simbătă — la Vicihy). 
Și-a luat. deci, vîslete — agențiile de pre
să transmit că a fost o apariție plăcută —

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

a trecut prima linia de sosire (7116,60), lă- 
sfad in urma ei specialistele acestei pro
be : comefc Linse (RJ3.G.) 7:17,07, Anne 
Mardea (S.U-A.) 731,16, Anitomela Corazza 
(Italia) 7 35,39, Marian Ambrus (Ungaria) 
7 39,62 etc. Așadar, pe lac — am putea 
spune — ca la... fotbal : în „repriza" doua 
a regatei Vichy, in locul Valeriei Răcilă a 
Intrat Marloara Popescu...

POLO. S- MERS ._ ceas așa aprecia 
Șt. Karacsony evoluția noii campioane, Cri- 
șm — echipă din orașul său, Oradea — ta 
recent tachetata ediție a întrecerii din Di
vizia „A". O apreciere cu girul competen
tei, venind din partea unul cunoscut ar
bitru, dar, ar putea spune cineva, șl una 
de._ meserie : șt. K„ este de profesie 
ceasornicar.

TENIS DE MASA «-.DE CITEVA LUNI, 
conducerea I.JjG.C.L. Tg. Mureș preferă să 
plătească mii de lei chirie pentru sala 
necesară pregătirii propriilor echipe divi
zionare — șl înfrățirea este un jnume", 
cu tMurt naționale și europene —, dedt 
să-i lase pe jucători să se antreneze, ca și 
p®nă acum, ta sala ce le aparține. Ciudată 
optică ! Dar, cine plătește cu adevărat 7 
• PRINTRE PASIONAȚI! spectatori a! fie
cărei reuniuni din cadrul .naționalelor" de 
juniori s-a numărat și fosta baschetbalistă 
Olga Plrkan, de numele căreia se leagă

niulte dintre succesele 
meHeagurlle mureșene. • 
este ușor să fii arbitru I 
se Înșeală 1 Ne-au dovedi 
printre alții A. Silvester,] 
bely, N. Farkaș, C. Ful] 
care, timp de 8-10 oire j 
foarte buna desfășurări 
A PtREȘEDINTELE secțlo 
Tg. Mureș, Martin Buceq 
decenii este alături de 
cători, a insistat să lasă 
a veni la concurs. Și a 1 
să asiste la victoria tin] 
• O FRUMOASA festivij 
cheierea camptonatului, 
torii n-au uitat și un □ 
pentru antrenorul bistrițe] 
ga, care și-a aniversat a

VOLEI. VINEREA TREC 
prezianiți In sala Agronc® 
la turneul de baraj pen 
Divizia „A", au fost re 
niațl de un. gruip de capii 
ta pauza dintre două m 
șl sugestiv program girn 
mieii șl Iscusițll interpret 
pace intitulat „Zborul pc 
de expresiv redat t Cop 
generală din Plitaru» jud 
căror formație se mtadn 
mantă remarcabilă — de 
a Festivalului național „O 
Iar instructorul lor nu e 
tul voleibalist de la Sta 
acum profesor de educai 
natal al marelui pictor E 
Aplauze pentru copMi dfa 
instructorul lor.
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AMPLA ACȚIUNE DE SELECȚIE
A JUNIORILOR

hor, Satu Mare și Maramureș; DE
VA (31 mai, pe stadionul Mureșul: 
județele Hunedoara, Alba, Arad, 
Timiș și Caraș-Severin ; BACAU 
(30 mai, pe stadionul 23 August): 

județele Bacău, Suceava, Boto
șani, Neamț, Iași, și Vaslui ; 
GALAȚI (31 mai, pe stadionul 
Dunărea) : județele Galați, Vran- 
cea, Brăila, Buzău, Tulcea și 
Constanța; CRAIOVA (4 iunie, pe 
stadionul Electroputere): județe
le Dolj. Mehedinți, Gorj, Vilcea, 
Olt și Argeș; BUCUREȘTI (5 iu
nie, pe stadionul „23 August"): 
județele Giurgiu, Teleorman, 
Călărași, Ialomița, Dîmbovița și 
Municipiul București. în toate 
centrele, acțiunea va începe la 
ora 11.

Juniorii selecționați, împreună 
cu cei remarcați în etapa de 
zonă și în semifinala Campio
natului republica A de juniori I, 
vor fi convocați în Capitală în 
perioada 17—19 iunie, 
definitivarea loturilor 
’86 și ’87.

RUNDA" NR. 31 A „PRIMEI SCENE"I
\ȘI OBLIGAȚIILE PROTAGONISTELOR El

rr
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Divizionarele >,A“ îsi conti
nuă întrecerea. Astăzi se 
dispută meciurile etapei a 31-a. 
In program — partide intere
sante, mai ales pentru zona de 
jos a clasamentului, unde per
sistă semnele de întrebare în 
privința celor două echipe 
care, împreună cu Politehnica 
Iași, vor juca In campionatul 
viitor în Divizia „B“. Mai sînt 
doar patru etape de disputat 
si nimeni nu poate da, acum, 
un răspuns sigur.

Interesant este faptul că in 
etapa de azi trei din echipele 
fruntașe — Steaua, Dinamo și 
Universitatea Craiova — joacă 
în deplasare si doar Sportul
studențesc evoluează pe pro
priul teren, avind în fată
pe revelația ultimelor etape,
pe S.C. Bacău, aflată într-o 
spectaculoasă cursă de refacere 
a... terenului pierdut.

în orașul de pe Bega, Dumi
tru si colegii lui primesc vizita 
liderului, ceea ce constituie un 
sever examen pentru studenti. 
mai ales că Steaua are toate 
motivele să joace deschis, la 
adăpostul celor 4 puncte avans. 
Si cam așa stau lucrurile si la 
Brașov, cu Dinamo, doar cu 
diferența că echipa lui Naghi 
și Văidean are mare nevoie de 
puncte pentru a se 
zona retrogradării, 
lipsită de griji și 
Tg. Mureș.

Meciuri de mare 
au Ioc la Baia Mare, Rm. Vil
cea, Petroșani, Oradea si. chiar, 
in Giulești. Da, in Giuleștț 
suporterii Rapidului au incă 
emoții si sînt neliniștiți de lo
cul 11 pe care îl ocupă echipa 
lor favorită.

Va reuși. 
Universitatea 
capăt seriei . _ 
prii în deplasare ? Iată între
barea pe care si-o pun nu
meroșii suporteri ai echipei 
din Bănie, aflată — de necre
zut — la... 15 puncte de lider

7 de podiumul undeși la 
re-am obișnuit s-o găsim cam
pionat de campionat!?!

Pe teren propriu, cu o po
ziție deloc liniștitoare, si Jiul 
se află în fata unui obstacol 
dificil, pentru că Gloria Buzău 
a demonstrat prin „bătrînii" ei 
(Dudu și Marcu) un lăudabil 
apetit al golului.

La Baia Mare, Politehnica va 
încerca să-si continue acest 
-final de orgoliu”, iar gazdele 
să uite de Isprava cu Chimia.

Meci echilibrat si de mare 
importantă, pentru ambele for
mații. are loc la Rm. 
Și Chimia, ’
mare 
ales 
teană 
mod 
mai 1 
cind 
s-a 
potente peste nivelul locului 
pe care 11 ocupă in clasament 
și pentru a o întrece, echipa

Vilcea, 
și F.C. Argeș au 

nevoie de puncte (mai 
gazdele). Echipa piteș- 
este un adversar inco- 

pentru orice formație, a 
luat puncte în deplasare, 
nimeni nu bănuia (cum 

întimplat la Bacău), are

din Rm. Vilcea trebuie să 
joace bine.

Apropo de jucat In acest fi
nal de campionat. DIVIZIO
NARELE _A“ AU RĂMAS DA
TOARE _
TAȚII FOTBALULUI PRAC
TICAT ! “
fost de 
in această săptămină. condu
cătorii cluburilor și secțiilor, 
antrenorii si jucătorii au fost 
serios atenționați in acest sens, 
ei avind obligația de a furniza 
un fotbal bun. cu meciuri dis
putate (in spiritul regulamen
tului). in care toate echipele 
sâ-si apere șansele în spiritul 
adevăratului fair-play, pentru a 
asigura 
pionat 
primei 
interne.

Si - 
mult si 
lor. care, după această etapă, 
vor începe pregătirile pentru 
importantul joc cu Finlanda.

ÎN PRIVINȚA CALI-

Destule meciuri au 
nivel mediocru. Chiar

acestui final de cani- 
eadrul corespunzător 
competiții fotbalistice

firește — interesează 
evoluția selectionabili-

// LA 26 DE ANI,
depărta dc 
O partidă 
emoții, la

importanță

oare, la Oradea, 
Craiova să Dună 

de insuccese pro-

R S-A OCOLIT...
REGULAMENTULUI

krosc- 

^ția, 
[start, 
krențl, 
fă, am 
k la 
kașina 
lîngă 

parcă, 
Fe, pe 
a lui 

care 
aco- 

1 va- 
: M. 

motor 
putere 
ellalți 
re nu 

așa 
kmen- 
aces- 
legii 

deza- 
ament 
Fon-cu-

înrent în dauna celorlalți, 
cazul că Molceanu va deveni 
campion național — ți va de
veni dacă sub capota mașinii 
lui vor .munci" cel 6 ciUndri a 
căror emblemă nu este ARO — 
se pune problema cine cîștigă 
titlul : sportivul sau motorul? 
Este corect ca lupta sportivă să 
se desfășoare in spiritul concu
renței drepte, să guverneze 
echitatea, caracteristica întregii 
noastre mișcări sportive, care 
cere să clștige cel mal bun cu 
adevărat. In speță, dacă lucru
rile vor continua astfel, cel mal 
buni vor fi cei din... urma Iul 
Moiceanu.

Alex. SOLOMONESCU

kWWWs

pe că

ir

it

•ei

sa

la-
[fe
iz-

&
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AM TOT DREPTUL SA MAI SPER..''
• Dialog cu Aurel Țicleanu

...O încăpere liniștită, rezerva 
cu nr. 3. in secția de balneo- 
fizioterapie a Spitalului militar. 
Aurel Țicleanu. mijlocașul U- 
niversitățil Craiova. dispărut 
de o bună bucată de timp din 
arena competițională. Își îngă
duie un moment de repaus, 
după care iși va relua lucrul, 
intens, la bicicleta ergome- 
trică care îl va ajuta, și ea, 
să-și vindece gleznele greu în
cercate 
unghiul 
timpul 
rioada 
campionat ?', 
pentru început.

— Greu, foarte greu, dar simt 
de pe-acum că tratamentul 
complex pe care II urmez aid, 
timp de trei săptămini, Îmi va 
prinde bine In... anii care ur
mează. Abia am Împlinit 26 
de ani... Și dacă, să zicem, la 
33 de ani Ardiles revine la 
Tottenham după o lungă ab
sență, cauzată de grele acci
dentări, am și eu tot dreptul 
să sper in revenirea — pen
tru a doua oară, după operația 
la ochi — pe terenul de fotbal.

— Vorbeai de Ardiles. Și 
brazilianul Mario Sergio, che
mat de antrenorul Everist», 
revine în echipa națională la 
35 de ani ! Chiar și Bălăci al 
nostru... Dar, apropo de Ilie.

in disputa de pe drept- 
gazonului. .Cam frece 

in spital, acum, in pe- 
meciurilor decisive din 

l-am întrebat.

Ce-ai zis cind si aflat ci a... 
țarina pe Universitatea Cra
iova ?

— Mi-am spus că. iată, unui 
om ii stă in putere să pungă 
și să se bucure in același timp. 
Mi-a părut rău pentru echipa 
mea. m-am bucurat insă pen
tru fostul coechipier...

— Dacă ai fi jucat, ai fi fost, 
pare-se, „omul' lui. Ce crezi, 
ar mai fi înscris polul 1

— Bălăci a fost și rămine un 
fotbalist foarte greu de ținut. 
De exemplu. Gentile, care la 
ultimul Mundial l-a 
pe Maradona, n-a 
facă și cu Iliuță...

— Ne amintim ed, 
rara lui ’92, la Rosario, ți Ți- 

strîțnicie

neutralizat 
putut s-o

h» primd-

și de 
dublat

co- 
ori

in-
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asociațiile de pe întreg 
țării. în faza premer- 

în perioada 15—25 mai, 
loc o acțiune de prese- 

nlvelul fiecărui județ, 
C.J.E.F.S.-urilor,

în vederea completării loturi
lor reprezentative de juniori, 
U.E.F.A. ’86 și ’87, în perioada 
29 mai — 5 iunie se vor des
fășura acțiuni zonale de selecție, 
cu cei mai talentați juniori pe 
două grupe de vîrstă (născuți 
după 1 august 1967 și, respectiv, 
după 1 august 1968), de la clu
burile și 
teritoriul 
gătoare, 
va avea 
lecție la
in organizarea 
prin Comisia județeană de fot
bal, Colegiul antrenorilor și sec
torul de copii și juniori. Acțiu
nea de selecție propriu-zisă se 
va desfășura în următoarele cen
tre zonale : BRAȘOV (29 mai — 
pe stadionul Municipal), cu 
participarea juniorilor din ju
dețele Brașov, Covasna, Praho
va, Sibiu, Harghita și Mureș ; 
CLUJ-NAPOCA (30 mai, pe te
renul „U“ Cluj-Napoca): județele 
Cluj, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Bi-

PROGRAMUL Șl ARBITRII

pentru
U.E.F.A.

ETAPEI DE DUMINICA A DIVIZIEI „C“
SEKIA I : Cetatea Tg. Neamț

— Avintul Frasin : P. Coșconea 
(Buzău) Zimbrul Șiret — Și
retul Pașcani : I. Schiopu (Foc
șani). Relonul Săvinești — 
nerul Gura Humorului : G. 
caru (Galați), Constructorul
— A.S.A. Cimpulung : S. 
veanu (Buzău), Minerul 

Zaiț (Bistrița), Explorări 
puiung — Electro Luceafărul 
Botoșani : I. Suciu (Cluj-Napo
ca), Electro Șiret Bucecea — 
Carpați Gălănești: A. Comănes- 
eu (Bacău). Celuloza Roz- 
nov — Tepro Iasi : M. Petrescu 
(Brăila).

SERIA A n-a : Petrolul Mol- 
neșii — Victoria Tecuci : N.
Bărgănoanu (Pașcani), Mineral 
Comăneșd — Inter Vaslui : I. 
Andreoiu (Ploiești), Textila Bu- 
huși — Aripile Bacău : V. Banu 
(Ploiești). Mecanica Vaslui — 
Constructorul Flacăra Odobești : 
M. Minzat (Iași), C.S.M. Bor- 
zești — Luceafărul Adj ud : I. 
Paraschlv (Botoșani), Unirea 
Negrești — Viticultorul Panciu : 
V. Huțann (Suceava), Letea Bacău
— Laminorul Roman : V. Zam
fir (Fetești). Chimia Mărășești
— Foresta Gugești : V. Crețoiu 
(București).

SERIA A în-a : Ș24. Tulcea
— Laminarul Viziru : D. Bădes-
cu (Focșani), Avintul Matca — 
Petrolul Ianca : C. Acatrincăi
(P. Neamț), Arrablum Măcln — 
Portul Constanța : L. Enache
(Roman) Chimia Brăila — Del
ta Tulcea : S. Pantelimonescu
(Boldești-Scăeni), D.V.A. Portul 
Galați — Chimpex Constanța : 
~ Popa (Vaslui), I.M.U. Medgl-

" " T. Po-
Con-

Mi- 
Vi- 
Iași 

Oro- 
Vatra 

Metalul Rădăuți : I. ------ cîm_

nus Zimnlcea — Textila Roșiori : 
I. Costingioară (Drobeta Tr. Se
verin), Sportul' muncitoresc Ca
racal — Chimia Găești : G. Mi- 
băilescu (București), Electronis
tul Curtea de Argeș — Cimentul 
Fienl : " ‘ "
Metalul 
Mija : I.

SERIA 
Sadu — 
nenchi 
Craiova 
Sorcscu 
gășani —
Iordache (București), Jiul Rovi- 
nari — C.F.R. Craiova : S. Is- 
trate (Reșița), Mecanizatorul Si
mian — Progresul Băilești : C. 
Bălănescu (Timișoara), Construc
torul TCI Craiova — Metalul Rm. 
Vilcea : A. Păun (București), 
Forestierul Băbeni — 
torta Craiova : 
biu). Armătura Strehaia 
năresa Calafat : 
troșani).

SERIA A VIII-a : Unirea Sînni- 
colau Mare — C.F.R. Arad : E. 
Tamaș (Cugir), Metalul Oțelu 
Roșu — Minerul Moldova Nouă : 
F. Mărcuceanu (Bocșa), Unirea 
Tomnatic — Șoimii Lipova : C. 
Fădurăriței (Oradea), Minerul 
Anina — U.M. Timișoara : R. 
Tobă (Oprișor), Obllici Sînmarti" 

■ ■ -------- - ineu :
Rapid 

i : M.
C.S.M. 
Caran- 

(C. Turzii), 
— Metalul 
(Drobeta Tr.

I. Bivolaru (Rm. Vilcea), 
Alexandria — Metalul 
Săvulea (Tg. Jiu).

A VII-a : Metalurgistul 
Dierna Orșova : D. To- 
(Lugoj), Electroputere

— Petrolul Țicleni : C. 
(Pitești). Viitorul Dră-

- Pandurii Tg. Jiu : G.

A.S.A.
L. Frunză

AI. Naidin

Vic- 
(Si- 
Du- 
(Pe-

A Informăm particLpanții care 
încă nu și-au procurat bilete 
pentru tragerea obișnuită LOT< 
ce va avea loc niîine, vineri 24 
mai, că AST AZI este ULTIMA 
ZI când își mai pot juca nume
rele preferate !

® Concomitent cu vinearea bi- 
leteLor pentru, tragerea Loto de 
mîine, reamintim partiici'pantilor 
că până la 8fîrșituil săptămânii își 
pot procura și bilete la cea de 
a doua tragere Loto 2 din această 
lună, respectiv de duminică 26 
mail, sau pot depune buletinele 
pentru concursul Pronosport din 
aceeași zi.
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
22 MAI î EXTRAGEREA I : 22 42 
24 27 40 41 ; EXTRAGEREA A
H-a : 34 32 16 33 12 2. Fond total 
de cîștdg : 918 925 lei.

© CÎȘTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE PRONOEXPRES 
DIN 12 MAI : FAZA I : cat. 1 : 
2 variante 103% auibotuirisim Dacia 
1300 (70 000 lei) și 3 variante 25% 
a Î7 500 lei ; cat. 2 : 2 variante 
100% a 14 691 lei din care o 
excursie de 2 locuri în R. D. 
Germană și diferența în numerar 
și 14 variante 25% a 3 673 lei ; 
cat. 3 : 3 variante 100% a 9 794

lei din care o excursie de 1 loe 
in R. D. Germană și diferența in 
numerar șl 21 variante 25% a 
2 44S Ici ; cat. 4 : 49.50 a 1632 
Id ; cat. S : 115 a 703 lei ; cat. 
6 : 584,25 a 100 Id ; cat. 7 : 
8 890,25 a 40 ld. FAZA A H-a : 
cat. A : 1 variantă 100% auto
turism Dada 1300 (70 000 ld) și 
1 variantă 25% a 17 500 Id : cat. 
B : 1 variantă 100% a 10158 ld 
din care o excursie de 2 lacuri 
in R. D. Germană și diferența In 
numerar șl 1 variantă 25% a 2 540 
lei ; cat. C : 26,25 a 1 000 Iei ; 
cat. D : 82,50 a 200 ld ; '
183,25 a 100 lei ; ' ~
a 40 ld.

Autoturismele 
fost obținut de 
din Pustina, jud. Bacău, Tyimos 
Traian din Timișoara și Sima 
Constantin din Iași.

cat. E :
cat. F : 5 644,25

Dacia 1300 au
Bîllboc Neculai

cleanu l-a păcii cu 
pe Maradona...

— Am fost ajutat 
erhipieri, care m-au 
de cite ori a fost necesar..

— Serios modest, ca 
totdeauna. O dovadă ir. plus că 
pei... reveni pe gazon. Ce crezi 
despre acest ultim .tur de pistă 
In maratonul campionatului' ?

— în față. Dinamo și-a ratat 
ultima șansă in partida-derby 
cu adversara directă; in schimb, 
!n zona retrogradării, semnele 
de întrebare ar putea să se 
mențină pînă in ultima clipă. _

— Și despre Universitatea t
— Pentru ea. campionatul 

s-a încheiat încă din toamnă. 
Nouă, craiovenilor, ne rămîne... 
Cupa. Minunatul trofeu, care, 
o dată... reintrat in posesia noas
tră, și eu cred că așa va fi. ne 
va reaminti, pentru următorul 
campionat, că alcătuim, in 
continuare, o echipă puternică.

.„O bătaie discretă în ușă ne 
spune că scurtul moment de 
respiro pentru Aurică Țicleanu 
a trecut. Un nou rulaj, de circa 
45 de minute, pe bicicleta er- 
gometrică, îl va apropia și 
mai mult pe internaționalul 
Universității Craiova de re
priza mult așteptată... de pe 
gazon. Poate chiar, — cine 
știe ? — 
prilejul ultimului „act" 
zonului, finala „Cupei Româ
niei"...

(așa cum speră el) cu 
al se-

Gheorghe NICOLAESCU

LITORAL ’85
ÎN LUNA MAI, plecări zilnice în toate sta

țiunile de pe litoralul Mării Negre.
ÎN LUNA IUNIE, locuri tn stațiunile EFORIE 

SUD, JUPITER, VENUS, SATURN, CAP AU
RORA (cu plecări zilnice pînă la data de 
9 iunie), precum și la NEPTUN, la hotelurile 
„Panoramic* (categ. lux B, plecări în zilele de 
4 și 7), „Amfiteatru* (Lux, 4), „Decebal* (I
cu duș, 1 și 7), „Terra* (I cu duș, 10), „To-
mis* (I cu duș, 4 și 7), „Ovidiu* (I cu duș,
1 și 7), „Maramureș" (I cu duș, 2), „Midia*
ȚI cu duș, 4 și 7), „Crișana* (I cu baie, 3 și 
4), „Moldova* (I cu baie, 2), „Bîlea* (I cu duș,

4 șl 7). 
man” (I 

Și 7).

V.
dia — Progresul Isacea : 
pesen (Giurgiu), Voința 
stanța — Ancora Galați : I. Moi
se (Buzău), Marina Mangalia — 
Cimentul Medgidia : G. Cornățca- 
na (București).

SERIA A IV-a : Ș.N. Oltenița
— Victoria Lehliu : L Dinu (Ga
lați), Viitorul Chirnogi — Olim
pia Slobozia : C. Coconcea
(Brăila). Carpați Nehoiu — Con
structorul TCIAZ Giurgiu : A.
-Banii (Găești). Metalul Buzău — 
ISdP Uimeai : M. Oancea (Ca
racal) . ICP Bolintln — Rapid 
Fetești : I. Pintescu (Medgidia), 
Chimia Victoria Buzău — Victo
ria Țăndărei : I. Ursachi (Ba
cău), Dunărea Călărași — Pe
trolul Berea : V. Sononaru (Con
stanța). Unirea Slobozia — 
Buzău ; G. Plrvu (Sf. 
gbe).

SERIA A V-a : Carpați
— Me con București : G.
(Aiud). Abatorul București — 
Petrolul Băicol : M. Irimescu
(Craiova). Luceafărul București
— Aversa București : C. Lupșa 
(București). Flacăra roșie Bucu
rești — IUPS Chitlla: L Ilie 
(Tîrgoviște), Chimia Brazi — Vis- 
cofil București : G. Nan (Sibiu), 
Avicola Crevedia — Tehnometal 
București : I. Marcu ^Călărași), 
ICSIM București — Minerul Fi- 
lipeș.i : S. Bărbulescu (Pitești), 
Poiana Cîmpina — Sportul 30 
Decembrie : M. Pencea (Roșiori), 
Danubiana București stă.

SERIA A Vl-a : Știința Drăgă- 
neștl Olt — Dacia Pitești : M. 
Popescu (Craiova). Electrica Ti- 
tu — Recolta Stoicănești : M. 
Scarlat (Constanța). Progresul 
Corabia — Muscelul Clmpulung : 
L. Ciucu (București), Rova Ro
șiori — Chimia Tr. Măgurele : 
L. Slicu (Tg. Jiu), Dunărea Ve-

A.S.A. 
Gheor-

Sinaia
Toth

,,Drobeta" (I cu duș, 4 și 7), „Carai-
cu duș, 4 și 7), „Neptun" (Lux A, 4

TARIFE REDUSE

Cazare 
mal 26 1 
pînă la

Masă 
iunie.

înscrieri 
turism ale

> — cameră cu 2 paturi cu duș in luna 
lei/zi/pers. ; în luna
15 'iunie.

45 lei/zi/pers. în

iunie

luna

și informații Ia 
I.T.H.R. București.

toate

34 lei/zl/pers.

mai și luna

agențiile de

nu Sîrbesc — Victoria 
II. Lencu (Alba Iulia), 
Arad — Minerul Oravlța 
Vlncelar (Cluj-Napoca), 
Lugoj — C.F.R. Victoria 
sebeș : S, Jucan 
C.S.M Caransebeș 
Bocșa -t V.
Severin).

SERIA A
Silvaniei — 
Mare : D.
Minerul Sancuiuș _ , 
greștl : L. Murguli (Vișeu), Vo
ința Oradea — Someșul Satu 
Mare : E. Munteanu (Deva),
Recolta Salonta — înfrățirea 
Oradea : C. Corocan (Reșița),
Unio Satu Mare — Unirea Valea 
îui Minai : A. Glaser (Arad). 
Oțelul oraș dr. P. Groza — Vic
toria Cărei : I. Naghi (Baia Ma
re). Chimia Tășnad 
Gherla : ’
Minerul 
oraș dr.
(Arad).

SERIA
— Lăpușul Tg. Lăpuș : 
sea (Orașul Victoria), 
Prundul Birgăulul _—

Titorov

Silvana Cehu 
Satu 

Mureș), 
Oașul Ne-

IX-a
Constructorul 

Bara (Tg.

— Olimpia 
A. Bobu (Timișoara),
Sărmășag — Minerul 
P. Groza : M. Roșea

A X-a : Mureșul Luduș 
' — - - A. Hu-

Energla 
. ______ ____ =_____ Metaloteh-
nica Tg. Mureș : M. Ilieș (Odor- 
hei), Bradul Vișeu — Oțelul Re
ghin : I. Smuc (Suceava), Mi
nerul BSiuț — Minerul Băița : 
I. Maghiari (Oradea), Minerul 
Rodna — C.T.L. Mecanica Si
gnet : V. Petrache (Suceava), 
Electro Tg. Mureș — CHIMFOREST 
NăsJud : M. Rus (Dej). I.S.S.M. 
Sighet — Cuprom Bala Mare :
B. Sarosi (Cluj-Napoca), Mineral 
Baia Borsa — Minerul Baia 
Sprie : D. Ardelean (Satu Mare).

SERIA A Xl-a : Tirnavele Blaj
— Victoria Călan : T. Săndoiu 
(Făgăraș) Victoria IRA Cluj-Na-

■■1 — In- 
(Slatina), 

— Minerul 
Știința Vulcan : V. Croitorescu 
(Rm. Vilcea), Mecanica Orăștle
— Minerul Paroșeni : R. Petrescu 
(Brașov), Unirea Ocna Sibiului
— Metalul Aiud : C. Firică (Plo
iești) , Minerul Certej — Steaua
C. F.R Cluj-Napoca : T. Bolovan 
(Drăgâșani). Metalul Sighișoara
— Soda Ocna Mureș : C. Ifrim 
(București).

SERIA A xil-a : Electro Sf. 
Gheorghe — Cimentul Hoghiz : 
A. Foriș (Reghin), Nitramonia 
Făgăraș — Mobila Măgura Cod- 
lea : G. Căprărcscu (București), 
Mureșul Toplița — Textila Prej- 
mer : P. Spărios (Hunedoara), 
Precizia Săcele — Utilajul Fă
găraș : G. loniță (București), 
1CIM Brașov — Minerul Baraolt : 
I, l.euștean (Pitești), Unirea 
Cristuru Secuiesc — Minerul Bă
lan : D. Simțion (București), 
Metalul Tg. Secuiesc — Celuloza 
Zărncștl : G. Martiș (București). 
Progresul Odorhei — Metrora 
Brașov : A. Marin (Ploiești), Vi
itorul Gheorgheni stă.

poca — Dacia Oră știe : I. 
(Tîrriăveni), IMIX Agnita 
ter Sibiu : V. Popa (~ 
Mecanica Alba Iulia 
Știința Vulcan :



ȘEDINȚA C0NS1LÎ01UI DE STAT
w(Urmare din VW i>

te țări socialiste, pentru o pa- 
litică de destindere. încredere 
și securitate in viața huerna- 
naționalâ, pent™ depășirea di
vizării lumii in blocuri milita
re opuse, pentru • Europă 
unită, a păcii și colaborării, 
fără rachete, fără niei un fel 
de arme nucleare.

Vorbitorii au arătat că, in 
spiritul orientărilor și indica
țiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, România este ferm 
hotărită să acționeze eu toată 
consecvența și în viitor pentru 
a-și spori contribuția la lupta 
pentru dezarmare și pace, 
pentru lichidarea pericolului 
unui nou război mondial, pen
tru o largă colaborare interna
țională — bazată pe principiile 
egalități în drepturi, indepen
denței și suveranității naționa
le, neamestecului in treburile 
interne și respectului reciproc 
— pentru eliminarea forței și 
amenințării cu forța în rela
țiile dintre state, pentru regle
mentarea tuturor problemelor 
litigioase prin mijloace pașni
ce, pe calea tratativelor.

Și cu acest prilej, Consi
liul de Stat a adus un inalt 
omagiu tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru activitatea 
neobosită pe care o desfășoară 
in fruntea partidului și statu
lui spre binele și prosperitatea 
poporului român, pentru iniția
tivele și acțiunile sate de lar
gă recunoaștere internațională 
consacrate destinderii și cola
borării intre popoare, infăptu- 
irii dezarmării și în primul 
rind a dezarmării nucleare, 
triumfului păcii și înțelegerii 
intre toate națiunile lumii.

In încheierea dezbaterilor cu 
privire la ratificarea Protoco
lului încheiat la Varșovia la 
26 aprilie 1985 a luat cuvintul 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Consiliul de Stat a ratificat, 
in unanimitate. Protocolul în
cheiat la Varșovia la 26 aprilie 
1985, eu privire la prelungirea 
duratei de valabilitate a Tra
tatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală, semnat 
la Varșovia la 14 mai 1955.

La propunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu, Consiliul 
de Stat a hotărit ea, o dată cu 
depunerea instrumentelor de 
ratificare a Protocolului să a- 
dreseze consiliilor de stat, pre- 
zidiilor și consiliilor preziden
țiale, guvernelor statelor so
cialiste participante la Trata
tul de la Varșovia, mesaje 
care să exprime poziția Româ
niei, chemarea sa de a se face 
totul pentru a se ajunge în- 
tr-un timp cit mai scurt la 
desființarea concomitentă a 
blocurilor militare — alii a 
N.A.T.O. cit și a Tratatului 
de la Varșovia — pentru întă
rirea colaborării lor in desfă
șurarea cu succes a construcți
ei socialiste, precum și in 
lupta pentru dezarmare, pen
tru destindere și pace in lume.

In continuare, Consiliul dc 
Stat a dezbătui și ratificat: 
Acordul general de cooperare 
economică, științifică și tehni
că intre Republica Socialistă 
România și Jamahiria Arabă 
Libiară Populară Socialistă, 
semnat la Tripoli la 6 martie 
1985; Convenția dintre guver-

nul Republicii Socialiste Româ
nia și guvernul Republicii De
mocratice Socialiste Sri Lanka 
pentru evitarea dublei impu
neri și prevenirea evaziunii 
fiscale cu privire la impozite
le pc venit și pe avere, sem- 

19 octom- 
Cousiiiul 
aderarea 
România 

asupra

natâ la București la 
brie 1984. Totodată, 
de Stat a hotărit: 
Kepubtieii Socialiste 
la Acordul european 
marilor drumuri de circulație 
internațională, încheiat la Ge
neva la...............................*
eeptarea 
articolul 
gen ți ei 
Energia

15 noiembrie 1975; ac- 
unui amendament la 
VI din Statutul A- 

Iniernaționale pentru 
Atomică.

In continuarea ordinii de zi, 
Consiliul de Stat a discutat și 
aprobat Raportul privind aduce
rea Ia îndeplinire a hotăririi 
Consiliului de Stat cu privi
re la dezbaterea în consiliile 
de conducere ale ministerelor 
și celorlalte organe centrale a 
analizelor efectuate de comi
siile permanente ale Marii A- 
dunâri Naționale in legătură 
cu modul in care se înfăptu
iește polities partidului și se 
asigură aplicarea legii in di
ferite domenii de activitate.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia, a cerut ministerelor, ce
lorlalte organe centrale, unită
ților din subordinea acestora 
să acționeze cu toată fermita
tea pentru realizarea în bune 
condițiuni a tuturor prevederi
lor planului și a programelor, 
de dezvoltare economică și so
cială a tării, pentru aplicarea 
întocmai și respectarea riguroa
să a hoiărîrilor de partid și a 
legilor țării, îndeplinirea sar
cinilor stabilite în vederea li
chidării lipsurilor și înlăturării 
neajunsurilor constatate cu pri
lejul analizelor efectuate de 
comisiile permanente ale Ma
rii Adunări Naționale, pentru 
introducerea unui înalt spirit 
de răspundere, de ordine și 
disciplină in toate domeniile 
de activitate.

Consiliul de Stat a examinat 
și aprobat, de asemenea. Da
rea de scamă privind activita
tea desfășurată de Tribunalul 
Suprem și Raportul privind 
activitatea desfășurată de or
ganele Procuraturii Republicii 
Socialiste România.

In continuare, Consiliul de 
Stat a discutat și aprobat Ra
portul Comisiei pentru analiza 
activității de soluționare a 
propunerilor, sesizărilor, recla- 
mațiilor $1 cererilor oamenilor 
muncii adresate Consiliului de 
Stat, precum și Raportul pri
vind activitatea de rezolvare a 
propunerilor, sesizărilor, rccla- 
mațiilor și cererilor oamenilor 
muncii adresate Consiliului de 
Miniștri și 
centrale ale 
stat.

celorlalte organe 
administrației de

ședinței a fostIn cadrul . 
dezbătut și aprobat Programul 
privind analizele ce vor fi 
efectuate in anul 1985, din în
sărcinarea Consiliului de Stat, 
de comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale, refe
ritor la modul în care organele 
de stat înfăptuiesc politica 
partidului șl asigură aplicarea 
legilor sfatului in diferite do
menii de activitate.

Consiliul de Stat 
nat, de asemenea, 
bleme ale activității

a soluțio- 
unele pro- 
curente.

I
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DEBUT PROMIȚĂTOR LA C.E DE HALTEkE
TEODOR IACOB o medalie de argint

KATOWICE, 22 (prin tele
fon). în prezenta unui mare 
număr de spectatori, la Palatul 
sporturilor „Rondo" din locali
tate, a fost inaugurată cea de-a 
44-a ediție a C.E. de haltere 
pentru seniori. Debutul l-au 
făcut cei 11 concurenți 
înscriși la categ. 52 kg, printre 
care bulgarul Sevdalta Maii- 
nov, polonezii Ștefan Leltko 
(fost campion și recordman 
mondial ta 1982) și Bernard 
Piekorz și reprezentantul nos
tru Teodor Iacob. Deși debu
tant într-o competiție de o a- 
semenea amploare, Teodor Ia
cob nu s-a intimidat de căr
țile de vizită ale adversarilor 
săi și a pornit cu aplomb la 
luptă. Și a luptat frumos, foar
te frumos, cucerind medalia de 
argint la smuls cu 105 kg (re
cord național egalat) și meda
lia de bronz la total cu 225 kg 
(nou record național; v.r. — 
222,5 kg). Dacă nu rata a tre
ia încercare la aruncat (127

115 kg și 
fi ocupat 
podiumul

kg), după ce reușise 
120 kg, poate că ar 
un loc mai sus pe 
de premiere la total. Oricum, 
evoluția lui Teodor Iacob a 
fost bine apreciată de specia
liști, printre învinșii săi nu- 
mărîndu-se și polonezul Le
ltko.

Iată rezultatele: cat. 52 kg, 
smuls — 1. Sevdalin Marinov 
(Bulgaria) 110 kg, 2. Teodor 
Iacob 105 kg, 3. Istvan Ba- 
barezi (Ungaria) 100 kg; arun
cat — 1. Sevdalta Marinov 
140 kg, 2. Bernard Piekorz 
(Polonia) 130 kg, 3. Istvan Ba- 
barezi 127,5 kg... 5. Teodor Ia
cob 120 kg ; t»tal — 1. Sevda
lin Marinov 250 kg, 2. Istvan 
Babarczi 227,5 kg, 3. Teodor 
Iacob 225 kg, 4. Julio Saev 
(Spania) 220 kg, 5.
Leltko 215 kg, 6. J.N. Miette 
(Franța) 210 kg.

La închiderea ediției,

Ștefan

a in
trat ta concurs al doilea re
prezentant al nostru, Gheorghe

de bronz

IACOBTEODOIi

Ion OCHSENFELD

56 kg 
inlta în
Chiru 
Radu

Maftei, la cat- 
după-amiază vor 
curs Constantin 
60 kg) și Gelu 
67,5 kg).

A început Turneul țărilor socialiste la scrimă

0 PRIMĂ MEDALIE DE BRONZ, DAR SE PUTEA MAI MULT
• spadasinul nostru ttudolf szabo — pc locul 3
SUMALKI, 22 (prin telefon). 

Ieri seara, tîrziu. au luat sfîr- 
Sit. în Sala sporturilor din a- 
cest oraș situat in nord-estul 
Poloniei, la circa 300 km de 
Varșovia, primele întreceri din 
cadrul Turneului țărilor socia
liste la scrimă, un dintre cele 
mai importante teste dinaintea 
C.M. de la Barcelona.

în proba de_spadă. jeprezen- 
tantul 
clasat 
luție 
tactic, 
calitățile acestui scrimer frun
taș. El a avut un start bun 
ta preliminarii (două tururi), 
trecind fără dificultate în 
minările directe de 16 : a 
pus de Krisz (Ungaria) 
12—11 și apoi si de Mroz 
lonia), cu 10—9 (după ce fu
sese condus cu 5—3...). în fi
nala de 8. R. Szabo l-a între
cut pe Douba (Cehoslovacia) 
cu 10—6, intrînd în semifinale. 
Aici. însă, n-a găsit cele mai 

Ș bune soluții centru a-1 denăsi 
0 pe 'Durruti. din Cuba (8—10), 
Ș? astfel că a rămas să îsi dispute 
§ medalia de bronz în compania 

lui Kuhnemunde (R.D.G.), în 
ÎS fata căruia a terminat victo- 
0 rios, cu 10—8.

Pentru locurile I—II, Khronski 
(Polonia) — Durruti (Cuba). He 
asemenea. 10—8.

Ceilalți spadasini care ne-au 
reprezentat au avut evoluții 
mai puțin convingătoare, mai 
ales N. Bodoczl, care, după un 
sezon promițător, a rămas încă 
din primul tur al preliminarii
lor. la fel ca si F. Nicolae. ta 
timp ce M. Popa si S. 
au mai avansat un tur.

Proba feminină de 
ne-a oferit satisfacția 
avea două sportive In turneul

$

i

nostru Rudolf Szabo s-a 
al treilea, după o evo- 
sigură. bine orientată 
care a scos în relief

eli- 
dis- 

cu 
(Po-

Șaitoc

floretă 
de a

S A ÎNCHEIAT 
„CURSA PĂCII"

BERLIN. 28 (Agerpres). — 
Cea de-a 38-a ediție a compe
tiției cicliste internaționale 
„Cursa Păcii" s-a Încheiat 
miercuri la Berlin cu victoria 
sportivului polonez Lech Pia- 
secki (23 ani). Pe locul doi, tot 
un concurent polonez, A. Mier- 
jejewski, Ia 1:34, iar locul 
trei a revenit Iui Uwe Ampler 
(R.D.G.) — la 1:47. Primul din
tre cicliștii români a fost Mir
cea Romașcanu (32 ani, vetera
nul cursei), pe locul 38, la 
19:56. Pe echipe a cîștigat 
U.R.S.S., urmată de R.D. Ger
mană — la 2:05, Cehoslovacia, 
Polonia, Bulgaria, Danemarca, 
Suedia, Olanda, R.F. Germania, 
Franța etc. Formația României 
a ocupat locul 14 (21 de echipe 
participante).

SPORTIVI ROMANI
IN ÎNTRECERI internaționale
• în localitatea Fonyod (Un

garia) s-a desfășurat un tur
neu internațional de lupte li
bere penrtu juniori-speranțe 
(20 de ani), dotat cu „Balaton 
Cupa", la care au participat 
173 de concurenți din Bulga
ria, Cehoslovacia, R.D. Germa
nă, Iugoslavia. Polonia, Româ
nia și Ungaria. Tinerii noștri 
reprezentanți au avut o com
portare remarcabilă, 
la majoritatea c_._„______
locuri pe podiumul de premie
re. Dintre ei. cea mai 
evoluție au avut-o 
Bîrcu (cat. 52 kg) și 
Bcjenaru (cat. 57 kg) 
sați pe primul loc fn ___
nia unor adversari redutabili 
Au mai obținut locuri frun
tașe : Endre Elekes (cat. 62 
kg) și Ștefan Vizitiu (cat. 74

, ocupînd. 
categoriilor.

bună 
Dorinei 
Cătălin 
— cla- 
compa-

kg) — locul 
(cat. 48 kg), 
(cat 68 kg), 
les (cat 100 
Echipa țării 
locul dot ta 
națiuni (43 p.).

• Participtad 
XlX-a ediție 
internațional de

2, Florin Dănaci 
Octavian Tenț 

Alexandru Kote- 
kg) — locul 3. 

noastre a ocupat 
clasamentul pe

la 
a 
la 

las (Ungaria), alături de călă
reți din Anglia, Cehoslovacia, 
Bulgaria, R.D.G., R.F.G., Po
lonia și Ungaria, sportivul 
Florin Stoica (cu Ficus) s-a 
situat pe locul 2 în „proba de 
deschidere", la egalitate cu 
primul clasat (polonezul Ku
biak Gregor), dar departajat 
la cronometru. în proba „ale
geți traseul" (obstacole 1,20— 
1.50 m) Alexandru Bozan (cu 
Radiana) s-a situat pe locul 4.

cea de-a 
Concursului 

Kiskunha-

final, ne Reka Lazar și Geor- 
geta Beca. Lazar a luat un 
start bun. trecind fără eforturi 
tururile preliminarii. Apoi, in 
eliminările directe, a dispus de 
Dimitrova (Bulgaria) cu 
și de Press (Polonia) cu 
intrînd direct ta turneul 
Aici o întrece din nou pe 
(promovată prin recalificări), 
cu 8—6. dar este stopată. în se
mifinale. de Soboleva (U.R.S.S.): 
9—10. A fost un asalt de mare 
spectacol, ta care scorul s-a 
menținut echilibrat (2—2. apoi 
4—4) ; Lazar a condus cu 6—5, 
a fost condusă cu 7—6, după 
care a egalat, printr-un frumos 
atac în flesă. în continuare, 
lucrurile s-au complicat, o tușă 
valabilă a sportivei noastre a 
fost contestată, timpul de con
curs s-a consumat si... automat 
9—9. Iar pe fondul 
nervozități. Soboleva 
decisivă... Marcată 
(nervos. îndeosebi).
reușit să treacă de Veliciko 
(U.R.S.S.). 3—8. ocupînd. astfel.

8—2 
8—3, 

final. 
Press

unei mari 
a dat tusa 
de efort 

Lazar n-a

locul 4. Un rezultat bun pen
tru floretista noastră, 
tînără participantă 
turneu.

Bine s-a convoortat 
geta 
poi 
8-3 
după _____
In recalificări. 8—5 cu Prusa- 
kovska (Polonia), promovînd în 
turneul final. Va pierde. însă, 
la Soboleva (pe care 
nit-o pentru a treia 
dată in preliminarii, 
intrecut-o. apoi. în 
directe si in turneul final), cu 
8—2. Soboleva va cîștiga con
cursul : 8—3 cu Hosceakina
(U.R.S.S.). iar Georgeta Beca 
va ocupa locul 5.

Monica Vcber a 
turul I, iar Rozalia 
recalificări. Elisabeta 
Tufan n-a intrat în concurs, 
acuzînd o lombosciatică.

în ziua a 2-a a turneului sînt 
programate întrecerile de flo
retă fete și spadă (echipe).

cea mai 
la acest

Si Geor- 
Beca. în preliminarii, a- 
în eliminările directe : 
la Stanislawska (Polonia), 

aceea 3—8 la Soboleva.

a întîl- 
oară : o 
unde a 

eliminări

rămas in 
Oros, ta 

Guzganu-

Paul SLÂVESCU

FESVB & L mer i d i ane
• CAMPIONATUL EUROPEAN

DE TINERET : grupa 3 : Marți, 
la MikkeeU, Finland» > întrecut 
Anglia cu 3—1 (2—0). Punctele au 
fost realizate de : Makd» (min 
12), Pakkanen (min. 17) șl Dus 
(min. 83), respectiv Dlxon (min. 
55). Meciul, dominat de gazde, a 
fost condus de Manfred Rossner 
(R.D.G.) șl a fost urmărit de 
1600 spectatori. In urma acestui 
joc, clasamentul grupei este urmă
torul : 1. Anglia I p (4 j), 8.
România 3 p (3 J), 3. Finlanda 
* P (3 J), 4. Turcia 8 p (3 j). Ur- 
toarele partide s 5 iunie : Fin
landa — România. 7 august : 
România — Finlanda, 10 septem
brie : Anglia — România etc
• CAMPIONATUL EUROPEAN 

DE CĂDEȚI. Cu meciurile do 
marți au Luat sfirșlt jocurile <4. 
grupe : gr. „A* : U.R.S.S. — 
Portugalia 2—0. R.F.G. — Ungaria 
1—0. Clasament e L U.Bââ, 8 p, 
2. O.G, 4 p, 3. Ungaria 1 p, 4. 
Portugalia 1 p ț gr. „B* : Sue
dia — Italia 8—8, Iugoslavia — 
Spania 8—O. Clasament: L Spa
nia 4 p (4—0), L Suedia 4 p 
(8—T). 3. Iugoslavia 3 p, 4. Italia 
1 p ; gr. „C* a Bulgaria — Olan
da 4—8, Norvegia — R.D.G. 0—0 
Clasament 5 L R.D.G. 4 p (î—1) 
2. Norvegia 4 p (t—O), 3. Bulga
ria 2 p (4—4), 4. Olanda 3 p

— Sco-
4—0

L Grecia 8 p, 2.

(3—5) ; gr. ,4>* j Franța - 
tla 3—0, Grecia — Islanda 
Clasament :

Franța 4 p, 3. Scoția 2 p, L Is
landa • p.

Vineri, la Budapesta, vo.r 
loc semifinalele : Spania — 
cla șl U.RJ5J5. — R.D.G.
• MECIURI AMICALE : 

Santiago de Chile : Chile — 
zilia 2—1 (2—0). Au înscris : Ru
bio (min. 8) șl Caszely 
43), respectiv Cassegrande 
58) • Duminică, la Dublin, 
da va intilnl Spania. In 
selecționat de antrenorul 
nlol Miguel Munoz surprinde 
lipsa portarului Arconada (de 65 
ori internațional), pentru... lipsa 
sa de formă sportivă !
• CAMPIONATE : 

(restantă): West Ham 
pool 0—3. Formația 
ocupă locul doi ta 
77 p.

R.F.G. 3 Karlsruhe __ ,___
Milnchen 8—4 I (meci devansat), 
Kaiserslautern — Bochum 5—2 
(joc restanți).

BULGARIA (et 25): Lokomo
tiv — Cernu More 1—1, Trakia 
— Levski Spartak 2—2, Dunav — 
Etar 1—1. Jsk Spartak — Beroe 
3—1, Cemomoreț — Mlnlor 5—1, 
Plrln — Spartak 7—1, Botev — 
Sllven 2—8, Slavia — T.S.K.A. 
3—3. Clasamentul s 1. Levskl 
Spartak Soția ap,:. Ț.S.K.A. 
Sofia 3# p, 3. Trakia Plovdiv 
p... 15. Cernomoreț 
18. Dunav Ruse 18

La închiderea ediției
HELSINKL

3-a a zonei ____
narUâoc campionatului ________
aseară, pe stadionul Olimpic din 
Helsinki, a avut loc meciul din
tre Finlanda șl Anglia. Jocul a 
luat sflrșlt ou scorul de 1—1 
(1—0). Au marcat : Rantanen
(min. 5). respectiv Hateley (min. 
50). Clasament : 1. Anglia 8 p 
(5 j), 2. Irlanda de Nord 8 p 
(5 j), 3. Finlanda 5 p (S J), 4.

in cadrul grupei a 
europene a prelimi- 

mondlal.

3.

avea 
Gre-

la
Bra-

(min. 
(min. 
Irian- 

lotul 
spa-

ANGLIA
- Llver- 

Invingătoare 
clasament cu

Bayern

Burgas 18 
p.

5. TurcU

2» 
P,

Români» 3 p (3 j), 
(4 i.).

madrid. După ce cîștigase în 
deplasare cu 3—0, Real Madrid a 
pierdut cu 0—1 (o—0) în meciul 
retur, cu Videoton, din finala 
„Cupei U.E.F.A.", desfășurat 
aseară, tîrzta, în capitala Spaniei. 
Goluț a fost marcat de Mayer 
(min. 88).

Vom reveni cu amănunte tn 
numărul nostru viitor.
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