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„Epoca Ceaușescu“ — epoca celui mai impetuos avînt

„CUPA F.R.A." POATE OFERI 
NUMEROASE NOI RECORDURI w

al mișcării sportive românești 

TURISMUL DE MASĂ, PARTE INTEGRANTĂ 
A MUNCII DE EDUCAȚIE PATRIOTICĂ 

A TINEREI GENERAȚII5

Recomandat tuturor virstelor 
și profesiunilor, încurajat încă 
din grădinițe, pînă la marile 
colective din întreprinderi, tu
rismul cunoaște la noi o pu
ternică dezvoltare de masă. 
Faptele o atestă : nu există 
sfirșiț de săptămînă (nemai- 
amintind de perioadele de va
canță sau în concedii) indife
rent de sezon. în care, la ni
velul tuturor județelor, zeci de 
mii de iubitori ai drumețiilor 
si excursiilor să nu călăto
rească spre zonele de agre
ment — învecinate așezărilor 
in care învață, muncesc si tră
iesc — De fir de aDă sau ne 
cărări de munte, să îsi pe
treacă o zi (sau măcar citeva

Campionatele internaționale de lupte (juniori și speranțe)

O REUȘITĂ REPETIȚIE GENERALĂ 

ÎNAINTEA CAMPION A TELOR

ore) în mijlocul naturii, acolo 
unde — cum atît de plastic 
scria Alexandru Vlahuță in 
„România pitorească" : „...în
șoptitul izvoarelor si în frea
mătul codrilor a răsunat Den- 
tru intiia oară frumoasa noas
tră doină — si nu e nîriu. nici 
Dlaiu. de care să nu fie legată 
o amintire scumpă sufletului 
nostru".»

Peste ceea ce ține de sensi
bilitatea fiecăruia față de na
tura care ne atrage și ne cu
cerește, peste caracterul salu
tar al mișcării în aer liber, cu 
recunoscute beneficii pentru 
sănătate și robustețe, pentru 
întărirea capacității de muncă, 
acțiunile turistice constituie, de 

fiecare dată, un mijloc de refe
rință în educarea patriotică a ti
neretului. a maselor de oameni 
ai muncii. Bucurîndu-se de în
drumarea organelor de partid, 
organizațiile Șoimilor patriei, 
cele de pionieri, de tineret și 
sindicale includ, cu prioritate, 
în calendarele activităților lor 
sportive tot mai multe iniția
tive menite să cultive gustul 
pentru drumeții și excursii, să 
facă din asemenea acțiuni o 
modalitate directă, vie și con
vingătoare de cunoaștere a pa
triei, a infinitelor ei frumuseți, 
a monumentelor și așezămintelor 
care ilustrează trecutul de luptă 
al poporului și al clasei noas
tre muncitoare, ca și a măre
țelor realizări din anii socialis
mului, îndeosebi din ultimele 
două decenii, din această peri
oadă minunată pe care întregul 
nostru popor o cinstește și o

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2—3)

La jumătatea drumului din
tre campionatele internaționale 
și campionatele naționale (vor 
avea loc, la București, la 12—14 
iulie), atleții noștri fruntași sînt 
chemați să participe acum la 
o competiție de anvergură. Este 
vorba de competiția denumită 
„Cupa Federației române de 
atletism", care va avea loc, 
sîmbătă și duminică, pe sta
dionul din parcul sportiv „23 
August" din Capitală și care 
va reuni, în întrecere directă, 
pe unii dintre atleții noștri cei 
mai buni — seniori, tineret și 
juniori. Avînd în vedere efer
vescența care se simte în atle
tismul nostru, în unele probe, 
in acest sezon de concursuri, 
cu nenumărate rezultate no
tabile. este de presupus că în
trecerile „Cupei Federației" 
vor avea un nivel calitativ

JOCURI SPECTACULOASE ÎN REUNIUNEA
INAUGURALĂ A „CURII
ORADEA, 20 (prin telefon). 

Cei mai buni jucători de polo 
din țară, cu excepția celor se
lecționați în prima reprezenta
tivă și-au dat întîlnire în ba
zinul olimpic de la ștrandul 
„Venus", situat în incinta 
„Băilor 1 Mai", la finalele 
„Cupei României", din cadrul 
ediției a IV-a a „Daciadei" — 
sport de performanță.

în primul meci al zilei inau
gurale s-au întâlnit echipele 
PROGRESUL BUCUREȘTI și 
RAPID ARAD. Au învins 
bucureștenii cu 7—2 (2—0, 0—0, 
4—0. 1—2) după un joc care a 
crescut în intensitate în 'ulti
mele două reprize. Au înscris : 
Mădescu 2. Neagoe 2, Mușat, 
1, Gh. Ion 1 și Dingu 1 (Pro
gresul), Brînzei 1 și Bocu 1 
(Rapid).

Al doilea meci a adus în ba
zin echipele RAPID BUCU
REȘTI și VOINȚA CLUJ-NA- 
POCA. Victoria a revenit rapi- 
diștilor cu 6—5 (0—1, 0—2, 3—0, 
3—2). După cum începuse par
tida. se anunța o surpriză: în 

ridicat. Nu sînt excluse noi 
recorduri naționale, ca o com
pletare a celor — nu puține 1 
— înregistrate pină acum. Dacă 
vremea va fi bună, n-ar fi ex
cluse noi recorduri la 110 mg 
(Liviu Giurgian manifestă o 
dispoziție constant bună în a- 
cest sezon), disc (Ion Zamfi- 
rache și, de ce nu, chiar deți
nătorul recordului, Iosif Nagy), 
lungime (Vasile Dima are po
sibilități pentru a trece de 8 me
tri), suliță (credem totuși că Du
mitru Negoită și Nicu Roată 
pot realiza mai mult decît a- 
rată în diferite concursuri) etc. 
etc.

Concursul începe sîmbătă la 
ora 9,30 și continuă la ora 
16,30, iar duminică va avea loc 
de la ora 9,00, cu două probe 
după-amiază.

ROMÂNIEI" IÂ POEO
min. 13 clujenii conduceau cu 
3—0 ! Surpriza nu s-a produs 
insă, pentru că în repriza a 
IlI-a bucureștenii au echilibrat 
jocul și cu numai 3 secunde 
înainte de fluierul final Ange- 
lescu (Rapid) a înscris golul 
victoriei. O mențiune pentru 
portarul Scurei (Voința) care 
a apărat foarte bine. Marca
tori : Chiriță 2, Jianu 2. Arse- 
ne 1 și Angelescu 1 (Rapid), 
Marcu 3, Colceriu 1 și Sebok 
1 (Voința).

în oel mai important meci 
al reuniunii, CRIȘUL ORA
DEA — DINAMO 9—5 (2—1,
3—1, 2—1, 2—2). Printr-un joc 
avîntat, bine orientat, cu înot 
în viteză campionii și-au de
pășit partenerii de întrecere, 
care deși și-au apărat cu în- 
dirjire șansele, nu s-au putut 
menține „în plasa" orădenilor. 
Au înscris : Fărcuță 3. Kiss 3, 
Fejer 2 și Pantea 1 (Crișul), 
Rus 3, Chiru 1 șl Troacă 1 
(Dinamo).

Ilîe GHIȘA-coresp.

MONDIALE Șl EUROPENE Marginalii la cel de al 68-lea campionat (I)
Ediția din acest an a Cam

pionatelor internaționale de 
lunte greco-romane si libere 
ale României pentru juniori 
(17—18 ani) și speranțe (19—20 
de ani), la care au participat 
235 de concurenți din 7 țări, 
se înscrie ca o reușită, din mai 
multe puncte de vedere. Să 
subliniem, in primul rind, pri
lejul deosebit pentru verifica
rea sportivilor noștri care, 
peste puțin timp, vor participa 
la cele mai importante com
petiții ale anului — Campio
natele mondiale pentru spe
ranțe si cele europene nentru 
juniori la ambele stiluri.

Este adevărat că, la unele 
categorii de greutate, numărul 
mic al sportivilor oaspeți, pe 
de o parte și valoarea mo
destă a acestora, pe de alta, 
au înlesnit ascensiunea luptă
torilor noștri în finale. Așa se 
și explică faptul că la cate
goriile respective reprezentan
ții țării noastre n-au avut pro
bleme. în al doilea rind, tre
buie să subliniem că „interna
ționalele" au scos in evidență 

După ultima etapă a Diviziei „A“ de fotbal

JOCUL ÎN DEPLASARE EXCLUDE VICTORIA?...

Unul dintre atacurile echipei Steaua la poarta băcăuană respins 
in ultimă instanță de C. Solomon. Bumbescu (nr. 4). Petcu, Pi- 
țurcă, Mangeac, Arteni și Borcea, urmăresc cu atenție (aza.

Foto : Iorgu BĂNICA

multe aspecte tehnice pozitive, 
dar și unele minusuri, îndeo
sebi la „libere".

La „greco-romane" (antrenori 
Nicolae Pavel. Ion Dragomir. 
Carol Badea și Constantin Ta
pir jan), dominarea luptătorilor 
români a fost evidentă nu nu
mai prin rezultatele finale (în
vingători la 9 categorii din to
talul celor 10), ci și prin ma
siva lor prezență in primele 
4, 5 și 6 locuri la multe cate
gorii in clasamentele reale. 
Reamintim că alcătuirea clasa
mentelor oficiale la turnee In
ternationale se face după un 
anume criteriu, cind sint mai 
multi concurenți din aceeași 
tară Dunctind doar cel mai bun 
dintre ei. Iată, in acest sens, 
citeva cifre concludente : la 
categoria 48 kg, primele 6 
locuri au revenit luptătorilor 
români ; 52 kg — locurile
1—4 ; 57 kg — locurile 1—6 ;

Cortin CHIRIAC

(Continuare fn pag. 2—3)

Al 16-lea TITLU PENTRU STEAUA, ECHIPA „NR. 1“ A RUG8YULUI

Echipa STEAUA campioană la rugby, ediția 1984,'ȘS. în rindul de sus, de la stingă la dreapta : M. 
Munteanu, C. Florea, Gh. Dumitrescu, D. Căinam, Radu Durbac, antrenor, M. Moț, Theodor Rădulescu, 
antrenor principal, Gh. Leonte, AI. Rădulescu, FI. Murariu, M. Ionescu, L. Constantin, M. Giucăl. în 
rtndul de jos : M. Toader,. S. Fuicu, Gh. Vărzaru, D. Alexandru, C. Coman, L. Codoi, D. Enache, T. 
Coman, V. David, L. Hodorcă. Fot» : Iorgu BĂNICĂ

Pentru numeroșii amatoii de 
statistică sportivă, data e im
portantă: miercuri 19 iunie 
1985 s-a încheiat ediția 1984— 
1985 a campionatului Diviziei 
„A" de fotbal. A fost al 67-lea 
campionat al țării. O întrecere 
care, timp de 34 de etape, a 
reținut atenția iubitorilor fot
balului de la noi. O competi
ție cu plusuri și minusuri, 
care vor fi relevate și anali
zate la timpul cuvenit.

Să ne oprim, azi pe scurt, la 
ultima etapă, disputată 
miercuri. în partea de sus a 
clasamentului ea nu mai pu
tea schimba nimic. Ordinea 
primelor patru echipe era cu
noscută : 1. STEAUA, 2. Dina-

Constantin ALEXE

(Continuare în pag. 2—3)

S-au împlinit 75 de ani de 
cind se joacă iugby în Româ
nia. Frumos, bărbătesc, plin 
de virtuți, sportul cu balonul 
oval a fascinat și continuă să-i 
fascineze pe tinerii noștri, a- 
trași de goana — adesea greu 
de înțeles (dar pe deplin lo
gică dacă i-ai descifrat taine
le) — după o minge „nebună", 
a cărei mînuire necesită o in
tensă pregătire multilaterală 
de ordin tehnic, fizic, psihic, 
începuturile au fost grele și 
pline de neîmpliniri, dar ad
mirabila perseverență și sa
crificiile reprezentanților de 
vîrf ai multor generații de 
sportivi au ridicat constant va
loarea rugbyului de la noi. Re
prezentativele românești sînt 
astăzi apreciate și stimate pe 
toate meridianele lumii, dova
da cea mai concretă fiind lo
cul rezervat României în vi
itorul Turneu final al primei 
„Cupe mondiale".

Firește, campionatul este cel 
mai fidel „termometru" al valo
rilor. el ia „temperatura" echi
pelor. Temperatura optimă a 
fost și de data aceasta de par
tea puternicului club militar 
din București, Steaua, care, 

iată, a cucerit al 16-lea său 
titlu, stabilind un record in 
materie (pe locurile 2—3, ex- 
aequo, mai vechiul Tenis Club 
Român și R.C. Grivița Roșie, 
de 11 ori laureate). Prima cu
nună cu lauri a obținut-o in 
1949 fostul „XV" al C.C.A., ur
mată de atunci de alte 15, din
tre care — cum precizam $1 
în ziarul de ieri — ultimele 3 
sînt consecutive, la cirma echi
pei aflîndu-se harnicul cuplu 
de antrenori Th. Radulescu șl 
R. Durbac. Rar o dominare 
atît de netă!

Este firească această supre
mație? Da, deoarece Steaua 
are lotul cel mai bogat în va
lori absolute. Și nu exagerăm 
dacă spunem că Ia Steaua sînt, 
de fapt, două echipe (!), fieca
re post fiind dublat de o re
zervă cu o capacitate apropia
tă cu aceea a titularului. E- 
chilibru valoric. Situația a- 
ceasta — probabil unică in 
rugbyul nostru — a creat o 
emulație din plin profitabili

Dimitrle CALLIMACH

(Continuare in pag. 2—3)



ÎNTRECERI ALE CELOR MAI TINERI COMPETITORI
• HANDBAL • CICLISM • BASCHET

Duminicâ, în Divizia „A" de lupte greeo romane

ULTIMA ETAPA A TUPUTUI COMPETIȚIEI TUR

Joi dimineață au început în
trecerile turneului final al „Da
ciadei" la handbal de performan
ță pentru juniori și junioare, 
competiții care sînt găzduite de 
sălile sporturilor din Rm. Vâlcea 
șl respectiv, Tg. Jiu. Unele me
ciuri spectaculoase, împreună cu 
o bună organizare asigurată de 
organele locale ale mișcării spor
tive au trezit interesul iubitori
lor handbalului.

RM. VILCEA (prin telefon). 
Disputele băieților la startul că
ror sînt prezente reprezentati
vele județelor Constanța, Iași, 
Cluj. Maramureș, Dîmbovița, Si
biu, Brașov și municipiului Bucu
rești au fost echilibrate în prima 
Si. Cele mai atractive au fost 
confruntările București — Cluj 
fi Sibiu — Brașov. Iată 
rezultatele înregistrate joi di
mineață : CONSTANTA — IAȘI 
13—20 (12—14) ; CLUJ — BUCU
REȘTI 20—19 (10—8) ; MA-
BUCUREȘTI 20—19 (10-8) ; MA
RAMUREȘ — DÎMBOVIȚA 22—16 
(10—8) ; BRAȘOV — SIBIU 18—17 
(11—7). P. GEORNOIU — coresp.
TG. JIU (prin telefon). Tur

neul feminin a început sub bune 
auspicii, în mijlocul unui stimu
lați” interes din partea localni
cilor. în prima zi de concurs re
prezentativele județelor Constanța 
(antrenoare E. Frîncu), Bacău 
(Alexandru Mengoni) și Sibiu 
(Gh. Bădeanu) au evoluat foarte 
bine, nu atit pentru faptul că 
și-au întrecut la scor adversarele, 
cît mai ales datorită fazelor fru
moase create, prin joc decisiv 
atît în atac, cît și în apărare. în 
afara județelor amintite la tur
neul final s-au mai calificat e- 
chipele județelor Sălaj, Bistrița, 
Cluj. Dolj și Brașov. Iată rezul
tatele înregistrate în prima zi : 
SIBIU — SALAJ 22—15 (12—6).
Printre marcatoare : Muntean 4, 
Pop 4. respectiv Itu 7. Jujan 4. 
Pașchiu 4 : BISTRIȚA — CLUJ 
19—18 (.10—10). Cele mai eficace ‘ 
Lazăr 6, Dumitrean 5. respectiv 
Crișu 8. Nedelcu 4 : CONSTANTA 
— DOLJ 23—16 (11—7). Printre
realizatoare: Stan 6, Gheorghe 5. 
Gurgu 5. respectiv Manolescu 9. 
BACAU — BRAȘOV 30—11 (7—4). 
Golgetere : Luca 12 — pentru în
vingătoare si Renghea 3.

G. DUMITRESCU — corasp.

Pe velodromul Dinamo din Ca
pitală au început — eub Însem
nele „Daciadei" — Campionatele 
municipale de juniori pe pistă. 
Primele douâ zile de concurs 
s-au desfășurat în condiții deo
sebit de grele de întrecere (vini 
foarte puternic, în rafale, ploaie 
intermitentă, oe au făcut ca pis
ta să fie alunecoasă, precum și 
o vreme deosebit de rece pentru 
această perioadă a anului),

în seriile probei de viteză ju
niori mari, 35 de concurent!, cel 
mai bun timp a fost realizat de 
S. Dine (C.S.Ș. nr. 1) 12,9. REZUL
TATE TEHNICE, viteză juniori 

finală • M.
13,1 — St. 

Cr. Mihălțan 
G. Neagu 

Alecsiu (Di-

mari, sferturi de 
Cleonic (Dinamo) 
Giurcă (Olimpia), 
(Olimpia) 12,9 — 
(C.S.Ș. nr. 1), M.
namo) 12,4 — S. Stoica (Stirom), 
S. Dine (C.S.Ș. nr. 1) 123 — P. 
Santa (Olimpia) ; semifinale : M. 
Cleonic 13,1 — S. Dine, Cr. Mi- 
hălțan 123 — M. Alecsiu ; finala 
pentru locurile 3-4 ; S. Dine 12,6 
—M. Alecsiu : finala pentru 
locurile 1-2 : M. Cleonic (Dina
mo) 133, campion municipal — 
Cr. Mihălțan. Proba de 506 me
tri — start de pe loc. Juniori 
mici, a reunit un număr de 23 
de concurent!. Clasament : 1. S. 
Moldoveanu (C.S.Ș. nr. 1) 38,1,
campion municipal, 2. L. Apostol 
(Voința) 38,2, 3. C. Buzbula 
(Voința) 38,1, 4. L Balea (CS.Ș. 
nr. 2) 393, 5. C. Toma (C.S.Ș. 
nr. 1) 39,4, 6. A. Buse (C.S.S. nr. 
1) 39,9: urmărire echipe — juniori 
mici, 2000 metri ; finala pentru 
locurile 1—2 : Voința (L. Apostol, 
Fl. Ochetan, Cl. Schram, D. Du
mitru) 2:34,8 — C.S.S. nr. 1 I 
2-373.

Campionatele municipale ale 
cicliștilor pistarzi bucureșten: 
continuă după următorul pro
gram : astăzi, de la ora 16,30: ur
mărire echipe 4000 metri, serii 
șl finale la juniori mari și vite
ză — serii, recalificări, sferturi, 
semifinale și finale, la juniori 
mici ; niline, de la ora 15 ; ac
țiunea de puncte. 51 de ture 
(sprint la fiecare trei ture), ju
niori mari, și aditlune de punc
te, 30 ture (Sprint la fiecare trei 
ture), juniori mici.

Horoțiu SIMA

4.

MARGINALII LA CAMPIONATUL DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

pentru pregătirea echipei. 
Steaua s-a prezentat mai me
reu drept formația cea mai 
„motivată", dorind ardent vic
toria, și fiindu-i străină noțiu- 
nea de „concesie". Este, de a- 
ceea, echipa care nu a înre
gistrat — practic — nici o con- 
traperformanță, ceea oe a de
tașat-o de principalele ei riva
le, Dinamo și Farul, care fie
care au irosit puncte prețioa
se la Baia Mare, la Sibiu, la 
Iași, la Grivița Roșie...

Și a mai avut Steaua
mare atu: a știut cum și cînd 
să dea drumul tineretului in 
prima echipă. Astfel, unor 
consacrați, precum Munteanu, 
Murariu, Marin Ionescu, AI. 
Rădulescu, din înaintare; Ale
xandru, Fuicu, Enache, Suciu, 
din linia de treisferturi, li s-au 
alăturat, din mers, elemente

un

tinere cu mari perspective. Ii 
vom cita, în ordine, pe C. Fie
rea, Giaeâl, L. Constantin, M. 
Toader, pe Hodorci, Simonca 
cei doi mijlocași cu numele de 
Coman șa. Suflul Jor tineresc 
a creat echipei o poftă teribi
lă de a juca ofensiv, Steaua 
fiind situată pe locul I in 
privința punctelor marcate 
(470) și tot prima e și in cla
samentul eseurilor (63).

Iată de ce considerăm — 
după date 
că Steaua 
mai bună, 
ei, valoros, 
un lnaK 
ceste aprecieri ținind cont că 
în jocul campioanei au apărut 
pe parcurs și imperfecțiuni de 
ordin tactic uneori ; a jucat 
mai slab, de pildă, in ultimul 
meci pe care l-a pierdut cu 
Farul (6—16, neadaptindu-se 
terenului alunecos), o anumită

absolut obiective — 
a fost echipa cea 
in ansamblu, lotul 
fiind competitiv la 

nivel. Facem a-

șiDouă centre cu o veche 
frumoasă tradiție in baschet 
Cluj-Napoca șl Tg. Mureș — găz
duiesc, de astăzi pînă duminicâ, 
turneele finale ale „Daciadei" 
pentru cele mai valoroase selec
ționate de junioare si juniori ale 
țării. La Cluj-Napoca își vor dis
puta locul I — și celelalte poziții 
fruntașe — selecționatele feminin 
ne ale județelor Brașov, Cluj, 
Constanță, Covasnă, Satu Mare 
șl Vilcea, In rindul cărora evo
luează și componentele lotului 
național de cadete (junioare n) 
care va lua parte, In luna iulie, 
Ia campionatul european rezervat 
acestei categorii de virată.

Echipele de băieți — selecțio
natele județelor Arad. Constan
ța, Dolj. Iași, Timiș șl a muni
cipiului București — se tatrec In 
Sala sporturilor din Tg. Mureș.

Turul Diviziei „A" de lupte 
greco-romane se încheie dumi
nică, o dată cu desfășurarea În
trecerilor din cadrul etapei a 
IV-a. De astă dată, etapa divi
zionară prezintă un interes deo
sebit deoarece la sfîrșitul săptă- 
mînll viitoare cei mai buni lup
tători vor participa la Campio
natele internaționale ale Româ
niei (sala Floreasca din Capita
lă).

Iată 
cestei 
A.S.A. 
C.S.M. 
Lugoj 
A.S.A. 
C. F.

programul complet al a- 
etape. Seria I: Reșița :

Cluj-Napoca. Steaua,
Reșița și Metalul IURT 

(se va întîlni numai cu 
și Steaua); Baia Mare : 
Timișoara — Bihoreana

Marghita — SIMARED Baia Ma
re ; Satu Mare : c.S. Arad — 
Electromureș Tg. Mureș — C.S. 
Satu Mare ; Seria II-a : Pitești: 
C.S.M. Craiova, Dacia Pitești, 
Progresul București, Turbome- 
canica București (se va întîlni 
numai cu Dacia și C.S.M.); Tg.

Jiu : Steagul roșu Brașov — Ci
mentul Tg. Jiu — Electroputere 
Craiova ; Băilești : Chimistul Rm. 
Vilcea — Metalurgistul Băilești 
— Aluminiu Slatina: Seria a 
IlI-a: Brăila: Dinamo București, 
Progresul Brăila, I.M.U. Med
gidia, Oțelul Călărași (se va în
tîlni numai cu Dinamo și Pro
gresul) ; Constanța: Metalul
București — Farul Constanța — 
A.S.A. Buzău ; Cîmpulung Mus
cel : Carpați Sinaia — Muscelul 
Cîmpulung — Delta Tulcea ; Se
ria a IV-a : București (sala Con
strucția) : Metalul Rădăuți, S.C. 
Bacău, Industria sîrmei Buzău, 
Construcția București (se va în
tîlni numai cu Metalul șl S.C.); 
Suceava : Rapid București — 
C.S.M. Suceava — Nicolina Iași; 
Piatra Neamț : c.S. Botoșani — 
Ceahlăul Piatra Neamț — Dună
rea Galați.

Toate reuniunile încep la ora 
10.

O REUȘITA REPETIȚIE GENERALA
(Urmare din pag. 1)

68 kg — locurile 1—5 și 130 kg 
— locurile 1—4.

Situăm in prim-plan și pro
gresul lor tehnic : și-au îmbu
nătățit substanțial apărarea in 
lupta de la -parter", capitol 
care era deficitar pînă nu de
mult ; au reușit să finalizeze 
un mare număr de procedee 
tehnice, atit in lupta din pi
cioare, cit și in -parter" ; pe 
toată durata partidelor au im
primat im ritm de luptă foarte 
rapid, incadrîndu-se astfel ce
rințelor impuse de noile mo
dificări ale regulamentului in
ternațional. Cea mai îmbucu
rătoare constatare este. însă, 
buna comportare a luptătorilor 
noștri vizați să participe la 
„mondiale" și „europene". Ne 
referim la Iulian Lacău și Va- 
sile Sberea (48 kg), Nicolae O- 
nica și Adrian Peltea (52 kg),

Cătălin Tudose și Nicolae Ni- 
țoiu (57 kg), Cătălin Trofin 
(68 kg), Cristian Albuț și ion 
Irimiciuc (90 kg) și Adrian A- 
lionte (130 kg). La celelalte ca
tegorii, juniorii noștri fruntași 
au absentat, fiind plecați 
un puternic turneu 
Germană.

La lupte libere 
Alexandru Geantă. 
Șimon și Ion Motorga), concu
rența a fost mai ridicată, de
terminată de prezența în com
petiție a celor 60 de sportivi 
de peste hotare. Cu toate a- 
cestea, cum se știe, 5 luptă
tori români s-au situat pe pri
mul loc. O bună evoluție au 
avut Romică Rașovan. Alin 
Păcuraru și Radu Ana (48 kg), 
toți trei de valoare apropiată. 
Dorin Bircu (52 kg), Dănuț 
Prefit (57 kg). Călin Niri (68 
kg), Ștefan Vizitiu (74 kg), 
Gheorghe Mițu (82 kg) și Mi
hai Țenț (90 kg). Se reproșează

la 
în R.D.

(antrenori,
Ladisiau

unor luptători de la acest stil 
— cum remarca și antrenorul 
federal Ion Crîsnic — pierde
rea avantajelor de pe tabela 
de punctaj, mai ales în parti
dele cu concurenții bulgari. De 
asemenea, ei au greșit în fi
nalizarea procedeelor tehnice, 
ratînd victorii clare prin tuș 
cînd adversarii lor se aflau în 
.,pod“...

Sperăm că după „internațio
nalele" de la București, teh
nicienii noștri vor analiza cu 
atenție toate aceste aspecte, 
pentru ca elevii lor să se pre
zinte cît mai bine pregătiți la 
C M. și C.E.

TURISMUL
(Urmare din pag. 1)

r

I

1

I
I
I

MOTO, după O LUNGA absență de la 
concursurile de motocros, reprezentanții 
C.S.M. Borzești, au apărut duminică la În
trecerile etapei a n-a a „Cupei Ffi.M.", pe 

. traseul de la Tîrgu Mureș. Pentru a putea 
participa șl la viitoarele etape, «nărui an
trenor I. Proșbic și elevii lui au transfor
mat o motocicletă cu ataș Intr-un „remor
cher" care poate transporta doi sportivi cu 
mașinile lor. • ÎN SPERANȚA că va im- 
bumătâti situația echipei de seniori In 
dasamentul general, conducerea tehnică 
a dlufoului Steagul roșu Brașov a apelat 
la serviciile fostului alergător de moto
cros P. Lucaci, de mai mulți ani nwwr^- 
cul secției brașovene. Nesperat, el a rea
lizat în prima man^â 8 puncte.

frrîREClNDU-SE cu ardoarea spe- 
clnca vârF^ei, majoritatea echipelor de juniori 
partner finalele „Daciadei" și ale
^TxfJiioinatului republican de oină s-au 
«Olgajat în lupta pentru un loc pe podium, 
dovedind o admirabilă concepție de joc. 
Printre altele. în momentele fierbinți, ti
nerii V. Vlad (Vulturii I.M.P. București). 
V. Dala (I.P.A. Sibiu), D. Rădună (Torpedo 
Zămești), I. Magdaș (Tricolorul Baia Sprie), 
I. Gheorghe (Oțelul Tîrgoviște), D. Burlacu 
(iAvîntul Vorona, jud. Botoșani), V. Da
mian (Energia Râmnicelu, jud. Buzău). I. 
Arghir (Oltul Drăgămești, jud. Olt) — ca 
să dăm numai cîteva exemple —au ridi
cat mina cînd au fost loviți sau au recu
noscut că n-au avut poziția regulamentară 
de tras In adversari, spre deosebire de 
mulți dintre oiniștu seniori consacrați, care 
adesea se abat de la corectitudine, in ase
menea Situații. • CEL MAI EFICACE JU
CĂTOR ia „bătaia mingii- a fost bucureș- 
teanul P. Rotariu (Vulturii I.M.P. E—L

labilitate psihică care i-a dău
nat, a se vedea înfrângerea, 
destul de netă, din fața lui 
Dinamo, din retur 0—12) când 
echipa a -căzut* mai ales pe 
plan moral-volitiv. Iată câteva 
direcții in care trebuie insistat 
în viitor—

• Intr-un număr viitor ne 
vom ocupa și despre compor
tarea celorlalte echipe cu 
cădere despre Dinamo și 
rul, cele două ocupante — 
preună cu Steaua — ale
diurnului celui de al 68-lea 
campionat.

pre-
Fa- 
im- 
po-

CLASAMENTE
Seria I

FINALE

L STEAUA 18 15 1 2 478-153 49
2. Dinamo 18 13 3 3 352-130 46
3. Farul-C-ța. 18 M 2 4 404-129 44
4. Grivița R. 18 8 2 8 184-145 36
5. CSM Sibiu 18 8 1 9 195-280 35
8. Poli Iași 18 7 1 18 169-236 33
7. St. Baia M. 18 7 1 18 119-224 33
8. St. Petroș. 18 7 8 11 173-250 32
8. GL Arad 18 5 8 13 127-395 28

18. Rulm. Br. 18 3 8 15 118-369 24

In pofida unui adversar pe rft de nedorit, 
pe atit de netndup'.eeat vt-.tul puternic, el 
a realizat 15 puncte suplimentare, dovedia- 
du-se un tecusit mânuitor al bastonului. 
• ORGANIZATORII TURNEULUI FINAL 
au Instituit titeva premii speciale : cei mai 
tetmic jucător — O. Răsărit (Vulturii 
IJ4.P. Buc.) ; cei mai tînăr Jucător — 
M. Parnău — 13 ani (Tricolorul Bala 
Sprie) ; cea mal disciplinată echipă — 
Tricolorul Baia Sprie.

RUGBY. NU NUMAI conducerea tehnică 
— Viorel Morarii șl Radu De mi an — este 
redutabilă la R.C. Grivița Roșie, dar și... 
asistența medicală. De o bună bucată de 
vreme, pe banca echipei din Parcul copilului 
stau gata să intervină un băTbait sobru, in 
puterea viratei și un tînăr entuziast. Stau 
alături, de fapt, tatăl și fiul. Un fost rug- 
byst și un actual practicant al sportului 
cu balonul oval. Un medic apreciat și un 
student in ultimul an la 
cis să-4 calce pe urme. 
Ștefan și Dragoș Nanul...

..Medicină", de- 
Numele lor :

SCHI. DEȘI ÎN PLINA 
a-i menține cât mai mult in 
rația de specialitate a hotăslt ca schiorii 
alpini să profite cit mai mult de... zăpa
dă. Pe Valea Albă, in apropiere de Bușteni, 
stratul de nea permite desfășurarea in con
diții bune a antrenamentelor. De la în
cheierea sezonului și pină acum, mai mulți 
schiori alpini s-au aflat în stagii de 
găti re pe zăpadă, iar zilele trecute 
participat la câteva curse de slalom 
ciail. Printre cei mai harnici s-au 
Liliana Ichim, Claudia Postolache, 
na Macrea, Carol Ador Jan, 
Dan Focșeneanu Deci.
răm că ceea ce s-a semănat acum, va da 
roade la începutul sezonului viitor, 
așteptăm de la schiorii noștri alpini 
zultate tot mai bune.

VARA... Pentru 
activitate, fede-

pre- 
au 

spe- 
aflat 

_______ , Adria- 
Aurel Foiciuc, 

se poate ! Spe-
etnd

re-

SCRIMA. SALA SPORTURILOR din_________ _____ __ ___ Cra
iova s-a dovedit a fi, simbătă șl duminică, un 

Bucă, punct de atracție pentru Iubitorii sportii-

Seria a Il-a
1. SP. STUD. 18 14 8 4 298-134 46
2. Rapid Bz. 18 14 0 4 228-121 46
3. CSM Sv. 18 13 8 5 278- 92 44
4. Poli. Timi. 18 11 0 7 232-H 5 40
5. MG. OL*) 18 18 0 8 187-126 37
6. U Cj-Nap 18 8 0 10 227-227 34
7. T. C. Ind. 18 7 0 11 153-174 32
8. Milcov F. 18 7 0 11 159-231 32
9. Met. Cugir 18 4 0 14 115-195 26

18. Gl. Buc. 18 2 0 16 84-505 22
• pierde 1 p pentru 3 jucă-

tori suspendați.
• In ultima etapă, 

tul meciului Gloria — 
studențesc a fost 0—28 (0—6). 
Au marcat Merca și Cojocaru 
cite 2 eseuri. Cojocaru — l.p., 
transf.. Săndoj — drop. Jipa 
și Solomon — cite o transf. 
fiecare. A arbitrat P. Barbu 
(Buc.) N. TOKACEK, coresp.
• Echipele situate pe locurile S 

și 10, din seria a Il-a, Meta
lurgistul Cu gir și Gloria Bur
au retrogradat în Divizia -B“, 
locul lor urmind a fi luat de 
primele două clasate după 
-Turneul de promovare", care 
începe miercuri 26 iunie in 
Capitală (stad. Tineretului).

rezulta-
Sportul

lui cLn 
acesteia ____ ______ .
riți. voleibalistele și voleibaliștii. ________
de tenis de masă sau boxerii. Dar și scri
ma are statornicii săi suporteri, legați, în
deosebi, de spadă, armă in care seri merii 
din Cetatea Băniei se disting de mulți 
ani, in actualul lot reprezentativ aflîndu-se 
șl al lotului reprezentativ de tineret, a 
cestei discipline olimpice pe meleagurile 
Olteniei. • ÎN FINALA PROBEI feminine 
de floretă, o prezență inedită : mezina în
trecerilor, Ioana Ionescu de la C.S.Ș. 1 
București, în virată de 15 ani, Eleva Măriei 
Vicol, laureată a concursurilor de copil șl 
juniori, a ajuns, iată, și în finala... se
nioarelor I • UN TINAR SPADASIN. Mu
gur Petcușin, component al echipei Steaua 
și al lotului reprezentativ de tineret, a 
crezut că talentul poate înlocui și munca 
și disciplina, permițându-și dese abateri de 
la normele de pregătire și conduită spor
tivă. Motiv pentru care federația a ratifi
cat suspendarea de către club pe timp de 
un an din activitatea internațională și pc 
șase luni din cea internă-

loea'. itate. chiar dacă pe podiumul 
nu evoluau principalii lor favo- 

jucătorii

evocă cu legitimă mindrie — 
EPOCA CEAUSESCU — epoca 
cea mai rodnică din întreaga 
istorie a României moderne.

„Prin turism avem prilejul 
să ne cunoaștem patria, să îi 
nretuim tradițiile, să ne bucu
răm de frumusețile ei. să facem 
totul uentru a le snori si con
serva cu grijă...". Așa ne 
spunea, nu demult, Dorin 
Nan, profesor de educație fi
zică, mare pasionat de turism 
și care, intr-un județ cu o 
recunoscută vocație î.« dome
niu, cum este Sibiul, reușește, 
împreună cu colectivul din care 
face parte, să atragă în dru
meții și excursii, un număr tot 
mai impresionant de copii și 
tineri, 
de Ta 
peste 
plător 
Sibiu, 
darea 
copii 
lor sportive 
de la orașe . ,_ __  _
sigura turismului un cadru de 
desfășurare cît mai cuprinzător 
a găsit un răspuns ferm, con-, 
creț. Așa se face că nu există 
unitate de invătămint. între
prindere sau instituție din a- 
ceșt județ, care să nu aibă 
măcar un cerc de turism, al
tele au chiar si cluburi ! Iar 
pe lingă acestea își desfășoară 
activitatea instructori școlari
zați în mod special. In 1965 
erau -10. Acum, numărul lor se 
apropie de 100. Și alțî 150 vor 
intra anul acesta în activitate, 
după absolvirea unor cursuri 
Ia care iau parte în prezent. 
Să notăm și faptul că de la 
acțiunea inițiată cu ani în 
urma și intitulată „Amicii dru-

■ (concretizată prin „cer- 
de participare" și ob- 
unui brevet și a unei 
la capătul a cel puțin 

acțiuni întreprinse în- 
s-a ajuns, treptat, 

„Cupa școli- 
Sportul pădurilor" sau

de oameni ai muncii ; 
circa 9 000 în 1965 la 

90 000 astăzi ! Nu întîm- 
ne-am 
Pentru 
făcută 

și de

oprit la județul 
că aici recoman- 
organizațiilor de 

tineret, asociații- 
din întreprinderi, 
și sate, de a a-

meției" 
tificate 
ținerea 
insigne,
24 de 
tr-un an)
Ia multe altele :

TENiS. așa AR TREBUI să arate totdea
una „sportul alb“... Așa cum ni-1 prezintă 
Andrei Dîrzu, unul din oamenii de bază ai 
noii noastre echipe naționale de tenis. 
Prin cooperare între jucători, prin adevă
rat spirit fair-play. Un important meci de 
selecție intre Andrei Dîrzu și coechipierul 
său Adrian Mareu fusese programat la 
Progresul, în cadrul pregătirilor dinaintea 
plecării la Istambul, pentru meciul cu 
Turcia. Mareu tocmai termina, insă, un 
tratament la brațul drept, cu care avusese 
probleme. Meciul trebuia, totuși, jucat. 
Așa cer legile echipei... Cu posibile amen
damente. Ca, de pildă, acela propus de 
Andrei Dîrzu, Anume, să se amine me
ciul să-l joace la Istambul, în preziua 
jocurilor pentru „Cupa Davis". Așa s-a și 
făcut. Iar acolo, pe alte terenuri, cu alte 
mingi, a ciștigat nu Dîrzu, ci... 
Iar acesta, jucătorul cel mal ta 
a intrat pe lista oficială de joc. 
frumos, pentru amîndoi I

Mareu. 
formă. 
Foarte

MANGA 
telefon), 
turneele 
de popioe 
din stațiu 
a debuta] 
locurile 9 
jocuri viu 
bilită urs 
minîn — 
p.d. «lou 
Băicoi 4 6] 
11. Voința 
A nad 4 6iq 
14. Metro] 
dromecani 
ința Odd 
masculin i 
9 950, 10.
11. Consul
12. Victori 
Tehnoutlla 
9 815. 14. 1 
Constructs 
Petrolul d

Miercuri 
echipele J 
locurile 1 
scor, tur-] 
sice de 11 
200 bile nj 
mele două 
prezintă | 
Bleetromuj 
Laromet B 
Oradea aq 
803. 5. Vd 
Gloria Bn 
Buc. 766, a 
masculin : 
1 742, 2. H 
1 731, 3. G 
Aurul Bai 
Constanța | 
mei C. TI 
Sinaia 1 6o| 
1 564. Intri

„Stadial 
teaptăMp 
însemnele 
drul Con 
sănătate", 
mului con 
Munților" 
județ cu 
vară), 
„Ziua ori 
în perioaJ 
Anului Ir 
retului — 
categoriile 
de Ia 10 I 
ține C.J.H 
bucură de| 
torilor 
niul 
masă.

(• M rmuw cntwurl
BANIAUTOTURISME,EXCURSII

ÎN R.P. BULGARIA

•23/unie 7âS5
Tragere multiplă

De buna 
reprezintă 
ție vizavi] 
tru dezvol 
rismului. 
cenii am 
mănătoare 
frumoase 
pe pitorea 
Aurii sau] 
— pe văii 
ceea în j 
vale a <J 
pe corona] 
cumulare ] 
zului, pe ] 
seculara 
în BrașoJ 
Prahova ] 
toate juda 
versanti a] 
chiar în a 
Delta Dtu 
du-le, ofei 
tica turisj 
cunoaște | 
nunați, ci 
Ia noi.

Școală d 
sintei, turi 
a educații 
că ea na 
nestinsă 3 
scump pel 
aproape q 
și strămol 
du-ne să-l 
știm ca I 
bun al nl

23 
O NO

PR<
In cadrl 

două 
48 num 
AUTO’S 
1300" 
CIȘTIG 
RAR 
EXCUB 
BULGJ 

Biletele 
ta narticij 
gerile și 1 
cumulate

Simbătă 
ULTIMA 
PARE.
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iii a Iți 
viziei

NALE

(prin 
ani, 
„A" 

h pe arena 
Programul 

Hle pentru 
pătul unor 
p fost sta- 
krhie : fe- 
Ealați 4 630 
b. Petrolul 
mai slabe), 
L 12. U.T. 
teșita 4 608, 
fe, 15. Hi- 
92, 16. Vo- 
hso 4 522 ; 
Hunedoara 
rești 9 930, 
gureș 9 834,

9 834, 13. 
Secuiesc 

In 9 812, 15.
9 806. 1«.

I
I
I
I
I
I

JOCUL ÎN DEPLASARE EXCLUDE VICTORIA ?
(Urmare din pag 1)

Minutul 91 la Rm. Vilcea

TRANȘANTELE MECIURI DINTRE
CHIMIA SI SPORTUL STUDENȚESC» »

aceste meciuri din- 
șl Sportul studen-

In concurs 
Ir disputa 
bă contra 
lobele cla- 
l femei șl 
După prl- 

kituațla se 
pin — " 
leș 838. ..

3. Voința 
București 

reș
7.

I
I

1. 
2. I

796, 6.
Rapid 

ra 722; 
Mare 

Mureș 
--- 4.

5. C.FJt. 
istria sîr- 
r. Carpați 
tul Brașov 
tuă.
— coresp.

tatu 
prg. 
ti 1 687,

I
I
I
I

SA I
Sport și 
hui turis- 
k „Ștafeta 
Le unicul 
rnă și de 
hmăverii", 
stice" și, 
e, „Cupa 
al Tine- 
tru toate 
începînd 

va apar- 
și ea se 
turor fac
la dome- 
wve de

I
I
I
I
I

■Sibiul nu 
Be excep- 
prea pen- 
uă a tu- 
două de- 

frijă ase- 
Lva — cu 

drumeție 
Bistriței 

în Bihor 
după a-

I neuitata 
Neamț — 
Iui de a- 
eile Bica- 
Ire multi- 
pneioaei", 
kivița, în 
bractic in 
pe ambii 

arpatic și 
ului și în 

la rin- 
e a prac- 
Isă, de a 
peni mi- 
peste tot

I
1
I
I
I
I
I
I
I

ti a iscu- 
t o școală 
E. Pentru 

dragoste 
pt pămînt 
[ăit — de 
I — moșii 
kndemnîn- 

să-1 cin- 
de preț 

turor !

I
I

I
:re

I
;rageri, 
l total 
abține: 
DACIA

I
I

TIME-

p- ?•
I

prian- 
extra- 

iștiguri 
faze.
985
RTICI-

I
I
I

mo, 3. Sportul studențesc, 4. 
Universitatea Craiova. Este tot 

I ce are mai bun fotbalul nostru 
de club la ora actuală, echipe- 

I le care au dominat și acest 
ultim campionat. Etapa de 

I miercuri trebuia să lămurească 
[ ceea ce n-au reușit să lămu

rească atîtea alte etape : a 
treia formație care va retro
grada, împreună cu Politehni
ca Iași și F.C. Baia Mare. La 
sfîrșitul acestor 90 de minute 
de joc campionatul s-a înche
iat cu una dintre cele mai 
mari surprize din ultimii ani 
— a retrogradat Jiul ! De ne
crezut, dar adevărat (Jiul nu a 
mai jucat în „B“ din 1965/‘66, 
cînd se numea Jiul Petrila).

Miercuri nu B-au înregistrat 
rezultate ieșite din comun. Ba, 
dimpotrivă, ca să nu să se dez
mintă, ultima etapă ne-a ară
tat din nou ineficacitatea echi
pelor aflate în deplasare. A 
fost o etapă cu NOUA VIC
TORII ALE GAZDELOR (re
cordul campionatului!?-!) oaspe
ții nereușind nici măcar punc
tul de onoare. Universitatea a 
trimis la Hunedoara echipa de 
rezerve, care a pierdut așa 
cum a pierdut și... prima echi
pă în acest retur la Rm. Vîl
cea, Ia Bacău, la Slatina, la 
Oradea, la Petroșani (toate in 
retur). Așa că ce să le repro
șezi tinerilor înlocuitori ? Tot 
miercuri, in formație comple
tă, a pierdut și Sportul stu
dențesc, la Rm. Vîlcea, intr-un 
meci de care depindea rămi- 
nerea in 
Miercuri, pină la pauză, 
una din echipele oaspete 
reușise să înscrie vreun gol 1 
Abia în min. 51 rapidistul Ra
da a înscris punctul de onoa
re al jucătorilor feroviari, au 
mai urmat două (brașoveanul 
Cramer, la Slatina, și craiovea- 
nul Săndoi, la Hunedoara) și 
așa s-a ajuns la golaverajul 
general al etapei: 15—3 (la 
pauză: 8—0)!! In nouă partide 
s-au marcat doar 18 goluri, 
adică două de meci și DOAR 
UNUL DE ECHIPA. Puțin, 
foarte puțin, ineficacitatea pu- 
nîndu-și — de altfel — serios 
amprenta pe această ediție de

gazdelor, 
nici 
nu

cajnpionat. Și ocazii de goluri 
au fost destule, dar, ca și altă 
dată, s-a ratat incredibil, de 
la 4 m., cum 
uanul Penoff, 
putea însemna 
chipei sale! Și 
sit ocazii de 
Georgescu 
Both,

a făcut-o băcă- 
o ratare care 

retrogradarea e- 
așa au mai iro- 
gol

sau
, ca să dăm doar cîteva 

exemple. S-au marcat doar 18 
goluri, deși cele 18 formații au 
beneficiat de 123 de cornere 
(92 — gazdele, 31 — oaspeții), 
dar nu »-a înscris nici un gol 
in urma unei lovituri de colț, 
cornerele arătind doar domi
narea unei echipe (F.C. Olt, de 
pildă) sau echilibrul din teren 
(cum a fost la Timșoara) și 
nu eficacitatea.

Lucruri bune la sportivitate 
și arbitraje. S-au acordat 
doar 11 cartonașe galbene, me
ciurile au fost sportive, dar să 
nu se uite că unele aveau un 
adevărat caracter amical, fără 
vreo implicație în clasament 
(de titlu sau retrogradare). Ar
bitrajele : 4 calificative de
„foarte bine", 4 de „bine" și 
un „satisfăcător", Radu Petres
cu plătind tribut trecerii cu 
vederea a gestului lui Coraș. 
care trebuia eliminat. Re mar- 
cații etapei, cunoscuții I. Igna 
și M. Neșu și mai tinerii V. 
Curt și Gh. Constantin, ulti
mul, un real cîștig pentru ar
bitraj. Dar greul abia începe 
și poate viitorul campionat va 
consacra (și) alte valori, care 
să se adauge la cele foarte 
puține pe care arbitrajul nos
tru le are in prezent.

O plivire pe clasamentul edi
ției nr. 67. O primă constata
re : distanțarea mare a celor 
patru echipe și prezența pe lo
cul 5 a noii promovate Gloria 
Buzău. Este o frumoasă per
formanță a acestei* echipe, o 
răsplată pentru tot ee s-a fă
cut la Buzău pentru - ’
Exceptindu-le pe ede 
Gloria este singura echipă care 
a reușit să realizeze 50*« din 
punctajul maxim. 13 echipe «e 
află sub 50*’«, un record nedo- 

de 
18

orădeanul 
mureșeanul

fotbal 
patru,

rit al ultimelor 15 ediții, 
cind in Divizia „A" stat 
echipe, ceea ce demonstrează 
decalajul acestora față de 
fruntașe. Și tacă un argument

ANUNȚ
Pentru finala Campionatului republican de juniori la fot

bal, dintre F.C.M. Brașov și Olimpia Satu Mare, și finala 
„Cupei României", dintre echipele Steaua și Universitatea 
Craiova, care se vor desfășura duminică 23 iunie a.e.. pe 
stadionul „23 August", cu începere de la ora 15,30, biletele 
s-au pus în vînzare la agențiile : C.C.A., Loto — pasaj 
Universitate, Loto — Sf. Vineri, precum și la stadioanele 
Steaua, Dinamo, Rapid, Sportul 

în ziua meciurilor, biletele se 
țiile și stadioanele menționate, 
de la stadionul „23 August".

Accesul publicului în stadion 
ora 13.

Sint valabile numai legitimațiile-abonament 
C.N.E.F.S. cu viza pe anul 1985. Posesorii de 
pentru tribuna I vor avea acces la 
prin șos. Iancului) și 44 (intrarea 
mind la intrare tichete de loc.

întrucît pe bilete vor fi înscrise

studențesc și August", 
vor 
nu

vinde numai la agen- 
și la casele de bilete

va fi permis începînd cu

eliberate de 
legitimații 

1 (intrareasectoarele
prin Bd. Muncii), pri-

întrucît pe bilete vor fi înscrise sectorul, rîndul și lo
cul, publicul spectator este rugat să ocupe locurile indi
cate, pentru a se asigura vizionarea Si desfășurarea me
ciului în condiții optime.

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

• Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, vineri 21 iunie, va avea 
loc în București, în sala clu
bului din str. Doamnei nr. 2, cu 
începere de la ora 16,30. Nume
rele extrase vor fi radiodifuzate 
la ora 19 pe programul II. la 
ora 23 pe programul I, precum 
și sîmbătă dimineața, la ora 8,55, 
tot pe programul 'I. După tra
gere, va urma filmul „BONNER- 
FIUL“. Intrarea liberă.

in acest sens : S.C. 
salvat de la retrogradare 
28 de puncte (golaveraj 
bun ca Jiul), iai Chimia

Bacău s-a 
cu 

mai 
cu 

29, in timp ce Rapid a retro
gradat în 1974 cu 30 p., Stea
gul roșu și Chimia, cu 31 p. 
(1975), Olimpia Satu Mare, cu 
31 p. (1976), F. C. Constanța, 
cu 32 p (1978), C.S. Tirgovișie, 
cu 31 p. (1980), Politehnica 
Iași și „U" CIuj-Napoea, cu 
cite 30 p. în 1981 și, respectiv, 
1982. Punctaje' mai mici, ta 
ultimele ediții: F.C.M. Brașov 
a retrogradat in 1983, cu 29 
iar Dunărea Galați, cu 28 
anul trecut.

P- 
P-,

deIar Hagi ciștigă titlul 
golgeter (performanță excelen 
tă pentru tinerețea 
de goluri, tot atitea 
lizat și Iordănescu, 
Coraș (ciștigătorii 
trei ediții), departe. 
Dădu Georgescu — 1 
Ieri in ediția 1976—”77. 33

lui) eu M 
citeau rea- 
Grosu și 

ultimelor 
însă, de 

47 de se
in 

1974—<5 și chiar de Radu II, 
28 de goluri in 19MTS1. Deci 
campionatul * fost sărac in 
goluri chiar și pentru... golge- 
teri. i

Tranșante 
tre Chimia ______
țese! Dintre cele 16 partide dis
putate pină --
intre cele două echipe, nici una 
nu s-a Încheiat la egalitate, ci 
victoria a aparținut cînd uneia, 
cind celeilalte dintre combatante. 
De șapte ori a cîștigat Chimia, 
de nouă ori — Sportul. Tran
șant a fost jocul și miercuri, pe 
stadionul din Zăvoiul vîlcean. 
cînd ambele echipe au luptat cu 
înverșunare pentru victorie. Vic
torie care pină la urmă a surîs 
Chimiei, dar foarte bine putea 
reveni șl formației bucureștene. 
La 0—0 studenții au avut două 
imense ocazii ratate de Bozeșan. 
A fost mai întil acel excelent 
corner executat de Hagi în min. 
31, cind balonul aproape că a 
șters fruntea iul Bozeșan, și a- 
pol mingea ■ • • - --
jueător) în 
ta al porții 
66 (!), după 
mai înainte.
van, Speriatu a respins în bară. 
Dar victoria studenților gr fi 
fost nedreaptă față de desfășu
rarea întregii partide, controla
tă mal ales ta repriza secundă 
(de bun augur schimbările efec
tuate de antrenorul L. Catargiu) 
de Chimia. Ceea ce a făcut ca 
balanța să Încline în cele din 
urmă de partea gazdelor a fost 
dăruirea, Indirjirea cu care pur
tătorii tricoului vîlcean au luptat 
pentru obținerea celor două 
puncte. ale supraviețuirii în 
„A". Ele nu au venit însă decît

acum. în campionat,

trimisă (de același 
stepul din dre.ip- 
lui Pavel, în min. 
ce cu trei minute 
la un șut al lui Io-

IERI. ÎN DIVIZIA
SERIA I

(nr •j,

58,

■B

Relatări de la T. Siriopol, L 
Tânăsescu, R. Alexandrescu, C, 
Enca, C. Popa, 
L Iancu, M. Paiu 
reanu.

C.
M.

T. 
fi T. Un^n-

cinci 
final, 
15 000

minute înaintea gongu- 
după un meci în care 
de spectatori, aflați cu 
cu inima !) la meciul 
lor, iar cu urechile la 

de unde se aștep- 
cu sufletul la gură știrile

SERIA A Il-a
BUCU- 
BUCU- 

(min.

4—1
22),
71).

PBOGUSUL VULCAN BUCU
REȘTI — MECANICA FINA 
STE.AUA BUCUREȘTI 2—1 (2—1): 
Beldie (min. T). C. Niț* (min. 
M). respectiv Ploaie Omin. 12).

METALUL
TOMATICA
(*—•) : Mea

AU-
1—4

Gh.
Ju-
M.

1.
2.
3.
4.
5.
4.
7.
8.
9.

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.

32
32
32
32
32
32

____ _ 32
Olimp. Rm. S. 32
A.S. Mizil 32
F.C.M, Brăila 32- ----------------

32
32
32
32
32
32
32

PETROLUL 
Dunărea CSU 
Oțele’ GI.
F. C. C-ța 
Met. Plopeni 
C.S.M. Sv. 
CJJÎ. Pașc.

Ceahlăul P JV. 
Chimia Fălt. 
Prahova PI.
FEPA ’74 Bd. 
Met. Mang. 

16..C.S. B-șani
17. Partizanul Bc.
18. Unirea Focș.

23
21
14
13
15
14
15
14
14
15
11

6
4
8
7
3
4
2
4
4
1
8

13 4
5
5
4
6
1
6

12
12
12
11
12

6

3
7

14
12
14
14
15
14
14
14
13
15
15
15
14
15
13
20

44-21
53-25
59-27
46-37
49-48
48-46
41-44
37- 43
51-58
44-47
40-45
34- 45
33-36
32-49
38- 43
36-48
35- 51
30-55

52
46
34
33
33
32
32
32
32
31
30
30
23
23
28
28
25
18

L
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

18.
11.
12.
13.
14.
15.
18.
17.

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

11
14
15
13
15
14
13
14
13
14
12
13
14
11

9
10

8
7

11 3
4 12
5 12
8 11
4
5
4
4
5
3
7
5
3
9

11
9
9
8

11
13
13
14
14
15
13
14
15
12
12
13
15
17

43- 34
48-32
52-46
44- 37
44-34
34-40
38- 34
44- 46
43- 38
45- 44
44- 43
40-40
44 53
34-43
37-44
39- 57
33-44
23-44

cu 
lui 
cei 
ochii (șl 
din fața 
tranzistoare, 
tau 
de pe terenurile din Pitești și 
București, au trecut prin toate 
stările sufletești. Cît despre faul* 
tul clar comis în careu de Co
raș (cîteva momente după flu
ierul care anunța sancțiunea, el 
a rămas ca o stană de piatră !), 
să; consemnăm aici sîngele rece 
de care a dat dovadă ~ 
jucătorul desemnat să 
lovitura* -. " . - 
na Ma fi sau a nu 
vizia „A“j pentru 
ceană.

Să revenim și la 
prima repriză, mai

Basno, 
____ execute 

o lovitură care însem- 
fi“ (in 
echipa

Di- 
vîl-

o fază 
. _______ preeis
min. 35. cînd același Coraș, 
mingea la picior, împresurat 
trei vîlceni care încercau să 
„sufle", dună ce a pierdut-o 
culcat cu un pumn pe Iovan șl 
l-a îmbrînelt și pe Verigeanu. 
Firesc era să fie sancționat cu 
cartonaș roșu, însă arbitrul 1-ă 
iertat ! Dar — oare — în cazul 
în care ar fi părăsit terenul, ar 
mai H existat penalty-ul din 
min. 85 și deci cucerirea celor 
două puncte de către Chimia 7

Victoria meritată, dorită și mun
cită a Chimiei înseamnă pentru 
clubul din Rm. 
prezență 
zla „A".

cu 
de 
i-o 
l-a

Vîlcea a opta
consecutivă în Divi-

Mirceo TUDORAN

SERIA A IlI-a
STRUNGUL ARAD — C.F.B. 

TIMIȘOARA 5—0 (2—0): Iova
(min. 16), Bîtea (min. 31), Szi- 
kler (min. 46) și Nedelcu H 
(min. 57 și 63).

GLORIA BISTRIȚA — F.C.M. 
U.T. ARAD 3—1 (2—0): Florea 
(min. 12 din 11 m), Mega (mim 
27 și 60), respectiv C__ 
(min. 57).

GLORIA REȘIȚA 
BRAD 1—2 (0—0)
(min. 71), respectiv Micu (min. 
54) și Sabău (min. 88).

STICLA ARIEȘUL TURDA 
METALURGISTUL CUGIR 
(0— 1): Rațiu (min. 69),

Cameniță

aublhl
Kopornyai

________ 2—1 
(•— 1): Rațiu (min. 69), Pasca 
(min. 87), respectiv Tehei (min. 
45, autogol).

„U“ CLUJ-NAPOCA — AV1N- 
TUL REGHIN 1—0 (0—0) î Ciocan 
(min. 72).

OLIMPIA SATU MA"E — MI
NERUL lupeni l-o (1—0) : Van- 
eea (min. 14).

MUREȘUL EXPLORĂRI 
VA — MINERUL CAVNIC 
(2—0): L_ 
ușuteanu 
(min. 56), 
(min. 84).

armatura
REȘIȚA 3—2 
(min. 18), Boca 
respectiv Ciurea 
Zah (min. 76).

UNIREA ALBA 
SÎRMEI C. TURZII 3—1 
Moldovan (min. 4 șl 60 
bele din 11 m). T—

DE-
_ _______ _________ 3—1
Bucur (min. 20). Vălă; 

(min. 43), 
respectiv

Tirclifaiîcl
CatanA

ZALAU 
(1-L-l)î 

(min.
(min.

— C.S.M. 
predeanu 
49 șl 72),

36) și

IULIA — IND
II—0) 2 

„ - am
bele mn ii mi, Mitracu (™in- 
85), respectiv Giurgiu (mun. 65).

Relatări de la Gh. Mormăilă,
L Toma, 
nu, I. Lespuc, 
ra, I. Domuță

P. Fuchs, Gh. Muntca-
Z. Kovacs, 1. Ju- 
și I. Anghellna.

62-20
56-25
37- 31
38- 30
41-41

1.9
17
14
14
14

48
40
35
34
34

10 3
6 9
7 11
6 12
2 14
3 14 50-44 33

8
6
4
3
9
5
3
3
6
6
2
5

32
32

„U« Cj.-N. 
Gloria B-ța 
CSM Reșița 
Aurul Brad 
Strungul Ar.

1. 
L 
X
4.
5.
6.
7.
8.
8.

16. 
11. 
U.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

32
32

Armătura ZI. 32 15 
Olimpia SM 
CFR Tim.
Min. Lupeni 
Min. Cavnic 
Mureșul Dv. 
A vin tul Reg. 
FCM U.T.A. 
Unirea A.I.
Met. Cugir 
Sticla Arieș.
Gloria R-ța 
Ind. Sîrmei

12 49-39
13
14
15
12
14
15
15
15
15
19
19

32 
32 
32
31
31
31
31
31
28
28
24
21

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

12
13
14
14
11
13
14
14
11
11 
11

8

40- 37
46-54
66-62
42-38
35-34
44-46
41- 54
35-41
30- 55
31- 66
31-57

ru trei* Echipă penalizată 
puncte.

• LOZUL VACANȚEI ! In a- 
ceastă perioadă, agențiile Loto- 
Pronosport și vînzătorii volanți 
din întreaga țară au spre vîn
zare, în afara seriilor obișnuite, 
LOZUL 
specială 
Loz în 
turisme 
meroase cîștlguri în bani, acor
date suplimentar din fondul spe
cial al administrației.

PROGRAMUL
VACANȚEI — emisiune 
limitată de sezon la 

plic, care atribuie auto- 
„DACIA 1300“ și nu-

ETAPEI DE
ȘI ARBITRII
DUMINICĂ

talul, I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe — 
Chimica Tîrnăveni : I. Medveș 
(Oradea), Carpați Mîrșa — Me
canică fină Steaua București : I. 
Ghergheli (Baia Mare).

• Au mai rămas două zile de 
vînzare a biletelor la tragerea 
MULTIPLA PRONOEXPRES ce 
va avea loc duminică 23 iunie, 
la care participanților li se o- 
feră noi posibilități de a intra 
în posesia unor importante cîști- 
guri în bani, autoturisme „DA
CIA 1300“, precum și excursii în 
R. P. Bulgaria. La această tra
gere se efectuează 8 extrageri în 

de 48 
lei pot
Ia am-

22 iu- ___ _
procu- - Tei ;

riante a 100 lei

CÎȘT1GURILE TRAGERII LOTO 
DIN 14 IUNIE 1985

Categoria 1 : 4 variante 
a 39.653 lei ; categoria 2 
variante 100% a 8.853 lei. 
variante 25 % a 2.213 lei , 
tegoria 3 : 9 variante 100%

două faze, cu un total 
numere. Variantele de 25 
obține ciștiguri cumulate 
bele faze. Miine, sîmbătă 
nle, este ULTIMA ZI de 
rare a biletelor.

și 19 
; ca- 

-<>----- _ . --- ----------- - a
3.199 lei și 83 variante 25% a 
800 lei ; categoria 4 : 49,25 va
riante a 1 932 lei ; categoria 5 : 
149,25 variante a 638 lei ; ca
tegoria 6 : 244,50 variante a 389 

categoria X : 1.640,25 va

Seria I
ETAPA VIITOARE (duminică 

23 iunie) : A. S. Mizil — F. C. 
Constanța : S. Necșulescu (Tîr
goviște), Metalul Plopeni —
C. F.R. Pașcani : C. Olteanu (Dro
beta Tr. Severin), Dunărea C.S.U. 
Galați — Chimia Fălticeni : D. P. 
Manole (București), C. S. Boto
șani — Ceahlăul P. Neamț : C. 
Pădurărițci (Oradea), C.S.M. Su
ceava — FEPA ’74 Bîrlad : M. 
Ionescu (Pitești), F.C.M. Progre
sul Brăila — Olimpia Rm. Sărat:
D. Teodorescu (București), Par
tizanul Bacău — Prahova C.S.U. 
Ploiești : R. Matei (București), 
Metalul Mangalia — Oțelul Ga
lați : R. Petrescu (Brașov), Pe
trolul Ploiești — Unirea Dinamo 
Focșani: M. Niculescu (Bucu
rești) .

Seria a II-a

ETAPA VIITOARE : Șoimii
I.P.A. Sibiu — Autobuzul Bucu
rești : V. Curt (Medgidia) Fla
căra Autom. Morenl — Unirea 
Alexandria : M. Stănescu (Iași), 
Automatica București — Gaz me
tan Mediaș : D. Vătran (Arad) — 
stadionul Automatica, Minerul 
Motru 
rești : D. Buciuman 
ra), Progresul Vulcan București 

Drobeta Tr.

Automatica,
Dinamo Victoria Bucu-

(Timișoa-

C.S.M. Severin : 
L. Sălăjan (Satu Mare) — sta
dionul Progresul, I. P. Aluminiu 
Slatina — Tractorul Brașov : -G. 
Pirvu (Constanța), Metalul Bucu
rești —. C. Ș. Tîrgoviște : R. Ni- 
coară (Tulcea) — stadionul Me-

ETAPA VIITOARE : Gloria
Bistrița — Sticla Arieșul Turda (se 
dispută sîmbătă, de la ora 17,30) : 
I. Vereș (Sf. Gheorghe), Aurul 
Brad — Metalurgistul Cuglr : Ilie 
Coț (Ploieșți), C.F.R. Timișoara — 
Avintul Reghin : D. Busuioc
(Craiova), Ind. sîrmei C. Turzli — 
strungul Arad : I. Vîrlan (Gh. 
Gheorghiu-Dej), Minerul
— Gloria Reșița : M.
(București), F.C.M. U. T. Arad— 
Minerul Cavnic : P. Balaș -
rești), Armătura Zalău 
Cluj-Napoea : C. Gheorghe (Su
ceava). Mureșul Explorări Deva
— unirea Alba nuia": J; Gfama 
(București), C.S.M. Reșița — O- 
limpia Satu Mare : M. Constan- 
tlncscu (București).

Lupeni 
Bercan

(flucu-
-



5 ARUNCĂTOARE DE DISC
VISEAZA Șl VIZEAZA 70 m!

Astă-seară, la C. M. U. de handbal masculin

ROMÂNIA - IUGOSLAVIA, MECI DECISIV PENTRU FINALA
EPPELHEIM, 20 (prin tele

fon). înaintea ultimei runde a 
semifinalelor, după ce echipa 
reprezentativă a României a 
întrecut toate cele trei forma
ții din grupă și a cîștigat pri
mul meci din noua fază, cel 
cu Coreea de Sud, situația in 
clasamentul grupei „A“ înain
tea întîlnirii-derby cu Iugo
slavia, programată vineri la 
Karlsruhe, este următoarea :
1. România 2 2 0 0 79-52 4 (+27)
2. Iugoslavia 2 2 0 0 61-57 4 (+ 4)
3. Coreea de S 2 0 0 2 72-85 0
4. S.U.A. 2 0 0 2 37-55 0

După întîlnirea de miercuri 
(Iugoslavia — S.U.A. 24—21). 
antrenorul echipei S.U.A., spa
niolul Garcia, arăta că jucă
torii iugoslavi practică o apă
rare foarte avansată și agresi
vă, dar că în atac, in afara a 
doi-trei dintre ei, ceilalți nu 
reușesc de regulă să folosească 
pozițiile create. De altfel, fap
tul că S.U.A. au condus cu 3 
goluri la pauză atestă o oare
care lipsă de eficacitate. Dar, 
știind că nici un meci nu sea
mănă cu altul, e greu de pre
supus că iugoslavii vor juca in

aceeași manieră în partida cu 
noi. Iată de ce in pregătirea 
jocului de vineri seara antre
norii Lascăr Pană și Cezar Ni- 
ca n-au ținut seamă de minu
surile sesizate în partidele sus
ținute pînă acum de echipa 
Iugoslaviei, atiăgînd atenția 
sportivilor noștri că handbalul 
iugoslav are o valoare înaltă și 
caracteristici bine determinate.

Opinăm că echipa noastră a 
manifestat o creștere de for
mă, meciul său cu Coreea de 
Sud fiind cel mai bun din sui
ta celor patru susținute în a- 
cest al IX-lea Campionat 
Mondial Universitar de hand
bal masculin. Liderul valoric 
al echipei — și am spune și 
sufletul ei — este Marian Du
mitru, omniprezent și omnipo
tent, antrenorii fiind mulțu
miți și de felul cum s-au in
tegrat jucătorii nou introduși 
în echipă : Ghimeș, Mocanu, 
Petre și Flangea, precum și 
de faptul că întregul lot este 
puternic conectat la tensiunea 
întîlnirii de vineri de la Karls
ruhe (ora 20,30, ora Româ
niei). Doctorul Eugen Craio-

relatat că Măricel 
complet recuperat, 
folosirea lui Vasile 
restul lotului este

veanu ne-a 
Voinea este 
Se încearcă 
Stingă, iar 
apt de joc.

în semifinala „B“ partida 
U.R.S.S. — R.F. Germania este 
decisivă, ca și meciul nostru 
cu Iugoslavia. Acum clasamen
tul grupei
1. U.R.S.S.
2. R.F.G.
3. Polonia
4. Algeria

,B“ este următorul:
2 2 0 0 57-37 4 ( + 20) 
2 2 0 0 50-34 4 ( + 16) 
2002 42-58 0 
2002 29-49 0

Hristache NAUM
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SUCCESE ALE LUPTĂTORILOR 

NOȘTRI JUNIORI IN R. 0. G.
La Frankfurt pe Oder a avut 

loc turneul internațional de 
lupte greco-romane al R.D. Ger
mane pentru juniori, la care au 
participat concurenți din 6 țări. 
Tinerii noștri luptători au obți
nui un frumos succes ; Radu 
Strubert (cat. 48 kg), Costel A- 
lexandrache (65 kg) și Gabriel 
Bivolaru (75 kg) au cucerit pri
mul loc, Petre Onciu (52 kg) 
s-a situat pe locul secund, iar 
Constantin Olaru (+87 kg) pe lo
cul 3.

Dintre zecile de probe ale atletismului nostru, aruncarea dis
cului este cea care, de-a lungul anilor, a avut o evoluție re
marcabilă, bucurîndu-se de aportul unor atlete de excepție, a 
unor tehnicieni de certă valoare care, împreună, au realizat o 
serie de succese cu totul notabile. Amintim, între altele, cele 
cinci medalii olimpice : aur — Lia Manoliu 1968, argint — Ar
gentina Menis 1972, bronz — Manoliu 1960 și 1964, Florența Cră
ciunescu 1984 ;. cele două recorduri mondiale ale Argentinei 
Menis în 1972 (66,58 m la Izmir și 67,32 m la Constanța) ; vic
toriile Florenței Crăciunescu la Jocurile Mondiale Universitare 
din 1981 și 1983 ; nenumăratele titluri balcanice (Manoliu, Olim
pia Cataramă, Menis, Crăciunescu) și succese în numeroase 
competiții, mari și mici. Toate acestea au contribuit la crearea 
unei adevărate școli românești de aruncare a discului femei.

In acest sezon de concursuri, mai mult decît în altele, arun
cătoarele noastre fruntașe au avut pînă acum, o evoluție foarte 
bună, patru dintre cele mai bune cinci atlete, cele care au 
obținut rezultate de peste 60 de metri, realizîndu-și în acest 
an recordurile personale. De asemenea, notăm cu satisfacție că, 
la această oră, discul rorriănesc are media cea mai bună din 
întreg atletismul mondial, nici o altă țară neavînd cinci arun
cătoare de peste 65 m, fiecare dintre ele cu evidente posibilități 
să atace intr-o zi granița celor 70 m a marii consacrări inter
naționale. (Recordul actual 68,98 m — FI. Crăciunescu în 1981). 
Important este și faptul că fiecare dintre aceste cinci aruncă
toare este pregătită de un alt antrenor, ceea ce demonstrează 
că dispunem de mai multe cadre competente, valoroase.

Iată, 
manța, 
67,54 
67,36 
67,16 
66,34 
65,10

spre edificare, bilanțul național al acestui an (perfor- 
numele sportivei, anul nașterii, clubul,

Dantela Costian ’65 (Dinamo) 
Florența Crăciunescu '55 (Steaua) 
Simona Andrușcă '62 (IEFS) 
Mariana Lengyel '53 (CSM Cv.) 
Elisabeta Neamțu '60 (IEFS)

antrenorul) : 
Ion Benga 
Iosif Nagy 
Da n Serafim 
C-tin Mușat 
loan Sabău

66,60 m media rezultatelor primelor cinci atlete în 1985.
Amintind acestea, se cuvine, desigur, să completăm bilanțul 

aruncării discului cu celelalte patru atlete care 
rezultate de peste 60 m :

67,96
62,92
62,06
61,10

Pe cele cinci
bâtă, pe stadionul ,,23 August", in cadrul concursului cu carac
ter republican dotat cu „Cupa Federației". Va fi un bun prilej 
pentru noi rezultate de valoare...

au avut și ele

Argentina Menis (Dinamo) 
Maria Badea (Steaua) 
Lia Manoliu (Metalul)
Olimpia Cataramă (Muscelul) 

performere ale anului '85 le vom

1976
1983
1972
1972

revedea sim-

r. vil.

Fetbal meridiane

Reprezentativa U.R.S.S. este noua campioană de baschet a 
Europei. în recentele întreceri de la Stuttgart, baschetbaliștii 
sovietici au învins in semifinale pe jucătorii italieni, deținătorii 
titlului, iar în finală pe sportivii cehoslovaci. Este a 14-a oară 

cînd echipa U.R.S.S. își adjudecă titlul european
Telefoto : A.P.—AGERPRES
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De la un sport 
11 la oltul...

DILEMA ORGANIZATORILOR 
WIMBLEDONULUI

Luni Încep întrecerile faimosului turneu de 
tenis de la Wimbledon. Ca or.ee altă competiție, 
și aceasta a fost precedată de operațiunea sta
bilirii „capilor de serie" și apoi de cea a tragerii 
la sorți, pe tablourile de concurs, a celorlalți 
participant!, ta lunga istorie a competiției, 
foarte rare au fost cazurile, ca acesta de acum, 
în care pe lista favoriților, chiar pe primul 
loc. In Întrecerea feminină, să fie trecute... 
două jucătoare. Este vorba de Chris Evert- 
Lloyd, lideră, în acest an, in clasamentul WTA. 
recentă cîștigătoare la Roland Garros, și Mar
tina Navratilova, învingătoare La ultimele trei 
ediții ale turneului de simplu de la Wimbledon. 
Pe locurile următoare se află : 3. Hana Mand- 
likova, 4. Manuela Maleeva, 5. Pam Shriver, S. 
Claudia Kohde-Kilscb etc.

Zilele trecute, pe terenurile de la Eastbourne, 
oupltU Martina Navratilova — Pam Shriver a 
obținut cea de a 100-a victorie consecutivă. 
Din 1981, de cind evoluează Împreună, celebrul 
cuplu a obținut 11 victorii în mari turnee tenl- 
sistice : 4 la Wimbledon, 3 la „internaționalele" 
Australiei, cite 2 la Roland Garros șl la 
Flushing Meadow.

..RECORDUL" LUI BUMBESCU
Adrian Bumbescu, 

născut la Craiova la 24 
februarie 1960, reprezin
tă un caz rar în fotba
lul nostru. Miercuri, 
la încheierea partidei 
Steaua — S. C. Bacau, 
el a avut satisfacția de 
a fi devenit pentru a 
patra oară campion 
național. In ceea ce-1 
privește, cu totul ine

dit este faptul că tri
courile de campion re
publican le-a cucerit 
cu... trei echipe : Uni
versitatea Craiova în 
1979/80, Dinamo Bucu
rești 1981/82 șl 1982/83 și 
Steaua București 1984/85. 
In campionatul 1983/84 
el a fost legitimat la 
F. c Olt.

O STATUIE PENTRU „MUNDIALUL" MEXICAN

Sculptorul italian 
Giorgio Angell a exe
cutat o statuie, din

| marmură de Carrara, în

greutate de 50 de tone. 
Lucrarea e inspirată de 
campionatul mondial 
de fotbal din Mexic,

0 Finala „Cupei Suediei" a o- 
pus echipele A.I.K. Stockholm- 
Solna și Oester Văxjoe. După 90 
de minute scorul a fost egal : 
1—1 (0—0). Departajarea s-a fă
cut in urma loviturilor de la 
11 m. A cîștigat A.I.K. cu 4—3. 
Este pentru a patra oară că 
această formație cucerește tro
feul.
• Semifinalele „Cupei Spaniei" 

(meciuri tur) : Athletic Bilbao — 
Betis Sevilla 2—0, Atletico Ma
drid — F. C. Zaragoza 3—0.

• In finala „Cupei Ungariei" : 
Honved Budapesta — Tatabanya 
5—0! Honved a cîștigat în acest 
an șl campionatul, așa incit Ta
tabanya va participa in noua e- 
diție a „Cupei cupelor".
• Se cunosc semlfinallstele 

„Cupei Italiei" : Fiorentina (care 
a eliminat pe Parma), Milan (a 
scos din cursă pe Juventus !), 
Sampdoria (învingătoare In fața

formației Torino) șl Internazio- 
nale (cîștigătoare In fața Vero- 
nei, cu 5—1, după prelungiri, in 
tur campionii au învins cu 3—0). 
Inter s-a impus doar în timpul... 
suplimentar. Cei mal buni jucă
tori ai învingătorilor au fost 
K. H. Rummenigge (autorul a 
două goluri) șl Brady, care a 
marcat golul calificării, în mln. 
119 ! Firește, ,»șl eliminarea Iul 
Juventus constituie o surpriză, 
dar ea se explică prin faptul 
că „Juve" nu a beneficiat de 
prezența iul Platini, Boniek, 
Briaschi, Rossi șl Tardelli, In 
timp ce Milan, a folosit pe cel 
doi englezi, Wilkins șl Hateley. 
Singurul punct al partidei a fost 
marcat de Virdis (mln. 27). Semi
finalele vor avea loc la 23 și 26 
iunie.

• Campionatul Elveției a fost 
cîștigat, așa cum era de aștep
tat, de Servette Geneva, care In 
ultima etapă a dispus cu 5—1 de

Vevey. Celelalte rezultate : F. C. 
Basel — Grasshoppers Ziirich
2— 0, La Chaux de Fonds — 
Voung Boys Berna 1—1, Lucer
na — Aarau 1—2, Sion — Neu- 
chatel 1—2, Wettingen — Zug
3— 0, F. C. ZUrlch — St. Gali 
1—2, Lausanne — Winterthur 3—2. 
Clasament : 1. Servette 46 p, 2. 
Aarau 42 p, 3. Neuchatel 39 p, 
4. St. Gali 37 p. Au retrogradat 
ultimele două : 15. Zug 14 p, 16. 
Winterthur 13 p. In „C.C.E." va 
lua startul Servette, în „Cupa 
cupelor" Aarau, iar in „Cupa 
U.E.F.A." Neuchatel și St. Gali.

• Echipa cunoscutului club 
italian Cagliari, campioana Ita
liei in 1970, va evolua din se
zonul viitor în Divizia „C“ I 
Cagliari, al cărei director tehnic 
este nu mai puțin celebrul Gigl 
Biva, fostul său golgeter, nu a 
reușit în ultima etapă, în fața a 
50 000 de spectatori, să întreacă 
formația din Catania. O victoria

Germania.

i-ar fi asigurat rămînerea în di-
vizia secundă.

• La 28 iulie. va avea loc un
meci amical la Leeds, între re-
prezenta tivele Angliei și R. F.

înfățișează o cometă
care are in virf o re
producere a „Cupei 
mondiale" șl In coadă 
citeva... mingi de fot
bal. Statuia va fi ex-

pusă la Ciudad
Mexico, ou prilejul 
„Mundialuim ’86". Din 
Italia in Mexic ea va 
fi transportată cu va
porul...

DEBUTUL LUPTĂTORILOR SAN-MARINEZI
La jumătatea lunii 

viitoare, la Bologna se 
vor desfășura campio
natele europene de ju
niori la lupte greco- 
romane și libere. Și-au

anunțat participarea 
240 de luptători din 13 
țări. între care, pentru 
prima oară, sportivi 
din Republica San Ma
nno.

CELE PATRU VICTORII ALE LAKERȘILOR
Campionatul NBA 

(National Basketball 
Association) a avut, a- 
nul acesta, in finală pe 
Lakers Los Angeles și 
Celtic Boston, echipe 
de pe coasta de vest 
șL respectiv, de est a 
S.U.A, S-a jucat după 
sistemul cel mal bun 
din șapte jocuri și La-

OBIECTIV

kers (avîndu-1 in for
mație pe celebrul Ka
reem Abdul-Jabbar, 38 
ani) a câștigat cu sco
rul general de 4—3. 
Iată rezultatele obținu
te în cele șapte me
ciuri : 114—148, 109—102, 
136—111, 105—107, 111—
120. 111—100.

2,45 M LA ÎNĂLȚIME I

I

I

Patrik Sjoberg (născut la Goteborg, la ] 
5.1.1965) este unul dintre cei mai talentați sări
tori in înălțime din lume. Anul acesta, spre I 
exemplu, elevul lui Viljo Nousialinen, a cîștigat 
titlul de campion la Jocurile mondiale de sală ] 
de la Paris-Bercy (2,32 m) și pe cel european 
indoor la Atena (2,35 m). In 1984 a fost meda- I 
llat cu argint la J.O. (2,33 m), fiind întrecut de 
vest-germanul Mo gen burg (2,35 m). La C.M. de ' 
la Helsinki, în 1983, el a fost al 11-lea (2,23 m). 
Sjoberg are 200 cm și 78 kg, evoluția perfor- 1
manțelor sale fiind cu totul remarcabilă : 1975
(10 ani) — 1,30 m, 1976 — 1,40 m, 1977 — 1,59 m, 
1978 — 1,80 m, 1979 — 1,91 m, 1980 — 2,07 m,
1981 — 2,21 m, 1982 — 2,26 m, 1983 — 2,33 m, J
1984 — 2,33 m, 1985 — 2,38 m, Anul acesta el
a realizat 2,38 m în sală, la 22 februarie, în 
Berlinul Occ. (după două zile, Mogenburg a j 
obținut 2,39 m), iar sîmbăta trecută a sărit
iarăși 2,38 ; de data aceasta în aer liber, la j 
Eberstadt, în același loc în care anul trecut, 
tot în iunie, Zhu Jianhua realizase 2,39 m. O- ; 
bieotivul lui Sjoberg pentru acest sezon este un 
record de... 2,45 m! în concursul de zilele tre- . 
cute au fost consemnate rezultatele : 1. sjo
berg 2,38 m — record european, 2—5. Mogenburg j 
și Nagel (ambii R.F.G.) Dalhauser (Elveția) și 
Wszola (Polonia) toți 2,30 m, 6. Thraenliardt i 
(R.F.G.) 2,30 m, 7. Centelles (Cuba) 2,30 m.

Rubrică realizată de Romeo VILARA

PE ȘOSELELE LUMII
4

STOCKHOLM. Ultima etapă, 
a opta, a Turului Suediei 
(Upsala — Stockholm, 119,8 
km) s-a încheiat cu victoria 
rutierului sovietic Ivan Roma
nov, care a învins la sprint. 
in fața unui pluton numeros, 
cronometrat în 2.29:49. Compe
tiția a fost ciștigatâ de fran
cezul Marc Gomez în 29.56:18, 
urmat la 2 s de danezul Gerrit 
Solleveld și (la 37 s) de nor
vegianul Atle Kvaalavoll.

HALLE. Etapa a doua (235 
km circuit, la Kyffhâuser) a 
Turului R. D. Germane a re
venit lui Uwe Ampler în 
5.54:59. Lider se menține Olaf

Ludwig, 10.44:23. secundat de 
Dan Radtke la 19 s.

CIACIAK. în Turul Iugosla
viei, etapa a patra (Leposavic 
— Ciaciak, 145 km) a fost cîș- 
tigată de cubanezul Osman Al
varez în 3.34:00, în același timp 
cu C. Popa, V. Apostol, D. 
Ologu și I. Oprea. Jure Pavlici 
își menține, în continuare, tri
coul galben.

COL DE LA SCHWAGALP. 
Etapa a opta a Turului Elve
ției (135,5 km) a fost dominată 
de australianul Phil Anderson, 
3.38:53, care și-a consolidat po
ziția de lider.

TELEX •
ATLETISM • La 

„Memorialul Kuso- 
cinski", la Varșovia, 
Elena Lină a fost a 
doua la 800 m 
(2:04,68) după Eh- 
rendt Duerte (R.D.G.) 
2:03,87. Alte rezulta
te : 100 m : Chacon 
(Cuba) 10,35; lungi
me Jaskulka 8.11 
m; triplu: Hoffmann 
17,15 m ; înălțime : 
Wszola 2,32 m; 400 
m : Klauss (RFG) 
46,20; greutate: Krei- 
ger 21,07 m ; femei : 
200 m: Ewa Kasprzyk 
22,61 • Boras (Sue
dia) : 50 km marș :
Hartwig Gauder
(R.D.G.) 3.43:33, Er
ling Andersen (Nor
vegia) 3.44:24, Reimo 
Salonen (Finlanda) 
3,47:40 • Vaxjoe
(Suedia): 200 m: Ann- 
Louise Skoglund 23,49, 
100 mg: Skoglund 
13,36, prăjină : Da
vid Hodge (S.U.A.) 
5.60 m • Mary Dec-

TELEX • TELEX • TELEX
ker-Slaney a eșuat 
în tentativa de co
rectare a recordului 
mondial pe o milă 
(4:17,44 Mariclca Pui
că — 1982) obțininc 
la Burnaby, In Ca
nada, 4:22,30. La 800 
m: Jose Luis Barbo
sa (Brazilia) 1:45,79.

BASCHET • Com
petiția feminină tro
feul „William Jones": 
Suedia — S.U.A. 65— 
54, R.F.G. — Thai
landa 98—46, Coreea 
de Sud — Brazilia 
71—58 • In Spania 
are loc campionatul 
mondial inter-clu- 
buri: la Barcelona : 
CF Barcelona, San 
Andres (Argentina), 
Guantanamo (Cuba), 
Maxaquena Maputo 
(Mozambic), Limo
ges (Franța); la 
Gerona : Northern
Cement (Filipine). 
Cibona Zagreb (Iu
goslavia), Banco di 
Roma (Italia), Gol

den Eagles (S.U.A.), 
Monte Llbano (Bra
zilia) .

HANDBAL • „Tro
feul Iugoslavia", pen
tru echipe feminine: 
Iugoslavia — Olanda 
29—19, Polonia — 
R.P. Chineză JI 26— 
17, Cehoslovacia jun.
— Iugoslavia jtin. 
25—21.

PENTATLON MO
DERN A Concursul 
de la Minsk a fost 
cîștigat de Igor 
Svarț (U.R.S.S.) <
p (2. Anatoli Sta
rostin 5556 p) și pri
ma echipă a U.R.S.S. 
16317 p.

TENIS • Turneul 
de la Eastbourne : 
Pascale Paradis — 
Gabriela Sabatini
6—7, 6—2, 6—3, He
lena Sukova — Ja
nine Thompson 6—2, 
6—3, Wendy Turnbull
— Wendy White 6—2, 
6—1 Zina Garrison — 
jo Durle 6—0, 6—0.
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