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1* prima edific a Regatei internaționale de caiac canoe de la Pitești

Sub președinția tovarășului

PLENARA COMUNA A CONSILIULUI NATIONALS
l 2,AR CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT 

AL OAMENILOR MUNCII DIN INDUSTRIE, gf 
CONSTRUCȚII, TRANSPORTURI, CIRCULAȚIA1 
MĂRFURILOR $1 FINANȚE Șl A CONSILIULUI 
SUPREM Al DEZVOLTĂRII ECONOMICE

SI SOCIALE
președinția tovarășului 

Ceaușescu, secretar 
al Partidului Comunist 
președintele Republicii

Sub 
Nicolae 
general 
Român, .__ ,______ ___ ______
Socialiste România, luni dimi
neața s-au deschis, la Sala 
Palatului Republicii, lucrările 
Plenarei comune a Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii 
din industrie, construcții, trans
porturi, circulația mărfurilor și 
finanțe șl a Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și 
Sociale.

Secretarul general al parti
dului a fost intimpinat de 
participanții la plenara comună 
eu vii aplauze, cu Îndelungi 
ovații. S-a aclamat eu pu
tere «Ceaușescu — P.C.R.!“, 
«Ceaușescu și poporul în 
semn de inaltă prețuire a acti
vității desfășurate cu abnega
ție, cu pasiune revoluționară in 
cele două decenii de la isto
ricul Congres al IX-lea, de 
cind conduce cu clarviziune și 
Înțelepciune destinele națiunii 
noastre socialiste.

Participanții la plenară au a- 
doptat in unanimitate urmă
toarea ordine de zi :

1. Raport cu privire la pro
iectul planului național unie 
de dezvoltare economico-socială 
a României in anul 1986.

2. Raport cu privire la rea
lizarea planului național unie 
de dezvoltare economico-socială 
a României pe primele 5 luni 
și măsurile care trebuie luate 
de către ministere, celelalte 
organe centrale și locale de 
stat, de centrale și întreprin
deri, pentru înfăptuirea inte
grală a sarcinilor pe anul 1985.

3. Raport asupra modului in 
care au fost îndeplinite de mi
nistere măsurile privind reali
zarea producției de energie, a- sigurarea stocurilor de materii 
prime pentru perioada de iarnă, 
executarea lucrărilor de repa
rare a utilajelor și instalații
lor, precum și cele privind fo
losirea rațională a energiei e- 
lectrice și termice și a gazelor 
naturale, prevăzute in progra
mul aprobat de ----- 
Politie Executiv 
P.C.R. in ianuarie

4. Raport asupra 
eare întreprinderile. 
Industriale și ministerele eco
nomice aplică principiile auto- 
conducerii și autogestiunii eco- 
nomico-financiare, precum și 
modul in care respectă reglemen
tările adoptate in acest domeniu.

5. Program pentru intensifi
carea activității de colectare și valorificare a materialelor 
refolosibile și de recondiționare

Comitetul 
al C.C. al 
1985.
modului în 

centralele

Astăzi și miine, In Sala sporturilor din Buzău

TOP 12“ LA TENIS DL MASA, 0 IMPORTANTA VERIFICARE8»

ÎNAINTEA „EUROPENELOR 4 DL CADEJI
Tenisul de masă revine in 

actualitate, in Sala sporturilor 
din Buzău fiind organizate, as
tăzi si miine. Întrecerile Pen
tru „Top 12“ la cădeți, concurs 
inițiat de organele sportive fe
cale si care se află la a doua 
ediție, ei adăugindu-ee celor 
S’ nilare pentru seniori (Tg. 

ures) si juniori (Cluj-Ma- 
poca). De această dată, com
petiția este ce atît mai im
portantă. eu cit se află pla
sată înaintea Campionatelor 
europene (13—21 lude. Haga) 
Oferind un excelent prilej de 
a vedea stadiul de pregătire a 
tinerilor noștri jucători suscep
tibili să facă deplasarea la cea 
de a X-a ediție a .europene
lor" de cădeți. Drept urmare. 
Otllia Bădeseu (loc 3 la .Eu-

multilaterală, aeee-

I
a pieselor și subansamblelor pe 
anii 1985 și 1984.

Lucrările plenarei se desfă
șoară ta plen, precum și pe 
secțiuni.

Vorbitorii aa adus un vibrant 
omagiu tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. patriot și revoluțio
nar Înflăcărat, proeminentă 
personalitate politiei a lumii 
contemporane, di nd glas senti
mentelor de aleasă dragoste și 
prețuire eu care îl înconjoară 
oamenii muncii din întreaga 
țară, de ealdă gratitudine pen
tru activitatea sa plină de dă
ruire pusă în slujba bunăstării 
și fericirii poporului nostru, 
înfloririi necontenite a patrieL

Participanții la dezbateri an 
relevat rolul hotăritor al condu
cătorului partidului și statului 
nostru in elaborarea șl funda
mentarea programelor de dez
voltare 
lerată a României socialiste, in 
perfecționarea întregii activități 
eeonomieo-sociale, in creșterea 
bunăstării națiunii noastre.

Ia cursul dezbaterilor s-au 
pus ta evidență rezultate
le pozitive obținute in ner- 
fecționarea organizării și con
ducerii vieții economico-so- 
eiale, adineirea democrației 
socialiste și întărirea auio- 
conduceril muncitorești, fi
ind create structuri politico- 
organizatorice noi, revoluționa
re, incepind de la nivel națio
nal și pină la cel al fiecărei 
unități, menite să asigure 
participarea efectivă a clasei 
muncitoare, a tnturor oameni
lor muncii la conducerea acti
vităților economice și sociale. 
în același timp, s-a subliniat 
necesitatea eliminării neajun
surilor care mai există in le
gătură cu respectarea regle
mentărilor legale privind auto- 
conducerea muncitorească, pla
nificarea și aprovizionarea 
tehnlco-materlală, finanțele și 
prețurile.

Prin vii și puternice aplauze, prin îndelungi ovații, partici
panții la plenară și-au expri
mat in repetate rînduri, pe parcursul lucrărilor, mindria 
patriotică față de remarcabi
lele realizări obținute in ulti
mele două decenii de poporul 
nostru, sentimentele de stimă 
și recunoștință pe care oame
nii muncii le nutresc față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de numele căruia se leagă ne
mijlocit toate marile izbinzi in 
ampla operă de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

Lucrările plenarei continuă.
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ropa Top 12" pentru juniori 
1888, campioană europeană la 
individual 1883. 1984 si dublu
— 1984. primul loc in clasa
mentul eurooean al cadetelort. 
componentă de bază a repre
zentativei de senioare. Căita 
Creangă (medaliat cu argint
— echipe st dubiu — la CJL 
In 1984. locul 8 In clasamentul 
european). Ramului Revisz (ar
gint — echipe si dublu — tn 
1984 la C.E.. locui 13 ta Ierar
hia continentală) Emilia Ctosa. 
Maria Bocoslov. Mihaeia Chi- 
rttă. Adriana Năstase. Simona 
Coroianu. luHa Răscanu. Da
niela Muaetotu. Tlberiu Het
man. Rugea Slmion. Adrian 
Căldare. Daniel Ciodriie. Zol- 
tan Zeitan. George Ciubotara.

g REPREZENTANȚIIi
Stmbătă si duminică la mo

derna bază nautică de la Bas- 
cov, s-a desfășurat prima e- 
diție a Regatei internaționale 
Pitești, la caiac-canoe. La n- 
ceastă frumoasă competiție 
și-au dat intilnire cu sportivii 
din Bulgaria, Polonia șl Un
garia. atît echipajele de seniori 
ale țării noastre — campioane 
sau medaliate la ultimele 
Jocuri Olimpice de la Los An
geles —. cit și cele de juniori, 
dornice de afirmare. Cîteva mii 
de spectatori, care au urmărit 
aceste interesante Întreceri, au

Ultimele turnee ale campionatului

masculin de volei

CLASAMENTUL FINAL
CĂPĂTĂT CONTURURI...

doar campioana nu se cunoaște încă
Știința Baia Mare și C.S.M. Caransebeș - retrogradate

A

Ziua a treia a ultimelor tur
nee din cadrul celui de al 36- 
lea campionat masculin al pri
mei divizii de volei a lămurit 
unele necunoscute. Astfel, au 
fost stabilite echipele care vor 
cobori din grupa valorică de 
elită (Elcond Dinamo Zalău și 
Tractorul Brașov) și cele care 
le vor lua locul in ediția vi
itoare a campionatului (Poli
tehnica C.S.Ș. Timișoara și 
C.S.M.U. Suceava). De aseme
nea. s-a elucidat și problema 
retrogradatelor în „B“, care 
sint Știința Motorul Baia Mare 
și C.S.M. Caransebeș. Singurul 
(dar cri mai important) semn 
de întrebare — cine va fi noua 
campioană. Steaua sau Dina
mo ? — rămine să primească 
răspuns miine seară. Amănun
te de la jocurile de ieri.

îa sala Rapid din Capitală, 
a treia reuniune a fruntașelor 
a fost - deschisă de o partidă 
în care Elcond Dinamo Zalău 
juca o carte importantă in spe
ranța răminerii și la toamnă 
In rindul elitei. Dar adversara 
ei. Universitatea C.F.R. Cra
iova .care a cîștigat cu 3—2 (7, 
—15, 13. —10, 6), î-a risipit ul
tima șansă. Meciul a fost e- 
chilibrat, dar lipsit de vitalita
te. anost, lent, cu acțiuni ste
reotype la fileu. 4ung (aproape 
două ore și jumătate) și plicti
sitor. De la învingători mai 
buni ni s-au părut Pascu, Da- 
ha. Stoian și Dumitru, Iar de

Liviu Nițu si ceilalți partid- 
panti au prilejul să se întreacă 
intr-o nouă si utilă verificare.

Așadar, astăzi (de la orele 8 
Si 16) si miine (de ia ora 8) 
iubitorii tenisului de masă din 
Buzău vor putea urmări pe 
cei mai buni reprezentanți ai 
tinerei generații. Intr-o con
fruntare ce se anunță atrac
tivi si de bun niveL

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH, „SOMEȘ ’85“
La Satu Mare a Început tra

diționalul turneu internațional 
de șah dotat cu .Trofeul So
meș". La actuala ediție. Între
cerea reunește lucitori din sase 
țări! R. F. Germania, Iugo
slavia, Libia. Ungaria, Uniunea 
Sovietică ai România,

i

ROMÂNIEI AU DOMINAT ÎNTRECERILE
fost martori — In prima zi a 
regatei — la un moment deo
sebit de emoționant : festivita
tea organizată cu prilejul re
tragerii din activitatea compe- 
tițională a multiplului campion 
olimpie, mondial și european, 
maestrul emerit al sportului, 
Ivan Patzaichln, cel care timp 
de peste 17 ani a învins in ma
rile întreceri internaționale, re- 
prezentînd cn cinste și demni
tate culorile țării noastre.

Concursul s-a desfășurat, în 
general, pe o vreme frumoasă, 
doar duminică vin tul potrivnic

SătijenU finalizea
ză frumot 
ne de atac

o acțiu-

Foto: Iorgu BANICA

parțialla învinși 
Horje și Tămășan.

Au urmat partidele susținute 
de candidatele la titlu. în care 
am consemnat din nou lipsa 
de angajament a adversarelor 
lor. Mai tntîi Dinamo a învins 
scurt pe Tractorul Brașov : 
3—0 (5. 2. 1), campionii „en 
titre" avînd o prestație in 
creștere. Ne-au plăcut Căta- 
Chițiga. Enescu. Gheorghe și 
Vrîncuț, din sextetul lor de 
bază, dar și rezervele tinere 
introduse spre final : Radules
cu, Bălan, Drăgușin. și Rotar 
(care a debutat, astfel, ta 
,,A“). Șe aștepta o replică mai 
puternică din partea băimăre- 
nilor de la Explorări tn fața 
liderei. Steaua. însă aceasta

PETROLUL PLOIEȘTI, FRUNTAȘĂ ÎN CAMPIONATELE
DE GIMNASTICĂ ALE JUNIOARELOR

titlu au cucerit
de întreceri tensio- 
de concurente In

Trei zile 
nate, 193 
dispută pentru titlurile de cam
pioane pe echipe ale tării la 
categoriile a IV-a. a in-a și 
a Il-a de clasificare, 772 de 
execuții prezentate brigăzilor 
de arbitre — lată - bilanțul ci
fric al finalei Campionatului 
republican de junioare, desfă
șurată vineri, sîmbătă și du
minică la Buzău, intr-o orga
nizare ce onorează organele 
sportive locale și pe toți fac
torii care au contribuit la reu
șita acestei acțiuni.

La toate cele trei categorii 
am urmărit la lucru multe 
sportive talentate, cărora an
trenorii vor trebui să le acor
de toată atenția, pentru a 
transforma tn cit mal putini 
ani speranța tn certitudine. Ne 
gindlm la Ileana Ștefăneseo, 
ciștlgătoare detașată a catego
riei a IV-a. de la Bpartac 
C-S.Ș. nr. 1 Oradea. Daniela

După disputarea a 3 runde, 
ta clasament conduc l S. Grtta- 
berg al A. Meszaros (Ungaria) 
eu 2,5 p, urmați de P. Ștefaaov 
șt R. Osiermann (R.F.G.) ea 2 
p, A. B. Otham (Libia) si S. 
Bir» 1,5 p etc.X KOVACS, coresp. 

influențînd sporadic rezultatele. 
Sportivii români au dominat 
ambele reuniuni, terminind În
vingători în majoritatea probe
lor. Deosebit de concludente au 
fost victoriile lui Aurel Maca- 
rencu la canoe simplu 500 și 
1000 m. cit și a echipajului 
K 4 (Angelin Velea, Ionel Leț- 
cae, Ionel Constantin, Nicolae 
Fedosei), campion mondial la

Doina STANESCU

(Continuare în pag. 2—3) 

Tutovan, nu s-a petrecut decît la Înce
putul jocului. Echipa bucureș- 
teană a cîștigat cu 3—0 (8, 8, 
4), remareîndu-se la pupitru 
Ionescn șj Niea. precum și tră
gătorii Dascălu, Constantin șl 
Pralea. Bune arbitrajele brigă
zilor D. Rădulescu — I. Nico» 
lescu. Z. Moldoveanu — L 
Covad șl N. Găleșeanu — V. 
Dumitru. tn clasament ; L 
Steaua 54 p (81:16), 1 Dinamo 
53 p (79:14), 3. Universitatea 
C.F.R. 39 p (39:60), 4. Explo
rări 37 p (33:66). 5. Tractorul 
35 p (26:68), 6. Elcond-Dinamo 
34 p (30:67). Azi. de la ora 15,

Aurelian BREBEANU

(Continuare In pag. 2-3)

C.S.Ș. Onești $1 C.S.Ș. Triumf
Dinu (Petrolul Ploiești), Ioana 
Moldovan (Spartac C.8JȘ. nr.1 
Oradea). Diana Bostan (C8.$. 
Focșani), Gabriela Gheorghe 
(Petrolul). Inliana Filip și Lă
crămioara Filip (CLS.Ș. Onești), 
Mirela Sidon și Cătălina Bucur 
(C.S.Ș. Triumf), Augustlna Ba
dea (C.S.Ș. nr. 2 București).

La unele echipe a fost evi
dentă preocuparea pentru exe
cuții corect prezentate tehnic el 
Intr-o ținută artistică ireproșa
bilă. exemplul cel mal convin
gător oferîndu-nl-1 Petrolul Plo
iești la categoria a IV-a. cu o 
formație care a impresionai 
Prin* selecție și execuție. Prac
tic, n-a avut nici o ratare ta 
tot concursul. Aurel Lazăr, Ră
dică Lazăr. Rodiea Chega «I 
Doina Olaru — coregrafă sa 
fost felicitau cu sinceritate de 
toți colegi' lor pentru modul 
în care s-au prezentat ta a> 
cest examen competiUonaL Da
că avem ta vedere că PetroM 
a-a situat eu echipa ea pe to
cul III la categoria a H-a M 
ca o gimnastă individuali pe 
locul II ta categoria a in-a. oe 
poate spâne că unitatea do 
performanță prahoveanâ este 
fruntașa întrecerilor de la Bu
zău. De fapt, atit echipa dta 
Ploiești cit șt cea situata pe

Constantin MACOVB

(Continuare ta pap. t—3)



Finalele campionatelor naționale de juniori la popice
r .... — r—, "

Surpriză In turneul final al juniorilor la rugby Concursurîl

RAPID (fete) ȘI GLORIA (băieți) 
— PE PRIMELE LOCURI

C.S.Ș. 2 CONSTANTA C.S.Ș. LOCOMOTIVA BUCUREȘTI 15-10 I ARUNCA

Cocheta sală de popice șl bow- 
hng din stațiunea Neptim — 
gazdă ospitalieră a finalelor cam
pionatelor naționale de popice 
juniori. Pe niște se Întrec, in 
același timp, două tete șl patru 
băieți. In spatele lor, oficialii șl 
tribuna, iar In tribună — coechi
pieri. prieteni. O concentrare 
puternică, cu „ochii minții* se 
urmărește viitorul traseu al bă
lei ; un balans al brațului, un 
elan, o zvicnire și bila se În
dreaptă spre ținte. Ropotele de 
aplauze tnsoțeso reușita, iar 
încurajările — nereușita. Toate 
acestea le auzim, dar le șl ve
dem. ca In două oglinzi paralele, 
deoarece bucuria sau decepția de 
pe fețele concurențllor se reflectă 
Imediat și în tribune. O reîntoar
cere cu bila în mină, transpira
ția de pe față ștearsă rapid cu 
un prosop și o nouă lansare. 
Toate acestea, timp de circa 40 
de minute la fete șl 80 de mi
nute la băieți, atîta cit durează 
probele întrecerea se desfășoară 
Intr-c atmosferă de o deosebită 
frumusețe prin varietatea duelu
rilor celor șase galerii", dte e- 
chlpe se Întrec pentru titlurile 
de campioane, desfășurate în- 
tr-un fair-play desăvîrșit. Manșa 
B-a terminat, concurențil salută 
publicul, suporterii izbucnesc din 
nou tn aplauze și părăsesc tri
buna. Imediat locurile sint ocu
pate de alți susținători care vor 
tac ca maratonul popicarilor 
juniori — început în fiecare zi 
la 8 dimineața și încheiat seara 
tiizlu — să aibă în prim-plan 
entuziasmul tineresc, puternica 
dorință de afirmare. A mai ră
mas o singură concurentă. Elena 
Anton (Rapid), care — pentru a 
Aduce titlul de campioană echi
pei sale — trebuie să realizeze 
peste 4« p.d. încurajată puter
nic. mobilizindu-se exemplar, ea 
realizează la tinde manșei 4*5 p.d.. 
ea car- reușește să devanseze, la 
total, eu H puncte, echipa eia-

sală pe locul H. Clteva momente 
de pauză, după care urmează 
festivitatea de premiere, eu la
minarea diplomelor, medaliilor 
șl triccurilor da campioni.

pentru modul cum *u concurat 
și șl-au Încurajat permanent co
echipierii, un sincer „bravo I" 
tuturor tinerilor partiripanțl *1— 
nota 10 la purtare I

REZULTATE TEHNICE, Juni
oare : 1. RAPID BUCUREȘTI (E- 
lena Găman, Sorina Manole, 
Cristina Neagulov, Lilian* Ion, 
Doina Toponolu, Elena Anton, 
antrenoare Vasilica Pințea) 4 425 
p.d. (2 348 + 2 277) campioană na
țională, 2. Voința București 4 614 
p.d. (2 293 + 2 321), 3. Voința O- 
radea 4 555 p.d. (2 242 + 3 313), 4. 
Voința Tg. Mureș 4 531 p.d. (2 287+ 
2 244) 5 Olimpia București 4 506
p.d. (2 245 + 2 263). *. Laromet
București 4 4’8 p.d. (2 228 + 2 250); 
juniori : 1. GLORIA BUCUREȘTI 
(M. Duican, N. Tone, Gh. con
stantin, A. Bucevski, X Popa, M. 
Andrei, antrenor Cristea Costa- 
che) 9 837 p.d. (4 *75 + 4 962), 
campioană națională, 2. Olimpia 
Reșița 9 671 p.d. (4 809 + 4*71). X 
Electromureș Tg. Mureș 9 607 
(4 842 + 4 765), X Tehnoutilaj O 
dorhei 9 507 p.d. (4 742 + 4 765). 5. 
Metalul Roman 9 377 p.d. (4 713 + 
4 664), 6. Unio Satu Mare 9 143 
p.d .(4 653 + 4 490). Cele mai bune 
rezultate la Individual le-au rea
lizat ia fete — Elen* Gâman 
(Rapid București) — 438 p.d. șl 
M. Andrei .Gloria București) — 
3») p.d.

Horoțiu SIMA

fihnd

TURNEELE DE CALIFICARE PENTRU DIVIZIA

DE JUNIORI Șl ȘCOLARĂ LA BASCHET
Au fost stabilite datele și lo

calitățile de desfășurare ale tur
neelor de calificare pentru Divi
zia de juniori și școlari la bas
chet : 21—23 iunie 1963. Galați 
(pentru băieți) și Iași (pentru 
fete), cu participarea următoa
relor echipe : la Galați — Liceul 
nr. 1 Lugoj, C.S.Ș. I Reșița,

I.M.U.A.S. Baia Mare. C.S.Ș. Dro- 
beta Tr. Severin, C.S.Ș. Găești, 
Liceul .Nicolae Bălcescu" Rm. 
VDcea șl C^Ș. Galați ; la Iași 
— Liceal .Titu Malocescu" Giur
giu, C.S.Ș. Metalul Reghin, CJȘ. 
Călărași C.S.Ș. Metalul Sakmta, 
Progresul București șl CA.Ș. 
Unirea Iași.

transf. Paul Soare a condus bine 
echipele : C.S3. 2 CONSTANTA 
H : Plti-Andrel, Ținea, Cojanu, 
Arghlr-Năstase, Foca-Dragu, Ne
gria (Dumitru), Pavlov-Slrbu, 
Brănescu-Constantin, Ciurca, Er
milov (8. Dan): C.S.Ș. LOCOMO
TIVA (antrenori : prof. V. Con
stantin șl N. Manolache) : losef- 
Zoe, Tlmofte, Domnlșan, Toporaș- 
Petre, Udroiu-Gurăneseu, Rădu- 
eanu, Semen-Anghelescu, Zamflr- 
Popa, Dinescu, Avram.

In meciul pentru tocurile 3—4: 
C.S.Ș. LOCOMOTIVA CLUJ-NA- 
POCA (antrenori : prof. Oct. Chl- 
haia și T. Deleanu) — CJS^. UNI
REA iași 32—4 (9—4)! Comportare 
bună a clujenilor (la un pas de 
finală, ei plerzlnd ta fața cam
pionilor, In semifinale, cu 19—21. 
după ce conduseseră cu 19—3 !) 
șl foarte slabă a ieșenilor, după 
ce ta semifinala cu Locomotiva 
București (0—61) au avut o com
portare nesportivă, prezentind ta 
joc 7 rezerve, spre a-i menaja 
pe cei buni pentru etapa urmă
toare. Echipa ieșeană (ăn+j-enori: 
C. Veriveș șl E. Crlșan) trebuie 
ferită de concepția nesănătoasă, 
potrivit căreia , .victoria este un 
scop ta sine". Ea trebuie ta pri
mul tind Învățată să onoreze
cum se cuvine participarea ta- 
tr-un turneu final. Pe locurile
5—6 : C.S.Ș. ȘOIMII SIBIU (an
trenori : prof. I. Stanciu — E. 
Sirbu) — C.S.Ș. 2 CONSTANȚA 
I (antrenor : ~ ~
(3—4). Pentru 
C.S.Ș. TRIUMF
Mitrea) — C.S.Ș. SUCEAVA (an
trenor : P. Panaite) 40—3 (16—3).

Dimitrie CALLIMACHI

D. Bucur) 6—4
locurile 7—8 : 
(antrenor : C.

NIVEL
brAila, 17 ( 

Peste 250 de atl 
U Județe au lu< 
trecerile etapei * 
din localitate <1 
careului republic: 
H. Ctteva rezultat 
Daniela Andor (< 
200 m : Andor 25 
rentina Petroșan 
Gluha Stanciu 
lungime : Carmer 
hova) 5,54 m, < 
(Brăila) 5,47 m ; 
m : Marian Dobi 
400 m : Dobre 
Gabriela 
triplu : 
(Prahova) 
coresp.).

BUCUREȘTI, 
parcul „23 Augu: 
minai gazda a < 
ții de atletism, 
tămînil trecute, 
zat „zona" conq 
can al junioriloil 
treceri ale altotj 
atleți care nu s 
un prilej pentd 
forțele, verificlnq 
pregătire. Ni se I 
șl mai ales semn 
concepție nouă 1 
caută concursuri! 
realizeze rezultai! 
mereu mai buni 
exemplu, dlscobq 
ciunescu a arurl 
sora el, Mariana I 
a obținut 63,36 n

Popa
Lauren

13,96 1

CAMPIONATELE DE GIMNASTICA ALE J

utin of uiu-cuif
DE LA PITEȘTI

(Urmare din pag. 1)

Tampere. Dintre juniori, s-a re
marcat Genoveva Marinache.

Rezultate tehnice : masculin 
(1600 m): Kl — 1. Ion BirU- 
deanu (România) 3:48,7, 2. Adrian 
Scoica (România) 3:47.5. 3. Ion 
Scoica (România) 3:48.6 ; C1 — 
L Aurel Maearencu (România) 
43XL X Attila Szabo (Ungaria) 
4:09,7, 3. Lajas Szabo (Ungaria) 
4:10,1 ; K 2 — L Ungaria (L. 
Pete — G. Kolcsan >;3XX 2
România (L Constantin — N. 
Fedosei) 3 35.9. 3. România <V. 
Poîocoșer — A. Dulău) 3 3X5 ; 
C 2 — 1. Romania (F, Gurel — T. 
Simionov) 3;«,L 2. Ungaria (L. 
Szabo — L. Videki) 3:45,4. 3.
România CL Luca — L. Poștaru) 
3:46,5 : K 4 — 1. România (Velea, 
Constantin. Letcae. Fedosei) 3:08.2 
X România H 3 39.X X România 
m 3:10,3 : feminin (5*9 m) : K 1 
— 1. Genoveva Marinache (Româ
nia) 1:59,6, x Agata Constantin 
(România) 23*4. 3. Henretic
Huber (Ungaria) 2 3X7 : R * — 
L România (G. Marinache — G. 
Milășescu) 1;5*A X România H 
1:50,8, 3. România Ut 141.3 : 
MASCULIN (5*0 m) : Kl — 1. 
Vâsile Dîba (România) lti*,3, 2. 
Viorel Potocoeer (România) 1:50.3 
3. Daniel Stoian (România) 131.6 : 
Cl— X Aurel Maearencu 
(România) 2 314, 2- Attila Szabo 
(Ungaria) 2:0X7, X “ - —
(România) 2 43,9 ;
România (A. Velea 
1:434, X România 
România IH 1 ;

Costică Olaru 
K 2 — X 

— I. Lețcael 
H 1:44.9 3.

. . . C 2 — L Un
garia (L. Foltan — L Kaman) 
l;50,2, 2. România (F. Gurri — T. 
Slmionov) 1 ;5L,S, S. România (P. 
zgurachi — N. Sergan) 1:52,5 : 
K 4 — 1. România (Firfirică, 
Mîloșoiu, Luca, Soroceanu) 13X8, 
3. România H 1:31.3, 3. România 
HI 1:32,1 ; FEMININ, K 4 — 500 
m : 1. România (A. Constantin, 
T. Marinescu, M. Ciucur, N. Buri) 
1:44,8 2. România H 1:45,5, 3.
România HI 1:46,9.

FIDELIO Șl HALOGEN

DACIADA la oină juniori (Urmare din pag. 1)

VULTURII I.M.P. AII ADUS TITLUL DL CAMPIOANA IN CAPITALA
Finalele „Daciadei" <1 ale Cam

pionatului republican de Juniori 
la oină, desfășurate pe două te
renuri marcate pe stadionul Vo
ința din Sibiu, ne-au oferit pri
lejul să vedem tot ce are mai 
bun la ora actuală „schimbul

LP.A. Sibiu si Avîntul Vorona 
(jud. Botoșani) au dat nota ge
nerală bună a concursului.

In final au cîștigat juniorii de 
la întreprinderea mecanică poli
grafică din București, care se 
bucură de condiții optime pen-

muncă perseverentă, un ansam
blu bine armonizat in toate 
compartimentele, care a adus 

dată in Ca-

a IV-a, 
urcat pe 
ce anul 
ultimele 

in

Echipa campioană (sus, de la stingă) : F. Alexe — antrenor, 
V. Oprina. C. Florea, L Discă, P. Rotariu. R. Jerlăianu, I. Di- 
din. V. Mâceașă — președintele secției ; (riadul de jos) — A. 
Șerban, A. Benea. V. Vladu, O. Răsărit — căpitanul echipei, 

I. Dumitrescu. D. Banu. D. Puțaru
Foto : V. CÎRDEI — Sibiu

de miine" al sportului nostru na
țional. Ceis 10 echipe finaliste au 
furnizat partide viu disputate șl de 
o bună factură tehnică ceea ce 
l-a determinat pe fostul oir.lst. 
Petre Șulea, din Bala Mare, a- 
cum In postură de arbitru, să 
situeze multe din Intilniriie ti
nerilor oiniști la nivelul con
fruntărilor de seniori.

Dintre cele 10 finaliste. Vultu
rii LM.P. București, Energia 
Rimnicelu (jud. Buzău) și Lumi
na CT.L, Bacău, de forțe sen
sibil egale, au animat Întreceri
le. Meciurile directe dintre echi
pele menționate au constituit 
tot atitea veritabile derby-uri, 
iar confruntările lor cu Oțelul 
Tlrgoviște. Tricolorul Bala Sprle,

tru antrenamente și participare 
la competiții, asigurate de con
ducerea întreprinderii (director 
— Ing. P. Foiaș. un prieten sta
tornic al oiniștilor). în meciuri
le decisive bucureștenli au în
vins Energia Rimnicelu cu 19—12 
și au terminat la egalitate (6—6) 
cu Lumina C.P.L. Bacău. Tînă- 
rul antrenor F. Alexe a reușit 
să formeze, după cinci ani de

titlul pentru prima 
pltală.

Marea majoritatea 
au fost, așa cum 
disputate cu dîrzenla 
vîrstei juniorilor care, 
afirmare, șl-au pus în 
Întregul arsenal fizic și tehnic. 
Fără discuție, oină are un ma
re rezervor de talente. V. Dami
an, V. Avram, C. Pestrlțu (E- 
nergla Rimnicelu), A. Burhulia, 
M. Bobirnoc, L Pavel. G. Adam 
(Lumina C.P.L. Bacău), L 
ghir, M. Pladianu (Oțelul Tlrgo- 
viște), I. Magdaș, A. Dascălu, 
V. Daker (Tricolorul Bala Sprie), 
Gh. Vaida, M. Barbu, T. Diaco- 
nu (I.P.A. Sibiu), M. Achelărițel, 
C. Pavel șl N. Mamalevschl (A- 
vîntul Vorona) sînt numai unii 
dintre tinerii care se anunță ca 
talentat! mînuitori al mingii și 
bastonului. Impresia favorabilă 
lăsată de acești tineri se bazea
ză pe argumentul 
unei selecții foarte

CLASAMENTUL : 
I.M.P. Buc. 26 p, 
Rimnicelu 25 p, 3. 
Bacău 24 p X Oțelul Tlrgoviște 
17 p, * “ ‘ • - •
17 p, 
I.P.A.
rona 
(jud. 
radea 
» P-

Arbitrajele au fost obiective șl 
competente, AL Cazacu (Buc.), 
V. Comșa (Călărași), P. Istrate 
(Sibiu), C. Bărbulescu (Timișoa
ra) și tinărul C. Sofronescu 
(Zărneștl) avînd prestații de bu
nă calitate. Organizarea turneu
lui final a fost Ireproșabil asi
gurată de C.J.E.F.S. Sibiu.

Traian IOANIȚESCU

a partidelor 
anticipam, 

specifică 
dornici de 

i balanță

Ar-

obiectiv al 
bune.
L Vulturii

X Energia 
Lumina C.P.L.

PRINCIPALII CIȘTIEATORI «I ZILEI
Principalele curse ale reuniunii 

de slmbătă au revenit lui Fidelio 
șl Halogen. Primul dintre ei. ți
nut in bună poziție de T. Mari
nescu, a respins In finalul cursei 
atacul dat de Hamilton, iar cel 
de al 
autoritate adversarii lntr-un re
cord ce contravine tuturor regu- 
Btor alergărilor. De altfel, pe G. 
Sudltu l-am fi remarcat cu plă
cere pentru cele patru victorii 
obținute, dar aceea cu Halogen 
le umbrește pe celelalte trei, re
alizate cu Sorel, in real progres, 
Secărica șl Fanda, in mare for
mă. M. Dumitru șl-a făcut sim
țită prezența prin cele două vic
torii obținute cu Stinca șl cu 
Bugestta, acesta din urmă unul 
din fruntașii generației. Au mal 
riștlgat Cochet, care a beneficiat 
de galopul Iul Meâin pe pot ou, 
reușind victoria după care alear
gă de doi ani, șl Rizoriu, care 
promite o reușită carieră.

d-oilea șl-a dominat cu

REZULTATE TEHNICE : cursa 
1 I 1. Stinca (M. Dumitru) 1 38,5, 
X Sică. Cota : clșt. 7, Cursa a 
B-a î 1. Serei (Sudltu) 1:31,3, 3. 
Hendorf. Cota : cișt, 13, ev. 113.

Cursa a IlI-a : 1. Rizoriu (Tă- 
nase) 1:46,5, 3. Rediu, 1. Craidon. 
Cota : clșt. 2,40. ev. 36, ord. tri
plă 222. Cursa a IV-a : 1. Co
chet (Ionescuț 137,6, 3. Trifoi,
3. Tufoasa. Oota : clșt. 4, ev. 15, 
ord. triplă 192. Cursa a V-a : 1. 
Secărlca (Sudltu) 138,4, 3. Tran
dafir. Cota : clșt. 1A0, ev. 42. 
Cursa a Vl-a : 1. Fidelio (Mari
nescu) 1:20,1, 1. Hamilton, 3. O- 
deon. Cota : clșt. 1,40, ev. 8. ord. 
triplă 53 triplu H—IV—VI 1355. 
Curs* * VH-a : 1, Sugestin (M. 
Dumitru) 1:32,6, I.Odoreu, 3. For
midabil. Cota : clșt. ». ev. 13, 
ord. triplă 207, triplu V—VI—VII 
130. Cursa a vm-a : 1. Halogen 
(Sudltu) 1:26,7, 2. Krauss, 3. Tu- 
flșoera. Cota : clșt. X ev. B, ord. 
triplă 102. Cursa a IX-a : 1. Fă- 
nda (Sudltu) 1:38,8, X Crloov. 
Cota : clșt. 1, ev. *. ord. t.

Hendorf. Cota A. MOSCU

goria a II-a ce 
chipă din conci 
don și Cătălin 
evoluții aplauc^ 
ciate de arbM 
Elena CeanipM 
Benone Pcrcțeal 
dit încă o dată 
și competenta, 
că ar fi greșit| 
mim cu 
loroasă 
care se 
precede

Să mai rema 
C.S.S. Viitorul 
pă ajunsă pe 1 
samentului la 
numai doi ani 
C.S.Ș. Petroșani 
C.S.S. Cetate 
locurile V—VI 
III-a. și C.S.Ș. 
o prezentare 
concurs și cu 
certe de progr-Cj

locui HI la categoria 
C.S.M. Baia Mare, au 
locuri fruntașe după 
trecut se situaseră pe 
poziții ale clasamentului,
timp ce Spartac C.S.Ș. nr. I 
Oradea confirmă frumoasele 
impresii de anul trecut.

La categoria a IlI-a specta
torii și specialiști au urmărit 
un duel extrem de interesant 
între C.S.Ș. Onești și C.S.Ș. nr. 
7 Dinamo, dispută în care gim
nastele 
xecuții 
nică și 
parate.
siderabil în clasament, dar au 
fost pe punctul să piardă totul 
in ultimul schimb, la bîrnă, 
probă în care au înregistrat nu 
mai puțin de șase (!) ratări. 
Pînă la urmă C.S.Ș. Onești a 
cîștigat titlul, dar colectivul 
tehnic care a pregătit echipa 
(soții Dorina și Mihai Săndu- 
lescu, soții Tatiana și Sergiu 
Popa) trebuie să tragă conclu
ziile care se impun. Aceasta 
pentru că marea majoritate a 
componentelor formației fac 
parte din lotul republican de 
junioare.

Tehnicienii de la C.S.Ș. 
Triumf au prezentat la cate-

moldovene au avut e- 
de înaltă valoare teh- 
spectaculară la trei a- 
au luat un avans con-

o sin; 
la ac 

situeazi 
marea

REZULTATE 
a IV-a — Petroli 
C.S.Ș. Oradea ’ 
Baia Mare 18J 
III-a : 
C.S.Ș. 
C.S.Ș. 
cat ; 
151,962 
146,462

C.S.Ș. < 
7 Din; 
Consta;

Echipa campioană la categoria a II-a, C.S.Ș. T 
Zăvod, Liliana Stanciu, Mirela Sidon, Cătai 

Foto : Alexandru EN.

5. Tricolorul Bala Sprle 
(punctaveraj mai slab), 6. 
Sibiu 17 p, 7. Avîntul Vo- 
16 p, 8. Oltul Drăgănești 
Olt) 14 p, 9. Tractorul O- 
14 p, 10. Torpedo Zărneștl

Finala „Cupei F. R. M.“ la dirt-track

TmiwMn z

I
X I

UN ATESTAT AL BUNEI PREGĂTIRI
Așteptată cu justificat inte

res, datorită luptei strînse ee 
se prefigura după prima etapă, 
de la Sibiu, finala .Cupei Fe
derației Române de Motoci- 
clism" la dirt-track a avut loc 
duminică, pe stadionui Meta
lul, intr-o excelentă organizare. 
După prima etapă, in fruntea 
clasamentului se aflau Stelian 
Postolache cu 15 p, urmat de 
maestrul sportului Ionel Pa
vel cu 14 p și Nicolae Pura- 
veț cu 12 p. toți de la Steaua.

In manșele la care au par
ticipat cei doi fruntași ai cla
samentului au prefigurat o fi
nală cu rezultat greu de anti
cipat datorită excelentei com
portări a fiecăruia. In manșa 
13, de pildă. Postolache ■ in- 
tilnit pe Gh. Marian, de la 
Metalul, un tlnăr sportiv bine 
pregătit hotărit să nu cedeze. 
Disputa dintre ei ne-a convins 
că și Marian ar putea fi unul 
din fruntașii clasamentului.

In final au fost necesare 
două manșe de baraj, pentru

primele două locuri Intre I. Pa
vel și St. Postolache si pen
tru locurile 3—4, Intre Eugen 
Botezata și Gh. Marian, primii 
cumulind 29 p, ceilalți, dte 23 
p. în pLima manșă. Botezata, 
aflat pe culoarul interior, a in
trat primul in viraj ; Gh. Ma
rian, insă, cu o tehnică remar
cabilă, l-a depășit, dar la ieși
rea din ultimul viraj, o pană 
de cauciuc il frinează d. ast
fel, pierde cu o jumătate de 
motocicletă. In cealaltă manșă, 
Ion Pavel, un adevărat maes
tru. ajutat și de un motor 
foarte bun. a cîștigat in fața 
lui Șt, Postolache. CLASAMEN
TUL ETAPEI : 1.1. Pavel H p. 2. 
Bt Postolache 14 p. ambii de 
la Steaua. 3. Gh. Marian (Me
talul) 13 p, 4, K. Boteza tu 
(Steaua) 12 p, CLASAMENTUL 
CUPEI: L L Pavel 29 p. 2. 
St Postolache 29 p. 2. K. Bote
zata (Steaua) 23 p. 4. Gh. Ma
rian (Metalul) 23 p.

S. ALEXANDRU

WMimsiuiu « sni taii-PRONospui
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din rivalitatea dintre Livîu Giur- 
gian și Ion Oltean au apărut 
două rezultate promițătoare (deși 
înregistrate manual) 13,6 fi, res
pectiv, 13,7. O cifră CU totul re
marcabilă, avînd în vedere *1 
vîrsta autorului ei (39 de ani) 
a Înregistrat Iosif Nagy la disc: 
65,96 m! Se cuvin subliniate, de 
asemenea, aruncările la ciocan 
ale lui Nlcolae Bindar 74,04 m, 
Albert Meheș 72,84 m. Juniorul 
n Gabriel Liviu Ion 66,53 m 
(ciocan de 6 kg), Nlcolae Colte 
52,72 c, ca fi cei 18,29 m la 
greutate ai Llviei Simon.

Iată alte rezultate înregistrate 
acum : FETis, 100 m ; Florina 
Neder 12,4, 200 m : Dana Potlog 
25,5, 800 m j Niculina Radu 2:15X 
1500 m : Jenica Diaconescu 4:58,6, 
100 mg : Neder 14.5, lungime ; 
Isabela Ion eseu 5,58 m, înălțime: 
Ștefania Chiriac 1,64 m, greuta
te î Em. Cojocaru 11,69 m; BĂ
IEȚI : 200 m : Cr. Mihăilă 23,1, 
800 m ; Petcovici 1:58,0, 1500 m: 
Rebenciuc 4:05,8, 3000 m ; Re- 
bendiLc 9:06,0. 110 mg ; Oaldă
15.4, 400 mg : M. Ma tees cu 56.5. 
înălfime î M. Badea 1,90 m, 100 
m : C. Nlțu 11,0, 400 m : M. 
Ursachi 51,6, disc : D. Mateescu 
46,82 m, triplu : C. Eliade 14,35 
m.
• Sîmbătă și duminică va a- 

vea loc în Capitală un impor
tant concurs dotat cu «Cupa Fe
derației* la care vor lua parte 
cei mai valoroși atlețl din țară, 
seniori, tineret și Juniori.
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DIVIZIA „A“ >
DE VOLEI I

(Urmart din pag. 1)
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ta penultima zi (sala Rapid): 
Explorări — Elcond Dinamo, 
Tractorul — Steaua și Univer
sitatea C.F.R. — Dinamo.

★
ORADEA, 11 (prin telefon). Cu 

două zile mal devreme de în
chiderea turneului ultim *1 gru
pei valorice secunde (tocurile 
7—11), apele «-au limpezit, ast
fel incit reuniunile următoare 
nu mai pot aduce modificări im
portante ale ierarhiei finale. 
Chiar in prima partidă a zilei a 
treia de concurs echipa locală 
C.S.U. a semnat sentința băimă- 
renilor de la Știința Motorul, 
arădenii au cîștigat cu 3—0 (7,12, 
11) șl. astfel, adversarii lor vor 
lua iremediabil, din toamnă, 
drumul Diviziei ,.B“. De la În
vingători au lăsat o bună 
impresie D. Dragoș, Todoran, Ră- 
duță șl Țerbea, iar de la Învinși 
au jucat oeva mai bine Chezan, 
Mihalca $1 Marc.

în IntUnirea următoare. Poli
tehnica C.S.Ș. Timișoara a evo
luat in plenitudinea forțelor, În
cheind rapid conturile cu ultima 
clasată, C.S.M. Caransebeș, de 
care a dispus cu 3—0 (4, 7, 4) in 
numai 40 de minute. S-a remar
cat întreaga formație timișorea
nă (Bugarschl, Orelt. Czik, Mițu, 
Cionca șl Grădinarul, și nimeni 
de la învinși, care au dat o re
plică palidă. Ultima partidă a zi
lei a adus față în față două e- 
chipe scăpate de griji, C.S.M.U. 
Suceava șl Calculatorul Bucu
rești. După cum era de așteptat, 
meciul a fost deosebit de dispu
tat șl a prilejuit bucureștenitor 
o victorie de prestigiu și de 
orgoliu, iar sucevenilor pierderea 
poziției de lideri al plutonului. 
Calculatorul a obținut victoria 
cu 3—1 (—13, », 13, 7), remareîn- 
du-se Ionlță șl Iacob de la În
vingători. Partidele au fost ar
bitrate corect de cuplurile : R. 
Virgil — C Pitani, N. Dobre - 
Al. Dragomir șl E. Mendel — V. 
Arhire. în clasament : 7. Politeh
nica C.S.Ș. 47 p (64:45), «.
C.S.M.U. 47 p (63:50), 9. C.S.U. 
44 p (62:45), 10. Calculatorul 44 p 
(81:46), H. Știința-Mcrtorul 41 p 
(SSri9), li CB.M. 29 p (22:62). 
Azi, de la ora 15. meriurtle : 
CJS.U. — C.S.M.U., „PoH" — 
Calculatorul șl știința-Motorul 
— C.S.M

Modesto FERRARIN1
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ANUNȚ
Pentru finala Campionatului republican de Juniori la fot

bal, dintre F.C.M. Brașov fi Olimpia Satu Mare, și finala 
„Cupei României", dintre echipele Steaua și Universitatea 
Craiova, care se vor desfășura duminică 23 iunie a.c., pe 
stadionul „23 August", cu Începere de la ora 15,30, biletele 
«e pun in vînzare lnceplnd de miercuri 19 iunie la agen
țiile : C.C.A., Loto — pasaj Universitate. Loto — Sf. Vi
neri, precum fi la stadioanele Steaua, Dinamo, Rapid, 
Sportul studențesc și „23 August".

In ziua meciurilor, biletele re vor vinde numai la agen
țiile fi stadioanele menționate, nu li la casele de bilete 
de la stadionul „23 August".

Accesul publicului in stadion Va fl permis lnceplnd cu 
ora 13.

Stat valabile numai legitimațiile-abonament eliberate de 
CJ4JE.FJS. cu viza pe anul 1983. Posesorii de legitimații 
pentru tribuna I vor avea acces la sectoarele 1 (intrarea 
prin jos. Ianculul) și 44 (Intrarea prin Bd. Muncii), pri
mind la intrare tichete de loc.

întrudt pe bilete vor fi Înscrise sectorul, rlndul și lo
cul, publicul spectator este rugat să ocupe locurile indi
cate, pentru a se asigura vizionarea Si desfășurarea me- 
etahii in condiții optime.

Administrația de Stat Loto-Pronosport va acorda. prin 
tragere la sorți, premii ta obiecte spectatorilor care vor 
ocupa locurile Înscrise pe bilete. 

Â

Etapa s-a încheiat, comentariile continuă

„REMIZA ViLCEANÂ"A AMINAT DECIZIA
Meciul Jiul — chimia, un meri 

care ar fi putut limpezi apele ta 
subsolul clasamentului dacă pe- 
troșenenll riștigau. .Remiza- ta- 
registrată a amtaat Insă decizia 
ptaă ia uiumul gong al stagiunii. 
VTtoenll au scos un punct Imens 
(poete ai salvării) tatr-o partidă 
tranșantă, ..pe viată ri pe moar
te", cum se spune, prtntr-o mare 
dăruire, confirmed astfel victo
ria de M Bala Mare, obținută cu 
aceleași mijloace. Elevii lui L. 
Catargiu au aplicat exact disci
plina tactică preconizată, au re
zistat dominării petroșenene. 
chiar dacă au fost, uneori, ta. si
tuația de a fi .numărați-. Dar 
au rămas în picioare! Așteptind 

să dea „marea lovitură"... Cu o 
forță fizică impresionantă, dar 
mai ales cu torță morală, prin 
care au depășit momentele A’f- 
rile. vfleenii au „contrat- pu-

DERBY-UL DE

Șl OBLIGAȚIILE PENTRU FINALĂ.. REVENIREA (necesară) LA REALISM
Un oltean, filtru bun de glu

me, vorba poetului zicea după 
meciul de duminică de la Cra
iova că Universitatea a învins 
în— prima manșă a finalei .Cu
pei României*. Sigur, Universi
tatea Craiova a clștlgat. dumini
că. meritat, spectaculos, la trei 
goluri diferență, adică lulndu-și 
revanșa pentru acel 1—4 din 
tur. Numai eă acest 5—1 TRE
BUIE PRIVIT la .parametrii" 
Ud exaett Pentru că Steaua s-a 
prezentat la această .repetiție 
generală" cu gîndul la._ medul 
de duminica viitoare. Hotlrîtă 
aă-4 odihnească pe Stoica, B6- 
wm șl Iovan (care a Intrat abia 
ta mta. K), hotărftă aă-1 refacă 
total pe Lăcătuș, accidentat ta 
semifinala eu Dinamo, liderul 
n-a mai fost echipa de pînă du
minică. Cu cel patru în teren, 
probabil eă altfel ar fi stat lu
crurile. Dar despre ce putea să 
fie nu e cazul să discutăm. A- 
cum se cer etteva observații Ia 
meciul de duminică, așa cm a

DIVIZIA „C“ — REZULTATELE ETAPEI A 28-a
Etapa viitoare, a 29-a, se va disputa joi, 20 iunie

SERIA I
Șiretul Pașcani — Minerul Va

tra Damei 1—1 (0—0), TEPRO
Iași — Metalul Rădăuți 3—l 
(2—0) Cetatea Tg. Neamț — Mi
nerul Gura Humorului 2—1 (1—0), 
Carpați Gălănești — A.SJL Cîm- 
pulung Moldovenesc 7—0 (2—0), 
Luceafărul Botoșani — zimbrul 
Șiret 3—0 (neprezentare), Explo
rări Clmpulung Moldovenesc — 
Cetuloza-Bradul Roznov 3—0 •
(1—0). Avîntul Frasin — Relamd 
Săvineștl >—1 (0—0), ESectro-Sire- 
tul Bucecea — Constructorul Iași 
j-i a-i).

Pe primele locuri în r-Ugament, 
după eapa a 23-a ; h MINERUL 
VATRA DORNEI 40 p (44—30), 2. 
șiretul Pașcani 38 p (60—24), 2. 
Relomtl Săvtnești 32 p (46—19)... 
pe ultimele locuri : 15. TEPRO 
lași W p (27—46). 16. A^.A. câm
pulung 18 p (23—49).

SERIA A n-a
C-S.M. Borzești — Mecanica 

Vaslui 1—0 (0—0), Aripile Bacău
— Luceafărul Adjud 3—0 (1—0), 
Textila Buhușl — Unirea Ne
grești 8—0 (S—«), Victoria Tecuci
— Viticultorul Panciu 5—1 (1—0), 
Petrolul Moto ești — Letca Bacău
1— 1 (0—1), Constructorul-Flacăra
Odobeștl — Laminarul Roma® 
4—0 (0—0), Chimia Mărășeștl —
Minerul Comăneștl 3—0 (2—0),
Inter Vaslui — Foresta Gogești
2— 0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. ARIPILE 
BACAU 38 p (67—22), 2. Meca
nica Vaslui 37 p (57—42), 3.
C.S.M. Borzești 31 p (42—33)... pe 
ultimele locuri : 14. Unirea Ne
grești M p (41—62), 15. Construc
torul Odobeștl 24 P (23—58), 16. 
Foresta Gogești 23 p (23—38). 

ternic, adversarul fiind la un 
pas de k.o. E drept, cînd acesta 
era ta inferioritate numerică, 
dar din vina lui, , excesiva stare 
de nervozitate operind foarte 
mult asupra exprimării lui in joc. 
Dar șl in condițiile echiFb 
de efectiv afirmăm că Chimia 
și-ar fi atins obiectivul propus, 
pentru că 6-a dovedit net supe
rioară la capitolul dăruire, anga- 
jlndu-se pînă la ultima picătură 
de energie. (Prin șarjele sale din 
final, Teleșpan parcă avea două 
vieți !). Fotbaliștii Jiului ar putea 
aduce ta discuție marea neșansă 
la dteva îaze-cheie. dar In mul
te cazuri șansa suride celui care 
se bate mai mult. Așa cum au 
făcut-o duminică vUcenii si pen
tru care merită Încă o dată fe
licitări.

Adrian VASILESCU

LA CRAIOVA

fost el. la acest 5—2 pentru cra- 
lovenl. Scorul este - eașrep- a» 
firește, mal ales eă Steaua pri
mise In cele 16 deplasări ale 
campionatului nouă soluri, pen
tru ca tatr-o singură partidă să 
.Încaseze" cinci ! Există dreum- 
■tanțele atenuante de care am a- 
mlntit. Șl totuși, apărarea tre
buie criticată, dacă vreți fie și 
pumni pentru lipsa el de orgoliu, 
fie șl lntr-un mec; care practic 
nu mal conta pentru clasament. 
Ducadam, Belodedici, Bumbescu 
șl Bărbuiescu reprezentau totuși 
defensiva virtualei campioane. 
Or, greșeli individuale neperml- 
se (Ducadam a respins defec
tuos la faza care a precedat pe- 
naltyul cralovean șl n-a interve
nit la golul patru), Bumbescu 
nu l-a marcat sau n-a sărit la 
multe mingi care 11 căutau pe 
Cămătaru, Belodedici se replia 
spre stingă, lăsînd spații mari, 
pentru a-1 .acoperi" pe Bărbu- 
lescu. sau greșeli colective (la 
ultimul gol, fundașii centrali au

SERIA A IH-a
Delta Tulcea — Ancora Galați 

4—0 (2—0), Petrolul Ianca —
Chimia Brăila 3—1 (0—0), Vota
ta Constanța — IJI.U.-C.S^. 
Medgidia 3—2 (3—1), Portul Con
stanța — Marina Mangalia 1—2 
(0—1), Arrubium Măcin — Pro
gresul Isaocea 2—0 (1—0), Avtn- 
sl Matca — Chimpex Constanța
2— 0 (neprezentare), D.V.A. Por
tul Galați — S N. Tulcea 1—6 
(1—0), Cimenul Medgidia — La
minorul Viziru 2—0 (1—0).
• în meci restanță, din etapa 

a 26-a : Petrolul Ianca — Ancora 
Galați 1—0.

Pe primele locuri : L DELTA 
TULCEA W p (51—14), 2. I.M.U.- 
CSȘ. Medgidia 35 p (56—27), 2. 
Portul Constanța 34 p (46—22)... 
pe ultimele locuri : 14. Arru-
blum Măcin 25 p (42—41), 15. A- 
vtntul Matca 24 p (44—56), 16.
Chimpex Constanța 14 p (28—57).

SERIA A IV-a
Dunărea Călărași — Victoria 

Tăndărel 3—0 (1—0). Metalul Bu
zău -r Rapid Fetești 2—0 (1—0), 
ICPB Bolîntin — Petrolul Berea 
0—0, Unirea Slobozia — S. N. 
Oltenița 1—1 (0—0), Chimia-Vic
toria Buzău — Viitorul Chimogi 
6—0 (3—0). Constructorul Giurgiu 
— Victoria LehHu 3—1 (2—1),
ISOP Ulmeni — AB.A. Buzău
3— 4 (3—0). Carpați Nehoiu — O- 
Umpia Slobozia 4—1 (1—1).

Pe primele locuri : L DUNĂ
REA CALABAȘI 40 p (56—23), 2. 
Chimia Buzău 61 p (46—27), 3. 
Petrolul Berea 29 p (32—34), 4. 
Constructorul Giurgiu 29 P 
(34—39)... pe ultimele locuri : 15. 
Rapid Fetești 25 p (25—39), 16.
Victoria Lehllu 23 p (33—50).

SERIA A V-a
1CSIM București — Danubiana 

București 1—0 (0—0), Luceafărul 
București — Minerul FUipești
1—1 a—0), Abatorul București — 
Viscofi! București 1—1 (0—1), Pe
trolul Băicoi — Poiana Cîmpina
3—0 (2—0), Flacăra roșie Bucu
rești — Tehnometal București 
3—0 (1—0), Carpați Sinaia — Chi
mia Brazi Ploiești 4—2 (0—1), A- 
versa București — MECON Bucu
rești 1—'3 (0—1), Avicola Creve- 
<Ha — TUPS cnltila 1—0 (0—0), 
Spartul „30 Decembrie" nu a 
jucat.

Pe primele locuri : 1. ICSIM
BUCUREȘTI 40 p (64—21), 2.
Sportul „30 Decembrie" 40 p 
(44—26), 3. TUPS Chitila 34 p
(34—27), 4. Danubiana București 
34 p (38—34)... pe ultimele locuri:
14. Tehnometal București 28 p 
(39—38), 15. Flacăra roșie Bucu
rești 28 p (30—39), 16. Aversa
București 15 p (29-59), 17. Lu
ceafărul București 13 p (29—68).

SERIA A Vl-a
Știința Drăgănești Olt — Mus

celul Clmpulung 2—4 (1—3), Tex
tila Roșiori — Metalul Mija 2—1 
(3—1), Chimia Tr. Măgurele — 
Progresul Corabia 4—2 (1—0),

„Reduta vilceană" rezistă și in această fază, cînd Basno (nr. 3) va 
respinge de pe linia porții. Lingă el, Cincă, fundașul care va avea 
fi el o reușită identică. Foto : Alexandru TATAR — Lupeni

luat startul înaintea Iul Cămăta
ru, Insă acesta a ai uns primul 
mingea șl a înscris), acest .lanț 
al slăbiciunilor" a dus la un 
scor la care nu visa nid cel 
mal optimist craiovean șl au 
anulat jocul bun al ofensivei 
bucureștene.

Un alt aspect de reținut este 
starea de nervozitate a echipei 
craiovene în prima repriză. Ti- 
lihoi a intrat .tare" la Pițurcă 
din start, Negrilă șl Lung l-au 
împins pe arbitru cînd acesta a 
acordat penalty-ul Stelei, antre
norul Fl. Halagian a intrat în 
teren să-1 tragă pe arbitru de 
centru spre tușler pentru a-1

Lâ numai câteva zile după se
verul eșec suferit în meciul de 
Cupă cu Steaua, Dinamo s-a rea
bilitat în campionat, obținînd o 
prețioasă victorie asupra unei 
echipe care eu numai o s&ptă- 
mtaă ta urmă reușise 6ă țtoă tn 
șah pe liderul clasamentului, 
chiar la București, ta propriu-1 
fief. Deși nici duminică, la Ora
dea, n-au evoluat La nivelul ma
xim al capacității lor (atlt indi
viduale, ctt șl colective), dinamo- 
viștil și-au datorat succesul în
deosebi modulul mult mai rea
list ta care au pregătit și au e- 
voluat în acest meci, lnceplnd de 
la alcătuirea formației șl așe
zarea ei în teren și contintzînd 
eu tactica de joc. adecvată unei 
partide ta deplasare.

Duminică, Rednie a revenit la 
poetul Iul de fundaș dreapta, cu 
randamentul așteptat, la fel ca șl 
Andone, ta rolul mijlocașului de 
acoperire, iar Augustin a trecut 
din nou In postul cu care se 
obișnuise și In care se simte mal 
bine, cel de vîrf de atac, ceea ce

Metalul Alexandria — Chimia 
Găești 1—0 (0—0), Electrica Titu
— Cimentul Fienl 7—1 (3—1), Da
cia Pitești — Recolta Stoicănești
1—0 (1—0). Electronistul Curtea
de Argeș — ROVA Roșiori 6—0 
(4—0), Dunărea-Venus Zimnicea
— Sportul muncitoresc Caracal
1- 0 G—0). -

Pe primele locuri : 1. MUSCE
LUL CIMPULUNG 33 p (51—23), 
L Electrica Titu 36 p (48—24), 3. 
Sp. m. Caracal 29 p (36—36), 4. 
Cimentul Fienl 29 p (33—36)... pe 
ultimele locuri : 14. Recolta Stoi
cănești 25 p (38—35), 15. Electro
nistul Curtea de Argeș 25 p 
(35—39), 16. Știința Drăgănești
Olt 21 p (28—53).

SERIA A VU-a
Electroputere Craiova — Dierna 

Orșova 5—0 (3—0), Jiul Rovinari
— Petrolul Tioleni 5—0 (2—0),
Metalul Rm. Vîlcea — A.S.A. 
Victoria Craiova 2—1 (2—0), Vi
itorul Drăgășanl — Dunărea Ca
lafat 1—1 (0—1), Constructorul 
Craiova — Armătura Strehaia
2— 2 (1—0), Progresul Băilești — 
Pandurii Tg. Jiu 0—0, Mecaniza
torul simian — C.F.R. Craiova
2— 0 (1—0), Metalurgistul Sadu — 
Forestierul Băbeni 1—1 (1—0).

Pe primele locuri : L ELEC- 
TBOPUTEBE CRAIOVA 43 p 
(74—13), 2. Viitorul Drăgășanl 30 
p (40—38), 3. Pandurii Tg. Jiu 
29 p (35—25). 4. Constructorul
Craiova 29 p (45—38)... pe ulti
mele locuri : 14. Metalul Rm.-
Vîlcea 25 p (28—47), 15. Forestie
rul Băbeni 25 p (30—56). 16. Du
nărea Calafat 23 p (34—47).

SEBIA A VIH-a
Metalul Bocșa — CJ’.R.-Victo- 

ria Caransebeș 7—1 (4—0), Mine
rul Anina — Șoimii Upova 2—0 
(1—0), Minerul Oravița — Unirea 
Sînnioolau Mare 3—1 (2—0), 
CJ.R. Arad — U. M. Timișoara
3— 1 (0—1), C.S.M. Caransebeș —
C.S.M. Lugoj 2—3 (1—2), Minerul 
Moldova Nouă — Obilicl Sin mar
tiriu Sîrbesc 2—0 (2—0), Unirea
Tomnatic — Rapid Arad 3—2 
0—1). Metalul Oțelu Roșu — Vic
toria Ineu 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL BOCȘA 36 p (48—30), 2.
C.S.M. Caransebeș 31 p (45—30), 
3. C.S.M. Lugoj 29 p (55—38). 4. 
Unirea Tomnatic 29 p (41—48) ... 
pe ultimele locuri : 15. C.F.R.
Arad 24 p (33—55), 16. Victoria 
Ineu 24 p (31—55).

SERIA A IX-a
înfrățirea Oradea — Oașul Ne

grești 2—0 (0—0). Minerul Șun-
culus — Oțelul Or. dr. Petru 
Groza 4—2 (1—2), Someșul Satu
Mare — • Chimia Tășnad 4—0 
(2—0), Sllvania Cehu Silvanlel — 
Olimpia Gherla 2—0 (1—0), Mi
nerul Or. dr. Petru Groza — 
Constructorul Satu Mare 3—0 
(neprezentare), Minerul sărmă- 
șag — Unirea Valea lui Mihal
3—0 (1—0). Unio Satu Mare — 

convinge să nu-1 elimine si pe 
Tilihoi, care replicase la lovirea 
fără minge a lui Eduard. din 
min. 31, faze trecute prea ușor 
cu vederea de „centralul" A. 
Gheorghe. Momente jenante pen
tru o echipă de talia Craiovei, 
nervi care au împiedicat echipa 
din Bănie să „vadă“ jocul. Pen
tru că, după pauză, cu calm si 
cu doi fucători strălucitori (Cir- 
țu și Cămătaru), a sprintat 
spre o victoria care o obligă. 
Dealtfel, jocul de duminică 
obligă ambele formații pentru 
.marea finală"!

Mircea M. IONESCU

l-a  permis să-și reafirme calită
țile de bun finalizator. el mar
aud golul victoriei echipei sale. 
Pe de altă parte, este de sem
nalat reintrarea lui Mulțescu in 
linia de mijloc, antrenorul secund 
al formației dinamoviste stră- 
duindu-se să Ce dt mai util, dar 
neputănd rămâne pînă la sflrșit 
în teren, deoarece nu este încă 
pe deplin restabilit. O remarcă 
aparte pentru Frincu, rezerva de 
plnă acum, care în postul de 
fundaș stingă a dat deplină sa
tisfacție. anihillndu-1 aproape to
tal pe impetuosul ne. extrema 
dreaptă a bihorenilor. Singura 
soluție adoptată care s-a dovedit 
mai puțin viabilă a fost aceea 
de folosire a lui Suciu ca extre
mă dreaptă, dar ea n-a mal a- 
fectat atlt de mult randamentul 
general al echipei dinamoviste, 
care prin victoria repurtată și-a 
consolidat prezenta pe treapta 
a doua a podiumului campiona
tului.

Constantin FIRĂNESCU

Voința Oradea 2—1 (1—0), Vic
toria Cărei — Recolta Salonta 
2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 39 p (41—15), 2. 
Recolta Salonta 36 p (45—25). 3. 
Minerul Sărmășag 32 p (38—31)... 
pe ultimele locuri : 14. Unirea
Minerul Șunculuș 24 p (38—47), 
Valea lui Mihal 25 p (24—40). 15.
16. Constructorul Satu Mare 10 P 
(18—56).

SERIA A X-a
Mețalotehnica Tg. Mureș — 

C.I.L.-Mecanica Slghet 1—0 (1—0), 
Minerul Băița — Bradul Vișeu 
1—0 (1—0) CUPROM Bala Mare
— Energia Prundu Bîrgăului 5—2 
(4—1). Minerul Borșa — Minerul 
Băiuț 4—0 (1—0). Mureșul Luduș
— Eleetromureș Tg. Mureș 3—0
(2—0), ISSM Slghet — Minerul 
Rodna 3—0 (1—0). Minerul Baia
Sprie — Oțelul Reghin 2—0 (1—0), 
CHIMFOREST Năsăud — Lăpușul 
Tg. Lăpuș 3—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. C.I.L.
SIGHET 40 p (58—18), 2. Metalo- 
.ehnlca Tg. Mureș 30 p (43—23), 
3. Minerul Bălța 30 p (37—32)... 
pe ultimele locuri : 15. Oțelul Re
ghin 25 p (31—40), 16. Minerul
Borșa 23 p (42—48).

SERIA A Xl-a
IMIX Agnita — Mecanica Orăș- 

tie 1—0 (1—0). Mecanica Alba Iu- 
lia — Minerul Paroșeni 2—1 
(1—1), Inter Sibiu — Tîrnavele 
Blaj 3—1 (1—0), Dacia Orăștie — 
Minerul Certej 5—0 (1—0), Uni
rea Ocna Sibiului — Soda Ocna 
Mureș 2—1 (1—0). Metalul Aiud
— Metalul Sighișoara 4—0 (2—0),
Minerul-știlnță Vulcan — Steaua- 
C.F.R. Cluj-Napoca 3—0 (2—0),
Viitorul I.R.A. Cluj-Napoca — 
Victoria Călan 2—2 (1—0).
• în meci restanță, din etapa 

a 26-a : Minerul Paroșeni — 
IMIX Agnita 1—0.

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA ORAȘTIE 37 p (46—20), 2. 
Minerul Paroșeni 37 p (37—24), 
3 Metalul Aiud 29 p (36—26). 4. 
Viitorul Cluj-Napoca 29 p 
(38—33)... pe ultimele locuri : 15. 
Soda Ocna Mureș 25 p (32—41),
15. Metalul Sighișoara 25 p 
(29—39) 16. Tîrnavele Blaj 23 p
(26—43).

SERIA A XH-a
Mureșul Toplița — ICIM Bra

șov 0—1 (0—1). Cimentul Hoghiz
— Nitramonia Făgăraș 2—3 (1—0),
Mobila-Mâg jra Codlea — Viito
rul Gheorgheni 1—0 (0—0), Tex
tila Prejmer — Minerul Bălan
4—1 (1—0). Metrom Brașov —
Electro Sf Gheorghe 4—0 (2—0), 
Precizia Săcele — Celuloza Zăr- 
neștl 1—0 (0—0), Utilajul Făgă
raș — Minerul Baraolt 4—1 (0—1), 
Metalul Tg. Secuiesc — Unirea 
Cristuru Secuiesc 4—2 (1—0), 
Progresul Odorhei nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. ICIM
BRAȘOV 42 P (51—21). 2. Nitra
monia Făgăraș 39 p (71—28). 3. 
Metalul Tg. Secuiesc 37 p 
(58—35)... pe ultimele locuri : 15. 
Minerul Bălan 26 p (27—47), 16. 
Celuloza Zărnești 25 p (37—42),
17. Textila P-ejnrier 22 p (24—44).

Rezultatele au fost transmise de 
corespondenții noștri.



t
în ziua a doua a „Regatei Griinau“

CANOTOARELE ROMANE ȘI-AU REEDITAT SUCCESELE DIN AJUN
GR UN AU. Ziua a doua a 

importantei regate internațio
nale de canotaj a nrileiuit re
prezentantelor tării noastre noi 
succese de prestigiu, in con
fruntarea cu unele 
mai bune schifiste 
Ca si în ajun. în 
de duminică, fetele 
obținut victoria în trei din cele 
sase probe ale concursului, plus 
două locuri doi si un loc pa
tru. în întrecerile masculine 
au fost cîstigate două locuri 
secunde.

Au trecut primele linia de 
sosire echipajele României la 9 
2 RAME (Fiorea. Arba) în 
8:28,67 (2. R.D, Germană
8:32,55). 4+1 RAME (Bularda, 
Apostol, Fricioiu. Lavric + 
loja) în 7:27,40 (sîmbătă cro- 
nometrele arătaseră pentru 
ambarcațiunea noastră 7:45,45 1). 
Pe locurile următoare : 2. R.D. 
Germană 7:33,41, 3. Polonia
7:39,46. în sfîrsit. o nouă vic
torie la schitul de 8+1 (Toa-

dintre cele 
din lume, 
întrecerile 

noastre au

der. Diaconescu. Armăsescu. 
Chelariu, Matei. Bălan. Trase*. 
Tianu + Oancia) 6:47,17 (timp 
mai bun cu Dește 13 secunde 
declt cel de sîmbătă !). Au ter
minat. In continuare : 2. R-D. 
Germană I 6:54,06, 3. R.D. Ger- 
mană II
7 .-04.18.

Valeri*
de 8:44.32 _ __
a doua după Cornelia Linse 
(R.D. Germană) 83324 si îna
intea sovieticei Maria Danilluk 
— 8:45,43, ca si cuplul Oleniue, 
Popescu la 2 VlSLE (7:55.95 - 
8:51,52 In prima cursă), clasat 
pe locul dot după R.D. Ger
mană I (7:43.06) si înaintea 
R.D. Germane II (738,37), 
Norvegiei (8:0526). Cehoslova
ciei (8:08,03), Olandei (8 .-08,67). 
Proba de schi! 4 vîsle a fost 
dștigată din nou de echipajul 
Uniunii Sovietice, In 63833. 
ambarcațiunea noastră sosind 
a patra in 7:10,68.

6:54,87, 4. U.R.S.S.

Răcii* (8:37.22 fată 
in crima zi) a sosi*

La băieți, cinci din cele opt 
probe au revenit schlfistilor 
din R.D. Germani, celelalte 
trei canotorilor sovietici. La 
2+1. echipajul român (Tomo- 
ioagă. Popescu + Rădueanu). 
înregistrat in 8:07,65, a fost al 
doilea, după cel al R-D. Ger
mane (8:06,31) gi Înaintea ce
lui al U.fLS.3. (3:10,70), Situa
ție identică si la 2 Le. (Tonta. 
Iosub), T 2933. întrecut, ia 
mare luptă, de schitul sovietic 
(frații Pimenov). 739,17 1

BASCHETBAUȘT1I SOVIETICI
CAMPIONI EUROPE»

In Raliul Dunării — Dacia

REZULTATE REMARCABILE ALE PILOȚILOR 
Șl MAȘINILOR ROMÂNEȘTI

Desfășurată sub egida Anului 
Internațional al Tineretului, a 
20-a ediție, aniversară, a Banu
lui Dunării-Dacia, ce a avutloo 
în zilele de 14—15 iunie. în Jude
țul Sibiu.

La startul competiției — con- 
tind ca etapă a Campionatului 
european și a .Cupei Păcii șl 
Prieteniei* — s-au aliniat 70 de 
echipaje, din 10 țări : Austria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, B.D. Ger
mană, R.F. Germania, Polonia, 
România, Turcia, Ungari* și 
U.R.S.S. Țara noastră a prezen
tat un lot de 42 de sportivi (15 
echipaje cu autoturisme Daai* 
1310 5 eu Oltdt Club și 1 cu 
Renault 5 Alpine, toate făzind 
parte din grupa A. clasa 0, cu 
excepția Renault-ulul). T" ‘ 
ceilalți participant! erau 
cotați, pentru performanțe

Dintre 
bine 

___ „ .____ _____________ pre
cedente, echipajul maghiar A. 
Ferjancz — J. Tandari, cu Re-- - — - - — - — ciș-

sportivii noștri, lnvingindu-1 pe 
cehoslovacul Kvaizar sportiv dl* 
elita european* dar, din păcat*, 
echipajul Vaaile — Scobai a *- 
bandonat tn P.C. 23. Pînă 1* 
sflrșltul raliului s-au remarcat 
evoluțiile, către poziții mal bu
ne, probă ou probă, ale polone
zului Bublewiex șl ale echipaje
lor noastre pilotate de Batlnâ, 
Grigoraș șl Urdea. tn final, din 
cele 70 de echipe pornite la 
cursă, au ajuns, pe podium, la 
sosire, doar 33, din care 7 Dada 
1310. toate oele ctact Oltctt-ițri 
și Renault-ul 5 Alpine cu 
Constan tin eseu " —*-•

CLASAMENT 
Ferjancz — J. 
— R. S Turbo 
blewlcz 
ni*) —

STUTTGART. Cu o finală eu 
totid neprevăzută (UJUS.8. — 
Cehoslovacia) s-a încheiat cam
pionatul european masculin de 
baschet Victoria a revenit re
prezentativei sovietice, care a 
cișUgat pentru a 14-a oară tit
lul continental

Iată rezultatele : locurile 1— 
2 : UJLS-S. — Cehoslovaci* 
120—89 (54—47). locurile 3—4 t 
Italia — Spania 102—90 (49—46. 
84—84), locurile 5—6 s RT. Ger
mania — Franța 100—81 (49— 
42), loturile 7—8 : Iugoslavia 
— Bulgaria 105—88 (56—44),
locurile 9—10 : Israel — Româ
nia 90—89 (47—47), locurile 11— 
12 : Polonia — Olanda 102- 
100.

Pentru viitoarea ediție (din 
1987) a OR. tint calificate pri
mele șapte clasate, alături de 
reprezentativa Greciei — tar* 
organizatoare — sl primele petru 
clasate din viitorul turneu *1 
grupei .B“.

Campionatele mondiale universitare de handbal

ECHIPA ROMÂNIEI ÎN SEMIFINALE
• Ieri, România Japonia 35-20

MUNCHEN, 17 (Agerpres). — 
Luni, la Schutterwald, in ca
drul Campionatului mondial u- 
niversitar masculin de hand
bal, echipa României a întrecut 
cu scorul de 35—20 (20—14) se
lecționata Japoniei. în urma a-

cestei victorii, handbaliștii 
mâni s-au calificat pentru 
miflnale. Intr-un alt meci, 
mafiile Italiei «i S.U.A. au
minat La egalitate, 24—24 (18— 
11).

ro-

for- 
ter-

ACTUALITATEA
Willie Banks — 11,97 m la

ÎN ATLETISM

triplusalt. record mondial I
xloo). Bank* a avut o serie ea* 
cetent* de sărituri: 1747
1747 m — vtnt favorabil 1,47 
K44 m, 17,31 oi. nereușit. 
Pășit La aceeași probă au 
consemnate, de asemenea, șl 
performanțe foarte bune : 
chaet Conley 17,11 m. Cit 
Simpkin* 17,53 a, AL Jo 
rr,« m

Iată alte rezultate : BĂRBAȚII 
IM m : Kirk Baptiste 1DJ1. Le* 
MONedl 10,17, Calvin Smith 1«4( 
(Carl Lewis nu s-a calificat ta 
finală II), 2M m : Baptiste zo.il. 
Roy Martin 20,13 ; 400 m : Mar* 
Rowe 44,87, Darretl Robinso* 
*4,94 ; 809 m : Johnny Gray
1:*4,M, John MarshaU 1:44.53, 
Eari Jones 1:44,53, David Mack 
1:44,77 ; 15M m : Jim Spivey
3:39,54. Steve Scott 3:39,61, Tim 
Hacker 3:39,63; 5 006 m: Doug 
Padilla 13 46,42, Sydney Mane* 
13:1743; 19 906 m: Bruce Bick
ford 28 .-0049 ; 119 mg : Roge*
Kingdom 13,37, Cletus Clark 13.495 
409 mg : Andre Phillips 47,67 I 
Dannie Harris 40,65 ; 3 000 m
obsti: Henry Marsh 3:18,35, Brtea 
Diemer 8:20,64; lungime: Michael 
Conley 8,53 m (V. +2,9*m), Jeson 
Grimes 1,51 m (v. -f-4,3« m> 6
înălțime : Brian Stanton 1,30 m, 
Lee BaUdn, Darren Burton al 
Brian Whitehead 247 m ; prăji
nă : Joe Dial 5,72 m, Mike Tully 
fl Brian Olson S,te m ; greutate 1 
Dave Laut 11,03 m, John Brenner 
------m ; disc : John PoweR 

m. Art Burns 64,58 m ; SB- 
Tom Petnanoff 3740 m, 

Jadwin m ; doean 1
Logan m, Davs

70.73 m. Rezultatei*

30.97 
«4* nț* :
Tom
Juztd
MeKenxle 70,91 m. ________
feminine, intr-un nrtimir viitor.

nault 5 Turbo (gr. B. cL f). 
tigător a două ediții precedente 
ale raliului, polonezii M. Bu- 
blevicz — R. Zyszkowstd, ou 
Polonez 2000 (gr. B. cL »), unul 
din liderii de anul trecut ce
hoslovacii S. Kvaizar — J. Ja
necek. cu noul model Skoda S 
130 LR (gr. B. cL I), o mașină 
avind 130 CJ*. la 1300 cmc șl 
sovieticii Nikolai și lori Bolșln, 
cu Lada 1600 (gr. B. cL 8).

Prima probă de clasament, pe 
asfalt, In coborire, a fost clștiga- 
tă de A. Ferjancz, urmat de H. 
Potche, cu Audi Quattro. pe lo
cul 3 venind bulgarul Dounev, 
cu R5 Turbo, participant ce va 
abandona In a 11-a probă de 
clasament. Sportivii noștri. Ba
llot. Grigoraș, Vasile sl Urdea, 
au ocupat locurile 31, 32, 35 șl 
36 Polonezul Bublewicz, cel oare 
a dat. tn multe probe de clasa
ment, adevărate recitaluri de 
pilotaj, a ocupat abia locul 15. 
Chiar din a doua probă. Insă 
sportivii noștri încep să .urce*, 
Balint sosind, de pildă, pe locu
rile 21 (P.C. 2), apoi pe 15
(P.C. 3), urmat „bară tn bară* 
de Vasile, Grigoraș sau Urdea. 
In P.C. 16, o plăcută surpriză: 
Balint ocupă locul 6, Invinglnd 
cu 3 sec. pe Potche a cărui ma
șină avea... 300 C.P. In plus! A 
fost, am putea spune, „noaptea 
Iul Balint*, care învinge. apoi. 
In P.C. 19 pe cehoslovacul Pi
pota, cu Skoda S130 LR. In 
P.C. 20. Șt. Vasile a fost cel 
mal bine clasat (locul 4) dintre

. -J P.
șl G. Barba. 
GENERAL: 1. A. 

Tandari (Ungaria) 
3:51,50, 2. M. Bu- 

______ _  ziszkowskl (Poio- 
^.) — Polonez 2000 3:55,52, 3. 8. 
Kvaizar — J. Janecek (Cehoslo
vacia) — Skoda S 130 LR 4:00,23.»
7. L. Ballnt - ~ - ----------- —
D. 1310 4:14.43. 
D. Amărică ■ 
„.12. N. Grigoraș 
D. ISlf 4:20,34. 
GRUPA A : I. L. 
Zărnescu 4:14,43 2. 
D. Amărică 4:18,44,
— C, Unlu (Turcia) ----
295 — G.TX 4:19,43. 4. N. Grigoraș
— D. Banca 4 4944; CLASAMENT
.CUPA PĂCII ȘI prieteniei*: 
1 M. Bublewicz — R, Ziszkowskl 
3'4543 z. S. Kvaizar — J. Jane
cek «.-0043 3. N. Bolșln — L 
Boișln (UJLS.S.) 4:01.39... 5. L.
Ballnt — C. Zărnescu 4:14.43, 6. 
Gh. Urdea —D. Amărică 4:11.44...
8. N. Grigoraș — D. Banca 
4 44.34.

Alexandru SOLOMONESCU

— R.

C. Zărnescu — 
0. Gh. Urdea — 

■ D. 1310 4:18,44.
— D. Banca 
CLASAMENT 

Ballnt — C. 
Gh. Urdea — 
3. E. Yerlld 

Peugeot

PRELIMINARIILE GM. 
IN AMERICA DE SUD

CAMPIONATE

N.

Gr I, la Lima : Peru — Vene
zuela 4-1 (2—1). A*1 țMCrtaO
Navarro (min. 15), BarbadiUo 
(arin. 19), Htaano (mln. 77) fi 
Custo (mln. *0), respectiv Men
dez (min. 39). La Bueno* Aire* c 
Argentina — Columbia 1—4 (1—•)• 
A marcat: Valdano (mln. 26). 
Clasament: 1. Argentina I P. *• 
Peru 5 p, 3. Columbia 1 p, 4. 
Venezuela 0 p (toate cu ctte pa
tru meciuri).

Gr a Ut-a, la Asuncion : Pa
raguay — Brazilia 0—3 (O—J).
Au Înscris: Casagrande (mic. 27) 
șl Zlco (mln. 09). Clasament : 1. 
Brazilia 4 p (Z j). 3. Paraguay 
3 p (3 J) 3. Bolivia 1 p (3 j).

PE ȘOSELELE LUMII
GKNOVA. Cea de a 46-a ediție 

a „Turului Apenmitor*. disputa
ți intre Pontedecimo si Genova 
(ZM km) a revenit ia sprint ita
lianului Francesco Moser crono
metrat ta 5til7:L5. In același timp 
au sosit Alberto Voipl (Italia) 01 
Marino Lejarreta (Spania).

BORDEAUX. Competiția 
fond feminin, pe etape a_

de 
_____________ ________ _____ Sos* 
dștigată de Jeannie Longo (Fran
ța) Oh3235 urmată la 10 a de 
sovietica Nade!da Kiberdina șl te 
20 s de olandeza Keny Top.

IBAGUE. După desfășurare* a 
U etape tn .Turui Columbiei*, 
cu o etapă înainte de sCrșit. 
rutierii localnici ocupă primele 
locuri ale clasamentului general: 

1. Luis Herrera 32h25ao. 1 Fabio 
Parra la 33 s 3. Manuel Gutierrez 
la 5:03.

s
âfcz.. DOUA RECORDURI

„BALKmUBISI ’85“
SOFIA, 17 (Agerpres). — Cel 

de-al doilea turneu din cadrul 
circuitului internațional de tenis 
„Balkanturist '85* s-a încheiat, 
la Plovdiv, cu victoria jucăto
rului român Laurențiu Bucur, 
care l-a întrecut în finală ou 
6—3. 6—3 pe Krasimir Lazarov 
(Bulgaria).

tn clasamentul general al Cir
cuitului, pe primul loo se află 
Laurențiu Bucur (România) cu 
25 puncte. urmat de Lltsky 
(S.U.A.) — 24 puncte șl Stana- 
tov (Bulgaria) — 21 puncte.

TELEX • TELEX® TELEX
AUTOMOBILISM * Cursa de 

200 mile de la Portland a revenit 
Iul Mario Andretti pe „Lola-Coa- 
worth* cu o medie orară de 
172.950 km • Marele premiu al 
Canadei, la Montreal tn cadrul 
C.M de formula I : Michele Al- 
boreto (Italia) pe .Ferrari* m.0. 
174,685 km 2. Stefan Johansson 
(Suedia) pe .Ferrari* la 1,957 s, 
3. Alain Prost 'Franța) pe 
.Marlboro McLaren* la 4,341 a 
tn calsamentul piloțllor conduce 
Alboreto cu 27 p. urmat de Prost 
șl Elio de Angelis (Italia) cu 
22 p

motociclism • Marde pre
miu al Austrie! — trial : 1. Eddy

(Belgia).
p. urmai de

TENIS • Rezultate definitive 
din zona european* a .Cupei 
Davls* : grupa A : Turda — 
România 0—9 Egipt — Ungaria 
3—2 Monaco — Irlanda 3—â. Da
nemarca - Belgia 5—9 ; grupa 
B : Israel — Olanda 0—4. Grecia 
— Austria 2—3 Elveția — Zim
babwe 5—0, Marea Brltanie — 
Portugalia 0—■0.

3

I

Exista tn fiecare om o dorință firească de a se depăși, de a 
realiza astăzi mai mult dedt iert, de * încerca să obțină mtine 
ceva mai muU declt astăzi. Această emulație continuă, dacă o 
putem numi astfel, a condus la apariția recordurilor, a tot fe
lul de recorduri, pe care oamenii le-au clasificat după fel de 
fel da criterii. Și astfel eoem astăzi de-a face cu atitea recor
duri, ctt nici măcar nu na putem închipui, ți, implicit, avem 

foco ti cu toi attteA
Recent am aflat despre o anusne probă da alergare, o cursă 

organizată ta S.UA. pe distanța da WM da mile.  ---------- ~
ceste 1000 de mile cs 1609,3*4 si șl veți vedea că 
parcurs pe fot. In alergare, a fost de 1609,344 km, 
este cttuți da puțin o plimbare eu tz turistic. Ei 
zecCs de temerari care eu tuat startul tn această 
trei au izbutit s-o șt termine : un american (Don 
canadian (Trisbul Cherns) ri un francez (Emile Laharraque) • 
ațtigătorul. Don Chol, ta virat* de 36 ani, a acoperit traseul tn 
15 zăe, 6 ore, ti minute ți 43 secunde, cu o media zilnică de 
aproape^, trei maratoane I Dacă FUipide, legendarul erou de la 
Marathon, ar fi știut ed ca cent o zi etnd cineva o să alerge 
nu unul, ci trei maratoane Intr-o zi, fi asta timp de 15 zile...

I* finalul filmului ^Strada Hanovra* (a rulat recent ți la TV 
ntb titlul „Dragoste ți datorie"), cei doi eroi, ajunși pe pă- 
mtniul Franței ocupate de armatele hiOeriste, scapă dtntr-o ex
traordinari urmărire, eu motocicletele, grație unei impresio
nante sărituri peste o vale adtncd fl largă. Ca-« filme t Muf 
Numai că săritura aceea n-a fost ttn trucaj cinematografic, cum 
s-ar putea crede, ei chiar o săritură adevărată. Autorul el a fost 
un tinăr motociclist-cascador Eddie Kidd (13 anil), car* după 
ce ți-a luat viteza necesară, de pe o trambulină, a realizat, eu 
motocicleta, un salt de 33 metri la o tndlftme de 27 metri, peste 
un rambleu de cale ferată. Este fi acesta tm anume record, 
de lungime, de înălțime, fi, peste toate, de temeritate...

înmulțiți a- 
dtstanța de 
ceea ce au 
bine, dintre 
cured, doar 
Chol), un

Romeo VILARA

S.UA

