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Sub președinția tovarășului | 
NICOLAE CEAUSESCU |

I
ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC | 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. |

S*
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceausescu, secretar «e- 
neral al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, vineri, Si 
iunie, ședința Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politie Executiv a 
analizat șl aprobat PUNCTUL 
DE VEDERE AL DELEGAȚIEI 
ROMANE CARE VA PARTI
CIPA LA ȘEDINȚA A 40-A A 
SESIUNII CONSILIULUI DE 
AJUTOR ECONOMIC RECI
PROC. S-a indicat ea. in spiri
tul hotăririlor Congresului al 
XIII-lea, al întregii politiei a 
partidului și statului nostru, de 
întărire a prieteniei și colabo
rării cu țările socialiste, de'e- 
gația română sâ contribuie ac
tiv — pe baza mandatului în
credințat — la perfecționarea, 
adincirea și amplificarea cola
borării și conlucrării dintre 
țările membre ale C.A.E.R.. la 
materializarea in acțiuni și mă
suri practice, concrete, a în
țelegerilor convenite in cadrul 
Consfătuirii la nivel inalt pe 
probleme economice din iunie 
1984. Comitetul Politic Executiv 
a împuternicit delegația româ
nă care va participa la ședința 
C.A.E.R. să insiste in mod de
osebit asupra problemelor le
gate de dezvoltarea cooperării 
economice și de asigurarea fo
losirii complete a capacităților 
de producție din țările mem
bre, In acest sens, s-a indicat 
să se propună constituirea unei 
comisii speciale care, pină la 
următoarea ședință C.A.E.R. 
din toamna anului 1985, să a- 
nalizeze aceste probleme și să 
stabilească un p'.an concret de 
măsuri pe linia adincirii co
operării și specializării in pro
ducție, a utilizării depline a 
capacităților de producție exis
tente în fiecare tară.

în continuare, a fost exami
nat și aprobat RAPORTUL 
PRIVIND ACTIVITATEA DES
FĂȘURATĂ DE COMISIILE 
DE JUDECATA ÎN PERIOADA 
1983—1984.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae .Ceausescu a informat 
despre VIZITA DE STAT PE 
CARE A EFECTUAT-O ÎN 
TARA NOASTRĂ. ÎN PE
RIOADA 5—7 IUNIE, PRE 
ȘEDINȚELE REPUBLICII FIN
LANDA, MAUNO KOIVISTO. 
ÎMPREUNĂ CU DOAMNA 
TETLERVO KOIVISTO. Comi
tetul Politic Executiv a apre
ciat rezultatele vizitei și a sub
liniat însemnătatea dialogului 
la nivel inalt româno-finlandez 
care a avut și are un rol hotă- 
ritor in dezvoltarea prieteniei 
și colaborării dintre cele două 
țări și popoare, in ridicarea Ia 
un nivel superior a relațiilor 
dintre ele.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a informat, de asemenea, des
pre VIZITA DE STAT PE 
CARE PREȘEDINTELE REPU
BLICII TURCIA, KENAN 
EVREN. A EFECTUAT-O IN 

ȚARA NOASTRĂ, IN PERI- g 
OADA 11—U IUNIE, Comitetul g 
Politie Executiv a apreciat tn 
mod deosebii rezultatele noii g 
intilniri g convorbiri U nivel § 
inalt, caro M găsesc expresie g 
in Declarația comună semnată $ 
de cei doi șefi de stat, la in- g 
cheierea vizitei.

Luind cuvintul in încheierea 
ședinței, tovarășul NICOLAE g 
CEAUSESCU a piu in fața 
Comitetului Politie Executiv Jî 
UNELE PROBLEME CARE 
S-AU DESPRINS DIN DEZBA- 
TERII.E RECENTEI PLENARE g 
COMUNE A CONSILIULUI g 
NAȚIONAL AL OAMENII.OR g 
MUNCII ȘI CONSILIULUI 
SUPREM AL DEZVOLTĂRII $ 
ECONOMICS ȘI SOCIALE. 
Secretarul general al partidu- 
lui a cerut guvernului să pre- J; 
zinte Comitetului Politie Exe- 
cutiv, in circa două săptâmini, 
un program concret de măsuri 
pentru realizarea practică in 
viață a concluziilor și propu- g 
nerilor care s-au făcut in ca- 
drul plenarei, atît in den cit 
și in secțiuni. g

De asemenea, secretarul ge- g: 
neral ai partidului a cerut ea 
problemele fi concluziile des- 
prinse din plenară să eonsti- 
tuie obiectul unor dezbateri e- 
xigente in toate organele de 
partid, să fie discutate eu ae- f; 
tivele de partid județene, oră- 
șenești și comunale, cu active- 
Ie organizațiilor de partid din 
întreprinderi — și să se trea- 
că la elaborarea, in fiecare u- J; 
uitate economică, a unor pla- g: 
nuri concrete de măsuri pen- g; 
tru lichidarea lipsurilor sem- g; 
nalate, recuperarea răminerilor Jg 
in urmă și introducerea unui g 
riguros spirit de ordine și dis- gj 
ciplină în îndeplinirea sarcini- g; 
lor de producție.

Secretarul general al parti- gg 
dului a propus Comitetului g: 
Politic Executiv ca, o dată cu g; 
discutarea acestor programe gg 
de măsuri, să fie analizate și gg 
metodele și stilul de muncă gg 
al guvernului și al Biroului g; 
Executiv al acestuia, precum și g; 
modul în care ministerele și gg 
organele economice centrale își gg 
exercită atribuțiile și răspun- g 
derile pe care le au in con- gg 
ducerea activității din sectoa- gg 
rele respective, în soluționarea gî 
concretă a problemelor. gg

Secretarul general al parti- gg 
dului a propus ca toate aees- gg 
te probleme legate de perfec- g: 
ționarea conducerii activității g? 
economice, de îmbunătățirea Jg 
stilului și metodelor de muncă gg 
ale organelor economice cen- gg 
trale să fie dezbătute la nr- gg 
mătoarea plenară a Comitetu- gî 
lui Central al partidului.

Comitetul Politie Executiv a |g 
soluționat, de asemenea, pro- gg 
bleme curente ale activității gg 
de partid și de stat.

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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iilioe, pe stadionul 
„23 August", 

de la ora 17,30

Una dintre cele mai intere
sante finale posibile. Și nu 
numai pentru că cele două e- 
chipe sînt formate aproape ex
clusiv din lntemațiohali. Fi
nala Steaua — Universitatea 
Craiova are marele avantaj al 
unor ambiții sporite de con
junctura momentului. Steaua, 
echipa campioană, vrea să e- 
galeze „eventul“ de anul tre
cut al dinamoviștilor. in timp 
ce Craiova nu pare dispusă să 
atace „Cupa cupelor* de pe 
poziția unei echipe Intrate in

Pe linia de sosire, într-un pasionant duel cu Steaua

DINAMO (al 15-lea titlu) ÎȘI RfCOWIBMĂ SUPRÎM1JIA ÎN VOLÎIUl MASCULIN

Dinamoviștil, din nou in tricourile de campioni, de la stingă la dreapta, in rindu 
din spate : Corneliu Oros (antrenorul echipei), Giinter Enescu, Sorin Pop, Emllian 
Vrincuț, Dan Girleanu, Zamfir Gheorghe, Ovidiu Bălan ; tn rtndul din fața : 
Marius Căta-Chițiga, Daniel Rădulescu, Dan Drăgușin, Marian Păușescu (căpitanul 
echipei), Teodor Rotar, Mihai Slabu. Foto : Aurel D. NEAGU

STEAUA - UNIVERSITATEA CRAIOVA 
In finala „cupei româniei11 

...ultimul derby al sezonului de fotbal
urna sorților doar ca urmare 
a regulamentului, care acordă 
acest drept fi finalistei în
vinse. In sBrșit. mal e și ulti
mul rezultat de la Craiova (a- 
cel 5—2), care poate fl o altă 
sursă de energie, o sursă la 
care este conectată și Univer
sitatea Craiova, Învinsă tn tur 
pe Ghencea, cu 4—1.

Cine va ciștiga această fi
nală pe eare „pronosportiștii* 
n-ar vedea-o deeît prin prisma 
lui 1, x. 2 T

Steaua are ceva mai multe 

argumente. Și nu numai pen
tru că tribuna stadionului „23 
August* va fl predominant 
bucureșteanA. Steaua are a- 
vantajul unei echipe mai com
plete, astăzi, față de Univer
sitatea Craiova, care a slăbit 
la mijlocul terenului, vechiul 
și redutabilul el centrocampo 
avind la dispoziție — cindva 
— jucători de talia lui Bălăci,

loon CHIRILA

(Continuare tn pag. 2—3)

Disputa centru 
titlul de campi
oană a țării la vo
lei (masculin) n-a 
fost niciodată. în 
ultimii ani, atît 
de strînsă ca acum, 
la cea de a 36-a 
ediție. Lunga do
minație dinamo- 
vistă (din 1971 in 
13 ediții, „alb- 
roșii" câștigaseră 
de 12 ori !) părea 
să fie din nou În
treruptă. Concu- 
renții obișnuiți !a 
supremație steliș- 
tii, aveau motive 
serioase sâ spere, 
miercuri seara că 
vor îmbrăca tri
courile de campi
oni. Speranțele e- 
rau argumentate 
de cîteva elemente 
importante : un lot 
mai viguros, cu o

(Continuare 
tn pag a 4-a)

al Tineretului.

SuD semnul Anului internațional al Tineretului și în cadrul „DACIADII CC

SĂPTĂAAÎNA MONDIALĂ A CONDIȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI
NUMEROASE FINALE PE TARĂ

//

MIINE, IN BUCUREȘTI,
Anul Internațional _ _______ ____

desjășurat sub deviza .Participare, Dezvol
tare, Pace**, eveniment de >ezonanțd 
diald, care are la origine valoroasa Inițiativă 
a României, a președintelui NICOLAE 
CEAUȘESCU, a fost, după cum se știe, 
marcat și prin numeroase icțiuni și mani- 
festăr sportive, organizate pe întreg cu
prinsul patriei. Acestor împle întreceri de 
masă și de performanță, care au reunit 
sute de mii d* participanți tn marea arenă 
a sportului românesc li se vor adăuga, tn 
zilele următoare, multe altele, pe cit de 
importante pe atit de entuziaste și semni
ficative, cuprinse tn cadrul .SiptAmlnli 
mondiale a condiției fizice și sportului-.

Așadar, o săptămină o tinereții fericite, 
a deplinei exprimări a virtuților sportului 
— bun al întregului paper —, a frumuseții 
fizice și morale, tn fapt a potențialului 
ridicat de care dispune, prin grifa partidu
lui șl statului, mișcarea sportivă din 
România

Programul 
diției fizice 
grandiosul 
loc mîine 
din Capitală . 
o impresionantă suită de întreceri, desfă
șurate în întreaga țară, tn cadrul finale
lor „Daciadei-, competiții demonstrații, 
acțiuni turistice și de igrement pentru sute 
de mii de tineri și mase de oameni
ai muncii. Cîteva dintre principalele mani
festări organizate tn perioada 23—30 iunie, 
tn „Săptămîna mondială a condiției fizice 
și sportului-, le-am cuprins tn panoramicul, 
mult mai larg, al acțiunilor care se vor 
desfășurr sub semnul Anului Internațional 
ai Tineretului șl fn cadrul .Daciadei-.

„Săptâminll mondiale a coti
și sportului* este dominat de 

spectacol care va avea 
pe stadionul ,23 August* 
și va cuprinde, de asemenea

PE STADIONUL „23 AUGUST"
orele 14,45 — 14,50 : Repriză de gimnastică cu 
cercuri, executată de eleve din Sectorul I 
orele 14.50 — 14,55 : Repriză 
ritmică și sportivă, executată 
sportivi din cluburile școlare 
orele 15,00 — 15,45 : Repriza I 
fotbal Olimpia Satu Mare — 
(finala Campionatului republican de juniori I) 
orele 15,45 — 16,00 : Finalele probei de 200 m 
(b + f) din cadrul .Cupei F. R. Atletism" 
orele 16,00 — 16,45 : Repriza a n-a a meciului 
de fotbal Olimpia Satu Mare — F.C.M. Brașov 
orele 16,45 — 17.00 : Festivitatea de premiere 
a finalistelor Campionatului republican de 
juniori la fotbal
orele 17.00 — 17,30 : Seriile probei de 800 m 
contratimp (b + f) din cadrul .Cupei F. R. 
Atletism"
orele 17,30 — 18,15 : Repriza I a meciului de 
fotbal Steaua — Universitatea Craiova, finala 
.Cupei României•
orele 18,15 — 18,30 : Sosirea ștafetei tineretu
lui sportiv : „Participare, Dezvoltare, Pace" 
orele 18.30 — 19,15 : Repriza a Ii-a a meciului 
de fotbal Steaua — Universitatea Craiova 
finala .Cupei României"
orele 19,15 — 19.30 : Festivitatea de premiere 
a finalistelor „Cupei României" la fotbal

de gimnastică 
de sportive șl 
bucureștene
a meciului de 
F.C.M. Brașov

școlar, cat. 14—19 ani și
__„______ ___________ ____________ , cat. 14—19 ani (29—23 Iunie), 
școlar de selecție la atletism pentru tinerii din mediul rural.

DE MASA : Pentatlonul atletic 
de ștafete al elevilor la atletism.

SPORT 
Concursul 
Concursul ,____ ___ ____. _
cat. 14—15 ani șl cat. 16—18 ani (26—27), Cupa U.T.C. la oasehet băieți, 
cat. 14—19 ani (26—27), Cupa U.T.C. la handbal fete, cat. 14—19 ani 
(29—30), Festivalul ansamblurilor școlare de gimnastică ritmică, cat. 
14—19 ani (29—30), Festivalul pionieresc de gimnastică, clasele II—IV 
(24—26), Campionatul școlilor generale de gimnastică, clasele V—VIII 
(29—30). Cupa pionierul la Înot (28—30), Cupa U.G.S.R. la oină (29—30), 
Cupa Industriei Ușoare la handbal, volei șl popice (f) — (29—30). Marșul 
factorilor poștali (29—30).

SPORT DE PERFORMANȚA : Ciclism juniori (24—29 iunie) 9 Sărituri 
in apă (24—26) • Baschet seniori (26—30) 9 Polo seniori (20—23) 9 Handbal 
— junior! și junioare (20—23) 9 Baschet — juniori șl junioare (21—23) 9 
Baschet senioare (26—30) 9 Rugby seniori (27).

„SERILE DACIADEI» — etapele de zonă 22—23 iunie la Galați. 
Gheorghe, Arad și Alexandria (Etapa finală : 6—7 iulie la Ploiești),

ACȚIUNI SPORTIVE, TURISTICE Și DE AGREMENT
în aceste zile vor mai avea loc numeroase acțiuni și manifestări poli

sportive în cadrul „Săptămînii mondiale a condiției fizice și sportului".
PE TOATE BAZELE SPORTIVE DIN CAPITALA, în organizarea con

siliilor pentru educație fizică și sport, se vor desfășura întreceri de 
volei, fotbal, handbal, atletism. înot, concursuri demonstrative, oină, 
crosuri de masă, sub deviza „Aleargă pentru sănătatea ta!" concursuri 
pentru trecerea normelor Complexului polisportiv „Sport șl sănătate", 
precum și drumeții, concursuri de orientare turistică. Zeci de mii de 
copii, elevi, studenți, tineri și oameni ai muncii vor fi prezenți la 
aceste ample acțiuni sportive organizate !n Parcul I.O.R., pe stadioanele 
Metalul, Tineretului, Progresul, U.R.B.I.S. pe terenurile de la Buftea. 
Pantelimon, Balotești, Brânești Snagov. la toate bazele de agrement. 
In duminicile din 23 șt 30 iunie, la locurile de agrement din cartiere, 
parcuri, stațiuni balneo-climaterice se vor organiza diferite demonstrații 
sportive șl alte acțiuni cu caracter sportiv-recreativ.

CONSILIILE JUDEȚENE PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Și SPORT, îm
preună cu instituțiile de stat, organizațiile de masă și obștec*i cu atri
buții în domeniul sportului vor organiza pe plan local programe spe
ciale desprinse din calendarul central al acțiunilor dedicate Anulai inter
național al Tineretului cu manifestări sportive, turistice șl de agrement, 
în funcție de condițiile locale.

Sf.
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Astăzi și mîine

pe stadionul „23 August

VAWAWAW.

„CUPA F.R. A.» PROMITE Pc velodromul Dinamo

<

I,
F

Ample întreceri

pe Stadionul tineretului

APROAPE 500 DE FINALIȘTI Al PENTATLONULUI
UN SPECTACOL ATLETIC ATRACTIV

In mod obișnuit, la multe con
cursuri atletice, „capul de afiș" 
îi constituie unele dintre pro
bele de alergări, prin spectacu
lozitatea disputei dintre sportivi, 
mai ales atunci cînd el sînt de 

Sînt însă șl 
este șl 

Cupei

forte 
alte 
cea de acum, din cadrul 
Federației Ro-mâne de Atletism", 
la care „capul de afiș" îl con
stituie aruncarea discului, în 
mod cert proba noastră nr. 1 în 
acest sezon, pe planul global al 
calității. Cele cinci aruncătoare 
(Daniela Costian. Florența Cră- 
ciunescu, Simona Andrușcă, Ma
riana Ionescu-Lengyel și Elisa- 
beta Neamțu), cu rezultate între 
cele mal bune din lume, vor 
avea posibilitatea (astăzi), de la

apropiate, 
confruntări, cum

ora 18,10) să-și îmbunătățească 
performanțele din 1985.

La fel mai sînt și alte cîteva 
probe, în care mai mulți con- 
curențj dețin rezultate cu
zonanță internațională. Este
cazul, spre exemplu, i 
saltului (asalt colectiv
metri!), al săriturii în
probe la care recenții 
mani Sorin Matei și 
Vasile țintesc performanțe mai 
înalte decît 2.35 m și respectiv,
l, 98 m, cursa feminină de 10 000
m, în care orădeanca Doina Pop 
este în măsură să-și corecteze 
recordul de 33:35,25 de la „Inter
nationale" etc.

Reamintim orele de începere a 
competiției de pe stadionul „23 
August": astăzi, de la ora 9.15 și 
16,30, mîine, de la ora 9,00.

PROBA DE URMĂRIRE
INDIVIDUALĂ

ATLETIC ȘCOLAR Șl Al CONCURSULUI DE ȘTAFETE

AL ELEVILOR IȘI VOR DESEMNA CAMPIONII

î Divizia

SURPRIZ
TURN

JOCURI FRUMOASE

re- 
și 

al triplu- 
spre 17 

înălțime, 
record- 

Niculina

A
CEA

JUNIORILOR MARI
MAI FRUMOASĂ A ZILEI

ALE HANDBALIȘTILOR JUNIORI
In două municipii, Rm. Vîlcca 

și Tg. Jiu, continuă desfășurarea 
turneului final al „Daciadei* de 
performantă pentru juniori și 
junioare la handbal, cu dispute 
cș.re trezesc interesul iubitorilor 
sportului. Scurțe relatări de la 
nompetițiile amintite.

RM. V1LCEA. 21 (prin telefon). 
Turneul masculin găzduit de 
Sala sporturilor din localitate a 
oferit si în continuare dispute 
echilibrate. în urțsie dintre aces
tea învingătoarele detașîndu-se 
abia îq final. în partida dintre 
orientativele județelor Iași și 
Cluj, cîștigată de Ieșeni cu 26— 
23 (15—13). fazele care s-au suc
cedat rapid la ambele porti au 
oferit un spectacol atractiv. în
vingătorii, mai buni pe semi
cerc și explozivi în atac, au 
cîștigat pe merit. De altfel, ei 
au condus de la început și pînă 
la sfîrșit. Printre marcatori : 
Popovici 13, Tulei 5, respectiv, 
lonuță 9, Gai 6.

Alte rezultate : Constanța — 
București 18—17 (9—9), la capă
tul unei lupte fără menajamen
te. în care constănțenii s-au im- 
dus în final, cîștigînd pe merit. 
Printre realizatori : George 8.
Daniel 4. respectiv Lucovici 6, 
Licu 5; Cluj — Maramureș 19—15 
(9—6). Cele mal multe 
îonuță. 7. respectiv. 
Brasov — Iași 19—11

goluri : 
Coardoș 6; 
(8—6), meci

care brașovenii s-au impusin
de o manieră categorică. Prin
tre realizatori : Nagy 9, Popovici 
4; Sibiu — Dîmbovița 20—19 
(11—13). Printre marcatori: lăn
cii 12, respectiv, Kenxel 12 ; Brv 
șov — București 15—lț (S—T). 
Cei mai eficace ; Motoc 5, Nagy 
4, respectiv, Licu 7. (Dragomir 
RQȘiANtJ — coresp.)

TG. JIU, 21 (prin telefon). Me
ciurile feminine disputate in 
Sala sporturilor din localitate 
sînt din ce în ce mai frumoase. 
O partidă deosebit de echilibrr. 
a fost cea în care s-au întîlnit 
reprezentativele județelor Cluj șl 
Sălaj. încheiată nedecis : 14—14. 
Ambele formații s-au aflat pe 
rînd la conducere, dar în final 
nici una nu s-a putut desprinde. 
Băcăuanoele (formație alcătuită 
pe scheletul recentei cîștigâtoare 
a titlului național de junioare, 
C.S.Ș. Știința Bacău) au evoluat 
foarte bine în confruntarea cu 
partenerele lor din Constanța. 
Handbalistele moldovene au câș
tigat cu 16—12. într-un final pe 
cane l-au dominat net.

Celelalte rezultate : Sibiu — 
Dolj 15—13, Bistrița-Năsăud — 
Brașov 24—21, Bistrița-Năsăud — 
Sălaj 20—16. Brașov — Dolî 16—10.

întrecerile continuă pînă du
minică Ia prînz. (Nicolae TUR- 
TOI — coresp.)

Sibiu — Dîmbovița
Printre marcatori:

Aminate cu o zi din cauza 
condițiilor meteorologice impro
prii — a plouat toată ziua, iar 
pista a devenit foarte alunecoa
să — Campionatele municipale 
de ciclism pe pistă au continuat, 
după un program „comprimat", 
cu desfășurarea a 3 probe. Ur
mărirea individuală a juniorilor 
mari, pe 3000 m. probă care a 
adus la start 34 de concurenți, 
a fost deosebit de echilibrată, 
în finala pentru locurile 3—4, 
Ioniță (4:02,6), cu un start mai 
rapid, își crează un 
circa 30 de m. pe primii 600 de 
m dar, doeindu-și mai bine efor- 
tuâ, V. Tuf an reface metru cu 
metru și, într-un final 
strins cîștigă locul 3, 
virf de roată, 
tru locurile 1—2 
două valori ale 
tii : S. Buzbula, 
condus cea mai 
cursei * a TCăllzat

c.
avans de

foarte 
cu un 

4:02,3. Finala pen- 
a adus Ia start 
tinerei genera- 
care, deși a 
mare parte a 

*_________ 3:57,8. timp care
l-a fost insuficient pentru a 
ocupa primul loc, și N. Pătraș- 
cu. care a cîștigat la sosire, în 
3:55X Frumusețea deosebită a 
alergării, timpii buni realizați 
au făcut ca această cursă să 
constituie punctul de atracție al 
reuniunii. REZULTATE TEH- 

de finală : S.
1) — C. Ion iță
S. Buzbula (Vo- 
— S. Stoica

Gazda atâtor întreceri sportive 
rezervate reprezentanților genera
țiilor în plină formare, Stadionul 
tineretului din Capitală va fi — 
la acest sfîrșit de săptămînă — 
locul de desfășurare a unor con
cursuri de amploare Înscrise sub 
genericul ..Daciadei* și progra
mate în cadrul Anului Internațio
nal al Tineretului. Este vorba de 
finalele republicane ale Pentatlo
nului atletic școlar (ediția a 12-a) 
și ale Concursului de ștafete al 
elevilor (ediția a 9-a). ambele i- 
nițiate de C.C. al U.T.C. și orga
nizate împreună cu C.N.E.F.S. și 
Ministerul Educației și învăță
mântului. Prin urmare, două în
treceri atletice care, bucurîndu-se 
de larga adeziune a tineretului 
studios (dovadă ; prezența a zeci 
de mii de elevi și eleve la etapa 
de masă, pe clase și ani de stu
dii). și-a statornicit o frumoasă 
tradiție.

L-a finale vor lua parte cam
pionii județelor și ai municipu- 
lui București, aproximativ 500 de 
elevi și eleve. Probele Pen ta tio- 

primul 
— sînt.

IN DERBYUL BASCHETBALISTELOR JUNIOARE
Cele mai valoroase selecțio

nate de juniori și junioare la 
baschet au început Ieri, la Cluj- 
Napoca (formațiile feminine) și 
la Tg. Mureș (cele 
turneele finale ale 
Iată primele rezultate :

FETE
CLUJ-NAPOCA, 21 

fon). Sala sporturilor _ 
vineri. în etapa inaugurală, 
ciul dintre selecționatele județe
lor CLUJ și VÎLCEA. cons' derate 
printre prindoalele favorite ale 
întrecerii. Echipa clujeană, practi- 
cînd un joc agresiv în apărare, 
rapid și eficient în atac, mani
festând îr» același timp multă o- 
mogenitate, a obținut victoria cu 
scorul de 67—43 (34—22). Jocul a 
fost la discreția învingătoarelor, 
care au dominat și lupta sub 
panouri. Au marcat : Dragoș 26. 
Manasses 16, Veres 13, Dragoste 
8. Enyedi 2, Morar 2 pentru câș- 
tl^ătoare, respectiv Manea 17. 
Petre 16. Barbu 10. Au arb'trat : 
M. Cherteș (București) și V. Bu
tuc (Constanța).

O ‘partidă foarte echilibrată au 
fu m i zat selecționatele județelor 
SATU MARE și -------
victoria revenind primei 
ții la limită : 70—69 (28—31) 
s+ănțencele au dominat în 
rp°ie 20 de m’nute dar. în 
tfiTUăfe. sătmârefreeîe. cu o 
gătire fizică mai bună, au 
montat si au cîștigat într-un fi
nal fierbinte. Au marcat • Bura 
22, Szenes 17, Moisa 16. Moldo
van 4, Mihalea 5, Pinpic 4, Co- 
roiu 2 pentru învingătoare, 
pectiv Cotabitu 24, Alioman 
Oprea 12, Manea 14, Costamoace

masculine) 
„Daciadei*.

(prin tele- 
a găzduit 

me-

CONSTANTA, 
forma- 
. Con- 

pri- 
con- 
pi'e- 

re-

res-
16,

NICE, sferturi 
Chiosolu (CSS 
(CSȘ, 1) 4 *6,5, 
in ța) 4 *2,7
(STTROM). N. Pătrașcu (CSȘ 1)
4:02,8 — NI. Iordache (STTROM); 
semifinale : N. Pătrașcu 4*6.9 — 
C. loniță 4:10,6, S. Buzbula 
3— V. Tufan 3:59.5 ; 1000 m, 
juniori mari : L M. Cleonic (Di
namo) 1:13.3, campion municipal, 
2. S. Dine (CSȘ 1) 1:14,2. 3. N. 
Pătrașcu (CSȘ 1) 1:14.3 : 2000 m, 
juniori mici, 1. L. Apostol (Vo
ința) 2:40,00, 2. E. Bușe 
2:44.0, 3. S. Moldoveanu 
2:44.3.

Programul întrecerilor 
tăzi: cu începere de la 
aditiunea de puncte a juniorilor 
mari (51 ture cu sprint la fie
care 3 ture) $i aditiunea de 
puncte a juniorilor mid (30 tu
re cu sprint la fiecare 3 ture).

Horațiu SIMA

(CSȘ 1) 
(CSȘ 1)

de as- 
orele 15,

CLUJ-VILCEA 67-43

nului atletic școlar — 
start : sâmbătă la ora 9
in căzui băieților. 100 m. înălți
me, greutate, lungime si 800 m, 
iar în cazul fetelor 100 m. înăl
țime. greutate, lungime și 400 m. 
în același timp, la Concursul de 
ștaiete al elevilor, băieții vor 
parcurge probele de 800 m -*-400 
m —200 m 4-100 m, iar fetele 
400 m + 300 m + 200 m + 100 m, 
care se vor desfășura în alter
nanță cu cele ale Pentatlonului.

Fiind două întreceri cu multe... 
necunoscute, asupra învingători
lor nu se pot face pronosticuri. 
Cert este, însă, că alături 
sportivii unor județe cu tradiție în 
atletism (Argeș, Bacău. Constanta, 
Dolj. Cluj, Prahova, Timiș, Bi
hor șl bineînțeles Bucureștlul) 
este de așteptat, cum s-au pe
trecut lucrurile și la celelalte e- 
diții, să consemnăm câștigători 
sau clasați pe primele locuri, 
concurent! și din alte județe ale 
tării, care fac eforturi de a da 
la iveală talente în acest sport 
(Alba. Olt, Buzău, Botoșani, Vîl- 
cea, Tulcea, Covasna etc.).

Pentru reușita deplină a între
cerilor, organizatorii au luat toa
te măsurile de rigoare. Astfel, fi- 
naliștii au fost așteptat! în Ca
pitală încă de vineri, cînd au vi
zitat locul de întrecere, iar unii 
au efectuat ușoare antrenamente. 
De asemnea. pentru finaliști a 
fost întocmit un atractiv program 
cultural-educativ, în cadrul că
ruia ei vor viziona filme cu temă 
sportivă și vor efectua viz’te la 
muzee și diferite alte așezămin
te si obiective social-culturale și 
economice din Capitală, 
prevăzute și alte acțiuni 
priză !), destinate să asigure un 
excelent climat de întrecere, tot
odată să constituie și un bineve
nit prilej de cunoaștere de că
tre elevii finaliști din tară a 
ceea ce s-a construit și se înal
ță atît de convingător In Bucu
rești. în acești ani luminoși ai 
socialismului.

Miine, la București și Constanța

SEMIFINALELE LA
calea 

„Dacia- 
Este

de

I

1

Sînt 
(sur-

RUGBY (seniori)

MANGA 
telefon). 
Diviziei , 
continuat 
țiunea N 
unui inte 
Jele favo 
ternicâ r 
out-sidere 
mei mani 
surprize, 
le maset 
feminine, 
tea întret 
ținătoarel 
inta Buc: 
Baia Mar 
locurile 7

CLASA? 
feminin - 
rești 2435 
lizatoare 
429), 2. i 
Mureș 241 
436), 3. V 
Mathe — 
rești 2386 
420), 5. ’
2363 (Ildi 
Voința T: 
tina Duj 
Voința B 
riana Bo 
pid Bucu 
Anton — 
Gloria Bi 
Andrei — 
Mare 513(
— 900), 
Mureș 511 
tru — 906 
re 5057
5. C.F.R. 
sia Dono 
Sinaia 49 
869). 7 .1 
pia Turz 
raly — 
Brașov 4
— 875). ( 
resp.)

* noi: 
PRIMUL 
campiona 
echipele 
Voința C 
Construct 
Craiova 
Laromet 
Constant? 
reș
— în o

3. Arbitri ; M. CoIdea (Cluj-Na
poca) și M. Chertcs.

Tot vineri, selecționau județu
lui BRAȘOV a obținut o victorie 
surprinzător de netă In fața ce
lei a județului COVASNA: 61—27 
(33—11). Marcatoare : Menihardt 
lfi, Rusu 8, Hericar 2, Durdei 8, 
Grigore 8, Bencze 7, Bucur 4, Si
mon 3 pentru învingătoare, res
pectiv E. Haromszegy 6, R. Ha- 
romszegy 6, Virag 4. Simon 4, 
Roman 4, Deak 2. Harmaty 
Arbitri : I. Georgiu (Ciul-Napo
ca) și V. Butuc. (Ioan LESPUC- 
coresp.)

zărescu 27, Antoniale 17, Ivănescu 
21, Hedor 8, Stănescu 3, Cazacu 
2. Arbitri : A. C&tănescu (Pitt-ești) 
și I. Toth (Tg. Mureș).

BUCUREȘTI — TIMIȘ 113—97 
(69—46). (Constantin AJLBU-co- 
respondent).

Miine, încă un pas pe 
cunoașterii campioanei 
dei- de seniori la rugby, 
vorba de semifinalele competiției, 
penultimul ..act" ai acestei fru
moase întreceri, cu meciuri a- 
tractive, cu surprize aproape hi 
fiecare etapă, spre satisfacția ce
lor care le-au urmărit.

In prima semifinală, programa
tă ta Capitală. pe stadionul 
Steaua se vor întflni selecționa
tele Bucureștiulul și lașului. Un 
meci ta care ..XV"-le gazdă por
nește favorit, deoarece este con
struit pe scheletul echipei cam
pioane, Steaua, ©are dă n-u mai 
puțin de 9 jucători. Iată și cum 
arată formația Bucureștiului : 
Carp (R.C. Grivița Roșie) — Ca- 
lafeteanu (R.C. Gr. Roșie). David 
(Steaua), D. Dinu (Sp. studen
țesc), Toader (Steaua) — Tofan 
(Dinamo), Cr. Coman (Steaua) — 
Gh. Aurel (M.G. Olimpia), Giu- 
căl (Steaua), Vereș (Dinamo) — 
L. Constantin (Steaua). Tepurică

(Steaua) — Leonte. Lupu, Dumi
trescu (toți de la Steaua). în se
lecționata lașului, câțiva titulari 
de la divizionara ,.A“ Politehni- 

printre care Colibă și Vas- 
luianu, și mulți... juniori de pers
pectivă în frunte cu frații Cris
tian și Alexandru Ciorăscu. Me
ciul București — Iași va începe 
la ora 10 și va fi arbitrat'de Ma
rian Voina (Brașov).

La aceeași oră. pe 
Farul, selecționata 
alcătuită din rugbysti 
vizionarele „B“ ~
cii", întărită cu câțiva jucători de 
la divizionarele ..Ă" Farul (Năs- 
tase, Ținea) și T.C. Ind. Midia 
Năvodari, va disputa cea de a 
doua semifinală a „Daciadei* în 
compania selecționatei Bihorului, 
practic sportivl-rezervă_ al 
zionarei ,,Br “ ’ 
într-o 
juniori. Partida 
de Dragoș 
rești).

la Bră
ca.

PE E

1.
CRIȘUl ORADEA Șl

NEÎNVINSE IN „CUPA

stadion ui 
Constanței, 
de la di- 

C.F.R. și „Da-

d’vi-
I.A.M.T. Oradea și, 

prooortie considerabilă, 
“ ' va fi condusă

Grigorescu CB ucu-

RAPID BUCUREȘTI

ROMÂNIEI» LA POLO
BĂIEȚI

TG. MUREȘ, 21 (prin telefon). 
In ziua inaugurală a turneului, 
selecționata județului CONSTAN
ȚA a repurtat un succes catego
ric, la capătul unui joc specta
culos, în fața selecționatei jude
țului ARAD : 106—62 (64—42). Au 
înscris : Mătăsaru 17. Bo.iescu 16. 
Corană 16, Florea 16. Andronic 
4. Coconea 19, Petculescu 15, Di- 
nescu 3 pentru învingători, res
pectiv Ardelean 26. Szilagy 16, 
Cociș 4, Korb 6, Coclis 4. Szdke 
2. Budureanu 2, Staikoplest 2. 
Arbitri : P. Bara și D. 
(ambii Tg. Mureș).

O întrecere mult mai 
brată au oferit selecționatele ju
dețelor IAȘI și DOM. succesul 
revenind primei echipe cu 88—78 
(46-^43) 
prindera decisivă în repriza se
cundă. după ce în prima repriză 
scorul se menținuse ‘ 
librat.
Duhuși 22, Lupu 9. 
2, Pavaliuc 10. Toma 
pentru învingători, respectiv Lă-

E alint

cehi li-

Ieșenii au obținut des-

Au marcat :
foarte echi- 
Moroic 24, 
Ciuhurer/:u 
19, Bălou 2

ORADEA, 21 (prin telefon). La 
bazinul olimpic de ia ștrandul 
„ Venus" din incinta „Băilor 1 
Mai", vineri (dimineață și după- 
amiază) au continuat partidele 
etapelor a II-a și a IH-a ale tur
neului final al „Cupei României", 
la polo, care se desfășoară sub 
egida „Daciadei" — sport de 
performanță și a „Anului Inter
național al Tineretului". în pri
ma partidă de dimineața, RAPID 
BUCUREȘTI — RAPID ARAD 
10—3 (4—0, 1—2, 3—0, 2—1). Vic
torie J ” 
într-un meci do-minat 
Marcatori : Gaiță 3. 
Chirită 2. Vespe și 
cite 1 gol, 
respectiv, cîmpeanu, 
Brinzei, cite 1 gol. 
Karacsonyi (Oradea) 
genyi (Cl’ij-Napoca). 
voința --------------
(3—0, 2—1, _ _
tatea, in ansamblu, 
dina mov is te a fost evidentă. Am 
remarcat forma bună a portaru
lui bucuneștean Dom Spînu. Go-

meritată a buxsureșteniilor 
categoric.

Jianu 3, 
Angelescu, 

învingători, 
Filipaș șî 

Arbitri : Șt. 
și A. Cze- 
DINAMO —

CLUJ-NAPOCA 8—5 
3—1, 0—3). Superiori- 

' ‘ , a formației

pentru

ADMINISTRAȚIA Ol STAT 1018-PmOSPOiH

înscrise de : 
Gancea, Cbiru 
gol (Dinamo), 

l 3, -----------
Au arbitrat S. 

Stănescu (Oradea) și A. 
(Tg. Mureș). în ultimul meci 
dimineții, CRIȘUL ORADEA 
PROGRESUL BUCUREȘTI 9—1 
(0—0, 3—0, 3—2, 3—5). Cea mai 
disputată partidă, cu o paletă 
largă a acțiunilor ofensive, des
fășurate într-un ritm alert, 
marcat : Pantea 3. Fejer 2, 
Z. lies, Bone și Tocilă, cîte 
(Criș’ul), 
Ivănescu,

lurile au fost 
Troacă 3. Bus 2, 
și Zaharia, dte 1 
respectiv, Colceriu 
Ilea. cite 1 gol. .

Marozsi și

Soos 
al

Au 
Raț, 

1 gol 
Dingu 2, Ncagoe 2, 
Tătaru și Mădescu, 

cîte 1 gol (Progresul). Au con
dus V. Median (București) șl R. 
Timoc (Cluj-Napoca).

în deschiderea reuniunii de 
duipă-amiază, CRIȘUL — RAPID 
ARAD 18—4 (2—0, 5—2, 5—1, 6—1). 
Victorie lejeră a campionilor 
care au punctat prin Fărcuță 5. 
Pantea 4, Kiss 4. Fejer 3, Bone 
și Moș, cîte 1 gol ; pentru ară
deni au înscris Brînzei, Bocu, 
Aconi și Șorinca. Au arbitrat A.

Soos și R, Timoc. PROGRESUL — 
VOINȚA 5—6 (1—2, 1—1, 1—2,
2— 1). Meci echilibrat, victorie la
limită a clujenilor. Au marcat : 
Ncagoe 3, Bărbulcscu și Ivănes- 
cu, câte 1 gol, pentru Progresul, 
Colceriu 4, Ilea și Sebdk, cite 1 
gol, pentru Voința. Au condus: 
V. Median — S. Stănescu. în cel 
mai așteptat meci al etapei a 
in-a, RAPID BUCUREȘTI — 
DINAMO 7—4 (0—2, 3—0, 1—2,
3— 0). Dinamoviștii conduceau în 
min. 3 c-u 2—0 : apoi, rapidiștii 
au echilibrat jocul și în 
scorul le era 
pentru ca la 
reprize tabela 
la ăcest scor, rapidișții 
out la cârma jocului 
cîștigat pe merit. Au 
Gaiță 2. Florincescu 2.
Iescu, Jianu și Chiriță câte 1 gol 
(R), Rus 3 șl Chiru 1 (D). Ar
bitri : Șt. Karacsonyi și A. 
Czegenyi. Sîmbătă și duminică 
au loc ultimele două etape. (Ilie 
G Hiș A-c ores p.)

favorabil 
începutul 

să indice

min. 14 
: 3—2.
ultimei 

4—4. De 
au tre- 
și au 
înscris :

Ange-

ASTAZI, LA HIPISM, „PREMIUL
e ASTAZI este ULTIMA ZI 

pentru procurarea biletelor la 
tragerea MULTIPLA PRONOEX- 
PRES, care va avea loc miine, 
duminică 23 iunie. în București, 
In sala clubului din srt. Doam
nei nr. 2, cu începere de Ia ora 
16.

Tn cadrul celor 8 extrageri, 
efectuate în două faze, cu un to
tal de 48 numere. participant^ 
au posibilitatea obținerii de au
toturisme „DACIA 1300". mari 
sume de bani, precum și ex
cursii în R.P. Bulgaria. Extrageri 
„legate", cu câștiguri pentru 4 și 
5 numere din 12 extrase. Vari
antele de 25 Iei pot obține cîș-

tiguri cumulate la ambele faze.
Deci, numai pînă astă seară, 

la orele obișnuite de închidere, 
vă mai puteți juca numerele ale
se de dv.!

6 Informăm participant^ pa
sionați ai concursurilor PRONO
SPORT că TOT ASTAZI este ul
tima zi și pentru depunerea bu
letinelor la concursul de mîine, 
23 iunie, care cuprinde în ex
clusivitate meciuri din penultima 
etapă a campionatului Diviziei 
B.

câți la LOZ ÎN PLIC — serii 
obișnuite și speciale, precum și 
la LOZUL VACANȚEI, emisiune 
specială limitată de sezon, care 
atribuie autoturisme „DACIA 
1309“ și numeroase câștiguri în 
bani, acordate suplimentar din 
fondul special al administrației.

• La sfîrșit de săptămînă. în 
plimbările dv. de agrement, ju-

C NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 21 IU- 

EXTRAGEREA
77 15 83 50 : 

a II-a : 61 11 
86 34. FOND 

CÎȘTIGURI :

NIE 1985.
74 18 28 59 35 
EXTRAGEREA 
41 42 57 83 90 
TOTAL DE 
783.820 LEI.

I :

Astăzi după-amiază, pe hipo
dromul din Ploiești, se va des
fășura, „Premiul de încercare", 
ultima confruntare a derbiștilor 
din acest an înaintea marii pro
be, care va desemna pe cam
pionul absolut al generației. Bon, 
campionul de pînă acum al ge
nerației, va avea de 
asaltul lui Roșcovan, 
Melinte șl al celorlalți trăpași de 
4 ani, într-o cursă de semifond 
pe 2400 m, care anunță un fru
mos spectacol hipic.

în privința reuniunii desfășura
te miercuri am remarcat for
mațiile G. Popescu și I. Oană, 
ambele cu cîte două victorii. 
Prima dintre ele cu Sulițaș, în

înfruntat
Hematie,

frumos progres, și cu Suav, 
energic susținut în final de 
Costică. Prin aceste victorii 
Popescu l-a egalat în fruntea 
clasamentului pe S. Ionescu, 
care a reușit doar o victorie, cu 
Laveta. I. Oană a învins cu Rug, 
la mare luptă cu Marcela, și cu 
Turba, o mînză de mare clasă, 
în cea mai frumoasă cursă a 
zilei, a învins Excelent, condus 
fără greșeală de G. Suditu iar 
Raius, adus cu precizie în final 
de M. Ștefănescu și completat 
lista învingătorilor. REZUr”' 
TE TEHNICE : Cursa I: 1. Turba 
(Oană) 1:41,8, 2. Onuca. Cota:
cîșt. 2. Cursa a II-a : 1. Sulițaș 
(Popescu) 1:27,6, 2. Anaria. Cota 5

R. 
G.

s.

Astâzi 
Brăila C 
pe echip 
la înot, 
mate di 
ieți și d 
diferite 
vîrstă : 
juniori 
înscriși 
limitat ( 
14 ani), 
pa resn 
nom'nalik 
ședința t 
desfășoar 
riilor coi 
gramul f 
bâtă, ort 
b + f, 200 
liber b + 
100 m Iii 
f-i-b 10& 
mlnică. ' 
f4-b, 100 
fluture f 
17 : 200 I 
liber b, 
mixt b +

Chiar • 
dispută ț 
înotătorii 
recorduri

CAMPIO

IA

Campio 
motociclii 
continuă, 
2-a. pe 
centrul r 
rcș. în < 
sportive 
program 
Si-au a 
specialist 
București 
Reșița, I 
Zărneșit, 
alte cenți 
se va da

DE IN
3, ev. 
(Oană) 
i. Cota

cîșt. : 
Rug ( 
Fraza.
ord. triplă
1. Excelent 
Răsad. 3. S 
ev. 16. ord 
III—IV—V : 
Raius (M. 
Titiana, 3. 
2,40, ev. 7, 
a Vl-a : 1.
2. Trandaf, 
cîșt. 7 ev. 
chisă. Curs 
(Ionescu) 
cîșt. 6, ev.
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Mîine, manșa a doua a finalei ,,Cupei Balcanice"

HERAKLIS SALONIC-F.C. ARGEȘ

0 finală cu două performere OLIMPIA SATU MARE - F.C.M. BRAȘOV:
223 DE GOLURI ÎN 52 DE MECIURI!
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SALONIC, 21 (prin telefon). 
— Duminică se va desfă
șura aici manșa a doua a fi
nalei „Cupei Balcanice" : Hc- 
raklis — F.C. Argeș. în me
ciul tur, de la Pitești, jucăto
rii noștri au cîștigat cu 3—1, 
un scor care poate cîntări greu 
in balanța obținerii acestui 
tradițional trofeu balcanic (ar 
fi o premieră pentru clubul pi- 
teștean !). Cu condiția ca echi- 
pa pregătită de tînărul amre- 
nor C. Cîrstea să confirme, 
mîine. la Salonic, frumosul ei 
final de stagiune, cînd. dintr-o 
echipă aflată pe lista echipelor 
implicate în „hora" retrogra
dării. F.C. Argeș a ajuns o 
formație de locul 7 In clasa
ment. fiind foarte aproape de 
a reedita performanța de anul 
trecut încheiat pe o poziție (a 
cincea) care a recomandat-o 
pentru „Cupa Balcanică". Cu- 
noscînd eficiența jocului pe 
contraatac practicat de piteș- 
teni. socotim că el au posibi
lități să-și apere avantajul luat 
in prima manșă și să se în
toarcă de la Salonic cu pre
țiosul trofeu.

După ultima victorie din cam
pionat. realizată miercuri in fa
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• Al 47-lea meci în care se 
• decerne „Cupa României", 
I competiție desfășurată sub egi

da Daciadei. va avea față în 
față următoarele formații pro
babile. anunțate de conducăto- 

Itorii tehnici Em. Jenei și. res
pectiv. FI. Haiagian (jucătorii 
scrișî cu majuscule, sînt inter- 

I naționali ,,A“) STEAUA : DU- 
CADAM — IOVAN BUMBES- 
CU. BELODEDICI, Eduard 
(BARBULESCU) — Petcu. 

I STOICA. BOlONI. Majaru —
BALTNT. (LACATUS), PITUR- 
CA. UNIVERSITATEA CRAIO- 

IVA : LUNG — NEGRILA. TI- 
r.IHOI STEFANESCU. UNGU- 
REANU — Mănăilă. IRIMES- 

ICU. A. Popescu — GEOLGAU.
camAtaru. cîrtu.

• Arbitrii partidei au fost 
desemnați cu comunul acord 

!al echipelor. La centru va „ofi
cia" bucuresteanul Dan Petres
cu (el a condus și finala de 

Ianui trecut, dintre Dinamo și 
Steaua), ajuta» la linie de M. 
Salomir (Clui-Napoca) și A. 

IPorumboiu (Vaslui).
• Vă reamintim că. în caz 

de egalitate după 90 de minu
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■ SERIA I

I Minerul Vatra Domei — TEPRO
Iași 6—0 (2—0), Minerul Gura Hu
morului — Luceafărul Botoșani 

12—2 (1—1), Relonul Săvinești —
Explorări Cîmpulung Moldovenesc 
0—0, Celuloza-Bradul Koznov — 
Electro-Șiretul Bucecea 5—0 (2—0), 

IA.S.A. Cîmpulung Moldovenesc —
S'retul Pașcani 2—3 (0—2), Con

structorul Iași — Cetatea Tg. 
Neamț 0—0. Carpați Gălănești — 

I MetaJul Rădăuți 2—1 (1—0). Zim
brul Șiret — Avîntul Frasin 0—1 
(O—l).

Pe primele locuri în clasament, 
Idupă etapa a 29-a, penultima : 1. 

MINERUL VATRA DORNEI 42 P 
(50—20), 2. Șiretul Pașcani 40 p 
(63—26), 3. Relonul Săv:n*»ști 33

Ip (46—19)... pe ultimele locuri :
16. TEPRO Iași 19 d (27—52). 16. 
A.S.A. Cîmpulung 18 p (25—52).

Il-a : 1. 
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ev. 7, 

l IV-a : 
6 1, 2.
cîșt. 6, 
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SERIA A n-a

Minerul Com ăn ești — Aripile 
Bacău 1—2 (0—0). Mecan ca Vas
lui — Chimia Mărășești 7—1 
(2—0), Foresta Gugești — C.S.M. 
Borzești 4—0 (3—0). Unirea Ne
grești — Inter Vaslui 9—1 (4—0). 
Textila Buhuși — Petrolul Moi- 
nești 1—0 fi—0), Lelea Bacău — 
Victoria Tecuci 4—2 (2—1), Viti
cultorul Panciu — Constructorul- 
Fiacăra Odobești 3—1 (2—1), La
minorul Roman — Luceafărul 
A djud 3—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. ARIPILE 
BACAU 40 p (69—23), 2. Mecani
ca Vaslui 39 p (64—23), 3. C.S.M. 
Borzești 33 p (46—33)... pe ulti
mele locuri : 15. Luceafărul Ad- 
jud 24 p (22—38), 16. Construc
torul Odobești 24 p (24—61).

oscu

SERIA A m-a

I
 Petrolul Ia nea — Delta Tulcea 

n—o, Avîntul Matca — I.M.U.-
C.S.S. Medgidia 2—I (0—1). Lami- 

I noru-l Viziru — Progresul Isaecea
9—0 (4—0). Chimpex Constanța—
Arrubium Măcin 2—1 (0—0), An
cora Galati — Chimia Brăila 2—1 

1(1—0). $.N. Tulcea — Portul Con
stanța 3—2 (3—1), Cimentul Med- 
gid’a — Voința Constanța 1—0 
(3—0). Marina Mangalia — D.V.A.

■
 Portul Galati 4—2 (1—0).

Pe primele locuri : 1. DELTA
TULCEA 41 p (51—14), 2. I.M.U. 

ța Jiului, echipa piteșteană a 
și intrat în febra dificilului 
meci de la Salonic. Ziua de 
joi a fost rezervată. evident, 
refacerii, după care. în seara 
aceleiași zile, a plecat cu au
tocarul spre Salonic, unde. în 
cele două zile pe care le are 
la dispoziție, urmează un pro
gram riguros de pregătire, de 
acomodate cu condițiile de 
nocturnă, meciul de duminică 
urmînd a se disputa la lumi
na reflectoarelor. înaintea ple
cării antrenorul C. Cîrstea ne 
spunea că va trimite în teren 
echipa care a cîștigat la Pi
tești, cu unele rezerve în pri
vința lui Nica și Jureă. nere- 
făcuți complet.

Jucătorii greci au terminat și 
ei campionatul clasîndu-se pe 
locul 5. Ultimul rezultat (3—1 
în deplasare cu Ethnikos). tre
buie să-i pună în gardă pe pi- 
teșteni pentru a acționa în 
consecință, mai ales in pri
vința neutralizării liderului de 
echipă abilul și inventivul Hi- 
gipanghis, care la Pitești a lă
sat o impresie deosebită.

Adrian VASILESCU

te. se vor disputa prelungiri 
(două reprize a cite 15 minu
te). în cazul în care pe tabela 
de marcaj există tot egalitate, 
finala se va reprograma in 48 
de ore.

• Df remarcat că Steaua și 
Universitatea Craieva an fos* 
prezente pină team in 23 de 
finale ale „Cupei României* : 
de 18 ori clubul militar. de 
cinci ori cel studențesc. Steaua 
a terminat învingătoare ta 13 
meciuri. "Universitatea în pa
tru.

• Prima finală ciștigaiă de
Steaua (pe atunci C.S.C-A.) a 
fost În ediția 1948—49 : 2—1
(1—0) cu Știinta Cluj ; crai o ve
nii. la rindul lor. $i-aa tnseris

DE LA COMISIA
Comisia de disciplină i-a 

suspendat pe cite o etapă pe 
Floresen (Jiul). Eduard (Steaua) 
și Tiliboi (Universitatea Craio
va). Toți trei si-au efectuat 
pedeapsa neluînd parte la me-

DIVIZIA „E“-
Medgidia X p (57—29). X Portul 
Constanța 34 p (48—25)... pe ul
timele locuri : 15. Arrubium Mă
cin 25 p (43—43). 16. Chimpex 
Constanța 16 p (30—58).

SERIA A IV-a
Dunărea Călărași — Carpați 

Nehoiu 1—2 (1—0). Ș.N. Oltenița— 
Chimia-Victoria Buzău 2—1 (1—0). 
Victoria Lehliu — ICPB BoP.ntsn
2— 1 (2—1). A.S.A. Buzău — Olim
pia Slobozia 2—0 (1—0), ISCIP
Ulmeni — Constructor’. Giurgiu
3— 0 (1—0). Unirea Slobozia — 
Victoria Tăndărei 3—1 (1—0). Ra
pid Fetești — Viitorul Chimogi 
3—0 (2—0), Petro’.ul Berea — Me
talul Buzău 1—1 (1—0).
• Meciul Victoria Lehliu — 

Petrolul Berea, din etapa a 20-a 
(pe teren 2—0). a fost omologat 
cu 3—0 tn favoarea echipei Pe
trolul.

Pe primele locuri : 1. DUNĂ
REA CALARAȘI 40 p (57—25), 2. 
Petrolul Berea 32 p (36—33), 3.
Chim:a Buzău 31 p (47—29)... pe 
ultimele locuril : 14. Victoria
Tăndărei 26 p (33—50). 15. Viito
rul Chirnogi 26 p (28—47). 16. 
Victoria Lehliu 23 p (33—54).

SERIA A V-a

TCSIM București — Carpați Si
naia 4—2 (4—1). Abatorul Bucu
rești — Sportul ,.30 Decembrie*4 
1—1 (0—0), Minerul Filipești —
Flacăra roșie București 1—0 
(1-6), TUPS Chitila — Tehno- 
metal București. 4—2 (2—0). A-
versa București — Avicola Creve- 
diia 2—1 (1—1), Petrolul Băicoi — 
Danubiana București 1—0 (0—0),
Chimia Brazi Ploiești — lucea
fărul București 2—0 (1—0), Poia
na Cîmpina — MECON București 
3—0 (1—0), Viscofll București nu 
a iucat.

Pe primele locuri : 1. ICSIM 
BUCUREȘTI 42 p (68—23), 2.
Soortul ..30 Decembrie** 41 p (45— 
27). 3. TUPS Chitila 36 p (38—29)... 
pe ultimele locuri : 15. Flacăra 
roșie București 28 p (30—43). 16. 
Aversa București 17 p (.31—60).
17. Luceafărul București 13 p 
(29—73).

Mîine. de la ora 15. pe sta
dionul .,23 August", se va de
rula filmul celei de a 41-a fi
nale a campionatului nostru de 
juniori nr. 1. O partidă aștep
tată cu legitim interes, deoare
ce tricourile de campioni și 
medaliile „Daciadei" și le vor 
disputa două echipe bune, de 
valoare sensibil egală, nici una 
dintre ele favorită.

De altfel, de-a lungul celor 
40 de ediții anterioare, rezul
tatele finalelor au fost, cu 
mici excepții, foarte strînse. 
campioana fiind cunoscută abia 
in minutul 80 (anul acesta va 
fi prima finală de 90 de minute). 
Si aducind vorba de echipele 
campioane, să subliniem că pri
ma a fost S.S.U.D. Reșița 
(1937—1938). că „U“ Cluj-Napo- 
ca este performera competiției 
(8 titluri), urmată de Dinamo 
și Rapid (cu cite patru cununi 
de lauri), că ultima cîștigătoa- 
re a fost Partizanul Bacău (de 
fapt echipa clubului sportiv 
școlar din localitate). Acum. în 
finala de mîine. se vor afla 
față în fată Olimpia Satu Ma
re și F.C.M. Brașov. echipe 
care nu și-au mai disputat ni
ciodată șansele intr-o astfel de 
partidă decisivă. Cum au ajuns 
ele pină la această finală ? Ia
tă bilanțul rezultatelor pe care 
le-au înregistrat în serii. In 
turneul final și în semifinale ;
OLIMPIA : n 23 4 • 113—13

O echipă neînvinsă in actua
la ediție. Jl*-le probabil : 
Aes-Ardai. Daniel Ardelean.

inuia nară numele printre eiș- 
tigăinare in finala ediției 
1976—77 : 2—1 (p—•) ea Steaua. 
Golurile partidei an fost în
scrise de Bataei (min. 50). Cîrțu 
(mta. 64) pentru învingători, 
respectiv FL Marin (tnin. 73). 
Dintre jucătorii de atunci, doar 
C. Stefanescu. Tiiihoi. Cîrțu. 
Cămătaru și Beldeanu s-ar mai 
putea alinia și in meciul de 
mîine, echipa Stelei fiind eu 
totul alta. Doar antrenorul prin
cipal. Emerich Jenei, este ace
lași ca și atunci, iar Angbel 
Iordănescu a schimbat intre 
timp tricoul de jucător cu tre
ningul de antrenor. Arbitru] fi
nalei de acum opt ani : loan 
Igna.

DE DISCIPLINĂ
ciurile ultimei etape de cam
pionat. astfel că Eduard si Ti- 
liboi au drept de joc ta finala 
.Cupei României*. care re va 
disputa miine.

REZULTATELE ETAPEI A 29-a (penultima)
SERIA A Vl-a

Muscelul Cîmpulung — Chimia 
Tr. Măgurele 5—1 fl—♦), ROVA 
Roșiori — Electrica Tîtu 1—3 
(1—0), Știința Drăgănești OR — 
Metalul Alexandria 1—3 (•—2),
Dunărea-Venus Zixnnicea — Elec
tronistul Curtea de Argeș 3—5 
(2—2). Progresul Corabia — Tex
tila Roșiori 2—6 (1—0). Chimia 
Găeșt: — Metalul Mija 5-0 (3-0). 
Dacia Pitești — Cimentul Fienl 
1—0 (1—0). Recolta Stoicănești — 
Sportul muncitoresc Caracal 4—1 
0-0).

Pe primele locuri : 1. MUSCE
LUL CÎMPULUNG 40 p (56—24),
2. Electrica Titu 38 p (51—25), 3. 
Chimia Găești 30 p (46—48)... pe 
ultimele locuri : 12. Electro.
Curtea de Argeș 27 p (40—42), 13. 
Dunărea Zwnn^cea 27 p (37—44).
14. Metalul Mija 27 p (2^—41) — 
13 victorii, 15. Textila Roșiori 27 
p (28—40) — 12 victorii, 16. Știin
ța Drăgănești Olt 21 p (29—56).

SERIA A VH-a

Electropu.tere Cnaiova — Jiul 
Rovinari 2—0 (0—0), Petrolul Ti- 
eleni — Metalul Rm. Vîlcea 4—1 
(3—1), Constructorul Craiova — 
Forestierul Băbeni 3—0 (2—0),
Armătura Strehaia — C.F.R. Cra
iova 2—0 (1—0), Pandurii Tg. 
Jiu — Metalurgistul Sadu 4—0 
(3—0). Dunărea Calafat — Pro
gresul Băiîești 1—0 (1—0). Viito
rul Drăgășani — A.S.A.-Vic’oria 
Cra’ova 5—1 (2—0). D'ema Orșo
va — Mecanizatorul Ș im ian 3—0 
(2-0).

Pe primele locuri : 1. ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 45 p 
(76—13), 2. Viitorul Drăgășani 32 
p (45—39). Constructorul Craiova 
31 p (48—38) ... pe ultimele locuri:
14. Dunărea Calafat 25 p (35—47).
15. Metalul Rm. Vîlcea 25 p 
(29—51). 16. Forestierul Băbeni 25 
p (33—59).

SERIA A VHI-a

Rapid Arad — Metalul Bocșa 
3—0 (3—0). Victoria ineu — Mi
nerul Moldova Nouă 3—0 (1—0), 

Hebe, Szekeli — Csazar, Bențe. 
Gerstenmeîer — Patkos. Pal- 
csa, Dore] Ardelean. Antrenor 
— IOSIF KALMAR.
F.C.M. : 25 24 1 0 110—12

Si ea neînvinsă, și ea cu un 
golaveraj impresionant. Echipa 
probailă : Irimia — Dragomir, 
Calborean, Hogea. Gyorfi — 
Lungu. Dumitriu, Avramescu — 
Henika Ad. Vasile, Cadar. An
trenor — CSABA GYORFI.

Care dintre aceste două per
formere ale întrecerii (a treia 
neînvinsă a fost Dunărea — 
C.S.U. Galați, eliminată de cri

STEAUA - UNIVERSITATEA CRAIOVA
(Urmare din pag. 1)

Ticleanu. Donose. Beldeanu. în 
timp ce astăzi, „mijlocul" cra- 
iovean are jucători mai puțin 
experimentați, ca A. Popescu, 
Mănăilă. susținuți de cel care 
încearcă să facă trecerea de la 
vechi la nou, adică Irimescu.

Pe de altă parte. Steaua și-a 
fortificat mijlocul, avînd în 
teren jucători ca Stoica. Bo- 
loni. Petcu și Majaru. în care 
rolul lui Boloni este determi
nant. ex-mureșanul „acoperind" 
toate plecările trio-ului în 
care Stoica și Majaru au re
devenit interii de pe vremuri 
(ca randament ofensiv). Iar 
Petcu este fostul half centru 
ofensiv, capabil, prin tehnici
tate și._ inventivitate, sâ lan
seze „trasoare" luminoase spre 
cuplul de șoc Lăcătuș-Pițurcă, 
impulsionat și de Balint.

Dacă Universitatea Craiova 
pare handicapată „la mijloc", 
nn același lucru se poate spune 
despre celelalte compartimente. 
Apărarea imediată olteană, 
chiar dacă a primit mai multe 
goluri în campionat, pare su
perioară echipei bucurestene. 
ta primul rind prin experiență 
șt eventual. printr-o mai mare 
rară de acțiune în atac — ne 
gtndîm la fundașii laterali. în 
atac exista un anume echili
bru. Mobilitatea remarcabilă a 
perechii Lăcătuș-Pițurcă. me
reu susținută de Stoica (in 
primul rind) și de Majaru 
(omniprezent) este compensată, 
ta tabăra adversă, de forța lui 
Cimătaru. de rafinamentul teh
nic al lui Cirțu și de prezența 
la gol a lui Geolgău (e ade
vărat neconfirmată în ultima 
vreme).

La ce ne putem aștepta ?
O serie de dueluri indivi

duale anunță „numere" de zile 
lari Deosebit de interesant 
va fi credem duelul Cămătanj

UJC Timișoara — CJJL- Victo
rie Caransebeș •—6 <!—•). Obitid 
Sfaunartisu Slrbesc — Metalul 
Oțelu Roșu 3-0 (*-0), Minerul
Oravîța — Unirea Tomnatic 6—1 
<1—1), C.S.M. Caransebeș — Șoi
mii Lipova 3—0 (5—•), Unirea
Sfamicolau — C.S.M. Lugoj 4—1 
(3—0). Minerul Anina — C.F.R. 
Arad 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : L META
LUL BOCȘA 36 p (48—33), 2.
C.S.M. Caransebeș 33 p (53—30),
3. Minerul Oravița 30 P (50—35),
4. Unirea Smnicolau 30 p (40— 
40)... pe ultimele locuri : 15. Vic
toria Ineu 26 p (34—55), 16. 
C.F.R. Arad 24 p (33—56).

SERIA A IX-a

Minerul Sărmășag — înfrățirea 
Oradea 1—2 (1—1), Minerul Șun- 
cuiuș — Un io Satu Mare 1—0 
(1—0). Oțelul Or. dr. Petru Gro
za — Unirea Valea lui Mihai 2—3 
(1—3). Oașul Negrești — Someșul 
Satu Mare 2—0 (1—0), Recolta 
Salonta — Minerul Or. dr. Petru 
Groza 2—0 (1—0). Victoria Cărei— 
Silvania Cehu Silvaniei 5—2 (3—1), 
Voința Oradea — Chimia Tăsnad 
2—1 (2—0). Constructorul Satu
Mare — Olimpia Gherla 4—1 
(2—0).

Pe primele locuri : 1. ÎN
FRĂȚIREA ORADEA 41 p (43— 
16), 2. Recolta Salonta 38 p 
(47—25), 3. Victoria Cărei 33 p 
(43—28)... pe ultimele locuri : 15. 
Silvania Cehu Siflvaniei 25 p (34— 
52), 16. Constructorul Satu Mare 
12 p (22—57).

SERIA A x-a

C.T.L.-Mecanica Sighet — Mi
nerul Baia Sprie 2—0 (1—0), 
Lăpușul Tg. Lăpuș — Minerul 
Rodna 3—0 (1—0). CHTMFOREST
Năsăud — ISSM Sighet 5—2 (2—1), 
Otelul Reghin — Metalo*ehn;.ca Tg. 
Mureș 3—2 (2—1). CUPRQM Baia 
Mare — Minerul Borșa 3—0 (0—0), 
Energia Prundu Bîrgăului — Mi
nerul Băiut 1—0 (0—0). Bradul
Vișeu — Mureșul Luduș 3—0 
(2—0) Electromureș — Tg. Mu
reș — Minerul Bă ița 2—2 (1—1). 

teriul... virstei) va deveni cam
pioana țării ? Rămîne de văzut. 
Să mai notăm că finala va fi 
condusă de arbitrul Cristian 
Tcodorescu (Buzău) și că, in 
caz de egalitate după 90 de 
minute, se va recurge la exe
cutarea loviturilor de la 11 m. 
Partida pentru locurile 3—4 
(Ceahlăul Piatra Neamț — 
Sportul studențesc) este pro
gramată pe stadionul Automa
tica. de la ora 9. Arbitru — 
Fl. Popescu (Ploiești).

Laurențiu DUMITRESCU

— Bumbescu, un duel de 
„grei", care, sperăm, se va 
desfășura doar cu mijloace teh
nice. Spectaculos poate fi due
lul Lăcătuș — Ungureanu. una 
din cheile finalei. La fel de 
important pentru ansamblul 
tactic al partidei poate fi due
lul Irimescu — Stoica, într-o 
zonă „cit tot terenul", un duel 
în care „vizitiul" plin de vervă 
care este mijlocașul stelist ar 
avea și misiunea de a bloca 
șutul binecunoscut al craio- 
veanului.

Dincolo de aceste dueluri in
dividuale. antrenorii au pre
gătit. desigur, surprize tactice 
de ansamblu. (Craiovenii au 
șl asistat la ultimul meci al 
Stelei. în campionat.) Steaua 
pare mai dotată pentru jocul 
de contre, deoarece apărătorii 
ei, conduși pas cu pas de Bo
loni. pot acoperi pină și ple
cările în bloc ale întregului 
cvintet ofensiv al echipei. Pe 
de altă parte. Universitatea e 
o echipă care „pleacă" cu toate 
compartimentele. într-o miș
care de translație care să as
cundă o anume fragilitate a 
liniei de mijloc. Dar cuplul de 
fundași centrali ai Craiovei 
nu-și asumă întotdeauna ris
cul.

Acestea ar fi datele tehnîco- 
tactice care urmează să fie 
confirmate sau nu. Să sperăm 
că numeroșii jucători de va
loare din cadrul celor două e- 
chipe se vor ridica deasupra 
tuturor calculelor, aducind ceva 
din farmecul incontrolabil al 
spontaneității.

Avem convingerea că nu
meroșii internaționali ai fina
lei vor ști să-și onoreze nu
mele și să joace o finală în 
cadrul deplinei sportivități, 
ceea ce ar mări și mai mult 
valoarea ultimului derby al se
zonului.

Pe primele locuri : L CJX. 
SIGHET 42 p (66—18). 2. Minerul 
Bălța 31 p (39—34). 3.
CHIMFOREST Năsăud 31 p (45— 
34)... pe ultimele lacuri : 14. Oțe
lul Reghin 27 p (34—42), 15. ISSM 
Sighet M p (36—49), 16. Minerul 
Borșa 23 p (42—51).

SERIA A Xl-a

Mecanica Orăștie — Minerul- 
Știința Vulcan 1—0 (1—0), Mine
rul Paroșeni — Dacia Orăstie 
2—1 (1—0), Thnavele Blaj — Soda 
Ocna Mureș 4—1 (1—1). Metalul 
Sighișoara — Viitorul I.R.A. Ciut. 
Napoca 3—1 (1—1). Steaufl-
C.F.R. Cluj-Napoca — Unirea 
Ocna Sibiului 2—0 (0—0). Inter 
Sibiu — Metalul Aiud 3—0 (1—0), 
1MIX Agnita — Mecanica Alba 
Iuilia 2—1 (1—1). Minerul Certej — 
Victoria Călan 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA ORAȘTIE 39 p (47—20). 2. 
Minerul Paroșeni 39 p (39—25), 3. 
Metalul Aiud 29 p (36—29). 4.
Viitorul Clui-Napoca 29 p (39— 
36)... pe ultimele locuri : 16. T5r- 
navele Blaj 25 p (30—44). 16. 
Soda Ocna Mureș 25 p (33—45).

SERIA A XII-a

ICIM Brașov — Viitorul Gheor- 
gheni 3—1 (3—1). Unirea Cris-turu 
Secuiesc — Celuloza Zămesti 2—1 
(2—0), Mureșul Toolița — Utilajul 
Făgăraș 3—0 (0—0). Minerul Bă
lan — Progresul Odorheiu Se
cuiesc 2—0 (1—0). Minerul Bara- 
olt — Textila Preimer 1—0 (6—0>. 
Nitramonia Făgăraș — Metrnm 
Brașov 4—0 (0—0). E’ectro Sf. 
Gheorghe — Metalul Tg. Secuiesc 
2—0 (2—0). Mob’Ja-Măgura Cod-
lea — Precizia Sacele 1—1 (1—D* 

•-^Cimentul Hoghiz nu a jucat.
Pe primele locuri : 1. ICIM

BRA$OV 44 p (54—22), 2. Nitra- 
mon’a Făgăraș 41 p (75—28). 3. 
Metalul Tg. Secuiesc 37 p 
(58—37)... pe ultimele locuri : 15. 
Precizia Săcele 27 p (37—47). 16. 
Celuloza Zămesti 25 p (38—44), 
17. Textila Prejmer 22 p (24—45).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de corespondenții noștri volun
tari din localitățile respective.
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9 J ZIUA OLIMPICA"
EXPRESIE A DORINȚEI DE PACE

Campionatul Mondial Universitar de handbal masculin
A SPORTIVILOR ROMAN!

ROMÂNIA A ÎNVINS IUGOSLAVIA Cl 29-25
ȘI VA JICA IN fINALA l. R. S. S

KARLSRUHE, 21 (prin tele
fon). — Peste 1500 de specta
tori au salutat în „Europaha- 
lle“ din localitate victoria ob
ținută de handbaliștii români 
și calificarea lor in finala celei 
de a IX-a ediții a Campiona
tului Mondial Universitar de 
handbal masculin. La capătul 
unei partide deosebit de dispu
tate. reprezentativa României a 
întrecut cu 29—25 (11—11) e- 
chipa Iugoslaviei. Meciul a fost 
jucat de la început și pini la 
sfirșit într-un ritm alert Han- 
baliștii noștri au stăpinit 
timpul jocul, detașindu-se

tot 
__ , , ____ ,,_______ la 
3—1 in min. 4. 4—2 In mia. 6 
și 8—6 in min. 19. dar au ter
minat la egalitate repriza (11— 
11). din cauza pripelii in atac 
și a prestației mediocre a por
tarilor.

După discuția de la pauza cu 
antrenorii Lascăr Pană și Ce
zar Nica. băieții noștri au in
trat pe teren deciși și datori
tă fermității in apărare, sus
ținută de buna evoluție in poar
tă a lui Adrian Simian. ca și 
ofensivei, in care au exce
lat Măricel Voința și Marian

Dumitru — ei fiind, de fapt, 
eroii acestui meri — „tricolo
rii* universitari s-au desprins 
decisiv : 17—12 In min. 37. De 
aid încolo, diferența a fost a- 
oeeașL, de 4—5 goluri in fa
voarea formației noastre, spe
ranțele partenerilor iugoslavi 
spulberindu-ee definitiv.

Victoria este victorie, desi
gur. și pentru ea merită fe
licitări atit sportivii, dt și 
antrenorii, mai ales că echipa 
este lipsită In continuare de 
aportul lui Vasile Stingă. Dar 
nu putem omite faptul că și de 
această dată, in fața unei e- 
chipe iugoslave, handbaliștii 
noștri s-au detașat greu, deși 
valoarea lor i-ar fi îndreptă
țit să obțină victoria la 8—10 
goluri cLferență.

Să sperăm insă că în finala 
întrecerii, pe care o vor dis
puta duminică, la ora 17 (ora 
României) in „Eissporthalle” 
din Frankfurt pe Main, in 
compania reprezentativei Uniu
nii Sovietice (învingătoare 
26—20 in medul 
R.F. Germania), 
studențească

României va evolua la valoarea 
ei reală, cu dezinvoltură, pen
tru cucerirea celui de al 5-lea 
titlu consecutiv.

AU MARCAT : Măricel Voi- 
nea 10, Dumitru 9, Berbece 5 
(3 din aruncări de la 7 m). 
Petre 3, Ghimeș 1 și Mocanu 1, 
respectiv Saracevici 10 (5 din 
7 m), Grahovae 4, Smajlacle 3, 
Razgor 3, Huzeirovici 1, 
1, Marinkovici 1, Jarak 
Beker 1.

Au arbitrat excelent 
mann și Prause (R.F.G.).

Hristache NAUM

Kalin
1 și

Hoff-

MARINICĂ TRUȘCĂ-576 p
LA PISTOL LIBER,

NOU RECORD NAȚIONAL
_  CU 
cu echipa 
selecționata 

de handbal a

omni iți ncivini sipkmiiu ii num mschii

In proba de oistol liber, din
cadrul ,.Cupei Steaua* la tir,
Marinică TrușcA a stabilLt un
nou record național, ou rezultatul 
de 576 p (vechiul record era de 

puncte si aparținea Iul Hie 
Petre).

In fiecare an, ziua de 23 iunie constituie o sărbătoare a 
sportului mondial : este „Ziua olimpică'*, zi în care ti
neretul lumii, iubitorii de pretutindeni ai olimpismului. 
aniversează data la care, în anul 1894, la Paris, în aula 
prestigioasei universități Sorbona, la propunerea pedagogu
lui francez Pierre de Coubertin, s-a hotărît renașterea 
Jocurilor Olimpice.

Doi ani mai tirziu, pe stadionul de marmură din Atena, 
avea să aibă loc prima ediție a Jocurilor Olimpice moder
ne. celebre în antichitate cînd, pe timpul desfășurării lor, 
se instaura pacea peste meleagurile Eladei. Constituie un 
motiv de mîndrie pentru mișcarea sportivă din România 
faptul că unul dintre prietenii devotați ai lui Pierre de 
Coubertin și susținător al reluării J.O, a fost și românul 
George Bibescu, devenit, la înființarea Comitetului Olimpic 
Internațional, membru al acestui for pentru România.

Acționînd plenar, cu entuziasm și hotărîre pentru tradu
cerea in viață a politicii de pace și^pooperare între toate 
statele lumii — politică promovată cu consecvență de par
tidul șl statul nostru, de președintele Nicolae Ceaușescu, 
proeminentă personalitate internațională, care și-a făcut din 
lupta pentru pace crez și datorie în folosul umanității —. 
mișcarea sportivă din România serbează „Ziua olimpică" 
sub semnul păcii și al destinderii, prieteniei și intr-ajuto
rării reciproce intre tinerii de pe toate meridianele. Pentru 
sportivii noștri, idealurile olimpice, unite cu dorința de 
pace a poporului nostru, stau la baza tuturor manifestă
rilor sportive la care iau parte, ei fiind, totodată, solii 
prieteniei și înțelegerii între popoare.

Ca în fiecare an. Consiliul Național pentru Educație Fi
zică și Sport și Comitetul Olimpic Român vor marca 
„Ziua olimpică" și cele ce vor urma prin competiții, sim
pozioane și alte manifestări cu caracter sportiv. „Daciada", 
această „olimpiadă a sportului românesc", cum a denumit-o 
președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, își va des
fășura in aceste zile simpozionul național.

Luind parte la manifestările prilejuite de „Ziua olim
pică” și de cele cuprinse in vastul program al „Daciadei", 
tineretul României socialiste arată că iubește pacea, că el 
acționează In spiritul olimpic, pentru strîngerea legăturilor 
de prietenie cu toți tinerii lumii, transmițînd și cu această 
ocazie mesajul de pace al poporului nostru.

Sever NORAN

(Urmare din pay. I)

tnlomogenitate mai mare intre 
titulari și rezerve, un joc ceva 
mai rapid în atac și o apărare 
mai mobilă, eliberarea de un 
vechi complex in fața parte
nerilor lor de Întrecere, trei 
victorii din 5 meciuri cu di- 
namoviștii (toate trei in ulti
mele intilniri) și un punct a- 
vans în clasament înaintea 
derbyului finaL..

Dar toate ai 
pălit miercuri 
unui Dinamo ri 
pria-i cenușă 
campionii dăduseră semne evi- 

. dente de oboseală și se clăti- 
naseră), mai. decis și mai vi
guros ca oricînd pe parcursul 
acestui lung campionat, lucid 
și matur cum îl știam. Echipa 
lui Corneliu Oros' (al cărui de
but pe banca antrenorului a 
avut loc de curînd, tinărul teh
nician dovedindu-se. in final, 
și priceput în pregătire și in
spirat în conducere) a știut să 
treacă și de handicapul punc
tului în plus al steliștilor și 
de cel al pierderii setului prim 
în derbyul pentru titlu și de 
miza mare a partidei decisive, 
obținînd victoria cu 3—1 și tre- 
cînd spectaculos pe primul loc. 
Un titlu cucerit la setaveraj. 
e drept, dar pe deplin meri
tat. avînd în vedere desfășu
rarea ultimei confruntări cu 
Steaua, capacitatea fizică, teh
nică. tactică și psihică arătată 
de campionii reconfirmați.

în condițiile mizei. Dinamo 
a fost superioară Stelei sub 
multiple aspecte. A avut un 
atac mai sigur. în care au 
strălucit Vrîncuț și Enescu șj 
și-QU adus o 
de subliniat 
(acesta ușor 
nervozității 
execuții mai 
procedeele de bază (cu excep
ția primului set tind atit pre
luarea cit și serviciul au suferit 
puternic), un coordonator nțai 
calm și mai inspirat Căta- 
Chițîga, un blocaj (îndeosebi

in 
lin

au

contribuție demnă 
Gheorghe si Pop 

oscilant din cauza 
sau a tracului), 
corecte tehnic la

cuplai Girieann-Enescu) ca in 
zilele lui de glorie— Dar ceea 
ce a surprins in mod cu totul 
plăcut la campioni a fost ran
damentul lor remarcabil in a- 
părarea din linia a doua (com
partiment !n care adversarii 
lor dețineau, pini la derby, 
întâietatea) și in care, de data 
aceasta, au fost intrecuți net 
Pe de altă parte, rezervele di- 
namoviste. deși mai puțin ex
perimentate (exceptând pe Păn- 
șesen). au avut un aport mult 
mai substanțial decât cele ale 
adversarilor, relevînd frumoase 
calități fizice, tehnice, precum 

spirit de concurs. Si Dră- 
gușin. și Rădulescu (ambii din 
pepiniera proprie, formați de 
V. Tătaru) intră cu succes în 
teren, chiar la greu, dar mai 
ales Bălan (înlocuitorul lui Pop 
în momente de răscruce și care 
a avut un rol deosebit in re
dresarea echipei) au fost la 
înălțimea așteptărilor. Se poate 
spune, deci, că fosta și noua 
campioană are destul de hine 
asigurată și perspectiva, făcînd 
în viitor și mal atractivă 
disputa cu merituoasa și e- 
tema ei rivală care, de ase
menea, mizează pe tinerețe, pe 
un Constantin (polivalent și 
bun atlet), pe un Șoica, pe un 
Nica sau Pădureța— Un duel 
cîștigat acum „la fotografie* de 
Dinamo, dar care se va men
ține la fel de pasionant tn con
tinuare. Un duel de la 
care se așteaptă și re
dresarea voleiului nostru mas
culin. Si în care am vrea să 
credem că se vor implica și 
alte echipe, care acum Slnt 
doar... spectatoare.

Aurelian BREBEANU

MllNE, DINAMO BUCUREȘTI
Milne, la ora io. In sala Di

namo, va avea loc o atractivă 
tntUnlre Internațională de box 
Intre echipele Dinamo București 
și Dynamo Berlin. In echipa 
bucureșteană vor evolua cunos- 
cuțil puglllști Constantin Tlțoiu.

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
Maestrul iugoslav Rudolf 

Osterman a devenit lider in 
turneul internațional „Someș, 
85” care se dispută in saloa
nele Hotelului Aurora din Sa- 
tu Mare. Victorios In rundele a 
6-a Si a T-a la cei doi jucă
tori libieni. O. Otham și M. 
Jaafar. ei s-a desprins în frun
tea clasamentului. Principalii 
săi urmăritori sint ungurul A. 
Mezaros (1—0 cu Fr. LengyeL 
întreruptă cu S. Grunberg). P. 

cu N. Ilijin 
S. Grunberg 
Ohotnik și 

după consu- 
neterminate.

vietic V. Ohotnik a obținut o 
importantă victorie la M. Raj- 
cevici.

Clasamentul : R. Osterman 
(Iugoslavia) 5 1/2, A, Mezaros 
(Ungaria) 41/2 (1), P, Ștefanov 
4. N. Ilijin. S. Cvetkoviei (Iu
goslavia) 31/2 (1), S. Biro. M. 
Tratatovicî 31.2, S. Grunberg 
3 (2). V. Ohotnik (U.R.S.S.) 
A. Kertesz 3 (1) etc.

aizeȘtefanov 
și S. Cvetkoviei). 
(întrerupte cu V 
A. Mezaros). Dar, 
marea partidelor _________
plutonul din partea superioară 
a turneului poate fi mai nu
meros. făcând astfel foarte in
teresant finișul. N. Ilijin a re
mizat partida întreruptă din 
prima rundă cu M. Tratafovici. 
în runda a 7-a, jucătorul so-

■nft

„tlROPENELE” DE SHEET

ANTIBES. Pe standurile de 
skeet din această localitate, din 
sudul Franței, se desfășoară tn 
aceste zile campionatele conti
nentale la arme de vînătoare. 
După executarea tragerilor din 
prima zi, tn clasamentul juni
oarelor, cu 54 talere doborfte, 
pe primul loo se află, la egali
tate, Lia Mihaiu (România). 
SybiUe Girard (Franța) șl Syl
via Taylor (Marea Britan le). La 
celelalte categorii, pe primele 
locuri se află '. juniori — An
drew Woods (M. Brltanle) 741; 
senioare — Elzbieta Bednarezu 
(Polonia) 71 t; seniori — 
Zdrlslaw Zapala (Polonia) șl An
drea Benelll (Italia) 75 t.

DYNAMO BERLIN LA BOX
Dragomir Hie, Rudei Obreja, Ion 
Stan, Florian Ttrcomnlcu, ----- 
Bornescu. Dorin Răcaru. 
formația oaspeților mai 
parte cîtiva medaliați al 
centelor campionate europene de 
la Budapesta.

Petre 
Din 
fac 
re-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
100

Anne
Phi-

ATLETISM • Marsilia s 
mg : Laurence Elloy 12,89, 
Piquereau 12,95 ; prăjină : 
lippe Collet 5,60 m e La Praga 
are loo. astăzi și mîlne un con
curs in cadrul „Cupei mondiale-, 
la care iau parte șl cîtiva at
let! români.

deză Ayub Kalule a devenit 
campion european la cat. mij
locie, tnvlngîndu-1 pe francezul 
Pierre Joly prin r.s.o. In repri
za a opta.

S.U.A. 15—9, Iugoslavia — Unga
ria 11—8.

COMPETIȚII CICLISTE

AUTOMOBILISM • La 
are loo o nouă etapă în 
CM de formula I, pe un 
foarte pretențios. Anul 
doa 
cursa,
startul !

Detroit 
cadrul 
tarseu 
trecut, 

șapte mașini au terminat 
din cele 26 care au luat

HANDBAL • „Trofeul Iugosla
viei”, echipe feminine : Iugosla- 

« via — Polonia 1»—16.
neză — Olanda 32—29 
Iugoslavia jun. 35—16, 
Cehoslovacia 33—18.

R.P. Chi-
U.R.S.S. —
Ungaria —

BOX • Intr-o gală la Copen
haga. danezul de origine ugan-

• La Belgrad s-a încheiat 
meciul de 6 partide disputat 
intre Garri Kasparov și Ulf 
Andersson. Marele maestru so
vietic. șa'.an gerul campionului 
mondial Anatoli Karpov, a ob
ținut victoria cu 4—2 (+2=4—0). 
după ce mai înainte îl învin
sese cu 41/2—1 1/2 pe Robert 
Hubner, un jucător de_ aseme
nea foarte tenace. ____
după cum se vede, este _
mare formă. Acum lumea șa- 
histă urmărește evoluția dețină
torului titlului, care participă 
la un ..super-open” în Olan
da : 300 de concurenți 32 de 
mari maeștri !

-on.

Kasparov,
în

TITOVO UZICE. Turul Iugo
slaviei, 
Titovo 
nului 
3.23:43 
nouă. L______ ______r. - ____
și C. Popa. în clasamentul ge
neral : I. Pavlici (Iugoslavia) 
17.25:25. 2. Muller (R.D.G.) la 
135. 3. Staikov (Bulgaria) 1a 
2:05.

DUBEN. A treia etapă a tu
rului RD. Germane (165 km) 
a fost câștigată de Uwe Raab 
in 3.56:36. Liderul. Ludwig 
(4.42:00). este urmat la 20 s de 
Radtke și la 26 s de Heppner.

ZURICH. Australianul Phil 
Anderson a cîștigat al 49-lea 
Tur al Elveției în 40.47:43. Pe 
locurile următoare : Ruttiman 
La 42 s. Winterberg (ambii El
veția) la 60 s. Kelly (Irlanda) 
La 1:19 etc.

CARCASSONNE. Turul Aude 
a revenit italianului Silvano 
Contini cu 13.29:30. Au mai 
urcat pe podium spaniolii Inaki 
Gaston și Eduardo Ghozas cu 
13.30:13 și. respectiv, 13.30:19.

etapa a cincea (Ciaciak- 
Uzice) a revenit italia- 
Gabriele Raguzza — 

pe 145 km. Pe locul 
in același timp, a sosit

SELECȚIONATA ROMÂNIEI 
SEMIFINALE LA BEIJING

tn cadrul turneului oe se des
fășoară in R. P. Chineză, echipa 
de tineret a României a terminat 
la egalitate, 1—1. cu formația 
orașului Beijing, clasîndu-se pe 
primui loc in grupa de la Shang
hai. In semifinale. 1a Beijing, e- 
ohlpa de tineret a României va 
intîlnl selecționata universitară a 
Japoniei.

MĂSURI RADICALE DUPĂ 
FINALA „CUPEI BULGARIEI" 
SOFIA, 21 (Agerpres). Secreta

riatul C.C. al P.C. Bulgar a 
adoptat o hotărîre cu privire la 
finala Cupei R. P. Bulgaria dis
putată la 19 iunie la Sofia intre 
echipele Ț.S.K.A. Septemvriisko 
Zname și Levski Spartak. Docu
mentul informează agenția 
B.T.A. califică aoest meci drept 
„un spectacol nedemn, o mani
festare a huliganismului In fot
bal. o încălcare a normelor ele
mentare al° moralei sportive so
cialiste. o sfidare grosolană la 
adresa dorinței opiniei publice 
bulgare de a se pune capăt unor 
fenomen- inadmisibile în fotbalu? 
bulgar*

Secretariatul C.C. al P.C.B. 
consideră necesară desființarea 
celor două cluburi de fotbal și 
a echipelor acestora — se arată 
în hotărîre.

Intr-un articol redacțional, zia
rul „Rabotnicesko Delo* subli
niază că scenele regretabile pe 
trecute în timpul meciului 
provocat indignarea întregii o 
nii publice bulgare.

ÎMPOTRIVA ACTELOR 
DE VIOLENTA 

DE PE STADIOANE
ROMA (Agerpres). La Roma

început o reuniune a miniștri
lor de interne din țările mem- 
bre ale C.E.E. care vor examina 
posibilitățile de combatere a ac
telor de violență de pe stadioa
ne. Dezbaterile, precizează „A-

gentla France Presse-,
ioc pe marginea unul proiect 
elaborat de ministrul Italian de 
resort. Oscar Luigi Scalfaro, ce 
vizează crearea unul organism 
de cooperare la nivelul Pieței 
comune.

SANCȚIUNI DICTATE 
DE U.E.F.A.
la Ziirich, Comisia de 

a U.E.F.A. a hotărtt 
chipele engleze care

Reunită 
disciplină 
ca toate _ _
ar fi avut dreptul să participe 
în cupele europene să fie ex
cluse din aceste competiții pe 
un termen nelimitat .Din mo
mentul cînd se va decide rein
trarea lor în aceste competitiv 
F.C. Liverpool va rămlne 
pendată încă cel puțin trei 
Pe de altă parte, Juventus 
rino va trebui să susțină 
mele două meciuri pe 
propriu în aceste cupe cu ... 
porțile Închise. In fine, fe
derația de fotbal a Belgiei nu 
va avea dreptul să organizeze 
timp de 16 ani vreo finală din 
C C E sau „Cupa cupelor”.

★
CEHOSLOVACIA (et. 30 - ul

tima). Titlul de campioană a 
revenit echipei Sparta Praga 43 
p (golaveraj 64—24). Bohemians 
a totalizat același număr 
puncte (golaveraj 58—26). 
locurile 3—4 : Slavia Praga 
Banik Ostrava, cu cîte 39 
Ultimele două clasate au retro
gradat : Petrzalka 21 p și Slovan 
Bratislava 19 p. Au promovat 
Dinamo Ceske Budejovice si Du- 
najska Streda. Rezultatele ulti
mei eta^e : Dukla Praga — Olo- 
mouc 2—0, Preșov — Petrzalka
1— 0. Inter Bratislava — Ostrava
2— 0 Kosice — Cheb 2—1. Zili- 
na — Slavia Praga 0—0. Banska 
Bystrica — Sparta Praga 1—0. 

-Bohemians — Trnava 0—1, Vit-
kovice — Slovan 1—1. Finala 
„Cupei* se va. disputa mîlne. în
tre Dukla Praga șl Kosice.

sus- 
ani! 
To- 
prl- 

teren

de 
Pe
31
P-

TENIS • Sferturi de finală la 
Eastbourne : Wendy Turnbull — 
Pascale Paradis 3—6, 6—4 7—5,
Helena Sukova — Barbara Pot
ter 6—0. 7—6. Martina Navratilo
va — Bettina Bunge 7—6 6—3
Manuela Maleeva — Kathy Ri
naldi 6—1 6—0. • Turneul de la 
Bristol : Knapp 
6—2. ~ 
6—t Forget 
6—2. 6—3 Davis — Frawley 6—3 
6—4 ; sferturi de finală : Knapp 
— Doohan 7—6, 3—6, 6—3, Le-
yendecker — Odizor 6—3. 6—4
Teacher — Forget 2—6, 7—6, 6—4, 
Davis — Bates 4—6, 7—5. 9—7.

Leconte 6—3, 
Odizor — Wilkison 8—4 

Tim Gulllkson a• La Bre-HOCHEI PE IARBĂ c
tn med feminin amical : 

Germania — Australia 6—0.
men, 
R.F.

POLO • Turneu la Budva (Iu
goslavia pe coasta Adriatic!!): 
Spania — Italia 9— S, U.R.S.S. —


