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| ANUL XU - Nr. 11 033 | 4 PAGINI - 50 BANI | Vineri 7 iunie 1985 jPreședintele Republicii Fin
landa, Mauno Koivisto, a de
pus, Joi dimineața, o coroană 
de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socia
lism.

După depunerea coroanei de 
flori a-a păstrat un moment do 
reculegere.

Cei prezenți au vizitat, apoi, 
rotonda monumentului.

★
In cursul zilei de joi, pre

ședintele Republicii Finlan
da, Mauno Koivisto, și soția sa, 
Tellervo Koivisto, împreună eu 
celelalte persoane ofidale 
finlandeze, a făcut o vizită in 
județul Arreș.

Șeful statului finlandez a 
fost însoții de loan Totu. vi- 
ee prim-ministru al Guvernu
lui, Aurel Duma ministru se
cretar de stat la Ministerul A- 
f aceri! or Externe, de alte per
soane oficiale române.

La sosire, oaspeții au fost 
salutați eu cordialitate de Con
stantin Zanfir, președintele 
Consiliului popular al județu
lui Argeș, de alți reprezentanți 
ai orcanelor locale de stat.

In continuare, la sediul Con
siliului popular județean. a 
fost prezentată dezvoltarea 
economică și socială a acestei 
zone a țării, indeosebi in ul
timele două " - - •
evidențiate 
gistrate in 
trializării, 
agriculturii, 
tivității de 
cuințe 
turale, 
pentru 
nuă a 
rial și 
cuitorilor.

A fost vizitată 
prinderea 
din Pitești, 
publici! 1 
oaspeți le-au fost prezentate 
aspecte 
producției și a muncii in a- 
eeastă modernă unitate a in
dustriei noastre, preocupări
le in direcția înnoirii și diver-

Kepubliciî Fin- 
I in cărțile de 
taților vizitate, 
reiind realiză

ri a adresat 
cestor unități 
rueeese in acti-
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In preliminariile C. M. de fotbal

FINLANDA - ROMÂNIA 1-1 (1-1)
• Ei sub așteptări • Evoluție satisfăcătoare doar in ultima jumătate de oră
• 0 .remiză** care obligă ccbipa noastră la un parcurs lără greșeală plnă In final

deceniu An fost 
realizările tnre- 
domeniul indns- 

al modernizării 
amploarea ac- 

construcții de lo- 
edifieii soeial-cul- 

intreprinse 
conti-

și de 
acțiunile 
îmbunătățirea 

nivelului de trai, mate
spiritual, al tuturor lo-

apoi Intre- 
de autoturisme 
Președintelui Re- 

Finlanda, celorlalți

privind organizarea

Joi după-amiază, preșe
dintele Republicii Finlanda. 
Mauno Koivisto, a primit, la 
Palatul din Piața Victoriei, 
pe șefii misiunilor diplomatice 
acreditați ' 
care s-a 
moșieră

A fost 
ministru 
Ministerul

An participai 
finlandeze care 
pe Înaltul oaspete 
in țara noastră.

in țara noastră, eu 
întreținut intr-o at- 

eordială.
de față Aurel Duma, 
secretar de stat la 

Afacerilor Externe, 
oficialitățile 
îl însoțesc 
in vizita sa
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TINERII NOȘTRI JUCĂTORI
DE TENIS DE MASĂ

în localitatea Opole s-au 
desfășurat Campionatele inter
naționale de tenis de masă 
pentru juniori ale Poloniei, 
competiție la care au parti
cipat sportivi din Bulgaria. 
Cehoslovacia. R.P.D. Coreeană. 
R.D. Germană. Polonia si 
România. întrecerea a consti
tuit o ultimă verificare inter
națională a tinerilor noștri ju
cători Înaintea Campionatelor 
europene din iulie. Atit bă-

INVINGATORI LA OPOLE
ieții. cit și fetele au avut o 
comportare foarte bună, dsti- 
gind trei din cele 5 probe : 
echipe masculin (C. Toma. C. 
Tiugan. R. Revisz). dublu fete 
(Otilia Bădescu, Kinga Lohr) 
si mixt (C. Toma, Kinga Lohr). 
Formația feminină s-a situat 
pe locul secund (2—3 cu R.P.D. 
Coreeană, in finală), iar la 
simplu fete Kinga Lohr a ur
cat pe treapta a treia a podiu
mului.

HELSINKI, C (prin telefon). 
Un meci cu două reprize di
ferite. In prima, după un În
ceput bun. autoritar, care s-a 
Încheiat cu spectaculosul gal 
al tal HagL la capătul unei ac
țiuni peraocale hotărite. „tri
colorii* au părut tentați să 
mențiaă rezultatul printr-un 
Joc dominat — exagerat — de 
prudență. In aceste condiții, 
finlandezii si-au început a- 
saltuL practirfnd adeseori un 
fel de grămadă fotbalistică, cu 
mingi pe sus. .Ja bătaie*. în- 
cerrfnd să forțeze golul prin 
intermediul detentei lor atle
tice. Si astfel avea să vină si 
golul egalizator al lui Li- 
pponen. Echipa noastră a 
bătut ta retragere, chemîn- 
du-și chiar si vârfurile, ceea 
ce a Împiedicat organizarea u- 
ntti joc combina tiv. Hagi fiind

deseori singur in avanposturi. 
Plnă spre sfirsitul reprizei, 
finlandezii au revenit me
reu ia atac, profitând si de 
faptul că mingile respinse de 
apărarea noastră le reve
neau mereu, ca urmare a 
jocului pronunțat defensiv al 
liniei noastre de mijloc. Să 
mai menționăm că in aceste 
minute nu au mers nici oa
sele de Ieșire din apărare, 
ceea ce a stimulat intențiile o- 
fensive ale gazdelor.

După pauză, cu precădere 
după vreun sfert de oră. fata 
jocului Începe să schimbe în 
favoarea „tricolorilor*. Ei iși 
valorifică progresiv superio
ritatea tehnică, pe baza u- 
nei condiții fizice care se va 
dovedi, in final, superioară 
masivei formații finlandeze. 
Echipa României mută trep

tat jocul în jumătatea fin
landeză. Sint momentele in 
care apare în joc pregnant 
Klein, care va domina flancul 
sting al terenului. De aseme
nea. Cămătaru pendulează 
mal activ pe latul terenu
lui. dislocind apărarea gaz
delor. evident handicapată de 
acest joc de mișcare. în sfir- 
șit. Iorgulescu devine un ju
cător si de atac, participind 
deseori la construcție. In a- 
ceastă parte a meciului. în 
care fotbaliștii români îsl 
exercită presiunea, vor a- 
părea si ocaziile, cea mal 
mare dintre ele fiind aceea a 
lui Ungureanu. care se va a- 
fla singur, la cîtiva metri, nu-

Eftimie IONESCU

(Continuare tn pag. 2-3)

De mai multi ani, fiecare 
dintre finalele marii competiții 
naționale ,Daăada“. generoasă 
si mobilizatoare inițiativă a 
secretarului general al parti
dului nostru. tovarășul 
MCOLAE CEAUȘESCU. se 
constituie intr-o frumoasă reu
șită a sportului de masă si de 
performanță, contribuind la dez
voltarea de ansamblu, la avân
tul impetuos al mișcării spor
tive românești. Aceste adevă
rate sărbători ale sportului 
s-au desfășurat si sînt in plină 
desfășurare, la această a 4-a 
ediției a .Daciadei*. sub sem
nul Anului Internațional al 
Tineretului, reunind mii de 
participant! din rindul milioa
nelor de concurenți prezenți la 
startul întrecerilor disputate In 
etapele anterioare ale compe
tiției.

Manifestări de amploare deo
sebită. cu importante semnifi
cata. Întrecerile .Daciadei*

LA ÎNCEPUT DE DRUM ÎNTR-O NOUĂ EDIȚIE A „CUPEI DAVIS“
Secvențe de pregătire ale 
reprezentativei naționale 

de tenis
Cu Ștefan Georgescu, pe « 

bancă a „centralului" de la 
Progresul, într-o frumoasă di
mineață de început de vară.. 
Discutăm — bineînțeles — te
nis. Lucruri noi din lumea 
„sportului alb". dar și altele 
vechi, amintiri ce revin tn me
morie, tocmai aici, în jurul 
acestui dreptunghi de zgură 
roșie, care a văzut atitea apri
ge dispute ale campionilor ra
chetei. Și atitea frumoase vic
torii înscrise în palmaresu1 
echipei noastre naționale.

— De cite ori ai fost căpita
nul nejucător al reprezentativei 
României tn „Cupa Davis" ?

— Fără falsă modestie, cred 
că dețin un record în tenisul 
nostru. Am la activ 17 meciuri !

— Acum va fi al 18-lea, săp- 
tămina viitoare, la Istanbul, in 
intilnirea cu Turcia — îl com
pletăm, în debutul dialogului 
nostru. $i, si ne amintim încă 
o dată, ai condus echipa in 
două mart finale...

De la ultima, cea de la 
București, au trecut 13 ani. la- 
tă-l acum, pe același antrenor, 
la cirma unei noi formații,

în alergare spre... forma maximă, tenismanii lotului reprezen
tativ (de Ia dreapta) : A. Dîrzu, FI. Segărceanu, M. Vanță, A. 
Marcu și M. Comănescu Foto : Iorgu BĂNICĂ
care ne va reprezenta culorile 
in suprema competiție tenisistă. 
Sint jucători încă tineri, în for
mare, care au nevoie de sfa
tul st îndrumarea unui condu
cător iahnic cu experiență. Așa 
cum rute profesorul Ștefan 
Georgescu.

ll «rdem la lucru. Florin 
Segârceamt fi A.-«*e riVzu 
șchimbi k, .-«ren arpre.

intr-un set „cu temă". Mihai 
Vanță și Marius Comănescu 
parcurg alături repertoriul exer- 
cițiilor de pregătire fizică. 
Adrian Marcu „sprintează" spre 
cabinetul medical, pentru un 
tratament de aeupunctură, ca-

Radu VOIA

(Continuare tn pag. 2-3)

33 DE FINALE PE ȚARĂ 
ÎN CADRUL „DACIADEI"!

programează in această lună 
un număr-record de finale pe 
tară : 33 (18 la sportul de
masă si 15 la cel de perfor
manță), reliefînd locul fruntaș 
pe care acestea le ocupă între 
principalele acțiuni sportive din

tara noastră, dedicate Anului 
Internațional al Tineretului. Să 
facem si sublinierea că ma-

Don GARLEȘTEANU

(Continuare tn pag. 2-3)

Sîmbâtă și duminica, la Constanta:

ROMÂNIA — CEHOSLOVACIA
LA GIMNASTICĂ FEMININĂ

Simbătă și duminică. Sala 
sporturilor din Constanta, in
tr-o haină nouă, găzduiește 
prima întâlnire inter-tări de 
gimnastică feminină din acest 
sezon competitional. meciul 
dintre reprezentativele Româ
niei si Cehoslovaciei. Deși a- 
micală, cu caracter de verifi
care, intilnirea stîrneste. pe 
bună dreptate, un interes ma
jor in rîndurile iubitorilor de 
sport. Mai întîi. pentru că vor 
fi prezente în concurs gimnaste 
de talie mondială, sportive care 
au repurtat. în ultimii ani. 
prestigioase succese internațio
nale. în al doilea rînd. acest 
concurs retine atenția si prin 
aceea că, prevăzînd atît noile 
exerciții impuse, cit si cele 
liber alese, pregătite pentru 
viitoarele campionate mondiale, 
constituie un important test 
pentru ambele echipe si oen- 
tru tehnicienii lor.

Simbătă. în prima zi. de la 
ora 17, gimnastele vor ore-

LAVINIA AGACHE(Continuare în pag. a 4-a)



TINEREȚEA, TALENTUL Șl SIRGUINȚA
VIITORUL. PERFORMANȚEI

Pentru a doua oară con
secutiv — după victoria de 
anul trecut, din Bulgaria, 
acum la București, tel fata 
propriilor suporteri — e- 
chipa Doloistilor juniori a 
României tsi înscrie numele 
în palmaresul „Turneului 
Prietenia*, ta urma 
flîndu-se 
speranțe 
școli de 
Uniunea

*
*

•- 
reprezentativele de 
ale unor reputate 
polo din Ungaria. 
Sovietică Cuba.

Performanta juniorilor se 
suprapune peste un alt tur
neu international, cel de ta 
Tbilisi unde au participat 
cîteva din cele mai bune 
selecționate de seniori din 
lume, victoria revenind pri
mei reprezentative a U.R.S.S. 
și la care echipa noastră 
n-a urcat pe podium. La București, tn piscina parcu
lui Dinamo, juniorul rom&n 
Bogdan Tufan devenea gol- 
geterul competiției (20 go
luri), la Tbilisi, omologul 
său din prima echipă, Vlad 
Hagiu, resimțea nevoia de 
a fi susținut de ceilalți co
echipieri in lupta eu por
tarii adverșl, in 
mult mai grea — 
aduce polo-nl 
printre cele mai 
lume.

Pe stadionul „23 August* 
din Capitală, in decorai de
venit traditional nu numai 
marilor intîlniri de fotbal, 

si reuniunilor atletice de 
nrim rang, ediția jubiliară, 
a XXX-a. a campionatelor 
Internationale de atletism

lnpta — 
de a re- 
rom&nesc 
bune din

ale României era marcată 
de dteva remarcabile per
formanțe, de rezonanță 
mondială ta acest Început 
de sezon ta aer liber. BL 
ea întotdeauna In ultimii 
ani, atletele au dat tonul 
luptei cu secundele șl cen
timetrii (săritorul In înăl
țime Sorin Matei fiind ex
cepția care Întărește re
gula 1) și ea întotdeauna 
in ultimii ani, ta— înălțime 
au fost semifondistele și a- 
runcătoarele de disc. Si 
iată că tinăra Ella Kovacs 
(20 ani), alergătoarea de la 
Deva, care anul trecut intra 
senzațional în marea per
formantă — lăsindu-i pe u- 
nii să vorbească de tatîm- 
plare. de pericolul plafonă
rii. de locuri periferice în 
pregătire... —. reușește a- 
cum o nouă performantă 
senzațională (155.68) pe 800 
m. cel mai rapid timp din 
lume la această oră a nou
lui ciclu olimpic. în urma 
ei. pe pista bucuresteană 
Însăși campioana probei la 
Jocurile Mondiale de sală, 
craioveanca 
caru (si ea 
săritura in 
se teme că 
curs figurau primele sări
toare ale probei olimpice 
de la Los Angeles. Anișoara 
Stanciu și Vali Ionescu, ju
nioara Carmen Sirbu (CJS.Ș. 
4 Buc.) a reușit o promiță
toare săritură (6.79 m — 
nou record national al ca
tegoriei de vârstă), anun-

Cristieana Cojo- 
tinără î). Iar la 
lungime, fără a 
pe lista de con-

tîndu-se ca o reală ope
rantă pentru „europenele" 
din această vară. Si dacă 
Alina Astafeî. săritoarea ta 
înălțime care, la 16 ani, a 
spulberat nu de mult re
cordurile de sală, ar fi e- 
voluat și acum fără trac, 
valorificîndu-si excelentele 
calități atletice, prezenta ti
neretului ar fi avut o mai 
mare pondere în rezultatele 
campionatelor. Revirimentul 
— larg desfășurat — al at
letismului nostru, primă 
disciplină olimpică, nn poate 
veni decît printr-o pregătire 
științifică a tinerilor și foarte tinerilor aspiranți ta per
formanță.

Aflat în preajma majora
tului. elevul sibian Marius 
Gherman, component al cen
trului olimpic de gimnastică 
de la Reșița, sub Îndruma
rea fostului medaliat olim
pic si campion european si 
mondial Dan Green, a cu
cerit la „europenele" de se
niori medalia de bronz la 
bară fixă, devansîndu-si. ast
fel. pe plan sportiv... vîrsta. 
prin maturitate si măiestrie, 
chiar la debutul său într-o 
asemenea mare competiție.

In fond, cu toate aceste 
exemple, „secretul" e nnul 
singur și la indemina tutu
ror celor interesați : ori
unde in țară se intilnesc 
dorința de muncă și capa
citatea profesională a antre
norului. cu puterea de mun
că și entuziasmul juvenil al 
sportivului, acest binom al 
performanței atinge para
metrii inalți ai competitivi
tății internaționale. Azi, 
miine, în acest nou ciclu o- 
limpic, in care echipele 
noastre reprezentative re
simt nevoia schimbului efl- 
etent de generații, infuzia 
de tinere talente trebuie să 
fie la... ordinea zilei.

Paul SLAVESCU

0 NOUA EDIȚIE A n CUPEI DAVIS"
(Urmare din pag. 1)

re-i va reda mobilitatea bra
țului drept. Mai toți revin din 
periplul de turnee peste hota
re la care au luat parte. Lip
sește de la antrenament Mih- 
nea Năstase. așteptat să revină 
de ia Paris. acolo unde se 
consumă ultimele acte ale Ro
land Garros-ului.

— Ce a fost interesant, pen
tru noi la „clasicul* francez ?

— De reținut ar fl, desigur, 
prestația lui Florin Segărceanu 
— spune interlocutorul nostru. 
Nu numai pentru că a trecut 
prin dificila barieră a califică
rilor dar mai ales prin victo
ria din primul tur pe tablou, 
asupra americanului Annacone, 
nr. 25 in clasamentul mondial. 
Apoi, a fost învins de McEnroe, 
care rămîne... McEnroe.

De reținut un amănunt sem
nificativ. tn turul trei la cali
ficări. Segărceanu l-a eliminat 
pe spaniolul Sanchez. Acesta a 
intrat totuși pe tablou, recali
ficat in urma abandonului lui... 
llie Năstase, accidentat. San
chez nu era, insă, un oareca
re. A trecut două tururi In 
competiție, apoi a pierdut in al 
treilea, după ce făcuse zile 
grele lui Wilander-

— Florin joacă la o bună va
loare — consideră Stefan Geor
gescu. Returnează tare, ca tot
deauna. dar și servește bine. 
Cu Annacone n-a cedat 
break-ul timp de 3 ore și ju
mătate. E ceva !

Antrenorul are cuvinte de 
apreciere la adresa lui Andrei 
Dîrzu, ca și pentru Adrian Mar- 
cu. Ultimul — de subliniat — 
învinsese la Miinchen pe sovie
ticul Cesnokov. una din reve-

CELE 4 NOI DIVIZIONARE „A" LA HANDBAL
S-a Încheiat ediția 1984/1985 a 

campionatului Diviziei „B“ (mas
culin și feminin) de handbal. 
După evoluții constante de-a 
lungul celor 22 de etape au pro
movat tn Divizia „A“ : RELONUL 
SAVINEȘTI (din seria I) și ME
TALUL BISTRIȚA (din seria a 
n-a) — la masculin ; RELONUL 
SAVINEȘTI (I) șl C.S.M. SIBIU 
(II) — la feminin. Felicităm pe 
sportivii și sportivele celor patru 
formații pe antrenori șl clubu
rile respective. In mod deosebit 
merită felicitări secția de hand
bal de la Să vin ești care a pro
movat ci> ambele echipe tn pri
mul eșalon valoric.

Rezultatele ultimei etape. MAS
CULIN. Seria I 1 Comerțul Ma
rina Constanța — Dada Pitești

20—23, Relonul Săvinești — C.S.U. 
Galați 24—16. Arctic Gâeștl — 
C.S.M. Borzeștl 26—21, IJJ.U. 
Bacău — A.S.A. Buzău 27—29, 
Celuloza Brăila — Calculatorul 
U.R.U.C. București 32—32. Seria 
a n-a : EJectromureș Tg. Mureș 
— Minaur U Baia Mare 30—32. 
Șulorul Bala Sprle — Metalul 
Bistrița 22—20. FEMININ. Seria I: 
Unirea Alexandria — Trainica Pu
cioasa 26—28. Textila Buhușl — 
Relonul Sâvlneștl 19—24, Vulturul 
Ploiești — I. T. București 17—17, 
Filatura Focșani — Precizia Vas
lui 32—34. Seria a n-a : Gloria 
Bistrița — Tricotextfl Slghet 
33—29. Constructorul Hunedoara — 
„U* Farmeo Cluj-Napoca 21—19, 
C.S.M. Sibiu — Constructorul Ti
mișoara 26—17.

JUCAT» DIN TIMP NUMERELE PREFERATE I

TRAGERE EXCEPȚIONALA
TOTO

BANI.AUTOTURÎSMLEXCURsn
to H.P Bulgărit

FIECARE BILET 
- O SANSA 

DE A OBȚINE :

© AUTOTURISME „DA
CIA 1300", la ambele faze 
ale tragerii

• IMPORTANTE SUME de 
BANI

• EXCURSII IN R.P. BUL
GARIA

Se efectuează 7 extrageri 
în două faze, cu un total 
de 66 numere.

Se atribuie ciștiguri ți 
variantelor cu 3 numere din 
18 sau 24 extrase.

ULTIMA ZI DE PARTICI
PARE :

Sîmbăto 8 iunie 1985.

1

i
lațiile actualului Roland Garros.

— Cum se joacă in general ?
— Valorile se apropie în te

nis — este de părere antreno
rul De pildă, calificările la 
Paris mi s-au părut calitativ 
egale cu primele tururi pe ta
blou. Acolo, unde iau startul 
124 jucători consacrați, ar mai 
avea loc încă cel puțin jumă
tate din acest număr.

— Iar stilurile se apropie și 
ele ?

Răspuns interesant :
— Primează școala suedeză. 

Borg a ieșit din scenă, dar 
jocul lui rămîne mai departe. 
Mult tenis atletic, de solicita
re a rezistenței, cu schimburi 
prelungite și interminabile 
mingi liftate. Ceea ce nu prea 
place publicului...

(...Care ar prefera fantezia și 
patosul unui Năstase de 
10—15 ani — am fi putut 
ga, fără îndoială).

— Dar rigorile acestui 
de mare angajament, pe 
planurile, trebuie să le
noască bine toți cei ce vor să 
urce pe treptele clasamentului 
mondial computerizat. Unde 
sînt înscrise acum nu mal pu
țin de 1 200 de nume. Și unde 
este din ce în ce mai greu să 
pătrunzi I

Este a concluzie utili și pen
tru echipierii naționalei noastre, 
acum la început de drum, in
tr-a nouă ediție — a 74-a — 
in „Cupa Davis*.

acum 
adău-

tenis 
toate 

cu-

„Cupa federației" la baschet (m)

Și in ziua a doua a turneu
lui final al „Cupei federației" 
la baschet masculin, găzduit de 
sala Rapid din Capitală, me
ciurile au avut un ritm de 
„vals", jucătorii fiind preo
cupați mai mult de ceea ce 
vor face... fotbaliștii, ta Hel
sinki. Șl așa. pe căldură mare, 
s-au mai disputat trei partide.

DINAMO 
DINAMO 
(42—55). 
..surori" 
ceva. în 
orădenii. 
pină in 
fost egalați la 79). iar ta final 
bucurestenii. care, 
periclitată victoria, 
tat ceva mal mult 
joc. Baschetballstii 
Criș au început deciși si. sub 
impulsul lui Costin (foarte 
eficace) si al pivotilor Gellert 
și Antochi (care dominau lup
ta sub panouri), s-au distantat 
pe tabela de scor : 21—5 (min. 
6). 33—23 (min. 12), 49—32
(min. 17), iar după 20 de mi
nute aveau un avantaj des
tul de consistent : 55—42. An
trenorul dinamovistilor bucu- 
reșteni. V. Popa, și-a muștru
luit la 
luare, 
să-și 
jucat 
(Braboveanu si 
chis că este 

frumoase

tea 23 (5 X 3 p. dar si 10 in-
Fodor 4. 

Si M. Di-

BUCUREȘTI — 
ORADEA 183—94 

Cele două echipe 
au încercat cite 

majoritatea timpului 
care au condus 

minutul 31 (când au

cercări nereușite). 
Arbitri : P. Pasere
mancea.

I.C.E.D. C.S.Ș. 
REȘTI — C.8.U.
SIBIU 77—67 (44—29). I.C.E.D.. 
cu lotul aproape complet dor
nic de victorie, a abordat me
dul cu aplomb si precizie, 
dlstantîndu-se pe tabela de 
scor. în timp ce studenții în
cercau doar să limiteze pro
porțiile înfrîngerii.

STEAUA — 
REȘTI 66—62

4 BUCU- 
BALANȚA

văzîndu-si 
au for- 

ritmul de 
de oe

Programul 
la ora 15,30 
rești — 
namo 
I.C.E.D.

C.S.U., 
Oradea.

RAPID BUCU- 
(38—33).

Paul IOVAN 
de vineri : de 

Dinamo Bucu- 
Rapid -— Di- 

Steaua —

GRUPA 7-12
MARE.

Echipa locală Î.M.U.A.S.
6 (prin tele-BAIA 

fon).
a obtinut a doua victorie în 
turneul final (locurile 7—12) al 
„Cupei federației", întrecînd 
formația Academia Militară

cu 105—90 i 
nii au conc 
dar în repri 
rente mici, 
patru ori. 
intrecerii. e 
prin precizii 
la semidist 
nacitate in 
cat : Popes 
Mara 23 M 
Ciocian 10. 
tru lnvin 
Zdrenghea 
Șarlă 26. M 
gu 11. Arbit 
Marcel.

într-un mi 
Politehnica 
țese Bucur 
tatea C.S.? 
Napoca 105 
95). în min. 
tificat trei 
ducînd ega 
in prelun 
s-au dovedii

FARUL C 
ȚA - PO1 
UNIREA IA

Andrei CI

pauză elevii, iar la re- 
acestia au început 

aducă aminte că au 
în echipa națională 

David). Tza- 
un baschetbalist 

perspective, lacu ________ _______
fel ca pivoți! Vasilică si Lef
ter.
nii 
(este 
tea _______
tea au început un 
nerecomandat, 
seste mai 
de 3 puncte) si. într-un final 
liniștit.
învins 
scris : 
ier 12,
David 
respectiv 
32 (4 aruncări de câte 3 punc
te). Gellert 16, Szabo 3. Cris-

încet încet, bucureste- 
au redus din handicap 

adevărat că. de par- 
ceaialtă. Costin si Cris- 

„concurs", 
de cine reu- 

multe aruncări

Dinamo București a 
fără probleme. Au _ în- 
Braboveann 
Vasilică 14.

23 pentru
Antochi

33. Lef- 
Tzachis 21. 
învingători. 
16, Costin

1 / k îs

33 DE FINALE P
(Urmare din pag. 1)

joritatea lor (18) vor avea loc 
în Capitală, pe unele dintre 
cele mal frumoase baze spor
tive bucurestene. în perioada 
23—30 iunie, fiind cuprinse, a- 
lături de alte acțiuni de am
ploare. in bogatul program al 
„Săptăminii mondiale a condi
ției fizice și sportului".

Vor avea loc — în București 
și în numeroase iudete — con-

Campionatul Juniorilor șl școlarilor la handbal

TIRGOVIȘTE, 6 (prin telefon). 
In turneul final al Campionatului 
republican al juniorilor și șco
larilor la handbal, spectatorii 
prezenți In Sala sporturilor con
tinuă să asiste la meciuri de 
bun nivel tehnic, echilibrate (mai 
ales In disputele băieților). In 
turneul feminin au fost definiti
vate grupele echipelor care luptă 
pentru locurile 1—4 șl 5—8. S-au 
calificat C.S.Ș Știința Bacău, 
C.S.Ș. Dinamo Brașov (din se
ria I), C.S.Ș. Constanța șl 
C.S.Ș. Viitorul CIuj-Napoca (din 
seria a n-a) — pentru turneul 
locurilor 1—1, precum șl C.S.Ș. 
Rovine Craiova C.S.Ș. Politeh
nica Timișoara (din seria I), 
C.S.Ș. Sibiu și C.S.Ș. C. Dobro- 
geanu Gherea Ploiești (din seria 
a H-a) — pentru grupa 5—8.

Atîț miercuri după-amiază, cît 
șl în cursul dimineții de joi au 
avut loc mal multe meciuri care 
au reținut atenția. Dintre acestea 
oonfrunlanea feminină C.S.Ș. 
Constanța — C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca s-a Încheiat eu re-

zultatul de 29—27 (17—16) pentru 
handbalistele de pe litoral, Învin
gătoarele constitulndu-se lntr-o 
formație mal omogenă. Printre 
marcatoare : Carapetru 10. Mo
leșea, Constantin Stan șl Ale
xandru — cite 4 (pentru Con
stanța) ; Kertesz 12, Petruș 6 
(pentru Cluj-Napoca). La rlndul 
lor, handbalistele de la Bacău, cu 
o pregătire și disciplină tactică 
superioare, * “
(11—11) ta 
la C.S.Ș. 
rezultate.
Baia Mare 
— Moroni 
șoara _ . _ ..
Piatra Neamț — București 30—25 
(19—13). FEMININ : Constanța — 
Ploiești 27—14 (19—5), Sibiu —
Ploiești 23—21 (11—15), Craiova — 
Timișoara 23—21 (14—11).

s-au Impus cu 23—19 
fața colegelor lor de 

Dinamo Brașov. Alte 
MASCULIN : Iași — 
23—24 (11—12), Brașov 
27—27 (14—14), Tlml-

Tg. Jiu 28—24 (14—13),

Vlneri este îl de pauză, 
întrecerile continuă sîmbătă și 

duminică.
Doina STANESCU

„RALIUL ACROPOLE
în „Raliul Acropole", a 

4-a etapă a campionatului 
mondial, desfășurat intre 28 
și 30 mai. s-au prezentat 
la start 117 echipaje, din
tre care cinci din țara noas
tră, toate de la I.A. Pi
tești. pe mașini Dacia 1300. 
Despre semnificația rezul
tatelor obținute de echipa
jele românești, redactorul 
nostru. Alexandru Solomo- 
nescu. a discutat cu STE
FAN VASILE. pilotul cel 
mai bine clasat dintre nar- 
ticipanții români. Se știe că. 
alături de „Raliul Portuga
liei". cel din Grecia este 
extrem de dur — chiar mai 
dificil, dacă ținem seama de 
unele particularități, cum ar 
fi lungimea unor probe de 
clasament, mediile orare ri
dicate si. mai ales, starea 
precară a macadamului — 
așa incit putem aprecia că 
rezultatele obținute de trei 
din cele cinci echipaie ale 
I.A.P. au fost meritorii :

Ștefan Vasile si Ovidiu Sco
bai au obținut locul 3 la 
clasă și 25 la general. Nieu 
Grigoras si Dacian Banca, 
locul 8 la clasă si 35 la ge
neral iar. Gh. Urdea si Cr. 
Dobrin, locul 10 și, respec
tiv. 37. Celelalte două e- 
chipaje, L. Balint cu C. 
Zărnescu și Nicole Quimet 
(Canada) cu I. Mălăut au 
abandonat.

„Traseul, extrem de difi
cil, lungimea unor probe de 
clasament, mediile orare ri
dicate, pe drumuri de-a 
dreptul infernale — ne-a 
precizat interlocutorul —. 
sînt doar o parte a dificul
tăților ce au trebuit depă
șite pentru obținerea unui 
loc onorabil in clasament. 
Din 117 echipaje plecate în 
cursă, doar 41 au trecut li
nia de sosire. Trebuie știut 
că cei clasați înaintea noas
tră la grupa «A», clasa 1300. 
au dispus de motoare To- 
yota-Starlet de 108 C.P. :

cu peste 30 mai multi decît 
ai motoarelor noastre. In 
fine, dacă ar fi să analizăm 
poziția noastră In clasamen
tul general si sub acest as
pect putem fi mulțumiți, 
întrucât toti cei clasați îna
intea noastră au dispus de 
motoare între 130 și 400 
C.P. Noi am dovedit foarte 
buna fiabilitate a Daciilor, 
învingînd echipaje ce au 
condus mașini cu renume". 
„Cum se explică prezența 
într-un echipaj a sportivei 
din Canada 7". „Nicole Oui
met este ziaristă, concu
rează pe mașini Dacia, in 
Canada si. vă spun drept, 
nu -merge» deloc rău. In 
prima probă de clasament 
avea un timp mai bun ca 
al meu. într-a patra a a- 
vut al 4-lea timp, apoi s-a 
spart parbrizul...". „Care a 
fost momentul cel mai greu 
al competiției 7“. „Proba 
«Vitali», de 30 km, jumă
tate urcuș, jumătate coho
rts. unde am abandonat în 
1982. A fost extrem de greu 
să realizez media orară de 
63 km
gropi, care urcă abrupt în 
prima parte și coboară, tot 
abrupt. în partea cealaltă".

pe un drum numai...

cursuri si 
ale U.Tg» 
moviade.wH 
competiții 
si seniorilor 
ială, un e 
mai import 
nele sportr 
cu atribuții 
noastră sp< 
Sîntem sigu 
va fi trecui 
O spunem 
tea organiza 
celor chem, 
cesul acești 
si responsat 
dovadă de 
cum si fan 
această ori 
fac pregăti 
toate aceste 
dicate Anul 
Tineretului!

Finalele 
tuie. în act 
men — in 
pentru nurr 
educație ti 
ștesti si an 
responsabili 
pregătirii 
ror evoW^ 
flecte. în t 
terea caii tăi 
cluburi si 
de perfecții 
si desfăsur 
sporirea con 
tre competii 
voltarea fi: 
păstrarea să

De

Activitatea 
sărituri de 
inaugurată 
portant cor 
niorilor si 1 
„Daciadci* j 
naționale, 
fășoară. de 
nică. la S 
din Capital 
celor mai t 
în 1968 și n 
mai bune 
care Ion Pe 
p&duș, Dai 
Searlat (Lie 
Adrian Che 
tofie, Ilean 
Nicula (C.S.

^DMINISTR/
• Tragere, 

astăzi vineri 
loc In Bucur 
din str. Doi 
cepere de la 
extrase vor 
ora 19 pe pr 
pe programi 
bătă dimine 
pe program 
va urma fl 
DRAGONUL!

CIȘTIGURI 
DIN 31 MAI 
25% — aut< 
cat. 2: 2 vi 
lei șl 15



o

Nea- 
si R.

tat: 
den- 
ersi- 

Clui-
95- 

fruc-

cces. 
cita- 
că a 
suc- 
unea 

dau 
Dre- 
e la

IN
DE

NOUA ETAPA
DIVIZIA
LUPTE LIBERE

so de echipe din Diviziacele
,A* de lupte libere susțin dumi
nică. de la ora 10, întrecerile din 
cadrul ultimei etape (a IV-a) a 
turului competiției. Iată progra
mul complet : SERIA I, la CloJ- 
Napoca : A.s.A. Oradea, Metalul 
I.U.R.T. Lugoj, C.F.R. Timișoara, 
CJS.M. Cluj-Napoca : Reșița S U- 
nto Satu Mare, C.S.M. Reșița, Di
namo Brașov ; Arad : Armătura 
Zalău, Unio Timișoara, Rapid A- 
rad ; SERIA A n-a : la Odozhei: 
înfrățirea Oradea. Lemnarul O- 
dorhel, Steaua. Viitorul Gheor- 
ghenl; Hunedoara: Steagul ro
șa Brașov Mureșul Tg. Mureș, 
Constructorul Hunedoara ; Tg. 
Mureș : Precizia Blaj. C.SJA. Sf. 
Gheorghe, Comerțul Tg. Mureș; 
SERIA A iu-a : la Petrila : 
I.O.B, Balș Jiul petrila, CJS.M. 
Craiova, Voința Cluj-Napoca ; 
Tg. Jiu : Electra București, C. S. 
Tîrgovlște, C.A. Tg. Jiu ; Bucu
rești (în sala Progresul) : Mine
rul Motru Danubiana șl Vulcan 
București ; SERIA A IV-a : la 
Constanța : Viitorul Vaîflui, Hi
drotehnica Constanța, Dunărea 
Galați ; București (in sala Ra
pid) : Nioolina Iași, Forestierul 
Tg. secuiesc, URBIS și Rapid 
București ; Brănești s C, S. O- 
nești, Progresul Brăila. C. S. Să- 
tesc Brănești Ilfov.

PROGRAMUL FINALELOR
In cadrul „Săptăminii mon

diale a condiției fizice si spor
tului", In București vor avea 
loc următoarele manifestări de 
masă și de performantă din 
cadrul celei de a 4-a ediții a 
.Dacladei" :

sportul de masa • Pen
tatlonul atletic școlar, cat, 14—19 
ani (22—23 iunie, stadionul Tine
retului) • concursul de ștafete 
al elevilor la atletism, cat. 14—19 
ani (22—23, stadionul Tineretului) 
O Concursul școlar de selecție la 
atletism pentru tinerii din mediul 
rural, cat. 14—15 ani șl IC—IC ani 
(26—27. stadionul Tineretuhd) • 
Cupa U.T.C. la baschet-băleți, 
cat. 14—19 ani (26—27. sala Flo- 
reasca) • Cupa U.T.C. la hand- 
bal-fete, cat. 14—19 ani (29—30, 
stadionul Tineretului) • Festi
valul ansamblurilor școlare de 
gimnastică ritmică, cat. 14—19 
ani — fete (29—30, sala Agrono
mia) • Festivalul pionieresc de 
gimnastică, clasele n—IV (24—26, 
sala Agronomia) • Campionatul 
școlilor de gimnastică. Clasele 
V—Vm (27—23, sala Agronomia)
• Campionatul școlar de atletism 
pe echipe, Slasele V—Vm (29—30, 
stadionul Tineretului) • Cupa 
pionierului la Înot, cat. I ani 
(29—30 ștrandul Tineretului) • 
Cupa U.G.S.R ta oină (29—30, 
stadionul Tineretului) • Cupa In
dustriei ușoare la handbal, volei 
șl popice — feminin (29—30, sta
dionul Tineretului, Combinatul 
poligrafic „Casa Sein teii-) • Mar
șul factorilor poștali (29—30, traseu 
tn Jurul Combinatului poligrafic 
„Casa Scînteil").

SPORTUL DE PERFORMANȚA.
• „Daciada" la ciclism Juniori I 
velodrom (19—26, stadionul Dina
mo) • „Daciada" la fotbal se
niori — finala „Cupei României" 
șl „Daciada" la fotbal Juniori (23, 
stadionul „23 August”) • .Dacia
da" la sărituri in apă — seniori 
(24—26, ștrandul Tineretului).

în această lună au fost, de ase
menea, programate o serie de fi
nale pe țară la Arad, Craiova, 
Bacău, Ctmpina, Ttrgu Mureș, 
Sibiu, Oradea, Tg. Jiu, Rm. — 
cea. Timișoara și Constanța!

U.T.C.

vn-

Ștrandul tineretului

I este 
im- 
fa- 

alele 
telor 
des-

llui 
rea

belor 
ntre
Le- 

pana 
bstl),
An- 
lana 
feti).

BUNI SĂRITORI (juniori) 
Iozsef Lajcsak, Daniela Popa 
(Crișul Oradea). Siegfried Fre- 
del. Arina Manta (C.S.S Si- 
Mu) Comei Cibu, Vladia Dicn 
(C.S.M, Sibiu).

Pe lingă disputa propriu-zisă 
pentru cucerirea titlurilor, fi
nalele „Daciadei" constituie și 
un bun prilej de verificare a 
pregătirilor efectuate în vede
rea _ competițiilor Internationale 
oficiale ale sezonului, printre 
care balcaniadele de juniori si 
seniori.

Astăzi, de la ora 9,30 (bă
ieții) și de la ora 18 (fetele), 
au loc salturile de la trambu
lina de 1 m.

j
i de 
ivea 
ului 
în- 

rele 
la 

a 23 
îim-

tot 
jexe, 
REA 
ră.
5TO 
ante 
300; 
5.227 
4.057

lei; cat. 3; 14 variante 100% a 
2.785 lei și 78 variante 257» a 696 
lei; cat. 4: 35 variante a 2.666 
lei; cat. 5: 167 variante a 559 lei; 
cat. 6: 357,50 variante a 261 lei; 
cat. X: 2.039,75 variante a 100 ici. 
Report la cat. 1: 22.201 lei. Au
toturismele „Dacia 1300“ au re
venit partlcipanților: Grigor Voi- 
chiță din Abrud, Culi Marioara 
din Arad, Cordescu Petre din 
Craiova, Panaitescu Gheorghe 
din Iași, Miereioiu Petre din Vi- 
tomirești jud. Olt, Columban 
Marin din Videle Jud. Teleor
man și Vitelaru Lucian din 
București.

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

CLASAMENTUL 
„LA ZI"

FINLANDA - ROMANIA 1-1 (1-1)

1. Anglia 5 3 2 0 15- 1 8
!. Irlanda de Nord 5 3 0 2 7-5 6
3. Finlanda € 2 2 2 0-10 6
4. România 4 12 1 6- 4 4
5. Turcia 4 0 0 4 1-15 0

(Urmare din pag. 1)

mai cu portarul. Efortul e- 
chipei va face să fie compen
sată si scăderea de randament 
— în final — a lui HagL care 
a jucat gripat si care, pe dea
supra. a fost tinta unor atacuri 
brutale din partea celor doi 
urmăritori ai săi. Nieminen 
——————— ■

Stadion Olimpic ; teren ca de
nivelări ; timp frumos ; specta
tori — drea 24 000. Șuturi 3 
14—12 (pe poartă 3 7—6). Corn ere: 
10—11. Au marcat : HAGI (nrin. 
7) șl LTPPONEN (min, 26).

FINLANDA 3 HUTTUNEN — 
Lahtinen KIMALAINEN (mi-n. 
79 Peko-nen), Houtsonen. Niemi- 
nen (min. 70 Petaja) — TURU- 
NEN, Rautiainen, Ukkonen, Ika- 
lalnen — LIPPONEN, Rantanen.

ROMANIA : LUNG — Iovan, 
IORGULESCU, Ștefănescu, Un
gurean,: — Rednie, BdlOnl.
KLEIN HAGI — Coraș (mta. 97 
Lăcătuș) Cămătaru.

A arbitrat eu greșeli ÎL Van 
Langenhove (Belgia).

Cartonașe galbene : HOUTSO- 
NEN BCJLDNI.

tă (7, față de 3 Ia poarta lui 
Lung) și de acel 5—2 la cer
nere.

Așadar. echipa României 
obține un rezultat de egalitate, 
care o menține în cursa pen
tru Mexic. Victoria dorită, 
cai e ar fi putut să fie realiza
tă dacă „tricolorii" ar fi 
jucat tot meciul cu dăruirea 
din ultima iumătate de oră. 
nu a fost obținută ! în aceste 
condiții, „tricolorii" au da
toria de a face, de acum în
colo. un parcurs fără gre
șeală. cum se spune, deoarece 
în momentul de fată lu
crurile sînt complicate în 
clasament. chiar dacă e-

chica noastră a ajuns, la ca
pătul primei iumătăti a pre
liminariilor pe locul doi în 
..clasamentul adevărului". Bi
neînțeles că acest „avantaj" 
are două fatete. deoarece el 
va putea să rodească numai 
dacă echipa României va 
putea să obțină cîstig de cau
ză în jocurile pe teren pro
priu. care se dovedesc din ce 
in ce mai dificile. Să sperăm 
că evoluțiile următoare ale echi
pei noastre în continuarea pre
liminariilor vor pomi de 
la cele demonstrate în ultima 
iumătate de oră a meciului, 
care a reușit să acopere. în-

HAGI

tr-o oarecare măsură, dar nu 
să facă uitate, erorile generale 
de după golul lui Haai.

și Houtsonen. In partea a 
doua a meciului, superioritatea 
fotbaliștilor români ■ fost 
„materializată". fin păcate, 
doar printr-un raport fa
vorabil la suturile ne poar-

Turncnl linal dc Juniori

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ,
F.C.M. BRAȘOV Șl OLIMPIA

FILMUL
Echipa noastră începe bine 

meciul. Atacă pe un front larg 
șt chiar tn min. 7 reușește să 
deschidă scorul 3 HAGI ia o ac
țiune pe eont propriu, n driblea
ză pe Klmalainen și Nieminen șl 
șuie-ză eu stîngul. din afara ca
reul ui mingea oprindu-se tn 
vinciul porții lui Huttunen, ră
mas. spectator : 0—1. Conduși 
•ttt de repede pe tabela de scor, 
finlandezii Încep să-și facă tot 
mal des prezența In jumătatea 
noastră de teren. Ei obțin trei 
cernere oonsecutive Intr-un ad
mit (15). rămase insă fără re
zultat. în min. 21 ukkonen exe
cută o lovitură liberă de la 25 m, 
dar mingea trece peste transver
sala porții apărate de Lung. In 
min. 29 Insă la o acțiune pre
lungită de atac a echipei Fin
landei, aceasta reușește egalarea 3 
mingea a ajuns In interiorul ea-

JOCULUI
reuiui la LIPPONEN eare a re
luat-o cu călcilul, balonul a 
lovit mai tatu stilpul din dreapta 
porții Iul Lung (surprins) de 
unde a ricoșat ta plasă : 1—L
Acest gol (aarocos intr-o oareca
re măsură) descumpănește e- 
riupa noastră, care este obligată 
să se retragă in apărare, in- 
eezdnd să stăvilească iureșul nă
valnic al gazdelor. Ratează Rau
tiainen (min. 36 și 38). Apoi, in 
finalul primei reprize. Lung are 
două reflexe salvatoare, respin- 
gtnd In corner două mingi grele 
expediate Pe Llpponen. Jucătorii 
noștri revin in atac și ta min. 43, 
la o pătrundere a lui Rednie, a- 
eesta este faultat la marginea 
careului. Lovitura liberă este 
executată cu măiestrie de Bagi, 
dar Huttunen respinge ea un 
reflex spectaculos.

La reluare. echipa Ftalarxtei

păstrează în continuare Inițiativa 
vreme de vreo 15 minute, după 
care jucătorii noștri încep să con
troleze Jocul și, firesc, apar și 
ocazii favorabile de gol. In min. 
53. Klein — care avea să aibă o 
evoluție remarcabilă în repriza se
cundă — pătrunde pe flancul 
sting, urmează centrarea „la tn- 
tfinire", dar Cămătaru, dintr-o 
foarte bună poziție, șutează slab 
ti imprecis. La poarta cealaltă 
este rândul neobositului Lipponen 
să rateze din apropiere, pentru 
ea în min. 62 echipa noastră să 
treacă pe lingă victorie, șutul 
puternic expediat de Coraș, fiind 
scos, cu genunchiul, din cădere, de 
portarul Huttunen. O imensă o- 
cazle avea să irosească Ungu- 
reanu în min. 73,- minut în care, 
excelent angajat de Iorgulescu, 
a pătruns în careu șl de la nu
mai 6 m (!) a șutat foarte slabi 
Ultima mare situație de gol o în
registrăm ta min. 87, cînd Cămă
taru este deposedat ta ultima 
clipă, cu piciorul de portarul 
Huttunen

SATU MARE - CALIFICATE
IN SEMIFINALE

• A PATRA ECHIPA VA 
FI DESEMNATA ASTAZI

Ieri s-au disputai ultimele me
ciuri, cele decisive, care au de
semnat echipele calificate tn 
semifinalele Campionatului repu
blican de juniori I,

BUCUREȘTI: SPORTUL STU
DENȚESC — C.S.S. „ARIPI" PI
TEȘTI 2—2 (0-2).

Un meci cu final dramatic, Ju
niorii bucureștenl reușind o e- 
galare in extremis, după ce au 
fost conduși eu 2—01 în min. 11 
a marcat foarte talentatul Ion 
Gheorghe, in urma unei acțiuni 
personale pornită de la centrul 
terenului. Au urmat rfteva mari 
ratări ale elevilor lui C. Jurcă 
(Dumitru, Dobre, Graure) ti in 
loc de 1—1, in min. 45 va fi 
2—0 pentru piteștenl prin golul 
lui MihaL Multe minute după 
pauză, „Aripile" au jucat exact. 
dar a venit golul hrf Piperea 
din min. 77 ti speranțele .alb- 
negrilor" au renăscut. Egalarea 
a survenit în min. 97 după o 
Imensă ratare l M L Gheorghe, 
autorul golului fiind fundașul 
Oprișan. Echipa edștigătoare din 
această grupă va fi stabilită as
tăzi prin verificarea — după 
legitimații — a viratei jucătorilor 
celor 3 formații participante. 
(L.D.).

CIMPINA: CEAHLĂUL PIATRA 
NEAMȚ — PROGRESUL VUL
CAN i—i a—î).

Echipa din Piatra Neamț a-a 
dovedit a fi cea mai bună in 
grupa de la Cîmplna. Ea a eta
lat echilibru între compartimen
te și In acest med pe eare l-a 
cîștlgat pe merit. Scored a fost 
deschis, totuși, de bucureștenl 
prin Zamfir, tn min. 19. Goluri
le echipei pregătite de AL Onl- 
ca au fost înscrise de Hanganu 
în min. 30 și 79. (C, Vlrjoghle- 
coresp.).

BRAȘOV: T.C.M. BRAȘOV — 
C.S.Ș. „BANATUL" TIMIȘOARA 
1—0 (1—0).

Joc frumos intre două echi
pe bine pregătite. Au eîștigat 
brașovenii deoarece s-au dove
dit mal hotărițl in ofensivă. Go
lul victoriei a fost marcat ta 
min. 20 de Dumitru, ta arma 
unei lovituri libere de la circa 
20 m. S-au remarcat Hogea, 
Dragomlr șl A. Vasile de la 
F.C.M., Stolcov, Chin șl CuleJ- 
dean de la tlmlșorenL Obțlntad 
maxim de puncte, F.C.M. Brașov 
s-a calificat pentru semifinale. 
(C. Gruia-coresp.).

SIBIU: ȘOIMII T.P.A. — OLIM
PIA SATU MARE 0—2 (0—0).

O mare surpriză! Deși porneau 
favoriți, juniorii slbieni n-au 
reușit nici măcar meciul egal 
care le-ar fi adus calificarea. 
De altfel ei au mizat prea mult 
pe un astfel de rezultat, în timp 
ce sătmărenii au atacat mal de
ciși șl în min. 60 au reușit să 
deschidă scorul prin Balcsa, ta 
urma unei pase primită de la D. 
Ardelean. Același Jucător va În
scrie și al doilea gol. în min. 81, 
la capătul unei spectaculoase 
acțiuni personale. Realizînd trei 
puncte din patru, echipa din Sa
tu Mare va Juca în semifinale. 
(I. Ionescu-coresp.).

Așadar, pentru semifinalele de 
marți și miercuri s-au calificat 
Ceahlăul. F.C.M. Brașov și Olim
pia Sa»n Mare. A patra echipă va 
fi stabilită azi.

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI OE DUMINICA A DIVIZIEI „C
SERIA i : A.S.A. Câmpulung — 

Relonui Săvmeștl : L Dan (Cluj- 
Napoca), Celuloza Bradul Roznov
— Carpațl GMănești : Gh. Pasca 
(Costești), Electro Șiret Bucecea
— Cetatea Tg. Neamț : S. Hluțcu 
(Focșani), Metalul Rădăuți — 
Constructorul lași : C. Stingă 
(Birlad), Zimbrul Șiret — Mine
rul Vatra Dornel : M. Radu (Be- 
clean), Tepro Iași — Avântul Fra- 
tin : T. Goleanu (Galați), Mine
ral Gura Humorului — Explorări 
Câmpulung : M. Bujor (Gh. 
Gheorglțiu-DeJ). Electro Luceafă
rul Botoșani — Șiretul Pașcani 1 
8. Patriciii (Vaslui).

SERIA A D-a : Letea Bacău — 
C-S.M. Borzești : G, Blzlnlche 
(Ploiești). Unirea Negrești — Pe
trolul Molnești : V. Ailenel (Do- 
robol), Minerul Comăneștl — Fo- 
resta Gugeștl : G. Mirică (Brăi
la), Luceafărul Adj ud — Inter 
Vaslui : V. Coman (lași). Lami
norul Roman — Aripile Bacău 3 
V. Lupașcu (Iași), Victoria Tecuci
— Constructorul Flacăra Odobeștl: 
3. Jipa (Buzău), Mecanica Vas
lui — Viticultorul Pandu : V. 
Aurelian (Ploiești), Chimia Mără- 
șești — Textila Buhușl ; S. Băr- 
bosu (Suceava).

SERIA A HI-a : Chimia Brăila
— Arrubhim Mădn : L Dima (Ol
tenița), Delta Tulcea — Portul 
Constanța : L. dueu (București), 
Marina Mangalia — Petrolul Urn
ea : T. lordachl (București), La
minorul Viziru — Voința Con
stanța : T. Dosplnescu (Bacău), 
LM.U. Medgidia — S. I», Tulcea 3 
L Nicutițov (Focșani), Chimpex 
Constanța — Cimentul Medgidia t 
L Neagu (Țăndărel), Progresul 
Isaccea — D.V-A. Portul Galați : 
G. Man caș (P. Neamț), Ancora 
Galați — Avântul Matca 3 C. 
Pleșca (P. Neamț).

SERIA A IV-a : Petrolul Berea
— ISCTP Ulmenl : L Vereș (Sf. 
Gheorghe), Rapid Fetești — 3. N. 
Oltenița : V. Tabără (Ploiești), 
Chimia Victoria Buzău — A.S.A. 
Buzău 3 T. Tănase (Tulcea), Vic-

Pentru Jocurile de fotbal 
dintre echipele STEAUA șl 
F. C. BIHOR (tineret și Divi
zia „A"), care se vor disputa 
ta ziua de 9 iunie 1985, bile
tele s-au pus tn vînzare la 
agențiile C.C.A., pasaj-Univer
sitate, Piața Unirii, Patinoa
rul „23 August", precum șl la 
stadioanele Steaua, Ciulești șl 
Republicii (str. Izvor).

în ziua de 9 Iunie biletele 
se vor vinde la agențiile sus
menționate, precum si la ca
sele stadionului, pînă la orele 
14,30.

CURSURI PENTRU 
ÎNVĂȚAREA ÎNOTULUI

dubui Rapid București fi
ii un ță deschiderea, în ziua de 
10 Iunie a cursurilor pentru 
învățarea înotului. La aceste 
cursuri pot participa copil în
tre 5—15 ani.

Informații — la sediul clu- 
bulud, din Șoseaua G hulești 
nr. 18.

toria Lehllu — Unirea Slobozia: 
Gh. Ionescu (Tlrgoviște), Viitorul 
Chirnogl — Carpațl Nebola i P. 
Peană (București), Olimpia Slo
bozia — Constructorul TCIAZ 
Giurgiu : A. Clrimpel (Galați), 
Victoria Țăndărel — Metalul Bu
zău : M. Doncea (București), 
ICP Bolintin — Dunărea Călărași: 
L Naltan (Predeal).

SERIA A ,V-a : Carpațl Sinaia
— Flacăra roșie București : F, 
Stolcescu (Pitești). Avicola Cre- 
vedla — Minerul Fillpești 3 N. 
Barbu (Constanța), IUPS Chitila
— Abatorul București : D. Cojo- 
eara (Tr. Măgurele), Luceafărul 
București — Vlscof U București: 
A. Bolea (București), Danubiana 
București — Poiana Cîmplna : Z. 
Erdei (Slatina), Tehnometal Bu
curești — Petrolul Bălcol : G. 
Drimbă (Bacău), Chimia Brazi — 
Aversa București : V. Drăgan 
(Constanța). Mecon București — 
Sportul .30 Decembrie" : M. Bă- 
dlcl (Caracal). ICSIM București 
Stă.

SERIA A Vl-a : Chimia Găiești
— Electronistul Curtea de Argeș: 
1. Vonica (Giurgiu), Cimentul 
nenl — Metalul Alexandria: T. 
Veleanu (Craiova), ROVA Roșiori
— Dunărea Venus Zlmnlcea : C. 
Marca (Rm. vncea), Recolta Sto4- 
cănești — Știința Drăgăneștl OM 5 
C. Vasile (București), Progresul 
Corabia — Electrica Tltu : Ad. 
Moroianu (Ploiești), Metalul Mija
— Chimia Tr. Măgurele: A. Tamaș 
(Odorhei), Sportul muncitoresc 
Caracal — Dacia Pitești : T. Lun
ga (Giurgiu), Muscelul dmpukmg
— Textila Roșiori : M. Neagoe 
(Rm. vncea).

SERIA A VH-a : Armătura 
Strebala — Mecanizatorul Simian: 
V. Băjenescu (Timișoara), Fores
tierul Băbeni — Metalul Rm. vn
cea : L, Kelemen (Deva), CJ.R. 
Craiova — Progresul Băltești : L 
Franț (Lugoj), Petrolul Țlclenl — 
Constructorul TCI Craiova 3 G. 
Leonte (Reșița), Dlerna Orșova
— VMtortfl Drăgășanl: V. Lazăr 
(Timișoara), Metalurgistul Sada — 
Electroputere Craiova : M, Nlstt 
(Reșița), Dunărea Calafat — Jiul 
Rovinari : M. Stroe (Pitești), 
A.S.A. Victoria Craiova — Pan
durii Tg. Jiu : P. Roșeală (Plo
iești).

SERIA A vm-a : Unirea Tom
natic — Metalul Oțelki Roșu : D. 
Danci u (Petroșani), C.F.R. Victo
ria Caransebeș — CJTJl. Arad : 
L Glcă (Drobeta Tr. Severin), 
U. M. Timișoara — ObiHd Sin- 
martinul Strbesc : G. Toth
(Alud), C.S.M. Lugoj — Minerul 
Anina : I. Bălan (Craiova), Rapid 
Arad — Unirea sînnlcolau Mare : 
M. Bumbul (Oradea), Victoria I- 
neu — Minerul Oravlța : R, Ho-

zoni (Jibou), Șoimii Strungul Ll- 
pova — Metalul Bocșa : I. Metea 
(Alud). Minerul Moldova Nouă — 
C-S.M. Caransebeș : C, Drulă 
(Tg. Jiu).

SERIA A ix-a : Recolta Saion- 
ta — Minerul Sărmășag : O. Ani 
(Sighet), Constructorul Satu Ma
re — Unlo Satu Mare : I. Bălan 
(Arad), Olimpia Gherla — Victo
ria Cărei : V. Cîrnat (Alud), Oțe
lul orașul dr, P. Groza — Some
șul Satu Mare : R. Vlad (Lipo 
va), Unirea Valea Iul Mihai — 
Voința Oradea : R. cimpeann 
(Arad), Chimia Tășnad — Oașul 
Negrești : Z. Csiszer (Luduș), în
frățirea Oradea — Minerul orașul 
dr. P. Groza : M. Băcioiu (Tg. 
Mureș), Silvana Cehul Sllvaniei
— Minerul Suncuiuș : I. Gher- 
gheli (Bala Mare).

SERIA A X-a : Minerul Băiuț
— Minerul Bala Sprie : I. Mathe 
(Reghin), Minerul Rodna — 
CHIMFOREST Năsăud : I. Enceaa 
(Bistrița), Bradul Vișeu — Cu- 
prom Baia Mare : L. Poroch (Su
ceava) . Mureșul Luduș — ISSM 
Sighet : L Suciu (Cluj-Napoca), 
Minerul Băița — Metalotehnica 
Tg. Mureș : C. Popovid (C. Tur
tii), Electro Tg. Mureș — Oțelul 
Reghin : I. Ivan (Făgăraș), Ener
gia Prundul Bîrgăului — Lăpușul 
Tg Lăpuș : M. Sveduneac (Su
ceava), CJ.L. Mecanica Sighet — 
Minerul Baia Borșa : L. Gyure 
(Satu Mare).

SERIA A XI-a : Soda Ocna Mu
reș — Minerul Paroșeni ; M. Ște- 
ttnoin (Tg. Jiu), Tirnavele Blaj
— Victoria IRA Cluj-Napoca 3 C. 
Dumitru (Brașov), Steaua CJFJL 
CSUj-Napoca — Metalul Alud : A. 
Budal (Sat” Mare), Minerul Cer
tei — Minerul știința Vulcan a 
L. Popa (Arad), Victoria Cătan
— Dada orăștie : T. Petrescu 
(Craiova). Mecanica Alba Iulla — 
Inter Sibiu : A. Strețca (orașul 
<ta-, P. Groza). Metalul Sighișoara
— IMIX Agnita : I. ungureann 
(București), Mecanica Orăștie —■ 
Unirea Ocna Sibiului : I. Medveș 
(Oradea).

SERIA A XlI-a: Viitorul Gheor-
gbenl — Metrom Brașov : M. 
Lupu (Cluj-Napoca) Minerul Bă
lan — Metalul Tg. Secuiesc : NT. 
Dumitrescu (București), Celuloza 
Zămești — Mureșul Toplița : A. 
Crișan (București), Utilajul Fă-

L Cristea
Odorhei -

Cimentul Hoghlz : C. 
(București), Minerud 

Mobila Măgura COdlea: 
(București), Progresul 

- Precizia Săcele : N.
Orghidean (Agnita). Unirea Cris- 
tur — Textila Prejmer : I. Po
pescu (București), Electro SE 
Gheorghe — Nitramonia FăgărașS 
M. Budumeanu (Tlrgoviște),
ICIM Brașov stă.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• IN A TREIA ZI a turneului 

de la Toulon Franța a întrecut 
România cu 2—0 (1—0) prin golu
rile marcate de Padlle (min. 26) 
și Sauz6e <min. 78 — penalty). 
După cum transmite agenția 
France Press-e. „echipa Franței 
s-a impus cu greutate într-un 
meci de bună calitate, jucat in
tr-un ritm alert. Reprezentativa 
României, în ciuda unor faze de 
joc frumos construite, rareori 
l-a solicitat pe portarul francez 
Nadon. Doar Pena a fost mal

periculos, expediind un șut pu
ternic, cu capul“.
• GH. MULȚESCU — DIN NOU 

PE BANCA TEHNICA. Restabilit 
de pe urma operației suferită 
la menise, Gh. Mulțescu re
venit pe banca tehnică a echipei 
Dinamo, ca antrenor secund. Tn 
felul acesta. Iosif Varga își reia 
locul de antrenor la Centrul de 
juniori și copii al clubului din 
Șos. Ștefan cel Mare.



TURNEUL DE ȘAH DIN POLONIA
VARȘOVIA. 6 (Agcrpres). — 

Turneul internațional feminin 
de șah desfășurat în localita
tea poloneză Iwonicz Zdroj a 
fost cîștigat de Bozena Sikora 
(Polonia) cu 9 puncte din 10 
posibile, urmată de compa
trioata sa Halina Majarska —
7.5 puncte. Eugenia Ghindă
(România) — 7 puncte si
Smaranda Boicu (România) —
6.5 puncte.

s-a Încheiat și ultima
MARE COMPETIȚIE HOCHEISTICA

Programat pe durata a T 
partide G.cel mai bun din 
șapte"). meciul final al „Cupei 
Stanley" (campionatul nord- 
american si canadian), ultima 
mare competiție hocheistică 
mondială, a opus formațiile 
Edmonton Oilers si Philadel
phia Flyers. După primele 
cinci jocuri, victoria a revenit 
echipei din Edmonton, care a 
ciștigat de patru ori și, deci, 
nu mai poate pierde. Rezul
tate : Philadelphia — Edmonton 
4—1, 
1—3,
4— 3.
5— 3 
phia

Philadelphia — Edmonton 
Edmonton — Philadelphia 
Edmonton — Philadelphia 
și Edmonton — Philadel- 
8—3.

ROMANIA
(Urmare din pag. 2)

Campionatul european de baschet (m)

IERI, ROMANIA
tele-

Cam- 
bas- 

____ ___  gru- 
reprezentativa Româ- 

a 
una 
ale 
so
ia

KARLSRUHE. 6 (prin 
fon). In ziua a doua a 
pionatului european de 
chet masculin. în cadrul 
pel .A", 
niei a întîlnit pe cea 
U.HS.S, considerată drept 
dintre principalele favorite 
competiției. Baschetbaliștii 
vietid (care învinseseră 
ziua precedentă echipa Fran
ței cu 118—103) au âștigat cu 
100—85 (43—37). Deși întrecută, 
formația română a făcut o 
partidă apreciată de specia
liștii afiatf aici. S-au eviden
țiat din echipa română Ermu- 
raebe, prin precizia in aruncă
rile de la semidistanță. și cu
plul de pivoți Ionescu — Vine- 
reana. An marcat : Ermuracbe 
14. Ioneaea 13. Niculeseu 38,

LA ROLAND GARROS
Pentru prima oară de la în

ceputul actualei ediții a -ta- 
ternationalelor* de tenis ale 
Franței, de la Roland Garroa, 
un med a trebuit să fie În
trerupt din cauza unor rafale 
de oloaie. Este vorba de par
tida din „sferturi* dintre Con
nors li Edberg, care a fost o- 
□cită ia scorul de 6—4, 8—3.
5— 4. După • scurtă Întrerupere, 
medal a-a reluat, victoria re- 
venindu-i lui Connors cu 6—4.
6— 3. T—6. In semifinală Con
nors va juca cu Lendl. iar ta 
cealaltă semifinală se vor to- 
tDwl McEnroe si Wilandd. 
Lendl a dispus de argentinia
nul Jaite ea 6 ■ -4. 6—2, 6—4. 
In turneul feminin, semifina
lele opun pe Navratilova Iod 
Khode-Kflsch (raportul de vic
torii este favorabil cu 11—1 lui 
Navratilova) si pe Evert-Lloyd 
revelației acestui turneu, ar- 
gentinianca. de 15 ani. Ga
briela Sabatini (raportul de 
victorii, 3—0 pentru Evert- 
Lloyd).

Alte rezultate din sferturi :

CEHOSLOVACIA

zenta exercițiile impuse, iar 
duminică dimineața, de la ora 
10. va avea loc concursul cu 
programul liber ales.

In această săptămină. colec
tivul tehnic al lotului nostru 
reprezentativ a programat câ
teva antrenamente de finisare 
la Constanta, la pregătiri fiind 
prezente. între altele, Ecate- rina Szabo, Lavinia Agaehe. 
Laura Culina, Daniela Silivaș, 
Mădâlina Tănase, Eugenia Go
lea, Mariana Tudor. Definiti
varea echipei urmează a fi fă-

cută înaintea startului. Men
ționăm că la Constanta se ■- 
flă si lotul care se pregătește 
pentru Jocurile Mondiale Uni
versitare, din Japonia, care va 

fata 
Sala 
ne- 

tării

evolua demonstrativ în 
spectatorilor prezenti in 
sporturilor. Si dacă va fi 
cesar, în prima echipă a 
vor fi incluse si gimnaste din
acest lot : Dana Dumitru. Mi- 
haela Stănuleț, Tania Boțea si 
Cristina Zelenca, care au ma
nifestat o formă remarcabilă 
in ultima apariție publică. 
„Trofeul Semenicului 
Reșița.

U.R.S.S. 85-100
Cernat 17. Vinereanu 8. Radu
lescu 2, Opșitaru 4, Neiolițchl 
7 pentru România, respectiv 
Kuriinaitis 22, Volkov 5. En
cl en 3, Tarakanov 4, Komicina
12, Lopatov 5, Tikhonenko 8, 
Valters 2, Tkaeenko 7, Iovaisa
13. Sabonin 10, Belostenii 9.
Arbitri : M. Martolini (Italia) 
și Van Renan (Olanda). Arun
cări din acțiune : U.R.S.S. 38 
din 78 (8........................... .......purer te) — 
32 din 59 (6. din 10. de 
3 P) - 54^%; 
bere : U.FLS.S. :
(84JS%), România 
03.7%)

In grupa „B“. 
ten 5 Italia — 
94—79 049—43).

din 14. de cite 3
46,1% ; România : 

cita 
H-
28
M

aruncări
22
15

din 
din

ta
R.F.

Leverkt»- 
Germanta

ÎNAINTEA SEMIfINALELOB
dublu masculin : Nystrom, WL- 
Lander — Giamalva, Willen- 
borg T—8. 8—3 ; dublu femei s 
Navratilova. Shriver — Evert- 
Lloyd. Paradis 6—3. 6—3 ; du
blu mirt; Golea, Prpid — Min
ter. Wader 6—4, 6—4.

Ia primul tur al probei da 
dubiu ta juniori, eunlul Mih- 
uea Năstase, L. Lavalle (Me- 
rtd a dispus de perechea B. 
Mor*. B. Pom Spania! ea 
8-3, 6-1.

ECHIPELE CEHOSLOVACE 
Șl UJLS.S. AU PIERDUT 

IN DEPLASARE

meciuri,

două locuri ; R. F. Germania* L Danemarca 4 3 0 1 8-3 6
Suedia ta Portugalia. Iată clasa* 1. Irtenda 5 2 1 2 4-4 0
menitul : I. Elveția 5 2 1 2 4-0 5
L R. F. Germania 5 5 0 0 16- 4 M 4. UJLSJS. 5 1 2 2 9-8 4
2. Suedia 5 3 0 2 6-4 6 8. Norvegia 0 1 2 2 2-3 4
3. Portugalia 5 3 0 2 3- T 4 Meciurile următoare : Elveția —
4. Cehoslovacia 5 113 6-9 3 Irianda. UA.SJS. — Danemarca,
5. Malta 6 0 1 5 3-26 1 Danemarca — Evețla, Norvegia —

Următoarele

O MARE PASIUNE PENTRU RUGBY
jumătate din suma lui Martens...

LOVITURA CEA MAI DURĂ

(record pentru Turul Spaniei) ce-i fusese data. 
„Pugilistul* Jonkheere a fost și el amendat, dar 
numai cuNu căutațl localitatea St. Mareei pe harta 

Franței că n-o veți găsi 1 St. Marcel este o mică 
așezare, în departamentul Rhone, care numără 
vreo 800 de locuitori. In urmă cu opt ani In 
această localitate a fost înființată o echipă de 
rugby care, doar după un an, a promovat în 
categoria „onoare*, unde activează șl în prezent 
cu bune rezultate. Clubul de rugby din St. 
Marcel are acum, în afara primei echipe, forma
ții de juniori și de copil. In total el ane 130 
de jucători legitimați ! Are, de asemenea, un 
teren foarte bun, cu Instalație de nocturnă, cu 
vestiare și tot ce-i trebuie, dragostea pentru 
rugby a celor opt sute de locuitori fiind de-a 
dreptul impresionantă !

RECORD MONDIAL VOLEIBALISTIC...

de lovituri... 
medului cu 

pentru tripla 
“ a mijlociilor,

CÂnd n-ai ce face, e- 
ventual, te poți apuca 
să dobori un... record 
mondial ! Nu. nu-i o 
glumă și veți vedea de 
ce. Intr-o bună zi, 12 
studenți de la Liberty 
Baptist College din 
Lynchburg (S.U.A.), 
împărțiți în două echi
pe s-au apucat să joa
ce un meci de volei. Șl 
au jucat, au jucat con
tinuu timp de... 81 de 
ore, ceea ce. după pă
rerea

un 
în

inițialilor în ma-

terie, ar însemna 
nou record mondial 
domeniul voleiului. Nu 
știm așa că luăm de 
bună informația pe ca
re am aflat-o dintr-o 
revistă italiană. Deci, 
recordul mondial de 
durată a unui med de 
volei a ajuns la 81 ore! 
Să vedem cine Încearcă 
acum doborfrea lui. în 
fond ce-i chiar atît de 
greu să stal pe teren 
șl să jod acol-o 82—83 
de ore ?!..,

Apropo 
înaintea 
Hagler 
„coroană" 
ia o oonferință de pre
să, Thomas Hearns po
vestea rizînd că lovi
tura cea mai dură pe 
care a primlt-o în viață 
l-a fost dată de tatăl 
său, pe dnd avea 13 
ani șl făcuse nu știm 
ce năzdrăvănie de puș
tan teribil. Nici unul 
dintre adversarii săi 
din ring nu l-a făcut 
să-și... reamintească de

tatăl său ; adică, cu 
alte cuvinte, toți aceș
tia mai mult l-au „mîn- 
gîiat*. Ceea ce n-a mai 
fost cazul cu Hagler, 
care l-a trimis în lu
mea viselor ! Ulterior 
acestui med de coș
mar, Hearns a declarai 
că intenționează să a- 
bandoneze boxul 
tru a se dedica 
matografiei. Acolo 
te că nu va avea
face cu țipi ca acest 
Marvin Ha gler...

pen- 
dne- 
poa- 
de-a

PLANȘELE CU P1NZĂ „ZBOARĂ» PE VALURI
în apropiere de Marsilia.

AMENZI PENTRU NESPORTIVITATE

Pe apele Mediteranei, _ _ ____
a avut loc o competiție internațională de planșe 
cu pînză. Ajutați de „mistralul* care a suflat 
cu destulă putere, pri.mil opt qlasați au izbutit, 
pur șl simplu, să zboare peste valuri și să în
registreze, in final, rezultate superioare recor
dului mondial care era de 30,82 noduri și 
fusese stabilit în Anglia, la Weymouth. Câștigă
torul. Michael Pucher, a fost Tronometrat in 
32,35 noduri, ceea ce înseamnă 59,91 km pe oră. 
Următorii clasați au fost: Deletang 32.17, Mako 
(ambii Franța) 32,03, Bridgman (Anglia) 31,89 
noduri

I

I
I
I
I
I

în
Rene
CU o
deoarece, in mai multe rindurl, el l-a jenat cu 
bună știință pe compatriotul său Noel de jon- 
kheere (care făcea însă parte dintr-o echipă 
rivală), mai ales înaintea și în timpul sprintului 
final dintr-o etapă. în asemenea condiții, evi
dent, Jonkheere n-a putut să-și valorifice șansa. 
După cursă a urmat o mică „ciondăneală" de 

Lpe urma căreia Martens a fost făcut... k.o. 1 Cînd 
și-a revenit în simțiri a aflat și de amenda

recentul Tur ciclist al Spaniei, belgianul 
Martens a fost sancționat de juriul cursei 
amendă foarte mare (70 000 de pesetas)

CHIAR Șl ARBITRII I

I

In Mexic are loc a- 
nual un meci devenit 
tradițional între do-uă 
echipe ale arbitrilor de 
fotbal. Ultima întîlnire 
nu s-a putut încheia 
deoarece nemulțumiți

de o decizie a arbitru
lui de centru, jucătorii 
celor două formații 
s-au luat la bătaie, de 
care n-a scăpat nici 
„centralul"...

Rubrică realizată de Romeo V1LARA

Danezul Elkjaer-Larsen

4

Danemarca, U.R.S.S. — Irlanda, 
U.R.SJS. — Norvegia, Elveția — 
Norvegia. Irlanda — Danemarca,

BONIEK VA PARAȘI 
JUVENTUS

Polonezul Zbigniew Boniek, 
care activează de trei ani la Ju
ventus Torino, a anunțat că va 
părăsi această echipă. El a afir
mat că are trei oferte din par
tea unor formații din Italia " 
una dintr-o altă țară, fără 
specifice care ar fi acestea.

SANCȚIUNI ECHIPELOR 
ENGLEZE DE CLUB

Federația internațională 
fotbal (FIFA) a hotărât, joi, 
cadrul unei reuniuni ținute 
Zurich în Elveția, să excludă _ 
• perioadă nelimitată toate echi
pele engleze de club de la 
competițiile lntercluburi pe plan 
mondial. ca urmare a tragediei 
de săptămină trecută de pe sta
dionul ,,Heysd* din Bruxelles, 
relatează agențiile Associated 
Press, UTT șl France Presse. A-

51 si

coastă decizie nu se referă, insă, 
la echipa națională a Angliei.

★
Federațiile naționale din U.R.S.S„ 

Franța, Cehoslovacia șl Olanda au 
fost anunțate de către U-E.F-A. 
că în noua ediție a „Cupei 
U.EJ'.A." ele pot Înscrie cite trei 
echipe în această competiție, ca 
urmare a locurilor rămase va
cante. după excluderea oelor pa
tru formații din Anglia. Reamin
tim că nid în „C.C.E." și nid 
în „Cupa cupelor", Anglia nu va 
ti reprezentată.

ȘTIRI, REZULTATE
• I.a Tianjin (R. P. Chineză)

selecționata locală a dispus cu 
4—0 (2—0) de o reprezentativă
olandeză.
• Finala turneului din Japonia, 

dintre F- C. Santos și Uruguay, 
va avea loc la Tokio. La turneu 
au mai participat formațiile West 
Ham, Yomura (Japonia), o se
lecționată a Japoniei șl Tigers 
(Malayesia).
• Internaționalul francez Jod 

Bats CF. C. Sochaux), în vîrstă de 
28 de ani, a semnat un contract 
pe trei ani ou actuala finalistă 
a „Cupei Franței", Paris St. Ger
main.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Concurs La Sofia, 

masculin : 200 m — Penalver
(Cuba) 20,96 ; 400 mg — Schmidt 
(RJX3.) 50,52 ; disc — Rigert
(Polonia) 02,10 ; feminin : 400 mg
— Balaszak (Polonia) 55,61 ; disc
— Rands (Cuba) 63,74.

BASCHET ® cea de a 4-a par
tidă dintre echipele „Celtics* 
Boston și „ Lakers* Los Angeles, 
pentru titlul în campionatul pro
fesionist NBL, disputată La Los 
Angeles, a fost câștigată de 
„Celtics* cu 107—105 (59—58) prin- 
tir-un coș marcat în ultima se
cundă ! Lupta pentru titlu se dă 
după sistemul „cel mai bun dim 
șapte*. Pină acum scorul la vic
torii este egal : 2—2.

CICLISM • Cea de a 18-a eta
pă a „Turului Italiei*, Monza — 
Domodossola (128 km), a revenit, 
la sprint, în fața unui masiv 
grup de alergători, italianului 
Paolo Rosola, care l-a devansat 
după o luptă frumoasă, pe elve
țianul Urs Freuler. In clasamen
tul general continuă să conducă 
Hinault (Franța), ordinea fiind 
în general, neschimbată. Este aș
teptată cu interes următoarea e- 
tapă. a 19-a, pe traseul Domo-

dossola — St. 
care vor fi 
Simplon (2006 
(1918 m).

ÎNOT • In _____  ___ ,_____
lor de natațle ale R.D. Germa
ne, care se desfășoară la 
Leipzig, SMke Hoebner a stabilit 
un nou record mondial în proba 
feminină de 200 m bras cu 

:Z&,33 Alte rezultate: feminin: 200 
m liber: Hel-ke Fridrich — 2:00,06; 
masculin t 100 m fluture : Thomas 
Dressier — 56,07; 400 m mixt ;
Dirk Richter — 4:29,93.

POLO PE APA @ Turneul de 
la Choraow a fost cîștigat de 
echipa R. P. Chineze care, în ul
timul med, a învins formația o- 
rașulul Sofia cu 12—6.

ȘAH • In meciul amical din
tre marii maeștri Kasparov șl 
Hilbner scorul este de 4,5—1,5 în 
favoarea Sul Kasparov. Ultima 
partidă, a 6-a, s-a încheiat re
miză la mutarea a 23-a.

VOLEI • Turneu feminin la 
Phenian : Sd. universitară a Ja
poniei — R. P. Chineză (junioare) 
3—1, R, D. Germană — R.P.D. 
Coreeană H. 3—0.

Vincet (247 km) în 
escaladate vîrfurile 
m) și st. Bernard

cadrul camplonate-
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