
Vizita de lucru a tovarășului
*

NICOLAE CEAUȘESCU
împreună cu tovarășa

ELENA CEAUSESCU
*

în județul Dolj

comuna Amărăștii 
a inceput vizita 
de locuitori ai 
din Cimpia Ol- 
comunele inve- 

cooperatori, 
specialiști

Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
secretar general ai Partidului 
Comunist ~ 
Republicii 
împreună 
Ceaușescu 
24 mai, o 
județul Dolj.

La vizită au participat to
varășii Emil Bobu și Silviu 
Curticcanu.

încă din primele orc ale di
mineții, în c. 
de Jos, unde 
de lucru, mii 
acestei așezări 
teniei și din 
cinate — țărani 
mecanizatori, specialiști din 
diverse domenii ale agricultu
rii — au ținut să fie prezenți 
la sosirea in județul lor a 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nieolae Ceaușescu. 
a tovarășei Elena Ceaușescu.

La coborirea din elicopterul 
prezidențial, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu 
deosebită stimă de tovarășul 
Gheorghe Stoica, prim-secretar 
al Comitetului județean Dolj 
al P.C.R., președintele Consi
liului popular județean, de alți 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, care 
le-au adresat, in numele tu
turor celor ce trăiesc și mun- 

un 

Român, președintele 
Socialiste România, 
cu tovarășa ' Elena 
au efectuat, vineri, 
vizită de lucru in

lu
au

cesc pe aceste plaiuri, 
călduros „Bun venii!*

Prima parte a vizitei de 
cru în județul Dolj, la care 
participat cadre de conducere
din Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, repre
zentanți ai direcției agricole 
județene, alți specialiști din 
domeniile cercetării și produc
ției, a tost consacrată analizei 
stadiului lucrărilor specifice se
zonului, măsurilor întreprinse 
pentru obținerea unor recolte 
cit mai bogate in acest an si 
in viitor, a celor mai impor
tante probleme privind dezvol
tarea și modernizarea tuturor 
unităților agricole din această 
parte a țării.

Secretarului general al parti
dului i-au fost prezentate, apei, 
principalele aspecte ale desfă
șurării campaniei agricole, sub- 
liniindu-se că. prin eforturile 
susținute ale oamenilor muncii 
de pe ogoare, permanent mobi
lizați de organele si organiza
țiile de partid, se acționează 
stăruitor la întreținerea agro
tehnică a culturilor, la aplica
rea udărilor pe suprafețele eu 
deficit de umiditate, pentru a 
se asigura in toate unitățile 
ereșterea producțiilor si infăp-

BOXERII ROMANI-IN FORMAȚIE COMPLETA

LA CEA DE A XXVI-a EDIȚIE A C. E.
Pugiliștii români participanți 

la cea de a XXVl-a ediție a 
Campionatelor europene de box 
de la Budapesta, ca de altfel 
și ceilalți competitori, vor a- 
vea azi o zi plină. In ordinea 
categoriilor. Dumitru Șchiopu, 
Constantin Tițoiu. Relu Nistor. 
Nieolae Talpoș, Dorel Stănciu- 
lescu, Dragomir Iile. Rudei O- 
breja, Dănuț Lugigan. Doru 
Maricescu, Petre Bornescu, 
Gheorghe Preda și Dorin Ră- 
caru se vor prezenta in această 
dimineață la vizita medicală și 
cîntarul oficial. După aceasta 
vor urma tragerile la sorti. în 
urma cărora sportivii își vor 
cunoaște cei dinții adversari.

Echipa tării noastre, pregă
tită de tînărul antrenor Calis- 
trat Cuțov, are în componenta 
sa atit boxeri cu mare expe
riență comoetițională. cum ar 
fi Constantin Tițoiu, Dragomir 
Ilie sau Dumitru Șchiopu, cit 
și debutanți la o competiție 
atit de Importantă, așa cum 
sint Relu Nistor, Dănuț Lugi- 
gan sau Dorin Răcaru. Vete
ranul formației este Dragomir 
Ilie (in august va împlini 28 
de ani), iar mezinul. 
Răcaru (va împlini 20 de ani 
In iulie). Performerii echipei 
sînt. deocamdată. Tițoiu — me
daliat cu argint la „europenele" 
de la Tampere (1981) și cu

Dorin

aspecte privind dez- 
legumiculturii judetu-

a continuat la Intre-

tuirea programului județean 
obținere a unor recolte sigure 
și stabile.

In continuare a fost vizitată 
Asociația economică intercoope- 
ratistă de creștere și ingrășare 
a tineretului bovin Amărăștii 
de Jos. unitate zootehnică de 
tip industrial.

A fost analizat, apoi, direct 
in cimp, pe diverse sole ale 
cooperativelor agricole Prapor, 
Dobrotești și Amărăștii de Jos. 
stadiul de vegetație a culturi
lor de porumb, grin, cartofi.

Vizita a continuat la între
prinderea agricolă de stat Se- 
garcea, unde secretarul general 
al partidului a analizat. împre
ună eu factorii responsabili, o 
serie de 
voltarea 
Iui.

Vizita 
prinderea de avioane Craiova, 
înființată din inițiativa tova
rășului Nieolae Ceauș eseu, a- 
ccastă unitate, expresie a sal
tului tehnologie inregistrai de 
industria românească in ulti
mele două deeenii, atit de dis
tinct conturat in istoria econo- 
mico-socială a țării — realizea
ză, in colaborare eu Iugoslavia, 
un produs de virf, cu deosebite 
calități tehnice și de fiabili
tate, avionnl I.A.R.-93, primul 
aparat eu reacție transonic bi- 
motor românesc.

O atmosfera entuziastă, de 
puternică angajare patriotică 
a caracterizat și călduroasa 
primire muncitorească făcută 
tovarășului Nieolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceausescu la 
întreprinderea „Electroputere".

Dialogul conducătorului parti
dului și statului cu oamenii 
muncii din această puternică 
citadelă a industriei electroieb- 

axat pe principalele 
ale dezvoltării si mo- 

produetiei. ridicării 
tehnic si calitativ al

f

5

9

nice s-a 
probleme 
demizării 
nivelului
fabricației.

Sentimentele de profundă 
dragoste și vie recunoștință 
ale locuitorilor Craiovei. ai în
tregului 
ducătorul 
partidului

județ. fată de eoo- 
iubit și stimat al 
și al țării și-au 

găsit • entuziastă exprimare și 
pe traseul străbătut de coloana 
de mașini pe străzile muniei- 
piolui. Mii de cetățeni, tineri 
și virstaiei, an salutat din 
nou. eu eăldoră și bucurie pe 
tovarășul Nieolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceausescu, 
subliniind satisfacția tuturor

(Continuare in peg < 4-«) 

bronz,
(1983),

la Varna

Munchen 
i — me-

la cele de 
medaliat cu bronz la 

„mondialele" de la I 
(1982) — si Maricescu 
daliat cu argint la „europenele" 
de la Varna.

Așteptăm cu interes și mari 
speranțe evoluția „copiilor te
ribili" ai formației. Relu Nis
tor, Nieolae Talpos. Rudei O- 
breja, Dorn Maricescu și Dorin 
Răcaru — cu excepția lui Ma
ricescu. nume fără rezonantă, 
la ora actuală. în boxul euro
pean. dar care pot furniza sur
prize de proporții în fața ori
căror adversari. Lor îl adău
găm și pe „semigreul" Petre 
Bornescn, care va urca pe rin
gul budapestan creditat cu o 
recentă victorie în fața cam
pionului mondial al categoriei, 
cubanezul Romero.

Azi, de la ora 
ceremonia 
începe „maratonul" 
al celei de a XXVI-a ediții a 
„europenelor". După 55 de ani 
(1930 — ediția a IlI-a). Buda
pesta va găzdui din nou cam
pionatele continentale. Cu ju
mătate de secol în urmă, bo
xerii români, prezenți și a- 
tunci la competiție, au cucerit 
o medalie de argint, prin Ma
rin Plăeșu. și una de bronz, 
prin Dumitru Carata. De a- 
tunci, însă, au trecut multi ani.

17.30, după 
de deschidere, va 

pugilistic

Proletari din fate ttrtte unill-ut I

ports I
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Rutbyștii Iriulori înaintea

partidei dc la hici

gu ataci cu decicia-i cunoscută, ia mijlocul unui buchet de 
NEAGU

Adrian Lain; 
..Tricolori*

Mai puțin de o săptâmină 
pină la meciul de rugby 
UJLS.S. — România. Meci a- 
fieial. in cadrul unei competi
ții cu o largă deschidere. Cam
pionatul european sub egida 
CI.R.A. cu miză, in joc fiind 
locul doi — după Franța — 
in întrecerea grupei de elită. 
ȘL am adăuga, cu o favorită : 
echipa noastră, argumentele ți- 
nind de experiență, de valoa
rea de ansamblu superioare, 
de tradiția generală sau de a- 
ceea a intilnirilor directe, cu 
victorii pe linie ale tricolori
lor. Sigur, (și) rugbyul merge 
înainte, valorile se mai rea
șează. reprezentativa Uniunii 
Sovietice devine tot mai mult 
•un partener pe deplin compe
titiv. cele două eseuri înscrise 
recent Franței, la aceasta, a- 
casă. spunind ceva despre o 
forță de exprimare în creștere. 
Dar prima șansă — repetăm, 
de partea purtătorilor frunzei 
de stejar — se poate materia
liza in ultima zi din acest mal. 
dacă echipa ce ingenunchia. cu 
un an in urmă, o ciști’ătoare 
fScoția) .en titre* a Marelui 
șiem, in .Turneul celor cinci 
națiuni", lși va regăsi atuurile 
de atunci, din alte momente 
de semnificative izbinzi. .în
crederea ia forțele proprii * 
poate fi. ea ia atitea rinduri.

§ a chele de succes pentru Kiev, 

care românii si-au ad- 
9 titluri de campioni

timp in 
judecat 
ai Europei (Gh. Negrea — 1957.

Petre HENȚ

(Continuare in pag. a 4-a)

Spectaculos duel aerian intre micuțul Paraschiv, Tirnoveanu jt 
Bogdan, asistați de Agiu și Gălan surprins joi pe stadionul 
Giulești Foto : Iorgu BĂNICA

EXPERIENȚA Șl VALOAREA DE ANSAMBLU, 
ARGUMENTELE UNEI DORITE VICTORII

Foto : Aurel D.

susține, de altfel, și pe bună 
dreptate. Mircea Paraschiv, că
pitanul naționalei. Jucind exact 
la toate nivelurile, inspirat și 
viguros, punind laolaltă expe
riența majorității si dorința de 
afirmare a celorlalți, putem, 
fără îndoială, să învingem ua 
adversar, ee-1 drept, mereu 
mai valoros*. Jucind. am com
pleta. peste nivelul celor mai 
recente întilniri...

Campionatul, in pauză pină la 9 iunie

MECIURILE CU ECHIPELE „A“

Șl DE TINERET ALE FINLANDEI

EVENIMENTUL PRINCIPAL

AL AGENDEI
31 a Deviziei „A“ 
marcat, intrucitva. 

combativității 
de pe

Etapa ar. 
de fotbal a 
o creștere 
concurentelor de pe prima 
scenă. In fruntea remarcărilor 
trebuia citată formația ieșeană, 
care a dovedit și in intilnirea 
de la Baia Mare, unde a re
purtat singura victorie In de
plasare a etapei, că Înțelege 
sâ lupte cu toate forțele, pină 
la trecerea liniei de sosire. A 
și rezultat, din marele angaja
ment de pe stadionul maramu- 
reșan, o Întrecere pasionantă. 
Și la Rm. Vîlcea spectatorii au 
urmărit un meci la cea mai 
înaltă tensiune. încheiat nede- 
cis, un egal care a risipit 
multe dintre emoțiile formației 
argeșene, dar a adus destule 
motive de îngrijorare în ta
băra vilceană. Sînt jocurile 
care pot primi. într-un clasa
ment al combativității, locu-

31 
văzut

Care vor fi rug- 
byștii tricolori pen
tru meciul de vi
neri 31 mai I 
I-am văzut pe 
posibili joi după- 
amiază, într-un joc 
de verificare a lo
tului. remareînd, 
din capul locului, 
o seamă de modi
ficări față de com
ponența inițială, 
determinate — ne 
preciza antrenorul 
federal Valeriu Iri- 
meseu — de in- 
disponibiltăți (Ca- 
ragea, I’lloțschi, 
Podărescu. C.
Gheorghe. O. Mo- 
raru T. Coman, 
Voinov ș.a.) Au in
trat pe cochetul 
gazon străjuit de 
buturi de la com
plexul Steaua: Gh.

— Toader, Lungu, 
Holbau — Codoi, Pa- 

• Rădulescu, Șt. Con-

Flore*
Vânam, 
raschiv ■ 
stantin. Murariu — L. Constan
tin. Dumitru — Bucan Muntea- 
nu, Leente. După pauză, funda? 
a fost, zece minute. Codoi, apoi

Geo RAETCHI

(Continuare in pas a 4-a)

FOTBALISTICE
cele mai înalte. Din 
echipelor care dau 
lotului reprezentativ 
a manifestat o comportare

gru- 
iucă- 

cea

rile 
pul 
tori 
care 
constant bună a fost Sportul 
studențesc. în vreme ce liderul 
autoritar al campionatului. 
Steaua, s-a arătat în vervă mai 
ales în prima repriză a evolu
ției sale în orașul de pe Bega.

Și-acum, campionatul se 
trage din scenă pină la 9 
nie. El lasă locul principal 
agenda fotbalistică, pentru 
lele următoare, jocurilor 
care echipa „A“ și cea de 
neret le vor susține în 
landa.
ceri 
C.M.

ce- 
iu- 
pe 
zi- 
pe 
ti- 

Fin- 
în cadrul unor între- 

oficiale : preliminariile 
— prima reprezentativă.

(Continuare în nao 1—3)

REUNIREA LOTULUI
REPREZENTATIV

Ungu-

în această seară se va reuni 
la București lotul reprezentativ 
de fotbal care va începe pre
gătirile în vederea partidei cu 
echipa Finlandei, programată 
la 6 iunie la Helsinki, contind 
pentru preliminariile C.M. Au 
fost convocat! următorii 22 de 
iucători :

PORTARI : Lung, Cristian l. 
FUNDAȘI : Negrilă. Rednic, 

Zare, Ștefănescu. Iorgulescu, 
lovan, Munteanu II, 
reann.

MIJLOCAȘI : Boloni, 
Stoica, Mateut. Andonc. Hagl, 
Irimescu.

ATACANȚI : Cămătaru. Ga
bor, Lăcătuș. Coraș. Augustin.

în cursul zilei de mîine. se- 
lecționabilii vor efectua 
complex control medical (di
mineața), iar după-amiază vor 
participa la un prim antrena
ment care va deschide seria 
intenselor pregătiri pentru in- 
tîlnirea de la Helsinki.

Klein, 
l.

un



o
Sub egida Anului Internațional al Tineretului

PRESTIGIOASA MANIFESTARE ȘTIINȚIFICA
Săptămina viitoare, la Brașov, al XV-lea Congres

al Grupului Latin de Medicină Sportivă
între 30 mai și 1 iunie va 

avea loc, la Brașov, o impor
tantă reuniune științifică, pri
lejuită de lucrările celui de-al 
-------  ~ al Grupului 

Sportivă, 
presti-

XV-lea Congres. (Mai 
iubitori ai atlestimu- 
amintesc, desigur.

XV-lea Congres 
Latin de Medicină
Această manifestare 
gioasă care și-a cîștigat o fru
moasă tradiție s._ *
la actuala sa ediție în 
numeroaselor și atît de 
telor acțiuni înscrise pe 
da Anului Internațional 
neretului sub generoasa 
„PARTICIPARE, ---------
RE. PACE”.

Grupul Latin
Sportivă a luat 1 
octombrie 1956, ] 
congres ținîndu-se, 
tîrziu. la Neapoîe. 
la Lausanne, reprezentantul 
României, prof. dr. Octavian 
Berlogea. a fost ales vicepre
ședinte al Comitetului execu
tiv al G.L.M.S.. funcție pe care 
a deținut-o .din 1981, dr. Lau- 
rian Taus. Reputatul medic 
sportiv brașovean a fost ales 
la Congresul al XIV-lea (Ma
drid, 1983) președintele acestei 
organizații, care va aniversa 
anul viitor trei decenii de 
rodnică activitate. Dr. Laurian 
Taus este și președintele Co
mitetului de organizare' a ce-

se desfășoară 
cadrul 
varia- 
agen- 

al Ti- 
deviză 

DEZVOLTA-

de Medicină
4 

său 
mai 
1967

ființă la 
primul 

un an
In

lul de-al 
vîrstnicii 
lui și-l 
în postura de performer, 
atlet, cîștigînd. cu aproape 
de ani în urmă, titlurile 
campion național la săritura in 
lungime și decatlon).

La Brașov sînt așteptați de
legați din Belgia, Elveția, 
Franța, Grecia, Italia, Luxem
burg, Portugalia, Spania, pre
cum și specialiști din mai 
multe țări ale Amcricii Latine. 
In programul Congresului fi
gurează 4 rapoarte : „Medica- 
ția ergotropă (de efort) și 
trofotropă (de restabilire) la 
sportivi” — lucrarea prof. dr. 
doc. Valentin Stroeseu, de la 
catedra de farmacologie a 
I.M.F. București ; „Traumato
logia sportivă și bio-meeanica 
accidentelor in sport”, la care 
se vor referi prof. dr. L. Pe
rugia (Italia), dr. doc. Clement 
Baeiu. șeful clinicii de ortope
die a Spitalului Colentina din 
București (și el fost atlet de 
performanță, campion national 
la săritura cu prăjina, 110 nrg. 
și pentatlon !) și " _
mmandre (Franța), de la cli
nica de ortopedie din Nisa ; 
..Refacerea după efort și ac
tivitatea fizică ”— prof. dr.

Și 
de
40 
de

dr. F. C«-

CAMPIONATE • COMPETIȚII
a

Mîine dimineață in Parcul copilului 
SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI* LA RUGBY - DOUĂ 

INTERESANTE
diacul Parcul
a fi urmărite, deoarece ele aduc 
In pnm-pLan 4 echipe divizio
nare »A’, dintre cele mai bine 
cotate. Se vor intilni. In ordine, 
R_ C. GRTVTTA ROȘIE cu RA
PID CHIMIA BUZĂU $1 POLI
TEHNICA IAȘI CU ȘTHNTA 
CEMIN BAIA MARE. Se e-jvine 

spunem dteva cuvinte des
pre protagoniste.

AstfeL Gnvița Roșie (clndva. 
In deceniul al sase^ea. o 
nată’ la titlul de_ eampcoanl) 
pare a se fi reprofilat pe_- Cu- 
pâ. Sâ nu uitam ca formapa 
lui Viorel Moraru și Radu De
mian a cucerit și anul trecut 
.Cupa României’ (IS—II cu Fa
rul Constanța, grivițenii ctștigSnd 
prin faptul că echipa lor a fost 
mai tinâră !). Ea va juca ea 
revelația actualei ediții de cam
pionat — lidera senei secund* 
— prezer.ța inedită a echipe- din 
Buzău In competiție, la acest 
nivel, dind Întrecerii sare și p4- 
per_ Bucurcștemi contează în 
special pe forța grămezii și pe_ 
piciorul lui Tudcse, in timp ce 
oaspeții vor miza pe rutina lui 
Cioarec, un redutabil »cap de 
grămadă*, și pe disciplina tac
tică impusă echipei de antreno
rul Petre CosmĂnescu.

«Vedeta* cuplajului (ora II) ni 
Ie va prezenta pe Poli tehnica Iași 
și Știința CEAUN Baia Mare. Ieșe
nii au ajuns, acum doi ani. pină 
în finala Cupei, cind au pier
dut. după o partidă de mare 
luptă, in fața Științei Petroșani 
(3—6). După cum re-a Lăsat să 
se înțeleagă antrenorul lor. Pa
vel Vizitiu, ei se vor strădui să 
reediteze (cel puțin !> 
performanță, sperînd că 
nitatea lotului lor va fi 
sură să contracareze, cu 
o formație 
multe nume 
Melniciuc. 
gar, Mărginean. Cantea ș.a.).

în caz 
timpului 
meciurile 
reprize a

A doua 
pa României, _ _
semifinale de real interes. (D. C.)

HANDBAL DIVIZIA „B“ 
ETAPA A XX-A

MASCULIN. Seria I : Petrolul 
Teleajen — C.S.U. Galați 31—24, 
Comerțul Marina Constanța — 
C.S.M. Borzești 27—24, IAI.U. Ba
cău — Celuloza Brăila 31—20. 
Seria a n-a : Utilajul Știința Pe
troșani — Minaur n Baia Mare 
31—29, Tractorul Brașov — Me
talul Bistrița 27—21, Electromu- 
reș Tg. Mureș — Șuiorul Bala 
Sprle 12—8.

FEMININ. Seria I r Filatura 
Focșani — Chimia Brăila 22—IC, 
Precizia Vaslui — Trainica Pu
cioasa 27—26, Unirea Alexandria 
— C.S.M. st. Gheorghe 15—27, 
Textila Buhuși — I. T. Bucu
rești 26—23. Seria a n-a : Gloria 
Bistrița — Voința Sighișoara 36— 
18, Tricotextil Sighet — Carpa- 
tex Brașov 19—12, Constructorul 
Baia Mare — Constructorul Ti
mișoara (se dispută la 30 mai). 
Voința Odorhei — Universitatea 
Farmec Cluj-Napoea 16—18, Con
structorul Hunedoara — Indus
tria ușoară Oradea 17—15. (Co
respondenți : I. Vieru, A. Szabo, 
FI. Dumitru, S. Bălol, I. Toma, 
E. Teirău, O. Bălteanu, M. Flo- 
rea, A. Crișan, C. Gruia, A. 
Piaioga, C. Popa, I. Vlad).

PARTIDE
Mîine dimineață, un important 

„rendez-vous- pentru iubitor-j 
rugbyulul din Capitală : semifi
nalele „Cupei României”. între
cerile, care vor fi găzduite, in- 
cepind de la ora 9,38, de sta

doc. 
Cen- 

Sportivă 
„Recuperarea 

prof. dr. T. Lu-

S. Silvij (Italia) și dr. 
Ioan Drăgan, directorul_ 
trului de Medicină 
din București, 
după accidente și îmbolnăviri' 
referenți 
bich (Italia) și dr. Lurian 
Taus. Se vor face, de aseme
nea. 43 de comunicări. Ra
poartele și comunicările vor fi 
urmate de dezbateri, în ca
drul unor mese rotunde.

Să notăm amănuntul nu lip
sit de importanță că țara noas
tră organizează pentru prima 
oară Congresul C.L.M.S. Ale
gerea a fost determinată, fi
rește. de răsunătorul succes al 
„tricolorilor” la Jocurile Olim
pice de vară, de la Los Ange
les. de reputația pe care și-a 
ciștigat-o școala românească 
de medicină sportivă, totul — 
desigur — in contextul Anu
lui Internațional al 
lui .organizat la
României. Gazdele brașovene 
au pregătit pentru distinșii lor 
oaspeți si un atractiv program 
extraprofesional. vizitarea ame
najărilor sportive din Poiana 
Brașov și o frumoasă excursie 
in pitorescul decor turistic din 
jurul orașului de sub Tîmpa.

Tineretu- 
inițiativa

Voleriu CHIOSE

NOI SI INTERESANTE ÎNTRECERI SPORTIVE
■J

Sfirșitul acestei luni progra
mează noi și Interesante în
treceri sportive de masă sub 
însemnele Anului International 
al Tineretului (A.I.T.) și 
„Daciadei”. Iată 
dintre acestea : 
O După ce, cu 
urmă. Buzăul a : 
nalelor pe tară 
tineretului dotat 
greșul al XII-lea al U.T.C.' 
același oraș este din nou locul 
de desfășurare a unei întreceri 
de amploare — și tot de atle
tism — prilejuită de finalele 
republicane ale „Crosului pio
nierilor”. Vor lua parte cam
pionii județelor și ai munici
piului București, reprezentanții

ale
principalele

puțin timp în 
fost gazda fi- 

ale Crosului 
cu „Cupa Con- 

‘ ~ ti

celor peste un milion de copii 
prezenti la această pasionantă 
probă atletică la prima etapă, 
pe asociație.

Gazdele buzoiene (Consiliul 
județean al organizației pionie
rilor. în colaborare cu Inspec
toratul școlar și C.J.E.F.S.) au 
luat toate măsurile tehhico-orga- 
nizatorice pentru a asigura _reu- 
șita deplină 
seele. dintre 
stadionul de 
fixate, după 
fete. 11—12 ani, 800 m, băieți, 
11—12 ani, 1 000 m, fete. 13— 
14 ani. 1 000 m, băieți, 13—14 
ani, 1 200 m. Finalele propriu- 
zise. care vor avea loc dumi
nică. de la ora 9, vor fi pre

a finalelor. Tra- 
parcul Crîng și 
atletism, au fost 

cum uțmează :

cedate. simi 
de o deschil 
cursuri de gi 
unități econd 
etc.
© în Capita 
cele mai bun 
țești de ha] 
campionatuld 
la Bod (Bra] 
amatorii de | 
întreprinderi] 
alimentară. 1 
atleti, han| 
luptători (d| 
voleibaliști a 
de masă din 
lua parte 1] 
„Cupei C.U.l

„DAClAD'r de performanță

Id handbal feminin

De puține ori ne-a fost dat, 
in ultimul timp, să asistăm la 
o competiție de handbal femi
nin care să solicite atît de in
tens interesul spectatorilor prin 
calitatea întrecerilor, cum a 
fost turneul final al celei de 
a IV-a ediții a „DACIADEI” 
pentru sportul de performantă. 
Nu ar fi deloe exagerat dacă 
spunem că această competiție

CAMPIONATE • COMPETIȚII
Ultimele turnee ale campionatului feminin de volei 

EXTREMITĂȚILE CLASAMENTULUI, 
POLII INTERESULUI...

UN SUCCES DEPLIN PE
AFIRMĂRII ELEMENTELO

ACTUALITĂȚI DIN TENIS
• DUPĂ CUM SE ȘTIE, ECHI

PE DE JUNIOARE ȘI JUNIORI 
DIN ȚARA NOASTRĂ au sus
ținut, la Wernigerode (lingă Mag
deburg), intiliuri amicale cu re
prezentative similare ale R. D. 
Germane. Formația de junioare 
a României a cîștigat cu £—4 : 
Mădălina Voinea — Apel 6—2,
6— 0 ; Daniela Ivana — Grunes
7— 5, 6—4 ; Voinea — Grunes 6—2,
6—4 ; Ivana — Apel 6—2, 6—3 ; 
Voinea, Ivana — Apel, Grunes 
3—6, 6—2, 6—2. La juniori, Româ
nia — R. D. Germană 3—2 : Ga
briel Oniceag — Schirmann 4—6, 
6—3, 4—6 ; Orlando Florea —
Skrolzki 6—0, 6—2 ; Florea — 
Schirmann 6—4, 2—6, 3—6 ; Oni
ceag — Skrolzki 6—1, 6—î ; Flo
rea, Oniceag — Schirmann, Lillie
6— 2, 7—5. Tenismanii români a -
fost însoțiți de antrenoarea E„ 
Dumitrescu. • S-A INCHEL^T 
•CUPA PROGRESUL’, competiție 
la startul căreia au fost prezenți 
aproape 400 de concurență, bă
ieți ” —
lor. 
diu 
lint
7— 5 
tea
(Steaua) 6—4, _
15—16 ani : Hari Niculae (Pro
gresul) — Marian Onilâ (Progre
sul) 6—4, 6—1 ; Mădălina Voinea 
(Steaua) — Loredana Hector 6—1, 
6—3. Categ. 13—14 ani : M. Oni- 
lă — Daniel Dragu (C.S.Ș. 2
Constanța) 6—2, 6—2 ; Claudia 
Peța (Progresul) — Cristina Ghi- 
dirmic (Electrica Timișoara) 6—0, 
6—4. " ‘ ................... ~ '
Peia
Pavel (C.S.ș. 2 Constanța) 6—0, 
6—0, Irina Spîrlea (Dinamo Bucu
rești) — Anca Șelărescu (Pro
gresul) 6—4, 6—1. Categ. 8—10
ani : Laurențiu Niță (Progresul) 
— Cornel Toader (C.S.ș. Reșița) 
6—4, 5—6, 6—1 ; Antoaneta Voi- 
na (C.S.Ș. Reșița) — Mirela Ivăn- 
ceanu (Dinamo București) 6—1, 
6—5. • CURSURI DE INIȚIERE
LA TENIS : LA ȘTRANDUL TI
NERETULUI DIN CAPITALA se 
organizează cicluri de cîte 12 
lecții (pe durata a două săp- 
tămîni), la care se pot Înscrie 
copii și adulți. Tot aici a în
ceput înscrierea la inițierea In 
înot (12 lecții pe parcursul a 
două săptămîni). De asemenea, 
se pot obține abonamente luna
re la înot pentru adulți și copii 
și încheia contracte cu asociații 
sportive. Relații suplimentare la 
telefon 17 39 25 • LA BACAU
ARE LOC, IN ACEASTA SAP- 
TAMÎNA, „CUPA BISTRIȚA* 
pentru juniori și copii._ > În
cepînd de ‘ ’ *
31 mai la 
modernele 
de chimie 
„Cupa F. 
rezervată 
concurenți 
de seniori r 
vor deplasa în săptămîna urmă
toare la 
sportivă 
Va avea

și tete. Rezultatele linale- 
Categ. 17—18 ani : Tr. Ba- 
(Dinamo București) — L. Ba- 
(Drumuri Unirea Iași) 7—5, 

; Gabriela Medveș (Sănăta- 
Oradea) — Mirela Bueiu 

2—6, 6—2. Categ.

Categ. 11—12 ani : Bogdan
(C.S.Ș. Reșița) — Andrei

luni 27 plnă vineri 
Ploiești, pe noile șl 
terenuri ale Liceului 
nr. 4 se desfășoară 
K. Tenis”, competiție 
seniorilor. 2 ’ '
(tablouri de cîte 32 

șl 32 de senioare) se

• Aceiași

Brașov unde, pe baza 
Dinamo din localitate, 
loc „Cupa F. R. Tenis”.

Ion GAVRtLESCU

Dar

a), după care tiniesc 
(Universitatea Cra

ci Rm. vneea și Ști- 
), loc care menține 
a Iul finală In prima

O NOUA
Tenisul de 
ESxxalitate.

trecuta 
omege- 
<3 r/,-
succes, 

mai puternică, cu 
rezonante (Csoma. 

Demian, Nistor. Sa

de egalitate la finele 
regulamentar de joc. 
se vor prelungi cu 2 

15 minute.
competiție a țârii. Cu- 

programeată douâ

grupâ valorică și In ediția vi
itoare a campionatului. Iată cum 
se prezintă clasamentul :

51 .bucureșteana'

1. Dinamo 25 20 5 64:21 45
2. C.S.U.-I.M.N. 25 11 7 53 :31 43
3. Farul C.S.Ș. 25 14 11 51:46 39
4. Universitatea 25 9 16 47:58 34
5. Chimia 25 1 17 32:51 33
1. Știința 25 6 19 32:64 31

La Sibiu, echipa locală, C.SJM.
Libertatea.
Flacăra roșie au toate șansele să 
intre, la toamnă, în rîndul frun
tașelor, in timp ce Calculatorul 
București nu are emoții în pri
vința răminerii în „A". în schimb, 
aspră va fi lupta pentru evita
rea retrogradării, trei echipe de
partajate de cîte un punct — 
Rapid București, Chimpex Con
stanța și C.S.Ș. Explormin Ca
ransebeș — disputîndu-șl „cola
cul de salvare’.

disputindu-șl 
Clasamentul plu-

turneelor finale,

tonului doi se prezintă astfel :
7. C.S.M. Lib. 25 21 4 68:20 46
1. FI. roșie 25 20 5 62:27 45
9. Calculatorul 25 16 9 54:39 41

10. Rapid 25 7 18 39:57 32
11. Chimpex 25 6 19 32:64 31
12. Explormin 25 5 20 20:68 30

în prima zi a
ie, jocurile încep la ora 9,30.

ETAPĂ IN DIVIZIA „A“ DE TENIS DE MASĂ

de

(feminin) și Craiova 
se vor întrece for- 
primele grupe valo- 
flind in prezent U - 
I LS..L Craiova și

și Cluj-Napoca (masculin), Bucu
rești și Brașov (feminin), dispu
ta pentru promovare, in special, 
fiind foarte strinsă, între can
didate aflindu-se C.S.Ș. Ocl. Se
cuiesc, Progresul IIRt'C Bucu
rești, înfrățirea Tg. Mureș, C.S.Ș. 
Sticla Bistrița 
Cluj-Napoca, 
gir, Progresul

Așadar, o
care poate lămuri în mare mă
sură_  punctele neclare.

(masculin), C.S.M. 
Metalurgistul Cu- 
nut'C (feminin), 
etapă interesantă,

ANUNȚ
Centrul de perfecționare a cadrelor din mișcarea sportivă și 
Centrul de cercetări al CNEFS, împreună cu Consiliul munici
pal pentru educație fizică și sport, organizează, sub auspiciile 
Universității c-rlturai-științifice din București, în ziua de 27 mai, 
orele 12^39. in sala DaBes. o masă rotundă cu tema: „Potențialul 
olimpie al Clubului sportiv Dinam o București pentru viitoa
rele Jocuri Olimpice’. Masa rotundă, la care vor participa spe
cialiști ai acestui club, va fi condusă de cor.f. dr. Nicu Alexe.

DUMfNICÂ
3 EXTRAGERI 
NUMERE DIN

Porticipanții
bi li ta tea obținerii unor im
portante ciștiguri in :

Autoturisme „Dacia
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O NOUA TRAGERE LOTO 2

A CITE 4
75.

au posi-

mai multe bilete jucate, 
■ mai multe 
” șanse de cîștig!

• Mari sume de bani de 
valoare fixă și variabilă.

Astăzi este ULTIMA ZI 
DE PARTICIPARE.

a însemnat un real succes al 
activității de performantă din 
tara noastră, deoarece, timp de 
mai multe zile, Sala sporturi
lor din Oradea a găzduit con
fruntările dintre cele mai bune 
formații feminine de handbal 
ale noastre, care au etalat — 
surprinzător, tocmai acum, Ia 
sfirșitul sezonului ! — o formă 
sportivă ridicată și un „ape
tit” competițional deosebit.

Pe acest fond, întrecerea ne-a 
oferit multe jocuri bune, în 
care formațiile prezente au a- 
runcat în luptă întreaga lor 
putere, angajîndu-se în disputa 
pentru victorie cu toată ener
gia. Mai ales ultimele două zile 
ale competiției, cînd s-au dis
putat semifinalele și finalele, 
ambiția echipelor fruntașe, do
rința lor de a se clasa cit mai 
bine au generat partide cu ritm 
și încleștare, cu spectaculoase 
răsturnări de situații, cu o a- 
tractivă evoluție a scorului. 
Exemple ? — Cele două

(1—2 Bacău — 
și 3—4 : Vjlcea — 
care, după confrun- 
au ținut spectatorii 
victoriile s-au decis

finale 
Brașov 
Iași). în 
țări care 
încordați, 
in prelungiri, mareîndu-se go
luri și în ultimele... secunde.

Dincolo de aceste constatări, 
care subliniază concret progre
sul handbalului nostru feminin, 
a existat, totuși, și o altă con
cluzie. poate la fel de impor
tantă și — în orice caz — de 
natură să ne bucure pentru că 
este legată de 
prezența masivă a 
mente tinere și valoroase in

perspectivă : 
unor ele-

mai toate ed 
faptul că in] 
existat cîte 
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• CEA DE-A DOUA EDI
ȚIE a „Cupei sindicatelor tul
cene” la șah, desfășurată în 
sălile Casei sindicatelor, a 
reunit la start 70 de ccncu- 
renți din întreprinderile și 
instituțiile orașului de la por
țile Deltei Dunării. Cîștlgăto- 
rii : Ioan Danielescu (PTTR) 
— la categoria I, Nelu Hîrbo- 
ceanu (ICNUT) — cat. a II-a, 
Nicolae Stan (Portul) — cat. 
a IlI-a șl ștefan Hristu (Fab. 
oxigen) — cat. neclasificați. 
• IN CADRUL unei frumoa
se festivități, Colegiul de an
trenori al Comisiei județene 
de fotbal Dolj a înminat „in
ternaționalului” Costlcă Ște- 
fănescu, căpitanul echipei U- 
niversitatea Craiova, carne
tul de antrenor cu nr. 9266, 
el fiind Înregistrat în evi
dențele județului Dolj, ca al 
62-lea antrenor. Cei prezenți 
la mica festivitate l-au urat 
lui ștefănescu succese și in 
noua postură de tehnician. • 
HIPODROMUL hergheliei de 
la Izvin (jud. Timiș) a găz
duit un atractiv concurs de 
călărie, ediția a doua a „Cu
pei fetelor bănățene”. în cele 
două zile de întreceri 
întrecut 15 
proba de 
semlușoară) 
primui loc
Ivanovicl (cu Hanibal), 
mată de Ioana Bălan

s-au 
concurente la 

obstacole (categ, 
și ștafetă, 

s-a clasat
Pe 

Leta 
ur- 
(cu 

Dracula) și Silvia Szutina (cu

NUMERELE EXTRASE
GEREA LOTO DIN 24

LA TRA-
MAI 1985

Extragerea I: 85 7S 33 27 4 80 
62 78 13 ; Extragerea a n-a : 84 
57 58 69 70 30 44 " ' '
ciștigori : 836.375

21 32. Fond de 
lei.
plină vînzare a 

de a doua tra-
PRONOEXPRES 

care va avea loc 
miercuri, 29 mai, șl la care se 
atribuie autoturisme ‘~ ‘
1300“, excursii în R. D. 
nă, precum șl mari sume 
bani — cîștlguri fixe (începînd 
cu cele de 50.000 lei) șl varla-
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Viorel TONCEANU
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și a cetățenilor, 
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Șerbănuț a știut 
apropie. Succes 
1

Solovăstru este prima a- 
șezare, care de la Reghin, 
deschide, unica în fru
museți, valea Gurghiului, 
spre Lăpușna. Oameni de 
pădure, deschiși, tari in 
voința lor ca bradul de 
rezonanță.

De aici, cu mulți ani în 
urmă a plecat la învă
țătură un băiat cu fața 
cioplită parcă în piatră, 
loan Șerbănuț. Și „băia
tul*4 s-a întors acasă pro
fesor de educație fizică. 
De ce s-a întors ? Din 
mîndria de solovăstrean și 
cu dorința de a-i învăța 
pe copiii satului „să lasă 
în lume“, cum ne spunea 
pe arenele sportului și a 
activităților cultural-artis
tice. începutul nu a fost 
ușor. Copiii solovăstrenl- 
lor mai făceau ce vroiau 
ei, cu zbenguiala pe co
clauri. Dar Șerbăr-uț i-a 
cucerit și ordonat, exem
plar, în formații sportive.

Copii plini de viață, co
pii de munteni. Știa pro
fesorul aceasta din pro
pria sa viață, 
pregătite

I 0 CONTRAPERFORMANIi
IȘi speranțele Stelei, pregătite 

de Radu Troi, au mai făcut un 
pas spre titlul de campioană.

I Sigur, teoretic, Gloria-Luceafă- 
rul, cu cele trei partide restan
ță pe care le mai are de sus
ținut, poate si ea obține 48 de

I puncte, cite are acum Steaua, 
dar e greu de presupus că ea 
va reuși să cîștige la Brașov, .
Pitești și Craiova, în fața unor I echipe bine cotate în întrecere.
Pină atunci, să mai subliniem 
ascensiunea din ultimele etape a 
dinamoviștilor, dar și contraper- 

Iformar.ța cu totul ieșită din co
mun a Politehnicii Iași, care, 
joi, la Baia MaFe, a pierdut al 

126-lea meci din campionat 1 Și
dnd ne gindim că, nu cu mult 
timp în urmă. Politehnica era o

migală

CAMPIONATUL, IN PAUZĂ PINĂ LA 9 IUNIE
J (Urmare iin pag. 1)

I preliminariile C.E. — selecțio
nata de tineret. Toate efortu
rile factorilor responsabili din

rins

răbdare, formațiile spor
tive din Solovăstru — lo
calitatea din gura Riulul 
— sînt prezente „eu obra
zul curat- în fruntea com
petițiilor județene. Ca ar
gumente se cuvin citate 
câteva succese. în iama 
trecută, campioni județeni 
la sanie și participanți la 
finala pe țară a , Dacia- 
dei- de la Vatra Domei ; 
campioni județeni la tenis 
de masă (13—14 ani) și 
participanți la finala de 
la Zalău. Locuri fruntașe 
la schi și sanie. Tot Șer
bănuț a format și echipa 
de fotbal din comuna Ja- 
benița, care activează cu 
succes in campionatul ju
dețean, precum și o e- 
chipă de juniori formată 
din elevii săi. Oamenii lo
cului sînt mîndri de co
pii lor și de profesorul 
care i-a lansat în arena 
sportului.

„Bucuria noastră 
mai mare, din ultima 
me, insă, este că am 
șit să amenajăm o 
de sport, în fostul cămin 
cultural, cu tot ceea ce 
își poate dori un profesor 
de la sate“ — ne spunea 
Șerbănuț. Realizarea a 
fost posibilă cu ajutorul 
primăriei 
Desigur, 
că prof, 
să și-l 
profesore

| TINEREȚEA

I„Ce mult ne-am temut pen
tru A.S.A. cind Boloni a ple
cat la Steaua ! Dar o să vedeți 

Ică acum echipa joacă mult mai 
bine" — era de părere ingine
rul mureșan D. Pasca înainte 
de meci. Și părerea suporteru- 

Ilui avea să fie confirmată din 
plin după numai un sfert de 
oră de joc. cind A.S.A. a reu- 

Ijit — prin cele trei goluri- 
fulger — să - evadeze“ din plu
tonul „de 13“ al echipelor cu

I golaveraj negativ.
Cum a fost posibilă această 

schimbare ?

I Lipsiți de dirijor in teren, 
foștii „coriști" cu ochii lipiți 
de bagheta șefului de cor au 
început să joace mai degajat,

I să vină și cu „teme perso- 
I nale“, sub privirea mereu 

calmă a antrenorului loan

ICzako. în meciul de joi, „ve
teranul" Ispir s-a lansat în 
curse pe cont propriu pe care 

Inu le-a făcut niciodată, iar 
proaspătul „stoper" Botezan

• LA IAȘI, cu prilejul unui 
turneu de baschet din cadrul 
campionatului republican, Sa
la sporturilor a găzduit, și 
un meci inedit, prilej cu ca
re s-au întrecut jucătorii de 
acum 25 de ani ai echipelor 
Voința Iași și C.C.A. Publi
cul ieșean, care a răsplătit 
cu aplauze frenetice evoluția 
baschetbaliștilor veterani, a 
putut revedea mari jucători 
de acum trei decenii, ca M. 
Nedef, A. Folbert, Em. Ni- 
culescu, M. Cîmpeanu, M. 
Voroneanu, D. Scripcaru, D. 
Pavelescu. A fost un meci 
foarte frumos, cîștigat de 
Voința, cu 53—50. © ÎN OR
GANIZAREA Liceului indus
trial nr. 2 din Reșița a fost 
organizată, în cinstea celui 
de-al XII-lea Congres al 
U.T.C., o reușită competiție 
de bascnet, cu participarea a 
șase formații de băieți. Tro
feul pus în joc a revenit e- 
chipei organizatoare, care In 
meciul decisiv a dispus de 
formația Liceului de materna- 
tlcă-fizică cu 54—33. Printre 
jucătorii evidențiați s-au a- 
flat Mircea Manea (Lie. ma- 
tematică-fizică) — 
cu 68 p, Silviu Pop, 
Milcu și loan Popa.

BUMERANGUL DE

I Singura reușită a fotbaliș
tilor băimăreni in partida cu 
„Poli" Iași a fost dominarea a- 
proape totală a adversarului,

Icea mai mare parte din timp 
înghesuit in „corzile" careului 
de 16 m. A fost o dominare

I haotică, singurul „cap limpede"
al băimăreanului Bălan, cel care 
in prima repriză, acționind ca I extremă dreaptă, a provocat
cu adevărat panică în fața or
ganizatei apărări a ieșenilor,
a fost trecut, după pauză, inI linia de mijloc, in locul lui
acționind (e un fel de a zice) 
Sepi. Dar ceea ce se pare că 

Ia acționat ca un bumerang a-
supra formației gazdă a fost 
victoria de la Hunedoara, da- 

Itorită căreia au crezut că au 
cîștigat dinainte și meciul cu 
Politehnica. Ba. mai mult, I conducerea tehnică a aliniat
exact același „„11“ care a în
cheiat victorios .jocul de du- 

Iminică. uitînd că meciul din 
deplasare nu mai seamănă azi 
cu cel de acasă, dinamica jo
cului, sarcinile jucătorilor fi- 

| ind altele. Astfel, credem că

| PROGRAMUL ȘI ARBITRII ETAPEI DE FllINE A DIV1HEI „D"

(Relatări de la : I.
li, C. Ștcfănescu, C.
. Sbuchea, I. Ghișa, 

Nour și D. Glăvan.)

variantă achitată sută la 
sută sau cu patru variante a- 
chitate în cotă de 25 la sută. 
Fiecare variantă are drept de 
participare la toate cele trei ex
trageri a cite patru numere, care 
însumează 12 numere din 75. 
Așadar. agențiile Loto-Prono- 
sport vă stau la dispoziție pen
tru procurarea biletelor numai 
pînă astă seară, la orele obiș
nuite de închidere.

e o- 
parti- 
utotu- 
adrul 
or și 
e va- 

tul de 
tat cu

• ASTAZI ESTE ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor la 
tragerea LOTO 2 de mîine, du
minică 26 mai, care se va des
fășura în București, în sala clu
bului din str. Doamnei nr. 2, 
cu începere de la ora 16,45.

I Seria I. C. S. Botoșani — Me
talul Mangalia : c-tin Olteanu 
(Dr. Tr. Severin), FEPA >74 Bir- 
lad — A. S. Mizil : M. Niculescu

I (București), F. C. Constanța —
Ceahlăul P. Neamț : R, Nicoară 
(Tulcea) se joacă la 29 mal, Pe- 

Itrolul Ploiești — F.C.M. Progre
sul Brăila : I. Dima (Sighișoa
ra), Chimia Fălticeni — Unirea 
Dinamo Focșani : L. Măerean I (Brașov), C.F.R. Pașcani — Pra
hova C.S.U. Ploiești : I. Pătruț 
(Timișoara), oțelul Galați — Me
talul Plopeni : Gr. Vișlnescu I (București), Olimpia Rm. Sărat —
Dunărea C.S.U. Galați : R. Ma
tei (București), C.S.M. Suceava — 
Partizanul Bacău : I. TărcanI (Reghin).

Seria a Il-a. Gaz Metan Me
diaș — I. P. Aluminiu Slatina : 
șt. Rotărăscu (Iași), Autobuzul 

I București — Unirea Alexandria :
M. stănescu (Iași) — stadionul 
Autobuzul, Tractorul Brașov — 

I Metalul București : Al. Mustă-
țea (Pitești), Mecanică fină Steaua 
București — C. S. Tirgoviște : 
V. Curt (Medgidia) — stadionul 

. Mecanică fină. Chimica Tlrnă- 
I veni — Automatica București :

IEȘITĂ DIN COMUN!
apreciată furnizoare de talente
pentru echipa divizionară „j
Și nu numai pentru ea....

1. STEAUA 31 21 6 4 67—19 48
2. Gloria-Luc. 28 19 4 5 50—17 42
3. Dinamo 01 16 9 6 52—25 41
4. F. C. Argeș 30 17 5 8 42—21 39
5. Universit. 30 15 6 9 46—34 36
6. Corvinul' 31 15 5 11 47—34 35
7. S. C. Bacău 31 14 6 11 43—33 34
8. F. C. Olt 31 14 4 13 45—35 32
9. Sp. stud. n 12 7 12 39—37 31

10. A.S.A. 31 9 12 10 37—33 30
11. „Poli* T. 31 12 6 13 33—43 30
12. F. C. Bihor 31 12 5 14 45—46 29
13. F.CM. Bv. 30 12 4 14 35—47 28
14. Chimia 31 8 8 15 29—46 24
15. F.C. B. M. 31 8 7 16 32—51 23
16. Raoid 31 8 6 17 25—44 22
17. Jiul 31 9 3 19 38—77 21
13. Polit. Iași 31 2 26 15—78 8

domeniul fotbalului trebuie să 
se concentreze in scopul rea
lizării unor frumoase perfor
manțe in intilnirile de la 5 și 
C iunie.

ÎN MARȘ
(care l-a înlocuit pe Jenei)' a 
jucat și el. deseori, dincolo de 
linia de centru. în sfirșit, 
trio-ul din față a schimbat zo
nele in repetate rinduri. Ex
tremul stingă Soare a marcat 
de pe poziția interului dreapta, 
a realizat cel mai spectaculos 
dribling al meciului pe culoa
rul centrului înaintaș, a fost 
faultat in careu în urma unui 
sprint pe extrema dreaptă. 
Ciorceri a jucat, am spune, pe 
toate posturile sextetului ofen
siv, iar Fanici s-a repliat de
seori spre linia de mijloc pen
tru a „acoperi" plecările cu
rajoase ale lui Popa și Marton.

Cind a fost înlocuit. în mi
nutul 72, pentru a face loc 
tinerilor, „căpitanul Ispir" a 
fost aplaudat de o tribună în
treagă. A fost aplaudat, pentru 
sportivitatea sa recunoscută, 
liderul acestei echipe tinere.

loan CHIRILA

LA... HUNEDOARA
nu trebuia să lipsească din e- 
chipâ Weissenbacher jucător 
polivalent, după cum. atunci 
cind ieșenii, dominați total, a- 
veau in ofensivă doar pe Da- 
maschin, Biro sau Filip, nu 
trebuiau să rămină cu toți cei 
patru fundași in fața lui Mia. 
Sau, dacă au rămas toți, mă
car să fi făcut treabă— Pen
tru că cele trei-patru contra
atacuri ale ieșenilor au fost 
tot atitea momente de panică 
pentru băimăreni. Si să mai 
adăugăm, în legătură cu cei 
din urmă, imprecizia șuturilor : 
din 15 expediate, doar două (!) 
pe spațiul porții, intr-un meci 
pe care il domini de la un cap 
la altul.

în schimb. Politehnica Iași, 
renăscută sub bagheta lui V. 
Simionaș și K. Gross, neîmpă- 
cindu-se deloc cu locul deți
nut, luptă cu o ambiție demnă 
de laudă nu numai pentru în
deplinirea baremului de 24 
puncte, ci și pentru a dovedi 
că valoarea ei este alta.

Mircea TUDORAN

L Roșu (Tg. Neamț), Carpațl 
Mlrșa — I.M.A.S.A. Sf. Gheor- 
ghe : I. Dogaru (Rm. Vllcea), 
Șoimii I.P.A. sibiu — Progresul 
Vulcan București : Gh. Constan
tin (Rm. Vilcea), Dinamo Victo
ria București — Flacăra Auto- 
mecanica Moreni: T. Chelu (Giur
giu) — stadion Dlnamo, Minerul 
Motru — c.s.M. Dr. Tr.. Seve
rin : I. Velea (Craiova).

Seria a IlI-a. Gloria Bistrița — 
Metalurgistul Cugir : V. Antohi 
(Iași), Strungul Arad — Gloria 
Reșița : J. Grama (București), 
C.S.M. Reșița — Minerul Lu- 
peni : M. Georgescu (Constanța), 
„U"' Cluj-Napoca — F.C.M. U. T. 
Arad : G. lonescu (București), 
Sticla Arieșul Turda — Aurul 
Brad : N. Georgescu (Buzău), 
C.F.R. Timișoara — Mureșul Ex
plorări Deva : V. Dumitru (Bucu
rești), Minerul Cavnic — Indus
tria Sîrmii C. Turzii : M. Toncea 
(București), Olimpia Satu Ma
re — Armătura Zalău: șt. Ursu 
(Suceava), Avîntul Reghin — U- 
nlrea Alba Iulia : A. Porumbolu 
(Vaslui).
Toate partidele vor începe la 

ora 11.

ÎNTRE VESTIAR...
• Rectificare : Primul gol 

al mureșenilor în meciul cu 
F. C. Olt nu a fost marcat 
in secunda 40, cum s-a scris, 
ci în secunda 32,61 ! Amănun
tul îl deținem de la arbitrul 
Ion Igna, care, dîndu-și sea
ma de rapiditatea acțiunii ca
re a dus la înscrierea golu
lui. a opriț cronometrul său 
FIFA, pe care l-a primit după 
turneul* din Australia. Intere
sant ar fi să înregistrăm a- 
cest timp ca un prim record. 
Dacă recordul nu va fi bă
tut pînă la sfîrșitul anului, 
Igna ar trebui să-i ofere lui 
Fanici un premiu de viteză 
(Unul din cronometrele mai 
puțin.. FIFA pe care arbitrii 
le primesc după marile întîl- 
niri internaționale.) © In 
minutul 20 al partidei de la 
Tg. Mureș, cind Fanici înscri
sese al treilea gol — de cinci 
minute — iar stația de radio- 
ficare anunța golul lui Boze- 
șan ,,în Regie". o voce din 
tribună a exclamat: „Tot li
nul de la Mureș î" Aceeași 
voce avea să salute și golul 
lui Biro I de la Baia Mare, 
Înscris In minutul 43 © La 
încheierea meciului A.S.A. — 
F.C. Olt, cronicarul l-a invi
tat pe antrenorul Czako să 
scrie pentru ,,Colțul antreno
rului" din Suplimentul „Spor
tul". Czako. care e un sur
prinzător lider al longevității 
Pe lista actuală a antrenorilor 
de Divizia A. a răspuns cu 
modestie : „Vă rog să mă pă- 
suiți pînă după terminarea 
campionatului". © în tribuna 
orădeană, cunoscutul arbitru 
local Octavian Ștreng, In pos
tură de spectator, ne-a expli
cat motivul absențelor sale 
din arenă, în ultima vreme. 
El a fost supus, nu de mult, 
unei operații de menise, păs- 
trtnd speranța să-și reia ac
tivitatea în sezonul viitor. © 
Titus Lucaciu. mulți ani în 
conducerea lui .,U" Ouj-Na- 
poca. penslonîndu-se. s-a mu
tat în Oradea. A rămas bine
înțeles, fidel fotbalului, con- 
cretizindu-și pasiunea prin vi
zionarea asiduă a meciurilor 
hii F.C. Bihor. Netrădîndu-și 
nici simpatia pentru „șepcile 
roșii", experimentatul om de 
fotbal ne-a mărturisit că abia 
așteaptă să aplaude prestația 
fotbaliștilor clujeni, la toamnă, 
în postură de promovați în 
prima divizie, în etapa care 
îl va aduce pe stadionul din 
Oradea. © Vrînd să fie Iro
nic, unul dintre jucătorii de 
rezervă ai Universității Cra
iova. A. Beldea-nu, se oferea, 
după meciul de la Oradea, să 
ne dicteze el numele jucăto
rilor remarcați din echipa cra- 
ioveană. dec-larînd că este... 
nesatisfăcut de viziunea ziaru
lui ..Sportul" în această pri
vință. I-am sugera jucătoru
lui în cauză să se preocupe 
numai de propria-i evidenție
re, cu condiția, bineînțeles, 
să apară în teren. © Pe 
stadionul din Regie s-au mar
cat șase goluri frumoase, după 
driblinguri, după un-doi-uri, 
în urma unor centrări ca la 
carte. Un gol foarte frumos 
a marcat și... Viscreanu, un 
gol de atacant versat, deși 
Viscreanu a jucat pînă acum 
fundaș și mijlocaș. Viscreanu 
a fost, indiscutabil, cel mai 
bun jucător al băcăuanilor.
• După cfteva etape. în me
ciul cu S.C. Bacău, în for

Tuni, ia Plopeni, JUNIORII NOȘTRI îl VOR iNTiLNI
PE CEI SOVIETICI IN PRELIMINARIILE C.E.

Luni după-amiază, pe gazonul 
stadionului divizionarei ,B‘ Me
talul Plopeni, se va disputa par
tida de juniori România — 
U.R-S.S. Este un med oficial.

STEAUA MAI ARE NEVOIE 
DE UN PUNCT DIN ȘASE!
Nici etapa cu nr. 31, desfă

șurată joi, n-a fost scutită de 
unele rezul ta te-surpriză, cu im
plicații deci și în «clasamentul
adevărului". Cum arată el CU
trei etape înainte de gongul fi-
nai ? Iată-1 :
1. STEAUA +21
2. Dinamo + 1S
3. Sp. studențesc +12
4. Univ Craiova + S
5. Gloria Buzău •
3. A.S.A. Tg. M. — 1
7. F. C. Bihor - 2 (g-raj -3)
8. Corvinul - 2 (- 9)
3. „Poli" Tim. - 2 (-14)

10. F. C. Olt — 2 (—14)
11. F. C. Argeș — 2 (+ 5)
12. Rapid - 3 (- 2)
13. F.C.M. Brașov — 4
14. Jiul — S
15. S. C. Bacău - 6 (- «)
16. Chimia Rm. V. - 6 (-23)
17. F. C. B. Mare — 8
18. Poli. Iași —10

ȘTIRI © ȘTIRI © ȘTIRI © ȘTIRI
© CONVOCAREA LOTULUI RE

PREZENTATIV DE TINERET. 
Astăzi, la sediul F.R.F., este 
convocat lotul reprezentativ de 
tineret în vederea întîlnirii din 
campionatul european, de la 5 
iunie, la Varkaus, cu selecționa
ta similară a Finlandei. Antre
norul Cornel Drăgușin a convo
cat următorii jucători: Stîngaciu, 
Barba. Pascu. Belodedici, Bucico, 
Cîrstea, Weissenbacher, Bacoș, 

mația alb-negrilor din Regie 
au apărut alături cei trei 
internaționali ai bucureșteni- 
lor, Hagi, Coraș, Iorgulescu. 
Și toți trei au manifestat o 
deosebită poftă de joc. fapt 
îmbucurător în perspectiva 
meciului cu Finlanda. © Pu
blicul brașovean se arată 
sensibil la gesturile sportive. 
La un moment dat, un balon 
a ieșit afară din teren, în fa
voarea F.C.M.-ului. într-o zo
nă în care nu erai! „băieți de 
mingi". Dinamovistul Rednic a 
fugit el după minge, a adus-o 
la margine și a oferit-o bra
șoveanului care urma s-o re
pună în joc. Spectatorii au a- 
plaudat cu căldură acest gest. 
© Nu o dată am scris frumos 
despre Agiu Iată, însă, că joi, 
jucătorul rapidist ne-a doza» 
măgit. în primul rînd, au zis 
suporterii giuleșteni. Agiu n-a 
prea fost în formă. în pri
mul rînd, am zice, Agiu n-a 
reușit jocul său bun din eta
pele trecute pentru că s-a 
preocupat de altceva. Ba să-1 
păcălească pe arbitru. prin 
simulări, prin „scene de cas- 
cadorie". care s-au întors îm
potriva lui, ca u.n bumerang, 
ba să-și lovească adversarii 
(cum a reușit în min. 54, 
când a intrat foarte tare la 
Mateuț, pe care l-a „urmă
rit" și după aceea), ba să 
aibă de discutat (și pe ce 
ton, și cu ce cuvinte ! !) cu 
banca de rezerve, mai ales 
cu cea a oaspeților. Vrem să 
credem că nu se va mai 
întîmpla. Ce zici. Agiu ? • 
Conducerea clubului Corvinul 
ne-a comunicat că noul cuplu 
de antrenori este O. Cojocaru 
— M. Klein. Printre alte mă
suri luate de clubul hunedo- 
rean, după .pățania" cu F.C. 
Baia Mare, se numără sus
pendarea lui G. Moldovan și 
Nan (pe șase luni) și un 
ultim avertisment dat lui 
Văetuș și Bogdan, pentru lip
să de disciplină, de interes 
în pregătire etc., etc. © Tîr- 
noveanu nu-i un debutant. 
Și totuși el... a debutat joi 
în echipa hunedoreană pe 
postul de fundaș dreapta. Un 
debut cu dreptul, Tîrnovea- 
nu fiind cel mai bun jucător 
al oaspeților © A doua zi după 
meciul cu Gloria Buzău, an
trenorul Jiului, Viorel Mate- 
ianu. a împlinit vîrsta de 47 
de ani. Jucătorii echipei din 
Petroșani l-au sărbătorit prin 
victoria asupra Gloriei Buzău. 
© Chimia nu prea a avut timp 
să se bucure de victoria de 
la Baia Mare. Joi, în fața 
unui stadion arhiplin, echipa 
vîlceană nu a putut trece de 
F.C. Argeș, deși a dorit și a 
muncit mult pentru victorie. 
Dar acest lucru nu a fost 
suficient. Ne-a surprins lip
sa de orientare a unor jucă
tori cu multă experiență com- 
petițională. cum sînt Caraba- 
geac, Teleșpan. Buduru sau 
Verige-anu. care au fost prin
tre cei mai slabi de pe teren. 
© Din echipa Chimia a lip
sit din nou Gîngu. Am rămas 
surprinși cînd am auzit că 
acest jucător, remarcat de 
atîtea ori, a fost scos din lot. 
Pe timp nelimitat, pentru... 
lipsă de randament, de anga
jare Intr-o perioadă cînd 
echipa trece prin momente 
dificile. Oare așa să-șl înche
ie Gîngu cariera de jucător ? 
Păcat !

...Șl GAZON

din calendarul preliminariilor
grupei a 7-a a Campionatului 
european A ; un meci deosebit 
de greu pentru tinerii noștri 
„tricolori", care, de două săptă- 
mînî, se pregătesc în această lo
calitate prahoveană, unde speră 
să reaiizeze o frumoasă victorie 
pentru a-și menține, în 'continua
re, intacte șansele de calificare.

Iată componența lotului, de 
pregătirea căruia se ocupă an
trenorii Gheorghe Ola șl Nicolae 
B elizna :

Portari : Leu, Prunea, Șuîoc ;
Fundași : Pologea, Proșteanu, 

Pojar, Zamfir, Gh. Popescu, 
Roșu ;

Mijlocași : Sabău, Pistol, Ba
dea, Oloșuteanu ;

Atacanti : Nuță, Chivu, Cadar, 
Matei, Moldovan.

Noutățile, față de lotul care 
a susținut partida de la Turnov, 
cu Cehoslovacia, sînt portarul 
Șuioc (F. C. Baia Mare), funda
șul Roșu (Olimpia Rm. Sărat), 
mijlocașul Sabău („U“ Cluj-Na
poca), atacanții Matei (C.I.L. Me
canica Sighet) și Moldovan (Me
talurgistul Cugir),

Jucătorii sovietici vor sosi as
tăzi In Capitală. Partida de la 
Plopeni va începe la ora 17,30.

Mujnai, Mczaroș, Cristea, Boze- 
șan, Botezan, Burdujan, Văidean, 
Soare, Muntean, O. Popescu și 
Mandoca.

© NICOLAE DOBRIN, antrenor 
principal la Dunărea C.S.U. Ga
lați. De sîmbătă, 18 mai, Nico
lae Dobrin, funcționează ca an
trenor principal al divizionarei 
„B- Dunărea C.S.U. Galați. An
trenor secund al formației gălă- 
țene a fost numit Ilie Ilagioglu.



NICOLAE CEAUȘESCU,
împreună cu tovarășa

5

ELENA CEAUȘESCU,
l
2

in județul Dolj a
5

(Urmare din OW 1) aplauze, cu ovații și urale.

pentru această nouă vizită do 
lucru ce s-a constituit intr-na 
moment de deosebită însemnă
tate pentru dezvoltarea. In con
tinuare, a Doljului, pentru spo
rirea bunăstării locuitoriler săi.

★
Vineri după-amiază, in Piața 

Unirii din Craiova, s-a desfă
șurat marea adunare populară 
prilejuită de vizita de lucru a 
tovarășului Nieolae Ceaușescu 
in județul Dolj.

Pe arterele principale ale 
municipiului reședință de ju
deț au ieșit mii de cetățeni — 
bărbați și femei, tineri și virst- 
nici —, care au tinut să fie 
prezenți la această nouă intîl- 
nire cu conducătorul iubit si 
stimat al partidului și statului 
nostru, să dea expresie senti
mentelor lor de dragoste si 
profundă recunoștință pentru 
tot ceea ce a făcut și face in 
vederea dezvoltării multilate
rale a patriei noastre socia
liste, a creșterii bunăstării în
tregii națiuni. Numeroase for
mațiuni artistice, aflate in dife
rite puncte ale orașului, au in
terpretat cîntece dedicate parti
dului, patriei, poporului.

La sosirea la tribuna oficială, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost intimpinați cu puternice 
aplauze si urale. 
eu entuziasm, s-a 
delung „Ceaușescu 
„Ceaușescu și 
„Stima noastră 
Ceaușescu — România !“.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Gheorghe Stoica, 
prim-secrctar al Comitetului 
județean Dolj al P.C.R. Au 
vorbit, apoi, tovarășii Con
stantin Udrea. Ion Mitrică, 
Maria Gană.

Intimpinat cu îndelungi urale 
ți ovații, a luat cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cuvintarea conducătorului 
partidului și statului a fost 
urmărită cu deosebit interes, 
eu deplină satisfacție și apro
bare. fiind subliniată in repe
tate rinduri cu puternice și vii

S-a aclamat 
scandat in- 
— P.C.R. 

poporul 
și mîndria,

aplauze, eu ovații și urale. Cei 
ee trăiesc șl muncesc in acest 
județ al țării și-au exprimai 
și de această dată hotărirea 
fermă de a duce la îndeplini
re, ia mod exemplar, îndem
nurile cuprinse ta cuvintarea 
secretarului general al partidu
lui, care au găsit nu puternic 
ecou in inimile și conștiința 
tuturor, mobilizind și stimu- 
lînd energiile creatoare pentru 
înfăptuirea exemplară a sar

in actuala 
a țării, 
botăririlor 
Congres al 
Român.

rinilor ce le revin 
etapă de dezvoltare 
pentru îndeplinirea 
celui de-al XIII-lea 
Partidului Comunist

Marea adunare populară s-a 
inebeiat in uratele și ovațiile 
puternice ale celor prezenți. 
care și-au exprimat din non 
sentimentele de dragoste fier
binte și profundă recunoștință 
față de tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, strălucit conducător 
al partidului și al țării, pentru 
tot ceea ce face pentru binele 
și prosperitatea națiunii noas
tre socialiste.

Pionieri și șoimi ai 
au oferit tovarășului 
Ceaușescu, tovarășei 
Ceaușescu frumoase 
de flori.

patriei 
Nieolae 

Elena 
buchete

I
3

î

3

★
După marea adunare popu

lară. mii de craioveni au ve
nit să salute pe tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu la plecarea 
din reședința județului.

Pe stadionul central s-a des-
$

Echipele naționale de popice 
— juniori au plecat ieri la 
Frankfurt pe Main (R.F. Ger
mania), unde se va desfășura, 
începind de miine, cea de a 
doua ediție a Campionatelor 
mondiale rezervate juniorilor 
(tineri pină la 23 de ani. li
mita de vîrstâ Ia juniori). La 
prima ediție a campetiției. 
care a avut loc în 1983 
goslavla. reprezentanții 
au cucerit două medalii 
gint la echipe fete (la 
tata de puncte cu formația 
R.F. Germania, clasată pe pri
mul loc) și Ia perechi băieți. 
Sperăm că și la actuala edi
ție a „mondialelor* sportivii 
noștri vor avea o comportare 
onorabilă.

Din cele două loturi fac 
parte : Mariana Borta (com
ponentă a echipei Voința Bucu
rești). Aurica Bota (U.T. A- 
rad). Lenuța Cîmpian (Electro-

figurat • amplă manifestare 
populară, la care au participat 
oameni ai muncii din intre- 
prinderi și instituții, mari an- 
sambluri artistice, sportivi, în- 
tr-un decor cromatic de deose- 
bită inspirație. S-a aplaudat 
cu putere, s-a scandat cu însu- 
flețire numele partidului și al 
secretarului său general.

Tovarășul 
și tovarășa 
răspuns cu 
iiie acestor
țări de dragoste pe care le fac 
cei prezenți.

In aplauzele și uralele mii
lor de cetățeni ai Craiovei, 
prezenți pe stadion, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu și tovarășa Ș 
Elena Ceaușescu s-au urcat la 
bordul elicopterului preziden- 
tial, care a decolat plecînd spre 
București. ș

Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu au 
căldură, cu priete- 
entuziaste manifes-

5

in Iu- 
noștri 

de ar- 
egali-

mureș Tg. Mureș). Maria Dra- 
goș (Voința Tg. Mureș), Ibolya 
Mathe (Voința Oradea). Ma
riana Gașpar (Laromet Bucu
rești). Margareta Abraham (Vo
ința Odorhei). respectiv Andrei 
Marian (Gloria București), 
Costică Frigea (e.F.R. “
stanța), Marton Farkas 
tromureș Tg. Mureș). 
Sinculici (Aurul Baia 
Ion Isciuc (Metalul Roman), 
Ion Florian (Voința București) 
și Iuiiu Fekete (Electromureș 
Tg. Mureș).

Reprezentanții noștri vor fi 
prezenți la toate cele trei probe 
(echipe, perechi și individual 
— probă la care vor avea drept 
de participare primii 20 de 
sportivi după întrecerile pe e- 
chipe și perechi). întrecerile 
pe echipe au loc în zilele de 
26. 27 și 28 mai. cele de pe
rechi pe 29 și 30. iar „indivi
dualele* pe 31 mai.

ÎN „MARELE
PREMIU“

Con-
(Elec- 

M arcei 
Mare),

LA ATLETISM

CAMPION A TELE EUROPENE DE HAL TERE

LA JUMĂTATE A DISTANȚEI
KATOWICE. 24 (prin tele

fon). In cea de a doua reu
niune de ieri de la Palatul 
sporturilor „Hondo", rezervată 
categoriei 67,5 kg, reprezentan
tul nostru. Geta Radu, a ocu
pat doar locul 8 (din 14 concu- 
renți) la total (locul 11 la 
smuls și locul 6 la aruncat), 
cu 295 kg. rezultat care, la 
categoria 60 kg unde s-a con
sacrat, ar fi însemnat un nou 
record național (actualul record 
este de 292,5 kg). Dar la noua 
sa categorie unde, se pare, a 
fost un fel de... intrus (pro- 
ducind și multă decepție ta 
tabăra noastră) s-a aflat, cum 
s-ar spune, la antipod de în
vingător (Andreas Behm, din 
HD.G.). adică exact la nici 
mai mult, nici mai puțin de 
50 kg 1

Desigur, 
trebuit să 
de cartea
să caute acum, tind este prea 
tîrziu, scuze plauzibile (reu
niunea cea mai tare. ...era 
greu să coboare la greutatea

selecționerii ar fi 
aibă mai multă grijă 
sa de vizită, tn loc

inițială, printr-o slăbire gră
bită de cel puțin 6 kg etc.).

Iată rezultatele la categoria 
61 fi kg : smuls — 1. Marek 
Seweryn (Polonia) 150 kg (a 
fost mai ușor la tin taȚ), 2. An
dreas Behm (R.D.G.) 150 kg, 
1 Vesolin Galabarov (Bulga
ria. mai ușor decit compatrio
tul său. Petrov, care a avut 
aceeași performanță), ...11. Gelu 
Radu 125 kg ; aruncat — 1. 
Mihail Petrov (Bulgaria, mai 
ușor decit Behm la cin tar) 195 
kg, X Andreas Behm 195 kg, 
X Herman Kubenka (R.D.G.) 
182.5 kg, „6. Gelu Radu 170 
kg ; total — 1. Andreas Behm 
345 kg, X Mihail Petrov 342,5 
kg, X Marek Sewerin 330 kg, 
...X Gelu Radu 295 kg. La ca
tegoria 75 kg nu avem repre
zentant

Au mai rămas să intre în 
întrecere Petre Becheru (82,5 
kg). Dumitru Petre (90 kg), 
Vasile Groapă și Nicu Vlad 
(ambii la 100 kg).

San Jose. Prima ediție a „Ma
relui premiu", care programează 
15 concursuri preliminarii și fi
nala (7 septembrie, la Roma) va 
fi inaugurat astăzi cu concursul 
„Bruce Jenner Classic", care are 
loc Ia San Jose (California/. Ur
mătoarele competiții : 1 iunie — 
Eugene (Oregon), 8 iunie — 
Moscova, 22 iunie — Praga, 2 
iulie — Stockholm, 4 iulie — 
Helsinki etc.

Leselldze. Atletul sovietic Iurl 
Tamm a aruncat ciocanul la 
81,98 m.

Bratislava. Greutate : Jiri Kula 
19,32 m, suliță : Milan Ze'esny 
84,68.

San Francisco. Concurs pe șo
sea (U km) de traversare a me
tropolei de la Pacific. “"
l. Ibrahim Hussein
34:53,4. 2. Geoff Smith (M. Brita- 
nte) 35:00,8, 3. Paul :' _.. 
(S.U.A.) 35:56,1 ; femei : 1.
Benoit 39:54,8, 2. Nancy 
40:59,4, 3. Janine Aiello 
S.U.A.) 41:04,6.

Budapesta. Competiția de 
ton din capitala Ungariei 
venit cehoslovacului Jiri I 
2.18:31. In cursa feminină ; 
tlgat Katalln Cseh 
2.58.08.

Ivry sur Seine. Cursă de 5008
m, organizată cu prilejul Con
ferinței internaționale Împotriva 
apartheidului ta sport, tinută la 
sediul U.O.S.C.O., la Paris. Pe 
primele locuri : 1. Wudajo BulH 
(Etiopia) 13:38,40, 2. Zephanta
N’Kuba (Zimbabwe) 13:50,8b.

Bă "bați 
(Kenya)

Cummiriigs
Joan
Diitx

(toate

mara- 
a re- 
Sikora 
a cts- 

(Ungaria)

• TELEX • TELEX •

Ion OCHSENFELD

ACTUALITATEA IN CICLISM
• Turul Italiei, ediția a 68-a. 

Etapa a 7-a (Cervia — Jesi, 
185 km) a avut pe podium pe : 
1. Orlando Mâini (Italia) 
5.10:21. 2. Urs Zimmermann

3. Marco Gio- 
5.10:31 (timpi 
Primul pluton 
a fost crono-

BOXERII ROMANI
(Urmare din pag l)

fruntea
1. Vi-
2. III-
3. Le-

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE SCRIMA DE LA SUWALKI
SUWALKI, 24 (prin telefon).

Joi scara, atunci cînd se desfă
șura ultimul act al probelor in
dividuale de floretă bărbați și 
sabie toți sportivii noștri se aflau 
în postură de... spectatori. Aceas
ta, pentru că în faza eliminărilor 
directe nu s-au aflat decit doi 
dintre cel 10 scrimerl ai lotului 
nostru, sabrerul Alexandru Chi- 
culiță șl floretistul Livius Bu- 
zan. Ceilalți au părăsit compe
tiția in cursul dimineții, sabre- 
ril I. Pop, V. Szabo și FL Pău- 
nescu, precum și floretistul A. 
File, în turul I al preliminariilor, 
sabrerul M. Florea și floretlștii 
G. Moiea, Z. Husti și V, Costa, 
ta turul n.„

Dintre cei doi scrimeri români 
calificați printre primii 16 tră
gători al probelor respective, sa
brerul Al. Chiculițâ a fost cel 
mai aproape de finală. In pri
mul asalt al eliminărilor directe, 
el a fost învins de Karelov 
(U.R.S.S.) cu 10—6. Apoi ne-a 
lăsat să. sperăm că va accede ta

finală, prlntr-o victorie, cu 
10—7, la polonezul Koscielnia- 
kowskl. A fost. Insă, stopat de 
Meyer (R.D.G.). eu 10—7. In ce-1 
privește pe floretistul Livius Bu- 
zan, calificat st el ta eliminările 
directe, acesta n-a putut trece de 
„dublul baraj" polonez, valoroșii 
și rutinațiî Sypnlewskl și, apoi, 
Robak pierzind la același scor, 
10-4.

FLORETA BARB AȚI: semifinale: 
Robak — Aptiauri 10—5, Wagner 
— Bandach 10—5 ; pentru locu
rile 3—4 : Bandach — Aptiauri 
10—7 ; pentru locurile 1—! : Ro
bak — Wagner 12—10.

SABIE : semifinale : Szabo — 
Abay 10—7 Koriaskin — Kordov 
10—8 ; pentru locurile 3—4 : Ko- 
■•elOT — Abay 10—6 : pentru locu
rile l—2 : Koriaskin — Szabo 
10—6.
în ultima zl a turneului stat 

programate probele de floretă 
bărbați șl sabie — echipe.

Paul SLAVESCU

N. Giju — 1967, C. Ciucă, A. 
Dumitrescu, C. Cuțov, I. Alexe
— 1969, C. Gruiescu. S. Cuțov
— 1973, S. Cuțov — 1975).

Iată. deci, au trecut zece ani 
de la ultima noastră centură 
continentală.

Le urăm succes celor 12 bo
xeri români în tentativa lor de 
a relua șirul frumoaselor vic
torii de mai sus. Examenul va 
fi, desigur, dificil, pretenden- 
ții la cele 12 titluri europene 
fiind numeroși. După unele es
timări ale 
părea că 
în primele 
samentului
meroase participări", clasament 
care, in momentul de față, a- 
rată astfel : 1) ediția de la 
Madrid 
cipanți 
țin de 
180 de 
țări.
(1965) cu 172 de participant! 
din 24 de țări.

organizatorilor, s-ar 
Budapesta va intra 
trei locuri ale cla- 
„celor mai nu-

(Elveția) 5.10:26, 
vanetti (Italia) 
cu bonificație), 
(șase alergători) 
metrat în 5.10:41, al doilea (cel
numeros) în 5.12:33. N-au in
tervenit modificări in 
clasamentului general : 
sentini (Italia) 36.07:16, 
nault (Franța) la 28 s.
jarreta (Spania) la 1:16, 4.
Mutter (Elveția) la 1:25, 5. Mo
ser (Italia) la 1:31... 18. Saroni 
(Italia) la 4:03.
• Sînt extrem de rare situa

țiile ca cea din această, re
centă, a 38-a ediție a „Cursei 
Păcii* cînd un ciclist ciștigă 
competiția, purtind tricoul gal
ben de la prima la ultima e- 
tapă 1 Este ceea ce a reușit 
acum polonezul Lech 
(23 ani).
• Francezul Laurent 

de două ori cîștigător 
rului Franței (1983 și 1984), nu 
va fi prezent Ia ediția din a- 
cest an a „Marii bucle". La 17 
mai el a fost operat la tendo- 
nul achilian al piciorului sting

Piasecki

Fignon, 
al Tu-

BASCHET • Meci masculin 
la Dieppe : Franța — olanda 
99—6» (45—32).

RUGBY • La Calgary : SeL 
Calgary — Scoția 0—79 (0—19) • 
La Sendai (Japonia) : Irlanda — 
Japonia B 34—10 (20—6) • ta
Noua Zeelandă, la Poverty Bay: 
Anglia — — ~ “ *
(21-0).

TENIS • 
care de la 
Segărceanu 
nada) 6—4, 
zilia) — A. 
la feminin : J. Thomson 
tralla) — Daniela Molse 
3—6, 8—6 ; alte rezultate :
Cane — Carlsson 6—2, o—i, 
Svensson — Utzinger 6—4, 6—4. 
(I) Brzakova — Bartos 6—0, 4—6, 
7—5, Marsikova — Dahlstrbm
6—7, 6—1, 6—2 • La Florența : 
Brown — Vilas 6—4, 6—0, Dick
son — Elter 6—3, 6—3, Duncan
— Ganzabal 7—6, 7—6, Casai — 
Krickstein 3—6, 6—4, 6—4, Arias
— Meister 7—5, 6—2, Ingaramo — 
Everden 7—5, 6—4, Bengoechea — 
Benhabiles 6—1, 6—3 
drul etapei a IV-a 
Mondiale' 
gistrat rezultatele :
Australia 2—1, Spania — R.F.G.
2— 0 (mal este de jucat meciul 
de dublu) ; Franța — Cehoslova
cia 2—1, Suedia — India 3—0 • 
Optimi de finală la Lugano (f) : 
Sukova — Burgln 6—2, 6—4, K. 
Maleva — Bunge 6—3, 3—6, 7—5.

VOLEI • La Viena. în prima 
zl a turneului de calificare pen
tru C.E., selecționata României a 
învins cu 3—0 (4, 8, 9) echipa Israe
lului. Grecia a dispus cu 3—8 
de Austria. La turneu mai par
ticipă selecționatele R. F. Ger
mania șl Turciei. • In ziu- a 
doua a turneului de calificare (f) 
pentru C.E., de la Vina do Cas
tello (Portugalia) : Iugoslavia — 
Anglia 3—0, Polonia - - ■ ■
lia 3—0, Cehoslovacia
3— 0 ; ta clasament 
egalitate de puncte 
slovacia șl Polonia • La Cheng
du, meci feminin : China tine
ret — Cuba 3—1 • Meci amical 
masculin la Oița : Japonia — 
U.R.S.S. 0—3.

Poverty Bay 45—I

In turneul de califl- 
Roland Garros : FL 
— H. McDadi (Ca- 

6—4 șt C. Kist (Bra-
Marcu 7—5, 6—2, iar 

: J. Thomson (Aus-
6—4, 
(m)
6-1,

• în ca- 
a „Cupei 

pe echipe s-au înre- 
S.U.A. —

- Portuga- 
— Spania 

conduc la 
(4) Ceho-

(1971) cu 194 de parti- 
din 27 de țări. 2) edi- 
la București (1969) cu 
participant! din 25 de 

3) ediția de la Berlin

RUGBYȘTII TRICOLORI ÎNAINTEA PARTIDEI DE LA KIEV
(Urmare din l)

Ignat, sibianul ; Vărzaru a tre
cut aripă, lăsînd locui în cen
tru lui Capmare (Toader — 
ca și Codoi de altfel — a a- 
cuzat o accidentare, sperăm u- 
șoară). Năstase a intrat la „u- 
vertură". Dumitraș în linia a 
doua. Grigore la talonaj, Man. 
orădeanul. ca pilier. Au rămas 
pe margine Giucăl și C. Co- 
man, iar Stanciu a evoluat la 
sparring-partner. în condițiile 
unei replici... cuminți a adver
sarului de joi — Sportul stu

dențesc Construcții —. selec- 
ționabilii au făcut, firește, un 
ioc deschis, l-au controlat mai 
tot timpul, cu șarje adesea 
spectaculoase, impunîndu-se (ia
răși, firesc) 
(35—0). prin 
mal multe, 
reușit Lungu, Vărzaru și 
fan Constantin, dintre oamenii 
de șut Năstase dovedindu-se 
mai sigur, cu cinci transfor
mări plus un drop. Cum. Insă, 
datele partidei de la Kiev vor 
fi cu totul altele, să mențio
năm — reversul medaliei —

net. cu
14 eseuri, 

cite două.

76-0 
Cele 

le-au 
Ste-

și anumite scăderi de ritm, u- 
șurinta (neatenție ?) in trans
miterea unor baloane sau lipsa 
de decizie a placajelor.

Cîntărind exact evoluția fie
căruia dintre selectionabili. 
consultînd atent și buletinul de 
sănătate oferit de medicul Pe
tre Bendiu, le rămîne antreno
rilor Valeriu Irimescu, Mihai 
Naca, Theodor Radulescu să 
aleagă cea mai bună formulă 
de echipă, să asigure forma 
ideală, incit vineri seara să 
consemnăm o nouă victorie a 
tricolorilor 1

f*,ațm!n>slralia: cod IJ772 București, str. V. Conta l«. of P.T.T.R l. tel. centrală ll.79.J0 
Pentru străinătate abonamente prin ROMPRESFILATELIA - sectorul export-import presă P.O

• INSATISFACȚIE IN BRAZI
LIA ta urma recentei Infrîngeri 
suferite de „reprezentativa ca- 
rlocas" ta amicalul cu Chile, la 
Santiago, o primă măsură : ta 
locul antrenorului Evaristo de 
Macedo a fost rechemat Tele 
Santana, ca director tehnic al 
selecționatei naționale. • PEN
TRU A TREIA OARA consecu
tiv, francezul Michel Platini (Ju
ventus) a devenit golgeterul 
campionatului italian cu 18 g. II 
urmează : Alessandro Altobelli 
(Inter) 17 g, 
(Napoli) 14 g. 
tre primii 17 
fotbaliști, din 
străină" I... • _____
AMICAL, la Tel Avlv, ta pre
zența a 35 000 de spectatori, e- 
chlpa Israelului a întrecut cu 
4—1 (3—0) formația braziliană
Vasco da Gama • S-A ÎNCHE
IAT campionatul Luxemburgu
lui, cu victoria formației Jeu- 
nesse d’Esch (37 p) cu 5 puncte 
avans față de Red Boys Differ- 
dange • DERBYUL ORAȘULUI : 
Everton a întrecut pe F. C. Ll-

AltobeUi 
Diego Maradona 

Interesant că In- 
golgeteri 12 stat 
așa-zisa, .legiune 

INTR-UN MECI

verpool cu 1—0, intr-un med 
restant din campionatul Angliei. 
Intr-un alt joc, Coventry — Lu
ton 1—0 • ZBIGNIEW BONIEK 
a anunțat că nu va putea evo
lua miercuri, la Bruxelles, in fi
nala „C.C.E.* dintre Juventua 
Torino șl F. C. Liverpool, deoa
rece joi reprezentativa țării sale 
susține un meci dificil, cu Al
bania, la Tirana, în prelimina
riile C.M. • FAIMOSUL FOTBA
LIST Uruguayan Victor Dordi- 
guez Andrade, artizan al victo
riei „echipei celeste" tn finala 
„Cupei Mondiale", cu Brazilia, 
la Rio de Janeiro, ta 1950, a 
încetat din viață in vîrstă de 
58 de ani • PENTRU' FINALA 
„Cupei Olandei" s-au calificat 
F. c. Utrecht (4—2, după pre
lungiri, cu Eindhoven) și Hel- 
mond Sport (echipă din divizia 
secundă) • FINALA „CUPEI 
ALBILOR" a revenit lui A. S. 
Monaco care a dispus, la ZC1- 
rich, cu 2—0, de Grasshoppers. 
La această competiție tali parte 
echipe franceze șl elvețiene din 
prima divizie

I.P.


