
S-A ÎNCHEIAT vizita
DE STAT A PREȘEDINTELUI

V

REPUBLICII FINLANDA,

Proletari din toate țările, unițt-vă 1

MAUNO KOIVISTO
portul

$
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

Președintele Republicii So- 
cialiste Romănia, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au reintil- 
nit, vineri dimineața, la Pala
tul Consiliului de Stat, eu pre
ședintele Republicii Finlanda. 
Mauno Koivisto, și doamna 
Tellervo Koivisto.

In acest cadru, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Mauno Koivisto și-an ex
primat deplina satisfacție față 
de convorbirile avute in aceste 
zile la București, 
vidențiat, 
rodnicia 
finlandeze

zone etnografice, au oferit, .__
muzică și joc, • cuprinzătoare 
imagine a frumuseții pertului 
și obiceiurilor noastre popu
lare.

In încheierea vizitei, pre
ședintele Republicii Finlanda a 
semnat in cartea de onoare a 
muzeului.

prin

$
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care au e- 
prin rezultatele l»r. 
intilnirilor româno- 

la nivel inalt, ee 
s-au înscris de fiecare dată ea 
momente de cea mai mare în
semnătate in dezvoltarea ra
porturilor tradiționale de prie
tenie și colaborare 
Romănia și Finlanda.

Președintele Mauno Koivist» 
a adresat incă • dală vii mul
țumiri pentru invitația și pen
tru posibilitatea de a vizita 
România, pentru ospitalitatea 
de care s-a bucurat in timpul 
vizitei sale in țara noastră.

Cei doi șefi de stat au 
hotărit să continue dialogul 
româno-finlandez la nivel inalt, 
apreciind că acesta a avut și 
are un rol determinant in a- 
dincirea continuă a prieteniei 
dintre țările și popoarele noas
tre, in ridicarea la un nivel 
superior a relațiilor de colabo
rare și cooperare româno-fin- 
iandeze.

Convorbirile s-au desfășurat 
in aceeași atmosferă de cor
dialitate, înțelegere și stimă 
reciprocă ee a caracterizat în
treaga vizită a președintelui 

Finlanda in țara

dintre

Teller»»

inalțilsr 
aeropor-

ri- 
•fi-

Republieii 
noastră.

★
v meri dimineața, președin

tele Republicii Finlanda. Mauno 
Koivisto, și soția sa, Tellervo 
Koivisto, impreună cu cele
lalte persoane oficiale finlan
deze, a făcut o vizită la Mu
zeul satului și de artă popu
lară din București.

In " _................. _ ‘
folclorice, reprezentind diferite

timpul vizitei, formații

★
La 7 iunie s-a Încheiat vi

zita de stat întreprinsă in țara 
noastră, la invitația președinte
lui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, de 
președintele Republicii Fin
landa. Mauno Koivisto, impre- 
ună eu doamna 
Koivisto.

Ceremooia plecării 
oaspeți a avut loc pe 
tul OtopenL

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mauno Koivisto. 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Tellervo Koivisto au 
sosit impreună Ia aeroport.

O gardă militară a prezentai 
onorul. Au fost intonate imnu
rile de stat ale României și 
Finlandei, ia timp ee in s 
de salut au fost trase 21 
salve de artilerie. Cei doi 
de stat au trecut, apoi, in 
vistâ garda de onoare.

Inalții oaspeți și-au luat 
mas bun de la persoanele
ciale române aliate pe aero
port.

Președintele Nie»lae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
și-au luat nn călduros rămas 
bun de la președintele Mauno 
Koivisto și doamna Teller»» 
Koivisto.

Au fost salutate, de aseme
nea. oficialitățile care l-au în
soțit pe șeful statului finlandez 
in vizita in țara noastră.

Un grup de copii a oferit 
buchete de flori.

Erau prezenți ambasadorul 
României la Helsinki și amba
sadorul Finlandei la București, 
precum și membri ai ambasa
dei.

La ora 11.30 aeronava prezi
dențială finlandeză a decolat.

i
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„Pornim de la necesitatea ca activitatea de educație fizica și 
sport să fie mai strîns legată de producție, să contribuie la stimularea 
și dezvoltarea energiilor și a capacităților creatoare ale oamenilor mun
cii in munca concretă pentru îndeplinirea sarcinilor de plan in între
prinderi, să asigure participarea activă și nemijlocită a maselor largi de 
sportivi la înfăptuirea politicii generale de dezvoltare economico-socială 
a țârii, de edificare a noii orinduirir

NICOLAE CEAUȘESCU

„EPOCA CEAUȘESCU"-EPOCA CELUI MAI IMPETUOS
AVINT

• • •

AL MIȘCĂRII SPORTIVE ROMÂNEȘTI

Șl PRODUCȚIA Șl SPORTUL
AU CRESCUT DE 10 ORI!

Reportaj la hteprinderea de prospecțiuni și explorări ge&logice Maramureș
Ne aflăm la cunoscuta — si 

vestita, putem spune — între
prindere de prospecțiuni si ex
plorări geologice 
din Baia Mare, 
mai importante 
treorinderi din 
tate deosebite

ne roasă 
tovarășul 
o mină. 
„N-»veti

Maramureș.
una dintre cele 
si apreciate în- 
tară. cu rezul
ta dezvoltarea

mineritului. Secretara 
să așteptăm oină ce 
director, care este la 
va reveni la birou.
grijă, ne asigură... discret că 
atunci cind este vorba de sport 
tovarășul director găsește cî- 
teva minute...". In așteptare, 
începem documentarea : între- 
prinderea are 35 de ani... Do- 
vadă a prețuirii_ activității sale: 
decorarea cu

S; clasa a 
cu cea 
sector...
— circa 

S; geologi.
diți pe

5 mureș...

____ ..Ordinul muncii"
III-a... întreprinderea 

mai mare pondere în 
Colectivul de muncă 
5 000 mineri, 

mecanici s.a.. 
întreg județul Mara- 
PreocuDarea

sondori, 
răspîn-

or in ci-

Pe marginea jocului reprezentativei noastre de fotbal la Helsinki

eală : descoperirea de noi ză
căminte de minerale neferoase, 
cercetări, deschideri de noi 
mine, studii de valorificare.-

Curind a sosit si tovarășul 
director. inginerul Cornel 
Grama. Conduce Întreprinderea 
de circa 25 de ani. fiind. In 
același timp, unul dintre -oa
menii de sport" care a Înțeles, 
de ani. să-și dedice viata — 
nu-i o exagerare ! — cu bune 
rezultate, mineritului și spor
tului din județ. „Ce să vă mai 
spun despre producție 7 — în
treabă. glumind. Am auzit că 
v-ati documentat...". Și totuși, 
discuția alunecă spre activita
tea productivă a întreprinderii. 
Interesant : „Sint întreprinderi 
și exploatări miniere care au 
luat naștere datorită activității 
noastre : 
ș.a.“.

Sugerăm 
cutie : Ce 
20 de ani. _
de al IX-lea Congres al parti
dului ? Și notăm realități deo
sebite : în această perioadă, 
preocuparea permanentă a secre
tarului general al partidului, to-

Borșa, Suior. Ilva

o temă pentru dis- 
au însemnat ultimii 
răstimpul de la eel

COMPORTĂRI TOTAL DIFERITE ÎN CELE DOUĂ REPRIZE
• Cum ți de ce s-a produs dereglarea din prima parte o intilnirii • „Antidoturile" pentru 

„grămezile deschise* finlandeze n-au mai fost aplicate • Claritatea in joc a apărut după
pauza • Deficientele semnalate impun serioase reflecții ți o pregătire superioară !

Reprezentativa de fotbal a 
României a încheiat cu un re
zultat egal intilnirea de la Hel
sinki. rezultat care o menține in 
cursa calificării. Ziarele din 
Helsinki erau, in această privin
ță categorice. Cel mai mare ș: 
mai cunoscut dintre ele. »Hel- 
singin Sanomat*. afirma in co
mentariul oartidei câ -egalul 
înregistrat pe stadionul climpic 
a scos biletele de avion din pli
cul echipei noastre. Acum, al 
doilea loc din grupă si-1 dispu
tă reprezentativele irlandei de 
Nord și României*. Comentate 
rul finlandez aprecia, astfel că 
pierzînd un punct pe teren pro
priu. elevii lui Kuusela au ajuns 
acum la 0 In .clasamentul ade
vărului*. situație De care cu 
greu ar mai putea-o îndrepta. 
Sub acest aspect, al matematicii 
pure, egalul din jocul de joi con
stituie pentru selecționata roas- 
tră un punct in contul acumu
lărilor în jocurile din deplasare 
(reprezentativa României este si 
ea acum la • în acest clasament) 
și naște obligația de a efectua, 
tn continuare, un traseu fără

Eftimie IONESCU

(Continuare in mo 2-3)
Hagi. principalul animator al primelor 10 minute, mereu intre 
doi advertari Foto : Aurel D NEAGU

MIINE, ETAPA A 32-a A DIVIZIEI „A “ DE FO TBAL “
PBOGBAMUL ȘI ABBITBU

Pifesti : F. C ARGEȘ - F. C BAIA MARE
(M. Salomir — Cluj-Napoca ; I Caraman — Oradea șl V. 

Anton: — Iași)
București : DINAMO - „POLI* TIMIȘOARA
(S. Necșulescu ; I Tin ase — ambii lin Tirgoviște si S Ro- 

tărescu — Iașii
Stadionul Dinamo

Ploieștii 
Stadionul Steaua de la ora 17,45

Hunedoara: CORVINUL - CHIMIA RM. VILCEA
(I. Velea : D Drăcea — ambii dir? Craiova și M. Nicutescu — 

București)

laș' : POLITEHNICA - JIUL PETROȘANI
(D. Petrescu ; N Voi nea și P Balaș — toti din Bucureștii
București : STEAUA • F C. BIHOR
(Al. Mustățea : D. Crolan — amt,!! din Pitești și Fl Popescu —

varășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
pentru 
materii 
muncii 
tivitate, 
nul acordai întreprinderii pen
tru îndeplinirea obiectivelor 
propuse au dus la rezultate 
deosebite : in ultimii 20 de ani, 

a
s-au 
cer

dezvoltarea bazei de 
prime, îmbunătățirea 

in acest sector de ac- 
îndrumările și spriji-

întreprinderii 
circa 10 ori, 
metodele de 
descoperit noi ză- 

expioatare.

activitatea 
crescut de 
diversificat 
cetare, s-au 
căminte de

Intre timp au sosit econo
mistul Alexandru Lazăr. șeful 
biroului nlan-dezvoltare. si in
ginerul Radu Cotetiu. directo
rul tehnic al întreprinderii — 
președintele si. respectiv, vice
președintele Asociației sportive 
Explorări Baia Mare. Evident 
discuția ia caracter sportiv, la 
care directorul C. Grama par
ticipă cu Însuflețire: „De la 
bun început am simțit nevoia 
de sport. Nu-i de mirare că 
in 1950 a luat ființă intreprin-

Modesto FERRARINI

(Continuare tn pag. 2-3)

După „Tgrnnil O NOUĂ GENERAȚIE
Prietenia"
a polo DE JUCĂTORI PROMITE...
Desfășurată in condiții ex

celente. in piscina din parcul 
sportiv -Dinamo" din Capitală, 
a 18-a ediție a „Turneului 
Prietenia" la oolo s-a incheiat 
cu un frumos succes al selec
ționatei de juniori a tării 
noastre (sportivi nâscuti in •- 
nul 1967 și mai tineri). Este 
oentru a treia oară de la În
ființarea acestei importante 
competiții internaționale de 
oolo cind reprezentanții Româ- 
liei isi înscriu numele printre 
ristigâtori. Succesul repurtat in 
acest an este cu atit mal dă
tător de speranțe oentru 
.schimbul de miine" al poiou- 
'ui românesc, cu cit el a fost 
ibtinut a doua oară consecutiv 
Jupă victpria de anul trecut 
in Bulgaria. Este, așadar, o 
consecință logică a suflului 
nou întronat. In specia! te 
'ee- ee privește pregătirea 
sub toate aspectele, a celor ma! 
tineri dintre jucătorii noștri de 
polo.

Să ne explicăm. In primul 
rînd. succesul de anul trecut 
intr-o formulă de echipă re
lativ nouă ; apoi, asa cum sub
liniam la timpul potrivit fe
derația de resort a înscris, in-

Craiovo : UNIVERSITATEA - F.C.M BRAȘOV
(B. Matei ; J Grama si I V Teodorescu — toti din București) 
Bacău : SPORT CLUB - RAPID
(V. curt — Medgidia : R. Nlooară — Tulcea și D. Buciuman — 

Timișoara)
Buzău: GLORIA - A.S.A. TG. MUREȘ
(M Constantinescu ; M Lică — ambii din București si M

Axente — Arad)
Slatina: F.C. OLT - SPORTUL STUDENȚESC
(Cr. Teodorescu — Buzău : Al. Ganea — Slobozia si Ad Po- 

- rumboiu — Vaslui)

Partidele vot începe la ora 18, cu excepția celei de pe 
stadionul Steaua

spirat această echipă, pregă
tită de Alexandru Bădiță și 
Eugen Georgescu, la „Trofeul 
Carpați". desfășurat în primă
vara acestui an la PitestL 
S-a vădit atunci că juniorii au 
jucat de la egal cu echipe na
ționale de seniori.- s-au anga
jat intr-o luptă aspră (pentru 
ei) cu parteneri de întrecere 
rodați de mult în cele mai 
dure competiții, efortul ia care 
au fost supuși a fost suportat 
ca ceva firesc, experiența a- 
eumulată fiind, deci, cel puțin 
egală cu strădaniile depuse-. 
In continuare, la sfîrșitul lunii 
aprilie, participind la Sofia Ia 
un turneu international tradi
tional. juniorii noștri s-au cla
sat pe locul IV—V trei par
tide fiind pierdute la limită 1 
de altfel, căderea din tinalu- 
rile de partidă a fost lacuna 
principală atunci. Explicația 
era dată de pregătirea redusă, 
cei mai multi dintre jucători 
avind probleme școlare.

„Turneul Prielenia* din acest 
an a reunit la start echipe va
loroase. viitoare oarticipante la 
„europene* si -mondiale* t 
Cuba. Ungaria. Bulgaria. Uniu
nea Sovietică (deși mult mat 
tinără) Cehoslovacia si Polo
nia. precum si a doua repre
zentativă a tării noastre. Lau
reata ediției bucurestene a a- 
cestei competiții internaționale, 
prima selecționată de juniori 
a României, si-a construit suc
cesul nrintr-o apărare atentă, 
agresivă, dar nu dură. Situa
țiile de inferioritate numerică 
au fost foarte bine rezolvate, 
primindu-se puține goluri. A- 
poi. în atac, poloistii români 
au fructificat în oeste trei

Mihail VESA

(Continuare in pag. I î-a)



I inulele săritorilor juniori

MÎINE SE ÎNCHEIE CAMPIONATUL „Cupa federa

I IU"

REPUBLICAN DE HANDBAL IERI, MECIURI ECHI
AL JUNIORILOR Șl ȘCOLARILOR

Participantii ia finalele „Da- 
cîadei" si ale campionatelor 
naționale de sărituri pentru 
juniori, găzduite de bazinul de 
îa Ștrandul tineretului din Ca
pitală. au debutat ieri cu proba 
de salturi de la trambulina de 
I m. mai outin spectaculoasă 
decît celelalte, dar foarte pre
tențioasă pentru concurenți. în 
cursul dimineții, băieții s-au 
întrecut intr-o dispută in care 
J. Lajcsak a condus după cinci 
sărituri dar la a 
salt și jumătate 
cher) a 
vreme ce 
Petrache. 
D pentru 
aici. I. Petrache. elev în clasa

;rial 
de 
de 
în 
a- 
a- 

3 
în clasament. A. Cherciu si N. 
Lepădus au dat o luptă strînsă. 
cîstigată de primul cu un a- 
vans de numai 65 de sutimi.

Cu prilejul acestei probe, a- 
poi si în cursul după-amiezii. 
la fete, am avut satisfacția de 
a revedea într-o competiție ne 
reprezentanții C.S.M. Cluj-Na- 
poca. antrenați de fosta campi
oană națională Mariana Marc. 
Primind sprijinul secției de

șasea (dublu 
înainte în e-

39.60 p. in 
său direct. I. 

punctat cu 48

obținut 
rivalul 
a fost 
aceeași săritură. De

a IX-a a Liceului indust 
nr. 37 București si Dregâtit 
antrenorul C. Totan. a sărit 
fiecare dată cu exactitate, 
vreme ce J. Lajcsak a mai 
vut citeva ezitări care i-au 
dus depunctări. Pentru locul

ATRACTIVE ÎNTRECERI
Acest frumos început de iu

nie. cu zile călduroase, consti
tuie o invitație permanentă la 
activități sportive în aer liber.

• în Capitală, de pildă, du
minică. ne Stadionul tineretu
lui (de la ora 10). va avea Ioc 
Festivalul sportiv al sectorului 
1. în cadrul acestuia sînt Dro- 
gramate reprize de gimnastică, 
demonstrații de karturi. me
ciuri de fotbal, volei, handbal 
și baschet, un concurs de tir 
și o lectie-model de educație 
fizică.

® Tot în Capitală. „Cupa ti
pografilor" la fotbal va reuni 
reprezentantele tuturor între
prinderilor poligrafice din Bucu
rești. într-o competiție de tra
diție si de mare interes.
• De asemenea. Capitala va 

fi gazda unui mare concurs de

(de 
•ac-

gimnastică a aceluiași club 
unde au fost selecționați 
tualii săritori), actualii repre
zentanți ai C.S.M. Clui-NaDOCa 
au posibilitatea de a reveni la 
nivelul valoric ridicat 
l-au avut, cîndva.

întrecerea feminină 
deosebit de disputată, 
pentru primele locuri 
pind 6—7 săritoare. Titlul a re
venit Arineî Manta (C.S-S. Si
biu, antrenori D. Popoaie și A. 
Găvozdea) cu un avans de 
22,15 p, în vreme ce pentru 
celelalte poziții concurentele 
au fost departajate de difeien- 
țe și mai mici. mergîndu-se 
chiar pină la numai 20 de su
timi (locurile 4

Clasamente : 
1 m. BĂIEȚI : 
(Lie. ind. 37) 
Lajcsak (Crișul) 362.80 p. 3. A. 
Cherciu (C.S.S- Triumf) 356.05 
p. 4. N. Lepăduș (Lie. ind. 37) 
355,40 p. 5. S. Fredel 
Sibiu) 328.90 p. 6. I.
(C.S.S- Sibiu) 291.15 p : FETE : 
1. Arina Manta (C S.Ș. '
353,65 p, 2. Luana Pătac (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 331,50 o, 3. luli- 
ana Nicula (C-S.Ș. Triumf) 
325,45 p, 4. Cristina Lupu 
(C.S.M. Sibiu) 324.30 p, 5. Vla- 
dia Dicu (C.S.Ș. Sibiu) 324,10 
p, 6. Ileana Anghel (C.S.Ș. 
Triumf) 314,60 p.

Dumitru STĂNCULESCU

pe care

a fost 
la lupta 
pattici-

și 5). 
trambulina 
1. I. Petrache 

385.95 p. 2. J.

P.
(C.S.Ș. 
Badiu

Sibiu)

ÎN SPORTUL DE MASA

mici 
Dinamo.

initiat de aso- 
Utilaiul chimic 

participarea ce- 
trăgători de la 

Progresul.

scrimă (sabie) 
ciația sportivă 
București, cu 
lor mai 
Steaua.
Tractorul Brașov, Unirea Iași. 
Voința Slobozia etc. Pe plan
șele instalate în sala Floreasca 
vor urca multi dintre finalistii 
concursului republican demonii
• îa tară rețin 

valul sportului 
va avea loc la 
hova, întrecerile 
Progresul", găzduite de muni
cipiul Bacău. Festivalul voleiu
lui copăcean (satul Copăcel — 
Brașov), precum si meciurile 
din cadrul campionatului șco
lar de atletism-echine cu etape 
la Satu Mare. Reșița. Bistrița. 
Brașov. Rm. Vilcea. Tirgoviste. 
Giurgiu. Tulcea. Ia$i etc.

atenția Festi- 
feminin. care 
Mizil — Pra- 
pentru „Cupa

CAMPIONATELE ȘCOLARE DE ATLETISM
Astăzi (ora 16) și mîine 

9,30) stadionul „23 August" 
gazdă a unei importante 
petiții a atletismului nostru ju
venil. Este vorba de campiona
tele republicane ale liceelor și 
școlilor profesionale, etapa fina
lă, care reunesc întreaga elită 
a tinerelor noastre talente. Nu 
uitam că în acest an are loc la 
București, „Concursul Prietenia", 
iar la Cotbus, în R.D. Germană, 
campionatele europene de ju
niori. între concurenți se află cîțiva 
dintre performerii recentelor „In-

(ora 
este 

com-

Corina Roșioru, 
Maria Pintea etc.

Nicoleta

ternaționale":
Carmen Sîrbu,
• Ella Kovacs. Nicoleta Vor- 

nicu și Niculina Vasile concu
rează în aceste zile la Moscova 
la „Memorialul fraților Zna- 
menski", contînd pentru „Mare
le premiu al IAAF“.
• Resimțindu-se datorită fap

tului că nu a putut dormi două 
nopți dinaintea concursului, Ma- 
ricica Puică a abandonat la ju
mătatea distanței cursei de 10 000 
m de la New York, cînd se afla 
pe poziția a treia.

TIRGOVIȘTE, 7 (prin tele
fon). în campionatul republi
can de handbal al juniorilor 
si școlarilor au fost stabilite 
cele două grupe in turneul 
masculin. Pentru locurile 1—4 
vor evolua : C.S.Ș. Dinamo 
Brașov, C.S.Ș. Minaur Baia 
Mare (din seria I) ; C.S.Ș. Po
litehnica Timișoara, C.S.Ș. Pia
tra Neamț (II). Pentru grupa 
5—8 : C.S.Ș. „M. Eminescu" Iași, 
C.S.Ș. Petrolul Moreni (I) : 
C.S.Ș. Tg. 
resti (II).

Iată și 
(masculin) 
minar ; Seria I : 
— Moreni 16—16 (7—7). 
baliștii din Moreni au 
in această partidă o adevărată 
revelație, ei puțind chiar să 
cîstige disputa : Brașov — Iași 
35—28 (20—15). Seria a II-a : 
Tg Jiu — Piatra Neamț 34—27

Jiu. C.S.Ș. 2 Bucu-

ultimele 
din turneul 

Baia

rezultate 
preli- 
Mare 

Hand- 
fost si

(14—18), Timișoara — București
30—27 (20—11).

Programul ultimelor două 
zile : SÎMBĂTA (de la ora 
8,15) : Craiova — Ploiești. Ti
misoara — Sibiu (feminin. Den- 
tru grupa 5—8) : Bacău — Cluj- 
Napoca. Brașov — Constanța 
(feminin. 1—4). De la ora 14,30 : 
Iași — București. Moreni — Tg. 
Jiu (masculin. 5—8) ; Brașov — 
Piatra Neamț. Timisoara — 
Baia Mare (masculin. 1—4). 
DUMINICA (de la ora 8,15) : 
Timisoara — Ploiești. Craiova 
— Sibiu (feminin, 5—8) ; Bra
sov — Cluj-Napoca. Bacău 
Constanța (feminin. 1—4).
la ora 14 : Moreni — București. 
Iași — Tg. Jiu (masculin 5— 
8) : Baia Mare — Piatra Neamț. 
Brasov — Timișoara (mascu
lin. 1—4).

Dunr/nică, derbyul Steaua - Dine 
câștigătoarea trofeul

De

Doino STANESCU

Cea de-a treia zi a turneului 
final al „Cupei federației" la bas
chet masculin a fost mai agita
tă. După ce în zilele anterioare 
componenții echipelor s-au mai 
pus la punct cu antrenamentele 
prin. . . meciurile susținute. vi
neri după-amiază am urmărit 
partide mai interesante, mai fru
moase.

DINAMO BUCUREȘTI — C.S.U. 
BALANȚA SIBIU 85—74 (47—29).
Bucureș'.enii. cu doar 5 jucători 
(cei tre4 juniori înscriși pe foaia 
de arbitraj n-au intrat în joc de- 
cît sporadic), au mai obținut 
victorie, Dinamoviștii s-au 
lat la conducere imediat 
fluierul de 
Brabovean-u 
menținut la o 
toare" de adversari, 
și David au conlucrat bine, 
realizat și câteva faze ! 
loase, iar Vasilică și 
și-au făcut datoria sub 
panouri.

Au marcat : Braboveanu 27, 
Lefter 12, Vasilică 16, Tzachis 15

o 
insta- 
după 

cu 
s-au 

„liniști- 
G. Tzachis 

au 
spectacu- 

Lefter 
ambele

începere și, 
omniprezent, 

distantă

și David I 
respectiv 
Bleahu 11. 
Bretz 15. 
B. Bănită.

RAPID
70—69 (38-^
lui au reJ 
bun. D ' d 
H. Tursug 
primit red 
radea. Ora 
laxa ți med 
nu s-au | 
șl au înced 
coș. la pa 
substanțial 
luare, oră] 
norii lor, | 
au începu 
ce mai bid 
a devenit

Dupâ 17 etape, in Divizia „A" de popice

IN FRUNTEA SERIILOR — VOINȚA BUCUREȘTI, VOINȚA TG. MUREȘ (f),1 >

GLORIA BUCUREȘTI SIJ »
în campionatul Diviziei „A- de 

popice s-a disputat etapa a 17-a. 
penultima din jocurile in serii, 
urmind ca ultima confruntare să 
aibă loc azi. Iată rezultatele :

FEMININ • VOINȚA BUCU
REȘTI — RAPID BUCUREȘTI 
2400—2456 p d (scor individual 
3—3). Derbyul Capitalei, un ioc 
al ambițiilor, a revenit surprin
zător. formației feroviare, care a 
dispus la un scor destul de con
cludent de campioana țării și 
ciștigătoarea ..Cuoei campionilor 
europeni* pe 1934 ! Cele mal 
bune rezultate le-au avut N neta 
Badea — 433 și. respect :v 
beta Ciobanu — 444. (P. 
ten cu-coresp.) • METROM 
ȘOV — PETROLUL BAICOI 
2263 _
BRAȘOV — C.S.M. 
2330 (4—*). Un joc frumos, 
care brașovencele au fost 
timpul superioare, avind in 
riana Constantin (432) cea 
precisă jucătoare 
ce s-a evid mtiat 
— 412. (C. Gruia

Eiisa- 
Igna- 
BRA- 
*382— 

(5—1) • HIDROMECANICA
----  -------- REȘIȚA 2’20— 

In 
tot 

Ma
mai 

De la reșiten- 
Dorira Stoica 

- coresp.) • 
VOINȚA TIMISOABA — VOINȚA 
TG. MUREȘ 2356 — 2228 (3—3). 
Formația Vmișoreană a învins-o 
la o diferență de 58 d? ..bete" 
pe fruntașa seriei Nord. Cele mai 
bune jucătoare : Dragomir — 427 
și, respectiv. Szasz — 438. (C.
Crețu — coresp.) • LAROMET 
BUCUREȘTI — GLORIA BUCU
REȘTI 2565 — 2592 (2—4) • DA
CIA PLOIEȘTI — CHIMIA RO
MAN 2217 — 2127 (5—1) • VOIN
ȚA ORADEA — DERMAGANT 
TG. MUREȘ 2383 — 2164 (6—9)
• VOINȚA GALATI — VOINȚA 
PLOIEȘTI 2405 — 2318 (4,5 — 1,5). 
Un meci viu dispu-tat. cîștigat pe 
merit de gălățence. care au avut 
în Angelica Vasile (415) cea mai 
eficace jucătoare. De la oaspete, 
cele mai multe popice le-a dobo
rât Constanța Constant’!) — 408.
(Gh. Arsenie — coresp.).

MASCULIN • OLIMPIA
BUCUREȘTI — CARPATI SI
NAIA 4946 — 4873 (4—2). Partidă

AURUL BAIA MARE (m)
frumoasă. în care 
năiană — revelația 
cui 3 in seria Sud) 
la egal la egal cu 
formerul reuniunii 
coară (Carpați) cu 880 popice do- 
borite din 200 lovituri mxte. 
De la gazde s-au impus Marin 
și Tudor, f.ecare cu cite 862 p 
d. (N. Tokacek — coresp.) • 
JILL PETRILA — TEHNOUTI- 
LAJ ODORHEIU SECUIESC 5064— 
4908 (5—1). Principalii realizatori: 
Scorțea — 893 și, respectiv, Mat- 
he — 857. (S. Băloi — coresp.). 
• ELECTROMUREȘ TG. MU
RES — CONSTRUCTORUL TG. 
MUREȘ 5171 — 5139 (2—4). Omul 
„nr. 1“ de la învingători a fost 
și de data aceasta Gh. Silvestru 
cu 916 p d. De la învinși 
remarcat A. Bene — 882 p. 
Albu — coresp.) • C.F.R. 
MIȘOARA — METALUL —
DO ARA 4934 — 4676 (5—1) • AU
RUL BAIA MARE — VICTORIA 
TIMIȘOARA 5595 — 5347 (4—2)
Fruntașa seriei Nord n-a avut 
probleme în acest joc. pe care 
l-a ciștigat la o diferență... 
tronomică. Boariu — 971 p

formația si- 
sezonului (lo- 
— a jucat de 
gazdele. Per- 
a fost Ni-

s-a 
(C.
Ti

ll UN E-

as- 
-a 

fost cel mai bim de la Aurul 
impusiar de la timișoreni s-a 

doar Nyari — 902. (Ov. Nemes — 
coresp.) O GLORIA BUCUREȘTI 
— RULMENTUL BRAȘOV 5197— 
5091 (4—2) • CONSTRUCTORUL
GALATI — VOINȚA BUCUREȘTI 
5167 — 4853 (5—1) • C.F.R.
CONSTANTA — FRIGUL BUCU
REȘTI 4843 — 4468 (6—0). R ME
TALUL ROMAN — PETROLLTL 
CIMPINA 4934 — 4699 (5—1) •
UNIO SAȚU MARE — ----------
TRIA SÎRMEI CÎMPIA 
5134 — 4920 (5—1).

★
„Mini clasa men tele" seriilor, 

aintea ultimei etape (a 
arată astfel : ” '
Sud î
22 p (19277 popice doborîte 
deplasare), 2. Gloria București 20 
p (21830), 3. Rapid București 20 p 
(21609). 4. Laromet București 20

INDUS- 
TURZII

9. Chimia Roman 10
10. Dacia Ploiești 10 p 

— ' VOINȚA
2. Voi-n- 

Elec-

p (19386)... 
p (20132), 
(18353) ; seria Nord : 1. 
TG. MUREȘ 26 p (21943), 
ța Oradea 26 p (19954), 3. 
tromureș Tg. Mureș 20 p (19243... 
9. Mucava-Molid Vama
(18108), 10. bermagant Tg. Mureș 
4 p (20605). MASCULIN — 
Sud : 1. GLORIA BUCUREȘTI 
p (40918), 2. C.F.R. Constanța 
p (40855). 3. Carpați Sinaia 22 
(45072)... 9. Voânța Bueuirești 12 
(44714), 10. Frigul București 0 
(42337). Seria Nord : 1. -------
BAIA MARE 30 p (42534), 2. E1&C- 
tromureș Tg. Mureș 28 p (42039) 
3. Ind. sîrmei C. Turzii 16 p 
(44691), 4. Unio Satu Mare 16 p 
(40248)... 9. Victoria Timișoara 12 
p (45254). 10. Metalul Hunedoara 
12 p (45219).

Echipele clasate pe locurile 1—4 
din fiecare serie vor participa la 
turneul final pentru desemnarea 
echipelor campioane, iar cele de 
pe locurile 9—10 vor retrograda.

BAIA M 
Un fina] 
avut mei 
C.S.S. VII 
— ĂCADB 
CANICA 
După ce I 
aproape d 
nu la difJ 
erau doua 
scorul dd 
reșbeni, c3 
scris un 1 
cînd echid 
perată : 91 
teri : Ilea I

10 p

seria
28
24 
p 
p

AURUL

PRESEL

Săptăm^ 

noare MK 
gradului 
reuni la 
nul de zj 
dealul Șu 
optime p 
pregătire 
printr-un I 
cuprinzînq 
(viraje, d 
și patrula] 
competiția

Mîine, etapa a 15-a în Divizi

STEAUA Șl DINAMO CONTINUĂ „DIALO
Cea de a 15-a etapă a Diviziei 

„A- la rugby programează. în 
cele două grupe, o serie de 
partide de reală atracție, dintre 
care se detașează cele de la Si
biu și Baia Marc, unde evoluea-

ză Steaua] 
pele rănM 
lu. Inters 
întâlniri, c 
Roșie — P(| 
a finalei

CLASAMENTE
ISERIA

1. STEAUA 14 12 1 1 431-118 392. Dinamo 14 11 1 2 270-105 373. Farul 14 9 1 4 318-120 334. CSM Sibiu 14 7 1 6 169-226 295. Grivița Roșie 14 6 2 6 136-127 286. Po-lit. lași 14 6 0 8 144-207 267. Șt. Ba:a Mare 14 6 0 8 78-170 268. Șt. Petroșani 14 5 0 9 132-194 249. Gloria Arad 14 3 0 11 88-287 2010. Rulm. Bîrlad 14 2 0 12 99-311 18
SERIA a II-A

1. CSU SP. STUD. 14 11 0 3 210-109 362. Rapid Ch. Buzău 14 11 0 3 147- 90 363. CSM Suceava 14 10 0 4 222- 69 344. „Poli" Timișoara 14 8 0 6 191-128 305. Mașini Grele Ol. 14 7 0 7 1.14- 97 286. „U" Cluj-Napoca 14 6 0 8 182-155 267 TCInd. Midia 14 6 0 8 119-139 268. Milcov Focșani 14 6 0 8 128-154 269. Metal. Cugir 14 3 0 lil 68-131 2010. Gloria Buc. 14 2 0 12 75-384 18

SPORTUL AU
(Urmare din pag 1)

cunoscută

Sibiu

BP’S

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

HI P I S M

11.50
32,75
71,25

cat. 
cat. 
cat.

3 :
4 :
230

25% 
var. 
var. 
var.

AZI,

a 
60 
5
1

4.196
6.203
2.178
1.001 
lei ;

ȘTE- 
București (la 
IRMA-MARIA 

Neamț (Ia cat.

cat. 
cat.

5 :
6.639,50

în-
18-a), 

FEMININ — seria 
1. VOINȚA BUCUREȘTI 

în

cuirse ale zilei. M. 
a învins cu Coran,EXTRASE LA 

DIN 7 IUNIE;

var. 
var.

var. a 
Cat. M :

7.407,75 var.
505 25 var. a 100

4.694 var. a 40 lei. Cîș-

cat. 
; cat. 
cat. 
: cat.

cat.

lei ; 
lei ;

:x , cat. 
cat. 6 :

a 40 lei
lei

ani", a-
se

se mîn-

Șl PRODUCȚIA Șl

duminică 9 
va avea loc în 
sala clubului din 
nr. 2,

și 13 var. 
o : 
P : 
R :

cat. H : 
cat. I : 
J : 2.083 

: 24,50
L : 655

CRESCUT DE 10 ORI!

dcrea și in 1951 a fost consti
tuită asociația sportivă, a cărei 
activitate a crescut și ea în 
ultimii 20 de ani, lot cam de 
10 ori ! ...Oamenii trebuie să 
facă mișcare în aer liber. Este 
legătură directă între producție 
și sport. Oamenii sini mai să
nătoși, mai puternici, randa
mentul lor este mai mare, sînt 
pasionați... La noi, cu colec
tive dispersate, sportul ajută la 
cunoașterea oamenilor, la îm
prietenirea lor... Sînt satisfacții 
de nebănuit pentru cci ce fac 
mișcare, dar și pentru cei ce 
organizează această activitate.

Cine nu înțelege 
pierde foarte multe 
riile vieții...".

A.S. Explorări este
în țară. în primul rînd dato
rită echipei de volei masculin, 
care activează, de multi ani. în 
cadrul Diviziei „A". înir-o e- 
diție a fost pe locul II, de mai 
multe ori pe locul III. iar de 
patru ori a cucerit „Cupa Bal
canică". Este echipa pe care 
o iubesc si cu care 
drese oamenii muncii din în
treprindere. maramureșenii, iu
bitori ai voleiului. Chiar dacă, 
in ultima perioadă, voleibaliș
tii băimăreni nu mai sînt... 
„fruntea". Se fac eforturi.

aceasta, 
din bucu-

ne-am 
să se

Președintele si vicepreședin
tele asociației ne conving, cu 
dovezi, că predominant la ei 
este sportul de masă. De pildă, 
iarna, se face curent sănius si 
schi, pe vîrful Sliol (mereu 
pleacă grupuri de 20—30 de 
persoane) ; la fotbal si volei 
se desfășoară permanent cam
pionate îndrăgite si viu dispu
tate, Ia care participă 6—12 e- 
chipe reprezentînd „brigăzile" 
întreprinderii (cum sînt numite 
secțiile productive răspîndite 
pretutindeni în județ : Borșa. 
Vișeu, Tg. Lăpuș, Tarna. Ilva, 
Baia Sprie S-a.), alcătuite dună

dat seama, ca lucrurile 
schimbe în bine.

© ASTĂZI este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor la 
tragerea EXCEPȚIONALA LOTO 
de mîine 
Tragerea 
rești, în 
Doamnei 
ora 16.

© TOT 
Și 
Ia 
mîine S iunie, ce 
mai interesante meciuri 
campionatul nostru (Div. 
B) și c<l italian (Div. B).

• ClȘTIGURILE 
SPECIALE —-----
29 MAI 1S85. FAZA I 
1 variantă

var.
25% 
var.

a
a 224 lei ;

iunie, 
Bucu- 

str. 
cu începere de la

ASTĂZI este ultima zi 
pentru depunerea buletinelor 
concursul PRONOSPORT de 

cuprinde cele 
din 

A și

TRAGERII
PRONOEXPRES DIN

Cat. 1 : 
25% a 53.030 lei ; cat. 
100% a 34.405 Iei și 2 
a 8.601 ‘ ' -
a 2.681
679 lei ;

2 : 1 
var.
19,25
76 var,
var.
Var. a 40 lei ; cat. 7 : 197,50 vâr.

a 200 lei : cat. 8 : 3.152,50 var. 
a 40 lei. Report la cat. 1 : 13.858 
lei. FAZA a Ii-a — Cat. G : 
1 var. 100% a 50.000 lei în ca
drul căreia o excursie de 2 

Germană și di- 
’ “ •. 25%

12,50 var.
52 var. a 

a 60 
200 

• lei. 
var. 
var. 
că- 

un loc în 
diferența în 

a 
a 
a 
a

200

FAZA
100% 
căreia 

locuri în R. D. 
ferența în numerar și 2 var. 
a 12.500 lei : ..................
a 2.000 lei ; 
500 lei ; cat. 
lei ; cat. R. 
lei ; cat.
FAZA a IlI-a
25% a 17.500 iei ; cat. N : 
100% a 16.785 lei în cadrul 
reia o excursie de 
R. D. Germană și 
numerar 
lei 
lei 
lei .
lei ; cat. S : 442,75 var. a

cat. T : 
cat. U : 
cat. V : _.. 
tigurile de 50.000 lei au revenit 
următorilor participanți • 
FAN TIANU din ~ 
cat. 1, faza I) și 
CIOCA din Piatra 
G, faza a II-a).

® NUMERELE 
TRAGEREA LOTO 
Extragerea I : 70 8 45 4 16 31 89 
43 33 ; extragerea a II-a : 57 13 
93 5 44 2 46 83 74. Fond total de 
câștiguri : 744. 953 lei. din care 
22.231 lei, report la cat. 1.

@ ClȘTIGURILE TRAGERII 
„LOTO 2“ DIN 2 IUNIE; Cat. 1 : 1 
variantă 100% a 33.282 lei și 3 va- 2 .

3 :
4 :
5: 

6 :

campionatele interne ; tot per
manent. competiții atletice or
ganizate. gen „Cupa Explorări" 
sau cu prilejul zilelor festive ; 
de mult succes se bucură con
cursurile de orientare (firesc : 
sînt atîtia geologi în întreprin
dere) ; foarte frecvente, solici
tate, excursiile si drumețiile ce 
se fac, majoritatea cu fami
liile. la locurile de agrement 
de la Mogoșa, Apa Sărată, ca
bana Usturoi, pe munții Tibleș, 
vîrful Ignișu ; la 
cabilă. preocuparea 
materială. Există 
tenis, de handbal, 
amenajează altele 
Uva, Lăpuș, Vișeu. Valea Bor- 
hutului s a.).

Dar cite alte schimbări în 
bine nu s-au înfăptuit în ul
timii 20 de ani. Și în produc
ție. și în viață, si în sport !

fel. remar- 
Dentru baza 
terenuri de 
de volei, se 
(Baia Mare.

riante 25% a 9.570 iei ; 
6.25 variante a 10.719 lei 
23 variante a 2.913 lei ;
83,75 variante a 830 le 
315 variante a 233 lei ; 
2.01*8:25 variante a 100 iei.

Azi după-amiaza, pe hipodro
mul din Ploiești se va desfășura 
„Criteriul cailor de 4 
Ier ga re semiclasică, in care 
vor întrece viitorii concurenți ai 
derbyului 1985 (dintre care îi re
marcăm pe Bon, Melinte, Hema
tie și Laminor) intr-un handicap 
în care fiecare are șanse de vic
torie.

Reuniunea 
a
M.
N.

de joi după-amiază 
fost dominată de formațiile 
Ștefănescu, G. Popescu și 
Nicolae. toate obțin în d cî e 

două victorii. Cri șan și Oranița, 
din formația N. Nicolae, au rea
lizat victorii spectaculoase, în

O „TROFEUL SPORTUL" — între
cere rezervată realizatorilor de eseuri 
— prezintă din nou (aceiași) doi jucă
tori în fruntea clasamentului : stelistul 
FLORICA MURARIU l-a p-gaJat pe 
ADRIAN PLLOȚSCHI, de la Farul, care, 
accidentat, nu a evoluat miercuri. Am
bii au câte 12 eseuri la activ, fiind ur
mați de T. Coman (Stea.ua) 8, Gh. Flo- 
rea (Farul). C. Florea (Steaua) — frații --------- - -„umăr lingă umăr" —, Doroftei (I'd: 
tehnica Iași), Aldea (Dinamo) dte 5 etc.

In disputa pe echipe : Steaua 60 e- 
seuri, Farul 48, Dinamo 29, CSM 
19, Politehnica Iași 14, Știința Petroșani 
12. Rulmentul Bîrtad 11, Știinta CEMIN 
Baia Mare 7, Gloria PTT Arad 4, R.C. 
Grivița Roșie 3.

Dintre transformeri, cel mai eficace 
este acum Sielian Fodărescu (Dinamo) 
cu 131 punote înscrise, urmat de Ale
xandru (Steaua) M2, Tudose (RC Grivi
ța Roșie) 121 ș.a.m.d.

CRITERIUL CAILOR
principalele 
Ștefănescu 
v’itor canididat la derbyul 1986, 
și Impresia, care a realizat un 
nou și valoros record. Formația 
G. Popescu, cu R. Costică la... 
timonă, a învins cu Suav și R’- 
meț, ambii prezentați în fru- 
moasă formă. Cursa rezervată 2 
anilor a revenit lui Turnir, care 
și-a înșirat adversarii pe drum.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Turnir (Tă-nase) 1:43,7, 2.
Rondes, 3. Gh rlanda. Cota : c-s*. 
1, ord. triplă 33. Cursa a H-a î 
1. R maț (COG'ieă) 1:34,9, 2. Su< 
matra. Cota : oișt. 1, ev. 11. Cursa

a IlI-a : 
2. Samba 
cîșt. 1,83, 
Cursa a 
1:27,3, 2.
Cota : cîș 
182. Curs 
du) 1:32.6 
Cota : cîș 
56. Cursa 
(Sandu) 
Bazna. C 
II-TV-VI 
a VH-a : 
Daciana. 
ord. 10.

Stea.ua


baschet (m) fn turneul de tineret de la Taufon

SPECTACULOASE I „ihilTCf illBi" Id VdrkdHS
ROMÂNIA —URSS 2-1 (1-0)

de

nngători
[alhegy 2, 
lai an 25. 
asere si

frRADEA 
tu meu - 
un 

uevii
ncea 
hamo
but 
fii.
kdemnati 
bș după 

avantaj 
la re
le antre- 
L. Nagy. 
h ce în 
r scorul 
I Ultimele

ioc 
lui 
au 
O- 
re- 

care

trei minute au fost deputate. 
,pe muchie de cuțit* si fero

viarii au câștigat la limită, după 
un meci plăcut, mai aproape de 
ceea ce se cheamă turneul final 
a! ..Cupei federației **.

Au înscris : Mihai 4, 
12, M. Dumitru 6< 
8, Sipos 7. Suciu 25, 1
pentru Rapid, respectiv 
4, An t ochi 
15, Cristea 
mancea și

STEAUA 
(50—15)

Programul ultimelor două zile: 
sala Rapid, SÎMBATA, de la o-ra 
15.30 : Dinamo Oradea — steaua, 
Rapid — C.S.U. Balanța Sibiu, 
Dinamo București — I.C.E.D. ; 
DUMINICA, de la o-ra 8 : Di
namo Oradea — C.S.U. Balanța 
Sibiu. Rapid — I.C.E.D., Steaua — 
Dinamo București.

19.
15.

Dăescu
Gh. Dumitru 

Bănică 8, 
Fodor
Gelert 

Di-
Costin 16. 
Arbitri : M.

O. Vestinian.
— I.C.E.D. 91—74

Poul IOVAN

GRUPA 7-12
telefon), 
văzut a 
ITATEA 

NAPOCA 
A ME- 
UREȘTI.

co n dus 
b drept, 
[ind mai 
ioc, Ia 
i bucu-

a ^n" 
ke, adu- 
krie nes-

Coșge-
21, Pul-

bere 19, Vinasi 18, Crăciun 17, 
de la învingători, respectiv Șariă 
32, Zdrenghea 24. Arbitri : I. 
Marcu și R. Vaida.

în partida I.M.U.A.S. BAIA 
MARE — FARUL CONSTANȚA, 
gazdele au făcut din nou o par
tidă bună și au învins cu 94—81 
(53—43). Coșgeteri : Popescu 
Mara 19 de la învingători, 
pectiv Spînu 24.

POLITEHNICA SPORTUL 
DENTESC BUCUREȘTI — 
LITEHNICA C.S.Ș. UNIREA 
112—75 (59—32).

Andrei CRIȘAN — coresp.

23»
res-

STU- 
PO- 

IAȘI

Miercurea-Ciuc

BORUL CU PLANOARE ULLRAUȘOARE

I se vor 
b. Tere- 
pe pe 
condiții 

ngiu de 
finalizat 
leselecție 
lemînare 
net fix) 
logramul 
ktru vi

neri 14 iunie festivitatea de des
chidere și antrenamente, iar de 
sîmbătă 15 pînă miercuri 19 iu
nie se vor desfășura probele 
concursului.

Pentru acest an calendarul 
competițional la zborul cu pla
noare ultraușoare mai cuprinde 
două întreceri : Concurs de se
lecție pentru lotul național, 17— 
21 iulie, Bunloc — Brașov și 
Concursul național și tentative 
de record, 22—31 iulie, Bunloc și 
Poiana Brașov.
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ATACUL A RIDICAT ȘTACHETA,
DOBORÎT-ODAR APARAREA A

DE DOUĂ ORI
’■ ■ ■

tine- 
Var- 
cum 
pen- 

Cornel 
unde, 

repre- 
fâră 

selec-

Echipa reprezentativă de 
ret a României a plecat la 
kaus hotărîtă să eîștige, 
declar t Înaintea îmbarcării 
tru Finlanda antrenorul 
Drăgușin. Să eîștige acolo 
cu puțin timp în urmă, 
zentativa finică învingea 
replică, cu 3—1. puternica 
ționată a Angliei în preliminarii
le campionatului european. Ti
nerii noștri tricolori au obținut 
pînă la urmă numai un egal. 2—2. 
după 
prin 
ment 
care 
meci, _ __  ____ __
bun jucător al partidei. ATACUL 
ȘI-A FĂCUT. DECI, DATORIA, 
el reușind două goluri în depla
sare, fapt notabil, două goluri 
care au demonstrat, cum remarca 
cronicarul lui „Helsingin Sano- 
mat" „o înaltă tehnicitate", Nu
mai că ACESTE DOUA GOLURI 
N-AU FOST APARATE DE... DE
FENSIVA NOASTRĂ, greșeli in
dividuale permițînd gazdelor să 
marcheze și să egaleze cu cinci 
minute înaintea finalului. Un e- 
gal prețios, totuși, în lupta pen
tru calificare. dar un rezultat 
care i-a 
dreptate, _
Drăgușin și pe ________
Anghel Iordănescu, pentru 
„nu s-au respectat sarcinile în 
defensivă și nu s-a obținut vic
toria meritată care ar fi în
semnat sigur calificarea". De
altfel, maturitatea reprezentati
vei de tineret a României a fost 
subliniată de presa 
ziarul „Ilta Lehtii" 
„echipa României __
mult mai puternică decît ___
a Angliei, ea prestind un fotbal 
de talent și inventivitate".

O victorie scăpată printre de
gete din cauza neatenției unor 
jucători de talent. S ting aci u în 
special, și Belodedici. jucători 
care erau considerați punctele 
de sprijin ale defensivei noastre, 
ei fiind componenți ai lotului li
derului campionatului nostru, 
după toate probabilitățile viitoa
rea campioană. Un egal care a 
demonstrat însă virtuțile jocului 
simplu, gîndit, arma principală 
în fața unui adversar de forță,

ce au condus de două ori 
golurile de mare rafina- 
ale excelentului Văidean, 

avea să primească, după 
cupa destinată celui mai

nemulțumit, pe 
pe antrenorul 

secundul

bună 
Cornel

finlandeză, 
scriind că 

s-a dovedit 
cea

Mandoca între trei adversari la Varkaus.., Și îl va elibera, pen
tru gol, pe Văidean, care își dubla norma

Foto : Aurel D. NEAGU

PE MARGINEA
(Urmare din pag. 1)

nici un fel de inegalitate de 
randament In partidele de pe 
teren propriu care urmează (in 
ordine cronologică), cu selecțio
natele Finlandei (la 23 august) 
și Irlandei de Nord (la 16 oc
tombrie). Or, joi seara, tocmai 
inegalitatea de randament pe 
parcursul partidei a dus la în
registrarea doar a unui rezultat 
de egalitate. Finalul partidei a 
arătat clar că potențialul de joc

mizat foarte mult pe arun- 
lungi de la margine in 
și pe baloane centrate 
viguroșii Tornval, Nisinnen

care a 
cările 
careu 
pentru „ 
Si Juntene. Meciul de la Varkaus 
a însemnat o victorie a maturi
tății și tehnicii in fața jocului de 
angajament fiz»c. Mai lucidă, mai 
abilă, tehnic si tactic, reprezen
tativa noastră a știut să valori
fice puținele contraatacuri. me
ritul principal fiind al inteli
gentului și inepuizabilului Văi
dean. foarte bine servit de Bo- 
zeșan, la primul gol, și de Muj- 
nai, la cel de al doilea. Sigur 
dacă Soare n-ar fi jucat cu 
handicapul unor zile de nepre- 
gătire din cauza unei furunculo
ze iar O. Popescu. recunoscut 
pentru rafinamentul său tehnic, 
n-ar fi rămas accidentat. cu 
toate eforturile doctorului Gh. 
Un tea. atunci forța de atac a ti
nerilor tricolori ar fi fost mai 
mare. Oricum, rămin frumoa
sele goluri ale lui Văidean, .Jucă
tor de tip modern*, cum l-a ca
racterizat antrenorul finlandez
Jukka Vakkila, și, în primul
rind. acest egal realizat de „o 
echipă a României cu mari
șanse de a ciștiga grupa*, cum 
remarca cronicarul lui ..Ilta Sa- 
n ornat*

Acest 2—2 de la Varkaus , în
seamnă. indiscutabil, un succes 
pentru echipa de tineret care a 
preluat „tricoul galben* al grupei, 
în primul rind. pentru că a fost 
obținut in fața unul adversar în 
ascensiune care și-a demonstrat 
valoarea prin acel răsunător 3—1 
cu Anglia și prin forța fizică și 
morală, ea renăscind de două 
ori, miercuri, pe terenul său. 
când părea că va pierde. Acest 
egal de la Varkaus înseamnă al 
patrulea meci internațional al re
prezentativei noastre de tineret 
în acest an ta care n-a cunoscut 
înfrângerea: 1-1 cu Polonia. 1-4 cu 
Turcia, 4-4 cu Anglia (toate a- 
casă, ultimele două ta prelimina
riile europeie). Adică, o victorie, 
trei remize și un golaveraj (4—3) 
care spune mult. Adică, ATACUL, 
atît de criticat pînă acum, a ri
dicat ștacheta, ta timp ce APĂ
RAREA. formată din jucători ex
perimentați. a primit prea ușor 
golurile (și cu Polonia. la 
iești, cînd defensiva noastră 
fost aoseori surprinsă, și 
Finlanda, miercuri). Ceea ce 
seamnă că sînt unele posturi încă 
,,descoperite", pe care antrenorii 
lotului trebuie să le completeze 
cu jucători de valoare. Pentru că, 
dacă, vrem să ne calificăm pen
tru turneul final, de altfel un 
scop realizabil, mai ales după a- 
cest 2—2 din Finlanda, 
cere găsirea 
bune pentru ________ __________T
dreapta și pentru cel de mijlocaș 
stingă, Pascu și Mandoca fiind 
sub cota cerută de nivelul com
petiției. Au crescut ca valoare 
Mezaroș (o frumoasă surpriză 
miercuri) și Bucico, Văidean și-a 
demonstrat valoarea deosebită, 
așa cum a promis, Weisenbacher 
s-a dovedit un fundaș stînga 
bun. iar Mujnai a confirmat în
crederea antrenorilor chiar și în 
nu*" ai cele 30 de minute în care 
a. jucat.’ Se așteaptă ascensiunea 
și în arena internațională a lui 
Bozeman. Belodedici, Stîngaciu, 
după cum trebuie lansată o con
curență pentru fiecare post. 
Pentru că reprezentativa de ti
neret a României are, acum, 
reale șanse de a intra în „formu- 
’a 1 a circuitului european". 
Frumosul egal de Ia Varkaus o 
obligă !

Mircea M. IONESCU

JOCULUI REPREZENTATIVEI
al formației noastre este supe
rior celui demonstrat în prima 
repriză, că victoria era ia în- 
demîna „tricolorilor". Si, totuși, 
pînă la urmă, s-a revenit doar 
cu un punct din capitala Fin
landei. Cu două la activ, sigur 
că drumul spre turneul final 
era mult mai accesibil echipei 
României. Cum și de ce s-a 
înregistrat această „sincopă" în 
comportarea „unsprezecelui" nos
tru reprezentativ, „sincopă* care 
a durat o mare parte din Dri- 
ma repriză?

O LECȚIE UITATĂ PREA REPEDE

Cum probabil îsi amintesc» 
foarte bine telespectatorii, star
tul a aparținut echipei noastre. 
Ea acționa calm, lucid, fără o 
grabă care ar fi stricat treaba 
la ieșirile din defensivă și cu 
atacuri destul de agresive spre 
poarta lui Huttunen. A venit și 
acel minut 7 cu șutul de ridi
cată spectaculozitate și precizie 
al lui Hagi, care a reprezentat 
și deschiderea scorului. în mo
mentele următoare s-a observat 
un început de prudență în mo
dul de a acționa al echipei. 
Apoi, sub o presiune în accen
tuare a adversarului, precizia în 
combinații a scăzut vizibil. Ba
lonul se pierdea după una-dbuă 
pase, flancul sting al apărării 
nu reușea să iasă cu mingi, cla
re spre jumătatea de teren ad
versă. Acolo s-au pierdut multe 
baloane pe care fotbaliștii fin

landezi le dirijau pe partea 
opusă, unde se realiza o supe
rioritate numerică ce obliga pe 
jucătorii noștri să recurgă la 
deposedări în disperare de cau
ză, soldate cu aruncări de la 
margine sau cu cornere în fa
voarea gazdelor. Momente mult 
așteptate și dorite de adversar, 
care practică un gen de „gră
madă fotbalistică deschisă", îm- 
prumutînd un termen din rugby. 
Mijlocașii aruncă la mare dis
tanță, în careul mic advers, din 
repunerile de la margine sau 
din loviturile de colt și acolo se 
reped 5—6 coechipieri care în
cearcă lovitura decisivă. în ase
menea momente s-a uitat parcă 
total lecția mult repetată a mar
cajului exact al adversarului, a 
ieșirilor cu min«i clare, prin 
pase scurte și precise, din apă
rare. De lipsa de luciditate din

Pi- 
a 

cu 
în-

atunci se 
unor soluții mai 
postul de fundaș

NOASTRE

Reprezentativa de tineret a 
României, care a participat ia 
turneul internațional de tineret 
de la Toulon, și-a încheiat me
ciurile joi după-amiază. intil- 
nind la Salerne®, localitate din 
sudul Franței, echipa U.R.S.S. 
Tinerii lotbaliști români au cîș- 
tigat cu 2—1 (1—0) și s-au cla
sat pe locul 5. După cum trans
mite agenția France Presse, „tri
colorii" au dominat din primele 
minute, cînd Lazăr a trimis ba
lonul în ..transversală* (min. 2). 
Rotariu (min. 35) a deschis sco
rul profitînd de o greșeală a 
portarului Kutepov, diferența fiind

apoi mărită -de Lazăr
55), care a șutat din plină cursă. 
Spre sfîrșitui partidei, românii 
slăbesc alura și jucătorii sovie
tici profită, înscriind prin Ka- 
tașvili (min. 78).

Arbitrul francez Michel Vau- 
trot a condus echipele : ROMA
NIA : Zlotea — Lazăr Bucea. 
Ruicea, Topolinschi (min. 53 Ur- 
su) — Ivan, Rotariu, Tănase — 
Bobaru, Pena (min. 7J Țîră), 
Burchel. U.R.S.S. : Kutepov — 
Katașvili, Torili, Sedia, Kolotov- 
kin — Toveiba, Hudojilov. Kuj- 
lev (min. 55 Malaukov) — Moh, 
Tatarciuk, Zeiberliniș.

După „zonele11 turneului final de juniori

ASTĂZI VA FI STABILITĂ
A PATRA SEMIFINALISTÂ

La Cimpina, București, Sibiu 
și Brașov s-au disputat, în zi
lele de 4, 5 și 6 iunie, parti
dele „zonelor" turneului final al 
Campionatului republican de ju
niori I. Au fost meciuri deose
bit de echilibrate, marea majo
ritate a echipelor susținîndu-și 
cu ardoare și tenacitate șansele 
pînă In ultimele minute ale ul
timului meci. Și ce exemplu 
poate fi mai convingător în a- 
cest sens decît grupa de la 
București. în care egalitatea este 
aproaDe perfectă? Iată clasa
mentele celor patru .zone* :

Cimpina :

1. Ceahlăul P. Neamț 2 110 2-13
2. Petrolul Ploiești 2 0 2 0 2-2 2
3. Progresul-Vulcan 2 0 113-41

Deși porneau favorite, Progre- 
sul-Vulean și Petrolul n-au reu
șit să infringă marea ambiție a 
echipei din Piatra-Neamț, care 
a obținut calificarea prin două 
goluri spectaculoase marcate de 
același jucător — un mare ta
lent, Hanganu.

București :
1. Dunărea-C.S.U.
2. Sportul stud.
3. C.S.Ș. „Aripi*

20202-22 
20203-32 
20203-32

Dacă Mărgărit de la Sportul 
studențesc ar fi transformat ul
timul penalty din seria de 5, 
echipa sa s-ar fi calificat. A șu
tat însă în... bară ; și astfel 
Dunărea-C.S.U. și Sportul stu
dențesc au ajuns, situație rari
simă, la egalitate de puncte, gol
averaj, penalty-uri (transforma
te). Și a decis al patrulea cri
teriu, media mai mică a vîrstei 
jucătorilor gălățeni : 18 ani, 10
luni, 178 zile, față de 18 ani, 10 
luni și... 184 zile!?

CLASAMENTUL LA ZI 
AL DIVIZIEI „A"

1. STEAUA 31 22 7 2 66—17 51
2. Dinamo 31 18 10 3 53—29 46
3. Sp. stud. 31 18 8 5 66—27 44
4. Univ. Cv. 31 15 5 11 54—42 35
5. A.S.A. 31 12 7 12 30—27 31
6. F. C. Bihor 31 13 4 14 37—39 30
7. Gloria Bz. 31 11 8 12 46—48 30
8. „Poli" Tim. 31 11 8 12 32—46 30
9. Rapid 31 10 9 12 35—37 29

10. Corvinul 31 13 2 16 47—50 28
11. F.C.M. Bv. 31 12 4 15 31—38 28
12. F. C. Olt 31 12 4 15 32—48 28
13. F. C. Argeș 31 10 7 14 40—35 27
14. Jiul 31 11 5 15 35—51 27
15. Chimia 31 10 6 15 24—47 26
16. S. C. Bacău 31 9 6 16 32—40 24
17. F.C. B. Mare 31 10 4 17 27—42 24
18. Poli. Iași 31 6 8 17 31—55 20

acele momente și de degajările 
la întâmplare au profitat, se în
țelege, partenerii noștri, care au

PAUZA A REDRESAT

în minutele de la vestiar s-au 
reamintit lucrurile „uitate" mul
tă vreme în prima repriză. Fot
baliștii noștri au revenit, după 
numai șapte minute, în teren 
și i-am simțit mai stăpîni, mai 
siguri pe ei. In adevăr, ei au 
devenit, mai cu seamă în ulti
mele 30 de minute, „stăpînii" jo
cului, cum observa căpitanul se
lecționatei finlandeze, Kymalai- 
nen, care adăuga: „așteptam ne
răbdător terminarea partidei".

Mingile n-au mai fost tinute 
exagerat în apărare. Ungureanu 
a pasat mai repede ca înainte. 
Klein s-a demarcat prompt și. 
astfel, jucătorii din fată au avut 
multe baloane clare. Ratările lui 
Cămătaru. Coraș. Ungureanu 
s-au produs în faze "n care cei 
trei nu-1 aveau in fată decît pe 
portarul Huttunen. Acum ve
deam a doua fată a reprezenta
tivei, fața pe care am dori me
reu s-o urmărim. Precizia pase
lor a sporit, exactitatea la mar
caj a anihilat pătrunderile abile 
ale specultativului jucător care 
este acest Lipponen. Cifrele 
parțiale, privind suturile si cor- 
nerele ..actului al doilea", sînt 
edificatoare: 7—3 suturile <5—0 
pe poartă) și â—2 corn erele. 
Dar, coroborată cu pierderea

LA HELSINKI
dominat cu insistcr.îă și au ob
ținut și egalarea în urma aces
tei presiuni.

VIZIBIL SITUAȚIA

unor clare situații de marcare, 
revenirea n-a mai putut împie
dica verdictul tabelei din prima 
repriză, egalitatea. Două repri
ze de consistența și siguranța 
în joc manifestate în a doua 
parte a întîlnirii ar fi asigurat 
obiectivul propus: victoria.

Antrenorii și jucătorii regretau 
mult perioada de dereglare din 
prima repriză. îndată după par
tidă, ea a fost analizată înde
lung (o primă „disecție" s-a des
fășurat chiar în autobuzul care 
îi aducea pe jucătorii noștri la 
hotel, pe micul ecran prezen
tând u-se înregistrări de către 
televiziunea finlandeză, urmărite 
pe televizorul din autocar). S-a 
menționat că această diferență 
de randament dintre cele două 
reprize a mai apărut și în alte 
jocuri și că pentru eliminarea ei 
se cer eforturi în zilele de pre
gătire ale partidelor din noul se
zon. Numai privindu-se cu toată 
SINCERITATEA și CURAJUL 
SCĂDERILE semnalate de peri
oada nesatsfăcătoare din parti
da de la Helsinki, se poate asi
gura nivelul permanent de ma
xim randament pe care jocurile 
cu Finlanda și Irlanda de Nord 
îl pretind spre a se obUiie vic
toriile necesare calificării.

Dar clubul bucureștean a 
înaintat ieri un memoriu la 
F.R.F.. urmînd- ca astăzi să fie 
luat în discuție de forul de spe
cialitate.

Sibiu :

1. Olimpia S. Mare
2. Șoimii I.P.A.
3. „U* CIuj-Napoca

21104-23
21013-32
2 0 1 â 3-5 1

Cea mai mare surpriză a „zo
nelor* 1 S-a calificat echipa cu 
șansa a treia, Olimpia Satu Ma
re, formația pregătită de Iosif 
Kalamar, unul dintre antrenorii 
care se ocupă de multă vreme, 
cu mare tragere de inimă, de 
creșterea copiilor și juniorilor. 
Olimpia s-a calificat pentru că 
a mizat totul pe cartea atacului, 
avînd în loan Palcsa un înain
taș incisiv ; un fel de urmaș al 
luL.. Bolba, cel crescut și lan
sat de același antrenor.

Brașov :

1. F.C.M. Brașov 2 2 0 0 4-0 4
2. C.S.Ș. Banatul 2 10 1212
3. Jiul 2 0 0 2 0-5 0

Echipa brașoveană este sin
gura care a obținut maximum 
de puncte și tot singura care 
va reprezenta în semifinale pri
mul eșalon al fotbalului nostru ! 
Succesul tinerilor jucători de sub 
Tîmpa nu este, însă, întîmplă- 
tor, clubul brașovean acordînd 
tot timpul atenția cuvenită schim
bului său de mîine. Semnificativ 
este faptul că există jucători 
crescuți în pepiniera brașoveană 
în toate reprezentativele actuale 
ale țării : Lăcătuș, Stîngaciu,
Mandoca, Cadar, Avramescu, Dra- 
gomir.

lau.'eițîu DUMITRESCU

ARBITRII ETAPEI 
DE MÎINE

A DIVIZIEI „B“
SERIA I : Prahova C.S.U. Plo

iești — FEPA ’74 Bîrlad : I. Cră- 
ciunescu (Rm. Vilcea), Oțelul 
Galați — Olimpia Rm. Sărat ; 
E. Pătrașcu (București), C.F.R. 
Pașcani — Unirea Dinamo Foc
șani : P. Bogdan (Reghin). F. C. 
Constanța — F.C.M. Progresul 
Brăila : M. Ionescu (Pitești),
Chimia Fălticeni — Petrolul Plo
iești : R. Petrescu (Brașov).
Ceahlăul P. Neamț — Metalul
Mangalia : I. Bîră (Agnita),
C. S.M. Suceava — Dunărea C.S.U. 
Galați : Gr. Macavei (Deva), Me
talul Plopeni •— C. S. Botoșani :
D. Busuioc (Craiova), A. S. Mi-
zil — Partizanul Bacău : Em.
Oțelea (Brașov).

SERIA A Il-a : Minerul Mo- 
tru — Tractorul Brașov : M. 
Gheorghiu (Giurgiu), Automatica 
București — Carpați Mîrșa : M. 
Stănescu (Iași) — stadionul Au
tomatica ; Șoimii I.P.A. Sibiu — 
C. S. Tîrgoviște : I. Igna (Ti
mișoara) , Progresul Vulcan Bucu
rești — I. P. Aluminiu Slatina : 
T. Cruccanu (Tecuci) — stadio
nul Progresul ; Flacăra Autom. 
Moreni — Autobuzul București :
M. Feciorescu (Bacău), Metalul 
București — Chimica Tîinăveni :
N. Gogoașă (Buzău) — stadionul 
Metalul ; Unirea Alexandria — 
Mecanică fină Steaua București : 
Gh. Pop (Suceava), C.S.M. D^o- 
beta Tr. Severin — I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe : V. Cenușe (Constan
ța), Gaz metan Mediaș — Dina
mo Victoria București : Gh. Con
stantin (Rm. Vilcea).

SERIA A Ill-a : F.C.M. U.T.
Arad — Minerul Lupeni : N. Țe- 
nea (Drobeta Tr. Severin), Avîn- 
tul Reghin — Strungul Arad : 
A. Gheorghe (P. Neamț), Gloria 
Bistrița — Mureșul Explorări 
Deva : R. Mușat (București), Sti
cla Arieșul Turda — Unirea Al
ba Iulia : D. Avrigeanu (Bucu
rești), Gloria Reșița — Metalur
gistul Cugir : V. Alexandru
(București), „U“ Cluj-Napoca — 
Olimpia Satu Mare : N. Dir.escu 
(Rm. Vîlcea), Minerul Cavnic — 
Armătura Zalău : V. Maxim
(Iași), C.F.R. Timișoara — C.S.M. 
Reșița : L. Pantea (București', 
Aurul Brad — Ind. sîrmei. C. 
Turzii : Gh. Ofițeru (București).

Partidele vor începe la ora 11.



CAMPIONATUL EUROPEAN DE BASCHET (m)
kaiîlskuhe, 7 (prin telefon), 

întrecerea pentru calificarea .în 
primele opt echipe ale Campio
natului european de baschet mas
culin este deosebit de echilibra
tă. Totuși, în grupa „A“, două 
dintre favoritele competiției, e- 
chipele U.R.S.S. șl Iugoslaviei, au 
obținut victorii în ambele meciuri 
susținute, performanță realizată 
și de dcxuă dintre selecționatele 
dir grupa ,,B“, de la Leverkusen 
(Italia și, în mod surprinzător, 
Bulgaria).

In ziua a treia a campionatului, 
reprezentativa României a jucat 
— In grupa „A“ — în campania 
echipei Spaniei (locul 2 la ediția 

.precedentă a C.E.) care a cîști- 
eat cu 106—94 (51—49). Au mar
cat ; Cer nat 22, Ermurache 19,

Ionescu 16, Niculescu 12, Opșilaru 
11, Marinache 6. Vinereanu 4, 
Szabo 4 pentru România, res
pectiv San Epifanio 22, Martin 19. 
Sihlllo 21. Villecampis 2, Llorente 
6, Jimenez 14, Romay 13. Costa 
8, De La Cruz 1. Arbitri : M. 
Martollini (Italia) și Van Rencn 
(Olanda).

Alte rezultate : grupa „A“ : 
U.R.S.S. — Franța 118—103. Iugo
slavia — Spania 99—83, Spania — 
Polonia 99—97 (52—58), Iugoslavia 
— Franța 110—89 (65—40); grupa 
„B“ : R.F.G. — Olanda 104—79, 
Bulgaria — Israel 78—72, Ceho
slovacia — Israel 93—92 (42—54), 
Bulgaria — Olanda 183—90 (52— 
32), R.F.G. — Cehoslovacia 101— 
83 (45—44).

Sesiunea C./. O. CONFIRIIIIĂ Df PllfSĂ
A PREȘEDINTELUI JUAN ANTONIO SAMARANCH
La. Berlin s-a încheiat cea 

de a 90-a Sesiune a C.I.O.. la 
finele căreia președintele C.I.O., 
Juan Antonio Samaranch, a 
luat parte la o conferință de 
presă. Cu acest prilej, pre
ședintele C.I.O. a făcut unele 
precizări destul de interesante.

Astfel, in legătură cu parti
ciparea sportivilor profesioniști

SEMIFINALELE TURNEULUI DE LA ROLAND GARROS

Martina Navratilova in trei finale I
PARIS, în zilele a 11-a si a 

12-a ale Campionatelor inter
naționale de tenis de la Ro
land Garros au avut loc semi
finalele competiției :

FEMEI : Chris Evert-Lloyd — 
Gabriela Sabatini 6—4, 6—1.
Meci între -reprezentantele a 
două generații : Chris (30 ani) 
Si Gabriela (15 ani), tenismana 
americană impunîndu-se cate
goric în setul al doilea (in pri
mul. de la 5—1 scorul a aiuns

la 5—4 si. apoi, la 6—4). Mar
tina Navratilova — Claudia 
Kohde-Kilsch 5—4, 6—4. Par
tida a fost perturbată de ra
fale de ploaie si de vînt Sim- 
bătă. in finală, se vor intilnl 
Evert-Lloyd și Navratilova. Din 
1973, acesta este al 65-lea joc 
intre cele două tenismane. Na
vratilova a ciștigat S3, dintre 
care 15 în ultimele lor 16 con
fruntări I

BĂRBAȚI : Iran Lendl —

Jimmy Connors 6—2, 6—3, 6—1; 
Mats Wilander — John Mc
Enroe 6—1, 7—5, 7—5.

DUBLU BĂRBAȚI : Glick- 
stein, Simonsson — Edberg. 
Jarryd 6-3, 6-4, 6—1 ; Ed
mondson. Warwick — Nystrom, 
Wilander 6-4. 6-1, 7—5.

DUBLU MIXT : Smith, Gon
zales — Tanvier, Bauer 6—7,
6— 4. 6—4 ; Navratilova, Gunt- 
hardt — Sukova, Suk 6—4.
7— 6,

DUBLU FEMEI : In prima 
semifinală: Navratilova, Shriver 
— Nagelsen, White 6—3, 6—L

la J.O. se încearcă realizarea 
•unor acorduri cu federațiile 
sportive internaționale (hochei 
pe gheată, fotbal si tenis), după 
care se vor face modificări 
Cartei olimpice. S-a precizat că 
există si un termen în această 
privință : 1988, așa că orice
discuții referitoare la regula 26 
nu sînt de actualitate înainte 
de această dată.

Alte decizii ale C.I.O. : s-a 
mărit termenul de răspuns la 
invitațiile adresate de C.I.O. 
pentru participarea la J.O. din 
1988 — de la sase săptămîni 
la opt luni ; în locul directo
rului C.I.O. Monique Berlioux, 
demisionată, a fost numit, pro
vizoriu. elvețianul Raymond 
Gafner ; un comitet alcătuit din 
Berthold Beitz (R.F.G.), Ri
chard Pound (Canada) si Marc 
Holder (Elveția) va studia si 
va face propuneri pentru re
organizarea serviciului admi
nistrativ al C.I.O.

9 TELEX 9 TELEX O
BOX. Q Michael Spinks 

(S.U.A.) și-a păstrat titlul mon
dial la cat. semigrea (WBC) m- 
vingindu-l, la Las Vegas, pe 
compatriotul său Jim Mc Donald, 
oprit de arbitru în repriza a 8-a. 
Este a 27-a victorie consecutivă 
a lui M. Spinks, dintre care 10 
pentru centura mondială. • în 
aceeași reuniune, nord-america- 
nul Alfonso Ratliff a devenit 
campion mondial la cat. grea- 
ușoară (versiunea WBC), învin- 
gîndu-1 la puncte, în 12 repri
ze, pe portoricanul Carlos de 
Leon.

CICLISM. • Cu prilejul unui 
concurs desfășurat pe velodro
mul olimpic din Moscova, Erika 
Saloumiae a stabilit un nou re
cord unional în proba de 3 000 
metri, cu timpul de 3:54,285.

HANDBAL. • Reprezentativa 
feminină a R. P. Chineze, aflată 
în turneu în Polonia, a jucat, 
la Wroclaw, cu selecționata țării 
gazdă. Partida s-a încheiat la 
egalitate : 26—20 (16—11).

ÎNOT. • Rezultate din ziua a 
treia a campionatelor R. D. Ger
mane : masculin : 200 m spate : 
F. Baltrusch 2:10.15 : 100 m li
ber : J. Woithe 50,39 ; feminin : 
400 m liber : Astrid Strauss 
4:08,93 : 100 m spate : Kathrin 
Zimmermann 1:02,44.

ȘAH. • în turneul feminin de 
la Moscova conduc, după 8 run
de, maestrele sovietice Ahmîlov- 
skaia și Celușkina, fiecare cu 
cîte 6 p.

ACTUALITATEA IN CICLISM
O NOUA GENERAȚIE DE JUCĂTORI PROMITE

(Urmare din pag. t)

sferturi din ocazii, superiori
tatea numerică, ceea ce este 
foarte bine, elementul esențial 
în aceste reușite fiind (o ca
racteristică definitorie a jocu
lui echipei) Înotul foarte bun 
al celor mai multi dintre com- 
Donenții Iotului pe parcursul 
întregului timD de ioc. în toate 
partidele, ceea ce denotă o 
bună pregătire. în special fi
zică'. în acest sens, este sem
nificativ faptul că în toate par
tidele.’ chiar si în finala cu 
selecționata Cubei, echipa noas
tră a terminat meciurile cu 
jucătorii de rezervă în bazin, 
aceasta demonstrînd, în prin
cipal. omogenitatea lotului, cu 
diferente nesemnificative în 
ceea ce privește pregătirea. în
tre titulari și jucătorii de 
schimb. în aceste condiții, evi
dențiată este ECHIPA, in cor- 
pore. Este cu atit mai notabilă 
performanta obținută, cu cit 
echipa noastră a depășit net 
formații europene „cu 
creîndu-se. astfel, un 
dent pentru viitoarele 
titîi de anvergură.

Pe locul 
clasat selecționata 
o echipă solidă, 
tactic, cu aruncări 
tă fulgerătoare, cu 
nare remarcabilă, cu 
excelent Ritmul 
danezilor a fost 
mai in iocul cu 
niei și aceasta 
n-au reușit să se mențină -In 
plasa* formației noastre.

Clasate oe următoarele locuri, 
echipele Bulgariei și Ungariei

• Una dintre cele mai grele 
etape ale „Turului Italiei*, 
de a 19-a, disputată pe 
dintre Domodossola — St. 
cent (247 km) și avînd pe 
cursul el două escaladări 
cile (vîrfurile Simplon — 
m șl St. Bernard 
s-a terminat cu victoria italia
nului Francesco Moser, care a 
ciștigat, la sprint, in fața unul 
mare grup de alergători. Timp : 
6.28:2* (m'o 3», 149 km). Sosit al 
11-lea, in același timp cu Învin
gătorul, francezul Hinault tșl 
păstrează „tricoul roz* cu un to
tal de 97.29:02. Numai că, Moser, 
cîțtigind etapa, a primit o bo
nificație de 20 de s, astfel că
diferența dintre el și lider s-a
redus acum de la 1:35 la 1:15.

• „Turul Angliei* a programat 
cea de a 10-a etapă care a pro
dus modificări serioase în cla
samentul general. Disputată între 
Richmond și Halifax, etapa a 
fost cîștigată cu un avans da 
peste 4 minute față de pluton 
de Watson (Anglia), urmat de 
Van Lancker. tn clasamentul 
general : 1. Van Lancker 36.19:19; 
2. Knickman (S.U.A.) ia 2:46 ; 3. 
Watson la 
slovacia) 
(U.R.S.S.)

4:07 : 4. Palov (Ceho- 
la 5:29 : 5. Pulnikov
la 8:30.

Lienhart în 3.24:45.

Echipa de polo-funlort a Romăntet, clșttgitoarea ediției a is-a a 
„Turneului Prietenia* c tn picioare, de la stingă la dreapta — Eugen 
Georgescu (antrenor), Ladislau Balanov, Dinei Stema te. Alexandru 
Bădiță (antrenor). Florin Chlru. Gelu Llsac. Mltial Zabarla (cdpttanul 
echipei). Bogdan Staciuc ; rindul din fafd — lonuț Angelescu. Gabriel 
Geantă, Cătălin Dima. Cătălin Grancerof. Bogdan Tufan, Răzvan Nuțu, 
Daniel Fruth. Foto : Aurel D. NEAGU

nume’, 
ascen- 

comoe-

secund s-a 
i Cubei, 

cu joc 
la poar- 

o indemi- 
un portar 

joc al cu-de 
perturbat nu- 
echipa Româ- 
pentru că el

au demonstrat 
tendința spre i 
care, modern, 
tare tactică în 
perioritate sau 
merică, dar cu 
poartă nu prea precise.

O plăcută surpriză a consti
tuit-o a doua selecționată a 
țării noastre (antrenori. Vale
ria Tirana și M anole Deșii a), 
mult mai tiaără decit celelalte 
participante și care, păstrind 
proporțiile, a „imitat* prima se
lecționată tn ceea ce privește 
construcția jocului, semn al 
continuității metodice recoman
dată de federație.

reale calități, 
un joc in miș- 
cu bună orien- 
situatiile de 
inferioritate 

aruncări

su- 
nu- 

la

aspect asupra că- 
să ne oprim este 
Pe prunul Ioc s-a 
selecționată a tă
cu

13,8

caleidoscop ÎNVINGĂTORI
Istoria d„ muxte decenii a sportului mo

dern consemnează destule exemple de În
vingători șl de învinși oare, tn ode din 
urmă din diferite motive, și-au inversat_
rolurile D= anele din aceste intimplărl șl-a 
propus să se ocupe „Caleidoscopul* nostru 
de astăzi. ..
• Circa 2 4 000 de spectatori au fost pre

zent! la ImoLa la desfășurarea „Marelui 
premiu al San Marino*. Pe circuitul „Dino 
Ferrari* s-a desfășurat, la 5 mal 1935. oea 
de a treia probă din cadrul C.M. de auto
mobilism Formula 1 Cursa de la Imola a avut 
60 de tururi a cite 5.046 km. adică In total 
302.400 km. Brazilianul Ayrton Senna, cîș- 
tigătorul etapei precedente la Estoril. a 
condus cursa de la primul la al 56-lea tur, 
apoi tn frunte pen’rn an singur tur. ■ 
trecut suedezul Johansson, tar de la tarul 
»8 șl plnă la sOrșlt ded dștlgător. a fost 

■ francezul Alain Prost. Acesta din armă a 
făcut o cursă toarte Inteligentă multumln- 
du-se cu o poziție de expectativă, avlnd tn 
vedere (aptul că circuitul este recunoscui 
ca un mare ..consumator* de carburant- 
De altfel din cauza consumului excesiv de 
benzină Senna a tost nevoit să oprească 
cu patru tururi înainte de sflrșlt. Iar alt! 
otloțt abia au ajuns la linia de sosire, tn- 
tre care și Prost ajuns cu rezervorul ootri
olet gol. insî In timpul turului de onoare 
al învingătorului.

După cursă mașinile au fost rfntărlte tn 
orezenta reprezentanților firmelor respec
tive si spre surprinderea generală ..Marl
boro McLaren Tag*-ul Iui Prost oîntăreg 
mal D'jtln ieclt cele 540 kg regulamentare 
stupoare I Operația a fost executată de 
rei ori pe o basculă oficială arătind, 
fiecare dată 538 kg.
oe o altă basculă tot oficială

_______ _______ , de
Si tncă de două ori.

534 kg 1

■ • ■

cea 
ruta 
Vin- 
par- 
difi- 
2 005 

1 913 m)

• După 
Austriei* 
Iakimov 
(R.D.G.) 
(Elveția) 
(141 km)

cinci etape in „Turul 
conduce sovieticul V. 

urmat de J. Heppner 
la 18 s și R. Trlnkler 
la 2:09. Etapa a 5-a 
a revenit austriacului

F O T E L meni d i ane
ITALIA ANGLIA 2-1 (0—0) in 

se

Un ultim 
ruia dorim 
eficacitatea, 
situat prima 
rii noastre, 
excelent — 
de meci, urmată 
U.R.S.S. (9,6), 
(9,4). Ungaria ____
„B” (8,0), Bulgaria (7.6) și Po
lonia (6,2).

Așadar, juniorii noștri pro
mit Ceea ce se impune acum 
este perseverenta tn pregătire, 
continuitate, pentru valorifi
carea din plin a unei generații 
de jucători aflati In pragul ma
turității.

ÎNVINȘI!

un procentaj 
goluri Înscrise 
de Cuba (113). 

Cehoslovacia 
(9,2), România

Aflată in turneu In Mexic, e- 
chipa Italiei, campioană 
dială. a susținut al ' 
amical tn această 
cele două rezultate 
(1—1) cu Mexicul, 
tllnlt joi seara, la 
Mexico, reprezentativa 
pe care a tnvins-o, după o par
tidă foarte echilibrată, cu 2—1 
(0—0). După cum relatează agen
ția „France Presse*. partida la 
care au asistat doar 7000 de 
spectatori nu s-a ridicat ia ni
velul așteptărilor și un scor egal 
ar fi fost cu mult mal echltabiL 
tn mln. 72 BagnI a deschis sco
rul, Iar trei minute mal tirziu. 
Hateley a egalat. Cu un minut 
Înainte de sfirșit Altobelli a 
transformat un penalty, acordat 
de arbitrul mexican Antonio R. 
Marquos. După Joc selecționerul 
englez. Bobby Robson, a decla
rat că rezultatul meciul-d con-

mon- 
treilea med 
țară. După 
de egalitate 
Italia a In- 
Ciudad de 

Angliei.

tează mai puțin. „Am 
Mexic pentru a vedea 
pot acomoda jucătorii 
altitudinea (Ciudad de 
află la o tnălțlme de 
Căldura tn această perioadă este 
sufocantă. O aclimatizare de opt 
zile Înainte de turneul final este 
toarte scurtă*. La rindul său.
antrenorul Euzo Bearzot a
spus, tn general, aceleași lucruri.

venit
cam 
noștri cu 
Mexico se 
2 225 m).

ȘTIRI • REZULTATE

_ Victoria este răbdare eu carul 1* 
Proverb francez

Al:e mașini au dntftzft : ^tariboro McLa
ren Tag* — Niki Lauda 54î kg „Lotus-Re- 
naultr - *’ ~
nault* — Elio de Angelis SCT kg. . 
— Stefan Johansson 560 kg. „1 
BMW* - Nelson Piquet 561 kg.„ ..
Alfa Romeo* — Piereario Ghinanzl «95 kg 
Apliclndu-se prevederea ; " 
dștlgătorul cursei Alaln Prost, a tost_. des
calificat. Elio de Angells bucurindu-se apoi 
de onorurile Învingătorului L_
• tn 1904 Jocurile Olimpice aa avut loc 

In America, la Saint Louis proba marato
nului desfășurlndu-se pe o căldură sufo
cantă. Tribunele arhipline U așteptau pe 
maratoniștl. care insă tntlrziau. Si iată că 
apare an alergător curat și surprinzător 
de „proaspăt* Aplauze șl ovațH O tatlm- 
pină. Este purtat pe brațe pini la tribuna 
oficială unde este fotografiat ca fiica pre
ședintelui S.U.A. Theodore Roosevelt.

După mai multe minute 
ud leoarcă de transpirație ___ ._____
du-se pe picioare, apare al doilea concu
rent, Thomas Hicks Co el au venit ți ofi
cialii cutset care au stabilit adevărul 
după 15 km de la start. Fred Lorz. cam
pionul*. a abandonat șl a-a urcat totr-c 
mașină, pornind spre Saint Louis După 
ctțlva kilometri el și-a revenit a toborl' 
jl a continuat să alerge, ajungtnd orimul 
cu un mare avans pe stadion Evident e> 
a fost descalificat onoarea acordtndu-1-se 
adevăratului campion Thomas Ftlcks <!»■» 
<pe un traseu de 40 km)
• Apropo de Hicks tn prezenta etician 

lor cursei 1 s-a făcut o injecție to aulfa- 
de strlcnlnă. Pe atunci no exista or->h'«m> 
dopajului 1 tn schimb ’a este foart- ar 
tuală astăzi și lată să tn 1976 tn întro~=ril» 
de haltere de la Montreal la ctteva sân

— Ayrton Senna Ut kg. ..Lotus-Re- 
* ‘ - - - „Ferrari*

Brabham 
.Osella

regulamentari.

pito le praf 
?i abia Unto-

tăminl de ia Încheierea întrecerilor olim
pice din sala ..Saint Michel* ci ți va dintre 
ciștigători (premiatl si onorați ca orice 
campion) au fost descalificau și obligați 
să înapoieze medaliile de aur care au fost 
acordate relo. ilasati pe locul doi.
• tn finala cursei de WC m la J.O. din 

1908 s-a petrecut an fapt rămas unic în 
Istoria atletismului I Cum pe vremea aceea 
cursa de 400 m nu se desfășura pe culoare, 
ea astăzi una dintre alergătorii americani. 
J. C. Carpenter, l-a Împins our șl simpla, 
pe englezu' Wyndham Halswell. Implede- 
Mndu-1 să ristige Tirlul concursului, ana- 
tlzind situați a adoptat măsurile cele mal 
corecte • l-o descalificat pe Carpenter și a 
notărit realergarea cursei. Dar la a doua 
finală solidari eu Carpenter cellalt! doi 
alergători imertizm Taylor șl Robbins, 
au refuzat să concureze astfel că la start 
s-a orezentat doar Halswell care evident, 
fără orobleme a devenit campion olimpic 
tn 50.» s. !
• tn turneu, oltmplo de oox din i»24.

titlul le campion la categoria mijlocie a 
fost ctsttgat de puglllstui englez Harry V. 
Mallin or mu' boxer care a obținut victo
ria finală « două Olimpiade consecutive 
'el ma‘ cistlgase șt ta 1920 Dar acest al 
lolles succes al său • fost doar la an sin
gur oa* de netmpltnlre deoarece el fusese 
treier- Irvins tn sferturile le finală! 
^or« >ul

•o-'aru’ 
P -'’)gțo

tn sferturile
oe irrăru' sting erau foarte 
ine musrăruri oină la 

.Învingătorului* său din sferturi 
frnusse Prin descalificarea lui 

Maihn s outirt n-rede ,not tn fl-

Romeo i/ILARA

►

r

►
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• Echipa Angliei va intilnl re
prezentativa S.U.A.. la 16 iunie, 
la Los Angeles.
• Selecționata S.U.A.. elimina

tă din preliminariile C.M., va 
mal juca la 7 iulie cu reprezen
tativa Cubei (la East Rutherford) 
șl cu echipa Sao Paulo (21 Iu
lie). în aceeași localitate.
• In finala turneului de la

Tokio : F.C. Santos (Brazilia) — 
Uruguay 4—2 (2—1). Au Înscris
Ze Sergio (2). Mirandintxa (2), 
respectiv Aguilera și Carrasco.
• Finala „Cupei Olandei": F.C. 

Utrecht — Helmond 1—0. A în
scris Van Loen <m:n. 89). Echipa 
Învinsă este In liga secundă.
• La Seul se desfășoară un 

turneu ’.a care au luat startul 12 
echipe. In prima fază au fost 
eliminate formațiile Malayesiei, 
S.K Lerse (Belgia) si repre
zentativele Ghanei șl Bahrainu
lui. Pentru sferturi s-au califi
cat echipele : Central Espanol 
(Uruguay) Thailanda. Coreea de 
Sud (A), echipa 
tei țări. Atletico 
gentina). Bangu 
Si Canada.
• tn etapa a 

natului Bulgariei: Levski 
tak — Lokomotiv 3—1
— Pirin 4—1. Etir_ — Trakia 1—0, 
Cern o 
roe —
J.S.K. 
Dunav 
moret 
l. 
Ț.S.K.A. 
Pe ultimele : 15 (
d 16. Dunav 18 o.
• Prima manșă a finalei ..Cu

pei ligii spaniole”: Atletico Ma
drid — Real Madrid 3—2. Retu
rul — ta 15 Iunie.
• La Sydney reprezentativa 

Australiei a dispus ou 2—1 (1—0 
de echipa italiană Udinese. Au 
marcat Crino Petersen respectiv 
Piamo.
• Meci restant in campionatul

Ungariei : Videoton — " "
0—0.

A La Malmo (Suedia) 
locală a dispus de A.S, 
cu i—r n—ni

olimpică a aces- 
Huracan (Ar- 
(Brnzilîa) Irak

26-a a campio-
Spar-

T.S.K.A.

More — Slavia 0—0. Be- 
Botev 9—2. Minior — 
Spartak t—0, Stiven — 

Spartak — Cerno- 
Pe Drimale locuri: 

Spartak 34 p. 2.
p. 3. Trakia 29 p. 

Cernomorct 19

2—0. 
. 1—1. 
Levskl

32

Csepel

echipa
Roma
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