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VIZITA Of STAT
A PRTȘEDINItLUI REPUBLICII TURCIA

KENAN EVREN
Președintele Republicii Tur

cia, Kenan Evren, a depus, 
miercuri dimineața, o coroană 
de flori Ia Monumentul eroilor 
luptei 
lui și 
lism.

pentru libertatea poporu- 
a patriei, pentru socia-

★
aceeași dimineață, 

ședințele 
depus o 
Cimitirul

In 

di

pre- 
Republicii Turcia a 
coroană de flori la 
militar turc Gheneea.

★
Președintele Republicii Tur

cia, Kenan Evren, a vizitat, 
miercuri dimineața, întreprin
derea de utilaj chimic „Grivița 
Roșie", una dintre cele mai 
puternice unități economice 
din Capitală.

In cursul vizitei, 
prins o expoziție 
machete și grafice, precum și 
principalele seeții ale uzinei, 
gazdele au prezentat evoluția 
Întreprinderii, care a cunoscut 
cinci etape de dezvoltare, a- 
jungind astăzi să realizeze uti
laje și instalații complexe 
pentru fabricile de îngrășămin
te chimiec, uzine de acid sul
furic, rafinării de petrol, fa
brici de cauciuc, pentru plat
forme de 
și pentru 
are. S-a 
dezvoltare 
directa 
dintelui 
care a inițiat nn vast program 
de asimilare la „Grivița Roșie" 
a celor mai noi și complexe 
instalații și ntilaje destina
te unor ramuri importante ale 
economiei naționale, solici
tate intr-o proporție insemna- 

In prezent, 
volumul

și realizare a Canalului Dună
re — Marea Neagră s-a desfă
șurat sub directa 
re a președintelui 
Ceaușescu, marele 
hidrotehnic și 
avind 
viața economică și 
a regiunii pe care o 
și a țării. înaltul 
s-a interesat despre 
tehnice care au stat 
realizării acestei 
re construcții, 
dalitățile practice 
a canalului.

După 
gigea. 
Turcia este invitat 
turnul de comandă 
de aici.

indruma- 
Nicolae 

complex 
de navigație 

profnnde implicații in 
economică

3
Proletari din toata tiriTe. unifi-vd f

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

care a cu- 
specială eu

foraj marin, precum 
centrale termonucle- 
subliniat eă această 

a avut loc sub 
îndrumare a preșe- 

Nicolae Ceaușescu,

tă și la export, 
peste 35 la sută din 
producției uzinei este destinat 
exportului, 
rii externi 
flindu-sc și

In acest 
prezentat 
Anatolia Centrală, pe care au 
construit-o in Turcia — unitate 
modernă, cu 
prelucrare de 5 milioane 
de țiței pe an.

★
Președintele Republicii 

cia, Kenan Evren, a 
miercuri, in județul Constanța.

De la aeroport, coloana ofi
cială de mașini s-a indreptat 
spre Poarta Albă, punctul de 
confluență al Canalului Dună
re — Marea Neagră eu viitorul 
canal spre Midia-N'ăvodari. 
Aici, șeful statului ture și per
soanele ce-I însoțesc s-au îm
barcat pe nava „Steaua Pola
ră" și au străbătut apele cana
lului pină Ia ecluza de Ia Agi- 
gea. Canalul s-a înfățișat 
oaspeților ca o expresie eloc
ventă a forței și creativității 
României de azi, a potențialu
lui economiei, științei și 
tehnicii naționale. Pe parcursul 
călătoriei, președintele Kenan 
Evren a fost informat eă în
treaga activitate de concepție

partene-printre
ai. întreprinderii a- 
Turcia.
cadru, gazdele au 

macheta Rafinăriei

o capacitate de 
tone

Tur- 
sosiL

socială 
străbate 
oaspete 
soluțiile 

Ia baza 
impunătoa- 

despre mo
de utilizare

aeostarea 
președintele

navei la A-
Republicii 

să viziteze 
al ecluzei

★
Președintele Republicii So

cialiste România, Nieolae 
Ceaușescu. și președintele 
Republicii Turcia, Kenan
Evren, au continuat, miercuri. 
12 iunie, la stațiunea N cp tun, 
convorbirile ineepute la Bucu
rești.

A fost subliniată preocupa
rea României și Turciei

să conlucre- 
sâ acționeze 
se pune capăt
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A V

la 
ale

cuvinte, pornind de 
cele mai avansate cuceriri 
siiintei si tehnicii moderne si 
de la realitățile noastre in con
tinuă devenire pe spirala pro
gresului. să valorificăm eu in
teligentă sl spirit creator ore- 
nriile noastre forte, asa cum 
a fost gindită ampla deschide
re spre cunoaștere i na u curată 
de Congresul al DC-lea al par
tidului, moment de insemnita- 
te istorică prin alegerea una
nimă a celui mai iubit fiu al 
națiunii noastre, tovarășul
NI COLAE CEAUȘESCU, in
fruntea Partidului Comunist

Român, Descoperirea, educarea 
și lansarea talentelor românești 
ca adevărate personalități pe 
orbita marii performanțe mon
diale, in sferele cele mai diver
se ale activității umane, talente 
zămislite de geniul creator 31 
poporului român, pentru a ser
vi apoi, eu profund patriotism, 
interesele supreme ale națiunii 
noastre socialiste, este o sar
cină permanentă, __ prioritară și

Paul SLAVE5CU

/Continuare fn pag 2-3)

STEAUA Sl UNIVERSITATEA CRAIOVA- 
IN FINALA „CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL

■
J; Deci. Steaua și Universitatea 
g Craiova s-au calificat pentru 

finala importantei întreceri, 
J; care va avea loc duminică, 23 
5; iunie, pe stadionul „23 

gust" din Capitală.

— Citiți iu pag. 2—3 cronicile 
semifinalelor —

Ia semifinalele 
fotbal, competiție 
fășoară sub egida 
s-ao Înregistrat, ieri, următoa
rele rezultate :

Cupei la 
care se des-

..Daciadei*.

g**— Pitești
Universitatea Craiova - Polrteh-

nice tați 2-0 (1-0)

Pițurcă (nr. 9) deschide seria celor cinci goluri înscrise de echipa 
lui in meciul de ieri cu Dinamo Foto : Aurel D. NEAGU

IN CEA MAI IMPORTANTĂ PARTIDĂ A ETAPEI
DE RUGBY, STEAUA A ÎNVINS PE GRIVIȚA ROȘIE
Partida cea mai atractivă s 

cea mai importantă a anteoe- 
nultimei etape (a 16-a) din 
Divizia „A", la rugby, disouta- 
tă ieri, s-a jucat oe te
renul din „Gheneea": STEAUA 
— R. C. GRIVIȚA ROSIE 
6—3 (0—0). Un meci care pro
mitea. campioana vrînd să 
facă nasul cel mare SDre un 
nou titlu. în vreme ce parte
nera sa avea mai mult o întîl- 
nire de orgoliu, dar in sensul 
bun al cuvîntului, 
propunîndu-și con
firmarea unui se
zon de excepție 
Așteptările au fost, 
in foarte bună 
măsură. împlinite, 
iar ambele echipe 
au putut ieși sa
tisfăcute din te
ren ! într-adevăr. 
chiar dacă acțiu
nile desfășurate pe 
un front larg nu 
au abundat și s-a 
șutat destul de 
mult. partida a 
plăcut, tinînd asis
tența încordată din 
primul moment și 
Pînă la fluierul fi
nal. A fost o 
luptă fără mena
jamente, de an
gajare totală pe

înaintare, cu un ritm re
marcabil. mai cu seamă In re
priza tatii. Combatantele an 
avut, fiecare, atuurile lor : 
Steaua o margine cu orinză- 
tori de clasă și o experiență 
superioară. Grivița un ioc 
măiestru in aglomerări și 
o așezare inspirată în teren. 
Cum vremea a fost, de aseme
nea. ideală pentru rugby, am 
stat conectați 80 de minute la 
tensiunea disputei (prea a-

origă pe alocuri. O. Morar», 
spre pildă. teșind de pe 
gazon ca un boxer din ring, cu 
figura tumefiată), dstig de 
cauză avind. în cele din urmă. 
XV-Ie militar, dar victoria pu
tea reveni, la fel de bine, for
mației din Parcul copilului.

Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag. 2-3)

Grivițenii clștigă balonul la » grămadă, Moraru pasindu-l mijlocașului Anton 
Foto : fon MIHAICA

în prima manșă a finalei „Cupei Balcanice44

F.C. ARGEȘ—HERAKLIS SALONIC 3-1 (2-0)
PITEȘTI. 12 (prin telefon). 

Stadionul din Trivale a găz
duit prima manșă a finalei 
„Cupei Balcanice", opunind e- 
chipele F. C. Argeș si Hers- 
klis Salonic. O premieră pen
tru formația argeseană. dor
nică să facă tacă din primul 
meci un pas hotăritor ta ten
tativa ei de a cuceri acest 
traditional trofeu balcanic. 
Finalmente ea a obtinut o 
victorie muncită. la două 
goluri diferență, dar avan
tajul din meciul tur putea a- 
vea alte proporții, dacă pites- 
tenii profitau de multele mo
mente favorabile pe care le-au 
avut.

Evident, debutul de parti
dă a fost de tatonare, de stu
diu. Joc pozițional al F. C. 
Argeșului, intenții de con
traatac ale oaspeților, iată 
imaginea primului sfert de 
oră. punctat de o mare oca
zie a lui Iovănescu. în mta. 
9. cînd a trimis mingea cu 
capul, din 6 m. exact în bra
țele portarului. După două 
tăioase incursiuni ale oas
peților, cele din min. 11 sl 
13. argeșenii reusesc des
chiderea scorului : Badea
centrează de pe dreapta. Moi- 
ceanu sare contratimp, păcă
lind pe cei doi fundași cen-

sudi-jn „1 Mai*  ; teren bun j 
timp frumos dar timorat; spec
tatori — circa 15 000. Șuturi s 
W—1 (p. poartă : 8—1). Cornere: 
7—4. Aj marcat : IGNAT (mta. 
15) D. ZAMFIR (mta. 41), .TURCA 
(min 77). respectiv HATZIPA- 
NAGIS (min. 57 din 11 m).

F.C. ARGEȘ : Cristian — BA
DEA Pirvu, STAJ7CU. Tănase—• 
Tom*.  Moiceanu. Iovănescu — D. 
zamfir (mta. 75 Jurcă). Ignat, 
MICA

HERAKLIS : Giorglev (mta. « 
Gitzudis — Mavrtdls (mta. 48 
Adomou) Pergamlnoa, Vakalo- 
poulos, Zifkas — KOFIDIS. Papa- 
loanu, Levkopoulos, Papadopoîos 
— Maloumldls. HATZIPANAGIS.

A arbitrat bine Ozcan Oal; la 
linie : Hamza Alai și Orhan Tar- 
han (tot; din Turcia).

Cartonașe galbene : PERGAMI- 
NOS MALOUMIDIS. BADEA

trail, mingea ajunge la IGNAT? 
care înscrie din marginea ca
reului de 6 m. Surprinzător, 
acest gol nu ridică tempoul 
acțiunilor pitestene. Jocul se 
desfășoară mai mult In zona 
centrală a terenului, fazele de 
poartă fiind extrem de rare. 
Notăm o intervenție salutară 
a Iul Badea in min. 24. dună

Adrian VASILESCU

(Continuare fn pag. 2-3)



După „Cupa Federației" la baschet INTENȚIILE BUNE AII RAMAS DOAR... INTENȚII

an- 
ales.joc 
nici 
ten- 
me-

BAC AU, 12 (prin telefon), — 
Spectaculos curs al turneului fi
nal al „Daciadei" de volei (fe
minin) in ziua a treia. Debutul 
acestei runde a coincis cu o sur
priză : autoare, echipa județului 
Iași, care a dispus de cea a ju
dețului Dolj CU 3—1 (9, 11, —10, 
11). Formația aliniată de cunoscutul tehnician Nicu Roîbescu a 
impresionat prin mobilitate, 
gajament, entuziasm și. mai prin predilecția pentru un 
combinativ, neabandonat 
chiar în situații de mare 
siune. Victoria ei, pe deplin
ritată, s-a datorat acestor „atu- 
uri". frumos puse în evidentă pe 
parcursul întîlniriL care a pri
lejuit un spectacol agreabil. 
Deși mal experimentate, doljen- 
cele au avut de pătimit, ta pri
mul rtad. prin absența unei co
ordonatoare de joc specializate. 
De la învingătoare s-au detașat 
Marina Bejenaru, Danelia Sme
rea, iar de la învinse luliana 
Enescu și Monica Sușman.

Cea de a doua întâlnire a zilei 
s-a situat la un nivel și mal 
înalt, calitativ și tensional. Echi
pa județului Constanța a dat o 
replică extraordinară formației 
favorite, cea a municipiului 
București. Reprezentativa Capi
talei — cu majoritatea compo
nentelor lotului național ta te
ren — a trecut prin mari emoții 
și a fost la un mic pas de a 
pierde întâlnirea. Constănțencele, 
de la început, pe deplin angajate 
In joc, au început partida ta for
ță și s-au detașat clar, ta pri
mul set ta care au condus cu

14—6, cu toată scăderea la pre
luare din finalul setului. In ur
mătoarele, bucureștencele ambi
ționate de replica adversarelor și 
de firma pe care o apărau, au 
avut cîștig de cauză ta 
finaluri disputate de set. 
l-au pierdut pe următorul 
patrulea). La 2—2 la seturi spe
ranțele erau egale de ambele 
părți. Bucureștencele au început 
excelent (6—0 8—1), dar cons- 
tăntencele n-au abandonat lupta 
și am asistat la o spectaculoa
să revenire a lor șl. incredibil, 
la situația de mal multe ori re
petată — ta favoarea lor — de 
„match-ball*  : 14—12. Dar sur
priza nu s-a produs pentru că 
elevele lui Octavian Dimofte 
n-au rezistat tensiunii finale și 
schipa condusă de Doina Ivă- 
nescu a recuperat și a marcat 
punct după punct, ciștigind pînă 
la urmă cu 3—2 (—12, 11, 11,
—13, 14). De la Învingătoare ni 
s-au părut mai bune pe par
cursul partidei (care a durat 
aproape două ore). Doina Moro- 
șan. Victoria Banciu, Irina Ve. 
licu. și Nlculina Bujor, iar de 
la învinse, Ileana Geambașu, Li
liana Văduva, Marinela Neacșu 
și Elena Cucoș.

în ultimul meci al zilei re
prezentativa județului Sibiu a 
întrecut pe cea a județului Ga
lați cu 3-1 (-9, 6, 9, 5).

Partidele au fost conduse bine 
de brigăzile : M. Marian — N. 
Grigorescu, Virgil Ionescu — L 
Stoica, Vasile Ionescu — O. Ma- 
nițiu.

două 
dar 
(al

Aurelian BREBEANU

PATRU TORMATII PROMOVATE ÎN DIVIEIA „B" LA VOLEI (I)
S-au Încheiat, la București, în

trecerile turneului final al cam
pionatului de calificare pentru 
Divizia „B“ de tineret la volei 
feminin. După cinci zile de con
curs — în care au putut fi ur
mărite dispute interesante, spec
taculoase — pe primul loc s-a 
clasat, între cele șase formații 
participante, echipa C.S.U.-Llceul 
„N. Tltulescu" — Oltcit Craiova,

antrenată de Mircea Dumitrescu, 
victorioasă în toate partidele 
susținute cu scorul de 3—0.

craloveană 
Comerțul 

Oradea si 
Au ratat

Alături de echipa 
au mai promovat : 
Constanța, Olimpia 
C.S.M.—C.S.S. Lugoj, 
calificarea Spartac-C.S.S. 1 Bucu
rești șl Calculatorul-Viltorul 
București. (L COSTINIU, coresp.)

PERFORMANTE MONDIALE CARE RĂSPUND PREZENTULUI
(Urmare din pag. 1)

pentru mișcarea sportivă româ
nească.

Se spune, pe bună dreptate, 
că progresul este legic dar nu 
spontan. Fiecare pas spre înăl
țimea performanței autentice, 
de adevărată rezonanță, de lar
gă recunoaștere, presupune 
multe și (adeseori) îndelungi 
acumulări de muncă, gîndire și 
organizare, subsumate într-o 
largă și originală perspectivă. 
Sportul românesc s-a distins 
în ultimele două decenii nu 
numai prin mari personalități 
care s-au impus in arena o- 
limpică. mondială si europeană, 
ca Nadia Comăneci, Ivan Pat- 
zaichin. Ștefan Rusu, Corneliu 
Ion. Sanda Toma. ci si prin 
contribuția originală a scolii 
românești de gimnastică, caiac- 
eanoe, canotaj. lupte, tir. ca 
să enumerăm citeva discipline 
care an fost nort-dranelul oro- 
gresuiui tehnie in respectivul 
sport pe plan mondial, adu- 
eînd un puternic spirit novator 
în selecția si pregătirea tine
relor si foarte tinerelor .talen
te. Efort de muncă si creație, 
investiție materială și morală 
din partea tuturor factorilor 
implicați în fenomenul sportiv

e-

românesc, recompensate in 
timpul istoric al celor două 
decenii care au trecut de la 
Congresul al IX-Iea al parti
dului prin înalte performanțe, 
care au ridicat prestigiul Ro
mâniei socialiste în lume.

Radu Huțan. antrenorul
merit al unui întreg contigent 
de mari performeri, începînd 
cu multiplul medaliat olimpic, 
mondial și european Ivan Pat- 
zaichin (cel care si-a început 
inimitabila sa carieră interna
țională la 19 ani. la J.O. din 
Mexic — 1968. și a încheiat-o 
la 35 de ani, la J.O. — 1984 de 
la Los Angeles, acum fiind 
antrenor, alături de maestrul 
său), îmi spunea : „Un spor
tiv nu este un mecanism cu 
aprindere automată. El trebuie 
învățat să ajungă să aprecieze, 
să simtă pulsul concursului. 
Am combătut întotdeauna șa
blonul, care nu lasă Ioc crea
tivității. Noi nu trebuie să im
portăm orbește, să copiem pro
cedee de pregătire străine de 
dragul noutății",
concluzie de-o viată 
cenii ca antrenor) si 
(nenumăratele 
de elevii săi 
pentru școala românească de 
caiac-canoe).

Este aici o 
(trei de- 
de viată 
cucerite 

mărturie
titlurl 

stau

S-a încheiat „Cupa Federației" 
la baschet masculin. Duminică, 
la București șl Baia Mare, au 
fost stabilite clasamentele finale 
ale celor două grupe valorice 
(1—6 și 7—12), competiția fiind 
cîștigată, după cum se știe, de 
echipa campioană, Steaua.

Cînd a Inițiat această întrecere 
pentru primul eșalon al basche
tului nostru masculin, federația 
a avut ta vedere menținerea ta 
activitate a formațiilor divizio
nare ta perioada, destul de ma
re. dintre încheierea campionatu
lui intern și participarea echipei 
reprezentative la Campionatul 
european. Scopul federației a 
fost ca jucătorii primei noastre 
divizii să se afle tatr-o activitate 
mal îndelungată, iar antrenorii 
echipelor să poată folosi șl testa 
citi mai multi baschetbalist! ti
neri (în absenta membrilor lo
tului național) care, eventual, să 
poată completa unele goluri. Ce 
s-a întâmplat, însă, pc teren ? 
Unele dintre echipe au abordat 
Întrecerea cu seriozitate, cu in
teres. iar altele au făcut doar 
act de prezență.

In prima categorie s-au aflat

Steaua, Dinamo Oradea, ICED, 
IMUAS Baia Mare. Acestea, în 
afara unor baschetbalist! cunos
cut!, au folosit șl juniori care, 
ta compania mult mal experi- 
mentaților colegi de întrecere, au 
făcut dovada unor frumoase ca
lități. Spre exemplu Steaua, ta 
afara lui Căpușan, Brănișteanu, 
Carpen, Oczelak sau V. Ion. a 
recurs șl la serviciile tinerilor 
Reisenbuchler (un sportiv bine 
clădit, cu talia 2,05 m șl cunoș
tințe care-1 recomandă, de pe a- 
cum, ca o speranță autentică și, 
probabil, component al primei 
formații), Panaitescu, Cristescu 
și Toma. Șl bine a făcut, de
oarece numai în condiții concrete 
de meci, de întrecere, se pot ve
rifica adevăratele talente.

Cum au înțeles, toșă, să pro
cedeze alte echipe participante 
la „Cupa Federației" 7 Dinamo 
București a prezentat la turneul 
final pe Braboveanu, David, 
Lefter, Vasilică șl Tzachis — ul
timul tatr-adevăr un tînăr bas
chetbalist de excepție —, iar ca 
rezerve numai doi juniori, Visner 
și Blendea (dintre care doar 
Blendea a Intrat câteva minute

în joc). După cum se știe, clu
bul din Ștefan cel Mare are o 
puternică secție de juniori. In' 
care sînt multi basehetbaliști ta
lentat!. dar, din 
cienll dinamoviștl 
„Cupa Federației" 
dea ce posibilități 
proprie... Rapidul 
aproape întreaga _ 
zionară, mai puțin Andrei Po- 
povici (accidentat). Dar. oare, nu 
era și pentru clubul din Grant o 
ocazie bună de a vedea pe ce 
poate miza în ediția viitoare a 
campionatului ? Si asemănător au 
procedat și CSU Balanța Sibiu 
și Farul Constanta, și Politehni
ca Iași, șl ,,U“ Cluj-Napoea...

In această situație. „Cupa Fe
derației" nu și-a atins integral 
scopul pentru care a fost ini
țiată. Unele meciuri au fost 
slabe, sportivii făcînd mai mult 
act de prezentă, iar tinerii pe 
care i-am așteptat au apărut 
doar sporadic.

Șl astfel, deși o intenție bună 
generoasă. „Cupa Federației" s-a 
încheiat fără realizarea in tota
litate a obiectivelor propuse.

Paul IOVAN

păcate, tehnl- 
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un rezultat 
părut mai

Codoi 
ori
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Dacă nu cumva 
de egalitate ar fi 
echitabil...

în prima parte, 
încercat de patru
din drop, o dată din lovitură 
de pedeapsă. Tudose replicind 
la o l.p. — toate încercări ne
izbutite. In min. 22. un 
balon „a curs șnur" pe linia 
de atac griviteană. trei minu
te mai tirziu Rădulescu s-a 
lansat pe 50 metri fără ca 
pasa să găsească adresa, iar în 
min. 35 s-a consumat cea mai 
lungă si spectaculoasă fază a

reprizei : atac de pe o parte 
pe alta al Griviței. Steaua a 
rezistat, a contraatacat 
prin Munteanu. dar.. 
marcat s-a marcat după 
ză ! Mai tatii TUDOSE a 
cutat calm lovitura de 
deapsă din min. 52. apoi 
58) l-a imitat CODOI. La 
s-a jucat vreme 
nul campioanei, 
căutat dropul in 
dor ' s-a aflat la 
șarje 
reușită
„înainte*,  
mai ratat 
favorabilă 
de la 55 m (min. 
drop (min. 75) ce a trecut 
puțin pe Kngă bare. Pentru ca 
atunci cînd au mutat, dună

iute 
de
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Pentru antrenorul emerit 
Victor Mociani este foarte clar 
resortul marilor succese ale ca
notoarelor noastre : „Nimic din 
marea performanță actuală nu 
se petrece in afara unei moti
vații deosebite. în cazul cano
toarelor noastre este afirma
rea demnă intr-un domeniu de 
activitate umană, așa cum a 
devenit sportul de performan
ță. Școala românească de ca
notaj și-a format căi proprii 
de progres, prin metodologia 
de pregătire, prin sistemul ac
celerat care scurtează timpul 
de formare a campioanelor și 
prin ridicarea selecției la un 
nivel de exigență inedit, 
micșorează Ia maximum 
centul de ratări printre 
mentele deosebite".

Iar Maria Simionescu. 
trenoare emerită, care a
tribuit din plin la crearea si 
afirmarea scolii feminine 
mânești 
fineste 
rului : 
trebuie 
unea și 
pentru a putea anticipa viito
rul campion sau a putea dis
cerne Ia un moment dat re
alitatea, ci mai ales pentru a 
devansa orientările la zi, pen
tru a gindi mutația ce va să 
vină în disciplina respectivă.

care 
pro- 
ele-

an- 
con-

ro
de gimnastică, o de- 

nrin profilul antreno- 
„Talcntul pedagogului 
conjugat cu clarvizi- 
anticiparca. Nu numai

Noi, cei ce muncim in gim
nastica feminină românească, 
am dobindit strălucitoarele me
dalii de la Montreal *76  — ea 
să dau un singur exemplu — 
nu in memorabilele și lungile 
seri din sala Forum, cind no
tele maxime încununau cu 
lauri fruntea premiantei, ci in 
decursul a 11 ani, în care am 
schimbat mica săliță din Onești 
cu moderna și spațioasă sală 
de gimnastică a municipiului 
de pe Trotuș, dar orientarea a 
rămas aceeași, 
perseverență : 
timpurie. Cu 
transpusă și în _ 
am devansat orientarea în gim
nastica mondială, am prefigu
rat tabloul actual, am fost, cum 
se spune, purtătorii progresu
lui in această disciplină olim
pică formativă".

Am evocat aci. cu nrileiul 
aniversării a două decenii de 
la istoricul Congres ai IX-lea 
al partidului, oameni ai prezen
tului nrin muncă si acțiune, 
oameni ai viitorului prin gîn
dire si Dasiune. discipline o- 
limpice care au făcut cinste 
prin fapte sportului românesc. 
Prin performanțe care răspun
deau in cel mai înalt grad pre
zentului, prin prospecțiuni în
drăznețe, în teritoriul perfor
manțelor de miine.

urmărită cu 
specializarea 

această idee, 
practică, noi
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BASCHET. TURNEUL FINAL al „Cupei 
Federației" a fost găzduit de sala Rapid, 
de lingă podul Grant. Nimic rău ta aceas
ta. Spectatorii (foarte puțini din păcate) 
au avut condiții excelente de vizionare, 
dar șl supărări din cauza tabelei electro
nice. Aceasta funcționează, de mai multă 
vreme, după bunul său plac : cînd scorul 
este indicat corect, timpul de joc este 
eronat, cînd, în sfîrșit, este remediată de
fecțiunea de la cronometru, nu mai... 
merge bine scorul. Cine — șl, mai ales, cînd — intervine ?

HANDBAL. SAPTĂMÎNA TRECUTA, 10 
Sala sporturilor din Tîrgoviște, s-au des
fășurat turneele finale (fete șl băieți) ale 
campionatului republican de handbal pen
tru juniori și școlari. Firesc, pe bancă e- 
nau prezenți antrenorii. Cu sfaturile de ri
goare. Scriem firesc, pentru că sportivii 
se află tacă ta faza de învățare a jocului 
de handbal, a cerințelor acestuia, a sub
tilităților tehnlco-tactice. în acest sens, 
n-am înțeles de ce antrenorul echipei de 
fete de la CSȘ Sibiu, Gheorghe Bădeanu, 
ta repriza a doua a meciului cu CSȘ. 
C. Dobrogean u-Ghc rea Ploiești, nu a Ihai... 
venit lingă echipa sa. Oare s-a supărat că 
scorul nu-i era favorabil 7 Astfel consideră 
că este pedagogic să procedeze 7 Sigur, nu 
sfaitem pentru sfaturile continue, să lăsăm 
și fantezia, șl cunoștințele sportivelor să 
acționeze, dar nici asemenea atitudine, 
ostentativă, nu-și are rostul cu niște copil. 
De altfel, pînă la urmă, CSȘ Sibiu a în
vins în acel meci. • AM MAI SURPRINS 
un fapt regretabil la acest turneu. în final, 
cînd echipa CSȘ Morenl s-a clasat numai 
pe locul 8 — deși a impresionat prin dis
ciplina tactică, prin instruirea și tenacita
tea de oare a dat dovadă tot turneu] —, 
s-au trezit niște... turbulent! din care făcea 
parte, ni s-a spus, șl conducerea respecti
vului club, să acuze arbitrajul, chiar și 
federația pentru delegările făcute. Oare așa 
exemplu să dăm tinerilor sportivi 1

GIMNASTICA. SPORTIVELE care se pre
gătesc pentru Universiada din Japonia (sub

conducerea unui colectiv tehnic alcătuit 
din Atanasia Albu, Nadia Comăneci și 
Cornel Bălan, coregrafă Marcela Fumea) 
au devenit o prezență apreciată in tot mai 
multe orașe ale țării, iar publicul din Re
șița și Constanța le-a aplaudat eu căl
dură, pentru evoluțiile lor în cadrul „Tro
feului Semenicului" sau ta demonstrația de 
sîmbăta trecută de la Constanța. Ne face 
o reală plăcere Bă consemnăm că, la fie
care nouă apariție, Dana Dumitru, Mirela 
Barbălată, Angela Sandu, Cristina Zelenca, 
Mihaela Stănuleț, Tanla Boțea, Raluca 
Bugner și celelalte componente ale lotului 
ne oferă mereu noutăți în exerciții, se

prezintă la un nivel tehnic care vorbește 
despre eforturile și munca ce sA depun 
pentru o pregătire temeinică. Un prim as
pect pe care am dori să-1 relevăm este 
acela că toate fetele se află in parametrii 
ponderali optimi, ceea ce le permite să 
lucreze cu ușurință și eleganță, să-și însu
șească Intr-o perioadă scurtă nod exerciții 
șl combinații. Așa cum a fost, de pildă, 
cazul Mirelei Barbălată, care a învățat in 
numai o săptămină un nou exercițiu la sol, 
prezentat cu brio în fața spectatorilor con- 
stănțeni.

OINĂ. LA PENULTIMUL ACT (întrece
rile zonale de la Tîrgoviște) al campiona
tului republican de juniori au fost pro
gramați ca arbitri șl cițiva jucători activi: 
Marin Davida (Politehnica București), 
frații Ion și Nicolae Paulescu, Alexandru 
Bobeică (toți trei de-la Dinamo București). 
Aceștia au debutat mai mult decît promi
țător in noua lor postură. în plus, a fost, 
după cum ne-au mărturisit chiar ei, șl un

prilej de meditație : este foarte dificil să 
te pronunți ce este mai greu să fii — ju
cător sau... arbitru. * ANTRENORUL Ion 
Enaehe (Energia Rimnicelu), considerat ca 
unul dintre... inamicii arbitrilor, a fost, de 
data aceasta, preocupat mai mult de evo
luția elevilor lui, decît de deciziile „cava
lerilor fluierului", reușind astfel să contri
buie la cîștlgarea unui turneu extrem de 
viu disputat. • DUPĂ CE ta zonele „Cu
pei României", de la Slobozia, se califi
case ta turneul pentru desemnarea fina
listelor, formația Liceului agro-tadustrial 
din Țăndărei a abandonat întrecerea de
cisivă. Din păcate, această echipă a repe
tat aceeași figură șl în confruntările de la 
Tirgoviște. Oare oiniștil din Tăndărei au 
devenit... abonați la dezinteres t • DACA 
JOCURILE s-au ridicat la un bun nivel 
tehnic. In schimb organizarea întrecerilor 
de la Tîrgoviște, a lăsat de dorit, comisia 
județeană de specialitate fiind mai puțin 
preocupată de atribuțiile sale.

SĂRITURI IN APĂ. FOSTELE COLEGE 
de școală ale Cristinei Timar, Daniela Fer
dinand și Gabriela Lupu (acum absolvente 
ale Liceului pedagogic de învățătoare la 
Școala generală nr. 59 din Capitală) au 
venit la „Tineretului*  cu 20 de băieți și 
fetițe, proaspeți practlcanți ai săriturilor 
în apă. O precizare este absolut necesară: 
cele două tinere Învățătoare au selecțio
nat ele însele grupul micilor săritori din 
prietenie pentru fosta lor colegă, a cărei 
activitate sportivă o urmăresc și acum cu 
multă pasiune.

TENIS. CURIOASĂ mentalitatea unor cen
tre din țară, printre care Satu Mare, Baia 
Mare, Oradea, Galați, Tîrgoviște, Brăila, 
de a nu trimite nici măcar un sportiv la 
concursurile organizate de F.R. Tenis la 
Ploiești și Brașov. De ce n-au fost onorate 
invitațiile federației (preocupată să asigure 
o participare internă intensă jucătorilor 
valoroși rămași în țară) ? Așteptăm un 
răspuns 1

multe minute, iocul în ce
lălalt scatiu, stelistii să-si ad
judece o margine prin Giucăl. 
balon la CODOI. droo de efect 
și... 6—3 !

Arbitrul P. Soare — care a 
lăsat iocul larg și a dat unele 
decizii pe care nu le-am înțe
les — a condus echipele : 
STEAUA : Hodorcă — Fuicu. 
David, Enaehe. Togder — Co- 
doi. T. Coman (C. Coman) — 
Radulescu, Murariu. C. Florea
— L. Constantin, Giucăl — 
Leonte. Munteanu. Dumitres
cu ; R. C. GRIVIȚA ROȘIE : 
Marin — Calafeteanu, Voicu, 
Țuică. Tudor — Tudose. Anton
— Moraru, Dineseu (Cîrcei). 
Gh. Dinu — Stroe. Broscaru — 
Bălan. Uca. A. Ion.

DINAMO — GLORIA P.T.T. 
ARAD 67—12 (41—12). Agreabil, 
cu un mare apetit al combatan
telor pentru acțiuni deschise și, 
de aici, cu un mare număr de 
eseuri (12 de partea dinamo- 
viștilor. unul realizat de ară
deni), meciul de pe „Olimpia". 
Rugbyștii bucureștenj au avut 
în față un partener curajos, 
care n-a cedat în disputa pen
tru baloane decît în... min. 80. 
Sigur, valoarea de ansamblu și 
experiența „15“-lui dinamovist 
au decis rezultatul final (pînă 
în min. 20 scorul a fost oare
cum echilibrat : doar 9—6 pen
tru Dinamo), concretizat prin 
eforturile lui Paraschiv, autor 
a 4 eseuri, Aldea (3 eseuri), 
Chiricencu și I. Petre (cite do
uă eseuri ; ultimul a avut la 
activ și două transformări). Bu- 
can (eseu de penalizare) și I. 
Constantin (l.p. și 6 transfor
mări). Oaspeții au punctat prin 
Leca (drop. l.p. și transf.) și 
Aștefanei (eseu). De subliniat
— de la învingători — forma 
excelentă a treisferturilor. ar
monia cuplului de mijlocași Pa
raschiv — I. Constantin, pre
cum și mobilitatea pachetului 
de înaintași, cu Enciu Stoica, 
Caragea, Borș. Bucan și C. 
Gheorghe în prim-plan. De 
subliniat, de asemenea, presta
ția excelentă a fostului inter
național. arbitrul Gh. Rășcanu 
(Timișoara), ajutat de M. Pa- 
raschivescu și I. Gheorghe. 
(Tiberiu STAMA).

POLITEHNICA IAȘI - FA
RUL 0—0. Joc fără virtuți teh
nice, deosebite. Echipele și-au 
împărțit perioadele de domina
re. fiecare fiind ajutată de vint 
cite o repriză. Rezultat echita
bil. A condus FI. Dudu, dinbil. A condus FI. Dudu. __
București. (Alex. PINTEA, co
resp.).

RULMENTUL
C.S.M. SIBIU

RÎRLAD — 
13—6 (6—0).

Partidă de mare luptă, victorie 
meritată a gazdelor. Au mar
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mare a hipodromului, ___ ___
derby, una din cursele reuniunii 
de sîmbăta trecută, „Criteriul 
cailor de 4 ani", a verificat, în- 
tr-un fel, pe viitorii candidați 
la acest eveniment hipic. E ade
vărat că nu toți cel care au a- 
lergat ta această cursă vor fi 
prezenți la verificarea cea mai 
importantă a anului, sau că nu 
numai cei Înscriși în „Criteriul 
cailor de 4 ani" vor participa la 
derby. Important este că se aleg, 
acum, caii de derby, evident ta 
funcție de record. Urmează, peste 
două săptămâni, „Premiul de în
cercare", o altă selecție ta care 
sigur celor de sîmbătă li se vor 
adăuga și alți cal. Iată, Veriga- 
riu (G. Tănase) a reușit o per
formanță mai bună decît Bon 
(G. Tănase), pe care driverul îl 
declară derbyst. E adevărat, a- 
lergînd 1700 m, el a scos cea mal 
bună valoare a cailor de 4 ani.
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EVOLUȚIE EXCELENTA A STELIȘTILOR
STEAUA - DINAMO 5-0 (2-0)
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Cu siguranță că nici eel mai 
optimiști dintre suporterii echi
pei Steaua nu s-ar fi așteptat la 
o victorie atit de categorică a 
„unsprezecelui” favorit în meciul 
de ieri, de pe stadionul „23 Au
gust" urmărit de aproximativ 
60 ooo d« spectatori. Și totuși, ea 
a devenit posibilă gratie îndeo
sebi excelentei evoluții a frun
tașei clasamentului primei noas- 
re divizii, oare a prins o zi de 
excepție, dar și replicii sub aș
teptări dată de formația dinamo- 
vistă, mal ales de compartimen
tul defensiv al acesteia, net de
pășit în duelul cu rapida și viva- 
cea linie de atac a stellștllor. 
Ce-1 drept, debutul acestei par
tide nu lăsa nici pe departe să 
se întrevadă un asemenea dezno- 
dămînt rarisim In Istoria con
fruntărilor dintre cele două vechi 
rivale. Căci echipa care a înce
put ieri mai bine jocul a fost 
Dinamo Dornică de a revanșa 
în Cupă insuccesul din campio
nat, formația dlnamovistă a ata
cat susținut în primele 20 de mi
nute. perioadă în care și-a creat 
cîteva bune situații de gol, cele 
mai clare dintre ele fiind acelea 
din minutele 13 (intervenție de
cisivă a lui Ducadam la pătrun
derea lui Tulba) și 19 (frumos 
„cap“ al lui Andone, mingea

întîlnind bara transversală). Dar 
scorul nu l-a deschis echipa care 
avusese inițiativa pînă atunci, d 
Steaua. Era minutul 27 cind 
Stoica l-a văzut demarcat pe 
PIȚURCĂ. l-a pasat și virful de 
atac al steliștilor a trimis min
gea plasat, în colțul lung al 
porții lui Moraru. Au urmat cî
teva faze fierbinți, de mare dra
matism, la ambele porii, în mi
nutele 29 (bară a lui Balint), 30 
(Ducadam cîștigă în extremis 
un duel aerian cu Andone) șl S3 
(o nouă bară a steliștilor, prin 
Pițurcă), după care a venit 
golul a’ doilea înscris de LĂ
CĂTUȘ. in urma unei reușite 
combinații cu Pițurcă.

După pauză, țocul se reia cu o 
alternanță a acțiunilor ofensive 
la cele două porți (în mln. 46 
Moraru se opune cu succes la 
o pătrundere a lui Lăcătuș, iar 
în min. 43 Iovan Ii suflă în ulti
ma clipă mingea iul Andone, 
scăpat spre gol). Dar eurînd 
(min 50) cade cel de al treilea 
gol, marcat de PIȚURCĂ. din 
centrarea tui Stoica. La J—O, 
Steaua devine complet stăpînă 
pe frinele jocului atacă în valuri 
șl — punînd în evidență marile 
slăbiciuni ale apărării adverse — 
marchează alte două goluri. Pri
mul dintre ele prin LĂCĂTUȘ,

care după ce a trecut de Rednic, 
a trimis mingea cu boltă, peste 
Moraru, în plasa porții dinamo- 
viste iar celălalt un gol de-a 
dreptul superb, prin BALINT. 
care — splendid deschis de Lă
cătuș — a pătruns și a șutat din 
viteză mingea lovind mai intil 
bara înainte d» a poposi în 
plasă.

După ieșirea din teren a im- 
petuosulu- Lăcătuș (care a făcut 
întindere) Steaua a mai slăbit 
ritmu. in atac La fel ca și în- 
ceputu partidei finalul aparține 
din nou dinamoviștilor. dar — 
fără forța necesară urmăriți și 
de oarecare neșansă — aceștia 
nu vo- reuși, deși au avut sufi
ciente și mari ocazii (de la nu
mai eițiva metri Tălnar chiar 
cu poarta goală in față). să 
înscrie nici măcar golul de 
onoare

Arbitrul R. Petrescu (Brașov) 
a condus foarte bine următoarele 
formați z

STEAUA : Ducadam — IOVAN. 
BUMBESCU, BelodedtcL Eduard
— STOICA. Peteu Bffloni — LA- 
CATU~ (min. S3 Radu U) 
PIȚURCĂ BALINT.

DINAMO : Moraru — Nicolae. 
Zare Rednic — Suciu (min. 66 
Movilă) Drac-.ea. Andone, Tulba
— S. Răducanu (min. 57 Tălnar). 
Augustri Orac,

Constantin RRANESCU

I

CRAIOVENII S-AU IMPUS CLAR
UNIVERSITATEA CRAIOVA - POLITEHNICA IAȘI 

2-0 (1-0)
PLOIEȘTI, 12 (prin telefon). 

Semifinala din localitate a stir- 
nit un interes cu totul deosebit, 
peste 20.000 spectatori venind să 
urmărească meciul Universitatea 
Craiova — Politehnica Iași. Aș
teptările iubitorilor fotbalului 
din localitate au fost confirma
te: Universitatea Craiova a 
prestat un fotbal bun, răsplătit 
de altfel cu numeroase aplauze, 
și a obținut o victorie merita
tă ; âar șl replica oferită de 
studenții ieșeni a fost la înăl
țime, jocul elevilor lui Simionaș 
ridieîndu-se mult peste nivelul 
presupus de locul ultim pe care 
ei îl ocupă în clasament. In 
ciuda terenului alunecos (o ploa
ie puternică a căzut cu circa o 
oră înainte de fluierul de înce
pere), jocul a fost rapid, vioi 
cu multe faze spectaculoase la 
ambele porți. Superioritatea teh
nică a jucătorilor craiovenl a fă
cut ca perioadele lor de domi
nare să fie mai numeroase, ceea 
ce a dus, în mod logic, șl la 
mai multe faze de gol, prile-

julndu-1 tînărului portar Dobot 
o evidențiere clară. Jocul înce
pe In nota de dominare a cra- 
iovenllor șl. în min. 5, Gheor
ghiu respinge un șut al lui Cl- 
mătaru, pentru ca după două 
minute Cîrțu să execute spec
taculos o lovitură liberă de la 
20 m, dar mingea trece pe lin
gă colțul de sus. Pe fondul 
dominării echipei condusă de 
Halagian, ieșenii întreprind con
traatacuri periculoase și. în min, 
26, trec și ei pe lingă gol. Biro 
executând o foarfecă pe spate, 
dar expediind balonul puțin pe 
lingă bară. Dominarea craiove- 
nilor este concretizată In min. 
33, cînd, in urma unei lovituri 
de colț, CÎRȚU primește balonul 
pe partea stingă, in maremea 
careului de 16 m., șl sutcază 
puternic, la semiinălțime, in eol- ț’.il opus.

Și după pauză, cel care atacă 
mai mult stat jucătorii .Univer
sității". In min. 47, la o centrare 
a lui Cîrțu. Cămătaru. în po
ziție foarte bună, reia de la

Mingea lobată de Cîrțu, care nu se vede în imaginea noastră, 
va ajunge in plasă, la coiful lung. Așa a deschis scorul Univer
sitatea Craiova in semifinala de la Ploiești. Foto : Iorgu BĂNICĂ

eițiva metri in_  Dohot, Portarul
ieșean se remarcă șl In min. 5' 
cind apără frumos o lovitură 
liberă a lui Irimescu. Aceiași 
tinăr goal-keeper se opune sal
vator șutului din unghi al lui 
Cîrțu, resplr.gfad în ultimă in
stanță în corner (min 65). Ur
mează o perioadă de loc In care 
ieșenii forțează egalarea și in 
min. 70 Lung respinge greu șu
tul puternic al lui Burdujan. 
Partida este acum mal echili
brată, craiovenll Ișl dau seama 
că avantajul de numai un gol 
este destul de labil, în timp ce 
Politehnica forțează o perfor
mantă care i-ar fi adus o satis
facție după retrogradarea certă 
din Divizia .A". Atacurile pur
tate în special de Biro și Da- 
maschin I nu clatină fcsă o de
fensivă condusă magistral de 
Ștefănescu. Balanța Înclină defi
nitiv ta favoarea craiovenilor ta 
min. 75, cind, ta urma unei lo
vituri de colț de pe aripa stingă, 
balonul ajunge Ia 18 m ta pi
ciorul lui ADR. POPESCU și 
acesta înscrie cu un șut sigur. 
Craiovenll operează cîteva schim
bări In echipă, menajîndu-i pe 
Cîrțu și Negrilă pentru cele 
două partide cu .Steaua" (Cam
pionat plus Cupă) și finalul a- 
parține. sub raportul dominări 
teritoriale, echipei ieșene care 
ta mln. 90, putea reduce sco
rul, dar lovitura de cap trimisă 
de Ursu. In urma unul corner, 
a trecut puțin pe deasupra 
porții.

Satisfăcut de calitatea jocului 
publicul nu s-a arătat la fel de 
mulțumit însă de prestația arbi
trului Mircea Salomlr din Cluj- 
Napoca, care a condus cu multe 
greșeli (în special în aprecierea 
faulturilor), avînd ceea ce se 
cheamă o zi slabă.

Au Jucat formațiile:
UNIVERSITATEA : Lung — Ne

grilă (mln. 82 Bîcu), Tilihoi, 
ȘTEFĂNESCU, UNGUREANU — 
MANAILA. Irimescu, Adr. Popes
cu — Geolgău, Cămătaru, CIR
ȚU (mln. 80 Gh. Popescu).

POLITEHNICA: DOHOT —
MUNTEANU, Gheorghiu, Ursu, 
Ciocîrlan — PAVELIUC, Anton. 
Burdujan, Filip — Damaschin I, 
Biro,

Au primit cartonașe galbene: 
GHEORGHIU șl ANTON.

Radu URZICEANU

I

i

Dacă nu am fi văzut, nu am fi crezut !
Cea mai bogată imaginație nu putea, credem, anticipa 

proporțiile acestui uluitor derby Steaua — Dinamo. Uluitor 
— întii — prin raport la tradiția acestui mare meci al 
fotbalului românesc, uluitor chiar și raportat la ultima 
partidă, din campionat, dintre cele două protagoniste, cînd 
scorul a fost 0—0, iar dinamoviștii au avut mai mult iniția
tiva... (După ce în tur ciștigaseră cu 2—1...)

De unde 7 — de ce ? — cum a fost posibil acest 5—0 în 
favoarea liderului (virtual campion In actuala ediție) în 
fața eternei rivale, animate, firește, de marea ambiție a 
cîștigării celeilalte mari competiții interne. „Cupa Româ
niei" 7

Suma răspunsurilor „tehnice" ar duce, probabil, la o sin
teză evidentă pentru toți spectatorii prezenți Ieri pe sta
dionul .,23 August" : Steaua a jucat excelent — și debor
dant — cea mai mare parte din meci. De ce n-a rezis
tat Dinamo ? De ce n-a dat replica așteptată 7 Am fi ten
tați să spunem că actualii campioni au pierdut în primul 
rînd PSIHOLOGIC attest derby de mare orgoliu. începînd 
partida mai bine decît Steaua, cu cîteva șanse ratate, dina
moviștii s-au trezit la un moment dat .„fără gardă" într-un 
punct-cheie al frontului de joc. în zona duelului dintre 
internaționalul Rednic și rezerva din lotul reprezentativ 
Lăcătuș. Dezinvolt la început, Rednic a fost apoi „punctat" 
sistematic de Lăcătuș, care a trecut cum a vrut și cînd a 
vrut de adversarul său direct (în general nedublat de 
nimeni). Au venit ocaziile steliste, au venit golurile ste
liste (Lăcătuș a creat. Lăcătuș a marcat), liderul lovind 
aproape continuu — ca la box — tocmai în zona fără 
gardă a adversarului. în zona descoperită a echipei dina- 
moviste.

Iar tabela de marcaj a subminat, progresiv, moralul 
coechipierilor lui Rednic, în raza căruia se pierdea me
ciul. .. Acolo a fost, credem, și „cheia psihologică" și cea 
mai importantă „cheie tehnică" a partidei.

Aplaudind foarte frumosul succes al Stelei, vom recu
noaște că Dinamo a pierdut cu demnitate, cu deplină spor
tivitate, un meci în care-și punea atîtea speranțe. Și nu 
e ușor — veți recunoaște — să trăiești un 0—5, omenește 
vorbind, cînd ești o echipă mare, cînd anul trecut jucai 
în semifinalele Cupei campionilor europeni cu Liverpool... 
Dar și aceasta este, uneori, fața fotbalului... chiar și pentru 
echipele mari.

Privind la ultimul act al Cupei, vrem să credem că vom 
asista la o „finală mare", Universitatea Craiova (cîștigă- 
toarea semifinalei de Ia Ploiești) jucînd șl ea — ca și 
Steaua — o carte de mare orgoliu duminică 23 iunie. La 
sflrșitul partidelor de ieri, unii avansau paradoxul că va 
fl o finală cu... doi favorit!. N-au dreptate 7

Marius POPESCU
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F.C.M. BRAȘOV Șl OLIMPIA SATU MARE 
ÎN FINALA CAMPIONATULUI DE JUNIORI

OLIMPIA SATU MARE - CEAHLĂUL P. NEAMȚ î-0 (0-0)

BRAȘOV. 12 (prin telefon). 
Pe stadionul Tineretului din lo
calitate s-au intilnit revelațiile 
întrecerii juniorilor republicani, 
Olimpia Satu Mare și Ceahlăul 
P. Neamț, două echipe ambi
țioase, tehnice, bine pregătite 
care au oferit un meci agrea
bil, cu multe faze de poartă 
(raportul șuturilor : 22—15 ■;
comere : 7—4). cu destule ocazii 
care se puteau solda cu goluri. 
Dar s-a ratat și au ratat în
deosebi juniorii sătmăreni, mai 
insistenți în primele 45 de mi
nute, Patkos, D. Ardeleanu și 
Palcsa greșind ținta în min. 5, 
12 și 34. O foarte mare ocazie 
de a deschide scorul a avut-o 
și Cojocaru (min. 22). care a 
reluat cu capul, de la 7—8 m., 
mingea fiind respinsă în ulti
mă instanță, de pe linia porții, 
de fundașul Hebe. în min. 36, 
foarte aproape de gol s-a aflat 
Palcsa — un vîrf incisiv, cu 
plasament și detentă — balonul 
expediat de el lovind stîlpul 
din stînga al porții echipei Cea
hlăul.

Repriza secundă a fost domi
nată de elevii antrenorului Kal
mar. Ei au confirmat impresia 
lăsată la Sibiu — aceea de e- 
chipă pur ofensivă — au atacat

tot mai viguros. Palcsa și Pat—: 
kos au ratat din nou. în minji 
47 și 50, pentru ca în min. 59 
să se înscrie unicul gol al a- : 
cestei semifinale : Patkos a e~ 
xecutat, scurt, o lovitură liberă 
indirectă de la 20 m, „zidull j 
advers s-a destrămat și SZEKE-: 
LY a găsit breșa prin care » 
expediat balonul în plasă. Ju
niorii Ceahlăului au acuzat șo
cul și, în continuare, tot sătmă—- 
renii au avut ocazii prin D-i 
Ardeleanu (min. 61), Bențe 
(min. 69) și Palcsa (min. 89)J 
Absolut meritată calificarea săt-! 
mărenilor.

Arbitrul brașovean L. Măie— 
rean a condus foarte bine for
mațiile : OLIMPIA (antrenor 
Iosif Kalmar) : Acs — Ardaî,' 
D. Ardeleanu. HEBE, SZEKE- 
LY — Csaszar. Bențe (min. 87, ș 
Costea), Gerstermeier — PAT—: 
KOS, PALCSA. Dorei Ardc- 
leanu.

CEAHLĂUL (antrenor Ale- - 
xandru Onlca) : Mictari — Cio— 
banu, Lalu, BUHUTA. Onisei 
Bratanovici (min. 46 Tudose),’ [ 
Moldoveanu, BARBUTA — Ma
re (min. 73 Albu), Cojocaru 
(min. 78 Hanganu), Filip.

Laurențiu DUMITRESCU

F.C.M. BRAȘOV - SPORTUL STUDENȚESC 2-0 (1-0)

PRIMA MANȘĂ*

(Urmare din pag. 1)

care șuturile lui Nica (min. 37) 
și Pîrvu (min. 39) vor prefigu
ra al doilea gol al gazdelor : 
centrează Iovănescu. luftea- 
ză Toma si D. ZAMFIR pro
fită, șutind plasat Ia colt*  
în ultimul minut al reprizei 
putea fi 3—0, însă șutul lui 
Iovănescu trece de Dutin oe 
lingă bară.

La reluare, pitestenii joacă 
crispat. neavînd nici o fază 
mai periculoasă. în timp 
ce oaspeții devin tot mai in-

A FINALEI „CUPEI
sistenți. în min. 57 echipa He- 
raklis va reduce din handicap. 
HATZIPĂNAGIS transformînd 
penalty-ul, acordat in urma 
hentului comis de Moiceanu. 
Treptat, pitestenii îsi ac
centuează ofensiva. Nica 
(min. 71) și Toma (min. 74) 
vor fi foarte aproape de gol.

BALCANICE"
gol ne care îl va realiza 
JURCĂ, in min. 77, el reluind 
in plasă mingea respinsă de 
portarul grec la „bomba" lui 
Badea, din colțul careului de 
16 m. Elevii lui Cîrstea for
țează Dronortia scorului. însă 
tabela de marcaj rămîne ne
schimbată.

Clubul Rapid organizează un concurs de selecție — la fotbal 
— în zilele de 18, 19 și 20 iunie, între orele 8—11 șl IU—18, la 
stadionul Gluleștl. Vor fi testați copii năseuți între anii 1968 șl 
1975. Midi fotbaliști vor avea asupra lor echipament de picior.

ADMINISTRAȚIA Dl STAT lOTO-PRONOSPORT INIORMIAZÂ
• ASTĂZI este ULTIMA ZI 

pentru procurarea biletelor cu 
numerele dv. preferate la trage
rea obișnuită LOTO, care va avea 
loc mîine, vineri 14 iunie.
• Au mai rămas 3 zile pînă la 

închiderea vînzărU. biletelor la 
prima tragere SPECIALA LOTO 2 
din acest an, care se va desfă
șura duminică 16 iunie. La aceas
tă tragere deosebit de atractivă, 
parUcipanții au posibilități spo
rite de a intra ta posesia unor 
importante cîștiguri ta autoturis
me „DACIA 1300", mari sume de

bani de valoare fixă (25 000 lei, 
S 000 lei etc.) și variabilă, pre
cum și excursii ta R. P. Bulga
ria. Se efectuează 7 extrageri ta 
3 faze, cu un total de 32 nume
re. Extrageri „legate" ta cadrul 
fiecărei faze. Se poate cîștlga și 
cu 2 numere din 6 extrase. Cîș- 
tlgurile fazei a n-a suplimentare 
se suportă din fondul special al 
sistemului Loto. Procurați-vă din 
timp biletele 1
• Pentru participantil sistemu

lui LOZ IN PLIC : In aoeastă 
perioadă, în afara seriilor obiș

nuite de loz ta plic aflate ta 
vînzare, agențiile Loto-Pronosport 
și vînzătoril volanți din întreaga 
țară oferă LOZUL VACANȚEI — 
emisiune specială limitată de se
zon, care atribuie autoturisme 
„DACIA 1300“ și numeroase cîști
guri ta bani, acordate suplimen
tar din fondul special al admi
nistrației.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 12 
IUNIE. EXTRAGEREA I : 7 35 28 
34 30 îl ; EXTRAGEREA a n-a : 
33 2 17 21 18 25. FOND TOTAL 
DE CÎȘTIGURI : 908.610 lei, din 
care 63.666 lei, report la cate
goria 1,

PLOIEȘTI, 12 (prin telefon), 
în deschiderea semifinalei 
Cupei României, pe stadionul 
„Petrolul" din Ploiești au ju
cat echipele de juniori F.C.M. 
Brașov și Sportul studențesc. A 
plouat torențial înainte de 
meci șj în preajma careurilor 
terenul era desfundat, pe a- 
locuri cu băltoace, fiind greu 
pentru foarte tinerii jucători, 
în prima jumătate de oră, 
bucureștenii au controlat jocul, 
dar marile ocazii le-au avut 
brașovenii, prin Cadar (min. 
21) și Henika (min. 38 — sin
gur cu portarul), dar aceștia 
au ratat deschiderea scorului, 
în min. 40 divizionarul „A" CA
DAR sprinteazâ din nou si în
scrie : 1—0 pentru F.C.M. O 
repriză cu puține șuturi la 
poartă : 3—3 (2—0 pe spațiul 
porții).

Echipa din Brașov, mai bine 
clădită fizic decît partenera 
ei, avea să-și impună superi
oritatea. evidentă pentru toată 
lumea, după pauză, dar bucu
reștenii au fost la un pas de 
egalare. în min. 62, cînd Bon
doc a șutat în stîlpul din stin
gă porții. Și în loc de 1—1, în 
min. 64, scorul a devenit 2—0, 
cînd același Cadar și-a „pier
dut" pe drum adversarii. a 
centrat în diagonală, pe partea 
stingă AD. VASILE a șutat 
destul de slab și portarul 
bueureștean a primit un gol 
ușor. Putea fi și 3—0, dar în

min. 84 Dumitriu a ratat in
credibil de la 10 m. în ge
neral. influențată și de starea 
terenului, partida a fost de un 
nivel modest, ieșind totuși în 
relief cei trei titulari din linia 
de atac a echipei din Brașov. 
Bucureștenii au dovedit o oa
recare mobilitate în controlul 
balonului, dar cei mai multi 
au fost handicapați de talia 
inferioară adversarului. F.C.M. 
Brașov obține o prețioasă și 
meritată victorie, chiar mai 
lejeră decît o arată scorul. 
Arbitrul Adr. Moroianu (Plo
iești) a condus formațiile :

F.C.M. BRAȘOV (antrenori z 
C. Gyorfi și V. Crăilă) : Iri- 
mia — Dragomir. Calborean, 
Hogea. Gyorfi — Lungu. DU
MITRIU, Avramescu — HE
NIKA (min. 67 Bukossi). ADR. 
VASILE (min. 83 Curta), CA
DAR.
SPORTUL STUDENȚESC (an

trenor : Cornel Jurcă) : Luces- 
cu — Căita (min. 51 Covaciu), 
Petre OPRIȘAN. Pipera — 
TUDORAN, Bondoc. GRAURE 
— Dumitru (min. 75 Cruceru), 
Adr. Ion (min. 58 Stănescu), 
Prodan (min. 46 Dobre).

Constantin ALEXE

Finala campionatului repu
blican de juniori va avea Ioc 
duminică 23 iunie, pe stadio
nul „23 August" din Capitală, 
în deschidere la finala „Cupei 
României".



„cupa DAVIS.. -85 ECHIPELE TURCIEI Șl ROMÂNIEI 
ÎNAINTEA UNEI „PREMIERE**  ATRACTIVE

• Cunoscutul taiemațional o- 
jandez Johan Cruyff a fost nu
mit. cu începere de la 1 iulie, 
ta funcția de director tehnic al 
Clubului Ajax Amsterdam, unde 
In urmă eu ani a cunoscut con
sacrarea ca unul dintre cei mai 
buni jucători din lume.

In virată de M de ani, de 44 
de ori component al reprezenta
tivei olandeze. Johan Cruyff a 
evoluat ta lunga sa carieră spor
tivă la echipele Ajax Amsterdam. 
C. F. Barcelona, ta campionatul 
nord-american și apoi din nou 
in Olanda, la Ajax și Feyenoord 
Rotterdam. El a apărut pentru 
ultima oară pe terenul de fotbal 
in urmă cu un an la meciul 
Feyenoord — Zwolle.
• Intr-un interviu acordat zia

rului italian „COBRIERE DELLA 
SERA”, din Milano, brazilianul 
Arthur Antunnes Coimbra, cu
noscut sub numele de Zico, a 
declarat că, tn viitor, va evolua 
din nou ta echipa Flamengo din 
Rio de Janeiro, clubul în care a 
început fotbalul ta echipa de 
copii și pe care n-ar fi trebuit 
să-I părăsească niciodată. Refe- 
rindu-se la experiența celor trei 
ani. cit a jucat ta Italia, la Udi- 
nese, Zico a arătat : „Am fost 
total dezamăgit. Veneam la Udi- 
nese de la una dintre cele mai 
bune echipe din lume, cu care 
ciștigasem printre altele campio
natul Braziliei, „Copa Libertado- 
res“. La echipa Udinese, toată 
greutatea jocului a căzut pe 
mine, trebuia să fac totul, aproa
pe singur. Firesc, am suferit și 
eșecuri. Dar cred că reproșurile 
din partea conducătorilor de club 
și ale spectatorilor nu mi se cu
veneau".

Reîntors recent in Brazilia, 
Zico. a fost selecționat în echipa 
națională. In care a evoluat ex
celent 1
• în meci amical, la Melbour

ne : Australia — Vasco da Gama 
8—1.

INSTANBUL, 12 (prin tele
fon). De la sfirsitul săDtă- 
mînii trecute, reprezentativa 
de tenis a tării noastre se a- 
flă in marele si frumosul oraș 
de la țărmul Bosforului, unde 
parcurge ultimele etarie de ore- 
gătire in vederea intilnirii cu 
echipa Turciei. Meciul con
tează Dentru turul doi al cru
pei „A“ din turneul zonal al 
„Cupei Davis“. ediția 1985. E- 
chipa României este calificată 
direct pentru acest stadiu al 
comnetitiei. in timn ce cazde- 
le au beneficiat de o victorie, 
prin forfait in fata Iranului, 
in primul tur.

După cum este cunoscut au 
făcut denlasarea Florin Senăr- 
ceanu. Andrei Dirzu, Adrian 
Marcu si Mihai Vantă. Căpi
tanul neiucător. prof- Stefan 
Georgescu, a supus jucătorii 
la antrenamente asidue. pre
cum $i la o serie de tocuri de 
selecție. Acestea au Început ta

PE TERENURILE DE TENIS
• Alte rezultate din primul 

tur al turneului masculin de 
la Queen’s (Anglia): Fibak — 
Leach 3—6, 7—6. 9—7, Lloyd — 
Mitchell 6—2. 6—3 (soția sa. 
Chris, câștigătoare la Roland 
Garros, a fost prezentă la 
meci !), SLefanki — Denton 

6—1. 7—6, Edmondson — Flur 
6-1. 6—1.

• în primul tur. la Bologna,
o mare supriză: Prnici (locul 
261 în clasamentul ATP) l-a 
învins pe Vilas, net: 6—3.
6—4 : alte rezultate din orimul 
tur : Narducci — Perez 6—L 
6—2. CL Panatta - Gasparini 
6—1. 6—2. Colombo — April! 
4-6. 6—2. 6-1. Eller — Mi- 
niussi 6—2. 6—i.

• în turneul feminin de la 
Birmingham (primul tari t 
Benjamin — Cerne va 6—3. 7—6. 
Skronska — Munel 6—2. 6—î. 
Kinney — Paz 6—4. 6—2.

Doi dintre cei mai reoutati 
săritori cu prăjina din lume. 
Este vorba de atletii francezi 
Pierre Quinon si Thierry Vig- 
neron. Primul este deținătorul 
titlului olimpie (5.75 m) de 
anul trecut, la Los Angeles, 
al doilea este fost recordman 
mondial al probei cu 5,92 m 
si încă recordman mondial oe 
teren acoperit (5,85 m — 1984). 
Pentru actualul sezon comoe- 
titional ambii săritori si-au sta
bilit ca obiectiv doborîrea re
cordului lumii, detinut de so
vieticul Serghei Bubka (5.94 
m). si asaltarea graniței celor 
6 metri !...

Telefoto : AP — Agerpres

Privită, multă vreme, cu ne
încredere de fel de fel de bol
navi si chiar de unii specia
liști. să le zicem, „tradiționa
liști". alergarea cistigă acum 
din ce in ce mai mult teren 
în ..tratamentul" diferitelor 
maladii, inclusiv al unora din
tre bolile inimii. Am relatat, 
nu de mult, despre Brian 
Price, care doar la un an de 
la o grefă de inimă, s-a nu
mărat printre concurentil ma
relui... maraton de la Boston 
ne care l-a încheiat după 
5.57:00 de la start 1 Alături de 
el s-au aflat si doi dintre chi
rurgii care realizaseră grefa, 
si care au parcurs. în alerga
re. întreg traseul maratonului. 
Dună cursă ei au constatat că 
pacientul lor se simte obosit. 

AMENDĂ: UN DOLAR... GRAMUL!
Cunoscuta patinatoare Rosalyn Summer s-a 

gîndit că-și poate valorifica mal bine calitățile 
și munca depusă în cariera el sportivă prlntr-un 
contract eu compania de spectacole pe gheață 
..Holiday on lce“. Zis și tăcut. Proprietarii aces
tei reviste pe gheață au semnat contractul și 
ambele părți au fost mulțumite, timp de tm an.

Rosalyn patina, dansa șl — trebuie spus — 
avea succes. Dar — există și un dar — patlna- 
toarea avea și ea mici pasiuni, dintre care una 
anume li deranja pe organizatorii fastuoaselor 
spectacole. Luî Rosalyn ii plăceau enorm dul
ciurile 1 Și le consuma în cantități... Industriale. 
Această ..pasiune- adăuglndu-1, mereu, cîteva 
sute de grame In plus la oîntar. Rosalyn a în
ceput să lupte, dar din păcate tentația era une

ori mai mare decft voința el șl clntarul conti
nua să arate — nemilos — sute și sute de gra
me tn plus.

La reînnoirea contractului, Rosalyn Summer a 
avut o supriză neplăcută. Proprietarii lui „Ho
liday on toe- au prevăzut o clauză in plus, o 
clauză originală șl rar tntUnltă : la flecare kilo
gram în plus, peste greutatea ei optimă, Rosalyn 
se obliga să achite companiei o amendă de 1000 
de dolari. Ba mal mult, tn contract se stipula 
că greutatea va ti controlată lunar și că după 
trei amenzi contractul se anulează automat.

De-ale ..sportului' profesionist...

Călin ANTONESCU

că la București, oe terenurile 
de la Progresul, continuînd 
aici, la cochetul club de tenis 
local, din apropierea marelui 
stadion al orașului. In urma 
primei faze de selecție au fost 
desemnați jucătorii prezenti a- 
cum pentru apropiatul meci. 
Lipsește doar Mihne* * Nâstase. 
care a rămas acasă, acuzlnd o 
întindere musculară la brațul 
drept După cum ne mărturi
sește antrenorul Georgescu, 
pentru meciurile de simplu vor 
fi folosiți Florin Segăreeann si 
Adrian Marca, in această or
dine. Jucătorul nr. 2 a fost 
desemnat in urma meciului 
disputat mat ti : Fta ou — Dir- 
zu 6—2. 6—X Pentru dublu. in 
vederi intri două formule, lui 
Dims urmind să-i fie alăturat 
Segăreean sau Marco. Ceea 
ce vom afla, cum este Si obiș
nuința. doar ta preziua parti
dei. simbătă.

Echipa Turciei este formată

• Turneul international de 
la Sofia a fost riștirat de 14t- 
skî CS.V.A) care, ta fina» 
a dl de Sta t atov (Bulga
ria) cu 6-3. «—X
• Un alt turneu tadteiaL cei 

feminin de la Beckenham (An
glia! in a cărui finală Potter 
a disput de Croft cu 7—6. 4—6. 
6-3.

• z -.I .. - : .. ,.j. : -!

Premiu-Nabisco*  situația este 
următoarea : 1. McEnroe 2123 
p ; 2. Lendl 1590 p : X W’-.n- 
der 1440 p : 4. Mecir 1145 P ț 

tul făcut" de cehoslovacul Milo- 

clasamenriiî circuitului mondial 
conduce Chris Evert-Lloyd cu 
1000 p, urmată de - X Nas Iuti— 
Iova — TOO p ; X Kohde-Kiitsch 
— 585 p ; 4. M. Maleeva - 54) 
p ; 5. C. Sabatini 490 p.

MEDICAMENTUL MIRACULOS
firește, dar. altfel, excelent !

Spre sfirsitul lunii aprilie. în 
maratonul de la Londra, nor- 
vegianca Ingrid Kristiansen a 
înregistrat cu timpul de 2.21 dl 
cea mal bună performantă 
mondială a probei. Ei bine, cu 
Ingrid este o altă poveste care, 
credem, merită a fi relatată... 
Fondista norvegiană, care a- 
leargă zilnic cîte trei ore. este 
din 1983 mama unul năzdrăvan 
băietei, excelent dezvoltat în 
martie 1983. Kristiansen a par
ticipat la „mondialele" de cros 
de la Gateshead, dastadu-se 
a doua, la cîteva secunde de 
reputata sa conațională Grete 
VVaitz. Abia la cîteva zile 
după cursă si-a dat seama că. 
de fapt, ea era... însărcinată 
în luna a treia. Să nu cre
deți cumva că Ingrid s-a o- 
prit: dimpotrivă, a continuat 

din Nevet Demir, Alaattin 
Karagoz. Atlihan Binoz si 
Ysvuz Brkangill. Probabil în 
această ordine si în opțiunile 
căpitanului neiucător Arif 
Kocak, care trebuie să-si a- 
nunte echipierii la ședința teh
nică de tragere Ia sorti, prevă
zută pentru mîine (n.r. ioi). 
Atunci va fi fixat si progra
mul definitiv de ioc. pe dura
ta celor trei zile. Vineri, pri
mele două simpluri.

Cu tenismanii turci ne-am 
întilnit de mai multe ori cu 
prilejul întrecerilor Balcania
dei. dar pentru prima dată ei 
ne vor fi adversari în ..Cupa 
Davis'*.  Așadar, o veritabilă 
„premieră" în palmaresul e- 
chioelor. deosebit de atractivă.

Să încheiem cu speranța că 
acest al 84-lea meci al echipei 
României in tradiționala com
petiție ne va apropia din nou 
de turneul principal — erupă 
mondială — pentru care ne re
comandă performantele ante
rioare si prezenta constantă în 
rtadul elitei tenisului, in a- 
cesti ani din urmă.

Radu VOIA

ACTUALITATEA
MOSCOVA. în ziua a do. ta a 

tradiționalei competiții atletice 
.Memorialul fraților Znamens- 
ki" au fost Înregistrate urmă- 
.oarele performante: BĂR
BAT! ; IM ■ : Aleksandr Se
menov 16.44. Vadim Davidov 
15.59 ; 8M m : Igor Lotorev 
1:46.IS. Vadim Laușkin 1:46.68; 
SM*  m obst : Iran Konovalov 
8:28.81. A Lanas Standus 8X4.90; 
1MM b : Debeie Betele (E- 
tiopia) 28:25.19. Hahti Negas 
(Etiopia) 28=29.32 ; MO rar : A- 
leksandr Vasiliev 48.85. Alek
sandr Karlov 49.44 ; înălțime ; 
Vadim Oganian 2JS m. Serghei 
Malcenko 2.26 m t tripla : Via-

să alerge (evident intr-un 
tempo mai scăzut) oină in lu
na a opta, de cind. de două 
ori pe zi. a început să meargă 
cu bicicleta si aceasta oină 
doar cu o singură săDtămină 
înainte de a fi născut in sep
tembrie !

Citeva luni doar mai tirziu. 
la 25 martie, s-a clasat a pa
tra la C.M. de cros, la East 
Rutherford, apoi Ingrid Kris
tiansen a fost prima femeie din 
lume care a alergat 5000 m 
sub 15 minute (14 58,89) la 28 
iunie, iar Ia 5 august a fost 
a patra la maratonul olimpic 
de la Los Angeles.

Un nou exemplu elocvent și 
deplin convingător pentru mai 
larga folosire a acestui -me
dicament" miraculos care este 
exercițiul fizic !

Romeo VILARA

CAMPIONATUL EUROPEAN DE BASCHET MASCULIN
0 noua victorie <1 echipei României; 90 81 cu Olanda

STUTTGART. 11 (prin tele
fon). tn Sala sporturilor din 
localitate. întrecerile Campio
natului european de baschet 
masculin au continuat cu me
ciurile din grupele valorice 1—8 
și 9—12. Evident, interesul este 
îndreptat spre partidele din 
prima grupă, care vor stabili 
viitoarea campioană continen
tală.

într-un meci echilibrat. în 
special în prima repriză. Italia

RALIUL DUNĂRII-DACIA
în zilele de 14—15 iunie, pe 

un traseu de 862 km. din ju
dețul Sibiu, se va desfășura 
una dintre etapele Campiona
tul european de raliuri si ale 
Cupei păcii si prieteniei. Ra
liul Dunării — Dacia. Aflată 
la a 20-a ediție, această im
portantă competiție automobi
listică se va desfășura sub egi
da Anului International al Ti
neretului si va reuni la start 
— care se va da în ziua de 14

ÎN ATLETISM
ceslav Bordukov 17,09 m. A- 
leksandr Iakovlev 17,06 m ; 
greutate : Serghei Smirnov
20.46 m. Serghei Gavriușin 
20.39, Ianis Boiars 20,37 ; cio
can : Iuri Tamm 81.06. Igor 
Grigoraș 78,26 m ; FEMEI : 
209 m : Svetlana Baraba- 
sina 2X76, Natalia Botci- 
na 23.08 ; 4M m : Olga 
Vladikina 50.60. Maria Pinigina 
51,80 m ; 15M m : Natalia A- 
temova 4 .-08.60. Tatiana Petro
va 4X19.34 ; 100 mg: Svetlana 
Gusarova 1X73. Nadejda Kor
sunova 12.82 ; disc : Galina 
Savinkova 6938 m. Liubov 
Zverkova 60.12 m : saliță : Ol
ga Cistiakova 61.70 m. Natalia 
Koientșukova 60.88 m.

4VILLANOVA, In cadrul con
cursului atletic din localitate 
Brian Whitehead a sărit 2.32 
m la înălțime, iar Sydney 
Maree a cistigat proba de o 
milă in 3 52,64.
• La 21 iunie, la Birming

ham. va avea loc meciul din
tre echipele masculine ale Ma
rii Britanii si Statelor Unite. 
Cu această ocazie isi va face 
reintrarea Steve Ovett, intr-o 
cursă De 3000 m.
• SYDNEY. Internaționalele 

de maraton ale Australiei au 
fost cîstigate de Grenville 
Wood (Australia) 2.1336 și- 
respectiv. neo-zeelandeza Drake 
2.38:47. 

FOTBAL meridiane
CAMPIONATE • ȘTIRI • REZULTATE

a dispus de Franța cu 97—71 
(38—39) și italienii au obținut 
calificarea în semifinale, ca si 
echipa Snanici, cîstigătoare în 
fata reprezentativei tării gazdă 
cu 98—83 (60—44).

în grupa 9—12 au fost înre
gistrate rezultatele Israel —■ 
Polonia 91—86 (40—45) si Ro
mânia — Olanda 90—87 (46—46).

învingătoarele si învinsele se 
vor întâlni între ele centru 
stabilirea locurilor 9—12.

iunie, ora 15, în municipiul 
Sibiu — lotul nostru reprezen
tativ. alti concurenti din tara 
noastră si din Austria. Bel
gia. Bulgaria. Cehoslovacia. 
Franța, R.D. Germană, R.F. 
Germania, Luxemburg. Polo
nia, Ungaria si U.R.S.S- Tra
seul Raliului Dunării — Dacia 
va fi împărțit în 36 de con
troale orare, cuprinzînd 32 de 
nrobe de clasament.

• TELEX • TELEX •
AUTOMOBILISM • .Raliul 

Scoției" s-a încheiat cu victoria 
pilotului englez M. Wilson („Audi 
Quatro") — 4.50:23. urmat de J. 
McRae (Scoția — „Opel Manta")— 5.03:03.

CICLISM • Etapa a 5-a in 
„Turul Columbiei**  (Medelin — 
Riasucio, 155 km) : 1. L. Herrera 
(Columbia) 4.15:32 ; 2. M. Carde
nas (Columbia) 4.15:34 ; clasa
ment general : 1. I. Gutierez
(Columbia) 15.03:45 ; 2. M. Carde
nas la 12 s e A început „Turul 
Elveție-, printr-o etapă prolog 
(ct 6.5 km) : 1. Da Silva (Por
tugalia) IzZl.S (mo 46.062 km) ; 
2. D. Wyder (Elveția) 8.28.8 ; X 
Vanderaerden (Belgia) 8:29,1.

ȘAH • în runda a doua a 
turneului interzonal de la Taxco 
(Mexic). Tmman l-a învins pe 
Speeftman, iar partidele Pinter
— Nogue^as. Tal — Cebald și 
Bal&șov — Browne s-au încheiat 
ronjaft. Cefteiafte partide s-au în
trerupt-

TENIS DE MASA • Turneu 
internațional la Schwerte (R. F. 
Germania) : semif nale : Xie
Sa ke R. P. Chmeză) — Douglas 
(Anglia) 1—1. Sun Jianmei (R. P. 
Chinezi) — OrLanski (Cehoslova
cia) 1—1 ; finala : Xie Saike — 
San Jîanme: 2—• (1«. 16).

VOLEI • Turneul feminin de 
la Phenian s-a încheiat cu victo
ria reprezentativei țării gazdă, 
urmați in clasamentul final da 
ech.pa Bulgariei, selecționata stu
dențească a Japoniei și formația 
R. D. Germane.

• La New York ; Cosmos —
Sporting Lisabona 2—0 (0—0).
• In CL. de tineret. La Reyk

javik : Islanda — Spania 0—1 
(•—1). A înscris Pineda.
• In campionatul U.R.S.S. s-a 

consumat cea de a 13-a etapă. In 
cel mai important joc, Dinamo 
Kiev a dispus cu 3—1 de Zenit 
Leningrad. Un scor puțin obiș
nuit s-a Înregistrat la Harkov. 
Echipa Metai_st. din localitate, a 
cedat eu 0—7. ta fata formației 
Spartak Moscova ! Alte rezultate: 
Dinamo Minsk — Jalghlris Kau
nas 9—1 !. Torpedo Moscova — 
Ararat Erevan 2—1, Cemomoret 
Odesa — Torpedo Kutaisi 3—0, 
Șahtior Donețk — S.K.A. Rostov 
3—1, Dniepr — Dinamo Tbilisi
2— 1, Kairat Alma Ata — Neftci 
Baku 1—0. Dinamo Moscova — 
Fakel Voronej 0—0. Clasament :
1. Dinamo Kiev 20 p (12 J), 2. 
Dniepr 19 p (12 j), 3. Spartak 
Moscova 18 p (13 j), 4. Torpedo 
Moscova 17 p (13 j). Pe ultimele: 
15—17. Zenit Leningrad. S.K.A. 
Rostov, Jalghiris cu cite 9 p, 18. 
Ararat Erevan 8 p.
• în meci internațional amical, 

C.F, Barcelona a dispus cu 2—0 
(1—0) de A. S. Roma. Ambele 
goluri au fost marcate de vest- 
germanul Bernd Schuster (min. 5 
din 11 m și min. 54).

0 Iată repartizarea echipelor 
franceze în cupele europene : 
„C.C.E." : Bordeaux : „Cupa cu
pelor": Monaco; „Cupa U.E.F.A.": 
Nantes, Auxerre și Metz.

e Rezultatele etapei a 27-a din 
campionatul Bulgariei »: Pirin — 
Slavia 3—2, Lokomotiv — EUr 
5—2. Dunav — Beroe 2—1, Botev 
— Minlor 8—Ii, J.S.K — Spartak
3— 1, Cemomoret — T-S.K.A. 0—2, 
Levski Spartak — Cemomore 
3—2. Trakia — Sliven 4—2. Cla
sament : I. Levski Spartak 36 p,
2. T.S.K.A. M p, 3. Trakia 31 p. 
Pe ultimele : 14—16 : Cemomore 
șl Dunav cu cite SO p. 16. Cemo
moret 1# P-

Redacția și administrația: cod 79773 București, stt. V. Conta 16, ot. P.T.T.B. I, tel. central*  u. 19.70 - 11.50.59 secția coresp. 10 20 30: interurban 437: telex 1»350 romsp Tiparul LP. „Informația" 
Pentru străinătate abonamente prin ROMPRESFILATELIA — sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376, prsfir București Calea Grivitel nr. 64—66 10363 B. L 2, J, I


