
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU

ÎN JUDEȚELE BACAU, NEAMȚ
Șl SUCEAVA

1 Tovarășul Nlcolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, luni, o vizită de lu
cru în județele Bacău, Neamț 
și Suceava.

Noul dialog al conducătorului 
partidului si statului eu făuri
torii de bunuri materiale s-a 
desfășurat in atmosfera de pu
ternică 
tuturor 
întreaga 
făptuirii 
pe acest 
cinai, a

angajare patriotică a 
oamenilor muncii din 
țară, in vederea ta- 
exemplare a planului 
an și pe întregul ein- 
hotăririlor istorice ale 

Congresului al XHI-lea al 
partidului, de a cinsti eu rea
lizări de seamă împlinire* • 
două decenii de cind tovarășul 
Nicolae Ceaușescu conduce 
destinele națiunii noastre » 
eialiste. Vizita o-a eonstitaR 
intr-o nouă și elocventă dova
dă a stilului de muncă dina
mic, profund reveluționar pro
movat cu consecvenți de aa- 
crclarul general al partidului, 
puni nd în evidență importanța 
acordată dialogului permanent 
cu colectivele de oameni al 
muncii din toate județele țârii. 
In vederea stabilirii căilor ți 
mijloacelor necesare realizării 
obiectivelor dezvoltării eeo- 
nomico-sociale a palrieL

Tovarășul Nicolae Ceaașeocu 
a sosit, in cursul dimineții, la 
Bacău. Pe aeroport m afla 
un mare număr de locuitori al 
municipiului, care au aplaudai 
eu căldură, au ovațăonaț În
delung pentru partid, pentru 
seeretartd său general.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a răspuns cu prietenie aclama
țiilor celor prezenți, din riadul 
cărora s-au desprins numeroși 
oameni ai muncii care au ofe
rit cu multă căldură buchete 
de flori.

In această atmosferă sărbă
torească elicopterul prezidențial 
a decolat, indreptindu-se spre 
Piatra Neamț.

Numeroși oameni ai muncii 
din reședința județului Neamț 
și din localitățile învecinate 
l-au întimpinat pe conducăto
rul partidului și statului eu a- 
plauza puternice, au ovaționat 
îndelung pentru partid și se
cretarul său general, căruia au 
ținut să-i exprime, si eu acest 
prilej, sentimentele lor de 
aleasă dragoste si prețuire.

Vizita a avut ca principal O- 
biectiv stabilirea amplasamen
tului centralei nueiearo-eleetri- 
ce „Moldova*. Obiectiv econo
mie de importantă majoră, 
noua centrală electrică va fi 
prevăzută cu trei blocuri ge-

rășul Nlcolae Ceaușescu a 
analizai detaliat fiecare va
riantă propusă si a insistai asu
pra necesității ea obiectivul 
prevăzut să na ocupe a su
prafață prea mare, care să 
afecteze terenul agricol.

Pe parcursul vizitării locuri
lor propuse pentru amplasarea 
marelui obiectiv energetic, con
ducătorul partidului si statului 
s-a oprit în serele Intreprin- 
derfl pentru producerea legu
melor. pe terenuri cultivate eu 
eartafl. ia lanuri ea orz si griu. 
A fost examinat ca atenție 
stadiul de vegetație al culturi
lor, densitatea plantelor, aa 
fost discutate probleme privind 
desfășurarea lucrărilor agricole.

La lachei ere» vizitei, oame
ni maurii dia județul Neamț 
aa făcut, dia nou, tovarășului 
Nlcolae Ceaușescu aceeași eme- 
țieaoală manifestare a senti
mentelor de profundă recunoș
tință pentru grija permanentă 
acordată dezvoltării continue a 
tarahtățllor dia această parte

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a vizitat ta continuare, ta ja- 
dsțul Suceava, aa obiectiv de 
mare ineemnătate pentru eeo- 
nonua aMi~r-'' : Exploatarea 
minieră CăHmșn

EHeopterul prezidențial a 
aterizat pe o platformă situată 
la cota 1844 m. Sute de mi
neri care lucrează la această 
exploatare, precum si na mare 
număr de oameni al muncii 
din cadrul Combinatului mi
nier Suceava, ea și țăranii din 
Împrejurimi au venit să-I iu
țim pine eu eele mai vibrante 
sentimente pe secretarul gene
ral al partidului, au scandat 
îndelung „Ceaușeseu — P.CJL!“, 
.Ceaușescu și poporul !“, 
.Ceaușescu și minerii!*.

In fața unor machete și gra-
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fiee. instalate pe o platformă g 
de pe care se putea cuprinde g 
cu privirea întreaga carieră de g 
la Negoiul Românese, secre- 
tarul general al partidului a 
examinat mersul lucrărilor de 
exeavații, activitatea de extrae- 
tie propriu-zisă, precum și o- 
bieetivele viitoare ale construe- 
tocilor.

Cu acest prilej. s-a arătat eă 
iu mare parte au fost reali- $ 
zale sarcinile de deseopertare g

(Continuare ta pag. a 4-a)
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A 35-a ediție a campionatelor școlare

O REUȘITA A ATLETISMULUI NOSTRU
Peste 600 de at- 

leți ți atlete din 
— citiți bine ! — 
toate județele ță
rii au fost prezenți 
la startul Întrece
rilor finale ale 
campionatelor re- 
pubbeaae ale li
ceelor fi școlilor 
profesionale. De 
multă. chiar foarte 
multă vreme n-a 
mai fost vreo altă 
competiție atletici 
ca o participare 
atit de numeroasă 
țț in aceiași timp 
atit de... largă Din 
acest punct de ve
dere apreciem ca 
un frumos succes______ __
35-a ediție a „școlarelor*. Ia 
afară de aceasta se cuvine a 
fi subliniat ți nivehd mulțumi
tor al rezulCateăoe Înregistrate 
(numeroase recorduri ale com
petiției ți un record național 
de juniori I, Carmen Sirbu la 
IM m). Aceste performanțe ar 
fi putut fi. to mod cert, ți mai 
bune, dar căldura caniculară a 
fost un adversar foarte puternic 
și „incomod* pentru tinerii 
competitori. La orele Întreceri
lor. din cauza căldurii, eradene- 
le de beton ale stadionului ..23 
August* radiau, pur și simplu, 
ca un cuptor foarte încins, ceea 
ce, vă dațl seama, a influențat 
competiția.

Corina Rosioru (dubli ciftigiteare la recentele campionate internaționale) 
Foto : Aurel D. NEAGU

această a întrecerile au evidențiat ci- 
teva talente autentice ale atle
tismului nostru juvenil care 
pregătite, in continuare, la fel 
de serios și competent, ar pu
tea fi in măsură să lupte cu 
succes pentru locuri fruntașe 
atit la Campionatele europene 
de juniori de la Cottbus, cit și 
la „Concursul Prietenia* pro
gramat la Pitești (In loc de 
București, cum fusese anunțat 
anterior).

Intre acestea : Carmen Sirbu, 
Corina Roșioru, Daniela Gă
mălie, Maria Ftatea, Cleopatra 
Pălăceaa, Alina Astafei, Valen
tin Chiriae, Coste! Grasa etc.

Iată acum pe primii dasațl : 
BÂLETI : IM m : Val. Chiriae

(Se. gen. 16 Buc.) 10,91, Or. Ober- 
■chl (Lie. P. Rare» Suc.) 1141 ; 
2M m : Chiriae 21,97, Gah. Văl- 
de»u (Lie. FM. ist. C+ung) 23,»; 
«Ot m : Minai Dedu (Lie. ir.d. S3 
Buc.) 46. M, p. Tobias (Dc. Agro
industrial Sighiș.) 434» ; 3M m t 
D-tru Dotare (Se- grală 7 Deva) 
1-jl.M. SC. Pană (Lie. N. Bătoeo- 
cu Craiova) 1 4J.51 ; UM m : Do
bra 3:38.41, Gab. Pop (De. Ind. 
• Cluj-Napoca) S:56.«6 ; 5000 m I 
Gabriel Pop 14 46.96, Mihai Buga 
(Lie. tod. 3 Călărași) 14 49.16; 
1» ta marț : Lucrețiu Teodore»- 
eu (Llc. iad. 3 C-:ung) 4840,9. 
Dănuț Voicu (Dc. tod S Focșani) 
49:14,3 : Ut ms ; Marin arf.geanu 
(Dc. ind. Keetroaparataj Buc.) 
14,90, Cr. Zarea (Dc. Mat. Fii. 3

Romeo VILARA

(Continuare In pag 2-3)

în ultima etapă a turului Diviziei „A“ de lupte libere

ECHIPELE FAVORITE AU DOMINAT ÎNTRECERILE
Partidele celei de a IV-a e- 

tape a Diviziei »A“ de lupte 
libere, cu care s-au încheiat 
întrecerile din cadrul turului, 
au fost dominate de formațiile 
favorite. Deci nici • surpriză. 
Iată ei leva amănunte.

BUCUREȘTI. în sala clubu
lui Progresul si-au disputat 
Intiietatea două formații bucu-

CAMPIONATELE MONDIALE REPREZINTĂ UN EXAMEN GREU
CARE TREBUIE PREGĂTIT CU TOATA ATENȚIA

• Marginalii la Intllnirea ie ginuastică dintre
echipele feminine ale României și Cebosl eiaciei

Afirmația că meciul de gim
nastică dintre echipele femini
ne ale României și 
ciei reprezintă, de 
văratul start al 
pentru viitoarele 
mondiale din Canada este rea
lă în măsura în care avem în 
vedere că marchează momen
tul prezentării publice a nou
lui program de exerciții im
puse. Pentru ca ele să fie insă 
prezentate într-un concurs o- 
ficial. a fost nevoie, se înțe
lege. de o lungă perioadă de 
pregătire, care — după cum 
ne-am dat seama — a fost fo
losită de colectivul tehnic si de 
sportive cu destulă eficiență. 
Urmărindu-le la lucru De cele 
14 gimnaste (atit România, cit 
și Cehoslovacia au aliniat cîte 
o sportivă de rezervă) apre
ciem că. în linii generale, nu 
au existat mari diferențieri de 
interpretare a exercitiilor. ceea 
ce poate constitui un punct 
cîștigat pentru echipa noastră 
în bătălia cu perfecțiunea și 
cu timpul pină la greul exa
men din Canada. Se poate, 
deci, lucra în continuare pen
tru retușări. pentru asigurarea 
automatismului execuției ți a

Cehoslova- 
fapt. ade- 
pregătirilor 
campionate

nece- 
re- 

faotul 
..impuse*

virtuozitătii 
sare. Este 
marcabil 
că la 
gimnastele de bază
ale echinei au e- 
voluat la un nivel 
acceptabil. în Dri- 
mul rînd Ecaterina 
Szabo si Lavinia 
Agache. ultima mai 
puțin sigură la să
rituri. Dar. nu du- 
tem să nu reținem 
Si faptul că Da
niela Silivas. care 
se conturează ca o 
prezentă certă în 
prima 
tivă a 
are de 
tru a 
forma

De 
imoune 
rea că. 
unor
talare ale echipei reprezentative 
(Simona Păucă, Laura Cutina, 
Cristina Grigoraș. Lenuța Rus), 
colectivul de antrenori a „o- 
perat* o înnoire masivă a pri
mei garnituri și n-a fost deloc

reprezentă
tarii. mai 

lucru pen- 
urca spre 

maximă, 
altfel. se 

preciza
ta absenta 
vechi ti-

Camelia Voinea, prezență promițătoare in 
prima echipă a țării Foto : I. BĂNICĂ

rău că a fost folosit prilejul 
meciului cu Cehoslovacia pen
tru verificarea în concursuri

Constantin MACOVEI

(Continuare In pag a 4-a)

restene — V ulcan 
si Danubiana — si 
Minerul Motru. 
Cum era de aștep
tat. Vulcan, frun
tașa seriei a IlI-a. 
s-a impus cu ușu
rință deși i-au 
lipsit trei luptă
tori aflati peste 
hotare (meciurile 
acestora au fost 
amânate). Fără ex
cepție. cei 7 corn- 
ponenti ai echipei 
Vulcan au cistieat 
net in majoritate 
prin tus. Petre 
Gheorghe (cat 62 
kg), Gheorghe Mi- 
tran (68 kg). Du
mitru 
kg).
(104 
ghe 
kg) 
cele 
meciuri. Cu mult 
interes a fost ur
mărită întilnîrea 
dintre Danubiana 
Si Minerul, forma
ții care au poziții 
de neinvidiat în 
cadrul clasamen
tului seriei respective. După 
calculul hîrtiei. invingătoarea 
isi asigura o vacantă 
„liniștită* pină pe 11 au
gust cind va avea loc prima 
etapă a returului. Meciurile se 
anunțau echilibrate la toate ca
tegoriile. Oaspeții însă n-au 
reușit să facă fată marii am
biții a elevilor antrenorului A- 
lexandru Radu care are me
ritul de a-i fi condus cu is-

Chiru (82 
Adrian Dacica 
kg) si Gheor- 
Balint (+100 
au realizat 

mai frumoase

„INTERNAȚIONALELE"

Gheorghe Mitran (Vulcan București) finali
zează un rebur la coapsă in partida cu tini- 
rul Ionel Luca (Danubiana București)

Foto : Romică MIHĂESCU
cusintă spre victorie. Doar în
ceputul a fost nefavorabil 
luptătorilor de la Danubiana: 
Mihai Proiopopoiu, la „48 kg“, 
cu toate că avusese un avan
taj apreciabil (10—5) în meciul 
cu Gheorghe Toderascu. a fost 
surprins într-o poziție critică

Costin CHIRIAC

(Cuntinuare în pag. 2-3)

JUNIORILOR Șl SPERANȚELOR OLIMPICE

LA LUPTE GRECO-ROMANE Șl LIBERE
Si pinăIncepînd de vineri 

duminică, în sala Floreasca din 
Capitală vor avea loc „inter
naționalele" de lupte greeo-ro- 
mane și libere (juniori și spe

olimpice) ale României, 
anunțat participarea con-

ranțe
Și-au .
curenti din Bulgaria Canada, 
Franța, R. D. Germană. Israel» 
Polonia, S.U.A. $i România.



După etapa a 18-a in Divizia „A" de popice

SE CUNOSC PARTICIPANTELE LA TURNEELE FINALE Start C.S.Șfinalele de volei (f)
Sîmbată, o dată ca disputarea 

etapei a 18-a a campionatului Di
viziei „A“ de popice (feminin și 
masculin). s-au încheiat disputele 
in cele patru serii ale competi
ției. Și în această ultimă etapă, 
asa cum se tatimplă bl confrun
tării.; decisive, surprizele nu au 
lipsit. Vom aminti doar două : 
totrtagerea la Hunedoara a ac
tualei campioane la bărbați, Au
rul Baia Mare, și la Ploiești a 
Voințe; București, campioană la 
femei pe 1984 și câștigătoarea 
„Cupei campionilor europeni” e- 
diția ’84. care a coborit de pe 
locul I pe poziția a IV-a a cla
samentului. Pentru turneul final, 
la care vor fi desemnate echi
pele campioane, s-au calificat ur
mătoarele echipe: Laromet Bucu
rești. Gloria București, Rapid 
București, Voința București (seria 
Sud) Voința Tg. Mureș, Voința 
Oradea. Electromureș Tg. Mureș, 
Voința Timișoara (seria Nord) — 
la femei Gloria București, C.F.R. 
Constanța, Carpați Sinaia, Rul
mentul Brașov (seria Sud). Au
rul Baia Mare, Electromureș Tg. 
Mureș. Industria sirmei Cîmpia 
Turzii și Unio Satu Mare (seria 
Nord — la bărbați.

Dar lată rezultatele înregistrate 
în ultima etapă :

FEMININ — scria Sud : • Ra
pid București — Metrom Brașov 
2432—2368 p.d. (scor individual 
3—3> • Gloria București — Vo
ința Galați 2603—2419 (5—1) • Pe- 
trolu Băicoi — Dacia Ploiești 
2344—2227 (3—3) • Chimia Roman 
— Laromet București 2430—2480 
(1—5) • Voința Ploiești — Voința 
București 2417—2264 (5—1). Seria 
Nord : a C.S.M. Reșița — Mu- 
cava-Molid Vama 2344—2295 (4—2) 
• Voința Tg. Mureș — Voința 
Oradea 2614—2348 (6—0) • Electre- 
mures Tg. Mureș — Voința Odor-

neiu aeeuiesc 2331—2307 (3—3) O 
Dermagant Tg. Mureș — Hidor- 
mecan.ca Brașov 2233—2290 (1—5) 
O U.T. Arad — Voința Timișoara 
2336—2262 '3—3). Jocuri oonttnd
pentru etapa a 17-a : Voința O- 
dorheî — U.T. Arad 2348—2380, 
Mucava-Molid Vama — Electro
mureș Tg. Mures 2450—2510.

MASCULIN — Seria Sud • 
Rulmentul Brașov — C.F.R. Con
stanța 5261—4917 (5—1) • Frigul 
București — Metalul Roman 4707— 
497. (0—8) O Petrolul Cîmpina — 
Constructorul Galați 5209—4979 
(4—2) • Voința București — O- 
limpia București 4843—4978 (2—4)
• Carpați Sinaia — Gloria Bucu
rești 4926—4916 <2—4). Seria Nord:
• Tehnoutilaj Odorheiu Secuieso
— Electromureș Tg. Mureș 5044— 
5148 (3—3> • Metalul Hunedoara
— Aurul Baia Mare 5211—5123 
(4—2) • Industria sirmei Cimpia 
Turzii — C.F.R. Timișoara 5094— 
4944 (3—3) • Victoria Timișoara
— Jiul Petrila 4749—4607 (4—2) • 
Constructorul Tg. Mureș — Unio 
Satu Mare 5187—5138 (3—3).
Clasamentele seriilor —

SERIA SUD
FEMININ

1. Laromet 18 11 0 7 21866 22
2. Gloria Buc. 18 11 0 7 21830 22
3. Rapid Buc. 18 11 0 7 21609 22
4. Voința Buc. 18 11 0 7 21541 22
5. Voința Gl. 18 10 0 8 21508 20
6. Metrom Bv. 18 10 0 8 20983 20
7. Petr Băieot 18 9 0 9 21089 18
8. Voința PI. 18 7 0 11 21055 14
9. Dacia PI. 18 5 0 13 20585 10

10. Chim. Roman 18 5 0 13 20132 10
SERIA NORD

1. Voința Tg. M. 18 14 0 4 21943 28
2. Voința Or. 18 13 0 5 21402 26
3. Electromureș 18 12 0 6 21753 24
4. Voința Tim. 18 10 0 8 21433 20
5. Hidro. Bv. M 9 1 8 21116 19
6. CSM Reșița 18 9 1 8 21071 19

CAMPIONATELE ȘCOLARE DE ATLETISM3
(Urmare din pag. 1)

Buc.) 14,90 ; 400 mg : Gabriel
Godoroja (Lie. Mat. Fiz. 3 Buc.) 
53,62, I. Duțică (Lie. N. Bălcescu 
Craiova) 53,36 ; 2000 m obst. :
D-tru Vasiloaie (Lie. tad. 2 Sf. 
Gh.), I. Gorovei (Lie. D. Cante- 
mlr lași) — dlntr-o gravă gre
șeală a numărătorilor de ture 
cancurențil au parcurs 400 m în 
plus ! ; lungime : Emil Cotovea- 
nu (Lie. M. Viteazu PI.) 7,05 m, 
I. Botezata (Lie. Tg. Ocna) 7.03

CARMEN SIRBU
m ; triplu :
ind. 37 Buc.)
(Lie. ind. 1 
înălțime : C.
1 P. Neamț) __  _ , __  ____
(Lie. ind. chimie Turda) 2,00 m ; 
prăjină : Nic. Răduca (Lie. ind.

Cătălin Barbu (Lie. 
14.95 m, M. Visarion
Mai PI.) 14,62 m ; 
Zaharia (Lie. ind.

2,04 m, Fl. Man

DIVIZIA
(Urmare din pag. 1)

U.T Arad 
Voința Od. 
Mucava V.
Dera Tg. M.

9 0
6 0
5 0
2 0

9 
12 
13 
16

21236
26739
20463
20605

18
12
10

4

18
18
18 
18

MASCULIN 
SERIA SUD

1. Gloria Buc. 18 14 0 4 45834 28
2. C.F.R. C-ța 18 12 0 6 45772 24
3. Carpați Sinaia 18 12 0 6 45072 24
4. Rulm. Bv. 18 10 0 8 45384 20
5. Olimpia Buc. 1« 9 0 9 45280 18
6. Met. Roman 18 9 0 9 44768 18
7. Constr. Gl. 18 9 0 9 44599 18
8. Petr. Cîmp. 18 9 0 9 44101 18
9. Voința Buc. 18 6 0 12 44714 12

10. Frigul Buc. 18 0 0 18 42337 0
SERIA NORD

1. Aurul B. M. 18 15 0 3 47657 30
2. Electromureș M 15 0 3 47187 30
3. Ind. s. C. T. 18 9 0 9 44691 18
4. Unio S. M. 18 8 0 10 45386 IC
5. Constr. Tg. M. 18 8 0 10 45014 16
6. Vict Tim. 18 7 0 11 45254 14
7. Met. Huned. 18 7 0 U 45219 14
8. Tehn Od. 18 7 0 11 44966 14
9. CF.R. Tim. 18 7 0 11 44734 14

10. Jiu! Petrila 18 7 0 11 44681 14
Echipeip de pe ’ocurile 1!—4, din

fiecare serie, vor participa la 
turneul final pentru locurile 1—8, 
iar cele de pe locurile 5—8 vor 
juca In turneul 
9—16 Formațiile 
curile 9—10 vor
Divizia ,A“.

pentru locurile 
care ocupă lo- 

retrograda din

FA VORITELE AU PORNIT CU DREPTUL...
BACAU, 10 (prin telefon).

Luni după-amiază a început în 
Sala sporturilor din localitate 
turneul final al celei de a 4-a 
ediții a „Daciadei" la volei 
feminin (sport de performan
ță). Programul zilei inaugura
le a fost deschis de echipele 
municipiului BUCUREȘTI și 
județului DOLJ. Cei ce au ve
nit mal tirzlu la sală au avut 
ce regreta, deoarece au pier
dut un joc presărat cu foarte 
multe faze spectaculoase la 
care și-au adus contribuția 
ambele formații. Meciul a în
ceput în nota de dominare a 
reprezentativei doljene. care a 
condus lejer în primul set 
(8—3) și l-a cîștigat la 7. Dar 
cumpăna întîlnirii avea să se 
schimbe imediat, prin acciden
tarea coordonatoarei acestei e- 
chipe, Mariana Tone, în timp 
ce la bucureștene intrarea în 
teren a Niculinei Bujor a dat 
un suflu nou și a contribuit 
decisiv la cîștigarea următoa
relor 3 seturi. Astfel, munici-

piui București învinge pe Dolj 
cu 3—1 (—7, 4, 12, 10). S-au 
mai remarcat, de la învingă
toare Victoria Banciu și Geta 
Lungu-Ene, iar de la învinse 
Carmen Cuejdeanu, Iuliana E- 
nescu și Tanta Drăgoi. în cea 
de a doua partidă reprezenta
tiva județului SIBIU a învins 
pe cea a IAȘULUI cu 3—1 
(—11, 8, 8, 5), aceasta din ur
mă lăsind la început impresia 
că va produce surpriza, după 
setul 1 însă n-a putut să mai 
țină jocul echilibrat decît la 
începutul seturilor 2 și 3. Re- 
marcăii: Mircla Popoviciu,
Doina Bischin, Anca Beșta(S), 
Daniela Smerea (I). în ultima 
întîlnire: GALAȚI—CONSTAN
TA 3—0 (14. 5, 11).

Partidele au fost corect con
duse de : M. Marian — I. Stoi
ca, O. Manițiu — Virgil Iones- 
cu, Vasile Ionescu — N. Gri- 
gorescu. Azi (ora 15): Dolj — 
Galați, Sibiu — Constanța, 
București — Iași.

Ilie IANCU coresp.

Cu trei etape înaintea „finișului4* la rugby

3 PUNCTE AVANS PENTRU STEAUA, DAR LUP1A RAMINE DESCHISA
Se apropie ora deciziilor in 

campionatul de rugby. Cu trei 
etape înaintea finalului de sta
giune in Divizia „A", etape 
care vor avea toc în același 
solicitant ritm tnicrcuri-dumini-

tinuă. liderul avind înainte un 
final fierbinte, cu o serie di
ficilă : R.C. Grivita Rosie. Po
litehnica 
Capitală, 
mai ales.

la Iași si Farul in 
Meciul său de mîine. 
a devenit prin datele

18 Buc.) 4,10 m, B. Tudor (Șc. 
grală 164) 4,00 m ; greutate : Cos
tal Grasu (Lie. Minier C-lung) 
16,75 m, M. Călin (Lie. N. Băl- 
cescu Cv) 14,05 m ; disc : Grasu 
55,22 m, N. ‘ __ ...
7 Sibiu) 42,94 m ; suliță
Mandek (Lie. — —
71,20 —
8 B.
Gelu 
52,00 _ ,__ ______
Cv) 51,64 m ; FETE : 100 m :
Carmen Sîrbu (Lie. ind. 18 Buc.) 
11,64 — record junioare, Corina 
Roșioru (Lie. ind. 3 Gl.) 11,68 ; 
200 m : Roșioru 23,82, Cristina 
Vlăsceanu (Lie. E. Văcărescu 
Tg-viște) 24,59 ; 400 m : Daniela 
Gămălie (Lie. M. Viteazu Buc.) 
53,41, Tudorița Ghidu (Lie. Ind. 
Agrar Slobozia) 53,91 ; 800 m : 
Ana Pădurean 2:05.66, Luminița 
Zaițuc (ambele Șc. grală 7 Deva) 
2:06,08 ; 1500 m : Maria Pintea 
(Lie. Ind. 1 Bistrița) 4:12,69, A. 
Pădurean 4:14,69 ; 3000 m : Cleo
patra Păiănean (Șc. grală 7 De- 

Algeorge (Lie.
9 :211,2» ; 5 Km
Dăogaroiu (Lie. 
25:37,6, Monica 

7 Deva) 25:53,6;

are 39 de puncte, ea e tatona
tă, la două puncte, de CSM 
Suceava și CSU Construcții, 
moldovenii avind avantaiul 
unui punctaverai mai bun în 
întîlnirile directe cu studenții. 
Să vedem ce va aduce secven
ța competițională de mâine...

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI Geo RAETCH)

m. FI. 
Mare) 

Chiriac 
m, E.

— ui ; aisc ;
I. Prod ea (Lie. ind. 

Martin 
Mat.t Fiz. Slobozia) 
Schuster (Lie. ind. 
64,34 m ; ciocan : 
(Lie. ind. 4 Roman) 
Roșea (Lie. ind. 7 

m ; FETE : 100

va) 9:16,12, Ana 
ind. 1 Bistrița) 
marș : Mihaela 
ind. 4 A. lulia) 
Lupe (Șc. grală. _______,____,_,
100 mg : Gabriela Zaharia (Lie. 
ind. 6 Buc.) 14,04, Mariana Qnlță 
(Lie. ind. 37 Buc.) 14,18 ; lungi
me : Sîrbu 6,36 m. Olimpia Con- 
stantea (Lie. C. Hogaș P. Neamț) 
6,21 m ; înălțime Alina Astafei 
(Lie. ind. 2 Buc.) 1,81 m, Or- 
tensia Iancu (Lie. Fii. 1st. C-lung) 
1,79 m ; greutate : Daniela Dră- 
gan (Lie. Gh. Murgoci Brăila) 
14,10 m, Mihaela Oană (Lie. ind. 
Electroepanataj Buc.) 13,42 m ; 
disc : Daniela Gheorghe (Lie. 
Fii. 1st. c-lung) 50.40 m, Floarea 
Vieru (Lie. ind. 1 Drobeta Tr. 
Severin) 46,62 m ; suliță : Livia 
Salonța (Lie. D. Golescu Pit.) 
49,44 m, Erika Iliric (Lie. Dragoș 
Vodă S. Marmației) 45,74.

DE LUPTE LIBERE

si n-a mai reușit să evite în- 
frîngerea prin tuș în conti
nuare însă, luptătorii de la 
Danubiana s-au detașat con
ducted cu 5—1 după partidele 
de la primele 6 categorii de 
greutate, iar în final au ieșit 
învingători cu 7—3. S-au re
marcat Iancu Polifrone (57 kg), 
Ionel Luca (68 kg), Marian Voi- 
cu (74 kg). Viorel Ion (90 kg) 
și Vasile Chirilă (+100 kg). E- 
chipa din Motru (pregătită de 
tînărul antrenor Nistor Alio- 
nescu) are în __________
multi tineri talentati cu reale 
perspective de a se prezenta 
mult mai bine în cadrul eta
pelor returului.

Consemnăm, în încheiere, ar
bitrajele corecte asigurate de 
Nicolae Cristea (București) si 
Mihai Bontea (Galați). Surprin
de absenta celui de al treilea 
arbitru. Florin Nistor (Con
stanta).

componentă

★
în sala din Giulești au avut 

foe 6 meciuri, toate frumoase 
td de bun nivel tehnic. Nico- 
Kna Iași, una dintre cele mai 
redutabile echipe ale seriei a 
IV-a. a confirmat si de astă 
dată dispunînd de Forestierul

Tg. Secuiesc cu 7—3, de Ra
pid București cu 7—2 și de 
URBIS București cu 10—0. în 
celelalte două întîlniri. Rapid 
s-a reabilitat în fata suporte
rilor. reușind să întreacă pe 
Forestierul cu 6—3 si pe 
URBIS cu 5—4 (meciul de la 
categoria 82 kg a fost amînat).

Remarcăm întreaga echipă 
ieșeană, de la Rapid pe Florian 
Dănaci (52 kg) si Sevastel 
.Trăită (74 kg), iar de la Fo
restierul pe Tibor Toniu (48 
kg) și pe Igron Zeno (68 kg). 
Au arbitrat bine Stelian Simio- 
nescu (București) și Ștefan Vil- 
ceanu (Pitești). Nu s-a prezen
tat (!) Gheorghe Plăieșeanu 
din municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej. (Nicolae TOKACEK — 
coresp.).

ODORHEI. 
nă a tării, 
probleme în 
frătirea Oradea si Lemnarul O- 
dorhei în fata cărora a renur- 
tat victorii la scor : 8—2. Deo
sebit de disputată a fost însă 
întîlnirea dintre Lemnarul si 
înfrățirea. De altfel la finele 
meciurilor de la cele 10 cate
gorii rezultatul a fost egal: 
5—5. Tot la Odorhei a concurat 
si Viitorul Gheorghieni. între
cută categoric de Lemnarul cu

Multinla campioa- 
Steaua, n-a avut 
partidele cu în-

București

București
Petroșani
Birlad
Iași

București
București
Timișoara

Cluj-Napoca
Focșani

STEAUA — RC GRJVIȚA R. (ta tur: 13—3)
stadion Steaua ora 17 ; P. Soare (Buc.).

DINAMO — GLORIA PTT ARAD (9—3)
stadion Olimpia, ara 10 ; Gh. Rășcanu (Tim.) 

ȘTIINȚA — ȘT. CEMIN B. M. (0—3)
stadion Știința, ora 14,30 ; I. Vasilică (Buc.)

RULMENTUL — CSM SIBIU (3—13) 
stadion Rulmentul, ora 16 ; V. Marinescu (Buc.) 
POLITEHNICA — FARUL (4—*2)
stadionul Tineretului, ora 9,30 ; FI. Dudu (Buc.)

Seria a n-a
SP. ST. CONSTR. — METALURG. CUGIB (4—3) 

teren Tei, ora 10 ; Gh. CăldAraru (Iași) 
GLORIA — MAȘ. GRELE OLIMPIA (16—22)
teren Mecanică fină, ora 15; C. Cristăchescu (Buc.) 
POLITEHNICA — CSM SUCEAVA (0—3) 

stadion 1 Mai n, ora 9.30 ; Gh. Huștiu (Buc.) 
„U“ 16 FEBR. — T.C. IND. MIDIA (15—16) 

teren V. Babcș, ora 11 ; S. Manea (Sibiu)
MILCOVUL — Rapid CHIMIA BZ. (0—13)

stadion 23 August, ora 17 ; O. Ionescu (C-ța)

că-miercuri, Steaua are un a- 
vans aparent asigurător. Cam
pioana »en titre" a mai trecut, 
alaltăieri, un ..hop", cîstigînd 
(12—6) la Sibiu partida cu un 
adversar redutabil mai cu sea
mă pe propriul teren, cea mai 
bună dovadă fiind victoria în 
fata Farului, cu o lună în ur
mă. în plus. Steaua a fost. în 
aceeași zi, si beneficiara acelui 
0—0 de la Baia Mare (rezultat 
mai puțin obișnuit, al cărui 
precedent îl aflăm cu 15 luni 
în urmă), aiungînd astfel la 
trei puncte mai mult decît Di
namo. O diferență apreciabilă 
pentru un team puternic si 
experimentat. Dar lupta con-

actuale ale problemei, un veri
tabil derby. Echipa din Parcul 
copilului a făcut pînă acum un 
sezon bun. arată o remarcabilă 
idee de ioc la nivelul grămezii 
Si pare decisă să redevină pro
tagonista de altădată. Sînt toa
te motivele să așteptăm miine. 
pe cochetul teren cu buturi de 
la complexul Steaua, un spec
tacol de tinută !

în rest, mare lucru nu se mai 
poate intimola în seria de elită 
a rugbyului nostru. Eventual, 
simple ..rocade" pe locurile de 
la mijlocul clasamentului. în 
schimb, în a doua grupă valo
rică cursa promovării conti
nuă. Dacă formația buzoiană

două frumoase vic- 
cu U.M. Timisoara 
Armătura. Mult a- 
fost si partida din-

10—0 și de înfrățirea cu 6—4. 
(A. PIALOGA — coresp.).

ARAD. Sala C.S.M. Rapid 
din localitate a fost arhiplină 
duminică pentru triunghiularul 
Armătura Zalău — U.M. Timi
soara — Rapid Arad. Luptă
torii arădeni si-au răsplătit su
porterii cu 
torii : 8—2 
și 7—3 cu 
plaudată a
tre cele două formații oaspete, 
partidă încheiată cu un echi
tabil rezultat de egalitate : 5— 
5. (O. BERBECARU — coresp).

CONSTANȚA. Cunoscuta e- 
chtoă constănteană Hidroteh
nica. în care a fost prezent si 
proaspătul medaliat cu argint 
la campionatele europene. Iu
lian Rișnoveanu, a dominat 
partidele triunghiularului din 
localitate : 9—1 cu Viitorul
Vaslui si 7—3 cu Dunărea Ga
lați. întîlnirea dintre Dunărea 
si Viitorul a stat sub semnul e- 
chilibrului de la prima Dînă 
la ultima categorie, 
final : 5—5. (Cornel 
coresp.).

TG. MUREȘ. Deși 
ciat pentru a doua 
avantaiul terenului 
competiției. Comerțul SL 
litâte a pierdut în fata echipei 
C.S.M. Sf. Gheorghe : 4—6.
Formația din Tg. Mures a reu
șit. totuși, să obțină victoria în

Rezultat
POPA —

a benefi- 
oară de 

în turul 
din loca-

partida cu Precizia Blaj : 7—2. 
Cu un rezultat categoric s-a 
încheiat întîlnirea 
și Precizia : 9—1.
coresp.).

CLUJ-NAPOCA.
terminat
C.S.M.

dintre C.S.M. 
(O. ALBU —

8—1 
(Gh.

viu 
Con-

După ce au 
la egalitate. 5—5.

Cluj-Napoca si A.S.A. 
Oradea au dispus țlar. pe rînd. 
de cea de a treia formație a 
triunghiularului. Metalul IURT 
Lugoj : A.S.A. — Metalul 
si C.S.M. — Metalul 7—3. 
LORINCZ — coresp.).

HUNEDOARA. Meciuri 
disputate si echilibrate :
structorul Hunedoara cu Stea
gul roșu Brașov 5—5, Mureșul 
Tg. Mures cu Steagul roșu 
Doar întâlnirea 
structorul si 
dominată net 
au cîștigat eu 
— coresp.).

REȘIȚA, Triunghiularul din 
localitate a fost dominat de va
loroasa echipă brasoveană Di
namo. care a cîștigat cu 7—3 
atît partida cu C.S.M. Reșița, 
cit si aceea cu Unio Satu Mare. 
Din păcate, formația locală a 
pierdut si în fata lui Unio tot 
cu 7—3. (H. PETRU — coresp.).

TG. JIU. Victorii categorice 
ale echipei gazdă, C.A.L.: 10—0 
cu C.S. Tîrgoviște si 7—1 cu 
Electra București ; C.S. — Elec
tra 5—3 (două meciuri restan
te). M. BALOI — coresp.).

5-3. 
Con- 
fost 
care

dintre
Mureșul a 
de localnici ___

7—1. (Ioan VLAD

„TROFEUL SPORTUL*. In dis
puta realizatorilor de eseuri, con- 
stănțeanul ADRIAN PLLOTSCHI 
a reușit o nouă des prind ere, ari
pa de la Farul avind 16 reușite 
la activ, ‘ ‘
cipalului 
Murariu
Coman 
(Farul),

față de cele 12 ale prin- 
contracar.didat, Florică 
(Steaua). Urmează T. 

(Steaua) 8, Gh. Florea 
,______ C. Florea (Steaua), Do-
roftei (Politehnica Iași), 
(Dinamo) cite 5 ș.a.m.d.

In întrecerea echipelor, 
aceluiași criteriu, Steaua 
cat ta 15 etape 60 de eseuri, Fa
rul 55, Dinamo 29, CSM Sibiu 19, 
Politehnica Iași 15, Știința Petro
șani 12. Rulmentul Birlad 11, 
Știința CEMIN Baia Mare 7, RC 
Grivița Roșie și Gloria PTT Arad 
dte 5.

TURNEUL FINAL AL CAM
PIONATULUI DE JUNIORI are 
toc în Capitală, de miercuri pînă 
duminică. Fruntașele seriilor în
trecerii ..speranțelor” rugbyului 
nostru își încep disputa pentru 
titlul de campioană miine, pe 
Stadionul tineretului, la ora 8,30, 
meciul inaugural disputindu-se 
pe terenul IV, intre CSȘ Loco
motiva București (multiplă lau
reată) și CSȘ Șoimii Sibiu. Celelalte 
partide : teren m, ora 10 : CSȘ 
Unirea Iași — CSȘ Triumf Bucu
rești : ora 16,30 : CSȘ 2'11 Con
stanța — CSȘ Suceava ; teren IV, 
ora 18 : CSȘ Locomotiva Cluj- 
Napoca — CSS 2/1 Constanța.

H I P I S M

Aid ea

pe baza 
a mar-

Lansat puternic din start, Roș
covan a trecut repede la condu
cerea cursei, pe care nu a mai 
cedat-o. Maniera în care el a 
câștigat în reuniunea de sâmbătă 
Criteriul cailor de 4 ani a im
presionat, demonsitrind astfel că 
este unul din principalii concu- 
ren.ți ai derby-ului din acest an. 
Reuniunea de sâmbătă a fost do
minată de formațiile G. Tănase 
ți G. Popescu, ambele cu cite 
două victorii. Prima dintre ele 
a Învins cu Trifoi și Verlgariu, 
recordul 
(1:26,2/km, 
ctadu-1 
rației. 
Satim, 
Geniu, 
Sorel, 
corect,

realizat de ultimul 
dacă este bun) adu- 
rîndul vedetelor gene- 
Popescu 

frumoasă
totală

ta
G.
ta
ta 
acoperind __

.. __ . a produs surpriza zilei,
iar Smîrdan, corocâtndu-șl traipul,

a învins cu 
formă, ți cu 
transformare, 
um parcurs

• Mâine, miercuri 12 iunie, va 
avea loc o nouă tragere obișnuită 
Pixmoexpres. Pentru pârtiei panții 
care tacă nu și-au procurat bi
lete cu numerele preferate la a- 
ceastă tragere, Ii informăm că 
AST AZI ESTE ULTIMA ZI când 
își mal pot juca numerele alese!
• A început vtazarea biletelor 

la prima tragere SPECIALA 
loto 2 din acest an, care va 
avea loc duminică 16 iunie. In 
cadrul celor 7 extrageri, cu un 
total de 32 numere, ta 3 faze, 
pcanticipanților li se oferă alte 
noi posibilități de a Intra ta po
sesia unor importante câștiguri 
ta autoturisme 
premii în bani 
(25.000 lei, 5 000 
riabilă, precum 
R. P. Bulgaria.

câștiguri 
„DACIA 1300“, 

de valoare fixă 
lei, etc.) și va

gi excursii In 
Extrageri „lega-

Duminit 
sporturile] 
neele fin 
național 
rilor ți a 
nor dispi 
adesea d 
ordinea 
miere a 
nin : 1. I 
(antrenor 
Constanța 
3. C.S.șl 
(Dan d 
1. C.S.Ș. 
trenor O 
namo Bi 
3. C.S.Ș. 
Negovan»

Iată aq 
la dispui 
zile.

Slmbătq 
ciurilor 
mentelor 
școlarilor 
1984—1985, 
semnul a 
cele 8 d 
minut da 
s-a detal 
C.s.ș. și 
Viitorul 
grupa 1-J 
cele, cu 1 
final dra 
transform 
de joc. s 
Meciurile 
interes, ■ 
sub vald 
ta privim 
a fazelol 
trecut aș] 
a reținui 
terea de 
tor, cit 
In... uUi 
După 
rea 
Dinamo^ 
meni nu 
mător pu 
palpitanta 
matic. Ș 
Bala Ma 
Timișoara 
acesta, c 
3 echipe 
și. Baia 
titlu.

Meciuri 
zi, dumiJ 
la fete, 
dintre bn 
multe fa 
subtile s 
valoare, 
ambele j 
nimeni r

PE
Agențiij 
rețti pi 
petrece 
dihnăd 
Venfl 
plecare 
(hotel 
in 18 
categ. |

ROȘCO
nu a mai 
tigat. Cui 
au reveni 
ambele 1 
marcat nJ 
de specta 
luate de 1 
Iau In oc 
susțin um 
până la s 
propriu-ziJ 
caudiente, 
anterior, 
râm need 
cbliul regu

REZULT 
If L DM 
1. Runcșoi 
a n-a > 1 
3. Marcela 
Cursa a 1 
Nicolae)

te" ta cai 
poate dștil 
t extrase.1 
suplimenta 
dul special

Consultai 
din timp 
la această i
• Dinte 

ganizate di 
Loto-Pronc 
bucură de 
datorită pe 
este deosa 
nativ, iar 
mărului n 
răsplătesc 
panților. I 
măm că sj 
agențiile 1 
vânzătorii 
tară, emiă



andbal al juniorilor și școlarilor

AU (f) Șl C.S.Ș. P. NE AM J (m)
UDASE ÎNVINGĂTOARE

CARTEA DE VIZITA OBLIGA...

HAGI SAU PIȚURCĂ?

t, in Sala 
ște, tur- 
piouatulul 
Erl junio- 
lapătul u- 
t dîrze și 
el tehnia, 

de pre
ia J temi- 

BACAU
2. C.S.Ș. 
Rîșnlță), 

uj-Napoca 
masculin
LMT (an- 
C.S.Ș. Dl- 

Orban), 
Mare (Ion

latări de 
lele două

Il a mc- 
ea clasa- 
liorilor șl 
in ediția 
stat sub 

patru din 
p ultimul 
meci care 
bl dintre 
hi c.s.ș. 
[ (feminin, 
I băcăuan
ii, Intr-un 

unul 7 m 
secunde 

b (19—17). 
eptate cu 
nd cotate 
|e fetelor 
tehnice și 
l au În
trupa 1—4 
prin pu- 

mbatante- 
Lle decise 
Lie joc.
M c.s.ș 
p-14), nl- 
leciul ur- 
bluție mal 
Imal dra- 
I Minaur 
lolitehnlca 
1 în felul 
lespective. 
I, Brașov 
I șanse la

chelat nedecls, 11—31, ceea ce a 
asigurat locul 3 pentru C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca. Finala fe
minină s-a jucat intre C.S.Ș. 
Știința Bacău și C.S.Ș. Constan
ța, ambele numai cu victorii la 
activ. A fost un med de mare 
uzură fizică șl psihică, In care 
învingătoarele — CJ3.Ș. Știința 
Bacău — au fost mai bune, tn 
timp ce Învinsele nu s-au regă
sit nici un minut, deși evolu
țiile anterioare le prorostlcau 
favorite, și eu toate că la pauză 
aveau un avans de două goluri. 
Rezultat final : Bacău — Con
stanța 15—14 (8—10). Nid primul 
med al băieților din grupa 1—4 
nu a dat ciștig de cauză vreu
neia dintre combatante, cu toate 
că băimărenil au avut In per
manență un gol avans. Juniorii 
din Piatra Neamț au reușit ega- 
larea, 30—30 (17—17), care Ie-a
asigurat titlul, tind mal erau 
doar 6 secunde de joc. Medul 
dintre C.S.Ș. Dlnamo Brașov și 
C.S.Ș. Politehnica Timișoara avea 
să stabilească următoarele da- 
sate In grupă. Au Învins brașo
venii, după multe răsturnări de 
scor, cu numeroase faze specta
culoase la ambele porți: “ 
(18-14).

REZULTATE TEHNICE, 
bălă, feminin, grupa 5—8 
iova — Ploiești 24—23 (11—13), Si
biu — Timișoara 34—31 (11—11) ; 
grupa 1—4 i Bacău — Cluj-Na- 
poca 30—29 (19—17), Constanța — 
Brașov 31—21 (18—9) ; masculin,
grupa 1—8 1 Iași — C.S.Ș. 2 
București 39—22 (16—11), Moreni
— Tg. Jiu 35—27 (16—14) ; grupa
1—4 : Piatra Neamț — Brașov 
24—23 (15—13), Baia Mare — Ti
mișoara 25—24 (15—12). Dumini
că, feminin, grupa 1—2 : Ploiești
— Timișoara 29—22 (11—14), Cra
iova — Sibiu 35—26 (23—17) ; gru
pa 1—4 : Brașov — Cluj-Napoca 
31—31 (18—17), Bacău — Constan
ța 15—14 (8—10) ; masculin, gru
pa s—s : C.s.ș. 3 București — 
Moreni 24—23 (11—12), Tg. Jiu — 
Iași 34—32 (17-22) ; grupa 1—4 î 
Baia 
30—30 
șoara

29—27

lim- 
Cra-

Mare — Piatra Nearfiț 
(17—17), Brașov — Tlml- 
29—27 (16—14).

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

in ultima 
1—4, atît 

. Disputa 
jence, cu 
cu pase 

mice de 
•edibile la 
luri clnd 

s-a in

Doina STĂNESCU I
LA BACAU I

„CUPA PROGRESUL" I

L
Bucu- 

pentru 
de O- 

Bumile 
B, cu 
Saturn 
lecarea

(hotel 
»a in

La Bacău. s-a disputat 
„Cupa Progresul" — orga
nizată de către Uniunea sin
dicatelor din 
ministrative de 
silii populare — la patru dis
cipline. Cîstigători: Arița
Mihalcea (Galați) si L Teodo- 
rescu (Buzău) — la tenis de 
masă' ț Rodica Stefănescu (Ga
lați) și V. Popa (Buzău) — la 
tenis de eîmp : Ana Engel 
(Hunedoara) si C. 
(București) — la șah. 
rezultatele finalelor 
lei — fete: Iași — 
3—2, băieți. Bacău 
3—1. (I. ILIE — coresp.)

instituțiile ad- 
stat si con-

Mirza 
Iată si 

la vo- 
G ala ti 

- Arad

I
I
I
I
I
I
I

GAT CRITERIUL CAILOR DE 4 ANI.
d a dș- 
dol ani 
Tunica, 
De re- 

nifestată 
măsurile 
care nu 

tul cum 
e cailor 

cifrele 
nt con- 
de not 

eonsi de- 
iba ve-

Curtiș. Cota : cSșt. 6, ev. 82, ord. 
triplă 78. Cursa a ' ”
(R. Arscne) 1:28.
Secărica. Cota: 
ord. triplă 219. 
L Trifoi (Tăinase)

I: Cursa 
b 1:56,0, 
I. Cursa 
b 1:33,6, 
| ev. 13.
L CR. I. 
ttușa. 3.

IV-a : 1. Satim 
2. Portulaoa, 3. 
ctșt. 5, ev. 33, 
Cursa a V-a : 

. lriS,5, 2. Rural.
Cota : cișt. 2,80, ev. 28. Cursa a 
Vl-a : 1. Roșcovan (Cană) 1:27,6, 
2. Laminae, 3. Jlga. Cota : cișt. 
4, ev. 7, aid. triplă 57, triplu 
n—IV—VI 1836. Cursa a VH-a : 
L Verlgariu (Dumitru) 1 a«,2, 2. 
Cochet, 3. Focșa. Cota : ctșt. 1,40, 
ev. 5, ord. triplă 84, triplu 
V—VI—VII 51. Cursa a VUI-a 3 
1. Geniu (Costică) 1:31,6, î. So
nata, 3. Surfs. Cota : cișt. 2. ev. 
4, ord. triplă 157. Cursa a IX-a : 
L Smlrdan (Sandu) 1:40,9, 1.
Puia. Cota : cfșt. 2. ev S, ord. 25.

A. MOSCU

IM1AZA
ze. Se 
re din 
a n-a 
n foti-

de sezon „LOZUL VACANTEI", 
care atribuie autoturisme „DA
CIA 11309* și numeroase cîștiguri 
In bani. Oriunde vă aflați, jucați 
la LOZ IN PLIC I
C1ȘTIGURILE TRAGERILOR MA
RILOR CÎȘTIGURI LAPRONOEX-

jucațl 
derate

PREȘ DIN 5 IUNIE

I
I
I
I
I

I
I
I

Hoc ar
ide Stat 
Indic se 
raritate, 
lului că 
ki ope- 
rte nu-
H, care 
parti ci- 

intfor- 
re, prin 
și prin 
mtreaga 
limitată

FAZA I : cat. 8 : 1 variantă 
100% a 28.482 lei și 3 variante 25% 
a 7.115 lei ; cat. 3 : 21,25 variante 
a 2.344 lei ; cat. 4 : 65,50 a 760 
lei ; cat. 5 : 160,00 a 311 lei ; cat. 
6 : 6.301,75 a 40 lei ; cat. 7 : 
233,25 a 200 lei ; cat. 8 : 3.131,50 
a 40 lei.

faza A n-a : cat. B : 19 va
riante 100% a 14.430 lei In cadrul 
căreia o excursie de 1 loc în 
RJ. Bulgaria șl diferența în nu
merar și 73 variante 25% a 3.608 
lei ; cat. C : 713,75 variante a
100 lei. Report la cat. 1 : 63.666 
lei.

I
I
I
I
I

Surprinzător, desigur, acest 
»—j realizat de Steaua, pe pro
priul teren, eu FX. Bihor. Fot
balul, de la do! |i de oriunde, 
oferă ii astfel de rezultate, w- 
Dcori chiar incredibile, pentru eă 
nid o formație au e invincibilă. 
Iată de ce nu vom stărui asupra 
reailtatiMul în sine. A surprins, 
gl < dezamăgit publicul, maniera 
de Joc a liderului (mai mult ca 
sigur, viitoarea campioană), pres
tația aa la a cotă inadmisibilă, 
dacă o comparăm ca alte evo
luții, cu calitățile unora tEntfe 
jucători, cu valoarea de ansam
blu a formației Steaua de azi. 
Șl ea n-«a avut în față duminică 
pe Dinamo, pe Sportul studen
țesc sau pe Universitatea Craio
va, ci o echipă de mijlocul cla
samentului, ,de pluton", dar 
care l-a pus atltea probleme toc
mai din cauza propriilor slăbi
ciuni (bihorenll au marcat două 
goluri dtn_. patru șuturi expe
diate). Steaua s-a prezentat ca o 
echipă plictisită și obosită, fără 
inspirație. Incapabilă să lasă dto 
tempoul lent impus de adversari. 
Greșelile au abundat în toate 
compartimentele, de la linia de
fensivă (poate mal puțin lovan) 
— făcută „mat" de acțiunea lui 
Mihuț, de pildă, care s-a plim
bat și a tentat lejer printre pa
tru adversari, permițlndu-șl și 
luxul să-1 tenteze și pe Duca- 
dam șl să înscrie ușor, — la 
mijlocași, cu Majaru și BaUnt. 
neînspirați, cu un Bâlonl lent, 
fără forța de șut pe care l-o 
cunoaștem. Ieșit parcă din for
mă, iar atacul — cu un Lăcătuș 
neutralizat total de acest tfnăr 
fundaș Bunico. Sigur, poate fi 
vorba de un accident (jucătorii d

Buci co.

k

CONFIRMĂRI

DIVIZIA „C“
SMU I

Zimbrul Sinet — Minereu Vatra 
Darnel >—4 (8—2). A^-A. CtețD- 
hmg Moldovenesc — BâcntM Să- 
vtnești 1—1 (1—0). Deccro-Sjrestd 
Buccea — Cetatea Tg. Neamț l—l 
09—05. Metalul Rădăuți — Oon- 
structorto Iași 3—1 (8—1). l'EPKO 
lași — Avtotui Frarin 4—2 (3—I), 
Minerul Gura Humorului — Ex
plorări CSmpulung Moldovenesc 
9—1 (0—9), Luceai Scul Botoșani
— Șiretul Pașcani 1—2 ~ ~ —
kdosa-Bnadul RozrKtv 
Gălănești 2—0 (1—0).

Pe primele locuri ta 
după etapa a 27-a : 1. 
VATRA DORNEI SȘ p 
Sinetul Pașcani 37 p ... ___
Betonul Săvinești 32 p (45—17) 
pe ultimele locuri : 15.
CSmpuliung 18 p (23—0, 
PRO Iași 17 p (24—45).

SERIA A H-a
Laminorul Roman — ___ _

Bacău 1—0 (0—0), Mecanica Vas
lui — Viticultorul Pandu 5—0 
02—0), Letea Bacău — CU5.M. 
Borzești 1—1 (2—0). Unirea Ne
grești — Petrolul Modnești 2—0 
(1—0). Mânerul Comăneștl — Fo- 
resta Gugești 5—0 (4—0), Lucea
fărul Adjud — Inter Vaslui 1—1 
(3—1), Victoria Tecuci — con
structorul-Flacăra Odobeștl 1—1 
(1—0), Chimia Mărășești — Tex
tila Buhușl 4—1 (3—0).

Pe primele locuri : L MECA
NICA VASLUI 37 p (57—M), 2. 
Aripile Bacău 36 p (64—21), 3.
Petrolul Moinești 29 p (43—28), 
4. Laminorul Boman 29 p (48— 
38)... pe ultimele locuri * " 
resta Gugești 23 p (23—36) 
Constructorul Odobești 22 
(t!9—58).

SERIA A m-a
Ddita Tuleea — Portul Constan

ța 3—2 (3—0), Chimia Brăila — 
Annubium Măcln 3—1 (9—1),
I.M.U.-C.S.S. Medgidia — Ș.N. 
Tuleea 4—1 (1—1), Marina Man
galia — Petrolul lanca 2—0 (0—0), 
Laminorul Viziru — Voința Con- 

3—2 (2—0), Chimpex ®on- 
— Cimentul Medgidia 0—1 
Progresul Isaccea — D.V-A.
Galați 1—0 (1—0), Ancora 
— Avîntul Matca 2—0

9-r>. Ce- 
— Carpoțl
clasament. 
MINEKL'L 
(43—19)» a. 
(59-23), X.

16. TE-

Aripii

15. FO
IA

P

stanța 
stanța 
(9-1), 
Portul 
Galați 
a-o).

Pe primele locuri : 1. DELTA 
TULCEA 38 p (46—14), 2. I.M.U. 
Medgidia 35 p (54—24), 3. Portul 
Constanța 34 p (45—20)... pe ulti
mele locuri : 15. Avîntul Matca 
22 p (41—56), 16. Clrimpex Con
stanța 14 p (23—54).

SERIA A IV-a
ICPB Bolintin — Dunărea Că-

Prima scenă fotbalistică se 
află în fața ultimelor 180 de mi
nute de jod. Un finiș palpitant 
se anunță, și in disputa gol- 
geterilor pentru mult invidiatul 
titlu. Cu cele două goluri În
scrise duminică, Pițurcă l-a e- 
galat pe Bagi în fruntea clasa
mentului, ambii avînd acum la 
activ II goluri, o „pîrtle" favo
rabilă are insă șl .vulpoiul" 
M. Sandu : șl el a marcat dumi
nică două goluri, la primul pri
mind o pasă de la altruistul li
der Hagi. La „ptndă" stă și Grosu.

Ded :
11 GOLURI : 

(1 din 11 m)
II GOLURI 

Grosu H din
Care dintre 

mai bun culoar 7 Adică o mi
siune mai ușoară In ultimele 
două etape. Pițurcă va avea in 
.Bănie* de depășit .reduta* de

Pițurcă și Hagi

: M. Sandu șl
11 m) 
cei patru are cel

--s.- _ -

V -Ijs -

e- 
<5e 

<14-

REZULTATELE

r-2

SERIA A Vl-a
Muscelul Clmpulung — Textila 

Roșiori 5—0 (1—0) ,_Progncsul Co
rabia -
Chimia
Curtea de Argeș 3—0 (2—0) 
mântui Fieni
Oria 1—0 (0—0), ROVA Roșiori — 
Domăirea-Venus Zimnlcea 1—0 
(0—0). Recolta Stoicănești — Ști
ința Drăgănești Olt 6—1 (2—0),
Metalul Mija — Chimia Tr. Mă
gurele 1—0 (1—0). Sportul munci
toresc Caracal — Dacia Pitești 
a—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MUSCE
LUL CIMPULUNG 36 p (47—21), 
2. Electrica Titu 34 p (41—23), 3. 
Cimentul Fieni 29 p (32—29), 4—5. 
ROVA Roșiori 
m. Caracal 29 
timele locuri : 
de Argeș 23 p 
Drăgănești Olt

Electrica Tltu 2—0 (0—0), 
Găeștl — Electronistul 

- - * - “ Ci-
Metalui Aiexan-

29 P (29—28), Sp. 
p (36—35)... pe ul- 
15. Electro. Curtea 
(29—39), 16. Știința 
21 p (26—49).

SEMIFINALELE CUPEI
Mime, semifinalele „Cupei 

României**, populara competiție 
a fotbalului nostru care se des
fășoară sub egida Daciadei. In 
actuala ediție au ajuns Dină în 
penultimul act al întrecerii trei 
dintre componentele plutonului 
fruntaș al Diviziei „A" si o 
formație care se desparte de 
prima scenă : Steaua. Dinamo, 
Universitatea Craiova — un trio 
redutabil al fotbalului nostru — 
și Politehnica Iași, formația 
care. în ciuda locului din cla
sament, demonstrează, chiar în 
etapele actuale ale campiona
tului. că dispune de frumoase 
resurse. Sortii au stabilit — 
așa cum se știe — semifinalele:

BUCUREȘTI ; Steaua — Di
namo

PLOIEȘTI : Universitatea
Craiova — Politehnica Iași.

In prima partidă, liderul pri
mei divizii întîlneste pe dețină
toarea trofeului. Meci de maro 
tradiție pe scena noastră fot
balistică 1 A doua semifinală 
prezintă o favorită, ne Univer
sitatea Craiova, dar să nu ne
glijăm ambițiile și posibilitățile 
ieșenilor.

Partidele semifinale vor în
cepe la ora l',30, pentru a exis
ta timp pentru eventuale pre
lungiri si executări de lovituri 
de pedeapsă.

• Stadionul ^1 Mai* din Pi- 
UșU va găzdui mîtae, de la ora 
11, prima manșă a actualei ediții 
a finalei „Cupei Balcanice", față 
in față aflindu-se F. C. Argeș și 
Heraklis Salonic. Returul este 
programat la 23 iunie la Salonic.
• Mline se dispută la Brașov 

prima semifinală a Campionatu
lui republican de juniori I. Este 
vorba de meciul dintre Ceahlăul 
Piatra Neamț (antrenor Al. Ci
nica) și Olimpia Satu Marc (an
trenor I. Kalamar).

ANUNȚ
Romă- 
Steaua 

disputa 
in vio
ara 11, 
C.C.A., 

Loto-

Sint valabile legitimațiilc-a- 
bonament eliberate de 
C.NDJ.S. șl C.M.B.E.F.S., in
clusiv legitimațiile antrenori
lor. arbitrilor șl maeștrilor e- 
meriți ai sportului, cu viza pe 
anul less.

La tribuna I se vor putea 
ocupa locurile rezervate In 
sectoarele 1 (intrarea prin Șo
seaua Iancului) și 44 (intrarea 
prin Bulevardul Muncii).

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport va acorda prin 
tragere la sorți premii in o- 
biecte spectatorilor care vor 
ocupa locurile înscrise pe bi
lete.

ETAPEI A 27-a

SERIA A IX-a
Înfrățirea Oradea — Minerul Or. 

dr. Petru Groza 3—0 (1—0), Re
colta Salonta — Minerul Sărmă- 
șag 3—0 (0—0). Constructorul Satu 
Mare — Unio Satu Mane 1—2 
O—1), Olimpia Gherla — Victoria 
Cărei 2—0 (0—0), Oțelul Or. dr. 
Petru Groza — Someșul Satu 
Mare 3—0 (1—0), Unirea Valea lui 
Mihai — Voința Oradea 1—0 
(0—0). Chimia Tășnad — Oașul 
Negrești 2—0 (1—0), Sitlvania Cehu 
Silvani-ei — Minerul Suncuiuș 
3—2 (1—0).

Pe primele locuri : 1. ÎNFRĂȚI
REA ORADEA 37 p (39—15), 2. 
Recolta Salonta 36 p (45—23), 3. 
Oțelul Or. dr. Petru Groza 30 p 
(43—24), 4. Minerul Sărmășag 30 
p (35—ai).., pe ultimele locuri î 
15. Minerul Șuncuiuș 22 p (34— 
45), 16. Constructorul Satu Mare 
10 p (18—53).

SERIA A X-a
CJ.L.-Mecanica Sighet — Mine-

rul Borșa 4—1 (3—0), Minerul
Băiuț — Minerul Baia Sprte 3—1 
(2—0). Minerul Rodna — ClitM- 
FOREST Năsăud 2—0 (1—0), Bra
dul Vișeu — CUPROM Baia Mare 
4—0 (1—0), Mureșul Luduș — 
ISSM Sighet 3—0 (1—0), Minerul 
Bălța — Metalotehnica Tg. Mu
reș 2—2 (2—1). Electromiureș Tg. 
Mureș — Oțelul Reghin 1—0 
U—O) Energia Prundu Bîrgăului
— Lăpușul Tg. Lăpuș 4—0 (1—0).

Pe primele locuri ; 1. C.I.L. SI
GHET 40 p (58—17), 2. Electro mu
reș Tg Mureș 28 p (39—24), ‘ 
Metalotehnica Tg. Mureș 28 p 
(42—28), 4. Minerul Bălța 23 p
(36—32)... pe ultimele locuri : 14. 
Lăpușul Tg. Lăpuș 24 p (28—33), 
15. ISSM Sighet 24 p (25—44), 16. 
Minerul Borșa 21 p (38—48).

SERIA A Xl-a x.
Mecanica Orăștie — Unirea 

Ocna sibiului 3—o (1—0), Soda 
Ocna Mureș — Minerul Paroșenl
2— 1 (1—0), Tîrnavde Blaj — Vii
torul I.R.A. Cluj-Napoca 6—2 
(4—0), Steaua-C.F.R. Cluj-Na
poca — Metalul Aiud 2—0 (1—0), 
Minerul Certej — Minerul-Știința 
Vulcan 3—2 (2—1), Victoria Călan
— Dacia Orăștie 2—1 (1—1), Me
talul Sighișoara — IMIX Agnita
3— 0 (1—0). Mecanica Alba lulia
— Inter Sibiu 4—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA ORĂȘTIE 37 p (46—19), 
Minerul Paroșeni 35 p (35—22) 
din 26 de jocuri, 3. Viitorul I.R.A. 
Cluj-Napoca 28 p (36—31)... pe 
ultimele locuri ; 15. Inter Sibiu 
24 p (23—30), 16. Tîrnavele Blaj 
23 p (25—40).

SERIA A XH-a

3.

2.

Viitorul Gheorgheni — Metrom 
Brașov 3—1 (1—1), Minerul Bălan 
— Metalul Tg. Secuiesc 4—1 
(4-1), Celuloza Zămești — Mu
reșul Toplița 3—0 (1—0). Utilajul 
Făgăraș — Cimentul Hoghiz 3—0 
(1—0) Minerul Baraolt — Mobila- 
Măg-ura Codlea 1—0 (0—0), Pro
gresul Odorhei — Precizia Săcele 
2—1 (1—0). Unirea Cristuru Secu
iesc — Textila Prejmer 4—0 
(2—0), Electro Sf. Gheorghe — 
Nltramonia Făgăraș 3—2 (2—1),
ICIM Brașov nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. 
BRAȘOV 40 p (50—21), 
monia Făgăraș 37 p (68—26), 3. Me
talul Tg. Secuiesc 35 p (54—33), 
4. Progresul Odorhei 35 p (39— 
38)... pe ultimele locuri : 15. Ce
luloza Zămești 25 
Precizia Săcele 24 
Textila Prejmer 20

Rezultatele ne-au 
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.

2.
IClM 

Nitra-

p (37—41), 16. 
p (35—46), 17. 
p (20—43).
fost transmise
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NICOLAE CEAUȘEȘCU
l« JUDEȚELE BACAIJ. NEAMȚ

Șl SUCEAVA
(Urmare din pag. 1)

și că, în prezent, _se acționează 
pentru intrarea în zăcămîntul 
cu orientarea spre muntele 
Pietricelul. unde se găsesc cele 
mai importante resurse de sulf.

Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu 
a apreciat realizările de _ pînă 
acum, subliniind, totodată, că 
se impune intensificarea rit
mului de descopertări și exca- 
vații, pentru a se putea trece 
la exploatarea mai c--«—=-» 
a zăcămintului de sulf.

In continuare,
Nicolae Ceaușeșcu a analizat 
posibilitățile de îmbunătățire a 
transportului minereului spre 
stația de Hotare și a sterilu
lui rezultat din descopertare.

A fost vizitată apoi sta
ția de Hotare, urmărindu-se 
fluxul tehnologie de preparare 
mecanică și termică a mine
reurilor de sulf.

In încheierea vizitei. to
varășul Nicolae Ceaușeșcu a 
adresat celor prezenți. tuturor 
minerilor, calde felicitări pen
tru activitatea desfășurată și 
le-a urat noi succese in efor
turile de punere in valoare a 
resurselor de materii prime e- 
xistente.

Următorul obiectiv al vizitei 
l-a constituit întreprinderea do 
avioane Bacău.

In cadrul unei expoziții spe
cial amenajate au fost prezen
tate numeroase produse con
cepute și realizate în întreprin
dere.

Apreciind eforturile muncito
rilor și specialiștilor din între
prindere pentru înfăptuirea 
planului, pentru buna organi-

grabnici

tovarășul

g
g

g
$

Campionatul european de baschet (m)

DE AZI, JOCURILE ELIMINATORII
ACTUALITATEA LA TENIS

PARIS. întrecerile de juniori 
din cadrul campionatelor Inter
nationale de tenis ale Franței, la 
Boland Garros, au avut următoa
rele finale : simplu fete : 
Garrone (Italia) — Dinky 
Rensburg (Africa de Sud) 
6—3, simplu băieți : Jaime 
(Peru) — Thomas Muster 
tria) 3—6, 6—3. 6—0, dublu
Perez-Rodan, Tara bin! (Argenti
na) — Hodikova, Szrubakova (Ce
hoslovacia) 6—3, 5—7, 6—4, dublu 
băieți : Korda, Suk (Cehoslova
cia) — Gabrișixlze, Volkov 
(U.R.S.S.) 4—6, 6—0, 7—5.

5 2 3 430 :434
5 1 4 397:503

5. Israel
6. OlandaKARLSRUHE, 10 (prin tele

fon). Ultimele meciuri din ca
drul seriilor preliminare ale 
Campionatului european de 
baschet masculin s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : seria 
„A“, la Karlsruhe : Spania — 
Franța 109—83 (62—34), U.R.S.S. 
— Polonia 122—99 (64—44). Cla
sament :
1. Iugoslavia
2. U.R.S.S.
3. Spania
4. Franța
5. România
6. Polonia

Seria 
R.F.G. —

7 
6

Luni este zi de odihnă. în
trecerile vor continua începînd 
de marți, la Stuttgart, cu ur
mătoarele meciuri : marți : Po
lonia — Israel flecurile 9—12), 
Franța — Italia, Spania — 
R.F.G. (locurile 1—8); miercuri: 
România — Olanda (9—12), 
U.R.S.S. — Bulgaria, Iugosla
via — Cehoslovacia (1—8). A- 
poi, pe grupe valorice, conform 
tabloului sferturilor de finală 
și semifinalelor, învingătoarele 
vor juca intre ele și învinsele 
intre ele pînă la stabilirea cla
samentului final. Echipa clasa
tă pe locul 8 va retrograda și 
ea alături de formațiile de pe 
locurile 9—12, care joacă acum 
doar pentru definitivarea cla
samentului.

Laura 
van
6-L

Izaga 
(Aus- 
fete :

zare a producției și n muncii, 
calitatea produselor realizate, 
secretarul general al partidului 
a subliniat că trebuie să se ac
ționeze în continuare 
obținerea de 
bune atit pe 
sarcinilor de 
in finalizarea 
condiții a investițiilor prevă
zute.

La plecarea din Bacău, oa
meni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile munici
piului au dat glas din nou 
sentimentelor de adinei dra
goste și prețuire față de to
varășul Nicolae Ceaușeșcu. re
cunoștinței adinei pentru acti
vitatea sa neobosită pusă in 
slujba propășirii patriei noas- "
tre socialiste. t
a răspunseu prietenie acestor I REZULTATE VALOROASE IN ÎNTRECERILE ATLEflLOR 
manifestări și a adresat to- g 
turor urări de sueeese tot mai g 
mari ia realizare* piaatoui pe g 
acest an în toate domeniile de " 
activitate.

Prin întreaga sa desfășurare, 
prin însemnătatea obiective
lor economice vizitate și va
loarea practică deosebită * 
orientărilor și indieațiilar dale 
de tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, 
vizita de lucru ia cele trei Ju
dețe dia Moldova a eenstitoH 
ua msmeat memorabil ia viața 
și activitatea colectivelor de 
muncă, a tuturor locuitorilor 
din această parte a tdrii, rti- 
mulindu-ie eforturile creatoare 
pentru traducere* in viață a 
prevederilor programului parti
dului de construire a socie

tății socialiste multilateral dez- 
voltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

) pentru 
rezultate cit mai 
linia Îndeplinirii 
producție, cit și 
in cele mai bune

5

I

I
I

(64—44). Cla-

5 4 1 514 :464 3
5 4 1 537 :483 9
5 4 1 496:465 9
5 1 4 479:531 6
5 1 4 452 :488 6
5 1 4 457:504 6
Leverkusen :

_ _ ____ 73—70
(32—35), Israel — Italia 92—89 
(46—38, 79—79). “
L Italia
1. R-FjG.
a. Bulgaria
4. Cefiostevada

la
Bulgaria

Clasament :
5 4 1 462:385 I
5 3 3 445:430 8
5 3 1 396:385 3
5 3 3 430:425 1

BECKENHAM. In finală : Tim 
Mayotte — Steve Denton 
6—0. La dublu 
Holladay — 
6—3, 5—3,

femei :
Phelps.

1-5.
Belestrat 
Masoartn

Jonas 
Cierro

MARGINALII LA GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. I)

mai grele a altor componente 
ale lotului care lucrează la 
Deva. învățămintele celor două 
zile de întrecere vor fi, cu si
guranță. folositoare atit tehni
cienilor cit și sportivelor. Fap
tul că gimnasta Camelia Voi- 
nea a prezentat la bimă o 
combinație în premieră mon
dială. pe care a executat-o 
bine, cu siguranță, că în exer
cițiile tuturor gimnastelor au 
fost efectuate îmbunătățiri pen
tru creșterea valorii acestora 
arată că în pregătirea viitoa
relor mari examene competi- 
ționale se depun eforturi con
siderabile. că există dorința ca 
gimnastica noastră feminină 
să-și păstreze locul de presti
giu în ierarhia mondială.

In acest context, este locul 
să ne referim la ciștigătoarea 
întrecerii individuale, multi
pla noastră campioană Ecate- 
rina Szabo. Ea a avut șapte 
exerciții apreciate cu note mai 
mari de 9.80. intre care și două 
notări maxime (10,00). la exer
cițiile liber alese de la para
lele si sol. aprecieri in care 
brigada a fost unanimă Cati 
Szabo si-a confirmat astfel re
cunoscuta sa clasă internațio
nală și faptul că se poate conta 
pe ea. pe forța sa competitivă, 
în examenele ce urmează. Dar, 
cum s-ar spune la fotbal. îm
potriva cursului jocului, Cati a 
ratat, surprinzător, bima. A 
avut rezerve suficiente in

punctajul general pentru a cîș- 
tiga. totuși, competiția, la indi
vidual compus. Dar ce s-ar fi 
întimplat intr-un concurs de 
mai mare dificultate, intr-o fi
nală pe aparate ? Se înțelege 
de la sine că s-ar fi irosit 
toate șansele, toată munca de
pusă luni si ani. Este un mo
tiv în plus de a solicita gim
nastei o concentrare si mobi

cfe...

Pe măsură ce intrăm tot mai 
mult bi sezonul competițiilor 
atletice rezultatele SDorttv-ttor 
ist sporesc valoarea. Iată câte
va pei for mante de la Întrece
rile de la sfirsitul săotămtnH 
trecute.

LOS ANGELES. Concursul 
s-a desfășurat pe stadionul o- 
limpic : BĂRBAȚI 3 110 mg« 
Roger Kingdom 1343. Cletua 
Clark 13,50, Mark McKoy (Ca
nada) 13.32; 100 m: Darwin 
Cook 10,23, Kirk Baptiste 1046. 
Chidl Imoh (Nigeria) 10,26, 
Calvin Smith 1049; 1566 m: 
Steve Scott 3:36,82, Mike Bott

| 3:37,43. Peter Koech (ultimii 
â doi din Kenya) 3:38,44 ; 3M ®:

Baptiste 29,21, Roj Martin 20,23, 
Joe de Loach 2944 *. înălțime : 
Dennis Lewis 2,31 m. Brian 
Stenton 2,31 m, Jim Howard 
243 m ; prăjină : Brad Pursley 
5.70 m, Joe Dial 5.70 m. Mike 
Tully ~ " ‘ ~
«5.30 
trails 
21,21 SB.
Marlene Ottey-Page (Jamaica) 
10,93, Jeanette Bolden 11.19: 
200 m : Ottey-Page 23,16, Grace 
Jackson 23,04 ; 406 m: Lillie 
Leatherwood 30,74. Florence 
Griggith 50,89 ; 600 aa : Louise 
Romo 2:02,05 ; 100 nr : Rhonda 
Blenford 13,02, Benita Fitx- 
gerald-Brown 13,24 ; lungime : 
Carol Lewis 6,51 m ; înălțime : 
Joni Huntley, Louise Ritter si 
Debbie Brill (Canada) 1.91 m.

/

(518 km) a fost câștigată da 
francezul Roger Quemeaer ia 
64.57:00. eu o medie orară de 
7,975 km. A fost urmat de Mar
cel Jeunasse 65.41 .00 sl Pol 
Forthomme (Belgia) 66.50:00.

5,60 m ; disc : Art Bums 
m ; greutate : Greg Ta
il .32 m. Brian Oldfield 
m; FEMEI: IM m:

LONDRA. Pe pista de la 
Haringay a avut loc .Cupa 
campionilor europeni*. Atletii 
italieni de la Pro Patria din 
Milano cu 285 p și-au păstrat 
titlul. Pe locurile următoare i 
Racing club de France 261 a 
și Haringay 254,5 p.

lizare maxime în fiecare pro
bă si Ia fiecare concurs. • •- 
atenție si O pregătire specială 
din partea antrenorilor pentru 
ca prima gimnastă a echipei 
României să nu mai rateze 
nici un aparat. în nici o în
trecere.

Iar aceasta reprezintă o ce
rință pentru toate componentele 
echipei României, singura cale 
care poate duce spre succesele 
dorite și așteptate la campio
natele mondiale de la Mont
reat

COLMAR. Cursa d« marș de 
mare fond. Paris — Colmar

MOSCOVA. Sovietica Olga 
Bondarenko a realizat cu 
3145,18 cel mai bun rezultat 
mondial al sezonului, in cursa 
de 10000 m. Ea este detinătoa-
rea recordului mondial c» 
31:13,78 de la 24 iunie 1984.

FOTB A L met'i d iane
VICTORII CU 3-0

IN PRELIMINARIILE C.M...

SPORTURI DE IARNĂ IN PLINĂ VARĂ!

Pînă mai deunăzi, distincția era dară : sportonle de iărnă 
aveau loc iazna, cele de vară, firește, vatra! In ultimii ani insa, 
distincția dintre cele două sezoane competiționalle s-a șters me
reu, astfel că s-a ajuns, nici mai mult, ntel mai puțin ca un 
sezon oompetițional să dureze dt întreg anul calendaristic. Evi
dent, așa ceva a impus o restructurare totală nu doar a calen
darului concursurilor d, In primul rind, a metodicii de pregă
tire a sportivilor. Hocheiul pe gheață, spre exemplu, iși tooepe 
competițiile In vară șl șl le încheie, anul viitor, ta sflrșitul primă
verii... Acum, lată și schiul alpin : ediția următoare (1935/86) 
a serialului de concursuri din cadrul ..Cupei mondiale" tșl va 
avea debutul in plină vară... europeană. Ia 16—18 august, ta 
Las Lenas, stațiune din munții Arizi, este progra
mat primul concurs (cotxjrîre) ultimul, de fapt, ai 26-lea ur- 
mind să se desfășoare ta 23 martie, anul viitor, la Bromont 
ta Canada. Lesne de tațeies că pentru a putea face față rigo- 
rilor i»mri ooncura in plină vară, schiorii europeni vor trebui 
să fie btoe, chiar foarte bine pregătiți ta oca acesta a primu
lui start.

Dar pentru că veni vorba de sporturi de iarnă, iată că pe 
harta unde ele se practică va fi trecută, începând de anuâ vii
tor, o nouă țară. Este vorba de India I Da, de India, cea stră
bătută de tropicul Racului, țară cu o climă Îndeobște caldă. 
Dar India are ta nordul său masivul himatayan, cu zăpezi veș
nice. Pe pârtiile de la Gtdmarg, amenajate ta acest scop, ae va 
desfășura ta începutul anutei viitor prima ediție a campiona
telor naționale de schi alpin. Competițiile de patinaj artistic și 
da hochei ae vor desfășura pe patinoarul artificial din locali
tatea Simla, ta nord de Delta capitala țăriL

Aceste începuturi ae cec a fi, desigur, subliniate... (r. vil.)

..din zona Americii de Sud. In 
grupa I, ta Buenos Aines, Argen
tina a dispus de Venezuela cu 
3—0 (1—0). prin golurile iul Russo 
(min. 28), Clausen (min. 87) șl 
Maradona (min. 90), oonsolldîn- 
du-și primul loc ta clasament. 
Maradona a jucat excelent fiind 
coautor la două goluri și autorul
ultimului. Iată formația folosită 
de Învingători : FiUol — Clausen, 
Trossero, Passarella, Garre — 
Giusti, Russo, Burrucaga — Val- 
dano, Maradona. PascuH.

Clasamentut :
1. Argentina
2. Peru
3. Columbia
4. Venezuela

3 3 0 0 9-3 1
3 1111-13 
31111-13 
3 0 0 3 2-7 0

Echipa Argentinei mal are de 
jucat, pe teren propriu, meciurile 
eu Columbia (1« hmte) șl Peru 
(30 iunie) și. ta deplasare, cu 
Peru (23 iunie).

In grupa a H-a, ta Asuncion, 
Paraguay a tavtns echipa Boli- 
viei eu 3—0 (2—0), prin golurile 
lui Mendoza (mta. 17), Jacquet 
(mln. 34) și Romerito (mta. 49). 
Iată clasamentul :
1. Paraguay 2 110 4-11
2. Brazilia 1 1 0 0 2-0 2
3. Bolivia 3 0 3 l 1-5 1

Au mai rămas de jucat meciu
rile : Paraguay — Brazilia (1« 
iunie). Brazilia — Paraguay (23 
iunie) șl Brazilia — Bolivia (30 
iunie).

Dieter Honess (dreapta) a mar
cat gotul victoriei In meciul de 
la Braunschweig care a adus lui 
Bayem Miinchen cel de al t-lea 

titlu de campioană 
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AUTOMOBILISM * In cursa 

de 500 mile de la Long Pond 
(S.U.A., învingătorul Elliott 
(S.U.A. — Thunderbird) a par
curs 804,5 km cu o medie orară 
de 223,6 km • Raliul Scoției are 
ca lider pe Wilson (Anglia — 
Audi Quatro) care după 22 de 
probe speciale conduce cu 2.05:26.

BASCHET • Campionatul 
nord-american a revenit pentru 
a 9-a oară echipei „Lakers” din 
Los Angeles, care în finală, după 
ce scorul la victorii ta meciul cu 
„Celtics” Boston („cea mai bun 
din 7”) ajunsese la 2—2. si apoi 
3—3, a cîștigat cea de a 7-a si 
ultima piartidă (disputată la Bos
ton I) cu 111—100. Cea mal bun 
jucător al Învingătorilor, celebrul 
veteran <38 de ani) Abdul Jabbar 
— 29 p.

BOX • Irlandezul McGuigan a 
cucerit titlul mondial ta cat. pană 
(WBA) învingind ta puncte pe 
Eusebio Pedroza (Panama) ta ca
pătul unui med de 15 reprize 
• Med international de amatori 
la Orlando : S.U.A. — Venezuela 
7—4.

CĂLĂRIE • Monika Hirscb 
(Austria), pe calul „Maraton”, a 
cîștigat proba de obstacole din 
cadrul concursului de ta Mobllng 
(Austria). Ea a terminat par
cursul cu o p șl ta 26,58 s, ur
mată de britanicul Dean (0 p — 
29,64) șl de austriacul Funder 
(Op — 30,30).

GIMNASTICA • Concursul de 
selecție a gimnastelor americane, 
disputat la Jacksonville, s-a În
cheiat cu următoarele rezultate : 
1. Sabrina Mar (15 ani !) 74,840 :

2. Kelly Garrison 74,830 p ; 3. M. 
Roethlisberg 73,960 p.

ÎNOT • Noi recorduri națio
nale in campionatele R.DX3. : 
200 m bras (m) — R. Buttgereit 
2:19,59 ; 1500 m (m) — U. Dressier 
15:09,16 (la 800 m, tot record, — 
8:00,48) ; alte rezultate : 200 m
(m) — T. Kârber 2:02,35 ; 100 m 
spate (m) — F. Blatrusch 56,88 ; 
800 m (t) — A. Strauss 8:33,30 ; 
100 m fluture (f) — K. Gressler 
1:00,20 ; loo m bnas (f) — S. 
Gerasdi 1:08,50.

VOLEI • Turneul echipei fe
minine a U.R.S.S. In Japonia : la 
Tokio : U.R.S.S. — Japonia 3—0 
și la Yamanashi : U.R.S.S. — Ja
ponia 3—1 • Meciuri amicale fe
minine, la Gorssel : Olanda — 
Franța 1—3 șl la Mijdrecht : O- 
landa — Franța 3—0.

ECHIPA ANGLIEI ÎNTRECUTĂ 
DE MEXIC I

Reprezentativa Angliei a susți
nut al doilea meci ta cadrul tur
neului pe care-1 întreprinde ta 
Mexic Selecționata Mexicului a 
dispus la Ciudad de Mexico, de 
cea a Angliei cu 1—0 (1—0), prin 
golul marcat de Flores (mln. 20). 
O victorie meritată — consem
nează agențiile de presă — gaz
dele dovedindu-se intr-o formă 
bună. Echipele aliniate în fața 
arbitrului Roth (R.F.G.) : MEXIC: 
Larios — Trejo, Quirarte, Cruz, 
Amador — Boy (Hermosillo) Mu
noz, Espana (Cobos), Aguirre — 
Floreg (Dominguez), Negrete. 
ANGLIA : Bailey — Sansom,
Hoddle (Dixon), Watson, Ander
son — Francis. Robson, Wilkins 
(Wright) — Fenwick, Barnes 
(Waddle), Hateley, Miercuri, 
Anglia întâlnește reprezentativa 
B.F. Germania, iar stmbătă, me
xicanii vor juca ou selecționata 
vest-germană.

CAMPIONATE, ȘTIRI
• S-a încheiat campionatul 

Ungariei. Titlul a revenit echipei 
Honved la o diferență apreciabilă 
față, de cea de a doua clasată. 
Deci. Honved pe locul 1 cu 46 p, 
urmată de Gyfir 36 p, Videoton 
36 p, Zalaegerszeg 34 p, Vasas 
31 p. Au retrogradat Eger (25 p) 
și Szeged (14 p). Rezultate : Va
sas — Videoton 2—0, Gyor — Ta- 
tabanya 1—2, M.T.K. — Honved 
2—4, Uj pești Dosza — Pees 1—0, 
Bekescsaba — Csepel 3—1, Za
laegerszeg — Debrecen 0—0, Sze
ged — Feran cvaros 2—1, Szom- 
bathely Haladas — Eger 1—2.
• Președintele Confederației 

braziliene de fotbal, Giulite Cou
tinho. a anunțat că antrenorul 
reprezentativei Braziliei, Tele 
Santana, care a preluat echipa 
națională în luna mai a acestui 
an, va putea să se ocupe exclu
siv de aceasta din octombrie 1985. 
După cum se știe, Tele Santana, 
care i-a succedat la cîrma selec
ționate’ braziliene lui Evaristo 
Macedo, este legat încă prin con
tract de formația Al Ahli, din 
Arabia Saudită, și participă la 
pregătirile formației Braziliei 
doar în pauza competițională a 
echipei de club saudite.

Redacția >1 administrația: cod București, str. V. Conta It, of P.T.T.B. L, tei. centrală ti n i© ți ti.M.S» secția coresp io zo W; mterurbao 13?: telex io 350 romsp nparul LP ^informația’ 
Pentru străinătate abonamente prin ROMPRESFILATELIA — sectoral exporVlmport oresâ P O Box lî—201 telex î03î6 orsfir București. Cale* Grivltei nr- 84—10363 R. L B. 3. I


