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ÎNCHEIEREA VIZITEI Dl STAT
A PREȘEDINTELUI

KENAN EVREN
REPUBLICII TURCIA

Proletari dl» toate țările. I

portul
La Neptun s-au încheiat, joi, 

13 iunie, convorbirile oficiale 
dintre președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Turcia, Kenan Evren.

In cadrul ultimei runde de 
convorbiri, cei doi șefi de_staț 
au continuat schimbul fle păreri 
în probleme bilaterale și inter
naționale de interes comun.

In timpul convorbirilor. au 
fost examinate aspecte ale dez
voltării relațiilor dintre țările 
din Balcani, in vederea întări
rii colaborării, prieteniei și bu
nei vecinătăți intre statele bal
canice, în interesul popoarelor 
din această regiune, al cauzei 
păcii, securității și cooperării.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a subliniat necesitatea de a se 
acționa pentru a se ajunge la 
transformarea Balcanilor intr-o 
zonă fără arme nucleare și fără 
baze militare străine.

In cursul convorbirilor a fost 
relevat pericolul pe care il re
prezintă pentru pacea și securi
tatea internațională continuarea 
stărilor de încordare și conflict 
în diferite regiuni ale lumii. In 
acest sens, a fost evidențiată 
importanta activizării eforturi
lor in direcția rezolvării, pe 
cale politică, a tuturor proble
melor litigioase dintre state-

Schimbul de vederi a pus in 
evidență dorința celor două 
țări de a colabora activ pe a- 
rena internațională, contribuind 
prin eforturi comune la solu
ționarea constructivă a marilor 
probleme ee confruntă omeni
rea.

La încheierea convorbirilor, 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Kenan Evren și-au exprimat 
satisfacția 
vizitei, ale 
aceste zile, 
cordialitate 
țelegere și 
fost relevată importanța înțele
gerilor convenite, care pun o 
bază trainică, stabilă și de 
perspectivă relațiilor româno- 
turce. S-a manifestat convinge
rea că, în spiritul orientărilor 
stabilite, se va realiza o conlu
crare tot mai strinsă intre 
România și Turcia pe plan po
litic, economic, tehnico-științific. 
cultural și in alte sfere de 
activitate, se va asigura extin
derea cooperării în producție, 
intensificarea și diversificarea 
schimburilor comerciale, întări
rea prieteniei dintre popoarele 
noastre.

S-a apreciat că amplificarea 
continuă a raporturilor romăno- 
turce este in interesul și spre 
binele ambelor țâri și popoare, 
al progresului și prosperității 
lor. al cauzei destinderii, dezar
mării, păcii securității și coo
perării in Balcani, in Europa și 
in întreaga lume. De asemenea, 
s-a evidențiat însemnătatea 
continuării dialogului la nivel 
malt, care a avut și are un rol 
determinant in impulsionarea 
bunelor relații dintre România 
și Turcia.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a salutat, și in acest cadru, 
vizita făcută de președintele 
Kenan Evren in România, care 
se înscrie ca un moment de 
seamă în cronica relațiilor ro

mâno-turce, deschizind 
perspective întăririi prieteniei 
și colaborării dintre țările și î? 
popoarele noastre. S;

Președintele Kenan Evren a 
mulțumit incă o dată, in mod g 
cordial, pentru invitația de a 
face această nouă vizită in 
România, pentru ospitalitatea 
de care s-a bucurat și pentru 
posibilitatea de a cunoaște ne
mijlocit unele din realizările 
poporului român.

Rezultatele noului 
româno-turc la nivel 
fost consemnate intr-o
ție comună, care se dă publi
cității.

noi

dialog 
înalt au 
Deelara-
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fată de rezultatele 
dialogului purtat in 
intr-o atmosferă de 
și prietenie, de in- 
stimă reciprocă. A

★
Președintele Republicii So

cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Turcia, Kenan Evren. 
au semnat, joi 13 iunie. în ca
drul unei ceremonii care a avut 
loe la Neptun, Declarația co
mună.

După semnare, cei doi șefi de 
stat s-au felicitat reciproc pen
tru caracterul fructuos al vizi
tei, al convorbirilor avute, pen
tru înțelegerile convenite, care 
conferă noi dimensiuni relați
ilor de prietenie și colaborare 
dintre România ți Turcia.

★
Joi după-amiază, președintele 

Republicii Turcia, Kenan 
Evren. și persoanele oficiale 
care il însoțesc in vizita de 
stat pe care o întreprinde in 
țara noastră au vizitat sta
țiuni turistice de pe litoralul 
românesc al Mării Negre.

Pe parcursul vizitei, oameni 
ai muncii aflați in aceste zile 
in vacanță in stațiunile Neptun, 
Saturn, Venus, Aurora, Jupi
ter, Olimp au salutat cu căl
dură pe 
turc.

Astăzi, se dă

$

inalții soli ai poporului

★
iunie, s-a încheiat vi- 
stat efectuată in țara 
la invitația președinte-

La 13 
zita de 
noastră, ___ _ _____
lui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii — 
Kenan Evren.

Ceremonia plecării a 
pe aeroportul Mihail__
niceanu, împodobit sărbătorește.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Kenan Evren au 
sosit împreună, de la stațiunea 
Neptun, la bordul unui elicop
ter.

O unitate de marină, aliniată 
pe aeroport, a prezentat onorul 
S-au intonat Imnurile de stat 
ale Republicii Turcia <i Re
publicii Socialiste Români»

Cei doi președinți au trecut, 
apoi in revistă garda de 
onoare.

Șeful statului ture și-a luat 
rămas bun de la persoanele 
oficiale române aflate pe ae
roport.

La scara avionului președin
tele Nicolae Ceaușescu și-a luat 
un cordial rămas bun de la 
președintele Kenan Evren. Cei 
doi șefi de stat și-au strins 
milnile eu prietenie și căldură.

de
Turcia,

avut loc
Kogăl-

start, la Satu

ȘTAFETA „PARTICIPARE, DEZVOLTARE, PACE“
-UN ITINERAR AL ENTUZIASTELOR MANIFESTĂRI

DEDICATE

Mare
In programul unitar privind 

organizarea si desfășurarea 
unor ample manifestări consa
crate Anului International al 
Tineretului. Ștafeta tineretului 
sportiv din tara noastră. .Par
ticipare. Dezvoltare. Pace*, va 
marca, in ziua de 23 iunie, 
deschiderea -SăptămînH moa- 
diale a condiției fizice si spor
tului*, acțiune recomandată de 
UNESCO., în scopul promo
vării educației fizice si sportu
lui pentru toti cetățenii, ca 
parte integrantă a formării ar
monioase a personalității uma
ne. precum si pentru valorifi
carea contribuției acestei acti
vități la întărirea colaborării 
internaționale.

Pregătiri intense au avut loc 
în toate județele tării. în ve
derea startului de astăzi, 14 iu
nie, cind va porni primul schimb 
al ștafetei, pe traseul Satu 
Mare, prin Seini, pînă la Bala 
Mare. Ștafeta va parcurge, in 
perioada imediat următoare, 
trasee începind cu localitățile . 
reședință de județ, cu trecere 
Prin diferite localități spre Ca
pitală. unde va ajunge în ziua 
de 23 iunie, pe stadionul -23 
August*, care va găzdui o am
plă manifestare sportivă, in 
cadrul căreia se va prezenta 
mesajul tineretului român că
tre tineretul lumii. în tot acest 
timp. în județe se vor desfă
șura numeroase întreceri spor
tive care vor marca si finalele 
pe tară ale -Dariadel".

ANULUI INTERNAȚIONAL AL TINERETULUI
primul

In fiecare județ, ștafeta care 
se deplasează spre județul ve
cin va fl formată din alergă
tori. cicliști si alti sportivi care 
vor purta eșarfe cu i 
„Ștafeta Participare, 
tare. Pace*. Ultimele I 
buri ale ștafetei — 
județele Teleorman. 1 
ta, Prahova. Ialomița, 
vor fl intîmpinate la 
în București de cele 
toarelar 5. L î ji i, 
si de cea a Sectorului agricol 
Ilfov, care. Împreună, se vor 
deplasa la stadionul .23 Au
gust*. unde se va desfășura o 
suită de competiții polisportive, 
printre care si finala .Cupei 
României" la fotbal.

inscripția
Dezvol- 

5 schim- 
cele din 
Dimbovl- 

, Giurgiu 
intrarea 

ale sec- 
. precum

Iată, de altfel, itinerarul pe 
care-1 va străbate Ștafeta ti
neretului sportiv din tara noas
tră :

TRASEUL I ; Arad (plecare 
în 16 iunie) — Teleorman — 
București. TRASEUL 2 : Bihor 
(plecare in 17 iunie) — Dîmbo
vița — București TRASEUL 3î 
Satu Mare (plecare în 14 iu
nie) — Prahova — București. 
TRASEUL 4 : Botoșani (pleca
re in 17 iunie) — Buzău — 
București. TRASEUL 5 : Iași 
(plecare în 16 iunie) — Giurgiu 
— București.

Un itinerar al entuziastelor 
manifestări dedicate Anului 
International al Tineretului un 
itinerar cu mii de participant! 
sL fără îndoială, sute de mii de 
spectatori.

CiȚI JUNIORI DE NĂDEJDE
TALENTAȚI Șl BINE CLĂDIȚI
ARE HANDBALUL NOSTRU?

Handbalul și-a desemnat, la 
Tirgoviște, campionii la juni
ori. trecând în revistă talentele 
pe care se va bizui miine. Spe
cialiștii — veniti in număr 
mare, chiar dacă n-au avut e- 
chipe calificate — au văzut.

Azi încep, In sala Floreasca. ..Internaționalele" de lupte (juniori și speranțe)

IN ÎNTRECERE SINT PREZENT! CONCURENT! DIN 8 ȚĂRI
Sala Floreasca din Capitală 

va deveni începind de azi și 
pînă duminică arena unei tra
diționale competiții de lupte 
greco-romane și libere — Cam
pionatele internaționale ale 
României pentru juniori (17—18 
ani) și speranțe (19—20 ani). 
La ediția din acest an iși vor 
disputa întâietatea concurenți 
din Bulgaria, Canada, Franța, 
R. D. Germană. Israel, Polo
nia, S.U.A. și România (cu 
mai mulțl sportivi la fiecare 
categorie de greutate). Pen
tru majoritatta participanților, 
„internaționalele" țării noastre 
constituie o utilă verificare in 
vederea marilor Întreceri ale 
anului : Campionatele europe
ne ale juniorilor, la ambele 
stiluri, care se vor desfășura 
la Bologna (Italia). 9—13 iu
lie și Campionatele 
ale speranțelor (tot la 
stiluri), la Colorado 
(S.U.A.), 1—6 iulie.

Printre reprezentanții ,__
de la „greco-romane‘ 
număra Nicolae Onica, 
Nițoiu, Adrian Pătraș- 
Irimiciuc și Adrian 

selecționați de mai

mondiale 
ambele 
Springs

tării
noastre 
se vor 
Nicolae 
cu, Ion 
Alionte ______ _____ ___
multe ori și în lotul seniorilor.

Alin Păcuraru (stînga), printre favoriții categoriei 48 kg

au notat si au tras concluziile, 
pe care vom încerca să le pre
zentăm și noi. De la început, 
trebuie spus că în general va
loarea turneelor finale a fost 
ridicată, cu precizarea că fe
tele s-au situat la un nivel 
superior băieților, ele mentl- 
nînd de la început pînă la 
sfîrșit un ritm alert, dinamic, 
folosind pasele în viteză si 
scotind în evidență realele va
lori individuale. în timp ce 
băieții au atras atentia mal 
mult prin omogenitate, coezi
une. Susținem afirmația prin 
cîteva evidențieri, pe posturi 3 
portar : Carmen Frangu (Con
stanta) ; extremă stînga : Este- 
ra Carapetru (Constanta). Lă-

crămioara Grămadă (Bacău) i 
Uwe Grempels (Brașov). Adri
an Popovici (Iași) ; inter stin
gă : Nicoleta Boriceanu (Bra
șov). Clara Kertesz (Cluj-Na- 
poca), Lidia Butnărașu (Ba
cău), Daniela Paștiu (Sibiu). 
Monica Iliută (Timișoara) ; Va
lerin Banu (Timișoara). Cris- 
tinel Bursuc (Piatra Neamț). 
Leontin Pop (Baia Mare) ; con
ducător de joc : Maria Petrus 
(Cluj-Napoca). Lăcrămioara A- 
lexescu (Bacău), Dragosîava 
Stancov (Timișoara) ; Gabriel 
Streina (Brașov) ; inter dreao- 
ta : Emilia Luca (Bacău). Da
niela Simon (Craiova). Came
lia Stan (Constanta) ; Sorin 
Săfteseu (Timișoara). Adrian 
Stot (Piatra Neamț). Dan Ga- 
vrilă (Iași) ; extremă dreapta t 
Cornel Boha (Brașov). Vlad 
Caba (Timișoara) : pivot: Si
mona Manea (Constanta). Alina

Doino STĂNESCU

(Continuare în pag. 2—3)

La Craiova, simbătă și duminică

FINAlELf „DACIAD£I“ DE PERFORMANTA IA SCRIMĂ

De la „libere" vor concura, de 
asemenea, unii sportivi cunos- 
cuți ca Alin Păcuraru, care a 
cucerit medalia de bronz la 
recentele campionate europene 
ale seniorilor, Gheorghe Mîțu. 
Dorinei Bîrcu. Bănuț Prefit. 
Octavian Tenț, Cristian Poteraș 
și Laszlo Miklos.

Iată și programul : azi, 
la ora 16 — festivitatea 
deschidere, iar în 
primele întreceri 
mîine, 
lelalte 
minică, 
niunea 
luri.

de 
de 

continuare 
eliminatorii, 

de la orele 10 și 17 ce- 
tururi eliminatorii ; du
de la ora 10 — reu- 

finalelor la ambele sti-

Simbătă și duminică. în Sala 
sporturilor din Craiova se vor 
desfășura finalele probelor in
dividuale din cadrul campio
natelor naționale de scrimă, la 
care se vor acorda titlurile de 
campioni ai „Daciadei" de per
formantă pe anul 1985.

Această ultimă mare compe
tiție a sezonului, care precede 
ediția din acest an a campio
natelor mondiale de scrimă (iu
lie. Barcelona). _____ _
trecere în revistă a celor mai 
buni scrimeri din tară la toate 
cele patru arme, fiecare dintre 
ei doritori să-si înscrie numele 
în prestigiosul palmares al

prileiuieste o

campionatului national 
„Daciadei". Dintre cei 
deținători ai titlului de 
pion în 1984 — sabrerul ,__
Mustață, spadasinul Mihai Po
pa, floretista Elisabeta Guzga
nii si floretistul Petru Kuki — 
doar primii doi se vor afla 
printre cei 24 de concurent! ca
lificați la fiecare armă în etapa 
anterioară, Elisabeta Guzganu 
fiind indisponibilă, iar Petru 
Kuki încheind activitatea com- 
petitională.

Sîmbătă se vor desfășura în
trecerile floretistilor si sabrert- 
lor. iar duminică cele ale fio* 
retistelor si spadasinilor.

și al 
patru 
cam- 

Marin



Turneul final al întrecerii feminine de volei
SI

ECHIPA BUCUREȘTIULUI CONTINUA ȘIRUL VICTORIILOR
BACAU, 13 (prin telefon). 

Seria surprizelor in turneul fi
nal al Daciadei de volei (fe
minin) a continuat și în ziua 
a patra a competiției. Deși 
favorită în partida cu repre
zentativa Doljului, lidera cla
samentului după trei zile, e- 
chipa Sibiului, a fost pur și 
simplu de nerecunoscut, sur- 
prinzînd prin totală lipsă de 
angajament, de poftă de joc, 
în aceste condiții, echipa Dol
jului — în sextetul: Iuliana
Enescu, Carmen Cuejdeanu, 
Liliana Hermeneanu, Eugenia 
Cotescu (cea mai bună), Mo
nica Șușman, Tanța Drăgoi — 
a obținut o detașată și meri
tată victorie cu 3—0 (13, 4, 3), 
ceea ce îi creează învingătoa
rei șansa de a urca pe po
dium. Doljencele au primit re
plică doar în primul set, în 
care, după ce conduseseră cu 
8—4, s-au văzut depășite (9— 
13), dar au revenit cu destulă 
ușurință, grație apărării efici
ente și mai mobile, precum șl 
atacului care nu a întîlnit o 
rezistență deosebită. După 
acest set mai disputat, sibien- 
cele au devenit... spectatoare 
și au pierdut rapid următoare
le seturi. Această surpriză a

adus indirect un avantaj (ne
sperat!) formației bucureștene. 
întîlnind echipa Galațiului, re
prezentativa Capitalei avea 
șansa să treacă pe primul loc, 
cu un punct avans. Și a tre
cut, firește, cîștigînd partida 
cu 3—0 (7, 3, 2), într-un timp 
record: 40 minute! Bucureșten- 
cele au evoluat mai bine cu 
întregul lor sextet (mereu a- 
celași), dominînd fără drept 
dc apel o echipă care, prin 
absența de la pupitru a Crinei 
Răuță, scade considerabil în 
randament, inclusiv componen
tele lotului național — Spe
ranța Găman si Daniela Dini- 
că. In încheierea programului, 
o partidă importantă pentru 
aspirațiile celor două comba
tante la un loc pe podium sau 
în apropierea lui: Constanța — 
Iași. Un joc extrem de dispu
tat în primul set, cîștigat in 
prelungiri de ieșence, după 
care constănțencele au preluat 
inițiativa restabilind egalitatea, 
prin cîștigarea setului secund 
la o diferență considerabilă. 
Egalitatea s-a menținut și după 
disputarea celui de al... patru
lea set. în final victoria a re-

(14, —11, —7, 11, 
din echipa Iașu-

venit cu 3—2 
8) sportivelor 
lui.

Conduce în 
Bucureștiului, 
Urmează Sibiu — 7 p., Dolj — 
6 p. Corecte, arbitrajele brigă
zilor: M. Marian — Vasile Io- 
nescu, O. Manițiu — Virgil lo- 
nescu, N. Grigorescu — I. Stoi
ca. Programul ultimei etape 
(azi, de la ora 9): Constanța — 
Dolj, Galați — Iași, București 
— Sibiu.

Aurelian BREBEANU

clasament echipa 
cu 8 puncte.

,,Daciada“ oiniștilor juniori

10 ECHIPE IN FINALA PE TARA DE LA SIBIU
Finalele „Daciadei" și ale 

campionatului republican de 
oină rezervate echipelor de ju
niori se vor desfășura. înce- 
pînd de astăzi. în municipiul 
Sibiu.

Mergînd din victorie în vic
torie. zece formații — dintre 
sutele de participante aliniate 
la start — continuă să se men
țină în cursa pentru titlu. Ia-

tă protagonistele turneului fi
nal : Energia Rimnicelu (iud. 
Buzău). Otelul Tîrgoviște Vul
turul LM.P. București, Oltul 
Drăgănești (iud. Olt). Tricolo
rul Baia Sprie, Tractorul Ora
dea, I.P.A. Sibiu, Torpedo Zăr- 
nești, Avîntul Vorona (iud. Bo
toșani) si Lumina C.P.L. Ba
cău. Se va iuca sistem turneu 
simplu.

CITI JUNIORI DE
(Urmare din pag. 1)

Știrbu (Brașov). Așadar, lip
sesc cu desăvîrșire extrema 
dreaptă la fete, portarul si Pi
votul Ia băieți ! Dar. 
spunem lucrurilor pe 
vom 
măcar un singur 
toate acestea nu este 
tru cei care lucrează 
bal. că aproape toti 
ficiat în timp si de 
la lotul national, unde 
perfecționat în multe 
procedeele arătate 
trecută la Tîrgoviște (excepție 
face echipa feminină din Con
stanta. cea mai instruită echi
pă. cu toate posturile acoperi
te). Din păcate, multi din ei 
au jucat aici pe alte posturi 
decît cele pe care sînt specia
lizați si pentru care au fost 
selecționați la loturile repre
zentative, fiindcă asa dictau 
nevoile de moment ale echipei. 
Acest lucru nu folosește nimă
nui. pentru că nevoia de mo
ment este una. iar perspectiva 
echipei naționale este alta, cea 
privind reprezentarea handba
lului românesc neputînd fi în 
nici un caz sacrificată. Aici 
este, fără îndoială, vina 
trenorilor, care recurg adesea 
Ia improvizații și nu privesc 
cu suficientă seriozitate obliga
ția primordială de a face totul 
pentru o cit mai consistentă ți 
permanentă contribuție Ia creș
terea competitivității handba
lului nostru. Tot de munca an
trenorilor este legată si exis
tenta puținelor junioare si nu-

ca să 
lucrurilor pe nume, 

face precizarea că nici 
un singur nume din 

nou pen- 
în hand- 
au bene- 
pregătire 

s-au 
dintre 

aăptămîna

an-

focul inaint 
a primăver 
că. de la 
Demian. g

Cu două etape înaintea finalului campionatului

STEAUA-FOARTE APROAPE DE UN N
Orivițcnii rcvcliiția stagiunii de primăvara

După etapa de miercuri. 
Steaua este foarte aproape de 
cucerirea titlului de campioa
nă la rugby. Sigur, mai sînt 
două etape, cu meciuri care nu 
se prezintă ca 
Steaua — la 
acasă —. dar 
crezut că o 
valoros si 
campioanei nu noate 
cele trei puncte, minimul ne
cesar pentru noi lauri. Dincolo 
de orice calcule, importantă 
este constatarea îmbucurătoare 
a unui anume reviriment în

__ ușoare centru 
Iași si. cu Farul, 
e foarte greu de 
echipă cu loâul. 

experimentat, al 
,aduna"

0 frumoasă competiție trâdi(ionaia la poalele Făgărașului

„FESTIVALUL VOLEIULUI COPACEAN"
Din nou in pitoreasca așe

zare de la poalele Făgărașu
lui. în satul Copăcel, a fost 
sărbătoare. Pentru a 14-a oară 
cei ce iubesc voleiul au răs
puns invitației localnicilor de 
a lua parte la tradiționalul 
.Festival al voleiului eopăcean", 
frumoasă competiție de masă 
din cadrul .Daciadei". Ca în
totdeauna. reîntilnirea de la 
Copăcel a trezit multe si plă
cute amintiri, majoritatea oas
peților fiind neliositi de la e- 
ditiile precedente ale acestei 
adevărate sărbători a sportului 
sătesc. O sărbătoare de la care 
se absentează numai cu părere 
de rău cum a fost acum ca
zul tinerei Cristina Bălasa. 
studentă la Galati si în plină 
sesiune, dar a cărei telegramă 
de scuze pentru prima absentă 
(motivată) a emoționat... N-a 
lipsit însă imul dintre inițiato
rii acestei competiții, 
lian Palici, deși nici 
mai află acum 
brașovene.
Gheorghe, la I.M.A.S.A. Si nici 
prof. Ioan Toacșă. originar din 
Copăcel, plecat acum pe me
leaguri sibiene.

pe 
activînd

prof. Ste
el nu se 
meleaguri 

la Sf.

NĂDEJDE ARE HANDBALUL NOSTRU?
ținilor juniori cu talie cores
punzătoare. Cu excepia echi
pelor C.S.Ș. Dinamo Brasov. 
C.S.Ș. Constanta (f). C.S.Ș. Po
litehnica Timișoara. C.S.Ș. Pe
trolul Moreni si C.S..Ș 2 Bucu
rești (b), nici o altă echipă 
n-a beneficiat de aportul ju
cătorilor de talie — atît de 
necesari în handbalul modern 
— decît în limitele stricte ale 
regulamentului. Cine pe cine 
păcălește ? Instruirea Ia jucă
torii cu talie mică este mai 
puțin dificilă, dar tehnicienii 
care fug din fața greutăților 
ocolesc șl...
tentică. Cine 
auzit...

Șl dacă ar __ _  ________
despre eficiența pregătirii teh
nice a eșalonului tinerilor 
handbalisti. chiar în alcătuirea 
sa actuală. în care sînt pre- 
ponderenti sportivii fără gaba
ritul corespunzător cerințelor 
viitorului, n-am avea prea mul
te laude de adus tehnicienilor. 
Aceasta pentru că în turneele 
finale de la Tîrgoviște au abun
dat imprecizia aruncărilor la 
poartă, irosirea contraatacuri
lor și, ceea ee este mai grav, 
greșelile de prindere și pasare, 
elemente care fac parte din 
„a.b.c.“-ul handbalului. De aici, 
partide cu suspans, creat însă 
de suitele interminabile de ra
tări si greșeli... Uneori a cîsti- 
gat cel care a făcut., o gre
șeală mai puțin !

Desigur, scotînd în evidentă 
o parte dintre carențele mani
festate in jocul echipelor, n-am 
dori să se înțeleagă nici că 
nu există antrenori sîrguinciosi

performanța au- 
are urechi de

fi să discutăm

si pricepți. nici că handbalul 
nostru nu dispune la ora ac
tuală de jucători talentati. care 
să preia mîine ștafeta de la 
„tricolorii" de astăzi.

în ceea ce-i privește De spor
tivi. chiar si lista evidentiati- 
lor prezentată la început este 
o dovadă că handbalul româ
nesc are asigurat un viitor la 
înălțimea tradiției sale și a 
obiectivelor tot mai pretențioa
se pe care și le fixează. Am 
dori însă să atragem atentia că 
junioratul este perioada cea 
mai importantă în formarea 
sportivilor de mare performan
tă si că greșelile în pregătirea 
tehnică și tactică săvîrșite a- 
cum nu vor mai putea fi — 
în marea lor majoritate — în
dreptate mai tîrziu. De aceea 
socotim că activitatea antreno
rilor echipelor de juniori are 
o importantă hotărîtoare si că. 
în consecință, federația, comi
siile locale, cluburile si cabi
netele metodice trebuie să acor
de acestor tehnicieni un sprijin 
permanent, să le nretuiască 
munca la adevărata ei valoa
re. Mai opinăm că decisivă a- 
supra formării handbalistilor în 
spiritul necesităților, al exi
gentelor handbalului modern 
este colaborarea dintre antre
norii echipelor de juniori și 
cei de la formațiile divizionare.

Neîndoielnic. problematica 
activității tinerei generații în 
handbal, ca si în alte 
turi. este deosebit
astfel că. neputînd s-o 
zăm într-un comentariu, vom 
reveni cu alte prilejuri nentru 
a releva noi aspecte.

Festivalul eopăcean al voleiu
lui a reunit si la această edi
ție un număr mare de echipe: 
9 de fete si 7 de băieți, venite 
din mai multe localități rurale 
si urbane ale județului Brasov. 
Ca de obicei, totul a fost fru
mos la CoDăcel. debutul celor 
două zile de sărbătoare fiind 
făcut de un bogat program cul
tural-artistic susținut de lo
calnici si regizat de inimosul 
învățător Victor Mînea. 
continuat cu numeroasele 
de volei, pe mai multe 
nuri frumos pregătite în_____
în total. 20 de partide. în care 
s-au întrecut atît echipe tine
re pornite pe drumul perfor
mantei. cit si echipe cuprinse 
doar în activitatea de masă, 
încheiate de două întilniri de
monstrative susținute în fami
lie de formații de fete ale 
C.S.Ș Brașovia si de cea de 
băieți a clubului Steagul roșu 
Brasov cu selecționata locală...

Au fost două zile de între
ceri spectaculoase, prin care 
voleiului 1 s-a făcut Ia Co- 
păceni o frumoasă propagandă, 
două zile de 
bună, dar si 
situl 
s-au 
tori, 
sării 
vut-o doar 
selecționata Copăcel, la fete. 
Liceul Oraș Victoria la băieți. 
Au fost două zile frumoase de 
„Daciadă".

Carol GRUIA, coresp.

jocul unor divizionare in acest 
fierbinte final de stagiune.

El s-a putut vedea, spre pil
dă. în tensionantul derby Stea
ua — R.C. Grivita Roșie. S-a 
jucat cu o dăruire remarcabi
lă. cu o angajare deplină, asa 
cum ar fi trebuit s-o facă 
reprezentativa tării 
(revenim mereu la partida cu 
U.R.S.S. !) Formația militară a 
înțeles exact însemnătatea par
tidei de miercuri m lupta pen
tru titlu și această formație de 
internaționali, la diferite nive
le, a intrat în teren cu o de
cizie superioară în comparație 
cu aceea din „eternul derby", 
cu Dinamo. Rugbyștii pregătiți 
de Theodor Radulescu si Radu 
Durbac au tranșat în cele din 
urmă disputa avînd. ce-i drept, 
si sansa de partea lor. Pentru 
că Grivita Roșie a fost o în
vinsă care a putut părăsi ga
zonul cu fruntea sus. Nemai- 
avînd, practic, de cîștigat sau 
de pierdut în actuala ediție. 
„XV“-le din Parcul copilului 
s-a „bătut" admirabil, arătîn- 
du-se. o dată mai mult, prin

si
la Kiev

avut un sez 
(cea mai b 
cesul din 
Echipa antr
raru si... R 
idee moder 
în grămada 
idee pe ca 
în ce mai
primul antr 
Ieriu Irimes 
bit căpitanu 
Paraschiv. 
mai activi,
cători ai cîș 
(alături de 
lescu), mer 
selecționeri 
clama : 

campionat 
gat și 
că, Ia 
care-i 
Stroe, 
Dinu 
frunte cu 
dați de dre 
—, pe cei!

MECIURI FRUMOASE ÎN TURNEUL FINA

spor- 
de vastă.

epui-

TITU - PRINCIPALUL ÎNVINGĂTOR

Si a 
jocuri 
tere- 

cring.

destindere si voie 
de emoții, la sfîr- 
toti cei prezenti 
considera cîstigă-

cărora 
putut

chiar dacă satisfacția cla
pe primele locuri au a- 

„Aripile" Brasov si 
la

A început turneul final al cam- 
pionatului de juniori, la care iau 
parte cele mai bune 
sezonului 1984/85.

Partida de debut 
formații de forțe 
Locomotiva din Capitală, campi
oana ..en titre", și echipa junio
rilor din Sibiu. Scor sever : 
68—3 (31—0) pentru bucuresteni,
câștigători, practic, fără opoziție, 
în continuare, un meci mult 
mal dîrz între CSȘ Triumf și 
CSȘ Unirea Iași. Ieșenii au cîș- 
tigat fără probleme 19—4 (0—6). 
prezentând o echipă mai „legată" 
La nivelul înaintării. Ei au mar
cat astfel 3 eseuri (Falotă — un 
fundaș talentat, Ciurăscu, Ghe- 
nea), Arhip a transformat de 
două ori, aăugînd în contul e- 
chipei moldave și o l.p. Pentru 
Triumf a înscris prin eseu Hă- 
hăianu. Pentru a fi drepți, să 
spunem că arbitrul FI. Tudora- 
cbe le-a anulat bucureștenilor 
„avantajul" fin două faze clare 
de eseu), ceea ce la nivelul unui 
meci de juniori n.u-1 de codea...

în programul după-amiezii s-au 
întâlnit, intr-un prim meci, echi
pa cu nr. 2 a CSȘ 2 Constanța 
cu mai tânăra formație a CSȘ 
din Suceava, aflată pentru prima 
dată în turneul final. După pri
mele minute de joc, era limpede 
că formația pregătită de prof. 
P. Ianusevici, lipsită de cîîțiva

opt echipe ale

a opus dou ă 
inegale : CSȘ

titulari (N 
tre alții), 
ficultăți pîn 
cevenii, 
(deși cu un 
rite — spre 
de doi „de 
noșttațe aJ 
Stroia), au 
tempera tur 
duși cu 1 

• galat la 15 
nai : 25—15
tuși, mai 
Constanța.
Pavel și Dr 
urmă — du 
nu se cuv 
zultatul un 
fața buturii 
drop. 2 tra 
sucevenilor
Stroia 3 dr 
I. Davidolu. 
med al zi! 
Locomotiva
2 Constanța 
clujenii cu 
cat pentru 
Rațiu — e 
transf., resp 
Drăghici L 
Astăzi, pe 
Învinșii 
torll (dup:

VĂ PREZENTĂM ECHIPELE PROMOVATE ÎN Dl

Azi, formațiile feminine de

MOBILA C.S.S7
Șl C. S. U

baschet

SATU MARE
PRAHOVA

Se poate spune, fără exagerare, 
că strînsa colaborare dintre A.S. 
Mobila (de pe lingă întreprinde
rea pentru prelucrarea lemnului) 
și C.S.Ș. a determinat revenirea 
echipei feminine de baschet din 
Satu Mare în Divizia „A". An
trenorii I. Bencze (principal) și 
N. Kîndris (secund) s-au bucurat 
de sprijinul primit din partea 
puternicei pepiniere a clubului 
sportiv școlar sătmărean, printre 
junioarele promovate in ech’pa 
de senioare aflîndu-se Adriana 
Moisa, IldLko Lepedus și Aurelia 
Bura.

în ediția 1984—1985 a Diviziei 
,,Ba de tineret, în fruntea căreia 
s-a clasat Mobila C.S.Ș. Satu 
Mare, echipa respectivă a folosit 
următorul lot de jucătoare : Ma
ria Groza-Banc (1,67 m — născu-

PLOIEȘTI
Iudlth 

1959 —
Adriana 

tîimpaar), 
- 1967 —

lești a rer 
divizie a 
lui primit 
de petrol ș 
conducerii 
verși tar (p 
dr. ing. N 
a secției d 
prof. unlv. 
tnescu), 
de asist.

tă în 1060 — 
Gross-Keresztes 
profesoară ed. fizică), 
Ghitta (1,83 — 1961 - 
Adriana Moisa (1,75 
elevă), Ildlko Lepeduș (1,78 —
1966 — elevă), Ileana Pintye (1,73 
— 1967 — tîmplar), Aurelia Bura 
(1,76 — 1967 — tîmplar), Susana 
Toth (1.82 — 1964 — lăcătuș), 
Monica Aștelean (1,76 — 1958 — 
profesoară ed. fizică), Erica Tu- 
doran (1,75 — 1958 — operator), 
Delia Bărluțiu-Vădan (1,80 — 1064 

Moldovan
(Zoltan

contabil), 
(1,80 —

obținut 
cise ea 
ajungă 
grada.

21 
în 1 
în

Lotul fol< 
(1,68 — 195 
Olimpia Bi 
studentă),

— strungar), Marta 
(1,85 — 1969 — eUevâ). 
KOVACS — conesp.).

După o evoluție bună 
zla ,,B“ de tineret, la 
căreia s-a clasat pe locul se
cund, echipa C.S.U. Prahova Plo-

in Divi-
StLTSttUl

— 1063 — 
prescu (1:, 
Carmen B 
studentă), 
1961 — stu 
tescu-Grigo 
studentă) 
1966 — s
— 1964 — s 
(1,86 — 1 
leta Oltean 
borantă).
— coresp.).

FESTIVALUL BICICLETELOR PEGAS
Ediția a Ii-a, 1985

Principala cursă tn reuniunea 
de miercuri a revenit lui Titu, 
condus cu mult brio de tînărul 
C. Dumitrescu, care are meritul 
de a-1 fi stăpînit pe acest dificil, 
dar valoros trăpaș. N. Nicolae 
și-a dovedit din nou calitățile de 
antrenor obținlnd două victorii, 
cu Sutanca, o mînză de care se 
va mal vorbi, șl Oranlța, într-o 
formă de zile mari. Campionul 
„en titre", G. Tănase, și-a făcut 
simțită prezența prin victoria ob
ținută de Trufanda. Sumatra a 
obținut o nouă victorie, sacrifi
cing însă din rezerva de secunde 
circa 3 secunde. Saliva, condusă 
de talentatul M. lorga, a produs

AL REUNIUNII DE MIERCURI
surpriza zilei, iar Zda a com
pletat lista învingătorilor, într-o ------------------- a 

de aler-
cursă cu peripeții, care 
impresia uniui 
gare.

simulacru

Cursa

IV-a : 1. Sumatra (R. I. 
1:33,6, 2. Aga, 3. Titiana.

Ministerul Comerțului Interior — Direcția comercială pentru 
mărfuri metalo-chimice șl Uniunea Centrală a Cooperativelor 
Meșteșugărești — Sectorul sport, organizează In luna iunie, prin 
asociațiile sportive VOINȚA și organele comerciale locale 
din orașele Arad, Bacău, Brașov, București, Cluj-Napoca, Con
stanța, Iași, Oradea, Ploiești, Pitești, Piatra Neamț. Suceava, 
Sibiu, Timișoara, Tg. Mureș, Rădăuți, concursuri dotate cu 
premii pentru posesorii de biciclete PEGAS, de toate cate
goriile de virată șl sex.

înscrierile la aceste concursuri se vor face la start.
Bicicletele PEGAS, mijloc de deplasare comod, sint rezis

tente, plăcute în plimbările de agrement pe drum sau la serviciu.
Folosirea bicicletelor PEGAS contribuie la menținerea unor 

condiții de sănătate perfecte.
Zilele in care se vor desfășura concursurile etnt : Arad 22 

iunie ; Bacău 23 iunie ; Brașov 23 iunie ; Cluj-Napoca — 28 iu
nie ; Constanța 23 iunie ; Iași 23 iunie ; Oradea 30 iunie ; 
Ploiești 20 iunie ; Pitești 29 Iunie ; Piatra Neamț 23 iunie ; 
Suceava 23 iunie ; Rădăuți 16 iunie ; Sibiu 9 iunie ; Timișoara 
23 iunie ; Tg. Mureș 30 iunie ; București 23 Iunie (startul in 
Drumul Taberei, str. Valea Talomiței, ora 9).

Cursa a
Nicolae) ____ ,
Cota : cJșt. 5, ev. 12, ord. triplă 
61. Cursa a V-a : 1. Sativa (M. 
Iorga) 1:28,9. 2. Arsena, 3. Exce
lent. Cota : cîșt. 3, ev. 26, ord. 
triplă 525. Cursa a Vl-a : 1. Titu 
(Dumitrescu) 1:26,7, 2. Crișan, 3. 
Sugiuc. Cota : cîșt. 2,40, ev. 165, 
ord. triplă 56, triplu □—IV—VI 
218. Cursa a VH-a : 1. Oranlța 
(*N. Nicolae) 1:32,3, 2. Virtutea.
Cota : cîșt. 10, ev. 25. ord. 20.

A. MOSCU

TEHNICE
(N. Nicolae) 1:50,1,

REZULTATE 
I : 1. Sutanca ,

Dedițeî, 3. Dialog. Cota : cîșt. 
1, ord triplă 17. Cursa a n-a : 
1. Zela (Soloan) 1:41,3, 3, 2. Rui- 
bist. Cota : cîșt. 1,80, ev. 9. Cursa 
a Hl-a : 1. Trufanda (Tănase)
1:36,4, 2. Fraza, 3. Isousit. Cota : 
cîșt. 1, ev. 50, ord. triplă 63.

2.
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După semifinalele
„Cupei României''

ATACUL DEBORDANT AL LIDERULUI ÎN FAȚA UNEI
Scorul fără precedent la care 

Dinamo a pierdut miercuri semi
finala de „Cupă* cu Steaua sus
cită, cum este șl firesc, nume
roase comentarii — elogioase, pe 
merit, pentru învingători, defavo
rabile, la fel de justificat, în ca
zul învinșilor —, dar ridică tot
odată unele semne de întrebare 
privind nu numai jocul în sine, 
cl și alte aspecte legate de pre
gătirea și evoluția echipei din 
Șoseaua Ștefan cel Mare.

Sigur că dina movi știi pot in
voca în sprijinul lor ocaziile de 
gol din primele 15—20 de minute, 
a căror fructificare ar fi dat — 
poate — alt curs partidei. Dar 
ceea ce a urmat după deschide
rea de către steliștd a scorului 
nu a făcut decît să pună șl mal 
mult în evidentă carențele pe 
care le manifestă la ora de față 
campioana „en titre", sesizabile 
Si în alte partide anterioare, scă
derea de formă și de potențial 
din ultima vreme.

Aceste carențe au fost vizibile 
îndeosebi în jocul apărării, care

CÎND CRAIOVA VREA SĂ JOACE, JOACĂ!
Dup:. încordarea șl hotărîrea 

pe care le-am citit-o pe față ce
lor 11 craioveni, la marginea te
renului înainte de a păși în mo
nom spre cercul alb de la cen
tru. după agitația — mai mult 
ca oricînd, controlată șl calculată 
— a lui Halagian, după ambiția 
cu care oltenii au jucat fiecare 
minge (Intr-un meci strîns, care 
a infirmat total diferența de 14 
locuri în clasament ; bravo Poli
tehnica Iași !). am înțeles că, 
anul acesta, obiectivul de perfor
manța al Universității este „Cupa 
României".

Probabil că această formație 
valoroasă nu se simte prea bine 
în rolul pe care-1 joacă în cam
pionat (oare, în ultimii ani, a 
mai avut ea vreodată numai 16 
victorii. în 32 de etape, doar 
jumătate din meciurile susți
nute ? ! ?) șl vrea să termine se
zonul spectaculos, așa cum de 
altfel e normal să dorească ,,fur-

0 SELECIIOMIĂ OE jlNERET
Ieri a plecat în R.P. Chineză 

o selecționată de tineret a ță
rii noastre pentru a participa 
între 16 și 26 iunie la „Turneul 
Marelui Zid".

Fotbaliștii români vor juca 
in grupa de la Shanghai, la care 
mai participă Selecționata ora
șului Beijing si echipa repre
zentativă a R.P.D. Coreene.

Din lotul selecționat de an

După prima manșă a finalei „Cupei Balcanice"

F. C. ARGEȘ (nemulțumită...) SPERĂ
SĂ FACĂ Șl

N’eagoe 
fizică), 
1562 — 
o (1,78 
Ina O- 
kk n tă). 
11963 — 
tt,78 — 
ta Fo- 
toei — 
[1,80 — . 
e (1,79 I 
a Stan I
Nico-
— la- I 
•EANU | 
k I

' 1 
h i

i
i 
i
1 
i

Prin prisma rezultatului. F.C. 
Argeș a luat o bună opțiune 
după prima manșă a finalei 
„Cupei Balcanice", disputată 
miercuri la Pitești în compa
nia echipei Herakiis Salonic. 
Acest 3—1 este dătător de spe
ranțe în perspectiva cuceririi 
invidiatului trofeu balcanic, 
dar. în același timp, creează 
Si o oarecare stare de nemul
țumire în tabăra pitesteană. 
jucătorii ei fiind conștient! de 
faptul că diferența de scor 
putea fi mult mai mare.

Ciiie este de vină 7
în primul rînd. chiar jucă

torii trimiși în teren de antre
norul C. Cîrstea. ei neputînd 
valorifica la maximum posibili
tățile pe care le-au avut, deși 
n-au făcut rabat de la efort. 
Desigur, oboseala în rîndurile 
echipei a fost evidentă (ne 
gîndim la ultimul meci de cam
pionat cu F.C. Baia Mare, de
cisiv pentru lupta din subso
lul clasamentului). A mai fost 
si tracul acestei finale în pre
mieră. A mai fost si maniera 
de exprimare. S-a jucat ex
cesiv de pozițional, tactică fără 
eficientă în fata unui adversar 
care a știut să se baricadeze

• Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, vineri 14 iunie, va avea 
loc în București, în sala clubu
lui din str. Doamnei nr. 2, cu 
începere de la ora 16,30. Nume
rele extrase vor fi radiodifuzate 
la ora 19 pe programul II, la 
ora 23 pe programul L precum 
șl sîmbătă dimineața, la ora 8,55, 
tot pe programul I. Duipă tra
gere va urma filmul muzical 
„Drumul spre Rlo". Intrarea li
beră.

O INCA DOUA ZU.F. la dis
poziția partlclpanților pentru 
procurarea biletelor la prima tra
gere SPECIALA LOTO î din a- 
cest an. care va avea loc dumi
nică 16 iunie. La această atrac
tivă tragere, se atribuie autotu
risme „DACIA 1306“, mari câști
guri în bani de valoare fixă 
(25.000 lei, 5.000 lei, etc.) șl va
riabilă, precum și excursii ta 
R.P. Bulgaria. Jucațl dta timp 
numerele dv. preferate !

constituie — se pare — punctul 
mai nevralgic al echipei de un 
timp încoace, dovadă fiind și go
lurile primite în meciuri ca a- 
celea de la Bacău, Brașov și 
chiar în partida de campionat 
de duminica trecută, cu Politeh
nica Timișoara. Miercuri, apăra
rea dinamovistă s-a dovedit deo
sebit de penetrabilă. mai ales în 
repriza secundă. cînd a fost 
prinsă deseori pe picior greșit de 
atacurile simple, dar tăioase. în 
mare viteză, ale adversarilor. A 
surprins, de altfel, încă de la în
ceput. că Dinamo a apărut în 
teren fără un fundaș dreapta de 
meserie (deși îi avea ca rezerve 
pe Ivan și Movilă, iar în lot și 
p? Vlad), sarcinile acestui post 
fiind preluate de Suciu (o adevă
rată improvizație), care-1 avea în 
pază pe Balint. Cum Nicolae 
a fost de mal multe ori dejucat 
de manevrele lui Pițurcă, Zare 
s-a dovedit deseori nesigur și 
neinspirat în intervenții, iar Red- 
nic (și el pe un post în care 
nu se simte în largul lui), după

nizoarea numărul 1“ a echipei 
naționale.

Se spune că team-ul craiovean 
n-a jucat serios, cu deplină con
vingere, toate partidele din acest 
campionat. Se poate ! Cert e 
însă (și semifinala de la Ploiești 
o confirmă) că atunci tind vrea 
să joace, Universitatea joacă ! 
împotriva Politehnicii Iași, Cra
iova a fost o echipă solidă, omo
genă (tehnic și sufletește), am
bițioasă, un „unsprezece" dăruit 
unei idei. De aceea. Ștefănescu 
a jucat cu o concentrare maxi
mă. Tilihoi și-a impus o sobrie
tate fără aifbicărl. tinerii Adrian 
Popescu și Mănăilă au făcut to
tul pentru a fi la înălțimea 
„cărții de vizită* a lui Cămâtaru, 
Geolgău. Ungureanu, Negrilă, 
șl tot de aceea Cîrțu — adesea, 
superficial — n-a mai fost eco
nom în a-șl arăta calitățile, ei 
„s-a înhămat la efort*, obținînd 
și reușite tehnice de excepție.

ii „TURNEUL MARELUI ZID"
trenorii Mircea Lucescu si Re
mus Vlad fac parte. printre 
alții, jucătorii Iasko („U“ Cluj- 
Napoca). D. Popescu (Progre
sul Vulcan București), Rotariu 
(„Poli" Timișoara), Burchel 
(Sportul studențesc), Ursu (Di
namo Victoria), Cojocaru (Cor- 
vinul), Țiră (Rapid Bucu
rești). Botezan (A.S.A. Tg. Mu
reș) si Bobaru (F.C. Argeș).

PASUL DECISIV
bine. S-au încercat unele ru
peri de ritm, s-a căutat atra
gerea adversarului pentru a-1 
prinde pe contraatac, tactică 
care a creat cîteva bune ocazii 
de finalizare, irosite însă cu 
prea mare ușurință de Ignat. 
Nica si Toma. A mai fost si 
partenera de joc, oaspeții (cu 
7 internaționali — „A", olim
pici si de tineret — în compo
nentă) alegînd varianta jocului 
defensiv, de temporizare, dar 
si cu tăioase contraatacuri (ho- 
tărîtoare intervențiile in extre
mis ale lui Badea si Stancu).

Cunoscînd acum. în mare mă
sură, jocul adversarului. F.C. 
Argeș trebuie să privească lu
cid meciul retur de Ia Salonic, 
programat la 23 iunj£. să gă
sească în primul rînd o „um
bră" pentru abilul Hatzipanagis 
(o inepuizabilă „rampă") si să 
aplice, asa cum știe ea. jocul 
de contraatac. Miercuri, jucă
torii argeșeni au făcut un prim 
pas spre trofeul balcanic. Le 
stă în puteri să-1 facă si pe 
cel decisiv, astfel incit „Cupa 
Balcanică" să poposească pen
tru prima oară în vitrina clu
bului pitestean.

Adrian VASILESCU

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Săptămînal. autoturisme atri

buite de către A.S, LOTO-PRO
NOSPORT dștigătorilor la siste
mele de Joc. Miercuri 12 iunie, 
ta pauza meciului de fotbal 
Steaua — Dtaamo, disputat pe 
stadionul „23 August", le-au fost 
tamtaate cite un autoturism 
„DACIA 1300“ unora dintre cel 
mai recenți dștigători, printre 
care : Popescu Silviu — Bucu
rești (Loto) ; Botină Costache — 
Constanța (Pronoexpres) ; Denfca 
Sorodoo Doru — Marghita (Loto) ; 
Draia Aurel — Brad (Loz ta 
Plic) ; Sadovel Toader — Galați 
(Loto) ; Suciu Nicolae — Cugir 
(Pronosport) ; Cretan Ion — Tg. 
Jiu (Loto) ; Cupcea Ioan — corn. 
Corneștl (Pronoexpres) ; Diaconu 
Ipp — Iași (Loto) ; Ștefănescu 
Viorica — București (Pronoex
pres) ; Hrișcă Petru — Lunca 
Pașcani (Loto) ; Pândele Vasfle

APĂRĂRI VULNERABILE
un început foarte bun, s-a stins 
vizibil pe parcurs, lăsîndu-i lui 
Lăcătuș culoare libere, nu-i de 
mirare că la un moment dat a- 
părarea dinamoviștilor fusese a- 
dusă în situația de K.O.

Sigur că vina acestei grele în- 
frîngeri de miercuri nu poate fi 
pusă doar în seama fundașilor. Ea 
trebuie să apese și pe umerii lui 
Augustin (distribuit, însă, în- 
tr-un rol de care se cam dezo- 
bișnuise), Andone (care s-a zbă
tut mult, dar fără prea mare 
efect). Orao (departe de forma 
care l-a impus In trecut). Drag- 
nea și ai celorlalți coechipieri. 
Dar dacă spatele nu a fost asi
gurat, le era greu și celor din 
față să facă mai mult.

Constantin FIRÂNESCU

P.S. în minutul 85 al partidei.
portarul stelist Ducadam a fost 
înlocuit cu Stîngaciu. îndreptăm 
pe această cale omisiunea din 
cronica meciului.

Pe scurt, miercuri, o Universita
tea în rolul care-1 stă bine.

Adesea, spre finalul de cam
pionat, cronicarii acordă echipe
lor condamnate la retrogradare 
cuvinte consolatoare de genul 
„păcat de această formație me
rituoasă" sau ,e de neînțeles 
cum de a ajuns echipa in aceas
tă situație*... Noi mi vom adre
sa Politehnicii Iași vorbe dulci, 
de mîngîiere. Dimpotrivă, o vom 
certa, lntrebind-o cum de șl-a 
permis să risipească, trimițindu-1 
In „B“, un fond de jucători cu 
calitățile, tui Dohot, Munteann, 
Gheorghiu, Burdujan. Paveliuc, 
Damas chin, Biro etc. 7

Radu URZiCEANU

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE DUMINICA A DIVIZIEI
SERIA l : Șiretul Pașcani — 

Minerul Vatra Domei : N. Geor
gescu (Buzău), Tepro Iași — Me
talul Rădăuți : I. Moise (Buzău), 
Cetatea Tg. Neamț — Minerul 
Gura Humorului : P. Costea (Bu
zău), Carpați Gălănești — A.S.A. 
Cîmpulung : D. Bădescu (Foc
șani). Electro Luceafărul Boto
șani — Zimbrul Șiret : E. Lascăr 
(Comănești), Explorări Cîmpulung 
Moldovenesc — Celuloza Bradul 
Roznov : V. Bonțiu (Reghin), 
Avîntul Frasin — Relonul Săvi- 
nești : I. Vlncze (Jibou), Electro 
Sinet Buoecea — Constructorul 
lași : I. Tîrcă (Beclean).

SERIA A Il-a : Textila BuHuși
— Unirea Negrești : C. Zolotușcă 
(Ploiești), Victoria Tecuci — Vi
ticultorul Panciu M. Mihăiuc 
(Botoșani) Petrolul Moinești — 
Letca Bacău : A. Vaida (Odor- 
hei), Constructorul Flacăra Odo- 
beștl — Laminorul Roman : N. 
Găzdoiu (Brăila), Chimia Mără- 
șești — Minerul Comănești : S. 
Tutuianu (Fetești), Inter Vaslui
— Foresta Gugești : C. Dumitra- 
che (Boldești), Aripile Bacău — 
Luceafărul Adjud : A. lonescu 
(Tîrgoviște), C.S.M. Borzeștt _— 
Mecanica Vaslui : V. Maxim 
(Iași).

SERIA A ni-a : Delta Tulcea
— Ancora Galați : C. Nistor
(Vaslui). Petrolul lanca — Chi
mia Brăila : G. Andrei (Bucu
rești), Voința Constanța — I.M.U. 
Medgidia : I. Dcculescu (Călă
rași), Arrublum Măctn — Progre
sul ISaccea : T. Ștefănescu
(Iași), Avîntul Matca — Chim- 
pex Constanța : C. Badea (Tîr- 
goviiște), D.V.A. Portul Galați — 
ș. N. Tulcea : V. stan (Adjud), 
Portul Constanța — Marina Man
galia : I. Andreoiu (Ploiești), Ci
mentul Medgidia — Laminorul 
Vlziru : F. Brînzol (București).

SERIA A IV-a : Metalul Buzău
— Rapid Fetești : I. Ardeleanu 
(Săvinești), I.C.P. Bolintin — 
Petrolul Berea : D. Căpățîneanu 
(Rm. Vâlcea), Unirea Slobozia — 
Ș.N. Oltenița : N. Nicolae (Con
stanța). Chimia Victoria Buzău
— Viitorul Chimogi : E. Samoilă 
(Bacău). Dunărea Călărași — 
Victoria Țăndărei: E. Otgon 
(București), I.S.C.I.P. Ulmeni — 
A.S.A. Buzău : P. Ciobanu (A- 
lexandria). Constructorul TCIAZ 
Giurgiu — Victoria Lehliu : C. 
Huiu (Brașov), Carpați Neholu
— Olimpia Slobozia : P. Lazăr 
(P. Neamț).

SERIA A V-a : Luceafărul Bucu
rești — Minerul Fiii pești : N.

— Puchenil Mari (Loz în Plic) ; 
Rus loan — Constanța (Loto) ; 
ștefan Constantin — Buzău 
(Loto) ; Babalîc Ermil — Craiova 
(Pronoexpres) ; Pircălăbolu Au
gustin — Sighișoara (Loto). 
PERSEVERENȚA este cheia suc
cesului I

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 7 IUNIE : oat. 1 : 4 varian
te 25% a 42.127 lei; cat. 2 : 1 va
riantă 166% a 31.921 lei și 7 va
riante 25% a 7.980 lei; cat. 3 : 5 
variante 160% a 7.315 lei și 28 
variante 25% a 1.829 lei; cat. 4 :
45.75 variante a 1.919 lei; cat. 5 :
119.50 variante a 735 lei; cat. 8 :
218.50 variante a 462 lei; cat. X :
1.375.75 variante a 166 lei.

Câștigurile ta valoare de 42.127 
lei, de la categoria 1, au revenit 
particlpanțlior : Negulescu lonlță 
din Botoșani, Izet Mazls din 
Constanța. Clapon Florentina din 
București șl Ciobanu Vasile din 
Botoșani.

„Cap de afiș“ de mare atracție

0 FINALA CU MARI PROMISIUNI, 
DAR SI CU MARI OBLIGAȚII!» ,
Am fi putut avea o mare... finală Steaua — Dinamo. 

N-a fost să fie. Am avut o semifinală cu aceiași „actori", 
pentru că așa au vrut sorții. Am fi putut avea tot o 
mare finală Steaua — Sportul studențesc sau Dinamo — 
Sportul studențesc, sau Universitatea Craiova — Sportul 
studențesc... Toate — să recunoaștem — ar fi fost mari 
„capete de afiș". N-a fost să fie. Pentru că populara com
petiție a „Cupei", desfășurată sub generosul generic al 
„Daciadei", înseamnă K.O.-uri spectaculoase, după cum 
înseamnă — să recunoaștem din nou — și multă întîm- 
plare aruncată în acest creuzet care se cheamă urna sorților.

A ieșit finala Steaua — Universitatea Craiova.
Tot o finală mare. Multe, foarte multe argumente susțin 

această idee. Steaua a avut un an competițional în care 
— pină acum — i-a reușit aproape totul. Campionatul, a- 
propierea la un pas de „Cupă"... Universitatea Craiova în 
schimb, s-a distins în ultimul an competițional — cînd s-a 
distins — în echipa națională, prin valoroșii săi internațio
nali Ștefănescu, Lung, Cămătaru et comp. în campionat, 
să nu se supere oltenii, au cam jucat roluri secundare. 
Sigur că pe toți ne-au bucurat prestațiile lor anterioare la 
Stockholm sau Florența, sau Bratislava, de pildă, dar toc
mai in comparație cu ele (în partide înzecit mai grele) 
evoluții cum au fost cele de la Bacău sau Petroșani (tot 
de pildă) ne-au făcut să-i privim pe aceiași jucători în două 
feluri. După fapte. Firește, nu le vom reproșa noi, astăzi, 
craiovenilor. finaliști merituoși, slăbiciuni cunoscute și re
cunoscute (din campionat), evocate și reluate pînă acum de 
multe ori în presă. Vrem doar să explicăm — în planul 
motivației — marea dorință (corespunzătoare unei mari 
obligații) a fotbaliștilor olteni de a ieși la suprafață în 
competiția nr. 2, „Cupa României".

Steaua vrea — bineînțeles — să cîștige totul ! (cum a 
făcut Dinamo în precedentul an competițional).

Universitatea Craiova vrea — tot bineînțeles — să cu
cerească una din cele două „coronițe" atribuite învingăto
rilor.

Cum să nu ne așteptăm la un mare derby, care promite 
foarte mult ?

$i care are — să nu uite „părțile" — mari obligații în 
fața acestui pasionat îndrăgostit de fotbal care este publi
cul nostru.

Marius POFESCU

lonescu (Craiova), Abatorul 
București — Viscolii București : 
I. Dulgherii (București), Petrolul 
Băicoi — Poiana Cîmpina : A. 
Chivulescu (Buzău), Flacăra ro
șie București — Tehnometal 
București : D. Despa (Cîmpu
lung) Carpați Sinaia — Chimia 
Brazi: S. loan (Galați), Aversa 
București — Meoon București : 
M. Dragomir (București), Avico
la Crevedla — IUPS Chitită : P. 
Păunescu (Rm. Vîlcea), I.C.S.I.M. 
București — Danubiana Bucu
rești : M. Nicolau (Bacău). Spor
tul „3f Decembrie" stă.

SERIA A Vl-a : Textila Roșiori
— Metalul Mija : A. Macavei 
(Brașov), Chimia Tr. Măgurele — 
Progresul Corabia : L Voicu (Tg. 
Jiu), Metalul Alexandria — Chi
mia Găiești : G. Ghinoiu (Bucu
rești), Electrica Titu — Cimentul 
Fieni : C. Tudose (Constanța), 
Dacia Pitești — Recolta Stoică- 
nești : C. Diculescu (Giurgiu), 
Electronistul Curtea de Argeș — 
Rova Roșiori : M. Buzărnescu 
(Craiova), Știința Drăgănești Olt
— Muscelul Cîmpulung : G. Tu-
tunaru (Strehaia), Dunărea Ve
nus Zlmnlcea — Sportul munci
toresc Caracal : J. Tătulescu
(București).

SERIA A Vil-a : Electroputere 
Craiova — Dierna Orșova : P. 
Vancea (București), Jiul Rovlnari
— Petrolul Țielenl : M. Dărăban 
(Cisnădie), Metalul Rm. Vîlcea
— A.S.A. Victoria Craiova : S. 
Vescan (Alud), Viitorul Drăgâ- 
șani — Dunărea Calafat : G. Gă- 
man (București), Constructorul 
TCI Craiova — Armătura Stre- 
haia : V. Răulea (Hunedoara), 
Progresul Băilești — Pandurii 
Tg. Jiu : E. Busolu (Caracal), 
Mecanizatorul Simian —1 C.F.R. 
Craiova : C. Tunsolu (Caracal), 
Metalurgistul Sadu — Forestierul 
Băbenl : P. Mihuță (Arad).

SERIA A VlII-a : Metalul Boc
șa — C.F.R. Victoria Caransebeș: 
D. Tihoi (Drobeta Tr. Severin), 
Minerul Anina — Șoimii Strungul 
Lipova : I. Vasilache (Hunedoara), 
Minerul Oravița — Unirea Sîn- 
nicolaul Mare : G. Fetea (Alba 
Iulla), C.F.R. Arad — U.M. Ti
mișoara : P. Abrud an (duj-Na- 
poca), C.S.M. Caransebeș — 
CJS.M. Lugoj : L. Codre (Sa- 
lonta' Minerul Moldova Nouă — 
OMHm Sinmartinul Sirbesc : I. 
Pădureanu (Craiova), Unirea 
Tomnatic — Rapid Arad : I. Lon- 
godor (Cugir), Metalul Oțelul 
Roșu — Victoria Ineu : P. Țecu 
CTg. Jiu).

TRAGERE SPECIALĂ

je atribute etțtvurl ta

BANI.AUTOTURISME.EXCURSII
In r.p. bulgaria

SERIA A IX-a : Minerul Șun- 
cuiuș — Oțelul oraș dr. P. Gro
za : G. Cseh (Tg. Mureș), înfră
țirea Oradea — Oașul Negrești s 
I. Stan (Sighet), Someșul Satti 
Mare — Chimia Tășnad : I. Na- 
ghi (Baia Mare), Silvana Cehul 
Sllvaniei — Olimpia Gherla : V. 
Mureșan (Luduș), Minerul oraș 
dr. P Groza — Constructorul 
Satu Mare : F. Mărcuceanu
(Bocșa), Minerul Sărmășag — U- 
nirea Valea Iul Mihai : I. Mun- 
tcanu (Timișoara), Unio Satu 
Mare — Voința oradea : I. Ma
nele (Timișoara), Victoria Cărei
— Recolta Salonta : A. Grama 
(Bistrița).

SERIA A X-a : Minerul Bălța
— Bradul Vișeu : A. Popa (Be- 
luș), Cuprom Baia Mare — Ener
gia Prundu Bîrgăului : M. Moho- 
lea (duj-Napoca). Minerul Bala 
Borșa — Minerul Băiuț : V. Ma- 
covel (Cîmpulung), Metalotehnica 
Tg. Mureș — C.I.L. Mecanica Si
ghet : C. Vass (Oradea), Mureșul 
Luduș — Electrotehnica Tg. Mu
reș : I. Caraman (Oradea), 
I.S.S.M. Sighet — Minerul Rodna: 
O. Negruțiu (Satu Mare). Mine
rul Baia Sprie — Oțelul Reghin : 
E. Burcă (Cluj-Napoca, CHIM- 
FOREST Năsăud — Căpușul Tg. 
Lăpuș : M. Teodosiu (Suceava).

SERIA A Xl-a : Inter Sibiu — 
Tîrnavele Blaj : C. Drăguță (Pi
tești), Mecanica Alba Iulia — Mi
nerul Paroșenl; T. Văcaru (Sla
tina) Dacia Orăștie — Minerul 
Certej : F. Lăzureanu (Arad), 
Unirea Ocna Sibiului — Soda Oc
na Mureș : O. Simion (Craiova), 
IMIX Agnita — Mecanica Orăș
tie : F. Szabo (Sf. Gheorghe), 
Metalul Alud — Metalul Sighi
șoara : R. Golenț (Lugoj), Mine
rul Știința Vulcan — Steaua 
C.F.R. Cluj-Napoca : V. Grecu 
(Reșița), Victoria I.R.A. Cluj-Na- 
poca — Victoria Călan : A. Petz 
(Cărei)

SERIA A XII-a : Cimentul Ho- 
ghiz — Nitramonia Făgăraș : M. 
Lăzărescu (București), Mobila 
Măgura Codlea — Viitorul Gheor- 
gheni t N. Petria (București), 
Textila Prejmer — Minerul Bă
lan : E. Mitrea (București). Me- 
trom Brașov — Electro Sf. 
Gheorghe : S. Neagu (București), 
Precizia Săcele — Celuloza Zăr- 
nești : I. Floricel (Brașov), Uti
lajul Făgăraș — Minerul Baraolt: 
A. Coroianu (duj-Napoca), Mu
reșul Toplița — I.C.I.M. Brașov: 
M. Feciorescu (Bacău), Metalul 
Tg. Secuiesc — Unirea Cristuru 
Secuiesc: C. Dobre (Ploiești).
Progresul Odorhei stă.

16 IUNIE 1985 
PRIMA TRAGERE 

SPECIALĂ LOTO 2 
DIN ACEST AN !

7 EXTRAGERI ÎN 3 FAZE, 
CU UN TOTAL DE 32 NU

MERE.
Se atribuie :

• AUTOTURISME „DACIA 
1300“

• CÎȘTIGURI ÎN NUME
RAR DE 25.000 LEI. 5.000 
LEI ETC.

• EXCURSII ÎN R.P. BUL
GARIA

Extrageri „legate" în ca
drul fiecărei faze.

Cîștieuri si pentru 2 nu
mere din 6 extrase.

MÎINE — ULTIMA ZI 
DE PARTICIPARE



Azi, la Istanbul

TENISMANII NOȘTRI 
IAU UN NOU START

ÎN „CUPA DAVIS“
ISTANBUL, 13 (orin telefon). 

Au mai rămas outine ere pînă 
la prima lovitură de serviciu 
care va marca începutul întîl- 
nirii internaționale de tenis 
dintre reprezentativele Turciei 
Si României. întilnire contând 
Dentru turul al doilea al zonei 
europene (grupa „A“ a „Cupei 
Davis“). Pe terenurile de Ia 
complexul sportiv T.E.D. Spor 
Klub din Istanbul, tenismanii 
români au făcut joi după-amia- 
ză. sub conducerea căpitanului 
neiucător Ștefan Georgescu, 
ultimul antrenament de inten
sitate. ca si gazdele noastre, 
conduse de Arif Kocak.

La ora 18. cînd tocătorii 
trecut la o binemeritată 
dihnă. căpitanii de echipe
participat la primul act ofi
cial al întrecerii, tragerea Ia 
sorti. A fost stabilită ordinea 
Jocurilor primei zile, cea de 
vineri. în partida inaugurală 
se vor intilni primul nostru 
jucător Florin Segăreeana Fi 
jucătorul nr. 2 al gazdelor. 
Yavuz Erkangil. Jn contniuare 
se va disputa jocul Adrian 
Marea — Necvet Demir.

Sîmbăta se va desfășura du
blul. pentru care perechile pro
babile sînt Dîrzu -Segărceanu si 
Demir-Koragoz. dar acest lucru 
va fi confirmat potrivit tra
diției. cu o oră înaintea me-

ciului. Duminică, în ultimele 
două simpluri : Adrian Marca 
— Yavuz Erkangil și Florin 
Segărceanu — Necvet Demir.

în nrima zi, începutul pro
gramului este prevăzut Dentru 
ora 13. De precizat ca se joa
că pe terenuri de lut. foarte 
tari, specifice acestei arii geo
grafice. cu care — sperăm — 
jucătorii noștri s-au putut aco
moda în cele cinci zile de an
trenamente dinaintea startului. 
Timpul aici este frumos. Tem
peratura urcă duDă-amiază oină 
în jur de 30* Celsius.

au 
o- 
au

Radu VOIA

SPORTUL
CICLIȘTII ROMANI

DE ETAPA IN
• Metalul

rr

ÎN LUME
DOUA VICTORII

TURUL TURCIEI'1
Plopeni in „Turul Iugoslaviei"

„Turul Tur- 
recent de-a 
800 km. im-

Particinînd la 
ciei“. desfășurat 
lungul a aproape 
părțiti în 7 etape, tinerii noș
tri rutieri au obtinut două 
victorii de etapă. In etapa a 
V-a. Adapazari — Bolu (122 
km) Olimpia Celea si în eta
pa a VT-a. Bolu — Kizilcaha- 
mum (120 km). Nicolae Aldu- 
lea au reușit să invingă un 
pluton numeros, alcătuit din 
rutieri polonezi, greci (în care 
si campionul balcanic Kanelos 
Kaneloupoulos). turci si din 
alte țări. Din echipa condusă 
de antrenorul Constantin Cio
can, cel mai bun loc in cla
samentul final l-a cucerit O-

limpiu Celea : 1. M. Poreba
(Polonia) 16h.30:41 ; 2. K. Ka
neloupoulos (Grecia) la 0:21; 
X J. Swinoga ’
1:25 ; 4. Olimpiu Celea la 2:11.

★
Ieri a plecat 

pentru a participa între 15 si 
24 iunie la „Turul Iugoslaviei*, 
formația Metalul Plopeni, al
cătuită 
Stelian
Cornel
Si Ion 
stan tin

(Polonia) la

la Belgrad.

din Vasile Apostol, 
Bulăreanu, Gh. Butaru, 
Popa, Dumitraehe-Ologu 
Oprea (antrenor : Con- 
Ciocan).

CONGRESUL F.I.R.A.

in concursul atletic

de la Ostrava

DANIELA COSTIAN
67,54 m LA DISC!

CAMPIONATUL EUROPEAN DE BASCHET MASCULIN
STUTTGART. 13 (prin tele

fon). în ultimul meci susținut 
pînă acum, echipa României 
a învins reprezentativa Olan
dei cu 90—87 (46—66). Au mar
cat: Ermurache 20, Ionesen X 
Nieuleseu 21. Cernal 26. Opsi- 
Uru T si Netoiițchi ix For
mația noastră va intilni vi
neri echipa Israelului (învin
gătoare in fata selecționatei 
Poloniei) pentru locurile 9—10.

Reprezentativa Cehoslovaciei 
a furnizat marea surpriză a 
întrecerii, invingind echipa Iu-

de-al 42- 
Federatiei 

Rugby 
lucrări se

PE TERENURILE DE TENIS
LONDRA. în cadrul turneu

lui Queen's Club a fost înre
gistrată o mare surpriză : chiar 
In primul tur. princinalul fa
vorit. americanul Jimmy Co
nnors, a fost învins de un to
cător mai puțin cunoscut. Mike 
De Palmer (S.U.A.) cu T—5. 
6-3 !

NEW YORK, un juriu inter
national l-a desemnat pe ce
hoslovacul Ivan Lendl ca ju
cătorul nr. 1 al lunii mai. El 
a fost nr. 1 si in luna aprilie.

BIRMINGHAM. Ci te-.-a rezul
tate din turneul feminin: Jo 
Durie — Yvonne Vermaak 1—6. 
6—X 6—1. Betsy Nagelsen — 
Masako Yanazi 5—7. 6—0 6—L

An.-.e Hobbs — Elena Eliseen- 
ko S-X 6—1. Wendy White — 
Heather Ludlotf 1—5. 6—1.

BOLOGNA. Rezultate din 
turneul con tind pentru -Matele 
premiu — Nabiscp* : Tulasne 
— Eter 6—X 6—3. Narducci — 
Colombo 6—X 6—X Hocevar — 
Cancefiotti 2—6, 7—5. 6-3.
Keretic — Bottazzi 4—6. 6—L 
6—0, Ageepr — Haiti 7—6, 6—3.
• încetând de astăzi au loc 

partidele din turtii doi din ca
drul zonei europene a .Cupei 
Davis*, grupele A si B. Turul 
următor, al semifinalelor, este 
programat la 9—11 august, iar 
finalele la 4—6 octombrie.

83 cu 
semi fi na Li. 
vir.zâtoare 
eariei cu 
carr.Dioana 
zentativa 
Franța).

lă. repre- 
(97—n eu

ROMA, 13 (Agerpres). Pe or
dinea de a a celui 
lea Congres anual al 
Internationale de 
(FJJLA-), ale cărui
vor deschide la Roma, se află 
probleme legate de calendarul 
meciurilor din cadrul campio
natului european pentru seni
ori ediția 1985—1966 (grupele 
A. B și C>. precum și atribuirea 
organizării competiției conti
nentale a juniorilor, pentru ca
re candidează federațiile din 
R. F. Germania și UJLS.S.

OSTRAVA. în cadrul concur
sului de atletism din localita
te. tînăra noastră atletă Da
niela Costian a realizat 
un rezultat excelent la arun
carea discului : 67,54 m (re
cord personal), clasîndu-se a 
doua, după recordmana lumii, 
Zdenka Silhava 68,52 m. Si
mona Andrușcă a fost a patra 
cu 63,98 m. Alte rezultate : 
400 m : Jarmila Kratochvilova 
50,96... 4. Maria Samungi 54,31; 
800 m : Zuzana Moravcikova 
2:03,03... 3. Lenuta Rață 2:04,21; 
1500 m : Sanda Gasser (Elve
ția) 4:14,45, 2. Paula Ilie 4:14,63, 
3. Iulia Beșliu 4:14,71 ; lungi
me : Tatiana Rodionova 6,82 m. 
Elena Ivanova (ambele U.R.S.S.) 
6,61 m, suliță : Elena Revayova 
58,98 m ; BĂRBAȚI : 100 m : 
O. Lara (Cuba) 10,46 ; 200 m : 
L. Penalver (Cuba) 21,20 ; 400 
m: R. Hernandez (Cuba) 45,90; 
800 m • ‘
1:49,12 ;
(Grecia) 
Leitner 
Vondra 
(U.RS.S.) 2.25 m. ..
Popescu și G. Wessig (R.D.G.) 
2.20 m ; prăjină : A. Krupski 
(U.R.S.S.) 5.60 m : disc : I. Bu- 
gar 67,10 m. G. Valent 63,50 m; 
suliță: U. Hohn (RDG) 95,52 m.

F. Lahbi (Maroc) 
400 mg : G. Vamvakas

50.52 ; lungime : J. 
7,98 m ; înălțime : J. 
2,25 m, S. Zosimovicl 

4—5. E.

F 0 V E Z< L mepi dicwie
In preliminariile C.M.

ISLANDA - SPANIA 1-2 (1—0)
La Reykjavik. In grupa a 7-a 

a pretimlnartilor C.M.. Spania a 
ttispus de Islanda cu î—1 O—l). 
după o luptă s^rtasă, ta care 
gazdele s-au impao ta prima re
priză. <dnd au drech» școr-ai prin 
Ttaordersson (mia. 31), printr-un 
șut imparabH. După pauză, spa- 
nlotil si-au organizat mat btae 
jocul ti au marcat prin Gallego 
(min. SC) șl Va—ng (min. 65). A 
arbitrat Dama (Eveția), ta fața 
a 10 400 de spectatori. Lupta pen
tru primele două locuri ta grupă 
rămtae deschisă. Formația cla
sată pe loctd 1 se va califica 
direct pentru turneul final, iar 
cea de pe poziția secundă va 
susține meciuri de baraj cu ta- 
vingătoarea grupei Oceania (Aus
tralia Noua Zeelandă. Israel și

6
6
c
1

Tarxan). Latâ
1. Scoția 53027-3
2. Tara Galilor 53026-5
X Spania 5 3 0 2 7-7
4. luanda 5 1 0 4 3-6

două jocuri de-

• Finala ..Cupei Maltei-, din
tre echipele Zurrieq și La Va
leria se v» rejuca la 16 iunie, 
deoarece în prima confruntare 
scorul a fost de 0—0.
• * 

8-a) 
3—0

In C.E. de juniori (grupa a 
: U.B.S.S, — Cehoslovacia 
(1—0).

Jocuri restante în campiona- 
U.R.S.S. : Dinamo Tbilisi — 

Dinamo 
1—1. 
1—1.

tul
Kairat Alma Ata 2—1, 
Kiev — Dinamo Minsk 
S.K.A. Rostov — Dniepr
Zenit — Donețk 2—1. Clasament: 
1. Dinamo Kiev 21 p. 2. Dniepr

I
MĂSURI ALE FJTJU

e fa un fa a&ufat
]] I

I
Focd din meend amical Anglia — 
miercuri la Ciwlad de Mexico. In 
trece de Harald Schumacher ți va

R.F. Germania 3—0). desfășurat 
zrzagine, englezul Kerry Dixon 
irscrie al doilea gol al partidei 

Telefoto : A.P. — agerpres
]
I RECORDUL LA „TIE-BREAK

UN FOND OLIMPIC IN CANADA

I
I

Dln Ottawa se anunță că guvernul federal a 
creat un fond olimpic de care va beneficia elita 
sportivă canadiană pentru pregătiri, la înalt ni
vel, ta vederea participării la Jocurile Olimpice 
de iarnă dir 19S8. După cum se știe, ediția vii
toare a „Olimpiadei albe- va avea loc la Cal
gary, capitala provinciei canadiene Alberta. Din 
acest fond, cea mai mare parte va fi folosită 
de organizatorii competiției pentru amenaja
rea complexului de haze sportive și, după J.O.. 
pentru întreținerea . parcului olimpic- și în mod 
special a pistei de patinaj viteză, care, cum am 
anunțat, va fi acoperită !

ISPRAVĂ SPORTIVA A LUI BYRON

I
SANCȚIONAREA UNOR „SUPORTERI*

1
I
I
I

Pentru atitudine hu
liganică într-un bar 
din Torino, opt supor
teri ai lui A.S. Roma 
au fost judecați șl con
damnați de tribunal la 
«alte patru luni închi
soare, cu suspendarea 
pedepsei. Sancțiunea 
va fi aplicată de la 8 
septembrie, o dată eu 
începerea viitoarei edi
ții a campionatului ita
lian de fotbal. Judecă
torul a hotărît însă ca

fiecare dintre cei opt 
..tlfosi” să se prezinte, 
pe perioada de con
damnare, la comisaria
tul de poliție, tn raza 
căruia domiciliază, pen
tru a semna într-o 
condică, cu o Jumătate 
de oră înaintea începe
rii partidelor de fotbal, 
înțelegtnd prin aceasta 
că le este interzis ac
cesul pe un stadion, 
la meciuri, în timpul 
celor patru luni 1...

CERTIFICATUL MEDICAL...

I
1

„O „glumă" adevărată de la recentele „inter
naționale" de tenis ale Franței, la Roland Gar
ros. Intr-o zt o oetățeancă, purtând în lesă un 
splendid cîine, a încercat să pătrundă în incinta

„Maratoniștil" apelor înoată astăzi zeci și zeci 
de kilometri, pe unde de fluvii și riuri. ta 
lacuri, ta mări sau chiar ta oceane. Unul dintre 
primii „recordmani- al curselor nautice de 
mare fond a fost faimosul poet englez George 
Gordon Byron (1783—1824). reprezentant al ro
mantismului revoluționar. In ziua de 3 mal 1810, 
Byron a traversat înot strimtoarea Dardaneie' 
El a parcurs 12,5 km tn timpul de 7 ore si 30 
minute.

EUROPA ARE, IN SFIRȘIT, UN CAMPION...
Există astăzi în bo

xul mondial 45 de cam
pioni al lumii, pentru 
cele trei organizații 
WBC. WBA și ibf. In
tre aceștia cei mai 
mulți sînt din America, 
dar flecare continent 

are reprezentanții 
Doar Europa n-a 

avut nici unul 1... La 
22 februarie 1984 italia
nul Loris Stecca l-a 
întrecut pe dominica
nul Leo Cruz devenind 
campion WBA la „su-

Rubrica realizată

• Echipa de tineret a Spaniei, 
clasată pe primul loc în grupa a 
7-a s-a calificat pentru sferturile 
de finală.

Meci amical :
ANGLIA - R.F. GERMANIA 3-0

La Ciudad de Mexico, ta meci 
amical s-au intilnit reprezentati
vele Angliei și kf. Germania. 
Formația engleză a câștigat cu 
un scor categoric : 3—0 (1—•)
prin golurile marcate de Robsoo 
(mir 34) și Dixon (mta. 54 șl 
66).

CUPE, CAMPIONATE
• Iată rezultatele 

tur din sferturile de finală ale 
„Cupei Italiei* : Milan — Juven
tus 0—8. Torino — Sampdocia 
0—9. Parma — Fiorentina 1—0, 
Verona — Internazionale 3—0 !. 
Jocurll' retur stat programate la 
19 iunie.

meciurilor

3. Spartak Moscova 18 p 
eu cite 13 jocuri), 4. Di
Tbilisi 18 p (14 j). Pe ul- 
: 17. Jalgniris 9 p. 18. E- 
8 p (ambele cu cite 13 j).

» P (toate nxmo 
tunete 
revan
• Etapa a 31-a din campiona

tul Iugoslaviei : Dinamo Vinko- 
vicl — Hajduk Split 2—1, Rijeka
— Partizan 0—0. Niksid — Tito
grad 0—0. Skoplje — Osijek 2—0. 
Iskra — Niș '—1, Zeleznicear — 
Nov- Sad 0—0 Tuzla — Dinamo 
Zagreb 0—1. Steaua roșie — Priș- 
tina 3—0 Velez — F.C. Sarajevo 
2—2 Clasament : 1. F.C. Sarajevo 
43 p. 2. Hajduk Split 41 p, 3. 
Steaua roșie 36 p. Pe ultimele : 
17. Priștina 25 p. 18. Iskra Bu- 
gojno 23 p.
• Campionatul Albaniei a fost 

câștigat de echipa „17 Nentori" cu 
39 p. urmată de Dinamo Tirana
— 33 p, Vlaznia și Partizan, cu 
cite 29 p. „17 Nentori- a cucerit 
al șaselea titlu.

per-cocoș“. dar numai 
plnă la 26 mai dnd a 
pierdut prin k.o., ta 
rep. a 8-a. i ' ’ 
portorlcanul 
Callejas. Și... 
De sîmbăta 
boxul european 
iarăși un campion 
mondial (WBA) in per
soana irlandezului 
Barry McGuigan. In
tr-o gală. la Londra, 
el l-a învins pe Euse
bio Pedroza din Pana
ma.

meciul cu
Victor 

pauză ! 
trecută 

are

de Romeo V1LARA

I TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BOX • La Hodonin, meciul 

dintre echipele de juniori ale 
Cehoslovaciei și Ungariei s-a ter
minat la egalitate : 12—12.

CICLISM • Prologul (3,3 km) 
al „Turului Suediei*, desfășurat 
la GOteborg a revenit olandezu
lui Nijdam cu 4:03,6. Căzlnd în
tr-un viraj, Hinault s-a clasat al 
37-lea în 4:15,7 Prima etapă (G3- 
teborg — Uddevalla, 135,7 km) a 
fost câștigată de francezul Go
mez 3.04:40. • „Turul Elveției- ; 
etapa I (Locarno — Laax, 146,5 
km) l-a avut învingător pe elve
țianul Winterberg 3.38:09, urmat 
la 59 s de portughezul Da Silva 
® A șaptea etapă a Turului Co-

lumbiei- (Zarzal — Caali, 142 
km) a fost cîștigată de spanio
lul Sanchez ta 3.28:16,

HALTERE • Campionatele u- 
nionale la Volgograd : cat. 52 kg 
— Bronislav Rîjik 245 kg ; cat. 
56 kg — Nikolai Zaharov 260 kg.

ȘAH • La Belgrad are loc în
tâlnirea de șase partide dintre 
Gary Kasparov (U.R.S.S.) șl Ulf 
Andersson (Suedia). Primul re
zultat : remiză. • în turneul de 
la Portoroz (Iugoslavia), după 
patru runde, conduce englezul 
Anthony Miles cu 3.5 p, urmaî 
de americanul Christiansen, iu
goslavul Nikoltcî șt ungurul Rlbli 
cu cîte 2.5 c.


