
SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, marți, 4 iunie, a avut 
loo ședința Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat îndeplinirea planului 
in industrie, investiții și comerț 
exterior în perioada 1.1—31.V 
și, în mod deosebit, pe luna 
mai 1985, comparativ cu reali
zările din aceleași perioade ale 
anului 1984. In cadrul ședinței, 
conducătorii ministerelor eco
nomice au raportat asupra mo
dului in care s-a acționat in 
sectoarele lor de activitate pen
tru realizarea prevederilor de 
plan, in special a exportului, 
și au prezentat măsurile luate 
pentru îndeplinirea integrală a 
sarcinilor prevăzute pentru luna 
iunie șl pe întregul an, pentru 
încheierea cu rezultate cit mai 
bune a actualului cincinal.

Pornind de la rezultatele ob
ținute, de Ia faptul că și in 
această perioadă au continuat 
să se manifeste serioase rămî- 
neri în urmă in ceea ce pri
vește îndeplinirea planului de 
export și, în general, realiza
rea producției planificate, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
criticat activitatea nesatisfăcă- 
ioare a unor ministere econo
mice, pe miniștrii și consiliile 
de conducere ale acestora, pre
cum și pe viceprim-miniștrii 
de resort, care nu au asigurat 
toate măsurile ce se impuneau 
în vederea îndeplinirii riguroa
se a sarcinilor de export, a 
tuturor indicatorilor de plan, 
cantitativi și calitativi. S-a ce
rut guvernului, ministerelor e- 
conomice, centralelor indus
triale șl unităților producătoare 
să acționeze cu toată fermita
tea pentru recuperarea intr-un 
timp cit mai scurt a rămineri- 
lor in urmă și pentru îndepli
nirea ritmică, integrală și la 
un nivel calitativ superior a 
producției stabilite, in mod 
deosebit a celei destinate ex
portului, pentru realizarea o- 
bicctivelor de investiții la ter
menele prevăzute în pian. S-a 
indicat să fie luate măsuri 
ferme pentru buna organizare 
a muncii și producției, pentru 
întărirea spiritului de ordine 
și disciplină in fiecare sector 
de activitate, pentru utilizarea 
eu maximă eficiență a poten
țialului tehnic și uman de care 
dispune economia noastră na
țională. S-a subliniat că tre
buie acordată in continuare 
toată atenția creșterii mai ac
centuate a productivității mun
cii, sporirii eficienței întregii 
activități economice prin utili
zarea cu maximă grijă a ma
teriilor prime, energiei și com

SĂ DĂM „CUPEI ROMÂNIEI" LA OINĂ

ATENȚIA PE CARE O MERITĂ DIN PLIN
Turneul final al ediției din 

acest an a „Cupei României* 
la oină a fost oarecum diferit

a calității jocurilor. Am mal 
amintit de faptul că echipele 
bucureștene C.P.B. și Univer-

Dinamo București, ciștigătoarea „Cupei României", tn fotografie 
(de ța stingă) : Gh. Vlase — antrenorul echipei, I. Minac, T. 
Hetriuc, N. Paulescu, M. Stănescu, I. Paulescu — căpitanul echi
pei, FI. Dincă, C. Oancea, D. Răsărit ?i V. Sebe — —președintele 
secției de oină. Rindul din față : T. Sîrbu, Gh. Chițu, Al. Bo- 
belcă, I. Fundățeanu și M. Androașcă. Foto: Al. DUMITRESCU

față de precedentul. în primul sitatea au lipsit (pentru prima 
rînd prin prisma formațiilor oară după multi ani) de la 
participante și apoi prin cea startul turneului de la Man

bustibilului, introducerea și mai 
largă în circuitul productiv a 
materialelor refolosibile, redu
cerea consumurilor specifice și 
a cheltuielilor materiale.

Secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a exprimat convingerea că, 
sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, oame
nii muncii din industrie, din 
toate ramurile economiei națio
nale vor face totul pentru ri
dicarea întregii activități la 
nivelul exigențelor actualei e- 
tape de dezvoltare a societății 
noastre, pentru realizarea in 
bune condițiuni a tuturor pre
vederilor de plan, asigurind, pe 
această bază, transpunerea 
neabătută in viață a hotărârilor 
Congresului al XIII-lea al 
partidului, a Programului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comu
nism.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat propune
rile privind planul de școlari
zare, numărul de burse pentru 
anul școlar 1985—1985 la toate 
gradele de invățămint. Elabo
rate in conformitate cu hotări- 
rile Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român și 
pe baza propunerilor ministe
relor, instituțiilor centrale și 
comitetelor executive ale con
siliilor populare, cifrele de 
școlarizare reflectă preocuparea 
statornică a conducerii parti
dului și statului nostru, perso
nal a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a crea învăță- 
mintului de toate gradele — 
primar, gimnazial, liceal, pro
fesional, superior și postuni
versitar — cele mai bune con
diții pentru a se dezvolta pu
ternic, strîns legat de viață, 
de cerințele actuale și de pers
pectivă ale economiei naționale. 
Comitetul Politie Executiv a a- 
preeiat că propunerile privind 
școlarizarea in anul de învăță- 
mînt 1985—1986 au în vedere 
ca marea majoritate a eleviloi 
din clasa a IX-a să fie pregă
tiți în licee cu profiluri indus
triale, agroindustriale, silvice. 
Pentru asigurarea unui numai 
cit mal mare de cadre de mun
citori cu inaltă calificare, se 
prevede creșterea în continu
are a ponderii absolvenților de 
10 clase cuprinși în școlile pro
fesionale. Va spori, totodată, 
numărul elevilor în invățămin- 
tul de maiștri.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat, de asemenea, propu
nerile privind numărul burse
lor ce vor fi acordate elevilor

(Continuare in pag. 2-3)
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MEDALIILE DE LA „EUROPENE', START PROMIȚĂTOR
PENTRU CAMPIONATELE MONDIALE DE HALTERE

• Nicu Vlad (cat. 100 kg) un campion autentic, T. lacob (52 kg) 

și C. Chim (60 kg), secundanți de valoare • Slnt de așteptat 

progrese și la
Recent, s-au încheiat la Ka

towice Campionatele europene 
de haltere, la care au parti
cipat 150 de concurențl din 24 
de țări. La această a 44-a edi
ție a Întrecerilor au fost pre- 
zențl si 8 sportivi români care, 
in marea lor majoritate, s-au 
comportat bine și foarte bine. 
In special Nicu Vlad, ciștigă- 
tor a trei medalii (două de 
aur si una de argint), care a 
fost unul din cei mai aplaudați 
performeri din sala -Ronda*. 
Sportivul nostru (categoria 
grea-ușoară, 100 kg) a devenit 
primul român campion euro
pean la totalul celor două sti
luri. eu un rezultat de valoare 
mondială, 409 kg (record na
tional) si la un stil, smuls, eu 
185 kg (de asemenea record 
national). Succesul are expli
cații reale : in afară de talen
tul său de excepție. Vlad este 
tipul sportivului ideal, care 
muncește deosebit de intens 
pentru performantă. El este un 
exemplu de disciplină si mo-

JOCURILE 
INAUGURALE 
ALE „CUPEI 

F. R. BASCHET '
Etapa inaugurală a turneelor 

finale ale „Cupei F.R. Baschet'* 
pentru echipele masculine divi
zionare „A* se desfășoară as
tăzi după următorul program : 
grupa 1—6 (București, sala Ra
pid, de la ora 15,30) : Dinamo 
Oradea — I.C.E.D. C.S.Ș. 4 
București, Steaua — C.S.U. Ba
lanța Sibiu, Dinamo București
— Rapid București ; grupa 7—12 
(Baia‘ Mare, Seda sporturilor) : 
Farul C.S.Ș. 1 Constanța — Po
litehnica Sportul studențesc 
București, Academia Militară 
Mecanică Fină București — Uni
versitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca, I.M.UA.S. Baia Mare
— Politehnica C.S.Ș. Unirea 
Iași.

galia. Privită din unghiul re
gulamentului actual, absenta 
poate fi justificată. Dar. după 
opinia noastră, nu ar fi tre
buit să se ajungă aici, și iată 
de ce : prezenta in concurs a 
celor două echipe, alături de 
Dinamo București, ar fi ridicat 
ștacheta calității turneului fi
nal ; si. pentru a nu apela și 
la alte argumente, trebuie spus 
că competițiile de performantă 
ale seniorilor sânt atît de pu
ține (de fapt, două intr-un 
an : „Cupa României" si cam
pionatul național). îneît ab
senta uneia sau alteia dintre 
echipe la o întrecere de an
vergură cum este „Cupa Româ
niei* face inutilă munca de 
pregătire și. de ce să nu spu
nem. îi descurajează pe spor
tivi, lipsindu-i de motivație...

La Mangalia, pe stadionul 
„23 August*. Dinamo București 
a făcut din nou dovada unei 
excelente pregătiri fizice si 
tehnico-tactice. jucînd două si 
trei meciuri pe zi cu același 
aplomb și notă de spec-

lon GAVRILESCU

(Continuare In pag. 2—3)

celelalte categorii
destie. Titlurile sale n-au fost 
deci Întâmplătoare, cu atât mai 
mult cu cit a avut de înfrun
tat pe renumițîi halterofili so
vietici Păvel Kuznețov, actual 
recordman mondial, pe compa
triotul acestuia Viktor Șevcik, 
fost campion european, pe re
cordmanii naționali Andor Sză- 
nyi (Ungaria) și Rene Wisuwa 
(KD.G.), precum și pe alti per
formeri de clasă internațională. 
Posibilitățile Iul Nicu Vlad stat 
șt mal mari, dacă avem ta ve
dere faptul că pină la limita 
categoriei de 100 kg mai are 
-de pus" 4 kg. Deci, el are 
resurse suficiente pentru un 
progres remarcabil pe care, de
sigur. dorește să-1 realizeze, ta 
primul rând, la C.M. din Sue
dia (luna august).

Ceilalți medaliați merită si ei 
aprecieri. Ne referim la Teo
dor lacob (două medalii, una 
de argint la „smuls* și alta 
de bronz la „total" la cate
goria muscă — 52 kg), debu
tant la un campionat de mare 
anvergură. Constantin Chiru 
(cat pană — 60 kg) a obținut 
o medalie la „smuls* ta com
pania unor sportivi redutabile 
ca Naem Șalamanov (Bulga
ria), triplu recordman mondial 
la o categorie inferioară, fos
tul campion european Iurik 
Sarkisian (U.R.S.S.), Andreas 
Lets (R D.GJ, ex-recordman 
mondial Locul 4 realizat de 
Chiru la „total* este — si el 
— notabil. Pe locul 5 s-a cla
sat Gh. Maftei (C.S. Onești), 
iar pe 8, Gh. Beeheru si V, 
Groapă (ambii de la Steaua). 
De la primii doi ne-am fi as-

ECHIPA DL FOTBAL A ROMÂNIEI 
SE AFLĂ, OF IERI, LA HELSINKI

• Jucătorii noștri hotărlți să lupte cu toată 

dăruirea pentru victorie • în cursul după-
amiezii, un prim antrenament

HELSINKI, 4 (prin telefon.) 
Marți, la orele 10,40, avio
nul TAROM a decolat de pe 
aeroportul Otopeni. ductad spre 
capitala Finlandei lotul nostru 
reprezentativ de fotbal. care 
așa cum se știe, va întâlni joi, 
pe stadionul olimpic, echipa 
țării gazdă. Orele de zbor 
ne-au permis să facem o ve
ritabilă incursiune printre in
ternaționalii noștri, pentru a le 
afla gtadurile, înaintea impor
tantei partide. Pentru azi, vă 
propunem o întîlnire cu gru
pul celor mai tineri jucători ai 
lotului, care aspiră, ,pe bună 
dreptate, la titularizare. Iată-1 
tatii pe craioveanul Geolgău : 
„Revin în lotul reprezentativ 
după o absență care mi-a ară
tat că trebuie să lupt necon
tenit daeă vreau să mă mențin 
intre primii jucători ai țării. 
Sînt bucuros că am fost din 
nou selecționat și voi fi și mai 
bucuros dacă voi intra in echi
pă și voi evolua în partid* de 
joi*. Iovan : „O întîlnire foar
te grea, dar noi deținem avan
tajul psihie al rezultatelor an
terioare și, deci, un moral bun, 
nn mare atu care, cred, ne va 
ajut* să obținem succesul*. 
Lăcătuș : „Pregătirea s-a efec
tuat in condiții ireproșabile, 
cred că am reușit să ne punem 
Ia punct planul tactic și sînt 
convins că-1 vom putea reali
za in întregime și în jocul ea 
combativii fotbaliști finlandezi*.

Nicu Vlad ridică 185 kg le 
„smuls* fi cucerește medalia 

de aur !
Foto : Adam HAYDER — 

„Sportowiec" Varșovia 

teptat la poziții mai bune, ea 
atât mai mult cu cit Maftei 
s-a arătat la antrenamente in
tr-o formă deosebită. Se pare, 
tasă. că. ta unele concursuri

Ion OCHSENFELD

(Continuare in pag. 2-3)

Helsinki ne-a întâmpinat cn 
o vreme ploioasă, cu o tempe
ratură destul de scăzută, nu
mai plus nouă grade, dar, vor
ba lui Mircea Lucescu, poate 
că ploaia va mai ajuta puțin 
la... îmbunătățirea terenului de 
joc.

Reprezentanții federației de 
specialitate din țara gazdă au 
întîmpinat delegația sportivilor 
români și au condus-o la hote
lul Haaga. în cursul după 
amiezii de marți, jucătorii noș
tri au efectuat un antrena
ment pe stadionul olimpic.

Gazonul stadionului olimpie 
din capitala Finlandei nu este 
la înălțimea faimei acestuia.

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag 2—3)

De astăzi, pină dumi
nică, în R. F. Germania 
se desfășoară Campio
natul european de bas
chet masculin. In primul 
meci, echipa României 
întîlnește selecționata 
Poloniei.
(Amănunte ta pag. a IV-a)
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și studenților în anul școlar și 
■ni verși tar 1985—1986, subliniind 
că ele asigură, in spiritul po
liticii umaniste a partidului și 
statului nostru, condiții tot mai 
bune de viață și de pregătire 
tineretului studios.

In același timp, au fost apro
bate propunerile de primire la 
studii in Republica Socialista 
România, in anul universitar 
1985—1986, a cetățenilor stră
ini.

In continuarea lucrărilor, 
Comitetul Politie Executiv a 
dezbătut și aprobat Raportul 
eu privire la pregătirea și des
fășurarea in bune condiții a 
lucrărilor din campania agri
colă de vară.

Pe baza Programului adoptat 
de recenta Plenară a Consiliu
lui Național al Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silvicultu
rii și Gospodăririi Apelor, a 
indicațiilor și orientărilor to
varășului Nicolae Ceaușeseu. 
Comitetul Politie Executiv 
a stabilit măsurile ee se 
Impun pentru string ei ea. 
transportul si depozitarea in
tr-un timp cit mai scurt si fără 
pierderi a recoltei de vară. S-a 
subliniat că, in condițiile clima
tice ale acestui an agricol, tre
buie să se acționeze ea toată 
răspunderea pentru stringer ea 
recoltei de orz in î—4 zile si 
a celei de griu in 8—1* sile. 
In acest scop, s-a cerut uni
tăților și organelor agricole, co
mitetelor județene de partid să 
Încheie neintirziat toate pregă
tirile pentru această importantă 
eampanie agricolă, asiguri nd 
funcționarea ireproșabilă a 
combinelor șl celorlalte utilaje 
agricole, a mijloacelor de trans
port, precum si întreaga canti
tate de piese de schimb ne
cesare reparării mașinilor in 
timpul stringerii recoltei.

Totodată, pentru efectuarea 
Integrală și in perioadele op
time a lucrărilor agricole de 
vară s-a indicat folosirea cit 
mai rațională a cadrelor de 
mecanizatori, mobilizarea lar
gă a tuturor locuitorilor sate
lor. organizarea temeinică a ac
tivității la nivelul fiecărei u- 
nităli agricole — cooperatiste 
Si de stat —. al fieeărei ferme, 
astfel incit să se muncească 
neîntrerupt, zi și noapte, in
tr-un spirit de ordine și dis
ciplină. de înaltă răspundere 
pentru stringerea In cele mai 
bune condiții a recoltei din a- 
eest an.

Comitetul Politie Executiv a 
subliniat necesitatea ea, para
lel cu desfășurarea campaniei 
de stringere a cerealelor, să 
fie efectuate la timp și de ca
litate corespunzătoare, lucrările 
privind eliberarea terenului, 
insămînțarea culturilor duble. 
Irigarea și întreținerea cultu
rilor prăsitoare, recoltarea le
gumelor și furajelor.

în continuare. Comitetul Po
ntic Executiv a dezbătut și a- 
probat — cu unele îmbunătă
țiri — propunerile privind sta
bilirea fruntașilor în întrecerea 
socialistă pentru depășirea pla
nului pe anul 1984.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu a informat 
despre vizita oficială de prie
tenie pe care a efeetuat-o. în 
fruntea unei delegații de par
tid și de stat, in Republica De
mocrată Germană, în perioada 
28—30 mai, la invitația tova
rășului Erich Honecker, secre
tar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit 
din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Democrate Germane, a Co
mitetului Central al P.S.U.G., 
Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri ale R.D. 
Germane.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere rezulta
telor vizitei, care a marcat un

moment de cea mai mare în
semnătate in evoluția bunelor 
relații dintre partidele, țările 
Si popoarele noastre. S-a sub
limat că noua intîlnire dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușeseu și 
Erich Honecker se inserie in 
practica — devenită tradiționa
lă — a contactelor prietenești, 
la nivel inalt. care au un rol 
determinant in promovarea sus
ținută a conlucrării dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Unit din Ger
mania. dintre Republica Socia
listă România și Republiea De
mocrată Germană.

A fost evidențiat, cu satis
facție. faptul eă eei doi eon- 
daeători de partid și de stat 
au exprimat, in timpul convor
birilor voința eomnnă de a 
amplifica și mai mult raportu
rile rodnice, multilaterale, din
tre România și R-D. Germană 
în acest sens. Camitetul Po
litie Executiv a relevat impor
tanța Pmgramnlui de lungă 
dnrată privind dezvoltarea eo- 
labsririi economice si tehnieo- 
șuinufiee. a specializării și 
cooperării ia producție dintre 
Republiea Socialistă România și 
Republica Democrată Germană 
pini in anul 2SOS. doeum-n; 
semnat, la încheierea vizitei, de 
tnvarăcii Nicolae Ceaușeseu și 
&ieb Honecker, care deschide 
• nonă etapă și dă • largă 
perspectivă conlucrării dintre 
eeie două țări.

Comitetul Politie Executiv a 
apreciat, de asemenea, țațele 
gerile convenite de secretarul 
geseral ai P.C.R. și secretarul 
generai al CC. al F-S.U.G. de 
a ext’nde eolabo-area dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Unit din Ger
mania. de a intensifica con
tactele, consultările. schimbu
rile de experiență ia probleme 
de interes comun.

A fost manifestată convinge
rea că promovarea continuă a 
eonlacrării dintre partidele și 
țările noastre este in fo'.osnl 
și spre binele ambelor popoa
re, al edificării noii orinduiri 
in România și R.D. Germană, 
al creșterii forței socialismului 
și a prestigiului său in lume, 
al cauzei păcii. înțelegerii și 
colaborării dintre națiuni.

în același timo. '-a reliefat 
profunda semnificație a schim
bului de păreri pe care to
varășii Nicolae Ceaușeseu și 
Erich Honecker l-au avut m 
probleme esențiale ale vieții 
politice internaționale. Comite
tul Politie Executiv a scos in 
evidență hotărirea partidelor si 
țărilor noastre — reafirmată 
eu prilejul vizitei, de cei doi 
conducători de partid și de stat 
— de a conlucra tot mai strins 
pe arena mondială, de a ac
ționa ferm și in viitor, îm
preună cu celelalte țări socia
liste. cu popoarele și forțele 
iubitoare de pace de pretutin
deni, pentru oprirea cursei înar
mărilor și trecerea la dezarma
re, in primul rind la dezarma
re nucleară, pentru soluționa
rea pe cale politică a diferen
delor dintre state, reluarea și 
consolidarea cursului destinde
rii, edificarea unui climat de 
securitate, încredere și largă 
colaborare pe continentul eu
ropean și in intreaga lume.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat, in unanimitate, înțe
legerile și documentele conve
nite cu prilejul vizitei și a 
cerut guvernului, ministerelor, 
celorlalte organe economice 
centrale să asigure realizarea 
în cele mai bune eondiții, a 
măsurilor stabilite privind dez
voltarea toî mai puternică a co
laborării prietenești dintre Re- 
gublica Socialistă România și 

epublica Democrată Germană, 
în interesul celor două țări și 
popoare, al cauzei socialismului 
și păcii.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid și de stat.

„CUPA 

ROMÂNIEI" 

LA OINĂ
(Urmare din pag. 1)

taculozitate. Seriozitatea cu 
care este privită oină 
la clubul Dinamo, instruirea 
ireproșabilă a tinerilor dornici 
să practice acest sport — iată 
ce oferă antrenorului Gheorghe 
Vlase posibilitatea remanierii 
— cind este cazul — echipei, 
întinerirea ei. Pentru jucători 
tineri ca T. Hetriuc si D. Ră
sărit este instructiv să evolu
eze intr-un turneu final al 
„Cupei României" alături de 
oiniști cu mare experiență, 
maeștrii sportului FL Dincă. 
Al. Bobeică, I. Fundățeanu și 
alții. De altfel, trebuie să pre
cizăm că — exceptîndu-i pe 
Hetriuc și Răsărit — toți com- 
nonenții echipei dinamoviste 
sînt maeștri ai sportului !

înainte de a comenta com
portarea altor echipe la tur
neul final al „Cupei României", 
observăm din nou că nici în 
acest an nu a pătruns in rin- 
dul formațiilor „mari" o e- 
chipă puternică a vreunui mare 
liceu bucurestean sau din pro
vincie (și ce frumoasă tradiție 
există in această privință, atit 
de măgulitor pentru oină, con
semnată in memoriile lor de 
academicienii Iorgu Iordan si 
Octav Onicescu !). tribut plă
tit. desigur, tergiversărilor de 
atiția ani fată de instruirea 
viitorilor profesori de educație 
fizică cu noțiuni ale sportului 
national al românilor.

Laminorul Roman. Energia 
Rimniceiu. Viată Nouă Olteni. 
Metalul Tirgoviște — dar si 
celelalte echipe — s-au ridicat 
la nivelul unei competiții de 
nivel national. Comisiile de 
oină din județele ale căror e- 
chipe au participat la turneul 
final au si ele un merit in 
ridicarea pe o treaptă mai 
înaltă a acestei discipline.

în sfirsit consemnăm din nou 
entuziasmul cu care organiza
torii din Mangalia oferă con
diții excelente de desfășurare 
a „Cupei României”.

MEDALIILE DE LA
(Urmare din pag. 1)

mari, el se pierde in fata u- 
nor adversari de ridicată va
loare. Este o problemă de or
din psihic, care poate fi Înlă
turată printr-o mai mare con
centrare. Despre Petre Becheru 
— locul 6 la categoria mijlocie 
(82.5 kg) — se poate afirma că 
a evoluat sub posibilități, dar 
din motive obiective. In urmă 
cu citeva luni el a fost operat 
de apendice, reluindu-și pregă
tirile după un repaus Justifi
cat cu mult mai tirziu decit 
ceilalți reprezentanți ai lotu
lui national. Prezenta sa la 
..europene" era incertă și nu
mai datorită voinței sale, aiu-

NOi COMPETIȚII
Activitatea competițională in 

gimnastică se intensifică cu 
fiecare săptămînă, spre satis
facția tinerelor competitoare și 
a tinerilor sportivi, dornici de 
a-și etala măiestria dobîndită 
în luni și luni de pregătire. 
Dacă finalul acestei săptămlni 
este marcat de meciul in tei- 
țări, de la Constanta, dintre 
reprezentativele feminine ale 
României și Cehoslovaciei, pes
te o altă 6ăptămînă emoții 
mai multe, deoarece sînt pro
gramate, în sălile sporturilor 
din Buzău, și, respectiv, Tg. 
Mureș, întreceri cu carac
ter republican — finalele 
campionatelor naționale ale ju
niorilor II. Este vorba, de 
fapt, de o trecere in revistă 
a valorilor certe ale gimnasti-

ASTĂZI, PARTIDE INTERESANTE iN CAMPIONATUL DE Rl'ODY
Astăzi, la București, Iași, Bîr- 

la»tL. Timișoara., Focșani și Cugir 
stat programate partide în cadru] 
celei de a XTV-a etape a cam- 
ptonatuilu.1 Diviziei „A“. Cele mai 
bune formații și-au dat întîlnire 
in Capitală. Steaua, lidera întne- 
cerii ane un meci relativ ușor, 
cu Gloria P.T.T. Arad, un XV 
fără mari veleități (teren Steaua

17). Dinamo va avea, în

schimb, un adversar mai ambi
țios : Știința Petroșani (teren 
Olimpia ora 10). FaruJ, echipa 
situată pe locul IU. aii clasiamen- 
tuluâ, va fi confruntată cu o si
tuație și mai dificilă, ea urmind 
a juca cu proaspăta cfistigâtoiare 
a „Cupei României", R.C. Gri- 
vița Roșie, o formație care a 
probat in ultimul tâmp remar
cabile posibilități și o accentuată

creo’-re de formă sportivă. Așa
dar, azi după-amiază (Parcul Oo- 
piilui’ui ora 16,30) in perspectivă 
un duel rugbystic la cote înaJ- 
te. Pe stadionul din complexul 
studanțesc de la Tei (ora 10) va 
avea loc d-srbyu.1 seriei secunde, 
protagoniste fiind primele dou\ 
clasate Sportul studențesc (locul 
2) și Rapid-Chimia Buzău U).

Au luat sfîrșit finalele la volei-juniori

CAMPIOANE. REPREZENTATIVELE ARGEȘULUI (f)
Șl MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (m)

IA (1

Sala sporturilor din Pitești 
a găzduit etapa finală a .Da
ciadei" de volei-junioare, la 
care au participat sase repre
zentative de județe. Spre sa
tisfacția spectatorilor, succesul 
final a fost al reprezentativei 
județului Argeș, care si-a În
vins toate adversarele. Dar 
iată clasamentul final : 1. AR
GEȘ 10 p — campioană * »Da- 
ciadei" (3—0 cu Dolj, 3—1 cu 
Neamț și cu Caraș-Severin, 
3—0 cu Cluj și cu Constanta), 
2. Dolj 8 p (3—0 cu Constanta 
și cu Caraș-Severin, 3—2 eu 
Cluj). 3. Caraș-Severin 8 p 
(3—2 cu Constanța, 3—0 cu 
Cluj și cu Neamț), 4. Neamț 
8 p (3—0 cu Cluj, 3—1 cu Dolj 
și cu Constanta), 5. Cluj 8 p 
(3—0 cu Constanța), 6. Con
stanța 5 p. La sfirșitul turneu
lui au primit diplome : Corina 
Holban (Argeș) — cea mai 
completă jucătoare. Alina Pra- 
lea (Cluj) $i Felicia Popescu 
(Argeș) — cele mai bune tră
gătoare. Anca Gheorghe (Neamț) 
$i Mădălina Ciorbaru (Con
stanța) — cele mai bune ridi
cătoare. Xenia Ivanov 
— cea mai tinără si 
jucătoare.

și Galați. 3—0 cu Satu Mare), 
3. Brașov 8 p (3—2 cu Su
ceava, 3—1 cu S. Mare si 3—0 
cu Galați), 4. Suceava 7 n (3—0 
cu S. Mare și cu Galați), 5. 
Galați 6 p (3—1 cu Satu Mare), 
6. Satu Mare 5 p.

în cadrul turneului s-au re
marcat : S. Ștefan, T. Rotar, 
M. Horfras, I. Căpățînă (Bucu
rești), E. Vranici, Gh. Crețu 
(Constanța), C. Giurgea (Bra
șov), Cr. Rățoi (Suceava), P. 
Danielescu (Galați). I. Tămă- 
șan (S. Mare). Primelor trei 
echipe li s-au acordat cupe, 
iar următorilor sportivi
plome : D. Rotar — cel mai 
complet jucător. E. Vranici, P. 
Danielescu — cei mai buni ri
dicători, D. Ștefan — cel mai 
bun trăgător.

C. POPA, coresp.

di-

Atmosferj 
re la baza 
bor“ a Clu 
nr. 2. Sute d< 
aiC.S.Ș. 2, 1 
2 — princi 
la frumoas; 
nițclor și ș 
sectorul 2 
dreaptă — 
lui „Daciad 
desfășurare 
deschidere 
ganizată ir 
tcrnaționalc 
copilului".

Apoi, „ac 
tr-un șuvo 
aplauzele 1 
nu contone: 
m. multipl; 
cordmană ( 
monstrenză 
de înot sp 
fruntași ill 
lurilor libei 
sală, gimn; 
concursul ., 
dicat del 
competition, 
tică, săritor 
Ion Petreci 
Daniela Lo 
acrobații. I 
zei, voinici 
le (tracțiun

Complexul „Sport și

(Neamt) 
talentată

Narcisa FEȚEANU. coresp.

La Constanta, disputa din e- 
tapa finală a „Daciadei" la vo- 
lei-juniori a luat sfîrșit cu vic
toria reorezentativei municipiu
lui București. în finalul com
petiției. clasamentul avea ur
mătoarea înfățișare : 1. MUNI
CIPIUL BUCUREȘTI — cam
pioană a „Daciadei" 10 p (3—0 
cu reprezentativa județului Su
ceava, 3—1 cu Galați, 3—2 cu 
Constanta și cu Brașov, 3—0 
cu Satu Mare), 2. Constanta 
9 p (3—1 cu Brașov, Suceava

CONDIȚII OPTIME DE
CARE SE

Buzău! se situează printre 
județele in care Complexul 
„Sport și sănătate" — acțiune 
de masă in cadrul „Daciadei" 
— s-a bucurat, încă din start, 
de atenția cuvenită din partea 
C.J.E.F.S. și a celorlalți fac
tori cu atribuții in domeniul 
activităților sportive de masă. 
De bună seamă și pentru eă 
toată lumea era convinsă de 
utilitatea acestei acțiuni, me
nită să exprime gradul de pre
gătire fizică a copiilor și tine-

„EUROPENE", START PROMIȚĂTOR
torului moral primit din par
tea antrenorului principal al 
lotului, Ștefan Achim, și a me
dicului Gabriel Ioniță, el a 
putut fi recuperat intr-o oare
care măsură. Sperăm să-și re
vină complet, in perioada care 
ne mai desparte de „mondia
lele" din august. Așa cum se 
intimplă Ia o întrecere de an
vergură. au existat si unele 
decepții. Ne referim la ieșirea 
din concurs a lui Dumitru Pe
tre (cat semigrea — 90 kg), 
care a ratat de trei ori conse
cutiv Ia 160 kg. Poate că a 
Intrat la o greutate prea mare 
față de posibilitățile sale.

In concluzie, se poate afirma 
că prezenta sportivilor noștri

DE GIMNASTICĂ
cii noastre tinere, a verificării 
potențialului de care dispune 
această disciplină pentru a 
lansa cit mai eurtnd talente 
autentice, competitive pe are
na internațională. Un examen 
important și greu pentru toate 
secțiile de profil (fin țară, un 
test de pe urma căruia gim
nastica noastră trebuie să lasă 
mal Întărită, cu perspective 
mai promițătoare ta obținerea 
succeselor așteptate.

la aceste campionate europene 
a fost cea mai bună dintre 
edițiile ia care au participat 
ei din 1960 încoace. Dacă de 
atunci și pină in 1984 au fost 
eiștigatc 26 de medalii (9 de

Îndreptățite speranțe pen
tru iubitorii halterelor intr-o 
comportare bună la Katowice 
și deci pentru obținerea, cei 
puțin a unei medalii, de că
tre vicecampionus Jocurilor 
Olimpice de la Los Angeles, 
Gelu Radu. Dar, dezamăgire : 
numai locul 8. la categoria 
ușoară cu 295 kg. Iată ce ne-a 
declarat cu privire la aceas
tă nelmplinire secretarul 
F.R.H.C.. prof. Lazăr Baroga : 
„Gelu Radu a concurat 
la o categorie superioară ce
lei de la Los Angeles. O slă
bire rapidă de S—7 kg, pen
tru a putea fi Înscris la ca
tegoria la care s-a consacrat, 
ar fi dăunat mult formei șl 
valorii sale avind in vedere 
revenirea la categoria sa pre
ferată la campionatele mon
diale. obiectiv mai important 
decît „europenele". El va slă
bi, deci, in timp, fără riscuri: 
două pierderi de greutate 
n-ar fi fost deloc indicate. 
Geiu Radu rămlne un om de 
bază al lotului nostru".

argint, 17 de bronz), la CJL 
de la Katowice, bilanțul este 
următorul : 2 medalii de aur 
dn premieră !), 2 medalii de 
argint, 2 de bronz.

Perspective frumoase pentru 
viitoarele campionate mon
diale !
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DELTA DUNĂRII VĂ AȘTEAPTĂ ÎNTR-0 NOUĂ FORMUL
Delta Dunării 4* Litoralul
Mării Negre (la Sulina)

Durata sejururilor
• 4 zile la căsuțe la CRIȘAN
• 4 zile la hotelul SULINA — oateg. I
Mese cu preparate pescărești.
Transferul de la TULCEA — CRIȘAN — 

SULINA și retur ee asigură de către O.J.T. 
Tulcea, cu nave rapide.

In timpul sejurului, puteți opta pentru 
atractive excursii in Delta Dunării, consul

ting programele oferite la 
LINA.

Se pot închiria unelte di 
șt bărci cu sau fără vislași.

Transportul de la Bucure 
retur se face cu trenul in 
autoturismul dv.

înscrieri și informații k 
rism ale I.T.H.R. din : st: 
(tel. 14.21.77/2958), str. Tor 
14.95.94), bd 1848 nr. 4 (tel 
publici! nr. 68 (tel. 14.08.00; 
35 (tel. 15.74.11), cal. Moș 
19.28.50), eaL Griviței 139 
I.B. Tito nr. 14 (local poejt; 
(local poștă).
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SPORTIVĂ
BAIA BUCimȘIEANĂ
in concursul „Colțul voinicu
lui", iar între timp, Dan (elev 
in clasa a II-a a Liceului in
dustrial nr. 37) și Anamaria Pen- 
ciu (5 ani) parcurg eu măies
trie trasee „în slalom" cu mi- 
nimotoreta (cu ataș) construită 
de tatăl lor. Pe frumoasa pe
luză de iarbă, pionieri și șoimi 
ai patriei delectează publicul 
eu poezii, cîntece și dansuri, 
reprizele de gimnastică mo
dernă aduc micuțelor executan
te de la C.S.Ș. 2 multe aplau
ze, iar în bazinul mare poloiș- 
tii juniori de la C.S.Ș. 2 și 
Progresul își dispută un spec
taculos meci.

Splendida serbare a durat cl- 
teva ore, care au însemnat tot 
atîtea ore de bucurie a celor 
mici si mari in acea zi de 1 
iunie în care, în toată lumea, 
gîndurile oamenilor se îndreap
tă către copii. Nu au lipsit 
nici premiile (diplome, ciocola
te. pixuri etc.), dar cel mai 
frumos premiu a fost însăși 
organizarea manifestației. Copii 
și părinți, profesori, antrenori, 
demonstranți și concurenți, toți 
au simțit din plin grija pentru 
viitorul luminos al micilor ce
tățeni ai patriei noastre.

D. STANCULESCU

In județul Buzău
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tru a da viată acestei acțiuni 
sportive de masă, cadrele di
dactice de specialitate, organi
zațiile de pionieri și cele ale 
U.T.C., care coordonează acti
vitatea sportivă" a elevilor, re- 
zumindu-se la trecerea norme
lor S.U.V.A.; dar nici acestea 
— în toate cazurile — cu efi
ciența dorită. Carența de fond 
a problemei — așa cum a re
zultat din analiza amintită — 
rezidă în aceea că jos, în aso
ciațiile sportive, la nivelul de
tașamentelor de pionieri, a cla
selor, a atelierelor și secțiilor 
de muncă, Complexul polispor
tiv „Sport și sănătate" nu a 
fost popularizat in mod co
respunzător, mulți copii și ti
neri sau chiar oameni ai 
muncii n-au ajuns să cunoas
că utilitatea acestei acțiuni 
pentru sănătate, pentru vigoa
rea întregii populații a orașe
lor și comunelor acestui județ.

Actualul sezon de activități 
sportive în aer liber readuce 
in atenție acest Complex, tn- 
tr-un județ în care există con
diții optime de practicare a 
exercițiilor fizice — baze spor
tive simple în toate unitățile 
de invătâmint, amenajări com
plexe în orașe — Buzăul, de 
pildă, a ajuns să concureze 
chiar și Capitala, dacă ne ra
portăm la numărul locuitorilor! 
O invitație la mișcare, la acti
vități sportive organizate (ș: 
normele Complexului se înscriu 
efectiv în această sferă), pro
prii fiecărei asociații din uni
tățile de invățămînt și din cele 
economice rămîne deschisă. Ea 
poate și trebuie să reprezinte 
totodată un adevărat barome
tru al pasiunii buzoienilor pen
tru exercițiul fizic. Normele 
Complexului oferă, în această 
privință, cadrul de manifes
tare cel mai potrivit.
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CURSURI DE INIȚIERE 
IN ÎNOT

Clubul Dinamo din Bucu
rești organizează, in bazinul 
din Incinta parcului său spor
tiv, cursuri de inițiere ta 
Înot. Aceste cursuri vor avea 
loc In perioada 3 iunie — 26 
august, zilnic intre orele 12,30 
— 14,30. Seriile vor ti urmă
toarele : 3—15 Iunie, 17—29 iu
nie, 1—13 iulie, 15—27 talie. 29 
talie — 10 august, 13—20 au
gust.
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ADMINISTRAȚIA Uf SUI L0TO-PRONOSPORI INFORMEAZĂ
• Tragerea „MARILOR dȘTI- 

GURI" PRONOEXPRES de astăzi, 
miercuri 5 Iunie, va avea loc ta 
București. în sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2, cu începere 
de la ora 16,30. Numerele dteti®ă- 
toare vor fi radiodifuzate după 
cum urmează : la ora 19 pe pro
gramul n. la ora 23 pe progra
mul I, precum șl a doua zii, tot 
pe programul I, Ia ara 8,55.
• Astăzi și mdine, tocă două 

zile Ia dispoziția partlcipanțltar 
pentru procurarea MJcteSor ta

Astă-seară, in „uvertură" la Varkaus

I FINLANDA - ROMÂNIA,
ÎN CE. DE TINERET

VARKAUS, i (prin telefon). 
Cele două generații, lotul A și 
cel de tineret, au mers îm
preună cu avionul pînă la Hel
sinki. Din orașul alb al nor
dului, tinerii tricolori s-au des
părțit, luînd drumul Varkau- 
sului, un orășel de vreo 20 000 
locuitori, la nord-est de Hel
sinki, acolo unde, miercuri 
seara, la orele 19, vor întîlni, 
în grupa a IlI-a preliminară a 
campionatului european, for
mația tării gazdă.

Această întîlnire cu Finlanda 
reprezintă un joc greu pentru 
tinerii antrenați de Cornel Dră- 
gușin și Anghel Iordănescu, mai 
ales după ce nordicii au reușit 
acel 3—1 răsunător cu selecțio
nata Angliei. Cornel Drăgușin, 
care i-a urmărit pe tinerii ju
cători finlandezi, este, însă, în
crezător în forța echipei : „Deși 
am avut unele probleme medi
cale. cu Soare, în mare mă- 
sură_ recuperat, și Oct. Popescu, 
sperăm să reușim un joc bun, 
gindit, lucid, în care să ob
ținem rezultatul care să ne 
permită calificarea în turneul 
final. Mergem la victorie și ne 
obligă, dacă vreți, acest nltim 
6—3 realizat de selecționata de 
tineret a Iugoslaviei, duminică 
Ia Plovdiv, după ce gazdele 
conduceau cu 2—0 ! Cred că 
dacă vom reuși să anihilăm 

jocul celor două vîrfuri, Jun- 
tenen și Nisinnen. dacă vom 
ști să oferim o replică „dispe
cerului" Bostron, dacă vom ști 
să anihilăm, prin pase si joc 
inteligent, elanul gazdelor, a- 
tunci ne vom putea gindi Ia 
eiștigarea partidei".

Si jucătorii privesc cu res
ponsabilitate acest joc dificil. 
Stingaciu și Belodedici sînt 
convinși că „apărarea își va 
face datoria, ea neputind primi 
goluri, cum a făcut formația 
engleză, din greșeli elementa
re". Bozeșan, unul dintre ju
cătorii maturi ai formației, 
consideră că „linia de mijloc 
are o sarcină foarte importan
tă in economia partidei. Tre
buie să Închidă bine in fata 
apărătorilor, dar, in același 
timp, să lanseze cele două vîr
furi, Văidean și Soare". Atacul, 
reprezentat prin Văidean, se 
înscrie și el Ia cuvînt : „Este 
necesar să surprindem această 
echipă de elan care este for
mația de tineret a Finlandei 
prinlr-nn joc rapid cu lansări 
și atacuri fulgerătoare. Promit 
să Înscriu un gol, ceea ee ar 
Însemna foarte mult".

CINE GREȘEȘTE, PLĂTEȘTE
Trist, toarte trist, ceea ce 

s-a întâmplat duminică, ia 
Alba Iuiia. S-a repetat păța
nia din trecut a echipelor 
Progresul București si C.S. 
Urgoviște din „Cuipa Româ
niei. cînd team-urile s-au 
prezentat la stadion FARA 
legitimațiile jucătorilor I lată 
că această istorie amară s-a 
petrecut și la meciul de Di
vizia „B- din seria a m-a, 
dintre Unirea Alba luila șl 
Gtaria Reșița. CUnd observato
rul federal. Victor Constant!- 
nescu, cu o jumătate de oră 
înainte de Începerea partidei, 
* Invitat delegații cdor două 
formații să completeze foaia, 
ta cabină s-a prezentat doar 
delegatul echipei gazdă. fin 
același timp, cel al oaspeților. 
Constantin Vlad, care este șl 
președintele asociației sportive 
Gloria Reșița, căuta cu febri
litate carnetele de legitimare, 
care, din păcate, fuseseră lă
sate la păstrat sub chele la_
Reșița 1 ! ! La aflarea acestei 
vești. toată lumea a Intrat In 
«Iertă. Panica a cuprins în
treaga delegație de 19 per- 

tragerea obișnuită LOTO de vi
neri 7 iunie.
• La sErșitul acestei săiptămi- 

nt, respectiv duminică 9 tande, 
ee va organ iza o nouă tragere 
EXCEPȚIONALA LOTO, caro a- 
tribuiie- -importante dstiguri în 
numerar, autoturisme ,/DACIA 
1300“ (ia ambele faze ale tra
gerii), precum și excursii în R-P. 
Bulgaria. Se efectuează 7 extra
geri în două faze, cu un total de 
S6 numere. De reținut că la acest 
gen de trageri se poate clștiaa șl

O noutate de ultimă oră este 
apariția lui Mateut in formația 
de tineret. El va juca, miercuri 
seara, la Varkaus, iar joi se 
va afla pe lista de rezerve a 
lotului mare : „O șansă pentru 
mine, ne mărturisea in avion 
tînărul și talentatul internatio
nal hunedorean, posibilitatea 
de a juca în 24 de ore două 
partide. Păstrînd proporția, mă 
gindesc la... Boniek care și-a 
propus să termine Învingător 
in două meciuri disputate in 
mai puțin de 20 de ore. El a 
reușit, rămîne să izbutesc 
și eu".

Cei doi antrenori. Cornel 
Drăgușin și, respectiv. Jukko 
Vakkila, au anunțat următoa
rele formații :

ROMANIA : Stingaciu — Pas- 
cu, Belodedici. Bucico. Weissen- 
bacher — Mateut, Mezaroș, Bo
zeșan, Mandoca — Văidean, 
Soare.

FINLANDA : Laukkanen — 
Hannikainen, Pasanen, Pakka- 
nen, Laaksonen — Rinne, Se- 
tala, Makeli, Bostron — Jun- 
tenen, Nissinnen.

Meciul va fi condus de o 
brigadă belgiană, avînd la cen
tru pe Franțois Crucke.

Mircea M. IONESCU

„TRICOLORII"
(Urmare din pag. 1)

Antrenamentul de miercuri, care 
trebuia să aibă loc tot pe sta
dionul olimpic, a fost progra
mat pe un alt teren spre a 
oferi echipei finlandeze posi
bilitatea să facă ședința ei de 
pregătire pe terenul unde va 
avea loc jocul. Și pentru că 
am ajuns la echipa finlandeză, 
să vă spunem că ea se găseș
te în localitatea balneară Hai- 
kosi Katano, situată la 35 km. 
de Helsinki, unde selecțione
rul Kuusela i-a adunat pe toți 
jucătorii care au făcut parte 
din lot și pentru partida cu 
Anglia. De altfel, comentariile 
ziarelor finlandeze sînt unani
me în a anticipa că directorul 
tehnic al reprezentativei fin
landeze va prezenta în partida 
cu echipa României același 
„unsprezece" care a reușit 
egalul cu selecționata engleză. 
Antrenorul Kuusela este foar
te net în declarațiile sale: 
„Nu ne interesează decît vie-

• ••
soane a oaspeților, care au 
început 6ă „răscolească" auto
carul, să trfntească și să puf
nească, parcă vehicoluj care-1 
transportase cale de peste 200 
km de la Reșița la Alba Iulia 
era vinovatul... I ? I In cele 
din urmă, s-a găsit țapul te- 
pășitnr In persoana adminis
tratorului bazei sportive Glo
ria Reșița, Petru Zimmer, care 
ta realitate _ nici nu făcuse 
deplasarea la Alba Iulia. O 
situație rar totUnită, foarte 
greu de înțeles. SI mal ales 
de acceptat 1 Oare cine ee 
face direct răspunzător de 
această crasă nepăsare, de o 
totală indiferență față de o- 
bH©aț!lle pe care le avea fată 
de echipa Gloria Reșița 7 NOI 
considerăm că principalul vi
novat de cale Intîmplate du
minică, ta Alba Iulia, este 
Constantin Vlad, cel cane era 
tavestlt și avea dubla calita
te de președinte al asociației 
sportive șt de delegat al echi
pei de fotbal.

Morala ? Vinovatul plătește 1
Aurel PĂPĂDIE

cu 3 numere din 10 sau M ex
trase. Se poate participa pe va
riație simple, variante combi
nate și combinații „cap de pod", 
achitate suită la sută sau în cote 
de 25 la suită.

Consultați prospectul acestei 
trageri șl jucațl din timp nume
rele dv. preferate !

A CÎȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 2 IU- 
NIE : cat. 1 (13 rezultate) : 1 va
riantă 25% — autoturism Dacia 
1300 : cat. 2 (12 rezultate) : 2 va
riante 100% a 32.622 Ied Șl ÎS 
variante 25% a 8.155 lei ; oat. 3 
$11 rezultate) : 24 variante 100%

în preajma meciului cu Finlanda

UN PALMARES CU SPRINT FINAL...
1-0 cu Irlanda de Nord, 1-1 cu Anglia
• Federația finlandeză de fotbal (Suonien Palloliltto) a luat 

ființă tn 1907, fiind una dintre cele mai vechi din Europa.
• Prima ediție a campionatului a avut loc In 1908. De-a 

lungul anilor, titlul de campioană a revenit unui număr de 22 
de echipe. Cele mal multe titluri lc-a cucerit H.J.K. Helsinki 
(J2). Urmează Palloseura Helsinki (9), T.P.S. Turku (8), I.F.K. 
Helsinki (S), Kuopion Palloseura (5).
• Cea mai veche echipă este șl cea mai simpatizată : H.J.K. 

Helsinki, Înființată ta 1902. „Hoo-Jil-Koo“, conform inițialelor 
clubului, este strigătul ritmat care poate ti auzit în flecare 
duminică după-amiază pe Stadionul olimpie atunci cînd H.J.K. 
joacă acasă.
• Meciul cu reprezentativa României se va juca pe Stadionul 

Olimpic, cel mal mane din țară <50 000 locuri), acolo unde 
„tricolorii- au mai evoluat de două ori. Prima dată, la 22 
septembrie 1971, el au dștigat cu 4—0 (goluri marcate de 
Iordănescu, Lupescu, Dembrovsclii șl Lucescu, ultimul din 
penalty), a doua oară la 20 septembrie 1972, cînd au terminat 
la egalitate, 1—1, golul egalizator, al finlandezilor, fiind mar
cat în mln. 96 : portarul Răducanu prinde balonul, dar nu-1 
transmite imediat, reținîndu-1 peste limita admisă de regu
lament. Arbitrul polonez St. Eksztajn acordă lovitură liberă 
indirectă, IleikkUă trimite mingea cu boltă peste zid, Rissanen 

scapă, plonjează și, ta cădere, cu mina, introduce balonul ta 
plasă, gol validat: 1—1 1
• Fotbalul se joacă In Finlanda pini în apropierea Cercului 

polar, la Oulu (formația locală Palloseura a fost campioană în 
1970 și 1980), ca șl la Rovaniemi sau Kemijărvl.
• „Cupa Finlandei" a debutat în 1955, prima câștigătoare fiind 

Haka Valkeakosken (șase victorii tn total), Iar ultima — 
HJ.K. Helsinki. Dar cele mal multe trofee, opt la număr, le-a 
cucerit clubul Reipas, dta Lahti, dintre care șapte consecutive, 
tatre 1972 și 1978. In total, Cupa a fost cucerită de 12 echipe.
• Sub conducerea tânărului antrenor Marti Kuusela (42 ani, 

de 4 ori Internațional „A", licențiat In drept), reprezentativa 
țării a reușit in ultima vreme, mai precis In preliminariile 
CM. din Mexic (19S6), câteva rezultate (1—0 cu Irlanda de Nord 
și 1—1 cu Anglia, ambele la Helsinki și victorie ta deplasare, 
la Antalya, cu 2—1, in fața Tunciei) care atestă progresele re
prezentativei finlandeze.
• Anul acesta reprezentativa Finlandei a avut o bogată ac

tivitate Internațională, susținlnd nu mai puțin de șapte par
tide, dintre care șase amicale, trei dintre acestea cu reprezen
tative din America de Sud. De remarcat că in șase meciuri 
finlandezii au Înscris cite un gol, iar de trei ori au deschis 
soorui (în partidele cu Spania, Polonia și Anglia). Iată-1 pe 
marcatori : Lipponen (ou Spania), Valvee (cu Uruguay), Nie
minen (cu Ecuador), Pekonen (cu Mexic B), Kukkonen (eu 
Polonia) șl Rantanen (cu Anglia). De remarcat că Nieminen 
și Pekonen (ultimul nu a jucat cu Anglia) sînt fundași 
laterali.

Mircea TUDORAN

AU SOSIT LA HELSINKI
(oria. Egalul nu ne poate aju
ta în nici un fel. Jucăm, prin 
armare, partida noastră decisi
vă cu formația României, care, 
după opinia mea, nu este eu 
nimic inferioară reprezentativei 
Angliei".

Aceasta a fost declarația fă- 
cutâ de Kuusela în „Jurnalul 
de seară", apărut la Helsinki 
în orele după amiezii șl care

Start in turneul final de juniori

PATRU MECIURI ECHILIBRATE
In patru orașe din țară. Bucu

rești, Cimpina, Brașov și Sibiu, 
s-au disputat ieri primele me
ciuri din cadrul turneului final al 
Campionatului republican de ju
niori I. Iată rezultatele șl dteva 
succinte relatări de la aceste 
meciuri :

București : SPORTUL STUDEN
ȚESC — DUNĂREA CdS.U. ga
lați 1—1 (0—0).

partidă de bun nivel tehnic, cu 
multe acțiuni la cele două porțL 
Gălățenll, cu Lupu șl CMvu in 
formație, au fost mai tacdslvi ta 
primele 45 de minute. De altfel, 
GhSbea, vîrful lor de atao a 
avut și oea mal mare ocazie de 
a deschide scorul, dar portarul 
„alb-negrilor“, Răzvan Lucescu, 
s-a opus Inspirat. După pauză, e- 
riiips pregătită de C. Jurcă a a- 
tacat mai mult, a ratat mal mult, 
Îndeosebi prin A. Ion șl Bondoc, 
șl gălățenii au deschis acortfl ta 
rata. 82 prin State. In final, mta. 
•9. Dobre a egalat, marcfcd un 
goi superb, cum puține vedem 
chiar la Divizia „A". Cri mai 
bun jucător de pe teren — 
fundașul gălățean Stanclu, (L.D.)

Cimpina : PETROLUL PLOIEȘTI 
— CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ 
0—0.

Jucătorii din Piatra Neamț, 
mai tehnici, și-au creat mai 
multe ocazii de a înscrie, dar 
le-au ratat. Petrolul a avui pe
rioade de dominare, tasă jucă
torii săi au greșit ta faza de B- 
DaMzane. (C. vîrjoghle — coresp.)

Brașov : C.S.Ș. ^ANATUIf 
TIMIȘOARA — JIUL PETRO
ȘANI 2—0 (0—0)

a 3.614 tel și 250 variante a
904 lei. Resx>rt la cat. 1 î 95.050 
lei. Autoturismul „ Dacia 1300“ 
de la categoria 1, obținut pe o 
variantă jucată 25%, a revenit 
pairtteitpamtului Cărăuș Eugen din 
Vaslui, care obține și o suită de 
dst’iruri la celelalte categorii.

prezintă ultimele vești din ta
băra finlandeză.

Fotbaliștii noștri și antreno
rii lor slnt deciși sâ infirme 
obiectivul lui Kuusela și al 
echipei finlandeze prlntr-un 
meci de totală dăruire, prin- 
tr-o evoluție care să confirme 
poziția de aspirantă la califi
care pe care reprezentativa 
noastră o ocupă în grupa ei.

Două echipe bine pregătite au 
oferit o partidă plăcută. Victoria 
a revenit „11 “-lui antrenat de 
Tema Dobîndă, deoarece elevii 
săi, pnezențl și anul trecut la tur
neul final, s-au dovedit a fi mal 
inspirați în fazele de poartă. 
După o repriză echilibrată, ta a 
doua parte a meciului, timișore
nii s-au desprins prin golurile 
marcate de Cuejdean (mm. 51) și 
Tobă (min. 83). Remarcări : 
Mircea, Laurențiu și Stoicov 
(„Banatul"), Codescu șl portarul 
Ghițan (Jiul). Astăzi se dispută 
meciul F.C.M. Brașov — Jiul. 
(C. Gruia — coresp.).

Sibiu : „U“ CLUJ-NAPOCA — 
OLIMPIA SATU MARE 2—2 (0—2).

Deși nu a jucat „Șoimii", peste 
3 000 <±e spectatori au ținut sâ 
asiste la acest meci. Sătmărenii 
au fost mai buni în prima re
priză. ei reușind două goluri la 
lovituri de colț. Astfel, ta min. 
M, fundașul clujean Piroș, uluit, 
a trimis balonul în propria poar
tă! După alte zece minute a 
marcat Palcsa șl sconti. a deve
nit 2—0 pentru echipa tal I. 
Kalmar. Ultimele 45 de minute 
au aparținut însă „șepcilor roșii" 
care au trecut la cîrma jocului, 
au redus din handicap, ta min. 
«7, prin Giurgiu, au ratat alte 
eiteva ocazii și au reușit golul 
egalizator In min. 78, prin Adam, 
ta min. 70 a fost eliminat Rusu 
de la „U“. (I. Ionescu — coresp.)

MECIURI AMICALE
Simbâtă s-a disputat, pe sta

dionul Giutești, meciul de fotbal 
dintre foștii jucători ai Rapidu
lui1 și ai Stelei. In fața a aproa
pe 5 000 <ie spectatori, cei 22 de 
„veterani'1 au făcut un joc fru
mos, aplaudat de public. Au 
marcat Lupescu, Boc, respectiv Trei.

Duminică, tot ta Giutești, s-a 
disputat mc-clul amical din t re di
vizionarele ,.A“ Rapid București 
și F.C. Olt. Rezultat £aM : 6—3
(2—2). Au . marcat pentru giu- 
Jeșteni : Agiu (2), Goantă CD, Ion 
Ion și Gtnleseu. rar pentru oas
peți — Marian Popesen (2) și 
Dudan. (Dumitru MORARI 
SLIVNA).



ACTUALITATEA ÎN CICLISM

ELITA BASCHETULUI EUROPEAN IN CURSA
PENTRU TITLUL DE CAMPIOANA CONTINENTALA
Echipa României, primul meci cu selecționata Poloniei

resti. C. Cernat (1,93 m). R. 
Opșitaru (2,10 m). FI. Ermu- 
rache (1,96 m), A. Netolițchi 
(1,82 m) — toți de la Steaua, 
JL Szabo (2,02 m) — Univer
sitatea C-S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca, L Ionescu (2,10 m) — 
Politehnica Sportul studențesc 
București, D. Rădulescu (2,04 
m) — Dtaamo Oradea. Antre
nor : Gh. Novae ; asistent me
dical : R. Leca; arbitru: L 
Antonescu.

MEDALIATELE 
EDIȚIILOR POSTBELICE 

1MB (Geneva) : L Cehoslovacia, 
X ItMlta X IMgaria (România 
ns a ma* parte) ; to!7 (Praga) : 
X U.R.SJX. X Cehoslovacia, 3. 
Egipt (România — locul 10) ; 19*3 
(Cateo» s X Egipt, X Franța. 3. 
Grecia ; 1991 (Paris) : 1. UJR.SJS„ 
X Cehoslovacia, 3. Franța ; 1963
(Moscova) s X V.RJSA„ 1. Unga
ria, X Franța (România — locui 
13) ; 1931 (Budapesta) : L Unga
ria. X Ceîiostovaeta. 3. UJl-SA. 
(BomAnl* — todfi 7) ; 1957 (So
fia) : X U.RJXS, X Bulgaria, X 
Cehoslovacia (România — locul 
9 ț W5» (EsSanbuS) i 1. UJELSA., 
X Cefiostovacla, X Franța (Româ
nia — local 8) ; 1961 (Belgrad) 
L U-R.SJS„ X Iugoslavia, 3. Bul
garia (România — locul 7) ----
(Wroclaw) : L U,F.J5.S.. x 
nln, X Iugoslavia (România 
em ÎS) j 1965 (Moscova) 
U-RAJX, X Iugoslavia, 3. 
nia (România — tocul 13) ; 
(Helsinla șl Tampere) . 
UJLSiS, X Cehoslovacia. 3.

Carnet extern-------------------- --

De astăzi oină duminică se 
desfășoară, in R. F. Germania 
ediția a 24-a a Campionatului 
european de baschet masculin. 
Cele 12 echipe participante 
susțin, intre 5 și 16 iunie, me
ciurile turneelor preliminare ta 
următoarele grupe : grupa „A* 
(la Karlsruhe) : U.R.S.S. (a cu
cerit pînă acum un titlu olim
pic. trei de campioană mon
dială si 13 de campioană euro
peană), Iugoslavia (un titlu o- 
limpic, un titlu mondial, trei 
europenele Spania (locul se
cund la ultimul C.E.), Franța, 
Polonia M România (echipa tă
rii noastre joacă miercuri cu 
Polonia ț grupa „B" (la Lever
kusen) ; Bulgaria. Cehoslovacia, 
R. F. Germania. Israel. Italia, 
Olanda. în continuare, se va 
juca eliminatoriu (la Stuttgart) 
Dină la stabilirea clasamentu
lui filial, după sistemul denu
mit 4n cruciș" (echipele a- 
flate pe locurile 1—4 ta grupe 
se vor întrece pentru locurile 
1—8, iar celelalte pentru locu
rile 9—12 ale clasamentului ge
neral).

Au făcut deplasarea : D. Nl- 
culesea (1,91 m) — căpitanul 
echipei. Ăl. Vinercanu (2,10 m), 
M. Marinachc (1,97 m). V. Con
stantia (2,00 m), V. Iacob (2,02 
m) — toți de la Dinamo Bucu-

tonta. (Bom&nia — tocul 9) : 1969 
(Napoli si Casarta) : 1. U.RS.S., 
X Iugoslavia, X Cehoslovacia 
(Romania — tocut 9) : 1971 (îEssen 
șl B0bita®en) : L U.R.S.S„ X 
Iugoslavia, X Italia (România — 
locul S) ; 1073 (Barcelona șl Ba- 
datana) l 1» Iugoslavia, 3. Spamia, 
J. U.RJ3A. (România — locui 9) t 
IO» (Belgrad) t X Iugoslavia. X 
UJtJXS. X Italia (România — 
tocul H) ; 1977 (Ltege șl Ostende): 
L Iugoslavia. X UJl.SB, 3. CeUo- 
stovacte; ist» (Torino) t 1. 
HMJXS. X Israel, X Iugoslavia ; 
E981 (Fraga) : X U.R.S.S.. X Iugo- 
slavta, X Cettostovacia ; 1983 (Ll- 
mogea. Caen, Nantes) : L ItaBa, 
X spania. X UJI.S.X

• O etapă ceva mai agitată 
în „Turul Italiei", cea de a 
17-a: Cecina — Modena (243 
km). Pe un vint puternic, cu 
rafale de ploaie, etapa s-a în
cheiat cu victoria elvețianului 
Gisiger In 6.28:12, urmat la 7 s 
de 
de 
au 
de
a ___
minute I 
L Hinault 
X Moser ______
Lemond (S.U.A.) la 2:33. Vi- 
sentinl (Italia) a trecut de pe 
locul secund pe locul 13, la 
805 de lider.

vieticul T. Kirsipuu cu 30.24:05, 
urmat de Knickman (S.U.A.) 
Ia 43 a. Pulnikov (U.R.S.S.) la 
----- ----- Voronin (U.R.S.SO la 

—1 această etapă alergă- 
Tîlford și Paulin, ambii 

echipa S.U.A.. s-au acci-

CAZ

; 1963 
Poio- 

— lo- 
: X
Poto- 

1967 
L 

Po-

Mantovani (Italia) și la 8 s 
Maechler (Elveția). Aceștia 
fost primii dintr-un pluton 
9 fugari. Grosul plutonului 

sosit după mai bine de 9 
Clasament general : 

(Franța) 87.58:11, 
(Italia) la 1:53, X

1:29 sl 
1:51. în 
torii 
din
dentat grav, clocnindu-se cu o 
mașină.

• S-a încheiat „Turul regiu
nii Dauphine". Ultima etapă, 
c/timp (34,1 km) : 1. Roche (Ir
landa) 42:53, 2. Bernard (Fran
ța) 43:37, 3. Oesterbosch (O- 
landa) 43:49. Clasament gene- 

Anderson
2. Rooks
3. Bazzo
Andersen

• .Turul Angliei" a progra
mat etapa a 8-a. consumată 
între Hull si Scarborough (130 
km), in care victoria a revenit 
rutierului cehoslovac Kozarek 
ta 3.28:01. In clasamentul ge
neral continuă să conducă so-

ral definitiv : 1.
(Australia) 31.44:07, 
(Olanda) Ia 24 s, 
(Franța) la 27 s, 4. 
(Danemarca) la 4:33.

Atunci cînd, in 192S, la 
„Olimpiada albi- de la St. 
Moritz, norvegianca Sonja 
Henle a dșttgat medalia de 
aur bl concursul de patina] 
artistic, succesul acesteia a 
însemnat o mare surpriză 
pentru toți specialiștii spor
tului (șl nu doar ai patina
jului) determinată de vîrsta 
foarte fragedă, pentru ma
rea performanță, a noii 
campioane olimpice, deoarece, 
in 1921, ea nu avea dectt N 
ani, ceea ce, pe atunci, era 
un fapt neobișnuit. Adevărul 
este că Sonja Henie Iși fă
cuse debutul olimpic cu pa
tru ani mai înainte, la Jocu
rile de la Chamonix, dar 
faptul ci se clasase doar a 
opta nu a atras prea mult 
atenția asupra micuței pati
natoare din „Țara fiorduri
lor".

Multă vreme Sonja Henie a 
fost considerată ca exemplul 
cel mai grăitor și totodată 
cel mai convingător de pre
cocitate sportivă...

Dar anii au trecut șl tn 
bună măsură vechea „rtndu- 
ială" existentă, tn numeroase 
ramuri sportive, apropo de 
virsta marilor performeri, a 
fost serios modificată. La pa
tina), la înot, ia gimnastică, 
dar și la alte sporturi, intre 
care chiar și la haltere, cam
pionii olimpici, mondiali șl ai 
diferitelor continente au în
ceput să fie aleși intr-o mă
sură tot mal mare dintre... 
juniori, chiar dintre cei mal 
tineri Juniori. Pentru că ne 
este; sentimental, cel mai 
apropiat, să luăm, tată, exem
plul gimnasticii, tn 1974, la 
Jocurile Olimpice de la Mont
real a strălucit-orbitor de pu
ternic Nadia Comăneci care, 
la ora triumfului său Inega
labil, din marea sală Forum, 
nu avea dectt 14 ani șl 252 
zile (pînă la 21 iulie 1976, 
ziua decernării titlului olim
pie la individual compus). 
Plnă la ea, toate celelalte 
campioane olimpice erau tre
cute de 20 de ani : 1952 — 
Gorohovskala 31 ani, 1956 — 
Lattnina 22 ani, 1960 — Latt- 
nlna, 1964 — Ceaslavska 39

®»L HM — Ceaslavska, 1W3 — Turisceva M ani
Apoi, eu foarte rari ex

cepții, campioanele gimnasti
cii au mai depășit 20 de anii 
(Anat trecut, la Los Angeles, 
americanca Julianne McNama
ra- compioand Ia paralele, 
avea 23 de ani). La fel s-au 
petrecut faptda șl in alte 
disciplina, ceea ce demon
strează ti întinerire masivă a 
grupului, tot mai numeros, al 
sportivilor de mare perfor
manță.

In privința competițiilor 
pentru cei mai tineri, fie-ne 
îngăduit să vă prezentăm două 
exemple dintre cele eare, mai 
recent, ne-au reținut atenția. 
Astfel, inceptnd cu acest an. 
Federația francezi de motoci- 
clism organizează un campio
nat național de motocros pen
tru alergători tn vtrstă de 
14—16 ani 1 lnlr-o primă fa
ză vor fi organizate, pe zo
ne geografice, 20 de probe, 
după eare elementele cele 
mat talentate vor fi selecțio
nate pentru finala națională, 
eare oa avea loc in vară. 
Cilindreea maximă admisă este 
da SO ane. De subliniat fap
tul că un asemenea campio
nat este organizat, de mai 
multă vreme, tn S.U.A., pen
tru concurenți sub 16 ani.

In sfirșit, ceva din tenis. 
Ia SS ani de la întUnirea de 
la Boston, dintre Statele Uni
te și Marea Britanic, înttlni- 
re care a însemnat, in fapt, 
debutul „Cupei Davls", lată că 
Federația internațională de 
resort a hotărtt crearea, din 
19SS, a unei competiții pen
tru juniori șt junioare, tn 
maniera de desfășurare a 
„Cupei Davls". Competiția va 
avea loc tn Japonia, la Ko
be, și t» reuni 16 echipe (6 
dta Europa, 3 din America 
de Nord șt Centrală, 3 din 
America de Sud ți 4 din Asia, 
inclusiv Australia și 
Zeelandă).

Iată deci ed astăzi 
Sonjei Qenie nu mai 
iute pentru nimeni o 
zd, cdd ti ar fi doar

Noua
„cazul" 
consti- 
surpri- 

— ---- ___ unul
dintre cele attt d« multe ale 
sportului zilelor noastre I

Romeo VILARA

INTERNAȚIONALELE" DE TENIS ALE FRANȚEI
La Roland Garros au intrat 

ta competiție si juniorii, tn 
primul tur al turneului mascu
lin. rezervat acestor tineri ju
cători. tenismanul român Mih- 
nea Năstase a dispus eu 6—1,
7— 9 de spaniolul J. C. Ba-
guena ț alte rezultate : Saris 
(Iugoslavi^ — Farow (S.U.A.) 
4—6, 6—2, 6—2, Sanchez (Spa
nia) — Zehar (Algeria) 6—4, 
6—2, Oresar (Iugoslavia) — Ge
rard (Franța) 6—2, 1—0 ab.,
Bergstrom (Suedia) — Mora 
(Spania) 6—2, 6—0, Boytim
(S.U.A.) — Schott (Franța)
6—1, 6—3, Miniussi (Argentina)
— Goodall (Anglia) 6—3, 6—3.

Ultimele rezultate din „op
timi* (masculin) : Lendl — 
Krickstein 6—2, 6—2, 6—0,
Jaite — Gunthardt 6—1, 6—2, 
6—3, Edberg — Jarryd 6—3,
8— T, 6—4, 6—2, Connors —
Cancellottl 3—6, 6—0. 6—4,
6—2 ț primele rezultate din 
„sferturi* (feminin) : Navrati
lova —• Cecchini 6—2, 6—2, 
Kohde-Kilsch — Mandlikova 
8—4, 6—4 (Învingătoarele se
vor înttlni In prima semifi
nală).

In turul al IlI-lea la dublu, 
feminin : Evert-Lloyd, Paradis
— K. Horvath, Ruzici 4—6, 
6—1, 6—3 ; masculin : Nystro- 
em, Wilander — Gunnarsson, 
Mortensen 6—3. 6—4.

»1

Ivan Lendl se anunță și in 
acest an unul dintre favoriții 
turneului de la Roland Garros 

Telefoto : A.P.—AGERPRES

ECHIPA TURCIEI
DE „CUPA DAVIS" CU
Federația turcă de tenis a 

comunicat componenta echipei 
acestei țări în vederea tatll- 
nirii din zona europeană „A* 
a „Cupei Davis" între echipele 
Turciei gd României, partidă 
care se va desfășura la Istanbul 
ta zilele de 14, 15 si 16 iunie

[-QVEZ^F.vnef'idiciHe
ONE VA PARTICIPA LA „CUPA 
U.EFJt* IN LOCUL ECHIPELOR 

ENGLEZE î

După cum am anunțat, oede 
patru echipe engleze care au 
fost excluse din „Cupa U.EJ.A.- 
(este vorba de Tottenham, Liver- 
pol, Southampton si Norwich) 
vor trebui si fie Înlocuite cu 
formații din alte țări, care au 
numai două reprezentante In a- 
caastă competiție. Președintele 
U.E.F.A., Jacques Georges, a de
clarat că este foarte posibil că 
mărirea numărului formațiilor de 
la două la trei să avantajeze a- 
cde țări, care au avut o com
portare mai bună, ele urmtnd 
a fi stabilite pe baza procenta
jului realizat In ultimele 5 edi
ții. Ar fi vorba de cite o echi
pă tn plus din U.R.S.S., Franța, 
Cehoslovacia șl Olanda. O hotă- 
rlre definitivă va fi luată ulte
rior.
• In legătură cu tragicele eve

nimente care au precedat finala 
„C.C.E." de pe stadionul Heysel 
din Bruxelles, purtătorul de cu
vin* al U.EJ.A,, Bothenbuhler, a 
declara* că rezultatul anchetei 
pe oare o va face o Comisie din 
cadrul UJJA va fl dat pu
blicității la 26 iunie. Comisia de 
anchetă se va informa printre 
altele, despre felul în care orga
nizatorii au luat măsuri de or
dine, aportul Crucii roșii, a ma

șinilor de salvare, a spitalelor 
»-a.
• Vom mal menționa că tot 

ulterior se va da un răspuns, 
dacă echipele naționale engleze 
(Juniori, tineret, prima repre
zentativă) vor avea sau nu 
dreptul de a participa la cam
pionatele organizate de U.E.F.A.

S în fine, vom mal aminti că 
antrenorul echipei F.C. Liverpool, 
Joe Fagan, șl-a dat demisia. Ho- 
tărtrea sa a fost luată însă înain
te de finala ,,C.C.E.“. deoarece.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BOX • Partida dinitre mexi

canul Julio Chavez, campion al 
.'■mm la categoria super-pană 
■versiunea W.B.C.), șl șalangerul 

sâu. nord-americanul Roger May
leather. în joo titlul mondial, 
va avea loc la 7 iulie. Chavez 
este neînvins în 43 de partide 
s-st-'ute (39 cîștigate prin k.o.).

handbal • „Cupa Spaniei* 
imastolin) a revenit echipei 
î . a» Barcelona. eare a 
-•■■v» în finală, pe Atietico 
Madrid cu 15—14 (10—8).

MOTOCROS • tn „Marele pre- 
—to al Italiei-, contind pentru

Campionatul mondial, clasa 125 
cmc, învingător In manșa I : 
Alain Lejeune (RT.G. — Suzuki); 
în manșa a H-a : Giuseppe An- 
dreani (Italia — Aprilia) ; clasa- 
menit general i l. D. Strljbos 
(Olanda — Honda) 136 p. 2. C. 
Maddi (Italia — Cagiva) 114 p, 3. 
P. Vehkonnen (Finlanda — Ca
giva) 86 p ; clasa 500 cmc, man
șa I : David Thorpe (Marea Brl- 
tanfe — Honda) ; în manșa a 
n-a ■; David Thorpe ; clasament 
general : 1. D. Thorpe 152 p, 2. 
E. Geboens (Belgia — Honda) 150

p, 3. A. Malherbe (Belgia — Hon
da) 139 p.
• RUGBY • în cadrul tur

neului pe care-1 întreprinde în 
Noua Zeelandă, echipa Anglie! 
a dispus, la Iuwevcargabll, de 
selecționata Sorethland, cu 15—9 
(6-6).

ȘAH • Meciul amical dintre 
mara maeștri Gări Kasparov 
(UJt.S^.) și Robert Hilbner 
(R.F. Germania) a continuat, la 
Hamburg, cu partida a 5-a, în
cheiată remiză la mutarea a 40-a. 
Scor general : 4—1 in favoarea 
lui Kasparov.

• Cea de a 7-a etapă a „Tu
rului Olandei* a avut două 
tronsoane : I (c/t, 6,9 km) : L 
Breuknlk (Olanda) 10:31, 2. 
Stevenhagen (Olanda) 10:36 ; 
H (157 km) : L Arras (Belgia» 
3.33 54, X Comelisse (Olanda) 
3.33:55. Clasament general : 1. 
Talen (Olanda) 25.35:11,2. Tam- 
mesaln (U.R.SJS.) la 1:49, X 
Stevenhagen (Olanda) la 2:06.

BASCHETBALISTE ROMÂNE
IN FRANȚA

• Reprezentativa feminină do 
baschet a României participă, 
de joi plnă sîmbătă. în loca
litatea franceză Chartres, Ia un 
turneu, alături de selecționatei» 
Spaniei, Ungariei și țării gazdă. 
• Echipa de fete Olimpia 
București s-a clasat pe locul 
secund ta turneul de la Poz
nan. Clasament final : 1. A.Z.S. 
Poznan 6 p, 2. Olimpia Bucu
rești 5 p (72—60 cu Humboldt 
Universităt Berlin, 80—76 cu 
Olimpia Poznan, 65—66 cu 
A.Z.S. Poznan), 3. Humboldt 
Universităt Berlin 4 p, 4. O- 
Iimpla Poznan 3 p.

PENTRU MECIUL

FORMAȚIA ROMÂNIEI
a.c. Iată numele celor patru 
jucători : Nevei Demir, Alaattin 
Karagoz, Atlihan Binoz și Ys- 
vuz Brkangill.

Căpitanul nejucător al echi
pei Turciei : Arif Kocak.

întâlnirea va fi condusă do 
arbitrul austriac Hans Gaber.

ajutorul reputatului Bob Paisley, 
acum noul consilier tehnic la 
F.C. Liverpool.

ȘTIRI, REZULTATE

• Finala „Cupei Belgiei* : Cer- 
de Bruges — S.K. Beveren 5—4, 
după prelungiri și lovituri de la 
11 m. După 120 de minute sco
rul a fost egal : 1—1,

A In turneul de tinere t-ape- 
nanițe de la Toulon. In gruipa 
,,B“ : Camerun — Mexic 2—1, 
U.R.S.S, — Anglia 2—1. Toate 
echipele au cile două puncte, 
duipă tot atâtea jocuri.. Echipa 
României participă in grupa „A*.
• Finala „Cupei ligii Spaniei:" 

va aveia loc la 5 și 15 iunie (tur-

4

Preliminariile C.M. In plină desfășurare... Duminică, la Dublin, 
Irlanda a dispus cu 3—0 de Elveția (gr. 6). Iată-l pe Grealish, cu nr.S 
și mina ridicată, înscriind al doilea gol. Telefoto : A.P. — AGERPRES
după cum a declarat el, ,pnă 
simt prea obosit să conduc o 
formație". După finala cu Juven
tus, Fagan spunea : „Îmi pare 
rău că retragerea mea a coincis 
cu actele incalificabile petrecute 
la Bruxelles", tn locul lud Fagan 
a fost numit jucătorul Kenny 
Dalglișh (34 de ani, de 97 de ori 
selecționat în reprezentativa Soo- 
țiel), cane-și va continua și acti
vitatea compettțională. El a afir
mat că are suficientă experien
ță pentru a conduce o echipă, 
mal cu seamă că este convins de

retur). între echipele madrilene 
Real și Atletico. în semifinale. 
Real Madrid a eliminat pe Gijon 
(3—0, 1—3), iar Atletico pe Espa- 
nod (0—X 5—1).
• Astăzi stat programate două 

meduri ta preliminariile C.M„ 
ambele importante : la Copen
haga, Danemarca — U.R.S.S. (gr. 
6) șl la Stockholm, Suedia — 
Cehoslovacia (gr. 2).
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