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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului 
Român, președintele 
cii Socialiste România, 
s-au încheiat lucrările 
comune a Consiliului 
al Oamenilor Muncii 
dustrie, construcții, 
turi, circulația 
finanțe și a 1 
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale.

Ultima ședință s-a desfășu
rat in aceeași atmosferă de 
puternică însuflețire, care a 
pus în evidență sentimentele 
de aleasă prețuire, de adineă 
recunoștință pe care oamenii 
muncii, toți cetățenii țării le 
poartă secretarului generai al 
partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru activitatea 
revoluționară ce o desfășoară 
consacrată împlinirii aspirați
ilor de progres și civilizație 
ale poporului român, de a trăi 
în pace și înțelegere cu toate 
popoarele lumii.

Plenara comună a scos in 
evidentă faptul că cel de-al 
IX-lea Congres al partidului 
care a ales in funcția supremă 
de conducere pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a inaugurai 
perioada celor mai remarcabile 
înfăptuiri din întreaga istorie 
a României, etapă de profunde 
înnoiri in toate domeniile vie
ții politice, economice si so
ciale.

Plenara a relevat eu preg
nantă contribuția decisivă a 
conducătorului partidului si 
statului nostru Ia dezvoltarea 
și modernizarea economiei na
ționale. la propășirea armo
nioasă a tuturor județelor și 
localităților patriei. înflorirea 
științei si invătâmintului. artei 
și culturii, la creșterea perma
nentă a bunăstării materiale si 
spirituale a întregului popor, 
la făurirea omului nou, con
structor conștient și devotat al 
socialismului si comunismului.

S-a reliefat preocuparea stă
ruitoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru perfecționa
rea continuă a democrației 
muncitorești, revoluționare. *- 
sigurarea condițiilor pentru ea 
toți cetățenii patriei să parti
cipe activ la conducerea vieții 
economico-sociale a întregii so
cietăți.

De la înalta tribună a plena
rei s-a 
deosebită 
întreaga 
neobosită
Ceaușescu desfășurată in scopul 
apărării celui mal de preț bun 
al omenirii —* pacea, edificării 
unei lumi mal drepte sl mal 
bnne pe planeta noastră.

Comunist
Republi- 
miercuri 
Plenarei 
National 
din in- 

transpor- 
mărfurilor și 

Consiliului Su-

subliniat aprecierea 
de care se bucură in 

lume activitatea 
a tovarășului Nicolae

Intr-o deplină unitate de cu
get si simțire, eei care au luat 
cuvintul au dat expresie satis
facției depline 11 mîndrici pa
triotice a tuturor fiilor tării 
fată de tot eeea ea poporul 
român, sub eoodueerea înțe
leaptă, clarvăzătoare a partidu
lui. a secretarului său gene
ral. a înfăptuit ia acești două
zeci de ani de tind in fruntea 
partidului si a tării se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
cărui întreagă viată si activi
tate este pusă in slujba înflo
ririi patriei, a afirmării demne 
si libere a acesteia 
națiunilor lumii.

Exprimind acordul 
documentele supuse 
vorbitorii au subliniat că pre
vederile proiectului planului 
național urne pe anul 1984, e- 
laborat sub conducerea directă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
corespunde cerințelor asigură
rii progresului eeonomieo-so- 
cial neîntrerupt al tării.

Dezbaterile au prilejuit o a- 
naliză aprofundată, exigentă a 
muncS desfășurate pentru rea
lizarea planului național unic 
pe primele cinei luni ale anu
lui curent, a modului cum se 
acționează ta continuare pen
tru îndeplinirea tuturor pre
vederilor stabilite, vorbitorii 
făeind propuneri in vederea 
înfăptuirii integrale a sarcini
lor pe 1985.

Participanții la plenara co
mună au dat expresie angaja
mentului tuturor colectivelor 
de muneă pe care le reprezin
tă de a acționa tu continuare, 
eu toată fermitatea și răspun
derea. sub conducerea nemij
locită a organizațiilor de par
tid. a consiliilor oamenilor 
muncii, organisme cu u carac
ter larg democratic, pentru în
făptuirea obiectivelor înscrise 
in documentele dezbătute și 
adoptate, caro asigură dezvol
tarea țărfl in direcțiile șl rit- 
m urile teaMBte du Congresul 
te XIII-te* al partidului, con
tinua Întărire a puterii econo
mico a patriei noastre, ridica
rea permanentă a nivelului de 
trai material șt spiritual al 
poporului, înaintarea fermă a 
României pe eaiea edificării 
sodetățS socialiste multilateral 
dezvoltate șl creșterea continuă 
a prestigiului său ta rindul 
națiunilor tamfi.

Plenara comună a aprobai in 
unanimitate protected planului 
național atee de dezvoltare e- 
conomieo-soetag a României in 
ante HM. etetetete documente 
aflate pe ordinea de te. la a
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O AMPLĂ SĂRBĂTOARE
A SPORTULUI NOSTRU
• Pe cele cinci trasee care au străbătut țara - entuziaste manifestări de
dicate Anului Internațional al Tineretului • Duminică, pe stadionul 
.,23 August*, deschiderea „Săptăminii mondiale a condiției fizice și sportului*

„Săptăminii 
fizice si 
recoman- 
in scopul 
fizice ea 
a perse-

In puternica efervescență care 
în aceste zile domină mișcarea 
sportivă din țara noastră, un 
eveniment cu adirri semnifi
cații se desprinde : Ștafeta ti
neretului sportiv „PARTICI
PARE. DEZVOLTARE. PACE*, 
consacrată Anului Internațional 
al Tineretului, Din cinci puncte 
extreme ale țării, mesagerii de 
pace ai tineretului nostru se în
dreaptă spre Capitală, unde 
vor sosi duminică 23 iunie — 
ziua deschiderii
mondiale a condiției 
sportului* — acțiune 
dată de VA.EA.C.O. 
promovării educației 
formă de manifestare 
nalitățU umane, de Întărire a 
prieteniei și colaborării inter
naționale.

De la Arad și Oradea, Sa tu 
Mare șl Botoșani, de la Iași, 
mii și mii de sportivi alcătuiți 
in and șuvoaie de tinerețe 
străbat cu entuziasn orașele șl 
satele țării, participă la am
plele manifestări prilejuite de 
plecarea și sosirea purtătorilor 
ștafetelor cu inscripții „Parti- 
cinare. Dezvoltare. Pace*. „Pace 
și Prietenie*. Vești despre des
fășurarea acestui eveniment ce 
se înscrie ca o 
frumoasă în 
noastre sportive 
nie la redacție.

pagină atit de 
cronica vieții 
ne sosesc zii-

Duminică, în piața Palatului 
îi Culturii din Iași, o mare 
multicoloră de tineri, de oa
meni de 
cipat — 
mosferâ 
primirea _ 
sosiți (pe biciclete p motoci
clete) din nouă localități ale 
județuhri. împreună cu spor
tivii ieșeni, el s-au îndreptat 
spre stadionul din Dealul Co- 
poului, Însoțiți de mii și mii 
de locuitori al municipiului. 
Programed zilei a 
bit de bogat : in 
meroși spectatori 
jurat întreceri și 
de zUettszn. oină._____
handbal, gimnastică. După fru
moasa manifestare din Dealul 
Copoukd, .Ștafeta nr. 5*, 
purtată acum de sportivii frun
tași din localitate, s-a îndrep
tat spre Vaslui.

Milne, Ștafeta care a pornit 
de la Arad — trednd prin Ti
mișoara, Reșița, Drobeta-Turnu 
Severin și Tg. Jru — va sosi 
la Craiova, In frumoasa piață 
a Teatrului Național unde 
vor avea k>e manifestările săr
bătorești prilejuite de acest 
eveniment. Sportivii craioveni, 
care vor prehia Ștafeta, se vor 
îndrepta apoi — pe biciclete, 
motociclete șt autoturisme Ol- 
cit — spre Slatina.

toate virstele au parti- 
intr-o emoționantă at- 
sărbătorească — la 
purtătorilor Ștafetei,

fost deose- 
fața a nu- 
s-au desfă- 
demonstrații 
lunte. iada,

Astăzi, la ora 17, Ștafeta de 
pe traseul cu nr. 2, care a 
străbătut o mare distanță spre 
inima țării, sosește la Sibiu. 
Ea a pornit de la Oradea și 
a fost Întâmpinată cu entu
ziaste manifestări la Deva, 
Alba Iulia, pretutindeni pe 
unde a trecut. în orașul de 
pe Cibin am fost anunțați că 
se vor desfășura întreceri de 
atletism, dirt-track, racheto- 
modelism și fotbal.

Din Țara de Sus a Moldovei, 
reprezentanții tineretului spor
tiv, purtători al Ștafetei de pe 
traseul nr. 4, au străbătut pînă 
acum orașele Botoșani, Suceava 
și Piatra Neamț. Astăzi după- 
amiază Ștafeta va intra — prin 
Buhuți — în județul Bacău, 
unde, pe stadionul „23 August”, 
va fi întâmpinată de mii și mii 
de tineri. Și aici se vor des
fășura întreceri și demonstra
ții de atletism, aeromodele. 
gimnastică, fotbal etc. în zilele 

va în- 
trecînd 
Buzău,

următoare. Ștafeta se 
drepta către Capitală, 
prin orașele Focșani, 
Slobozia.

Cel mai lung traseu nr.
Vosile TOFAN 

Viorel TONCEANU

(Continuare in pap 2—3)

Final in edifia 1984/85 a Diviziei „A" de fotbal

STEAUA CUCEREȘTE AL 10-lea TITLU!
O Dinam© ți Sportul studenfesc, pe podium, vor juca in Cupa U.E.FJL • Jiul, 
F. G Baia Mare p Politehnica lași au retrogradat in Divizia „B“ # Un merituos 

loc 5 pentru Gloria Buzău # Hagi a ciștigat titlul de golgeter

Ieri, punct final în campionat»!* 
de volei masculin fi de 

DINAMO, respectiv STEAUA — campioane
(amănunte in pag. 1— J)

z

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL FINAL
F.G Ott — F.C.M. BrațOT 2-1 1 I 1- STEAUA 34 23 8 3 71-24 54
F.C Argeș - Jiul 2-0 1 2. Dinamo 34 21 10 3 59-31 52
Gloria Bazâc - Rapid 3-1 | X Sportul studențesc 34 20 0 6 71-28 48
A.SJL. Tg. Mureș — Politehnica lași 1-0 |10-01 <■ Univ. Craiova 34 17 5 12 61-46 39
Dinamo - F.C Baia Mare 2-0 |11-011 1 Gloria Buzău 34 t3 0 13 51-51 34
„PoG* Timișoara — F.C Bihor 1-0 I:i-oi1 «• AXA. Tg. Mureș 34 13 7 14 32-32 33
Steaua — S.C Bacău 1-o 1(1-011 ’• F.C. Argeș 34 12 8 14 44-35 32
Conrinui — Univ. Craiova 2-1 1(1-O|1 «• Corvinul 34 15 2 17 51-52 32
Chimia Rm. Vilcea — Sportul stud. 1-0 I 1 »■ „Poli* Timișoara 34 12 8 14 35-52 32

10. F.C Bihor 34 13 5 16 39-43 31
GOLGETER II It. Rapid 34 10 10 14 36-43 30

12. F.CM. Brașov 34 13 4 17 33-41 30
20 GOLURI ; Hagi - 1 din 11 ■ IX F.C Olt 34 13 4 17 34-52 30
19 GOLURI : Pițurcă IA Chimia Rm. Vilcea 34 11 7 16 26-50 29
17 GOLURI : M. Sandu, Cămătaru — 3 din 11 m IX XC Bacău 34 11 0 17 36-41 28
16 GOLURI: D. Georgescu, Grosu — 18 din 11 m. 16. Jiul 34 11 0 17 36-58 28

17. F.C Baia Mare 34 11 4 19 30-46 26
(Cronicile meciurilor, in pag. 2—3) IX Politehnica lași 34 8 8 18 36-56 24

Antrenorii și jucătorii noii campioane, STEAUA. In rindul de sus, de la stingă la dreapta : antre
norul principal Emerich Jenei, Iovan, Tătăran, Pițurcă, Bumbescu, Petcu, Stoica, Boloni, antre
norul secund Angliei lordănescu. In rtndut de jos : Belodedici, Balint, Bărbulescu, Eduard, Du- 

cadam, Stlngaclu, Pușcaș, Majaru, Lăcătuș, Radu n.

STEAUA BUCUREȘTI a 
ciștigat ieri al 10-lea titlu 
de campioană a țării la fot- 

bai I O victorie pe deplin 
meritată a clubului militar 
in competiția nr. 1 a țării, 
competiție in care a domi
nat cea mai mare parte din 
timp, o competiție în care 
fotbalul practicat de Steaua, 
animat de un pronunțat spi
rit ofensiv, a fost, pe bună 
dreptate, deseori aplaudat 
Deci, al 10-lea titlu de cam
pioană pentru clubul bucu- 
reștean I

Ciștigarea titlului este ur
marea preocupărilor perma
nente ale conducerii depar
tamentale ți ale Clubului 
pentru îmbunătățirea acti
vității fotbalistice în cadrul 
marii unități sportive care e 
STEAUA, muncii și price
perii conducerii clubului

(prețedinte col. I. Popescu, 
vicepreședinte eu proble
mele fotbalului I. Alexan- 
drescu), eforturilor deosebi
te ale antrenorilor E. Jenei 
și A. lordănescu și jucăto
rilor pe întreg parcursul 
campionatului. Forma re
marcabilă și prestația con
stant bună a noii campioa
ne sint ilustrate și de per
formanța calificării în finala 
.Cupei României" în care 
va apărea, duminică, alături 
de Universitatea Craiova.

Felicitând pe toți cei care 
au contribuit la succesul e- 
chlpei STEAUA in campio
nat, ne exprimăm speranța 
că performanța el in com
petiția internă nr. 1 va fi 
confimată șl pe plan inter
național in importanta În
trecere a campionilor euro
peni.



S-o lncnclat al 16-lca campionat masculin de volei STEAUA-NOUA CAMPIOANA LA RUGBY I
DINAMO REVINE a cedat la lafa rarului

Șl CIȘTIGA TITLUL LA POTOU!
Cum era $i firesc; aflux mare de public ieri, la meciurile ultimei 

zile a turneului final al fruntașelor voleiului nostru masculin. Cu 
toată concurența fotbalului, sala Rapid din Capitală a fost arhiplină 
la ora marelui derby Steaua — Dinamo, menit să hotărască noua 
campioană a țării. Un meri cane se anunța de zile mari. In stare să 
declanșeze pasiuni, emoții și tensiune, atit tn teren rit și ta tribune, 
un adevărat corolar al celei de a 33-a ediții a campionatului, căreia 
11 putea punct după numai puțin de 00 de meciuri susținute de divi
zionarele .A* (10 In etape săptămânale șl 38 în turnee). Un meri care 
pretindea o luptă sportivă la oele mal Înalte cote, o înfruntare de 
proporții între ceSe două pretendente la titlu, dusă ou toate „armele* 
fizice, tehnice, tactice și psihice.

Ieri, pe o vreme neprietenoasă, 
cu ploaie insistentă și race (care 
a Influențat În mare măsură 
calitatea partidelor) a luat sflr- 
Șit de

cel de al 63-lea campionat 
rugby. Victoria finală a fost

cucerită — meritat — de STBA- 
UA care, iată, a adus ta vi
trina clubului al M-lea titlu, 
ceea ce constituie un record ab
solut pentru rugbyul nostru! 
Iată amănunte de la meciurile 
de Ieri.

LA A 23-a VICTO
STEAUA FARUL CONSTANTA 6-16 (6-6)

Normal, la asemenea miză, era 
de presupu® că echipele vor In
tra in teren marcate <le trac, 
crispate. Din această cauză ele 
au ales cartea atacului în 
forță, ou precădere <1» pase 
Înalte, slăbind în mare măsură 
preocuparea pentru faza defen
sivă. Dar miza avea să-și pună 
amprenta șl pe caWelea execu
țiilor de bază inițiale (șerv teiul 
șl preluarea), pe eficiența aces
tora...

Majoritatea specialiștilor cre
ditau steaua ou prima șansa, 
prin prisma ultimelor rezultate 
directe (3 vWort ale elevilor 
Iul G. Bartha șl V. Dumitrescu) 
și pe baza prospețimii șl lotului 
mai larg pe oare-1 alinia. Iar 
debutul partidei părea să con
firme pronosticurile majoritare. 
Steaui desprinzindu-se de ad
versara el. grație jocului său 
mal aerisit tactic, prin eare 
blocajul dlnamovist era frecvent 
evitat sau străpuns. Șl scorul re
flecta just situația : 5—i, 6—2. 
8—3, 10—4. Alerte pe banca dina- 
movistă Oros încearcă redresa
rea prin vreo trei schimbări o- 
perate p- rihd. scorni se strings 
(12—11), dar preluarea nesigură 
le-a jucat feste alb-roșilor. 
Steaua maree prima (15—11) șl se 
credea ca acest set psihologie B 
va aduce o victorie detașată. N-a 
fost așa, pentru că în setul 
mător. surpriză : nu Steaua va 
âvea moralul mai ridicat, cl Di
namo care — cu un Vrtn«mț tn 
formă de zile mari (cel mal bur 
de pe teren). eu Căta-Chițlga 
mal lucid și mai sigur pe et la 
pupitru, au Enescu dorind ade
sea greul atacului și al apărării 
la fileu (alături de Gîrteanu. în
deosebi) eu un Bălan inspirat 
introdus In locul tal Pop (care 
avea să revină cu mal nran 
curaj) șl bine condusă de pe 
margine — trecea la rirma par
tidei, dezvolttnd o Impresionantă 
forță tn atac. Ș4 15—Ș ta setul al 
doilea ! La stebști cădea mai 
întil Ionescu. nu-și revenea la 
potențialul obișnuit Dascălu, nu 
reziste mizei Pralea... Doar Con
stantin )upta cu mal mult aplomb 
în toate compartimentele. în
locuiri fără efect în sextetul 
steliștilor. De la 1—1, șanwrle se 
reluau. Jocul se reechilibra. Șl, 
totuși. preluarea mal sigură, 
eficacitatea mal mare In atac șl 
mai ales intrarea ta mină a 
blocajului dlnamovtvt. ooroborate

1. DINAMO » rr s
î. Steaua » n s
L Untv. CJ.R. m n 10
4. Explorări M M 10
5. Elcond D. se 7 ÎS
9. Tractorul SO T 23

ad- 
ba- 
(de
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35:15 57 
36:13 57
«ș.-w 41
39:65 
34:70
26:74

41
37
37

Aurelian BREBEANU

ȘTIINȚA MOTORUL Șl C.S.M. IN „B”
oradea, 13 (prin telefon). 

Deși nu mal rămăsese nimic e- 
sențial de rezolvat In turneul 
final pentru locurile 7—11, cu- 
noscindu-se mal din vreme atit 
echipele retrogradate (Știința 
Motorul Bala Mare șl C.S.M. 
Caransebeș), cit șl cele care vor 
urca din sezonul viitor în ria
dul elitei (Politehnica CJS.Ș. Ti
mișoara șl C.S.M.U. Suceava), 
totuși ultima zi de concurs tre
buia să definitiveze ierarhia în 
perimetrul locurilor 7—10. O 
ierarhizare dependentă de re
zultatele fiecăreia dintre cele 3 
partide programate. La sftrșltuJ 
reuniunii s-a răspuns evident la 
întrebarea privind ierarhia, dar

ȘTAFETA „PARTICIPARE >

șl la aita interesantă. Șl anume, 
la aceea 
voleiului 
tonului 
afirmăm 
dele Întregului ______ ____
„Poli" șl C.S.M.U. au arătat cite 
ceva...

In primul meri C.S.U. Oradea 
a intllnit pe C.S.M. caransebeș 
de oare a dispus cu 3—0 (12, 2, 
11). Partida dintre retrogradata 
Știința Motorul Baia Mare 
vecina care a fost la un pas 
a-1 lua locul ' Calculatorul a 
vot un epilog neprevăzut, 
scorul de 2—2 la seturi (12, —11, 
—10, 13), echipa Motorul a plecat 
din teren, deoarece avea bilete 
la tren?! Deci, 3—0, pentru 
Calculatorul.

„Poli* C.S.Ș. Timișoara — 
C.SJM.U. Suceava 3—1 (10, —4, 11, 
7). Remarcați Roșea, Wartn, 
Grădinaru respectiv Lepădătescu 
și Mindru.

privitoare la calitatea 
practicat la nivelul plu- 
secund. Mediocră — 

referindu-ne la partl- 
tunneu. Doar

și ae
Da

DEZVOLTARE, PACE it

(Urmare din pag. I)

locurile 11—12

CLASAMENT
7. „Poli? 30 21 9 70:48 51
8. C.S.M.U. 30 20 11 67:54 50
9. C.S.U. 30 17 13 66:48 47

10. Calculatorul 30 17 13 66:49 47
11. Motorul 30 14 16 58:63 44
12. C.S.M. Caran. 30 1 29 23:88 31

Echipele de pe 
au retrogradat.

Modesto FERRARINI

Partida, lipsită de miză, a dat 
totuși, loc unei lupte 
aprige (adesea 
angajate energii 
Unele unui 
Încărcat) și ambiții stimula
toare. Sigur, Steaua era campi
oană chiar înaintea fluierului de 
începere, dar acest .amănunt" 
nu a Impiedicat-o să dorească 
arzător victoria șl a jucat în 
consecință, la... atac! Numai că 
a IntUnit o formație pusă pe 
fapte mari, care a contrat-o ex
celent, ba mal mult l-a 
după pauză inițiativa, i

___ sportive 
frumoasă), fiind 

nebănuite (la 
sezon a«R de 
ambiții

_ jfurat* 
după pauză Inițiativa, sub Im
pulsul a doi tineri juniori (Năs
tase și Ținea) promovați cu de
plin curaj și răspundere In pri
ma garnitură a seniorilor. Prin 
ei echipa a prins un suflu 
juvenil, care i-a antrenat in horă 
și pe cei maturi, rezultlnd un 
meci palpitant pină la fluierul 
final. Iată cum au evoluat (pe 
scurt) „ostilitățile*: min. 5
Năstase ratează de puțin o l.p. 
(obstrucție tn tușă Rădulescu); 
min. 16 tentativă de drop a ace
luiași; min. lî „demiul* T, Co- 
man pierde controlul balonului. 
Dumitru intră In „mol*, deschi
de. și linia de treisferturi a Ste
lei e surprinsă In ofsaid. NAS- 
TASE transformă l.p.: 8—3; min. 
33 Leor.te ..prăbușește' 
da Năstase ratează 
minute mai tirziu 
tativă de drop de 
min. 27 Pllotschi 
ția unei pase și 
contraatac lung i 
care nu mal poate fi oprit — 
eseu: 4—3, CODOI — transformă: 
6—3. Trec doar 3 minute șl N. 
DINU șutează neașteptat din 
spatele grămezii — drop: 3—6. 
In finalul reprizei, două grămezi 
.fierbinți* la 5 m. de butul Ste
lei (Hodorcă face „Înainte* In 
but). Pllotschi Intră In eseu.

• Brăma- 
l.p. Două 

i Codoi — ten- 
U W ml In 
ratează recep- 
urmează un 

prin GIUCAl,

DINAMO

5 — a pornit de la Satu Mare. 
Purtătorii nobilelor mesaje 
s-au oprit la Baia Mare, au 
coborit cu flacăra tinereții spre 
Zalău, apoi la Cluj-Napoca, 
după care au urcat la Bistrița 
— peste tot fiind intimpinați 
cu sărbătorești manifestări cul
tural-sportive. A fost doar o 
secvență din acest impresio
nant drum, următoarele etape 
punctind localități ca Tg. Mu
reș, Miercurea-Ciuc, Sf. Gheor- 
ghe, Brașov, Ploiești.

Duminică, ultimele schimburi 
de pe cele cinci trasee ale Șta
fetei „Participare, Dezvoltare, 
Pace" vor sosi în Capitală pe 
stadionul „23 August". Aici, pe 
cea mai mare arenă sportivă 
a țării, se vor desfășura ample 
manifestări, în cadrul cărora 
se va prezenta mesajul tinere
tului român către tineretul lu
mii. Va fi finalul acestor en
tuziaste acțiuni, care au reunit 
pe stadioane mii și mii de 
tineri, și alte zeci de mii a- 
flate pe itinerarul sărbătorești
lor manifestări dedicate Anului 
Internațional al Tineretului, va 
fi momentul inaugural al „Săp- 
tăminii mondiale a condiției fi- 
lice si soortului**.

faza e confuză (se pare, totuși, 
că a culcat balonul). arbitrul 
însă nu acordă! Min. 42 Mun- 
teanu pătrunde ta lmpetuosu-1 
stil personal, nu poate fi oprit, 
dar cind să culce eseul, mingea 
(alunecoasă) 11 scapă Înainte din 
mină(!). Min. 46 St. Constantin 
se ridică cu balonul după o gră
madă, pătrunde, e susținut șl 
DUMITRU realizează un eseu 
valoros: 6—10, NASTASE ratează 
milimetric transformarea, dar va 
puncta

In 
unei 
care 
mal 
Gh. 
drop 
meciului: 6—16!!

Ambele tabere se pot declara 
în final mulțumite; Steaua de
oarece a ..........
al treilea 
conducere 
Rădulescu 
(antrenor: 
a clștigat 
(după ce 
o egalitate: „ __

Arbitrul Th. Witting a «xjndus 
bine, în condițiile unui meri 
greu, (l-au ajutat la margini: 
V. Marinescu șl M. Galanda).

STEAUA: Hodorcă — Fuicu, 
Vărzaru, David, TOADER — Co
doi, T. Coman (min. 78 C. Co- 
man) — C. FLOREA, GIUCAL, 
Rădulescu — M. Ionescu, L. 
Constantin — Dumitrescu (min. 
65 D. Căinaru), MUNTEANU, 
Leonte.

FARUL: Gh. 
SCHI, Varga, 
NASTASE, N. 
(min. 53 FI. 
CONSTANTIN, 
mltru, Galan ■ 
Ioniță (min .41 Prisecaru).

Dimitrie CALLIMACHI

imediat din l.p.: (—13.
ultimele minute, pe fondul 
dominări a eonstănțenilor. 
ni s-au părut mai lucizi 

proaspeți (fizic șl psihic), 
FLOREA mal reușește un 

care pecetluiește soarta

clștigat un nou titlu, 
consecutiv de rind la 
se află „cuplul* Th. 
șj R, Durbac; Farul 
M. Naca) pentru că 
In fața campioanei 

In tur realizase acasă 
15—15).

Florea — PLLOT- 
TINCA Necula — 
DINU — Marcu 
Constantin), St. 
G. Tudor — Du- 

— OPRIȘ, Grigore.

R.C. GRIVIȚA ROȘIE 6-3 (6-0)
Meciul a plăcut, 

mâții prad:cînd un „__ _
bun nivel tehnic. Dtnamovlștil 
s-au .văzut* mal mult în prima 
repriză, cînd au șl fructificat 
două bune situații de a înscrie, 
ambelr prin PETRE — l.p. în 
min. 13 și drop în min. 29. Tot 
în prima parte a Jocului, Dina
mo a avut două ocazii de eseu, 
prin Aldea (min. 13 și 33). ratate 
de puțin. La reluare, rugbyștii 
de la Gri vița Roșie ies mai mult 
la atac, forțind egalarea, «Iar Tu- 
dose. de data aceasta mai puțin 
sigur in transformări, a ratat nu 
mal puțin de 5 l.p., unele din 
unghiuri relativ avantajoase. 
In această parte a tatâtalrU „16*-le 
din Parcul copilului n-a reușit 
decit să reducă dtn handicap 
(printr-o l.p. .semnată* de T. 
RADU, același care — în ulti
mele secunde ale meciului — a

ambele for- 
rugby de

fost foarte aproape de a realiza 
un drop...). De subltniat jo
cul fair al ambelor echi
pe, in condițiile unul teren greu 
(pe „Olimpia*) cu largi spații de 
noroi, după ploaia din cursul 
nopții. Arbitrului Gh. Huștlu (a- 
jutat la margine de D. Marin șl 
C. Florea). cane a «jondus foarte 
bine. 1 s-au aliniat formațiile : 
DINAMO : Petre — Chîrleenen, 
Lungu. Tofaa, Aldea — L Con
stantin (FI. Ionescu), Parasem v 
— Doja. Răducanu, Semen (Soa
re). Caragea, En. Stoica — C. 
Gheorghe. Gh. Ion. Buean ; R. c. 
GRIVIȚA ROȘIE : AI Marin — 
Calafeteanu, I. Nicotae (r. Radu), 
Țuică, C. Tudor — Tudose, An
ton — Moraru, Pongraez, Gh. 
Dinu — Stroe, Broseam — I. 
Aurel, Rea, Bălan.

Tlberiu STAMA

* * *

I
I

ȘTIINȚA PETROȘANI —
SIBIU 20—4 (8—0)

ȘTIINȚA CEMIN BAIA 
— GLORIA PTT ARAD 
(10-3)

RULMENTUL BÎRLAD — PO
LITEHNICA IAȘI 3—9 (0—9)

C.S.M.
MAR’

28—3

CLASAMENTUL: L STLaUA 
49 p. 2. Dinamo 46 p. 3. Farul 
44 p, 4. Grlvlța Roșie 36 p. 5. 
C.S.M. Sibiu 35 p. 6. Poli Iași 
S3 p. 7. Știința Bala Mare 33 p. 
8. știința Petroșani 33 p. 9. c 
rla PTT Arad 23 p. 10. Rulmen
tul Bîrlad 24 p.

SERIA A ll-A

C.S.M. SUCEAVA — RAPID 
CHIMIA BUZĂU 6—0 (0—0).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
T. C. IND. MIDIA NĂVODARI 
9—0 (0—0). In min. 68 arbitrul
Fl. Tudorache a întrerupt meciul 
datorită unei altercații generale 
în care au fost angajate ambele 
formații (C. CREJU. coresp.)

,U“ 16 FEBR. CLUJ-NAPOCA
— M. G. OLIMPIA
(0—0). Meri echilibrat 
timele 20 de minute, 
gazdele, dezlănțuite, 
două eseuri prin

BUC. »—3 
ptoă in ul- 
după cane 
au înscris

SABAU și 
MABCU, respectiv BUGA, drop. 

M1LC0V FOCȘANI — META
LURGISTUL CUGIR 13—6 (18—0)

S-AU ÎNCHEIAT turneele de calificare
ALE DIVIZIEI „A“ LA POPICE

OTILIA

In stațiunea Neptun, de 
Litoral, au avut loc turneele 
calificare pentru Divizia „A* _ 
popice, seniori șl senioare. între
cerile au fost foarte echilibrate, 
diferențele între echipele clasa
te pe primele două locuri, In 
fiecare serie (atit la masculin, 
cit și la feminin) fiind foarte 
mici.

REZULTATE TEHNICE: femi
nin (seria Sud): I. Olimpia 
București 4560 p.d. (tur 2311 re
tur — 2249), 2. Voința Constanța 
4531 p.d. (2285—2246), 3. Carpați
Sinaia 4439 p.d. (2233—2206), 4.
Feroviarul Brașov 4241 p.d. (2238 
—2183), 5. Rafinorul Ploiești 4400 
p.d. (2211—2189), 6. Frigul Bucu
rești 4357 p.d.
Nord 
4660 p.d. (2399—2261).
Craiova 4624 p.d. (2278—2346), 3. 
Comerțul Satu Mare 4408 p.d. 
(2183—2225). 4. Aurul Bala Mare 
4398 p.d. (2224—2174), 5. Record
Cluj-Napoca 4186 p.d. (2096—2096),

pe 
de 
la

1.
(2177—2180) ; seria 

Constructorul Gherla 
I, 3. Voința 

(2278—2346), ‘ 
4408

4.

6. Paringul Lonea 3972 p.d. (2000— 
1972); masculin, seria Sud : 1.
Laromet București 9766 p.d. (4863 
—4903), 2 CHIMPEX Constanța 
9753 p.d. (4838—4915), 3. Explo
rări Cimpulung Moldovenesc 
9520 p.d. (4749—4771) 4. Flacăra
Brașov 9454 p.d. (4744—4710), 5.
Constructorul Sf. Gheorghe 9345 
p.d. (4663—4682), 6. Voința Tg. 
Secuiesc 9336 p.d. (4705—4631) ; 
seria Nord : L C.F.R. Tg. Mureș 
9853 p.d. (4931—4922), 1. Chimica 
Tîrnăveni 9803 p.d. (4946—4862), 
3. Minerul Cavnic 9638 p.d. (4859 
—4779), 4. Progresul Oradea 9634 
p.d. (4841—4793), 5. Mondial Lugoj 
9536 p.d. (4815—4721), «. CJJi. 
Cluj-Napoca 9 444 pxl. (4 739— 
4705).

Echipele nou promovate In Di
vizia .A* sint Olimpia București 
și Constructorul Gherla — la fe
minin Laromet București si 
C.F.R. Tg. Mureș — la masculin.

Horoțiu SIMA

S.C. Bacău, vizînd un scor 
egal, salvator, ocupă din start 
poziții defensive, absența orică
rui înaintaș „de meserie- 
„ll“-le său, accentuînd, 
fapt, această intenție. Preocu
pați să blocheze obișnuitul joc 

viteză, combinativ, al Ste- 
băcăuanii au mizat pe mar- 
individual și degajări fer- 
spre Avădanei și Viscrea- 
oamenii lor de contraatac. 

Văzînd că pe un teren îmbibat 
cu apă și în compania unui 
adversar dedicat marcajului, 
slalomurile grațioase și driblin
gurile subtile nu prea reușesc, 
Steaua, matură, „comută” Ime
diat jocul, preferind devierile 
și pasa lungă cu adresă. Bucu
reștenii își convertesc superio
ritatea teritorială prin pătrun
deri verticale, periculoase, spre 
poarta lui Mangeac, care, după

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
■
I
f

în 
de

două șuturi g 
de 
cu 
ta 
26, 
de 
12

Repriza a d 
menea a Ste 
rampa activă i 
lansează atac 
careul băcăuar 
Mangeac, sup 
Pițurcă și neș< 
conservă, insă 
tat, totuși, în 
pa băcăuană 
contraatac vi; 
șut din 4 m a 
viat in extren 
In general, u 
în care noii a 
pus prin suple

Boloni (min 
(min. 23) ni 
golul lui B 
atunci cim 
Majaru, f 

m.

N-A FOST DOAR
Meciul de Pe „Dinamo" pă

rea Un simplu „monolog", prin 
premise și, prin felul cum în
cepuse jocul, cu dominarea in
sistentă a gazdelor, cu bara lui 
Movilă (min. 10), cu interven
țiile inspirate ale lui Mia, in 
min. 10 și 35, cînd șutase prin 
surprindere Rednic. cu oca
ziile lui Augustin (min. 14 și 

i. Dar a venit un contraatac 
avertisment — al lui Sepi, 
min. 24. apoi faza din min. 
cînd Frincu a greșit grav, 

marginea careului mare, tî- 
spre

37)

in 
42, 
la 
nărui Irimuș a înaintat 
gol. însă Moraru s-a opus sal
vator și dinamoviștii au înțe
les că „echipa din Nord" a 
venit să joace deschis. Ex-cam- 
pionii au încheiat totuși repri
za, care o dominaseră, cu un 
gol marcat de ORAC din pe
nalty acordat pentru hențul 
în careu comis în min. 43 de 
Lucaci.

APLAUZE PENTRU
HUNEDOARA, 19 (prin telefon). 

Peste 10 000 iubitori ai fotbalu
lui din Hunedoara au venit as
tăzi la Întâlnirea cu echipa lor 
favorită, însă si cu internaționa
lii craioveni. Dar, o primă mare 
surpriză : echipa standard a ,U- 
niversității n-a făcut deplasarea 
(cauza se cunoaște, pregătirea 
pentru finala Cupei), «atâimul 
meci al actualei ediții fiind sus
ținut de speranțele Craiovei, unii 
dintre acești jucători fiind încă 
juniori ! Și această echipă, pre
gătită de antrenorul Nâcolae 
Zamfir, a început destul de ti
morată, a primit repede gol la 
o „bîlbîiială- a apărării (șut 
TÎRNOVEANU spre colțul lung), 
după care a început să joace din 
ce in ce mai bine și eă fie egala 
Corvin ului la acțiunile de atac, 
ocazii ratând, pe rind, Btcu (min. 
8), Petcu (min. 15), Bfcu (min. 
30), Văetus (min. 24), Cboroianu

„Top 12“ la tenis de masă

BADESCU ȘI
19 (prin telefon). CeaBUZĂU, 

de-a doua ediție pentru cădeți 
„Top 12* la tenis de masă, dota
tă cu „Cupa Buzăului*, s-a în
cheiat cu victoria scontată a 
sportivilor Otilia Bădescu și Că
lin Creangă, cel doi dovedln- 
du-se, Indiscutabil, cei mal buni 
jucători al turneului. El s-au 
detașat printr-un Joc sigur șl 
eficace, dovadă că Otilla Bâdes- 
cu nu a pierdut nici un set. Iar 
Călin Creangă doar unuL în ur
ma lor s-au situat dțlva jucă
tori care promit (Marla Bogo- 
Blov, Emilia Ciosu, Adriana Năs
tase, Romulus Revlsz, Zoltan 
Zoltan șl Tlberiu Hetman), a- 
ceștia alcătuind grupul celor 
care lasă să se Întrevadă că, în 
mod normal, vor urca treptele 
marii performanțe.

Ziua a doua a Întrecerii a 
oferit multe partide animate, eu 
seturi terminate ta prelungiri, 
out-slderil lncerrind să opună 
o dlrză rezistență favoriților. 
Drept urmare, schimburile de 
mingi au fost adesea tăioase, 
spectaculoase, pe fondul unei 
pregătiri generale mulțumitoare.

Se cuvine remarcat, ta pers
pectiva apropiatelor eamplona e 
europene de cădeți, eâ jucătorii 
suseeptlbUl să facă parte ®n 
loturile reprezentative se arată 
Intr-o formă ascendentă șl «pe-

răm că vor urca încă în timpul 
scurt care a mai rămas, astfel 
ca la Haga el să atingă maxi
mum de formă.

Rezultate tehnice, băieți : 
Creangă 2—0 cu Căldare și 3—0 
cu Cioca ; Hetman — doririle 
9—1: Cioca — Hetman 1—0; Zoi tan 
3—1 cu Simion șl 1—0 cu Călda
re ; Revlsz 2—1 cu Mihalaciie și
1— 0 cu Nițu; Matei — Nlțu 3—1; 
fete': Marin — Chlriță 1—1 ; 
descu 2—0 cu Pătlrlăgeanu
2— 0 cu Marin ; Closu 2—0
Rășcanu, 2—0 cu Mlron șl 
cu Năstase ; Bogoslov 1—0 
Plălanu șl 0—2 cu Coroianu ;
Năstase 2—0 cu Pătîrlăgeanu și 
1—0 cu Mușetoiu ; Sinilor, — 
Matei 2—1.

CLASAMENTE FINALE, băieți: 
L Călin Creangă (CLS.Ș. Sticla 
Bistrița) U v, 2. Romulus Re
vlsz (C.S.Ș. 2 STIROM Buc.) 0 
v, 1. Zoltan Zoltan (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 8 v, 4. Tiberiu Hetman 
(CJS. Gloria Arad) 8 v, 5. Da
niel Cioca (C.S.M. Cluj-Napoca) 
7 v, 6. Daniel doririle (Univer
sitatea Craiova) t V, 1. Dan 
Mlhalache (Universitatea Craiova) 
0 v, 8. Eugen Simion 0C.S.Ș. 3 Ști
ința IJ.PaJ»A. Constanța) 5 v, 9. 
Adrian Căldare (Voința Satu Mare) 
3 v, 10. Cristian Matei (CAAJ. Ctaj- 
Napoca) 2 v, 11. George Clubo- 
taru (C.S.M. — A.S.A. Hldroteh-

Bă-
*1cu

2—.’
cu

CONCURSUL REPUBLICAN AL MICILOR SCRIMERI

UN
După pauză, 

încep dezinvol 
excelent în m 
vor înscrie el 
secunde, insă 
(și n-a fost !) 
că pe linia p 
singur apărăte 
doi cum cer 
portarul fiind 
reului. Dinam 
citeva aa

în min. 
tervine iarăși I 
ușoara domina 
bucureștenii al 
lungă, în mid 
DRAGNEA țîd 
xînd ezitarea 
credeau că ea 
scrie lejer. Ini 
cearcă să anii 
meciul acesta I 
tiv se încheia

TINERII
(min. 2fi), O. 1 
Petou (min. *

Șl după pauz| 
o prestație apb 
Btcu șl Bileru i 
In apărarea CoJ 
le acestor tine 
răsplătite tn ri 
DOI, după o AB 
a egalat. Dup| 
o greșeală a I 
a șutat în bad 
mător o bună 
Mărginean De 
mari
(min. 75) 
rămine 
pentru că,ș^Fl 
tac rapid ~âl 
hunedoreni, vJ 
din apropiere,] 
echipei sale, i 
jucători craiovl 
plauze pentru j 

Laurenți

cadeti

nica Buzău) 11 
(C.S.M. — A.3 
Buzău) 0 v; fi 
descu (C.S.Ș. i 
v, 2. Marla Bo 
telul Rm. Vilei 
Closu (C.S.Ș. I 
v, 4. Adriana I 
M.I.L.M.C. — 1 
Slmona Corolal 
Craiova) 7 v, I 
ță (Unirea Tr|
7. Iulla Rășcsl 
A.S.A. Hidrota
8. Ana-Marla I
Cluj-Napoca) I 
Mușetoiu (C.S1 
drotehnica Bul 
haela Marin I 
I.J.P.I.P.S. Cd 
Antone) a Plăia 
Napoca) 2 v, I 
lăgeanu (Uniră 
1 v. I

Emanue

ADMINISTRAI
• ASTĂZI 

pentru procuț 
tragerea oblșm 
ne, vineri 21 1
• Nu uitați 

la tragerea M 
EXPRES ce td 
nică 23 Iunie, I 
autoturisme „1 
guri In bani ș 
Bulgaria. Se e 
geri in două 
de 48 numere, 
cu cîștkguri peJ 
din 12 extrase 
lei pot obține 
la ambele faza 
mal multe sau



Divizia PENALTY-UL SALVATOR DAR A APARUT MOICEANU!
etapa a 34-a

<»>STEAUA 
S.C. BACĂU

Stadion Steaua ; teren 
timp ploios: spectatari 
10.000. Șuturi : 22—8 (pe 
9—4). Cornere : 9—3. A
BOLONI (min. M).

STEAUA : Ducadam — Iov*o, 
BUMBESCU. Belodedld. BărbU- 
lescu — Stoica Petcu. BOLONI, 
MAJARU (min. 73 Pușcaș) — 
Pițurcă. BAUNT (min. 74 RADU 
H).S.C. BACAU : MANGEAC — 
Andrieș. Borcea. ARTENI. Elteei 
— A VAD ANEI, C. Solomon (ram. 
30 Șoșu). TISMANARU. AdoH — 
Vtscreanu Penoff (mia. 33 
Ursică).

A arbitrat foarte bine L Igna: 
la linie : E. Serăcln (unratl din 
Timișoara) și I. Tărcan (RegMr.).

Trofeul Petschovschi : 19.
La speranțe : 3—0 (l—O.

nicitate, ținind astfel la respect 
o echipă „motivată" puternic 
de locul precar In clasament

Ion CUPEN

2 (U
•

Stadion Dinamo ; teres foarte 
bun ; timp ploios ; spectatori —- 
cLrca 2.000. Șuturi : 15—I Qpe 
poartă : 8—4). Cornere : H—3. Aw 
marcat : ORAC (mir.. «3 — d±n 
penalty) și DRAG NEA (min. 81).

DINAMO : MORARU — Rednie 
(min. 61 Ivan). AL lOeoiae* 
Zare Frîncu — DR AGNEA. Movi
lă, ĂNDONE,--------------- --- ----
77 Suciu) —

F.C. BAIA 
Pinter Boloș,
CHER
Ducaci. LAIȘ 
LAndor). Dorobanții. 
■ A arbitrat bine Fl. Popescu; ta 
linie : V. Banti (iambii din 
Ploiești) și Ad. Porumboiu (Va
slui) — ambii cu greșeli In »- 
precierea ofsaidurilor.

Cartonașe galbene: AL. 
COLAE.

Trofeul Petschovschi : lt.
La speranțe : 1—0 d—0).

DINAMO
F.C BAIA MARE

MULTESCU (mln. 
Augusto, ORAC.
MARE : MIA — 

Raț, WEISENBA- 
îrlmuș. CONDRUC, 

Sepi (rata. r.

prinzătoare greșeli 
lui Ad. Porumboiu.

Mircea M.

NI-

ale tușieru-

IONESCU 
z

CORVINUL 
UNIV. CRAIOVA

Stadion Corvinul ; 
timp _ ““
10.000. Șuturi : 17—14 (pe poarta: 
S—3). Cornere : 11—L An marcat: 
TIRNOVEANU (min. S) Șl VAE- 
TUȘ (min. N). respectiv SÂNDOI 
(min. 65).

CORVINUL : Aleza — Prigoee 
(min. 34 BARD AC). Mirglnfin. 
Dubincluc, BOGDAN — Petcu, 
NICȘA KLEIN — Gabor, Ttmo- 
veanu Onto. SS Ooatăcbeocu), 
V&etiuș.

UNIVERSITATEA : Boldicl
(min. S3 Dumitrei) — docar., 
ZAMFIR, doroianu. Dumitra — 
Tideanu, GH. POPESCU, SAN- 
DOI — BUerei (mln. 82 Mttrol), 
BTCtJ, O. Popescu.

A arbitrat foarte bine M. Neșu 
(Oradea); la linie : L Gherghell 
(Bala Mare) și D. Buctoman (Ti
mișoara) .

Cartonașe galbene : DUBIN- 
cruc, GABOR.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe: 2—0 (1—0).

noroc ;

RM. VlLCEA. 19 (orin tele
fon). Doar cină minute au des
părțit pe Chimia și entuzias
tul ei public de Divizia „B“ 1 
Doar cinci minute, pentru că 
in min. 85. ta un atac ne stin
gă ai vilcenilor. Coras îl a- 
rată. in careu. p« Buduru si 
fault clar, sancționat firesc eu 
lovitură de ta 11 ns. Execută 
BAȘNO, Speriata se arunc* în 
stingă dar minge* se duee in 
dreapta si I—9. Tribunele slnt 
in picioare, pe stadion e o at
mosferă de nedeseris.

Dar ce s-a petrecut pină 
atunci 1 In cea mai mare par
te a timpului. Chimia s-a 
la drma jocului, a atacat 
pe stingă, eind pe dreapta, dar 
apărarea bucureștenilor a fost 
tot timpul la post astfel că 
unele excelente poziții ale vâl
cenilor (Lazăr — min 15, Te- 
leșpan — 22 și 38. Ancuța — 
dl etc.) nu au putut fi fructi
ficate. De cealaltă parte. Spor
tul studențesc, formație mai 
tehnică, iese in evidență prin 
jocul combina tiv dar „prim- 
solistul" Hagi nu se remarcă 
decât prin dteva cornere exce
lent executate (ea ta min 21. 
dnd mingea a trecut pe Engă 
capul lui Bozesan. sau In min 
42, eind Preda a scos de pe 
linia porții). Introducerea In te
ren a lui Buduru si Ancuța 
este de bun augur. Chimi» *- 
vi nd dteva minute de Awni-,»- 
re totală, dar din nou apăra
rea studenților este ta post. De

CHIMIA RM. VlLCEA 
SPORTUL STUD.

1 (0} 
o

CHIMIA : Pavd — Lazar,
BAȘNO. PREDA, CINCA — U- 
drea. IOV AN. Carabageac — TE- 
LEȘPAN, Deaconescu (min. M 
Buduru). Verigeanu (min. 58 
Ancuța).

pină

aflat 
cînd

P1TEȘTI, 19 (prin telefon). 
Partidă de mare luptă. pe 
alocuri cu accente dramatice, In 
care piteștenll au jucat cu multă 
ambiție. Balanța a Înclinat, pină 
la urmi to favoarea echipei F.C. 
Argeș, superioară evident pe an
samblul meciului, mult mai dară 
in acțiunile ofensive, mai 
pricepută în a juca împotriva 
vtotului. La obținerea victoriei 
a contat mult și inspirația 
antrenorului Cirstea. care, după 
pauză, l-a trecut in centru] li
niei de atac pe Molceanu și, in 
cinci minute, acesta a decis atît 
medul de azi, cit și... retrogra
darea din Divizia „A", după 19 
ani. a echipei din Valea Jiului.

Medul a început in nota de 
evidentă superioritate a gazdelor. 
In mln. 3. Homan salvează la 
șutul-bombă al lul Badea, in 
mln. >4 Nica are o ezitare în 

34

F.C. ARGEȘ 
JIUL

2 (01
0

Stadion „I Mai* ; teren foarte 
bun ; timp rece, vtot puternic ; 
spectatori — circa 7000. Șuturi : 

(pe poartă : 6—1). Cornere: 
A marcat : MOICEANU
46 și 50).
ARGEȘ: Cristian I —
__ (into. 87 Constantin),

min.

lul

TINEREȚEA „

UN JOC FARA EMOȚII

UN GOL SI MULTE RATARI»

TG. MUREȘ, 19 (prin tele
fon). Greu, mai greu decit se 
anticipa, a reușit A.S_A. să se 
impună în fața Politehnicii 
Iași. Echipa locală a dominat 
copios în majoritatea timpului, 
dar golul victoriei l-a înscris 
abia cu 6 minute înainte de 
fluierul final. In acest minut 
84, Soare a mai făcut o cursă 
pe partea stingă, a centrat ex
celent, la semiinălțime. In fața 
porții Iui Dohot. CIORCERI a 
plonjat și cu o loviturii de eap 
a trimis mingea in plasă, În
scriind astfel unicul rol al fn- 
tîlnlrii.

Ce s-a întimplat pînă atunci? 
Formația locală a pasat fru
mos la mijlocul terenului, s-a 
apropiat deseori de poarta ad
versă, dar de fiecare dată Ge 
că jucătorii mureșeni au gre-

IQTO-PRONOSPOBT IKF8BMEAZĂ
zi 
la 

mli-
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRO NO EXPRES DIN 19 

IUNIE 1985
1 șl 
[NO-

fti- 
p.

EXTRAGEREA I : 37 24 7 39 42 23 
EXTRAGEREA a II-a : 5 W 35 

45 23 31
Fond total de 

lei, din care : 
la categoria 1.

câștiguri :
57.312 lei.

916.607 
report

ate"
TRAGERII EX- 

IUNTE

as

F.C OLT
F.CM. BRAȘOV

2 P)
1 ffl

Manclu),

M.

uta- 
echl- 
prin 

(mln. Gheorghe NERTEA

A.S.A. TG. MUREȘ 
POLITEHNICA IAȘI

1 (0)
0

13-8.
11—7. 
(min.

F.C.
Voicu ____ _. _________ „
STANCU. Pîrvu, TANASE — BA
DEA, IOVANESCU, MOICEANU — 
D. Zamfir. Nica (mln. 46 Bănu- 
ță). Jurcă.

JIUL : HOMAN — P. Grigore, 
Vizitiu. M. Popa. STANA — 
Stata eseu (min. 79 Călin). Varga, 
V. POPA, Dosan — Lasccml, 
Sălăjan (min. 65 B. Popescu).

A arbitrat bine M. Constantl- 
nescu ; la linie: M. Doncea 
(ambii din București) șl M. A- 
xente (Arad).

Cartonașe galbene : VIZITIU.
Trofeul Petschovschi : 19. 
La speranțe : 4—3 (3—3).

■
încearcă marea cu degetul. Ei 
ies mai mult in atao și In min. 
56 Cristian I respinge greu un șut 
al lul Stana. Partida se mal 
echilibrează. Jiul mai obține 
dteva cornere și in min. 93 
este pe punctul de a reduce sco
rul, dar Stancu salvează de pe 
linia porții, la o minge trimisă 
din „foarfecă" peste cap de 
M. Popa.

Radu URZICEANU

CHETEI DE AUR“
BUZĂU, 19 (Prin telefon). 

Din nou tribune pline pe „pa
trulaterul" din Cring, unde 
Gloria și-a luat rămas bun de 
la acest cald public buzoian 
printr-o victorie scontată în 
fața Rapidului; o victorie care 
finalmente o clasează pe po
ziția a cir cea a clasamentului, 
to urma oelor patru mari ai 
eampinna tuini. Meciul a aVUt 
din start minute de foc, în 
care roș-albaștrii au atacat de
bordant și spectaculos. Urma
rea. in min. 4 Marcu (excelent 
ia acest joc. ea si fosta „gheată 
de aur" Duda Georgescu) • 
făcut • incursiune paralizantă 
pe stingă, a intrai in careu, de 
ude a șutat năprasnic; Toa
der a respins și D. GEORGES
CU, Ia post, a relaut see în 
gnl: 1—9. Meciul este frumos 
și curat. Gloria mal 
ceva din turație, dar replica 
Rapidului vine greu, destul de 
tîrziu — min. 20, șut Goanță, 
primul pe poartă. Cristian II a- 
eordă corner. Pai ti da ae aprin
de din nou în finalul reprizei: 
în min. <2 notăm • fașă rapi
dă. așa ram știe Gloria să • 
facă; Șnmulansehi recuperează 
ta mijlocul terenului, pasează 
ta Kramer și acesta. dintr-o 
bucată, ta D. GEORGESCU, 
rare marchează din nou: 2 (; 
în min. 43, Manea trimite în 
transversală, din lovitură libe- 
dă, iar în min. 44 D. Georges
cu este foarte aproape de u. 
nou gol.

La reluare, în min. 51, bucu- 
reștenii, ajutați și de indecizia

GLORIA BUZĂU 
RAPID

3 (2)
1 (0)

Stadion Gloria ; teren moale ; 
timp răcoros, Închis ; spectatori 
— circa 15.000. Șuturi : 17—5 (pe 
poartă: 8—3). Cornere: 5—2.
Au marcat : DUDU GEORGESCU 
(min. 4, 42. 68), respectiv RADA

Cristian H — Năa-

nade

min. 20, șut Goanță,

GLORIA :______ ___ ___
tase, Mircea, TICA, TULPAN — 
SUMULANSCHI (min, W Jul±s), 
Balaur, Ghlzdeanu (min. 37 Teo- 
dcrescu). KRAMER — D. GEOR
GESCU. MARCU.

RAPID : Toader 
Grigore, Sameș (mln. OS Mincu), 
Bacoș — ȘL Popa (min. 55 Ghea
ră), RADA, Goanță, PARAS- 
cmv — Glulescu. Manea.

A arbitrat bine Șt Botărescu; 
la linie : v. Antoni și C. Popa 
(toți, din Iași).

Cartonașe galbene : GRIG ORE. 
Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 1—0 (0—0).

D.

Cirstea, M.

lui Cristian II, reduc din scor 
prin RADA Gazdele forțează 
majorarea scorului, domină cu 
insistență și, ta • splendidă 
acțiune a lui Marea, din mic. 
«8, DUDU GEORGESCU reia 
in gol, in stilul său caracteris
tic, eu capul : 3—L Partida este 
jucată, tribunele cîntă și a- 
plaudă, în cinstea echipei-re- 
veiație a campionatului, pregăti
tă cu profesionalitate de an
trenorii ei, în frunte cu Gh. 
Constantin.

Stelian TRANDAF1RESCU

GIUCHICI ÎNSCRIE, DAR APOI

șit ținta, fie că Dohot a rezol
vat cu siguranță situațiile cri
tice. Ratarea cea mai mare din 
primele 45 de minute am con
semnat-o în min. 37, eind Do
hot l-a „placat" în careu 
Ciorceri, penalty dar, însă a- 
celași Ciorceri a executat slab 
lovitura de pedeapsă și por
tarul Politehnicii a respins în 
corner !

După pauză. A.S.A. a conti
nuat să domine, dar, în același 
timp, să irosească situațiile de 
a marca, 
mai ales 
Szabo — 
min. 55 
apropiere, 
însă Dohot l-a respins în cor
ner), min. 58 (Both, de la nu
mai 12 m, trimite balonul pes
te poartă) și min. 67 (Marton

pe

Așa s-a întîmplat 
în min. 53 (fundașul 
șut pe lingă poartă), 
(același Szabo, din 

a expediat balonul,

drill căreia o excursie de 1 loc 
to R.P. Bulgaria șl diferența m 
numerar și 27 variante 25% a 
2^29 lei; cat. 4 : 69,00 variante 
a 1.360 lei; caL 5 : 137,00 a 
lei ; cat. c : 253,00 a 344
cat. 7 : 406,75 a 200 lei; cat 
2.651,25 a 100 lei.

FAZA a H-a : Cat. A : 1 
riantă 25% a 50.000 lei; cat 
2 variante 100% a 1U.657 lei 
ctuhvl căreia o excursie de

554 
lei : s :
va
ls : 

to 
_____ ______ _ 2 
locuri in R-P. Bulgaria și dife
rența in numerar șl • variante 
25% a 4.414 lei; cat C: 12,75va
riante a 4.334 lei; cat D : 5LOO a 
L096 lei; cat. E : 6»,50 a 100lei. 
câștigul de categoria A, în va
loare de 50.000 lei, a fost obținut 
de participanta Florie* Vasilescu 
dta București.

Stadion Municipal ; teren foarte 
bun ; timp noros, vtot ; specta
tori — circa 6000. Șuturi : 19—7
(pe poartă : 7—1). Cornere : 7—1. 
A marcat : CIORCERI (min. 54).

A.S.A. : Varo — SZABO, Jenei, 
ISPIR. Fodor — L, POPA, Both, 
Marton — CIORCERI, Fantei 
(mirt. 62 Albu), SOARE.

„POLI" IAȘI : DOHOT — An- 
tonlu, Gheorghiu, Ursu, ciodrlan 
— Kereșl (min. 86 Agachl), AN
TON, CANANAU, Pavelluc — 
DAMAS CHIN I (mta. 82 Mtodru), 
Biro.

A arbitrat foarte bine Gh. 
Constantin (Hm. Vîlcea); ta li
nie : R. Matei șl L. Ctacu (ambii 
din București).

Trofeul Petschovschi 
La speranțe: o—0.

I.

— șut puternic, însă Dohot a 
reținut). Politehnica Iași a 
răspuns prin contraatacuri tă
ioase, inițiate de Biro și Da- 
maschin I, ultimul s-a aflat la 
un pas de a înscrie in mln. 
78, cînd, din careu, a șutat de 
puțin pe Bngă poartă.

Pompiliu VINTILA

TIMIȘOARA. 19 (prin tele
fon). Mai bine de 10 000 iubitori 
ai fotbalului din localitate (mai 
multi nici nu încăpeau în 
tribunele divizionarei B C.F.R.), 
au ținut să asiste la ultima 
evoluție a formației favorite 
in campionatul Diviziei „A“.

încurajată de publicul ei, 
„Poli" a luat azi un start bun : 
a atacat pe ambele flancuri, 
a ratat, în min. 4, prin Giuchici, 
o uriașă ocazie, pentru ca puțin 
mai tîrziu, în min. 7, același 
GIUCHICI să înscrie, eu capul, 
plasat, din apropiere. Ia o cen
trare a lui Pascu. Timișorenii 
au mai avut si în continuare 
situații de gol (in min. 15 și 25, 
la două mingi bine „puse" de 
Ghiuchici si Dumitru), dar 
Lehman și Mureșan nu s-au 
descurcat la finalizare. Si astfel, 
pe fondul acestei adevărate 
risipe, puțin a lipsit ca în min. 
27 tabela să arate 1—1: Geor
gescu îl driblase pe portarul 
timișorean, ieșit la marginea 
suprafeței de pedeapsă. Pină Ia 
sfîrșitul 
partidei.
mijloc mai bun. va avea iniți
ativa de partea ei. dar fără

primei jumătăți a 
F.C. Bihor, cu un

ȘTIRI • ȘTIRI < ȘTIRI • ȘTIRI
• ASTAZI, 

ZULE »B“ șl 
cepere de la __ ___.______
gramate etape complete, in cam
pionatul secund se vor desfășu
ra jocurile etapei a 12-a, in 
vreme ce in eșalonul nr. s vor 
avea loc partidele etapei cu nr. 
» (penultima!

ETAPA IN DIVI- 
»£". Astăzi, cu in
ima 18, slnt pro-

• REPROGB AMABILE PARTI
DELOR ECHIPEI GLORIA- 
LUCEAFARUL. Jocurile restante 
ale echipei de speranțe Glorta- 
Luceafărul se vor disputa ast
fel : 21 IUNIE : Universitatea
Craiova — Gloria-Ltteeafărul ; 22 
IUNIE : F. C. Argeș — Gloria- 
Luceafărul. Ambele partide vor 
Începe Ia ora 12-

„POLI- TIMIȘOARA 
F.C. BIHOR

teren 
pentru 
10.000.

1 O) 
0

bun ; 
fotbal; 
Șuturi:

Stadion C.F.R. ; 
timp Înnorat bun 
spectatori — circa 
15—12 (pe poartă : 7—3). Cornere : 
5—6. A marcat : GIUCHICI
(min. 7).

POLITEHNICA: LEU —PASCU, 
șunda, IONUȚ, LEHMAN — G. 
Mureșan. Dumitru, Circtomaru, 
Vlătenescu (min. 63 Manea) — 
Oancea (min. 73 Andreaș), 
Giuchici.

F.C. BIHOR : Balazs — DLanu 
(min. 73 Kiss), Dumitrescu, Bls- 
zok, Nițu — TAMAȘ, Grosu, I. 
Mureșan, GEORGESCU — He, 
Mihuț (min. 36 Florean).

A arbitrat bine M. Stănescu; la 
linie : V. Maxim (ambii din Iași) 
și A. Gheorghe (P. Neamț).

Cartonașe galbene : GROSU, 
ȘUNDA.

Trofeul Petschovschi : 10. 
La speranțe: 1—0 (0—0).

Mihuț în teren (accidentat în 
min. 36 si înlocuit), nu își va 
crea ocazii clare de gol.

După pauză, „fadingul" echi
pei timișorene se va accentua, 
slăbiciunile apărind acum in 
toate liniile. cu precădere in 
fată, la vîrfurl, unde Giuchici 
reușește să-și nemulțumească 
suporterii la fiecare contact cu 
balonul. Singura mare ocazie 
de gol va aparține, la început 
de repriză, lui F.C. Bihor, dar, 
atunci, în min. 47, speriat, că 
să afla singur. In poziție clară, 
Georgescu s-a pripit și a șutat 
în portar, ieșit în disperare de 
cauză.

Gheorghe NICOLAESCU



PLENARA COMUNĂ A CONSILIULUI NAȚIONAL 
Al OAMFNHOR MUNCII Șl A CONSILIULUI 

SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Campionatul Mondial Universitar de handbal masculin

Șl SOCIALE ROMÂNIA - COREEA DE SUD 48-36 (24-15)
(Urmare din pag. I)

căror dezbatere au luat cuvîn- 
tul, in plen si pe secțiuni 356 
de tovarăși.

In continuare, a fost adop
tată, in unanimitate, Hotărirea 
chemare a Plenarei comune a 
Consiliului National al Oame
nilor Muncii din industrie, con
strucții, transporturi, circulația 
mărfurilor și finanțe si a Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale.

La propunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, plenara a 
hotărit, intr-o atmosferă plină 
de însuflețire, să lanseze un 
Apel pentru pace, care se ,va 
da publicității.

Primit cu cele mai calde sen
timente de dragoste și pre
țuire, cu puternice ovații, in 
încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Urmărită cu cel mai viu in
teres. cu profundă satisfacție, 
cu deplină aprobare, cuvintarea 
conducătorului partidului și sta
lului nostrn a fost subliniată 
in repetate rînduri cu vii si 
îndelungi aplauze. Participan- 
tii au aclamat cu însuflețire 
pentru partid si secretarul său 
general, dînd astfel expresie

slujba înfloririi 
a României so-

și îndemnurile 
cuvintarea to- 

Ceaușescu

sentimentelor de profundă dra
goste. prețuire șl recunoștință 
pe care întreaga națiune le 
poartă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru neobosita sa 
activitate în 
multilaterale 
cialiste.

Aprecierile 
cuprinse în 
varășului Nicolae 
au găsit un puternic ecou in 
inimile $1 conștiința tuturor 
celor prezenți la acest mare 
forum al democrației noastre 
muncitorești, revoluționare. In
tr-o atmosferă entuziastă, pli
nă de însuflețire ei au dai 
glas voinței tuturor oamenilor 
muncii de a aplica neabătut 
în practică indicațiile și orien
tările secretarului general al 
partidului, de a acționa eu 
dăruire și abnegație pentru 
îndeplinirea in cele mai bune 
condiții a obiectivelor și sarci
nilor stabilite de Congresul al 
XIII-lea al Partidului " 
nist Român, omagiind 
aniversarea a două 
nii de cind tovarășul 
Ceaușescu se află in 
partidului $1 a țării, a luptei 
poporului pentru făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, a comunismului pe 
pămintul României.

Comn- 
asifel 
dece- 

Nicolae 
fruntea

• Vineri, derbyul semiiiiidlelor : România —Iugoslavia
care s-au înscris nu mai puținEPPELHEIM, 19 (prin tele

fon). Miercuri au început în 
4 orașe din R.F. Germania în
trecerile din grupele semifi
nale ale celui de al IX-lea 
Campionat Mondial Universi
tar de handbal masculin. Re
prezentativa noastră a evoluat 
în „Neckarhalle" din localitate, 
în fața a peste 1000 de spec
tatori. La capătul unui meci 
de mare spectaculozitate, in

CRISTINA ZELENCA,
PE LOCUL I LA BÎRMĂ 

LA BUDAPESTA
La finele săptămimi trecute, 

la Budapesta s-a desfășurat un 
turneu intemațiooat de gimnas
tică, prilejuit de centenarul fe
derației de specialitate din Un
garia. In concursul feminin, or
ganizat pe trei aparate, un fru
mos succes a repurtat Cristina 
Zelenea, clasată pe locul I ta 
birnă. De asemenea, ea s-a si
tuat pe locui trei ta aoL La 
rîndui ei. Dana Dumitru a o- 
cupaă locul trei la paralele și 
târnă.

de 84 de goluri, echipa Româ
niei a cîștigat clar in fața 
Coreei de Sud cu 48—36 (24— 
15). Handbaliștii Coreei de Sud, 
mult mai tehnici decît cei ja
ponezi și cu scheme tactice 
bine pregătite, practică o apă
rare avansată pînă la 15—16 
metri, uneori chiar „om la om" 
și au o ofensivă rapidă, vari
ată, adesea derutantă. Acestui 
joc handbaliștii români i-au 
opus o evoluție bine gîndită, 
purtînd amprenta unei mari 
seriozități încă de la început. 
Ei au tăiat astfel elanul parte
nerilor, conducted cu 5—2 te 
min. 5, 8—3 te min. 8, 12—6 
te min. 16 și 14—6 te min. 18, 
nelăsîndu-le nici o clipă șan
sa apropierii te această partidă 
de debut te grupa semifinală 
„A". Mai ales apărarea, cu 
„zidul* ei înalt, alcătuit din 
Marian Dumitru, George Do
car eseu și Olimpiu Flangea, a 
protejat poarta noastră șl a re
cuperat multe baloane, folosi
te pe contraatacuri Încununate 
de succes. S3 au condus și ta 

DOINA MELINTE A CÎȘTIGAT

diferențe mai mari, de 14—15 
goluri, realizînd finalmente o 
victorie detașată, care îi pune 
acum (au +27 la golaveraj) la 
adăpostul unui eventual egal 
te partida cu Iugoslavia, ulti
ma din semifinale, programată 
vineri la ora 20,30 (ora Româ
niei) te „Eissporthalle" din 
Frankfurt pe Main.

Au marcat: Dumitru 12, Mo
canii 8, Măricel Voinea 5, Ber
bece 5, Petre 5, Flangea 5, Do- 
gărescu 3, Durău 3, Porumb 2, 
respectiv Rang 9, Lee 8, Shin 
7, Hun Pak 2, Dea Pak 4, Kok 
3, Him X și Choi 1. Au arbi
trat Per Erik Sjong și Jan 
Rolf Ludwigsen (Norvegia).

Pînă la ora convorbirii tele
fonice la centrul de presă nu 
a sosit decît un singur rezul
tat: R.F. Germania — Polonia 
29—20, astfel tacit nu putem 
face considerații pe marginea 
clasamentelor grupelor. Cert e 
că reprezentativa României are 
la ora actuală 4 puncte și un 
golaveraj 79—52 și că va juca 
derbyul acestei faze vineri 
seara, cu echipa Iugoslaviei.

Hristache NAUM

După un debut promițător in „Cupa Davis1' ’85

ECHIPA DE TENIS A ROMÂNIEI TREBUIE
SĂ SE PREGĂTEASCĂ PENTRU PERFORMANTE SUPERIOARE

PRIMUL „DUEL" CU ELLA KOVACS
FURTH, în cadrul unui con

curs de atletism desfășurat ta 
localitate, cursa feminină de 
800 m a fost dominată de a- 
lergătoarele române Doina Me- 
linte și Ella Kovacs clasate pe 
primele locuri eu 1:59,07 șL 
respectiv, 159,43. Este prima

confruntare dintre cele două 
valoroase alergătoare ta ac
tualul sezon competițional. La 
triplu salt a câștigat Bela Ba- 
kosi (Ungaria) cu 16,57 m, ur
mat de tînărul Daniel Ciobanu 
cu 16,42 m.

Este greu să te obișnuiești 
a redeveni pieton, atunci cind 
ai gustat din zborul înălțimi
lor... Un astfel de sentiment 
îl încearcă oricine este legat, 
efectiv sau numai ocazional, 
de actuala prestație a națio
nalei noastre de tenis. Au tre
cut prea puțini ani de cind 
tenismanii români au fost (de 
3 ori !) finaliști ai „Cupei Da
vis", iar strălucirea trecutelor 
performanțe râmîne încă proas
pătă ta amintirea tuturor.

Această amintire a „echipei 
de aur" a lui Năstase și Tiriac 
trebuie să reprezinte un pu
ternic stimulent pentru cei 
care le-au luat locul, să con
stituie un obiectiv de atins ta 
viitor. Iată una din problemele 
cele mai importante ale teni
sului nostru.

Am urmărit, săptămtaa tre
cută, la Istanbul, primul meci 
al tenismanilor noștri în ca
drul grupei eonale „A" euro
pene. Echipa s-a impus cu u- 
șurință în fața formației turce : 
5 partide cîștigate la rînd, nici 
un set cedat gazdelor. Fără 
îndoială, meciul cu Turcia o- 
feră prea puține elemente de 
comparație, pentru a trage a- 
cum concluziile. Partenerii noș
tri de întrecere au arătat o 
valoare modestă, iar echipa 
prezentată are numai jucători

TURNEE INTERNATIONALE DE ȘAH
După disputarea a 5 runde, 

întrecerea se anunță foarte in
teresantă în tradiționalul tur
neu internațional de șah „So
meș ’85", aflat la a 8-a ediție. 
Maestrul iugoslav R. Oster
man, învingător într-o partidă 
decisivă cu ungurul A. Meszaros 
l-a egalat pe acesta te 
fruntea clasamentului. Două 
victorii a obținut timișoreanul 
N. Ilijin și două... remize u- 
nul dintre favoriți, maestrul 
internațional Parik Ștefanov. 
După un start bun, campionul 
național S. Griinberg a pier
dut, in runda a 4-a, Ia M. Raj- 
cevici și a remizat apoi cu 
M. Tratatovicî. O evoluție pro
mițătoare are' tînărul nostru 
maestru S. Biro, care a cîștigat 
la M. Rajcevici.

Clasamentul după 5 runde : 
A. Meszaros (Ungaria), R. Os
terman (Iugoslavia) 3'/2 p. S. 

tineri, ta jur de 20 de ani, 
trei dintre ei figurînd tacă în 
cadrele reprezentativei pentru 

.competiția mondială de tineret 
'.Cupa Galea". Tehnicește vor
bind, numai Y. Erkangii ni s-a 
părut capabil să aspire la un 
loc în elita internațională a 
tenisului. Ceilalți mai au mult 
de învățat.

Așadar, nu avem motive să 
ne arătăm super-satisfăcuți 
după această victorie cu 5—0. 
Ea ar avea doar valoare de 
palmares, deși ne aduce, in
tr-adevăr, la nivelul semifina
lelor europene. Cum am mal 
avut prilejul să spunem, greul 
abia acum Începe. Chiar de la 
etapa următoare, unde parte
nerii noștri egipteni (învingă
tori asupra Ungariei !) ce a- 
rată redutabili, chiar intr-un 
meci pe care-1 vom disputa pe 
teren propriu. Nu e mai puțin 
adevărat că meciul de la Is
tanbul ne-a oferit o viziune 
edificatoare asupra echipei 
noastre. Aceasta, ta sens pozi
tiv. Avem și noi o echipă ti- 
nără, cu o medie de vîrstă de
pășind cu puțin 20 de ani, dar 
jucătorii săi an • valoare con
firmată, bat ta porțile consa
crării. Fierte Segâreeanu. te- 
nismanul nostru ar. 1, joacă 
din ce ta ee mai bine, are ex
periență acumulată. Așa mm

Grunberg. P. Stefanov. S. Biro 
3 p, N. Ilijta 2Vi p (1), M. Raj
cevici (Iugoslavia), A. Kertesz 
2*/j p, S. Cvetkovici (Iugosla
via) 2 p (1) etc.
• La Amsterdam începe un 

mare turneu internațional de 
șah „open*, la care și-au a- 
nunțat participarea 300 de ju
cători, printre care 32 de mari 
maeștri, ta frunte cu campio
nul mondial Anatoli Karpov.
• După 8 runde, te turneul 

internațional de șah de la Por- 
toroz (iugoslavia) conduc marii 
maeștri Mila (Anglia), Ribli 
(Ungaria) și Christiansen (Sta
tele Unite) cu cite 5,5 puncte, 
urmați de Portisch (Ungaria) 
— 4 puncte. In runda a opta, 
partidele Ribli — Miles. 
Parma — Gligoriei. Ponovici — 
Carlsson Și Christiansen — 
Smîslov s-au încheiat remiză. 

a și arătat la ultimele sale ie
șiri competiționale. Poate că 
tm plus de aplomb, de încre
dere ta sine, i-ar fi încă nece
sare și ar face sâ-1 crească 
valoarea rezultatelor. Ceea ce 
este valabil și pentru Adrian 
Mar cu (al doilea echipier în 
recentul meci), jucător cu ca
lități reale, pe plan tehnic și 
fizic, care trebuie însă „rodat* 
mai mult, pentru a căpăta și 
experiența necesară. Andrei 
Dirzu rămîne un „dubleur" re
marcabil, dar poate fi — sîn- 
tem convinși — și un bun ju
cător de simplu. Nu l-am vă
zut te joc oficial pe Mihai 
Vanță, al patrulea membru al 
echipei și mezinul ei (19 ani), 
dar la antrenament el lovește 
bine, se arată în progres.

O altă calitate a echipei ni 
s-a părut demnă de subliniat 
Este acea coeziune sufletească 
între jucători, care li apropie 
foarte mult Totodată, o evi
dentă dorință de afirmare, ca 
și de punere ta valoare a con
dițiilor superioare de pregătire 
ce le stat asigurate. Desigur, 
fiecare jucător este susceptibil 
de ameliorări. Pentru aceasta, 
prezența la cârma lotului a u- 
nui tehnician cu ponderea re
cunoscută a căpitanului neju
cător, prof. Ștefan Georgescu, 
poate fi un atu prețios. Mai 
mult socotim că tocmai acest 
antrenor este ta bună parte 
responsabil pentru atmosfera 
bună ee domnește actualmente 
ta sinul echipei. Și ea trebuie 
menținută I

Șl să nu uităm : pentru a 
ne hia zborul spre performanțe 
Înalte mal trebuie tacă Îndrăz
neală și curaj. Șl multă muncă, 
bineînțeles !

Radu VOIA

• TELEX • TELEX •
ATLETISM • Concurs la Bo

ras (Suedia) : suliță : Einar 
Wilhjalmsson (Islanda) 91,84 m: 
100 mg: Ann-Louise Skoglund 
(Suedia) 1S.26 — record.

BASCHET • Trofeul „William 
Jones": Suedia — Filipine 88—35, 
Canada R.F.G. 84—52, Japonia — 
Italia 61—59.

CICLISM • Turul Iugoslaviei 
(etapa a treia, Leskovao — 
Skoplje, 158 km) : 1. Daniel
Amardeilh (Franța) 3.29:38. In 
același timp, pe locul opt, a so
sit Cornel Popa (Metalul Plo- 
peni). Lider se menține, în con- 
ttauare. iugoslavul Jure Pavltci 
10.27:45, urmat de Holger MUller

ROMANIA (tineret) - R.P.D. COREEANA 4-1 (0-0)

în primul med al turneului de la Shanghai, echipa de tine
ret a României a dispus de selecționata R.P.D. Coreene cu 4—1 
(0—0) Din formația română s-au evidențiat în mod special 
Bobaru și Cojocaru. în alt med : Selecționata orașului Beijing— 
Shanghai 2—1 (0—0),

• Etapa a 32-a a campiona
tului Iugoslaviei : Osijek — 
Steaua roșie Belgrad 3—0, Priș- 
tina — Sutjeska 3—0, Buduc- 
nost Titograd — Rijeka 1—0, 
Vojvodina Novi Sad — Velez 
Mostar 3—2, F.C. Sarajevo — 
Iskra Bugojno 3—0, Radniciki 
Niș — Vardar Skoplje 1—2, 
Partizan Belgrad — Dinamo 
Vinkovid 3—1, Hajduk Split 
— Sloboda Tuzla 2—0, Dinamo 
Zagreb — Zeleznicear Sarajevo 
0—2. Clasament : 1. F.C. Sara
jevo 45 p, 2. Hajduk Split 43 p, 
3. Steaua roșie Belgrad și Par
tizan Belgrad, dte 36 p. Pe 
ultimele locuri : 17. Radnidki 
Niș 26 p, 18. Iskra Bugojno 
23 p.

• Se cunoaște și a treia pro
movată te prima ligă a cam
pionatului R.F. Germania. A- 
ceasta este formația F.C. Saar- 
brucken, care s-a calificat ta 
urma meciurilor de baraj cu 
Arminia Bielefeld, ocupanta lo
cului 16 ta campionatul Înche
iat recent Echipa din Saar- 
briicken a învins în primul joc 
cu 2—0, pe teren propriu, iar 
ta retur a terminat la egali
tate : 1—1. Astfel, te „Bundes
liga* au promovat F.C. Nurn- 
berg. Hanovra 96 și F.C. Saar-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
(R.D.G.) 10.29:07 • Prima etapă 
a Turului R.D. Germane (206 km, 
circuit la Dessau) a revenit lui 
Olaf Ludwig ta 4.39:17 urmat la 
5 s de Dan Radtke • Turul 
Toscanei (Florența — Sienna, 
228,5 km) a fost cîștigat la sprint 
de Italianul Ezio Mortal, |n fața 
lui Giovanni Mantovani (Italia) 
șl Jens Veggerby (Danemarca), 
cronometrați în 5.59:00 • Silva- 
no Continl (Italia) a învins In 
prima etapă a Turului Aude 
(Leucate — Carcassonne, 166 km) 
în 4.06:02 • Etapa a 7-a a Turu
lui Suediei (Sandvlken — Uppsa
la. 149,7 km) a fost cîștlgată la 
sprint de francezul Rault 3.31:50 

brucken, iar cele care au re
trogradat stat Arminia Biele
feld, S.C. Karlsruhe și Ein
tracht Braunschweig.
• Etapa a 28-a din campio

natul Poloniei : Zaglebie Sos- 
nowiec — Legia Varșovia 0—1, 
Radomiak — Gornik Zabrze 
1—1, Pogon Szczeczin — L.K.S. 
Lodz 3—0, Wisla Cracovia — 
Slask Wroclaw 1—o, Ruch 
Chorzow — Gornik Walbrycz 
1—1, Widzew Lodz — G.K.S. 
Katowice 1—1, Lech Poznan — 
Baltyk Gdynia 2—0. Clasament: 
1. Gornik Zabrze 38 p, 2. Legia 
Varșovia 38 p, 3. Widzew Lodx 
37 p.
• Antrenorul echipei națio

nale a Perului, Moises Ba
rack, a fost înlocuit din func
ție, ta urma rezultatelor ne
satisfăcătoare înregistrate de 
fotbaliștii peruani ta actualele 
preliminarii ale campionatului 
mondiaL Federația de fotbal 
din Pern a anunțat că a ape
lat la serviciile kt! Marcos Cal
deron.
• Mari surprize in .Jtupa Ita

liei-; INTERNAZaONALE — Ve- 
roma 5—01 (Jte tur 0—3!); Juven
tus — MILAN 0—1 ! (In tur 0—O); 
FIORENTINA — Parma 3—0 (In 
tur 0—14 ; SAMPDORIA — Torino 
4—2 (In tur 0—0).

în același timp cu danezii Jack 
Arvid Olsen șl John Caerlsen. 
Olsen este acum noul lider al 
cursei cu 27.26:21, urmat la 11 s 
de olandezul Solleveld. Bernard 
Hinault ocupă locul 13 eu 27.28:58 
• In Turul Elveției, după șapte 
etape conduce australianul Phil 
Anderson 33.07:43. Elvețienii Win- 
terberg la 21 s șl Ruettlmann la 
27 s ocupă locurile următoare. • 
Turul Columbiei s-a încheiat, la 
Bogota, cu succesul Iul Luis 
Herrera, urmat la 33 s de Parra.

HALTERE > Aleksandr Stolia
rov este noul campion al 
U.R.S.S. la cat. super-grea. cu 
402,5 kg.


