
Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

PLENARA COMUNA A CONSILIUIUINAJIONAL
AL OAMENILOR MINCII Șl A CONSILIULUI 
SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE

81 SOCIALE
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușeseu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, marți. ÎS 
iunie, au continuat lucrările 
plenarei comune a Consiliului 
Național al Oamenilo- Masei 
din industrie, construcții, trans
porturi. circulația mărfurilor și 
finanțe si a Consiliului Soare» 
al Dezvoltării Economice si So
ciale.

Tovarășul Nicolae Ceaușesr* 
a fost intimuinat. Ia sosirea in 
sală, cu deosebită căldură. Cei 
prezent) au aplaudat cn putere. 
au ovaționat cu însuflețire 
pentru partid si seeretaruJ «ău 
general, care, cu nestinsă dă
ruire revoluționară, eu fierbinte 
patriotism, conduce destinele 
României socialiste.

An fost reluate dezbaterile in 
plen, pe marginea proMer 
înscrise pe ordinea de ri.

De la înalta tribună a 
narci. cei ee an luat euviulal 
au dat glas mesajului de deo
sebită stimă și inaltă prețuire 
al oamenilor mane 
gului nostru popor 
joarâ cu profundă 
recunoștință pe
Nicolae Ceaușeseu. rare *ă-a 
consacrat întreaga viată bine
lui țării, operei de înălțare a 
patriei pe noi culmi de pro
gres și civilizație.

Vorbitorii an înfățișai succe
sele obținute de oamenii mun
cii ia atmosfera de intrusă ac
tivitate creatoare in care iu- 
tregul nostru popor întâmpini 
împlinirea a două decenii de 
la Congresul al IX-Iea al 
Partidului Comunist Român, e- 
veniment de excepționali în
semnătate. care a marcat în
ceputul unei etape noi. revo
luționare in dezvoltarea eronc 
mieo-socială a României, a u- 
nei epoci de glorioase realizări 
indisolubil legate de numele si 
activitatea secretarului general 
al partidului.

Proletari din toate țările, uniți-vă 1
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printre acțiunile de 
organizate în .Săp- 
indială a condiției 

fizice si spertului” — care se 
va desfășura in zilele de 24 
și S iunie, in București, in 
cadrul marilor manifestări de
dicate Anului Internațional al 
Tluexetutai, cea de a III-a e- 
diție a -Simpozionului național 
Daciada- are ca temă centrală 

a organizării și 
competiției spor-

1.3 a

« K0 St

ANULUI INTERNATIONALJ
la dezvoltarea armonioasă și 
păstrarea sănătății populației, 
selecția talentelor sportive și 
îmbunătățirea Derformantelor". 
O temă de importanță cu totul 
deosebită, izvorîtă din prețioa
sele idei, indicații și orientări 
trasate mișcării sportive de to
varășul NICOLAE CEAUSESCU, 
secretarul general al parti
dului nostru. care apre
ciind rezultatele obținute 
in cuprinderea tineretului, a 
maselor largi de oameni ai 
muncii în practicarea exerciții-

SUCCESE ROMANEȘTI PESTE HOTARE
JUMORR. PE PRIMUL LOC Gheorghe Neagoe - locul i la 

LA TURNEUL DE JUDO -a L*r xicn Hinca <5J ăg).
DfN CEHOSLOVACA

Lo 4eda (Ceiosf -rac-z) a
z- a-r—ați,-nai

lor fizice și sportului, sublinia, 
totodată, necesitatea ca „Marea 
competiție sportivă națională 
«Daciada» să cuprindă, practic, 
în cadrul ei, întregul tineret al 
patriei, să se afirme tot mai pu
ternic, ca o uriașă mișcare de 
masă". Pentru aceasta, indica 
secretarul general al partidului: 
„Este necesar să se acționeze cu 
fermitate pentru perfecționarea, 
in continuare, a desfășurării tu
turor manifestărilor care au loc 
în cadrul „Daciadei' 
treacă mai hotărit 
zarea sistematică 
culiural-sportive de 
permanentizarea 
competițional de masă, atît pe 
plan local — in școli, unități 
economice, instituții, comune, 
orașe și județe —, cit și la 
nivel național".

In spiritul acestor cerințe au 
fost organizate, in ultima 
vreme, .Simpozioane ale «Da
ci adei»" in toate județele țării, 
care au constituit un valoros

să se 
Ia organ i- 

de acțiuni 
masă si ia 
sistemului

(Continuare In pag. 3—3)

tari frMiasi ambianță de concurs, la Craiova

Azi, ultima etapă a Diviziei

PATRU MECIURI PENTRU
CARE VA FI A TREIA

1
LA

SCOR EGAL IN FINALELE 
,J)AC1ADEI“ LA SCRIMĂ,

iMCUMi

de fotbal

UN SINGUR RĂSPUNS
ECHIPA RETROGRADATA ?

CLASAMENTUL
STEAUA
Dinamn
Sportul stud. 
Univ. Cv.
Gloria Buzău 
ASA Tg. M 
F.C. Bihor 
F.C. Argeș 
Corvinul 
Rapid 
F.C.M. Bv. 
„Poli” Tim.
S.C. Bacău 
F.C. OU

33 22
33 28
33 20
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33 10
33 11
33 8

w
12
12
13
11
14
10
13
11
11
12
11

3 76-24 52
3 57-31 50
5 71-27 48

39
32
31
31
30
30
30
30
30
28
28
28

U 60-4Î
13 48-50
14 31-32
15 39-42
14 42-35
17 49-51
13 35-40
16 32-39
14 34-52
16 36-40
17 32-51
16 36-56

Cristian, portarul formației oaspete, salvează, la o fază pericu
loasă. Aspect din meciul Rapid — F.C. Argeș (0—0) Foto: Iorgu BĂNICĂ

3
18
8
5
8
7
5
8
8

10
4
8
6
4
6
7 10 25-50 n
4 18 30-44 26
8 17 36-55 24

PROGRAMUL ȘI ARBITRII ULTIMEI „RUNDE*

F. C. OLT - F.C.M. BRAȘOV
V. Curt (Medgidia) — Gr. Macavel (Deva) 

V. Titorov (Drobeta Tr. Severin)
F.C. ARGEȘ
M. Constantinescu

București)
GLORIA BUZĂU
Șt. Rotărăscu —

Și

INTRE ACTUALII Șl FOȘTII SELECTIONĂBILl

- JIUL
— M. Doncea (ambii 

șl M. Axente (Arad)
- RAPID

Antohi șl C. Popa

din

v.
din Iași)

- POLITEHNICA IAȘI
— ) — B. Matei șl

(toți

„POLI" TIMIȘOARA - F.C. BIHOR
M. Stănescu — V. Maxim (ambii din Iași) șl 

A. Gheorghe (P. Neamț)
- S.C. BACĂU

Seracin (ambii din Timișoara) șl 
I. TArcan (Reghin) 
Stadionul Steaua

- UNIV. CRAIOVA

STEAUA
I. Igna E.

V.

A.S.A. TG. MUREȘ - I
Gh. Constantin (Rm. Vîlcea)

Clucu (ambii din București)
DINAMO - F.C. BAIA MARE
FL Popescu — V. Banu (ambii din Ploiești) 

și A. Porumboiu (Vaslui)
Stadionul Dlnamo

I.

CORVINUL
M. Neșu (Oradea) — I. Gherghell (Bala Mare) 

șl D. Buciumau (Timișoara)
CHIMIA RM. VILCEA - SPORTUL STUD.
R. Petrescu (Brașov) — A. Mustățea (Pitești) 

șl C. Gheorghe (Suoeava)

Toate partidele vor începe la ora 14.

Vom inceoe prin 
a sublinia prima 
reușită a finalelor 
de la Craiova ale 
camDionatelor 
dividuale si 
-Daciadei" de 
formantă la 
mă : excelenta or
ganizare a între
cerilor, sub egida 
forurilor locale, in 
Sala sporturilor, 
unde duminică »m 
văzut mai multi 
spectatori decit ia 
multe concursuri 
internaționale din 
locuri cu tradiție 
Și trebuie să mai 
relevăm cu acest 
prilej sportivitatea 
cu care toți acești 
inimoși susținători 
ai scrimei din Cetatea 
știut să primească înfrineerea 
in finala probei de spadă, a- 
colo unde evoluau trei scrimeri 
olteni, doi 
acum la 
Nicolae la 
Ion Dima 
alături de 
trăchioiu (19 ani. de la C.S.M 
Craiova), o altă speranță a a- 
cestei traditionale oeniniere de 
tineri sDadasini. animată de 
modești si nricenuti tehnicieni 
ca D. Popescu. M. Al ecu si D. 
Podeanu. Titlul de camDion a 
revenit unui bucurestean. Sorin 
Saitoc (Steaua), dună un asalt 
deosebit de echilibrat susținut 
cu Felix Nicolae. dar cei doi 
antrenori ai lotului reprezenta
tiv. bucuresteanul O. Zidaru si 
craioveanul D. Popescu, au 
contribuit deopotrivă la cres-

A RORA DAN SORIN SAITOC

in- 
ale 

per- 
scri-

LIV TU S BUZAN CORNEL MARIN

Băniei au

dintre ei consacrati 
alte cluburi (Felix 
Steaua București si 

la Farul Constanta) 
juniorul Radu Mi-

terea valorică a celor doi ti
neri și talentatl sportivi

De altfel, proba de spadă a 
fost singura în care tineretul 
s-a impus clar și, mai ales, 
prin intermediul componenților 
Iotului reprezentativ. Printre 
cel opt finalisti ai probei s-au 
aflat totl cei cinci selectiona- 
bili (S. Saitoc. F. Nicolae. R. 
Szabo — în această ordine _oe 
podium. M. Popa si N. 
doczi), precum si Radu 
trăchioiu din lotul de tineret 
(a absentat de la finală tină- 
rul M. Petcusin. suspendat de 
clubul său. Steaua, pentru a- 
bateri de la disciplină si de la 
rigorile pregătirii). Sorin Saitoc

Bo-
Mi-

Paul SLAVESCU

(Continuare In pag, 3—3)



De miine, la Oradea, sub genericul „Daciadei"

ÎNTRECERILE „CUPEI ROMÂNIEI" LA POLO
Le joi și pînă duminică, in

clusiv, la Oradea se va des
fășura etapa finală a „Cupei 
României" la polo. Disputele, 
organizate sub genericul „Da
ciadei" (sportul de perfor
manță), reunesc la start șase 
dintre cele mai valoroase e- 
chipe ale campionatului națio
nal Cu două săptămîni în 
urmă, la București și la Cluj- 
Napoca s-au desfășurat „zo
nele" competiției, dreptul de a 
participa la finale, care vor 
desemna cîștigătoarea „Cupei 
României" și a „Daciadei", fi
ind obținut de formațiile bucu- 
reștene Rapid. Dinamo și Pro
gresul (clasate în această or
dine), precum și de Crișul O- 
radea (recenta cîștigătoare a

titlului de campioană națională), 
Voința Cluj-Napoca și Rapid 
Arad.

Competiția, al cărei semnal 
de început va fi dat mîine, în 
bazinul din Oradea, reprezintă 
un prilej minunat de a vedea 
„la lucru" tot ce are mai bun 
poloul românesc Ia ora actuală 
(mai puțin jucătorii selecțio
nați în lotul reprezentativ care 
se pregătește pentru participa
rea Ia Campionatele balcanice 
și apoi la Campionatele euro
pene), de a aprecia in ce mă
sură jucătorii tineri din cadrul 
echipelor răspund (și cum) so
licitărilor și, mai ales, respon
sabilităților crescute generate 
de o competiție de anvergură.

Spectatorii orădeni vor avea 
prilejul să aplaude formația 
favorită, la prima evoluție „a- 
casă" după cîștigarea întiiului 
titlu de campioană, și mai ales 
tentativa acesteia de a realiza 
„eventul" — campionat și cupă. 
Se pare că principalii săi con
tracandidat! la cucerirea edi
ției din acest an a „Cupei 
României* sînt rapidiștii bucu- 
reșteni, dar nu trebuie negli
jate nici șansele celorlalte e- 
chipe.

Programul primei zile (joi) 
este următorul: de la ora 16 
— Progresul București — Rapid 
Arad, Rapid București — Vo
ința Cluj-Napoca și Crișul O- 
radea — Dinamo.

La Rîmnicu Vîlcea și Tîrgu Jiu TURNEUL DECISIV
AL „DACIADEI** DE PERFORMANȚĂ LA HANDBAL JUNIORI

In această săptămînă hand
balul programează încă o com
petiție care, sîntem siguri, se 
va bucura de aplauzele specta
torilor și de interesul tehni
cienilor, aceștia din urmă dor
nici să depisteze cît mai multe 
autentice talente. Avem în ve
dere turneu] fina] al „Dacia
dei" de performantă pentru ju
niori, la startul căruia s-au ca
lificat handbaliști și handbaliste 
din dte opt orașe. ,

După ce, în această ediție a 
Campionatului republican al

juniorilor și școlarilor, repre
zentativa C.S.Ș. Moreni (Dîm
bovița) a activat cu foarte bune 
rezultate, calificîndu-se în tur
neul final nu demult încheiat 
la Tîrgoviște, aceeași unitate 
— dornică să-și asigure schim
bul de valori din propria pepi
nieră — va fi prezentă și la 
ultimul act al „Daciadei" de 
performanță a juniorilor mici. 
Antrenorul Costel Gyorgy me
rită felicitări pentru această 
nouă ispravă !

Turneul final al juniorilor va 
fi găzduit de Sala sporturilor

din Rm. Vilcea. S-au calificat 
pentru această fază reprezen
tativele județelor Iași. Brașov, 
Constanța. Dîmbovița. Sibiu, 
Maramureș. Cluj și municipiu
lui București. Competiția juni
oarelor este programată in Sala 
sporturilor din Tg. 'Jiu. reu
nind la start echipele județelor 
Constanta. Bacău. Brașov. Dolj. 
Sibiu. Sălaj. Bistrița și Cluj.

Atît la băieți, cît și la fete 
echipele se vor intilni fiecare 
cu fiecare. Competiția începe 
joi și ia sfîrșit duminică.

în ultima etapă din campionatul de rng&tj, Azi, în

FINALELE „DACIADEI" LA SCRIMĂ
(Urmare din pag. 1)

a dobindit acum primul său 
titlu de campion, dună ce. in 
sezonul precedent. cîstîgase 
„Cupa României". A început e- 
zitant concursul, fiind chiar ne 
punctul de a rata calificarea 
printre primii 16, dar. mobi
lizat cu tact de antrenorul O. 
Zidaru. și-a revenit la valoarea 
normală. în finală trecînd cu 
siguranță de coechipierii săi 
de lot si club. M. Popa. R. 
Szabo și F. Nicolae. S ai toc 
este in progres evident, dar a- 
lit in cazul Iui, cit și in cel 
al restului lotului reprezenta
tiv, problema-cheie este cea a 
constanței randamentului, a 
stabilității valorice. Cînd ac
tualii componenți ai echipei 
naționale vor ajunge să se ex
prime TOȚI la valoarea lor 
reală, intr-o mare competiție, 
spada românească va fi prin
tre cele mai puternice din 
lume.

La floretă masculin, altă 
armă care a revenit unui com

ponent al lotului reprezentativ 
(Liviug Buzan de la Steaua), 
datele problemei au fost însă 
altele, pentru că au absentat 
din concurs majoritatea tineri
lor selectionabili. doi dintre ei 
(Borșodj șj Eder) necalificîn- 
du-se din faza anterioară (!?), 
iar alti doi (File si Costa, can
didați autorizați la titlu) fiind 
reținuți la Satu Mare ne mo
tive școlare. Oare aceștia din 
urmă nu-și puteau rezolva din 
timp situația, pentru a putea 
onora cu responsabilitate fi
nala campionatului national si 
a „Daciadei" ? Federația de 
specialitate și forurile locale 
trebuie, credem noi. să trasă 
concluziile de rigoare pe mar
ginea acestei absențe.

Două mențiuni speciale pen
tru floretă masculin : seriozi
tatea cu care tînărul Romică 
Molea (C.T.A.S.) privește pro
pria sa pregătire (creșterea sa 
este marcantă) si neseriozita
tea cu care Z. Husti. de la 
Steaua (regresul său este evi
dent) abordează performanta.

Două frumoase surprize la 
floretă — trei dinamoviste (Au
rora Dan, campioană. Georgeta 
Beca, loc 2, și Cornelia Che- 
laru, 4) în semifinale, si doi 
sportivi de la Progresul ne 
podium (Eugen Roșu, loc 2. și 
Florin Nicolae, 3) — subliniază 
atît meritele si pregătirea in
dividuală ale respectivilor per
formeri. eit si slăbiciunile de 
moment ale unora dintre com- 
nonentii loturilor reprezenta
tive. VALOAREA FĂRĂ 
MUNCĂ (și invers !) NU A- 
DUCE REZULTATELE SCON
TATE. Fapt dovedit pregnant 
Si la sabie, unde experimenta
tul Cornel Marin, de la Steaua, 
(pînă nu de mult titular în e- 

chipa națională...) și-a depășit 
adversarii printr-o maximă 
mobilizare, prin atentia acor
dată pe planșă numai si nu
mai asaltului. De ce oare. însă, 
sabrerii noștri fruntași proce
dează așa doar din... cînd in 
cînd ?

Așadar, la aceste finale s-a 
înregistrat un scor egal între 
actualii si foștii selectionabili. 
fiecare obținînd cite două tit
luri.

„SIMPOZIONUL NATIONAL DACIADA"
(Urmare din pag I)

schimb de experiență între spe
cialiștii din cadrul acestui do
meniu de activitate, precum și 
un prilej de îmbogățire a fon
dului de idei, căi, forme și 
mijloace prin care „Daciada" 
să capete noi dimensiuni și noi 
cote de calitate. Sinteza acestor 
însemnate contribuții va fi, 
fără îndoială, încorporată con
cluziilor prilejuite de „Simpo
zionul național "Daciada"", ale 
cărui lucrări se vor desfășura

în plen și în cele șase sec
țiuni, pe baza unui mare număr 
(peste 220) de intervenții, co
municări, rapoarte și referate 
de specialitate.

Este de așteptat ca dezbate
rile din cadrul „Simpozionului" 
să consolideze și mai puternic 
baza științifică a marii com
petiții sportive naționale, să 
probeze că „Daciada" reprezintă 
un sistem național de educație fizică și sport, cuprinzînd în
treaga activitate practică, teo
retică, metodologică, științifică,

educativă, medicală, pedagogică, 
intr-un cadru unitar și spe
cific mișcării sportive din 
România socialistă. După cum 
este de așteptat ca propunerile 
de perfecționare a acestor în
treceri, reieșite din dezbateri, 
să fie ât mai grabnic anali
zate și aplicate în practică, în 
organizarea și desfășurarea 
„Daciadei", să orienteze cu și 
mai multă claritate și să sti
muleze în și mai mare măsură 
activitatea viitoare a tuturor 
celor cărora le revin răspun
deri în acest domeniu, între
gului activ al mișcării noastre 
sportive. ,

STEAUA-FARUL Șl DINAMO -GRIVIJA
DOUA MECIURI „HUI"

ROȘIE, CINE
STE

Astăzi ia sfirșit ediția cu nr. 
68 a campionatului national de 
rugby. Ultima etapă (a l«-a) pro
gramează cel puțin două meciuri 
„tari" : Steaua — Farul Constan
ța șl Dinamo — Grivița Roșie. Și 
chiar dacă pozițiile din clasament 
sînt de pe acum fixate.— și ele 
nu mai pot fl schimbate — Întâl
nirile prezintă pentru iubitorii 
sportului cu balonul oval un 
mare interes, deoarece în cele 
două partide vor evolua majorita
tea rugbyștilor fruntași, compo
nent! al echipelor reprezentative. 
Medul de pe stadionul din șos. 
Ghenoea prezintă un plus de in
teres, pentru că aici se vor acor
da rugbyștilor echipei Steaua tri
courile de campioni. Iată alătu
rat și clasamentele la zi.

SERIA I
L STEAUA 17 15 1 1 464-137 48
X Dinamo 1T7 IE 2 3 348-127 43
3. Farul Iff 11 2 4 388-li23 41
4. Gr. Roșie 17 8 2 7 181-139 35
5. CSM Sibiu 17 8 1 8 191-260 34
6. Poli Iași 17 6 1 10 160-233 30
7. St. Baia M. 17 6 1 10 91-221 30
8. St. Ptș. 17 6 0 Itt 153-246 29
9. Gloria Arad 17 5 0 12 1-24-367 27

16. Bulim. Bîr. 17 3 0 14 115-360 23
SERIA A H-a

L RAPID BZ. 17 M 0 8 220-110 45
X Sp. stud. 17 13 0 4 270-134 43
3. CSM Sv. 17 10 0 5 284- 92 41
4. Poli Tmș. 17 10 0 7 223-145 37
5. MG Olimpia 17 10 0 7 134-118 37
6. „U“ Cj-Nap. 17 7 0 10 219-224 31
7^ TC Ind. Năv. 17 7 0 10 153-166 31
8. Mllcov FCȘ. 17 6 0 H 141 225 29
9. Metal. Cugir 17 4 0 13 109-177 25

Gloria Buc. * 17 2 0 16 84-477 20
) penalizată CU 1 P. pentru O

neprezentare.
PROGRAMUL ETAPEI A XVIII-a ȘI ARBITRII

DINAMO — RC GRI VIȚA1 ROȘIE (în tur î 12—12) 
stadion Olimpia ora 10, arbitru : Gh. Huștiu (Buc.) 
STEAUA — FARUL CONSTANȚA (15—15) 
stadion Steaua ora 16, Th. Witting (Buc.)
ȘTIINȚA CEMIN — GLORIA PTT ARAD (6—3) 
stadion Ferneziu ora 11, Șt. Rădulescu (Buc.) 
ȘTIINȚA — CSM SIBIU (3—11) 
stadion Știința ora 14,30, V. Chirondojan (Constanța) 
RULMENTUL — POLITEHNICA IAȘI (4—15) 
stadion Rulmentul ora 16,30, Gh. Bticur (Buc.)

Seria a Il-a
GLORIA — SPORTUL STUD. CONSTRUCȚII (0—49) 
stadion Mecanică Fină ora 15, P. Barbu (Buc.) 
POLITEHNICA — TC IND. NĂVODARI (9—13) 
stadion 1 Mai n ora 9,30 FI. Tudorache (Buc.) 
C.S.M. — RAPID CHIMIA BUZĂU (0—3) 
stadion Unirea ora 9,30, P. Soare (Buc)

Cluj-Napoca : UNIVERSITATEA 16 FEBR. — M.G. OLIMPIA (3—9) 
stadion V. Babeș ora 11, Gh. Rășcanu (Timișoara)

“ ' MILCOV — METALURGISTUL CUGIR (9—10)
stadion 23 August ora 17, Al. Pavlovici (Buc)

București :

București

Baia Mare :

Petroșani
B triad :

București

Timișoara

Suceava

Focșani ;

IN EȘALONUL SECUND, LA POLO
La sfârșitul săptămînii trecute, 

la Oradea, s-a desfășurat turul H 
al campionatului divizionar „A“ 
la polo, seria a n-a. la care par
ticipă echipele C.S.U.-C.S.Ș, 1
București (antrenori Eugen Geor
gescu și Victor ștefan eseu), Pro
gresul Oradea (Ion Vidîcaru), 
C.S.Ș. Triumf București (Virgil 
Pleșca), Rapid Arad (Horta Ca- 
poteseu), Dinamo Victoria Bucu
rești (Dinu Popescu) și Mureșul 
Tg. Mures (Francisc Fiillop).

REZULTATE. Rapid Arad — 
Mureșul Tg. Mureș 6—6, Progre
sul Oradea — Dinamo Victoria 
București 9—6 C.S.U.-C.S.Ș. 1
București — C.S.S. Triumf Bucu
rești 6—6 ; C.S.U. — Mureșul 8—6, 
Rapid — Dinamo 9—5. Progresul — 
Triumf 11>—7 ; Triumf — Dinamo

In Sala

„TOP 12“

SUB SEMNUL

8—3,9—7, Progresul — Mureșul
C.S.U. — Rapid 7—7 ; Triiuimf — 
Mureșul 7—6, C.S.U. — Dinamo 
5—2, Progresul — Rapid 5—5 ; Di
namo — Mureșul 9—5, Triumf — 
Rapid 4—4, C.S.U. — Progresul 
8~7.

Clasamentul, după disputarea a 
două tururi, se prezintă astfel :

Tunul III al 
viziei ,,A“ la 
la Tg. Mureș 
iulie a.c.

1. C.S.U.-C.S.Ș. 1
2. Prog. oradea
3. CSȘ Triumf Buc.
4. Rapid Arad
5. Din. Vie. Buc.
6. Mureșul Tg. M.

polo va avea loc 
în zilele de 26—28

10 7 2 1 83-61 16
10 8 1 2 92-75 15
10 5 2 3 80-79 12
10 3 4 3 67-71 10
10 2 0 8 69-86 4
10 1 1 8 72-92 3

ai a D a Di-

„MEMORIALUL AUBEL ALBERT" 
LA SCHI ALPIN

Pe ghețarul din Valea Albă, de 
Ungă Bușteni, s-a desfășurat, zi
lele trecute (15—ie iunie) prima 
ediție a „Memorialului Aurel Al
bert", la schi alpin, in organi
zarea A.S. Caratmanul Bușteni. 
La întrecere au fost prezențl unii 
dintre cei mai buni schiori ai 
țării. Au avut loc curse de sla
lom special, încheiate cu urmă
toarele rezultate: senioare: 1. Li
liana Ichim (A.S.A. Brașov) 43,33 
3. Claudia Postolache (Dinamo 
Brașov) 43,42, 3. Adriană Macrea 
(C.S.Ș. Sibiu) 45,39 ; junioare • 1. 
Doris Bonfert (CJS.Ș. Sibiu) 47,30. 
2. Ecaterina Dinicu (Pionierul 
Lupeni) 49,51, 3. Codruța Căpitan 
(Pionierul Cluj-Napoca) 49,53 : 
seniori: 1. K Adorjan (A.S.A.) 
43,66, 2. V. Constantin (Dinamo) 
43,78, 3. C. Portik (Dinamo) 43.81: 
juniori: 1. A. Foiciue (Dinamo) 
43,53, 2. D. Focșeneanu (A.S.A.) 
<7,74, 2. Ct, Jitaru (Caraimanul).

ADMINISIRAflA DE STAI LOT O-PRONOSPORI INE0RMEA7Â
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi, miercuri 19 
iunie, va avea loc in București, 
în sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2, cu începere de la ora 16,30. 
Numerele câștigătoare vor fi ra
diodifuzate după cum urmează : 
la ora 10 pe programul H, la ora 
23 pe programul I, precum și a 
doua zi, tot pe programul L la 
ora 8,35.

Pentru partăciipanții care 
încă nu și-au procurat bilete la 
tragerea obișnuită LOTO de vi
neri, 21 iunie, îi informăm că 
mai au la dispoziție numai 
DOUA ZILE în care își mai pot 
juca numerele preferate !

• Duminică 23 iunie — O 
NOUA TRAGERE MULTIPLA 
PRONOEXPRES. în cadrul a 8 ex
trageri, în două faze, cu un total 
de 48 numere extrase, pârtiei pan- 
ții au posibilitatea de a obține 
autoturisme „DACIA 1300“, oiști- 
guri în bani și excursii în R. P. 
Bulgaria. Jurați din timp nume
rele dv. preferate Ml această a- 
tractivă traaere.

• In sprijinul jucătorilor la 
PRONOSPORT, publicăm progra
mul etapei de duminică 23 iunie:
1, A.S. Mizil — F.C. Constanța :
2. Partizanul Bacău — Prahova 
Ploiești ; 3. Metalul Mangalia — 
Oțelul Galați ; 4. C.S. Botoșani — 
Ceahlăuâ P. Neamț ; 5. Minerul 
Motru — Dinamo Victoria; 6. Me
talul București — C.S. Tîrgoviște; 
7. Flacăra Moreni — Unirea Ale
xandria ; 8. Carpați Mîrșa — Me
canică Fină Steaua București ; 
9. Industria sârmei — Strungul 
Arad ; 10. F.C.M. U.T.A. — Mi
nerul Cavnic ; 11. Armătura Za
lău — „U“ Cluj-Napoca ; 12. Mu
reșul Deva — Unirea Alba Iulia; 
13. C.S.M. Reșița — Olimpia Satu 
Mare.
• Cî ȘTI GURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 16 IUNIE : 
Cat. I (13 rezultate) 33 variante 
25% a 4 857 lei ; cat. a n-a : (12 
rezultate) 18 variante 100% a 1 102 
lei și 801 variante 25% a 275 lei ; 
cat. a III-a (11 rezultate) 225 va
riante 100% a 173 lei și 8 354 va
riante 25% a 43 let
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sporturilor „Dacia" din Buză

LA TENIS DE MASĂ

SELECȚIEI PENTRU
BUZĂU, 18 (prin telefon). 

Sala sporturilor „Dacia" din 
localitate găzduiește o impor
tantă competiție a tenisului 
de masă pentru cădeți, dotată 
cu „Cupa Buzăului", manifes
tare organizată în cadrul Anu
lui Internațional al Tineretului 
și care reunește pe cei mai 
buni 12 cădeți și cadete din 
țară.

Conform așteptărilor, prime
le tururi au fost dominate, în 
competiția fetelor, de către 
dubla campioană europeană 
Otilia Bădescu, iar în cea a 
băieților de Călin Creangă, 
medaliat și el la edițiile pre
cedente ale „europenelor" de 
cădeți. De altfel, întreaga com
petiție „Top 12“ (cum a mai 
fost denumită), o excelentă ini
țiativă a forurilor 
buzoiene, se desfășoară 
semnul disputei pentru 
în echipele cate vor 
peste puțină vreme la 
a X-a ediție a C.E. de 
Drept urmare, fiecare

sportive 
sub 

un loc 
evolua 
cea de 
cădeți, 
partidă

a purtat o încărcătură nervoa
să și emoțională deosebită, 
pretendenții la locurile frunta
șe arătîndu-se marcați, cu toa
tă experiența lor competițio- 
nală, de „miza" concursului.

Otilia Bădescu (C.S.Ș. 1
Spartac Buc.) a reușit să trea
că fără dificultate (2—0) de 
Antoanela Plăianu (C.S.M. Cj.- 
Nap.), Maria Bogoslov (C.S.Ș. 
Rm. V.), Daniela Mușetoiu 
(C.S.M. Buzău), Adriana Năs- 
tase (Juventus MILMC-IMGB), 
Emilia Ciosu (C.S.Ș. 1 Spartac 
Buc.), și Ana-Maria Miron 
(C.S.M. Cj.-Nap.), iar Călin 
Creangă (C.S.Ș. Sticla Bistrița) 
a obținut victorii cu 2—0 la 
Tiberiu Hetman (Gloria Arad), 
Daniel Ciocîrlie (Univ. Craio
va), George Ciubotaru (C.S.M. 
Buzău), Cristian Matei și Zol
tan Zoltan (ambii C.S.M. Cj.- 
Nap.) și cu 2—1 la Romulus 
Revisz (C.S.Ș. 2 STIROM Buc.).

Otilia Bădescu și Călin 
Creangă sînt liderii autoritari 
ai actualelor dispute, secon-

C

dați de Mari 
ana Năstase.j 
beriu Hetmal 
Daniel Ciocîr]

Pe ansambl 
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Alte rezulți 
se 2—1 cu 
Bogoslov, 2-1 
cu CoroianuJ 
Rășcanu, 2—-I 
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Emani

MOTOCROSIȘTII DE LA
„Cupa FJR.M.“ la motocros, 

competiție care probează forța 
seețill-or cu astfel de profil, în
trucât se alcătuiesc numai clasa
mente pe echipe, a continuat du
minica trecută cu întrecerile eta
pei a 2-a desfășurate pe traseul 
de la Tg. Mureș. în organizarea 
(bună) a Asociației sportive 
I.R.A. din localitate.

In program au figurat 4 clase, 
antrenorii aliniitnd la start tot 
ce au mai bun la ora actuală. 
Cu excepția clubului Steaua, care 
a prezentat la 3 din cele 4 clase 
echipaje formate din alergători 
valoroși și de forțe sensibil ega
le, restul secțiilor participante 
au contat pe un lider sau au 
apelat la improvizații. în acest 

stei’știi s-au impus clar 
la 250 cmc — seniori și 50 cmc — 
juniori, detașîndu-se în clasamen-

STEAUA SE DISTANȚEAZĂ IN
tul general după două etape.

tn pofida lipsei de omogenita
te a echipelor, cursele au 
totuși, apreciate de cei 1 
10.900 de B.pootatori, pentru 
motociclismul este, mal înt.îi 
toate, un sport prin 
individual. In cea mai 
tă cursă dta program, 
seniorilor, P. Titilencu 
Zărnești), afflat în evident progres, 
continuă să anime întrecerile. El 
a „ascuțit" la maximum duelul 
și așa destul de pasionant cu ste- 
listul E. Mulner, campionul țării, 
care a trebuit din nou să facă 
eforturi vizibile pentru a se im
pune. De asemenea, Titilencu îi 
solicită tot mal mult pe Al. En- 
ceanu, Al. Ilîeș și pe alțl moto- 
crosiști experimentați de care a 
început să se desprindă mai la 
fiecare cursă, in schimb, Ia ce-

fost, 
peste 

eă 
___ I de 
excelență 
taiportan- 
rezervată 
(Torpedo

>»
lelalte clase, 
încheiate, firi 
vizibile.
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general — 1J 
r. Brașov 26l 
nești 202 p, 
198 p, 5u Pq 
6. Electro S
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I CAMPIOANA

tori : Ionescu (Nica), Dascălu, 
Constantin (Pentelescu), Pralea 
(Spînu), Min« (Săniuță), Șoica. 
In încheierea reuniunii de

i. cu 
ivin- 
fost 

. In 
eana 
. fi

la

■'U. 
ena- 
byu- 

în
r 

ucă-

(Spînu), Mina 
în încheierea 
ieri Dinamo a depășit cu 3—0 
(10. 3, 7) pe Universitatea 
C.F.R. Craiova, care „si-a în
cercat norocul" numai în pri
mul set. Și. nereușind mare 
lucru, a scăzut replica, apelând 
în continuare la mai multe 
rezerve. In aceste condiții, 
campionii s-au folosit și ei de 
blazarea adversarilor pentru a 
roda rezerve, în sextetul Căta- 
Chițiga, Enescu, Gîrleanu, Pop, 
Vrincut, Gheorghe intrînd rînd 
pe rînd Bălan. Rădulescu, Dră- 
gușin și Rotar. De la învinși, 
doar Dumitru și Pascu au jucat 
bine. Partidele au fost arbi
trate corect de brigăzile : R. 
Farmuș — I. Covaci, CI. Mur- 
gulescu — C. Gogoașe, V. Du
mitru — N. Găleșeanu. în cla
sament: 1. Steaua 56 p (84:16), 
2. Dinamo 55 p (82:14), 3. Univ. 
C.F.R. 40 p (39:63), 4. Explorări 
39 p (36:64), 5, Tractorul 36 p 
(26:71), 6. Elcond Dinamo 35 p 
(31:70). Azi. tot în sala Rapid, 
marele derby Steaua — Dina
mo, precedat, de la ora 15, de 
partidele 
Tractorul 
C.F.R. —

Universitatea 
care

5AU DINAMO? Astăzi Diviziapunct
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Elcond Dinamo — 
și Universitatea 

Explorări.
Gheorghe DEDIU

APE LIMPEZITE
chipe care au ținut să respecte 
publicul și să s« respecte .: 
ele. furnizând un joo excelent, 
care nu o dată a ridicat fa pi
cioare ,.tribunele", cel mai fru
mos meci al turneului. A ciști
gat „Poli" cu 3—2 (—14, 10, —13, 
6, 7), dovedindu-se o echipă se
rioasă, unită, știind să-și onoreze 
firma. Sextetului ei de bază : 
Bugarschl, Czlk, Mîțu, Grădinara, 
Cionca, Orelt i s-au alăturat de 
data aceasta proaspeții absolven
ți Adrian Urzică (inginer me
canic) și Nicolae Groza (inginer 
constructor), care luni și-au sus
ținut cu succes examenul de stat. 
Duble felicitări celor doi sporti
vi ! De la Calculatorul s-au re
marcat : ion, Steriade și Ioni ți.

între 
știința 
C.S.M.

revenit, 
băimăreni-

pe

In ultima partidă a zilei, 
viitoarele divizionare „B“ 
Motorul Baia Mare și 
Caransebeș, victoria a 
du>pâ un joc slab, Lti______
lor, eu 3—1 (14, —12, 10, «). Re
marcați : S. Pop n, Szilaghl, Mare 
de la Învingători, respectiv E. Roi- 
ban și Iordan. Jocurile au fost 
bine arbitrate de : Al. Dnagomir 
— R. Virgil, V. Arhire — £.

Pitaru — N. Dobre. In 
7. „Poli- 49 p (67:47),

Mendel, C. 
Clasament :
8. C.S.M.U. « 'p (66:51), ». C.S.U. 
«5 p (63:48), 10. Calculatorul 45 p 
(63:49), IA. Știința Motorul 42 p 
(58:60), 12. C.SJJ. 30 p (23:85). 
Azi. ultimele partide : C.S.M. — 
C.S.U.. Calculatorul — Știința 
Motorul șl C.S.M.u. — „Poli".

Modesto FERRARINI
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• PROMOVATE IN DIVIZIA 
„B*4 (m). Sîmbătă s-a Încheiat,
în sala Agronomia din Capitală, 
turneul final al campionatului de 
calificare pentru Divizia ,,B“ de 
volei Om). După 5 zile de între
ceri, de slab nivel tehnic și unele 
rezultate-siuirpriză, dreptul de a 
activa din sezonul viitor în ,,B“ 
l-au obținut echipele Vulcan 
București (neînvinsă), Spartacus 
Brăila și Gloria Tulcea. (Iulian 
COSUNIU, coresp.).

I
I
I
I

ÎNAINTE de derby...
HANDICAPURI

I
I

Numai mânjii mai p-ot alerga în 
curse-gruipă, necunoscflndu-'li-se, 
decât vag, valoarea. Sânt cai de 
doi ani care au debutat foarte 
slab (peste 2 min./km). Să fie 
oare o generație care nu vrea 
să promită ? Cine să fie de vină? 
Hrana, antrenamentul.*. ? Unii 
mai au, la a 3-a alergare, sclipiri. 
Iapa Stînca (Dumitru Mihai) a 
câștigat, sîmbătă, cursa I, cu 
1:88,5, fiind cu 6 sec. mai bună 
decât în alergarea precedentă. 
Aceștia sânt debutantii, coboară 
la a 3-a cursă, sub 2 min. Este 
și nu este o promisiune.

Dar, să revenim la caii de 
ani. Văzîndu-1 pe Verigariu (G. 
Tănase) pe 2200 m, în alergarea 
a 6-a a reuniunii hipice — cursă 
câștigată de Fidelio (T. Marines
cu) —, frumos, mândru, fără ga
lop, neforțat de driver, evident, 
necerîndu-1 tot ce poate da, cre
dem, că in „Premiul de încerca
re* va fi printre favoriti. Sâmbă
ta viitoare se va hotărî dacă va 
rămâne șl printre favoiriții cursei 
de derby, la concurentă serioasă 
cri Bon sau cu Roșcovan, sau 
cu... Credem în surprize, așa 
cum am crezut mult timp în Per- 
jar, așa cum credem că o cursă 
nu-i niciodată câștigată dinainte, 
niciodată pierdută, așa cum a 
demonstrat Melin (N. Nicolae) în 
„Premiul Cra ova*. decarf eîrd- 
se prin galop fd’tn <?enm>, pe l:n; a 
de sosire și oferindu-i lui Cochet 
(S. Ionescu) locul I. A-cesta este 
trapul, chiar dacă nu vrem 
acceptăm galopul trăpașilor.

4
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începută la 2 septembrie 
1984, eu mai bine de 8 luni 
în urmă, întrecerea maraton a 
campionatului Diviziei »A“ se 
încheie astăzi, «find iubitorilor 
fotbalului un răspuns complet 
și definitiv la întrebările-cheie, 
care, pe mulți dintre ei, i-au 
frământat chiar de la startul 
acestei importante competiții :

L Care i 
oană ?

2. Care ' 
drept de t 
europene î

3. Care vor fi ocupantele 
locurilor retrogradante. 16. 17 
și 18?

La prima întrebare, campio
natul a răspuns mai demult, 
titlul de campioană fiind acon- 
tat, de o bună bucată de vreme, 
de Steaua. în lupta pentru ob
ținerea titlului, purtată cu Di
namo, principala ei urmări
toare, formația din Ghencea a 
deținut un avantaj consistent, 
așa încât înfrîngerea suferită 
la Craiova, în penultima 
„rundă", nu i-a pus în pericol... 
cununa de lauri, pe care o 
va primi, astăzi, în fața nu
meroșilor și entuziaștilor ei su
porteri, după consumarea me
ciului cu S.C. Bacău.

O dată cu desfășurarea pen
ultimei etape, s-au lămurit, 
pare-se, lucrurile și in privința 
locurilor următoare pe podium : 
2 și 3, poziții care — pentru 
mersul înainte al fotbalului — 
au încetat, demult, să însemne 
o simplă recompensă platonică. 
Conferind drețit de participare 
într-una din prestigioasele conf- 
petiții europene. Cupa U.E.F.A.. 
ea oferă ocupantelor lor, res
pectiv Dinamo ?i Sportul stu
dențesc, posibilitatea de a-și 
confirma și de a-și ameliora 
potențialul valoric ia contactul 
cu unele dintre cele mai bune 
formații de peste hotare. Chiar 
și programul „rundei* de astăzi 
plgâeain favoarea ordinii de 
mai sus, Dinamo primind, pe 
propriul teren, replica echipei 
F.C. Baia Mare, in timp ce 
Sportul studențesc efectuează 
deplasarea la Rimnicn Vîlcea.

Deținătoarea locului 4, Uni
versitatea Craiova, va evolua, 
anul acesta, lntr-o competiție 
europeană grație rezultatelor 
înregistrate, recent, în semifi
nalele „Cupei României*. în
vingătoare în una dintre ele, 
în dauna Politehnicii Iași, e- 
chipa craioveană își va disputa 
finala cu formația campioană, 
Steaua, și, indiferent de re
zultatul meciului de pe marele 
stadion bucureștean, Ia 23 iu
nie, Ștefănescu și coechipierii 
săi vor juca, în toamnă, în 
Cupa Cupelor. Este un obiectiv
— această nouă participare a 
craiovenilor într-o cupă euro
peană — cu beneficiu, în ul
timă analiză, și pentru echipa 
noastră națională, care își vede 
valorosul nucleu de internațio
nali (o realitate sprijinită și 
pe acest foarte proaspăt 5—2 
administrat Stelei) menținut în 
priza performanței înalte.

Ultima întrebare — din 
3, referitoare la „zona de
— s-a dovedit a fi și_

1 mai grea, din moment ce 
. punsul exact îl așteptăm,

chiar
| ultima _ _ _ ___ ___

lonat competiția ; UN RAS-
I PUNS AMINAT PINA IN UL- 
I TIMA 

dintre
r sumată duminică, mai precis

echipă va fi campi-

vor fi formațiile co 
participare in cupele

cele 
foc" 
cea 

răs- 
. . . iată,

de la etapa de astăzi, 
din cele 34 care an ja-

CLIPA din cauza unuia 
rezultatele rundei con-

să

Elena ȘTEFĂNESCU

I
I
I
I
I
I

„TROFEUL FAIR-PLAY
SPORTUL"

1—3. A.S.A. Tg. Mureș 
„Podi" Timișoara 
F. C. Olt
F. C. Bihor
Univ. Craiova 
F. C. Baia Mare 
Rapid
Gloria Buzău 
Sportul studențesc 
F.C.M. Brașov 
S. C. Bacău 
Dinamo
F. C. Argeș 
„Poli" Iași 
Chimia
Steaua
Corvinul

13. Jiul

4.
5. 

6—7.

195 p
195 p
195 p
180 p
165 p
100 p
160 p
155 p
145 p
140 p
130 p
120 p
116 p
110 p
105 p
85 p
65 p
10 p

cel înregistrat la Petroșani, 
unde formația gazdă s-a văzut 
fa> neplăcuta postură de a „a- 
lerga“ după un egal pînă în 
final de partidă. Acest singur 
punct pierdut de Jiul, sau, dacă 
vreți, câștigat de Chimia Rm. 
Vîlcea, menține pe jar, astăzi, 
în ultima „rundă", nu mai pu
țin de 5 (încă) divizionare „A" : 
S.C. Bacău (cu —6, la „ade
văr"), F.C. Olt (-4), Jiul (—6), 
Chimia Rm. Vîlcea (—5) și F.C. 
Baia Mare (—8). O cercetare, 
fie ea și in grabă, a progra
mului lor în această ultimă e- 
tapă a campionatului (F.C. Olt 
— F.C.M. Brașov, F.C. Argeș — 
Jiul, Dinamo — F.C. Baia Mare, 
Steaua — S.C. Bacău și Chi
mia Rm. Vîlcea — Sportul stu
dențesc) lasă să se înțeleagă 
că fiecare dintre cele 5 poate 
să încheie la —6 în clasamen
tul adevărului. Ar fi pe cit 
de interesant (intervenind, ho
tărî tor, golaverajul !?!), pe atit 
de greu de realizat. Invitîn- 
du-vă la o recitire a progra
mului de etapă — cu clasa
mentul în față — vă lăsăm 
pe dv., stimați cititori, să le 
calculați șansele. Veți fi, poate, 
tentați să spuneți : „Ferice 
de... Politehnica Iași, ea * 
"Scăpat, mai devreme

• Dumin.că dimineața, trei 
jucători craiovenl (Irimescu, 
Negrilă și_ Ungureauu) 
susținut 
Toți trei 
devenind 
și succes 
banca de 
din Tg. 
portarul 
trei debutanți : Albu (care a 
și intrat în min. 62, în locul 
lui Fanici, lăslnd o bună im
presie), Szakaci, Doboș. Toți 
crescuți In pepiniera iul 
A.S.A. Excelenta și curajoasa 
politică de creștere a tineretu
lui continuă în asociatia-eta- 
lon din Tg. Mureș (președin
te : C. Cacovean, antrenori I. 
Czako șl M. Kiss, antrenor 
la tineret Mihai Honea). • 
Aplauze pentru Muntean.u I, 
intrat In formația Sportului 
studențesc în min. 78. Ele re
prezentau aprecierea pentru 
corecta atiudine a acestui 
jucător oare n>u se plînge de 
condiția de... rezervă (cum 
fac mulți aflați în situația 
lui), ci este totdeauna la dis
poziția antrenorilor cînd a- 
oeștia fac apel la el. • Ior- 
gulescu, accidentat, n-a putut 
juca fa partida cu A.S.A. El 
a fost însă un adevărat al 
treilea... antrenor, participând 
activ la conducerea, de pe 
margine, a echipei. Să fi și 
început internaționalul bucu
reștean ucenicia de antre
nor ’... • După performanța 
realizată cu o săptămână In 
urmă la București (2—2 cu 
Steaua), puțini dintre supor
terii echipe; F. C. Bihor își 
puteau închipui că ea va 
pierde meciul de pe propriul 
teren cu Dinamo. Și totuși, 
așa s-a fcrtîmplat. Vizibil a- 
fectat de acest eșec, preșe
dintele clubului orădean, Ro
meo Pașcu, se arăta totuși 
convin^ că echipa sa are ca
pacitatea * 
prtntr—un 
zultat pe 
tapă, la 
Bacău a 
ctal cu F.C.

și-au 
Examenul de stat, 
l-au trecut ou bine, 

ingineri. Felicitări 
in activitate. ® Pe 
rezerve a formației 
Mureș, alături de 

Naște, trei juniori,

Gheorghe NICOLAESCU

de a se reabilita 
joc bun și un re- 
măsură in ultima e- 
Timișoara. • S. C. 
kiptat mult în me- 

_ Olt. A vrut să 
convingă, din nou. că nu me
rită să retrogradeze. Și o re
priză a jucat foarte bine și 
numai ratările și neșansa au 
împiedicat-o să conducă cu 2

sau 3—0 în primele 6 minute. 
De la meciul ou Dinamo, mai 
ales de atunci, S. C. Bacău 
joacă bine și regretele sînt cu 
atît mai mari cînd vine vorba 
de comportarea din toamnă, 
de punctele risipite... © De 
la F. C. Olt au lipsit Bălăci, 
Turcu, M. Zamfir, Soroban. 
Ni s-a spus că erau în exa
mene. Și fără ei, echipa a j-u- 
cat bine, mal ales după pau
ză. O mare carență, însă, a 
împiedicat-o să înscrie : ine
ficacitatea. în tot meciul, F.C. 
Olt a avut la activ doar 4 
șuturi și nici unul pe poartă!
• 17—0 (și nu 12—0) a fost
raportul de eomere din me
ciul de la Bacău. 17 cornere 
fără... roade, executate ste
reotip : Șoiman împingea ba
lonul o jumătate de metru, 
venea * •-- - - - •
centra,
privea. Și așa se întâmpla .și 
pe partea cealaltă. Doi jucă
tori pentru o... simplă cen
trare !?! • Brașoveanul
Bența a marcat superbul gol 
al victoriei în meciul cu Cor- 
vinul, cu un „șut... brazilian*. 
După aceea însă, în*r-o fază 
în care a ajuns cu doi ad
versari în față, s-a urcat cu 
ambele picioare pe minge, 
vrînd să-i ironizeze. Gest ne
sportiv, sancționat de arbi
trul I. Igna, care i-a arătat, 
prompt și meritat, cartonașul 
galben jucătorului brașovean.
• Mărginean, fundașul cen
tral de marcaj al Corvin ului, 
l-a anihilat într-o bună mă
sură pe ,spiridușul“ Văidean, 
vîrful de atac al echipei 
F.C.M. Brașov. Trebuie să 
spunem însă că Mărginean 
n-a folosit decît rareori mij
loace ’
cînd 
dean, 
fiind 
tonaș 
sențe
pe stadionul Giulești : Stan
ca și Moiceanu, Rada șl Pa
ras chiv — pentru cumul de 
cartonașe galbene, Nica și 
Jurcă — accidentați. Intere
sant de subliniat faptul că 
înlocuitorii lor, jucători tineri 
(Pîrvu, Neamțu. Pană. Ghea
ră. Damaschin II) n-au deza
măgit, evoluînd bine.

...SI GAZON

fundașul Andrieș și 
în timp ce Șoiman

regulamentare atunci 
l-a deposedat pe Văl- 
faulturile lui repetate 

sancționate cu un car- 
galben. • Multe ab
ia startul partidei de

ARBITRII ETAPEI DE MIINE A
(Arad), Chimica Tîrnăveni — Gaz 
metan Mediaș : P. Buhalăa 6Gh. 
Gbeorghiu-Dej), Dinamo Victoria 
București — Autobuzul București: 
Al. Ganea (Slobozia) — stadionul 
Dinamo, Flacăra Autom. Moreni— 
LP. Aluminiu Slatina : C. Teodo- 
rescu (Buzău), Tractorul Brașov— 
LMJLS-A. Si. Gheorghe : G. 
Vodă (P. Neamț).

SERLA A m-a : Gloria Reșița— 
Aurul Brad : D. Bolintiș (Bucu
rești), Strungul Arad — C.F.R. 
Tiznișaara : M. Pencea (Roșiori), 
Unirea Alba nit ta — ind. sîrmei 
C. Târzii ; I. Morara (Cimpina), 
Mureșul Explorări Deva — Mine
ral Cavnic : M. Ștefănoiu (Tg. 
Jiu). Armătura Zalău — C.S.M. 
Reșița : D. Petrescu (București), 
Olimpia Satu Mare — Minerul 
Lupeni t P. Balaș (București), Sti
cla Arieșul Turda — Metalurgis
tul Cugir : P. Cadar (Brașov), 
Gtoria Bistrița — F.CM. U.T. 
Arad : M. Berean (București), 
„U” Cluj-Napoca — Avântul Re
ghin ; I. Biră (Agnita).

Șl A DIVIZIEI „C"
SEB1A I : ILceral Gura Humo

rului — EZectro Luceafărul Bo
toșani : C. VasOe (Focșani), Be
tonul Săvinești — Explorări am- 
puîung Moldovenesc : D. Urme? 
(Brăila), Celuloza Bradul Roz- 
nov — Electro Șiretul Bucecea : 
G. Păiș (Galați), Mineral Vatra 
Dome: — Tepro Iași ; C. Linbam 
(Baia Mare), AAA. Ctmpuiung — 
Șiretul Pașcani : L. Jakah «3uj- 
Napoca), Constructorul Iași — 
Cetatea Tg. Neamț : A Cioarec 
(Galați), Carpați GMănesti — Me
talul Rădăuți : S. Damian (Co- 
mănești). Zimbrul Șiret — Avfa- 
tul Frasin : C. Bellci (Vaslui).

SERIA A n-a : Minerul Comă- 
nești — Aripae Bacău ; M. Calls- 
tru (Botoșani), Foresta Gugești— 
C.S.M. Borzești ; S. Costiue (Și
ret) , Unirea Negrești — Inter 
Vaslui : I. Dumitru (Buzău), Tex
tila Buhuși — Petrolul Moineștl î 
P. Voicu (Buzău). Letea Bacău — 
Victoria Tecuci : G. Iulian (Brăi
la), Viticultorul Panciu — Con
structorul Flacăra Odobești ; S. 
Dinița (Oltenița), Mecanica Vas
lui — Chimia Mărășești : G. Gro
zava (Gura Humorului), Lamino
rul Roman — Luceafărul - -
V. Roman (Ploiești).

SERIA A IlI-a : Avântul 
I.M.U. Medgidia : M.
(Iași), Laminorul Viziru 
greșul Isaccea : **
(Giurgiu), Chimpex 
Arrubium Măcta : 
(București), Ancora 
Chimia Brăila : L.
Neamț), S.N. Tuflcea 
Constanța : V. Sîmion 
Petrolul Ianca — Delta 
P. Toma (Scăieni), Cimentul Med
gidia — Voința Constanța ; T. 
Badea (București), Marina Man
galia — D.V.A. Portul Galați : G. 
Căinează (București).

SERIA A IV-a : Dunărea Călă
rași — Carpați Nehoiu : V. Ce- 
nușe (Constanța), S.N. Oltenița — 
Ch'mia Victoria Buzău • A. An- 
gheie (Focșani), Victoria Lehliu— 
I.C.P. Bolinrtin : M. Po-oviel (Tul- 
cea), A.S.A. Buzău — Olimpia 

I Slobozia : R. Zlăvog (Iași),

Adjud :

V.

Matca—
Tîmuș 

— Pro- 
Botescu

Constanta — 
G. Bfldea 
Galați — 

Enache (P.
Portul 

fBuzău). 
Tulcea :

LS.CJ.P. Uimeai — Constructorul 
TCIAZ Giurgiu : V. Săptinara 
(Constanța), Unirea Slobozia — 
Victoria Ttadărel : D. Gheorfi 
(București). Rapid Fetești — Vii
torul Oiimoei : M. Petrescu 
(Brătia), Petrolul Berea — Meta- 
)ul Buzău : M. Crapă (Iași).

SERLA A V-a : I-CS-LM. Bucu
rești — Carpați Sinaia : G. Pirvu 
(Constanța). Minerul Filipești — 
Flacăra roșie București : A. Dinu 
(Pitești), LUPS. Chitila — Teh- 
nometai București : S. Petrică 
(Craiova). Aversa București — 
Avicola Crevedia ; S. Hulea (Te- 
cuci), Petroiui Băicoi — Danu
biana București: F. Toader (Ale
xandria), Chimia Brazi — Lucea
fărul București : D. Morari (Bra
șov), Poiana Câmpina — Mecon 
București : V. Voicu (Câmpulung), 
Abatorul București — Sportul 30 
Decembrie : A. Mițaru (Rm. VH- 
cea), Viscofil București stă.

SERIA A VI-a : Știința Drăgă- 
nești Olt — Metalul Alexandria : 
G. Liebhardt (Sibiu), Dunărea 
Venus Zimnicea — Electronistul 
Curtea de Argeș : V. Băleanu 
(Drobeta Tr. Severin), Progresul 
Corabia — Textila Roșiori : A. 
Crăciun (București), Chimia Gă
iești — Metalul Mija : D. Tapelea 
(Craiova), Rova Roșiori — Elec
trica Titu ; S. Sasu (Sinaia), Da
cia Pitești — Cimentul Fieni : C. 
Florea (București), Recolta Stoi- 
cănești — Sportul muncitoresc 
Caracal ; F. Modîrjac (Craiova), 
Muscelul’ Câmpulung — Chimia 
Tr. Măgurele : T. Bușe (Bucu
rești).

SERIA 
eleni — 
Niculae _______ _ ____
TCI Craiova — Forestierul Bă- 
benl : V. Dascălu (București), Ar
mătura Strehaia — C.F.R. Cra
iova : T. Tuiu (Caransebeș), Pan
durii Tg. Jiu — Metalurgistul 
Sadu : V. Stanca (Orăștie), Elec- 
troputere Craiova ■— Jiul Bovi- 
nari : I. Crețu (Siat'na). Dunărea 
Calafat — Progresul Bă’tești : V. 
Pona (Slatina), Viitorul Drăgă- 
șani — A.S A Victoria Craiova:

A Vil-a ; Petrolul Ti- 
Metalul Rm. Vîlcea : C. 
(Pitești), Constructorul 

Forestierul

DIVIZIEI „B"
C. Dumitrescu (București), Die» 
na Orșova — Mecanizatorul si
mian : G. Muntear.u (Arad).

SERIA A VIII-a : Victoria
Ineu — Minerul Moldova Nouă ; 
F. Bereczki (Salonta), U.M. Timi
șoara — C.F.R. Victoria Caranse
beș ; L. Farago (Oradea), Rapid 
Arad — Metalul Bocșa : P. Lizak 
(Satu Mare). Obilici Sinmartinul 
Sîrbesc — Metalul Oțelu Roșu 1 
S. Catană (Drobeta Tr. Severin), 
Minerul Oravița---- Un,rea Tom
natic : I. Muschici (Drobeta Ta 
Severin), C.S.M. Caransebeș — 
Șoimii Strungul Lipova : D. Dan- 
ciu (Alba Xulia), Unirea Sînilico- 
laul Mare — C.S.M. Lugoj : L 
Pușcaș (Petroșani), Minerul Ani
na — C.F.R. Arad ; D. Curcă 
(Tg. Jiu).

seria A IX-a : Constructorul 
Satu Mare — Olimpia Gherla ; M. 
Matei (Baia Mare), Minerul Sun- 
cuiuș — Unio Satu Mare : C. 
Costinescu (Bistrița), Oțelul oraș 
dr. P. Groza — Unirea Valea Iul 
Mihai ; I. Popa (Timișoara), Mi
nerul Sărmășag — Înfrățirea Ora
dea ; C. Kovacs (Tg. Mureș), Oa
șul Negrești — Someșul Satu 
Mare : G. Negrea (Bistrița), Re
colta Salonta — Minerul oraș dx. 
P. Groza : P. Herghelegiu (Boc
șa), Victoria Cărei — Silvarăa 
Cehu Silvaniei : N. Grigorescn 
(Timișoara), Voința Oradea — Chi
mia Tășnad : A. Glaser (Arad).

SERIA A X-a t CHIMFOREST 
Nâsăud — I.S.S.M. Sighet: V. 
Mocanu (Sf. Gheorghe), Lăpușul 
Tg. Lăpuș — Minerul Rodna : R. 
Abraham (Zalău), Oțelul Reghin— 
Metalotehnica Tg. Mureș • C. Pe
tre (Mediaș), Cuprom Baia 
Mare — Minerul Baia Borșa ; V. 
Bălăneanu (Alba lulia), Energia 
Prundul Bîrgăului — Minerul 
Băluț : L. Sălăjean (Satu Mare), 
Bradul Vișeu — Mureșul Luduș: 
V. Stan (Gherla), Eleclrotoh-rtiea 
Tg. Mureș — Minerul Bălța: A. 
Vaida (Odorhei), C.I.L. Sighet — 
Minerul Baia Sprie j S. BîțU 
(Gura Humorului).

SERIA A Xl-a : Minerul Paroâ 
șenl — Dacia Orăștie : E. Rîmni- 
ceanu (Rm, Vîlcea), Timavele 
Blaj — Soda Ocna Mureș : V. 
Havasi (Arad), Metalul Sighișoa
ra — Victoria IRA duj-Napoca ' 
G. Balasz (Făgăraș), Steaua C.F.R. 
CSuj-Napoca — Unirea Ocna Si
biului : Z. Szilaghi (Satu Mare), 
Inter Sibiu — Metalul Aiu-d: R 
Coman pHrgoviște), IMTX Agni-t 
ta — Mecanica Alba Tulia S Vi 
Constanda (Brașov), Minerul Cer
te) — Victoria Călan ; I. Galiș 
(Oradea), Mecanica Orăștie — 
Minerul Știința Vulcan : M, Bă- 
dici (Caracal).

SERIA A XH-a î I.C.I.M. Bra
șov — Viitorul Gheorgheni : G. 
Gae (Doicești), Unirea Cristuira 
Secuiesc — Celuloza Zămești : 
C. Negru (București), Mureșul 
Toplita — Utilajul Făgăraș : D. 
Bara (Tg. Mureș), Minerul Bă
lan — Progresul Odorhei : G. De
niei (București), Minerul Bara- 
olt — Textila Prejmer: I. Gri- 
gore (București), Nltramonia Fă
găraș — Metrom Brașov : L Su- 
ciu (Cluj-Napoca), Electro Sf. 
Gheorghe — Metalul Tg, Secu
iesc : I. Marin (București), Mo
bila Măgura Codlea — Precizia 
Săcele : C. Maciuc (București), 
Cimentul Hoghiz stă.——
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ECHIPA ROMÂNIEI EVOLUEAZĂ
ÎN GRUPA SEMIFINALĂ Atlcfi români in întreceri peste hotare DIN ȚĂRILE

STEINBACH, 18 (prin telefon). 
Victoria echipei noastre cu 35—20 
(20—14) asupra Japoniei a fost 
realizată prin punctele marcate 
de Dumitru 9, Flangea 9, Ber
bece 5, Mocanu 4, Petre 4, Po
rumb 3 și Ghimeș 1. A fost un 
meci frumos, in care handbaliștii 
români au alternat atacurile po
ziționale cu combinații spectacu
loase, încheiate cu aruncări ex
trem de puternice. Ei au folosit 
Îndeosebi forța interilor, nestin- 
jeniți în aruncări de blocajul ja
ponezilor. Adversarii au prestat 
un joc iute, dar uneori, cum a 
fost în repriza a n-a, steril. Ai 
noștri au primit atitea goluri 
pentru că au comis multe greșeli 
în apărare, datorită unor mo
mente de neatenție, de superfi
cialitate. Cu acest joc reprezen
tativa Românie’ a ocupat, neîn
vinsă, primul loc în grupă, al 
cărui clasament arată astfel :

1. ROMANIA
2. s.U.A.
3. Japonia
4. Italia

3—3—0—0 97-54 6p.
3—1—1—1 61-75 3
3—1—0—2 65-80 2
3—0—1—2 64-78 1

Două mari surprize în prelimi
narii : calificarea Algeriei în 
dauna Franței, finalistă a C.M. 
din 1981. și cea a Coreei de Sud, 
care a eliminat Bulgaria. Cele 
două grupe semifinale sînt alcă
tuite din : România și Iugoslavia 
(cu cite 2 p), S.U.A. și Coreea de 
sud (ambele Op) — SERIA „A*; 
U.R.S.S. și R.F. Germania (cu 
die 2 p), Algeria și Polonia (am
bele Op) — SERIA „B-. Progra
mul semifinalelor. miercuri :

BOGAT 
PROGRAM

CARNET EXTERN LA 3 CENTIMETRI
DE GRANIȚA CELOR 18 METRI..>

COMPETIȚIONAL 
LA TIR

Trăgă'XMli noștri truntași au 
In aceste zile o bogată activitate 
competi țională. Ei participă la 
o seri? de întreceri in țară și 
peste notare, la toate genurile de 
arme (glonț, pușcă de visătoare, 
precum și la are).

Tintașii cu pușca de visătoare 
participă Isceplnd de inline In 
orașul francez Antibes la Cam
pionatele europene de talere, la 
proba de skeet (talere lansate 
din turn) In concurs. la dispu
tele pe echipe și Individual, se 
vor ana L Toman. D. Buduru, 
A. Ciorba și C. Paraschiv, Iar ta 
individual junioare Ida Mihalu-

Arrașli au pleca* In Bulgarin 
unde, la Sofia, se vor întrece ta 
ediția 1965 a Campionatelor bal
canice. Sub conducerea antreno
rilor G Petrescu si AL Denes an 
făcut deplasarea Aurora Chin. 
Maria Prelipeean. Daniela Roba, 
Dorina Vrii eseu. L Călin. A. Ber
ks. v VeselovsU și I_ Sandor.

In București pe poligonul Tu
nari se va desfășura vineri șl 
simbâtă tradiționala competiție 
dotată cu .Cupa Sieaua". la care 
vor fl prezent! pe Ungă cei mai 
bun! tir.tasl români o serie de 
trăgători valoroși de ta cluburile 
militare Dukta Praga. T-S-K.A- 
Moscova Honved Budapesta. 
T.S.K.A. Sofia. A.S.K. Frankfurt 
Pe Oder s: Zawisza Bydgoszcz 
Se va concura la probele riasice 
de pcșcă liberă 3X48 f. pistol vi
teză șl pistol liber. Fetele se vor 
Întrece la pistol sport precum șl 
la pușcă standard 3X29 f (con
curs rezervat sportivelor ro
mi ne)

Zilele trecute a avut ioc pe 
stadionul Dinamo din Capitală un 
concurs cu caracter de verificare. 
Ia care au participat o serie de 
tintașl tineri și zonsserati. se
niori si juniori dintre care cfțiva 
au obținut rezultate bune. Ast
fel printre eej remarcat! au fi
gurat : Stela Cristea (Olimpia)
— 568 p ta pușcă standard 3X28 t 
Eva Olah (CLS.U. Brașov* 5» 5 
Si 383 p la ouscă M f culcat sL 
respectiv 40 f genunchi F. Crls- 
tofor (Steaua, I '.4S p ta pușcă 
liberă 3X40 t V. Sada (Steaua* 
596 c la pistol viteză. C. Clor 
(Metalul' si T. Bălan (Olimpia
— cite 565 p ta pușcă standard
3X20 f Iun lori șl Xiculina loslt 
(I.E.F.S.1 572 p la .standard*
3X20 t senioare. Dintre câștigă
torii probelor mai amintim pe 
Maria Macovei (Dinamo) 579 p 
la pistol standard și L Neagu 
(Dinamo' 558 p la pistol liber 
60 t. (T R.) 

Iugoslavia — S.U.A. și România— 
Coreea de Sud (la Eppelshelm)— 
seria „A”, U.R.S.S. — Algeria $1 
Polonia — R.F. Germania — se
ria „B“.

Ceea ce am aflat despre cele 
două adversare din semifinale 
este că formația Coreei de Sud 
are un' deosebit apetit ofensiv 
(100 de goluri — record In pre
liminarii — dintre care 36 mar
cate numai Iugoslaviei), in timp 
ce formația Iugoslaviei, deși al
cătuită din tineret, are întru to
tul caracteristicile campionilor o- 
limpicl, cu o defensivă perma
nent agresivă si un atao în for
ță, extrem de insistent, cu posi
bilități șl mijloace diverse. Spe
răm că handbaliștii români vor 
contracara toate aceste atuurl și 
vor obține calificarea în finală, 
deși Vasdle Stingă pare — și 
după avizul medicilor care de
servesc C.M.U. — Irecuperabil 
pentru această competiție, iar 
Măricel Volnea este încă in curs 
de tratament, protejat — firește 
— pentru a se putea însănătoși 
pe deplin. Jocul Iugoslaviei cu 
Bulgaria a fost urmărit de doi 
observatori români — Cezar Nica 
și Mihai Cojocaru, tocmai in ve
derea aplicării măsurilor ce se 
impun.

Hristache NAUM

ALTE REZULTATE, gr. „A“ : 
Iugoslavia — Bulgaria 17—16, Co
reea de Sud — Brazilia 39—24 ; 
gr. „B“ : S.U.A. — Italia 24-24; 
gr. „C” ; U.R.S.S. — Austria 
27—26, Polonia — Turcia 26—22 ; 
gr. ,j>“ ; R.F.G. — Franța 25—17, 
Algeria — Finlanda 24—17. Fran
ța — Finlanda 26—20.

Au existat dintotdeauna atleți. 
făcind parte din elita mondială, 
care n-au avut insă bucuria unor 
mari succese, chiar dacă, teore
tic. le-ar fl meritat. Unul dintre 
aceștia este si săritorul de triplu, 
americanul Willie Banks (născut 
In California, ta 11 martie 1956). 
un atlet longilin (190 cm. 77 kg), 
cu o carieră de aproape 15 ani 
In care, in pofida calităților sale 
remarcabile, n-a avut parte de 
prea multe victorii. A fost. e 
drept de trei ori campion al
S.U.A. șl In 1979, la Mexico, 
campion mondial universitar 
(1743 m). In 1979 a fost al doi
lea la Jocurile panamericane și 
al cincilea In .Cupa mondială” 
In 1981. la Universiada de la 
București, s-a accidentat chiar la 
prima săritură, iar la „Cupa 
mondială* a fost al treilea. In 
1983 la C.M. de la Helsinki a ob
ținut medalia de argint, în 1984. 
la Los Angeles, deși principal 
favorit a Încheiat Întrecerea abia 
pe locul șase (16.75 m). Acum 
Insă duminică, la ..naționalele” 
americane, aflate la a 97-a edi
ție. Willie Banks a uitat, într-o 
clipă atitea și atitea amărăciuni. 
In momentul tn care arbitrii În
trecerii !-au măsurat cea de a 
doua săritură (în fotografie) care 
era de 17 97 m cu 8 cm peste 
recordul mondial — obținut la 
altitudinea de peste 2000 de me
tri al Mexicului — de brazilianul 
Joao de Oliveira. Mai înainte de 
a fi lăsat să-i explodeze bucuria. 
Banks a privit rapid spre anemo- 
metrul care arăta că vîntul su- 
Case doar cu 1,47 m/S, deci sub 
urnita celor doi metri admiși de 
regulament pentru omologarea re
cordurilor. Șl abia atunci, se re

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Competiția femini

nă .Cupa William Jones”: 
S.U.A. — Fillpine 92—18. Canada— 
Thailanda 72—31 R.F.G. — Kuan- 
ghwa (Taiwan) 47—37. Coreea de 
Sud — Australia 61—59. Japonia— 
Malaesya 67—39 Italia — Malaesya 
75—39.

CICLISM • Turul Iugoslaviei 
etapa a doua Brus — Leskovac, 

125 km) ; Ivan Mazzocco (Italia) 
3.97:L Laniei Amardeilh (Fran
ța 3.07:58. Liderul cursei este 
iugoslavul Pavlicl 6.58:07 urmat de 
Mdller (R.D.G.) 6.59:29 • Uwe 
Ampler a cîștigat prologul Turu
lui R.D. Germane. 7 km la Des
sau (9:36) urmat la 2 s de Uwe 
Raab • După sase etape în Tu
rul Suediei conduce Gerrit Solle- 
veld (Olanda) 23.53:35. La 1 s se 
află francezul Marc Gomez și la 
7 s suedezul Magnus Knutsson 
• Turul Aude, prolog (2.4 km) 
la Grulssan : Jean Luc Vanden- 
broucke (Belgia) 2:48.24 (m.o

FIĂRICICA PlIlCĂi-NOU RECORD 
NATIONAL PE 5000 m

Petru Drăgoescu - aproape
FLORENȚA. Pe stadionul din 

localitate a avut loo un concurs 
la care au participat șl cițlva 
atleți români. Luînd startul in 
cursa de 5 000 m (prima ei cursă 
pe această distanță) Mariclca 
Puică a cîștigat detașat in 
15:28,78. performanță care repre
zintă un nou record național șl 
se Înscrie printre cele mal bune 
din lume în acest sezon compe
titions! Următoarea clasată, ita
lianca Cristina Tomasini, a fost 
cronometrată In 16:04,19. La 800 
m. Petru Drăgoescu a sosit al

INDIANAPOLIS. Rezultate de 
la campionatele S.U.A., ta sfir- 
șitul săptămânii trecute, (probe 
feminine) : 100 m : Marlene Ot- 
tey-Page (Jamaica) 10,98, Pam 
Marshall 11.21 ; ?00 m : Ottey- 
Page 21,93. Marshall 22,39 ; 400 mt 
Lillie Leatherwood 50,64, Diane 
Dixon 50,79 ; 800 m : Claudette 
Groenendaal 1:59,48, Louis Romo 
1:59,63. Delisa Walton-Floyd 
2:00,17; 1 500 mt Diane Richburg 
4:04,73 Darlene Beckford 4:06,46, 
Ruth Wysocki 4:07,42 ; 2 000 m2 
Cathy Brante 8:49,64, Cindy 
Bremser 8:49,66, Mary Klrvdey 
8:52.54 - 5 000 mt Susan Girard

latează de la Indianapolis, viito
rul avocat californian. și-a putut 
savura reușita_

Banks a Început să participe la 
tnplusa'.t Iu 1971. ce! mai bun re
zultat tinde-! de 15.02 m. De a- 
tunci evoluția performantelor l-a 
fost următoarea : 1974—15.62 m. 
1975—16,79 m, 1976—16,66 m, 1977— 
16,86 m, 1978—17,05 m, 1979-17,23 
m, 1980—17,13 m. 1981—17,56 m, 
1982—17,36 m. 1983—17,56 m și 
1984—17,39.

Willie Banks a realizat acum 
cel de al 23-lea record mondial 
tn proba „cangurilor”. Primul l-a 
aparținut cu 15,52 m lui Daniel 
Ahearn (S.U.A.) din 30.5.1911. Au 
urmat patru îmbunătățiri ale re- 
cordulu* pînă la acel istoric 16,00 
m al japonezului Naoto Tajlma, 
la J.O. de al Berlin, la 6.8.1936. 
Un merit deosebit in ..urnirea” 
din loc, după 14 ani, a acestui 
record l-a avut brazilianul Ade- 
hmar Ferelra de Silva, care l-a 
corectat de patru ori. La 17 me
tr! cel dinții a ajuns polonezul 
Jozef Schmidt (17,03 m la Ols- 
ztyn, 5.8.1960) după care italianul 
Giuseppe Gentile (17.10 m șl. 17,22), 
brazilianul Nelson Prudencio 
(17,27 m) și sovieticul Viktor Sa- 
neev (17,23 m și 17,39 m) toți la 
J.O. din Mexic, apoi cubanezul 
Pedro Perez Duenas (17.40 m la 
Call, 5.8.1971), din nou Saneev 
(17,44 m la Suhumi, 17.10.1972). 
Brazilianul de Oliveira (17.89 m 
la 25.10.1975) și acum Banks 
(17,97 m) s-au apropiat tot mai 
mult de granița de vis, a celor 
18 metri 1 Cine o va trece oare 
primul ?...

Romeo VILARA

51,355 km • Situația in Turul 
Elveției, după șase etape ; 1. Phil 
Anderson (Australia) 20.08 ;01 
Guido Winterberg la 21 s șl Niki 
Ruettimann (ambii Elveția) la 27 s.

POLO • Selecționata Iugo
slaviei a clstlgat turneul de la 
Belgrad. In ultimul meci : Iugo
slavia — Italia 15—5 (1—0 5—2.
3—2. 6—1).

ȘAH • In meciul Kasparov — 
Andersson scorul este 2,5—1,5 • 
Turneul zonal de' la Takco (Me
xic). după sase runde : 1. Jan 
Timman 4,5 p. 2. Kevin Spragett 
și Jesus Nogueiras 4 p.

TENIS ■ Turneul feminin de 
Ia Eastbourne : Carina Carlsson— 
Hana Mandlikova 7—5. 1—6. 6—4. 
Manuela Maleeva — Melissa Gur
ney 7—5, 4—6. 8—4. Wendy Turn
bull — Larisa Savcenko 6—1, 
7—6. Gabriela Sabatini — Candy 
Reynolds 6—4 6—3.

de 4 minute pe o milă
patrulea. In 1:48,22, lntr-o cursa 
cîștigată de olandezul Rob Drup
pers (1:46,39). Cristieana Cojocaru 
s-a accidentat la 400 m.

Clteva zile mal apoi, la For- 
mia pe o căldură sufocanta, 
Mariiica Puică a cîștigat lejer 
3 000 m tn 9:00,09 (2. Maria Cu- 
ratola 9:23,14). Iar Drăgoescu, m 
cursa de o milă (pe primul loc 
marocanul Aouita 3:56,03), sosind 
al șaselea, a înregistrat un nou 
record național cu timpul de 
4:00,57.

15:47,50 Jan Merrill 15:57,83 ; 
10 000 m : Frânele Larrieu 32:18,29, 
Kirsten O’Hara 32:40,76 ; 10 km 
marș ; Maryanne Torrellas 
48 38,16 — record național ; 100 
mg : Rhonda Blanford 12,85, Ste
phanie Hightower 12,92 ; 400 mg : 
Judy Brown-King 55,10, La tan ya 
Sheffield 55,53 ; lungime : Cared 
Lewis 632 m (v. +3,90 m/s). Sa
brina Williams 6.46 m ; înălțime: 
Louise Ritter 1,91 m. Coleen Som
mer 1,91 m ; greutate : Ramona 
Pagel 18,40 m ; disc : Carol Cady 
6146 m ; suliță : Cathy SuKnuki 
604* m : triplu : Wendy Brown 
13,17 m.

Frtbal meridiane
A TREIA INTiLNIRE 

IN 35 DE ANI...

Echipa Angliei a susținut, zilele 
trecute, tin meci amical, la Los 
Angeles, cu reprezentativa S.U.A. 
După cum am anunțat, victoria 
a revenit englezilor cu un scor 
categoric : 5—0 (2—0). Acesta a 
fost cel de al treilea joc dintre 
cele două țări In ultimii 35 de ani, 
după cum relatează agenția 
„France Presse”. In 1950, S.U.A. 
a cîștigat cu 1—0 în cadrul 
C.M. din Brazilia I In 1975, 
Anglia s-a revanșat cu 10—0, 
la Hartford (S.U.A.) 1 Iată for
mația folosită de Bobby Robson 
în cd de al treilea meci : Woods 
— Anderson, Sansom. Hoddie 
(Steven), Fenwick — Butcher, 
Robson, Bracewal) — Dixon. Li
neker, Woddle.

CAMPIONATE
FINLANDA (et. 9). Ilves Tam

pere — P.S. Turku 2—1, P. S. 
Keml — Haka Valkeakoskl 4—0. 
P. V. Kokkola — J.K. Helsinki 
2—0, P.S. Kuopio — P.S. Rova
niemi 4—0. Kuusysl Lahti — Ko- 
parit 2—0, T.P. Oulu — P. T. 
Porrl 1—0. Clasament : 1. Ilves 
14 p, 2—4. J. K. Helsinki, P. S. 
Turku. P. S. Keml, cu cite 12 p. 
Pe ultimele : 11. Koparit 5 p, 12.
T. P. Oulu 4 p.

U.R.S.S. (et. 15). Spartak Mos
cova — Șahtior Donețk 1—1, Ze
nit Leningrad — Dinamo Mos
cova 2—0, Ararat Erevan — Di
namo Kiev 1—1, Neftci Baku — 
Metalist Harkov 0—0, Cemomoret 
Odesa — Dniepr Dnepropetrovsk 
2—1, S.K.A. Rostov — Dinamo 
Minsk 0—1, Fakel Voronej — Jal- 
ghiris Vilnius 1—1, Torpedo Ku
taisi — Torpedo Moscova 1—2. 
Clasament ; 1. Dinamo Kiev 22 
p, 2. Dniepr 20 p, 3-4. Torpedo 
Moscova șl Spartak Moscova, cu 
dte 19 p. Pe ultimele : 15-17. Di
namo Moscova S.K.A Rostov

SOCIALISTE
R.D. GERMANA. Gustav Adolf 

Schur, unul dintre cel mai va
loroși cicliști amatori din lume, 
de două ori cîștigător al marii 
competiții internaționale „Cursa 
Păcii”, în anii 1955 șl 1959, este 
șl astăzi, la 54 de ani, un stator
nic prieten al sportului. Iată ce 
spune : „Aproape In flecare dimi
neață, înainte de a pleca la ser
viciu, alerg 8—10 km. Particip, de 
asemenea, ta concursuri populare 
de cros și, recent, am fost pre
zent chiar la startul unei curse 
de maraton, pe care am tnche- 
iat-o cu bine. Cu bicicleta circul 
mai mult în afara orașului. Cî- 
teva ore mai pot pedala Intr-un 
tempo rapid, apoi însă, vîrsta iși 
spune cuvîntul".

U.R.S.S. In regiunea Pskov, pe 
lingă sovhozul „Rodina", a luat 
ființă o școală sportivă de călă
rie, pentru copii și tineret, do
tată cu săli de cursuri, grajduri, 
materialele necesare șl, evident, 
cai. Este a patra scoală de acest 
fel creată în regiunea Pskov, pe 
lingă cela de canotaj, ciclism șl 
înot existente, cu bune rezultate, 
de mai multa vreme • Ziarul 
moscovit „Izvestia” a organizat 
tradiționala sa anchetă pentru 
desemnarea celui mai bun ho- 
cheis* al sezonului recent încheiat. 
Pe primul loc a fost ales ceho
slovacul Jiri Kralik, portarul e- 
chlpd campioane mondiale, iar pe 
locul secund a fost clasat jucă
torul sovietic Serghei Makarov.

BULGARIA. Plamen Ghetov 
a fost, indiscutabil, revelația ac
tualului sezon fotbalistic, momen
tul de vtrf al carierei sale spor
tive fiind recentul meci cu Iugo
slavia, de la Sofia, din prelimi
nariile CJd. Cu acest prilej, acest
excelent mijlocaș, cu un dezvoi* 
tat simț al porții, a Înscris cele 
două goluri ale echipei bulgare. 
Pîamen are 26 de ani. a fost se
lecționai de 7 ori In reprezenta
tivă, are 178 cm și 72 kg. Este 
legitimat la Spartak Pleven.

CEHOSLOVACIA. Intre feluritele 
curse de vehicule există și una 
de trotinete, care se bucură de o 
foarte mare popularitate. Departe 
de a fi o simplă joacă, cum s-ar 
putea, eventual, crede, cursa la 
care ne referim leagă Bratislava 
de Brno și Praga și măsoară cir
ca 370 de kilometri. S-a calculat 
că In timpul unei astfel de curse, 
un concurent „lovește” pământul, 
pentru impuls, de peste 60 000 arii 
întrecerea se desfășoară, bineîn
țeles. în etape — nouă — con- 
eureațil fiind Însoțiți de o nu
meroasă caravană „Icătuită din 
profesori de educație fizică, me
dici. masori, părinți și — s-ar fl 
putut altfel 7 — bunici care în 
majoritatea cazurilor sînt supor
terii cel mai lnfocați...

Jalghiris cu cite 10 p. -18. Ararat 
Erevan 9 p. Dinamo Moscova are 
13 jocuri, S.K.A, — IS. Jalghiris 
și Ararat cite 14.

ELVEȚIA (et. 29-a — penulti
ma). Servette Geneva este virtua
lă campioană. Rezultate : Grass
hoppers Zurich — Aarau 2—2. 
Neuchatel — Servette 1—1, St. 
Gall — Lucerna 1—1, Vevey — 
Lausanne 5—1, Wettingen — F.C. 
Zurich 3—3, Winterthur — La 
Chaux-de-Fonds 1—5 1, Young 
Boys Benia — F.C. Sion 0—2 !, 
Zug — F.C. Basel 3—4. Clasament: 
1. Servette 45 p, 2. Aarau 40 p, 
3. Neuchatel 37 p. Pe ultimele : 
15. Zug 14 p. 16. Winterthur 13 p,

CEHOSLOVACIA (et. 29 — pe
nultima). Luptă strînsă pentru 
primul loc între Sparta Praga și 
Bohemians. Rezultate : Cheb — 
Zilina 5—0, Slovan — Banska 
Bystrica 1—2, Sparta Praga — 
Preșov 7—0 !, Slavia — Vitkovice 
3—2, Olomouc — Inter Bratislava 
2—2. Ostrava — Bohemians 2—2. 
Trnava — Kosice 2—0. Petrzatka 
— Dukla Praga 1—1. Clasament ; 
1-2. Sparta și Bohemians cu cite 
43 p 3. Ostrava 39 p. Pe ulti
mele : 14. Inter 21 p. 15. Petrzal- 
ka 21 p. 16. Slovan 18 p.

ALTE REZULTATE

• Meciuri amicale. La East
Rutherford : Cosmos New York- 
Lazio Roma 1—2 (0—2). Au mar
cat : pentru gazde — d’Amico 
(mln. 84 din 11 m), respectiv 
Giordano (min. 16. din penalty) 
șl Manfredonna (min. 38). • La 
Tegucigalpa : Honduras — Feye- 
noord 1—1 (1—0). Au Înscris t
Dout (autogol. In min. 33) pentru 
gazde, respectiv Hiele (min. 83).

• Finala turneului de la Seul; 
Coreea de Sud — Echipa olimpică 
a Coreei de Sud 1—0 (0—0). Pen
tru locul 3 ; Bangu (Brazilia) — 
Irak 5—4, după 11 m (după pre
lungiri. 1—1).
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