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UK/ simpozTonul hiim..ww-
Luni dimineața, in aula cen

trala a Facultății de Drept din 
Capitala, au început lucrările 
celei de a tll-a ediții a Sim
pozionului național „Daciada", 
eveniment de referință pentru 
mișcarea sportivă din țara noas
tră, care se înscrie în bogatul 
program de manifestări inițiate 
și organizate în AnuL Interna
țional al Tineretului.

Lucrările în plen ale Simpo
zionului au fost deschise de că
tre tovarășul Haralambie Alexa, 
președintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
în cuvîntul său, vorbitorul a ți
nut să sublinieze faptul că, 
printr-o fericită coincidență, ac
tuala ediție a Simpozionului 
național „Daciada" se desfă
șoară intr-un an cu o deosebi
tă semnificație și importanță 
pentru viața tineretului și a po
porului nostru, marcat de săr
bătorirea jubileului a două de
cenii de la Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român, 
de cînd în fruntea partidului a 
fost ales, prin voința unanimă, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
strălucit conducător și patriot 
înflăcărat, eminentă personali
tate a lumii contemporane. Vor
bitorul a relevat totodată că, în

La Ștrandul tineretului,

au început finalele săritorilor seniori

PRIMII CAMPIONI
AU FOST CUN0SCUȚ1 PE „LINIA DE SOSIRE*

Ca într-o cursă ciclistă în 
care primii clasați sînt depar
tajați la sosire de cite o ju
mătate de roată, așa s-a în- 
timplat ieri, la Ștrandul tine-

AI. Kaiss înaintea uneia din sări
turile care i-au adus titlul 

Foto : Dragoș NEAGU

retului din Capitală în proba 
de sărituri de Ia trambulina 
de 1 m din cadrul finalelor 
„Daciadei" si ale campionate
lor naționale de seniori. Dimi
neață. de pildă. M. Kaiss (an
trenor Gh. Banu) a cîștigat cu 
un avans de mai outin de pa
tru puncte in fata lui C. Pop 
care, la rîndul lui. l-a depășit 
tot cu patru puncte pe C. 
Cherciu. iar acesta a ocupat 
locul trei datorită unui plus 
de nici cinci puncte în fata 
lui N. Lepăduș. A fost un 
concurs deosebit de echilibrat, 
cum nu »m văzut de multă 
vreme la sărituri ;n apă. si a- 
ceasta In beneficiul spectaco
lului sportiv propriu zis si 
deci in prmul rînd al oubli- 
cului. Titlul a fost decis, de 

aceste zile se desfășoară în ța
ra noastră „Săptămina mondia
lă a condiției fizice și sportu
lui", recomandată de Conferin
ța generală a U.N.E.S.C.O. 
pentru Anul Internațional al Ti
neretului. Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
împreună cu ceilalți factori cu 
atribuții în sport au asigurat 
reușita deplină a acestei acți
uni, în spiritul politicii partidu
lui și statului nostru.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Dinu Drăgan, secretar a! CC. 
al U.T.C. Vorbitorul a scos în 
relief importanța lucrărilor Sim
pozionului, în direcția perfec
ționării desfășurării competiției 
naționale „Daciada”, organiza
tă din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și destinată 
să contribuie la sporirea efici
enței educației fizice și sportu
lui, la dezvoltarea fizică armo
nioasă și păstrarea sănătății 
populației. In acest sens, orga
nizațiile de tineret se angajea
ză să aibă un rol major in a 
asigura „Daciadei* locul care 
î se cuvine în activitatea gene
rațiilor în plină formare, a ti
neretului și studenților.

Prezent la lucrări în calitate 
de invitat, dl. Franz Eberhard, 

fapt. la săritura a opta. Pină 
atunci, pe locul I se afla C. 
Pop cu 288,60 p. iar M. Kaiss 
totaliza 278,85 p. în această 
situație. Kaiss a executat des
tul de bine salt și jumătate 
înapoi în echer, fund răsplătit 
cu 46,80 p. în vreme ce Pop 
a fost nesigur la dublu salt 
înapoi în echer, pentru care a 
primit doar 36,25 p. Pop a avut 
totuși posibilitatea de a reveni 
pe primul loc după săritura 
a 10-a (dublu salt și jumătate 
răsturnat grupat. coeficient 
3,0 !). dar a greșit și a fost 
notat cu numai 45 p. în vreme 
ce rivalul său a primit 48,40 p 
pentru o săritură cu coeficient 
de numai 2,2 (salt și jumătate 
răsturnat cu jumătate de șu
rub).

După amiază, la fete (care 
au suportat si o oloaie toren-

Dumitru STANCULESCU /

(Continuare in pzo. 2-3) 

Momentul deschiderii scorului tn finala Cupei: Lăcătuș (tricou de 
culoare închisă) a trimis balonul tn plasă. In ciuda plonjonului lui 
Lung. Ștefănesctl privește, dezamăgit, fază. Foto : I. BĂNICĂ

director al Centrului European 
U.N.E.S.C.O. pentru Invățămîn- 
tul Superior, a ținut să adreseze 
un salut participanților la Sim
pozion, care reprezintă o par
te dintr-o importantă serie de 
activități ce au loc în Săptămî- 
na mondială a condiției fizice 
și sportului, desfășurată cu o- 
cazia Anului Internațional al 
Tineretului. Vorbitorul a ținut 
să remarce că U.N.E.S.C.O. par
ticipă cît mai complet la cele
brarea Anului Internațional al 
Tineretului, deoarece, prin însăși 
vocația sa, constituie organiza
ția din sistemul Națiunilor U- 
nite care este cel mai mult im
plicată și interesată de proble
mele tineretului.

După încheierea lucrărilor în 
plen. Simpozionul a continuat 
în cadrul celor șase secțiuni și 
se va încheia astăzi.

La clubul Dinamo București — vibrantă adunare consacrată înlăturării

primejdiei nucleare, dezarmării, păcii și înțelegerii intre popoare

„VOM DUCE PE MERIDIANELE GLOBULUI INFLĂCĂRATUL
MESAJ DE PACE AL ROMÂNIEI SOCIALISTE

Aspecte din timpul desfășurării adunării pentru dezarmare și pace de la clubul Dinamo București 
Foto : J. ZVONESCHI

O zi deosebită în viata clu
bului Dinamo București — 
club fruntaș al mișcării spor
tive românești, ai cărui repre
zentanți au dus. de-a lungul 
anilor, pe toate meridianele, 
înflăcăratul mesaj de pace si 
prietenie al tineretului sportiv 
al României socialiste, tn sala 
de festivități, pavoazată cu di

FRANKFURT PR 
MAIN, 24 (prin 
telefon). Reprezen
tativa universitară 
de handbal a Ro
mâniei și-a îmbo
gățit palmaresul 
obținind, dumini
că, în „Eissportha- 
lle“ din localitate, 
cea de-a cincea 
victorie consecuti
vă (1973 — Sue
dia, 1975 — Româ- 
ia, 1977 — Polo
nia, 1981 — Fran
ța și 1985 — R.F. 
Germania) și do- 
minînd, astfel, cu 
autoritate palma
resul acestei com
petiții cu caracter 
mondial, ajunsă la 
cea de-a IX-a e- 
diție. Este, fără 
îndoială, un suc
ces remarcabil, 
logios comentat de 
specialiști și de 
presă.

Se impune de la 
începutul acestui 
comentariu o pre
cizare: la Jocurile 
Mondiale Univer
sitare noi n-am 
prezentat prima 
reprezentativă, cea 
„standard" cum o 
numim, ci o selecționată stu
dențească. Au lipsit dintre 
„tricolori" — pentru că nu sînt 
studenți la ora actuală sau de
pășesc baremul de vîrstâ — 
Nicolae Munteanu, Iosif Boroș, 

ferite lozinci — „Tineretul spu
ne un nu hotărit războiului". 
„Vrem pace pe pămînt" ș.a. — 
avea loc o adunare menită să 
exprime adeziunea sportivilor 
și antrenorilor dinamovisti la 
voința fermă a întregii noas
tre națiuni : să fie înlăturată 
primejdia nucleară, să fie asi
gurată pacea in Europa si in

Harginalii la finala „Cupei României* la loioal

PROMISIUNI Șl OBLIGAȚII
PENTRU CUPELE

Finala „Cupei României- la 
fotbaL desfășurată tn cadrul 
marii competiții naționale „Da
ciada- aiunsă la frumoasa ci
fră de 47 de ediții disputate, 
s-a bucurat de 3 atmosferă 
demnă de un asemenea eveni
ment. Stadionul „23 August*, 
cu aproape toate locurile ocu
pate. și corurile suporterilor 
celor două finaliste au dat 
partidei de încheiere a sezo
nului pe prima scenă un ca
dru plin de viată de entuziasm. 
Iubitorii de fotbal, sensibili 
la numele prestigioase ajunse

Dumitru Berbece, în acțiune. Fază din Jinala 
C.M.U. de handbal, România — U.R.S.S. (23—20)

Telefoto : A.P. — AGERPRES

Alexandru Folker și alții. Iar 
Vasîle Stingă n-a jucat decît 
o singură repriză, în primul

Hnsioche N

(Continuare in pag 2-3) 

lume 1 In sală erau orezentl 
sportivi, antrenori si cadre ale 
clubului. între care : Simona 
Păucă, Victor Dolipschi. Anca 
Grigoras. Victoria Banciu, Emi- 
lian Vrincut Mariana lonescu.

Modesto FERRARINI

(Continuare in pao 2—3)

CONTINENTALE
in „meciul meciurilor" au acor
dat toată atentia si interesul 
lor intilnirii de duminică. A 
fost comparată cu finalele din 
ultimele ediții o finală cu un 
ecou deosebit si publicul a răs
puns prompt la promisele a- 
tractii de ne ultimul afiș fot
balistic al stagiunii 1984/85.

Apreciată în ansamblul el. 
partida de alaltăieri a oferit 
insă mai puțin decit se aștepta

Eftimie IONESCU

- (Continuare in pag I—1)



JD AGI A DA
Pt VtlODRUMUL DINAMO ÎNCEPUT

CÂMPiONATElt liAJIOBAU AII JUNIORILOR
In cadrul „Daciadei", sub în

semnele Anului Internațional al 
Tineretului și ..Săptămlnir mon
diale - condiției fizice și sportu
lui". pe velodromul Dinamo din 
Capitală au ineeput Ieri întrece
rile Campionatelor naționale de 
juniori pe pistă.

După frumoasa festivitate de 
deschidere și prezentarea echi
pelor participante vremea s-a 
înrăutățit brusc, aversele de 
ploa’e căzute determinînd întârzie
rea concursului :u circa o oră. 
Primii cere au intrat pe pistă au 
fost Junicril marl. participant) 
la proba de viteză, care, după 
disputarea seriilor și recalificări
lor la c nouă aversă de ploaie, 
au fost oprf 
concureze 
programate 
pute astăzi. 
NICE : serii 
mo) 14,5 —

__  aversă de ploaie,
•iți de arbitri să mai 

restul întrecerilor 
urmînd să se dis- 
REZULTATE TEH- 

I : M. Cleonic (Dina- 
__ , G. Neagu (C.S.ș. I). 
Cr Mihăltan (Olimpia) 12,3 — T.

Rizescu (Voința Ploiești). S. Dine 
(C.S.Ș. I) 12 5 — St. Giurcă
(Olimpia) M. Alecsiu (Dinamo) 
13,3 — C Dumitrescu (C.S.Ș. I), 
3. Stoica (STIROM) — N. Boari 
(Voința Arad), 13,7. P. Santa (O- 
limpla) — D Vlaga (Voința 
Arad), 13,7 ; recalificări G. Neagu 
T. Rizescu — St. Giurcă 13,7 ț C. 
Dumitres- u 12,8 — S. Stoica — P. 
Santa

Programul de astăzi: sferturi de 
finala, viteză juniori mari (M. 
Cleonic — St Giurcă, Cr. Mihăl- 
țan — C. Dumitrescu. S. Dine — 
D. Vlaga. M. Alecsiu — N. 
Boari' semifinale si finale in 
două manșe: 500 de metri start 
de ne loc Juniori mici : urmări
re individuală 4000 de metri, ju
niori mari serii și sferturi de 
finală: urmărire echipe 3000 de 
metri. Juniori mici, serii, sferturi 
de finală, semifinale și finale.

Horoțiu SIMA

FINALELE SĂRITORILOR SENIORI
(Urmare din pag I)

țială). Ileana Pir joi (antrenor 
N. Sparios' a obținut Ia im
puse un punctai mai 
cit principalele sale 
de întrecere, ne care 
ținut datorită unui 
constantă în salturile 
felul acesta, ea a cucerit tit
lul. depășindu-le cu puțin (dar 
suficient) pe Cristina Timar și 
Felicia Pintea care, la rîndul 
lor. au fost departaiate de nu
mai 20 de sutimi ! O surpriză 
neplăcută a produs-o Isabela 
Bercaru care, după ce a greșit 
săritura a șasea, a cedat, exe- 
cutînd în continuare salturi e-

bun de- 
nartenere 
l-a men- 
nlus de 

libere. In

vidsnt sub posibilitățile reale, 
pe care dorim’ să le demon
streze, însă, la celelalte probe.

Rezultate : TRAMBULINA 1 m. 
bAIETI : 1 M. Kaiss (C.S.M. Si
biu) 443,90 p. 2 C. Pop (Progre
sul Buc.' 439,95 p 3. C. Cherciu 
(Steaua, 435,85 p, 4. N. Lepăduș 
(Lie. ind. 37 Buc.) 430.95 p. 5. J. 
Lajcsak (Crișul Oradea) 428.90 p 
6. A. Cherciu (C.S.Ș. Triumf______ __ Triumf 
Buc.) 426,70 p : FETE : 1. Ileana 
Pirjol (C.S Ș Triumf) 404.85 p. 2. 
Cristina Timar (C.S.Ș. Triumf) 
391.15 p 3. Felicia Pîntea (Pro
gresul) 390.95, 4. Isabela Bercaru 
(Steaua) 360.95 p. 5. Luana Pătae 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 342.35 p. 6. 
Monica Baba (Crișul) 338.75 p.

Azi se dispută probele de sări
turi de la trambulină băieți (ora 
9,30) și de Ia platformă fete (ora 
16).

republican de viteză la matociclism

FAVOfilȚH ȘI-AU CONFIRMAT
ȘANSELE

Campionatul republican de vi
teză la motocielism a continuat 
duminică cu întrecerile etapei a 
doua, desfășurată pe un traseu 
de 2400 m. situat in centrul mu
nicipiului Tg. Mureș. Peste 15 000 
de spectatori au asistat la curse 
interesante. încheiate cu urmă
torii învingători: CLASA 50 CMC 
— Anastase Irimia (I.M.G. Buc.). 
125 CMC SPORT — Emilia Dinu 
(I.M.G. Buc.). Gheroghe Dulcău 
(Voința Oradea) 125 CMC — 
Arpad Viktor (Voința Oradea). 
250 CMC — Istvan Viktor (Voin
ța Oradea). ATAȘ PINA LA 
S00 CMC — Petre Popescu și 
Aurel Popa (Torpedo Zărnești). 
ATAȘ P1NA LA 1000 CMC — 
frații luliu si Atila Toth (I.R.A. 
Tg. Mures).

Trofeul instituit de Consiliul 
județean al sindicatelor Mureș a 
revenit formației Voința Oradea 
cu *2 p, urmată de I.M.G. Bucu
rești 71 D și C.S.M. Reșița 30 p.

C. ALBU — coresp.

Duminică dimineața. citeva 
sute de iubitori ai boxului au 
luat Ioc în jurul ringului insta
lat — după multă vreme — în 
frumoasa sală din Șoseaua ște
fan cel Mare, pentru a urmări 
în ti Ini rea amicală de box dintre 
pugiltștil cluburilor Dinamo 
București și Dynamo Berlin. Și 
trebuie să spunem că nu au a- 
vut ce regreta. Gala dintre cel 
mai buni sportivi ai celor două 
reputate cluburi a fost. spre 
lauda competitorilor și a orga
nizatorilor. de o aleasă ținută 
Iar citeva dintre partidele dis
putate au tinut încordată atenția 
spectatorilor oină Ia gongul final.

Au avut loc 11 meciuri, din
tre care 5 au fost cistigate de 
gazde, 3 de oaspeți, iar 3 s-au

VIBRANTA ADUNARE LA CLUBUL DINAMO
(Urmare din pag l)

Doina Ivănescu sa. 
de azi si de ieri, ai 
ba chiar si de mîine. 
referim la prezenta in 

„Tină-

o de
și va-

Argentina Menis, Valeria $te- 
fănescu. 
Sportivi 
clubului, 
dacă ne
sală a reprezentanților 
rului Dinamovist”.

Adunarea a însemnat 
plină adeziune la noile
loroasele initiative ale tovarășu
lui NICOLAE 
pentru apărarea păcii, pentru 
dezarmare. In cuvintul său. 
Nieolae Petriceanu, președintele 
clubului bucurestean. a spus : 
„Adunarea noastră are o deo
sebită semnificație, fiind me
nită să transmită dorința și 
năzuința noastră de pace, ade
ziunea deplină a fiecăruia din
tre noi la oolitica partidului si 
statului in domeniul relațiilor 
internaționale, la acțiunea con
secventă a secretarului general 
al partidului de promovare in 
lume a colaborării și prieteniei, 
a spiritului de înțelegere și 
pace".

Apoi, in intervențiile lor. 
mai multi reprezentanți ai clu
bului au subliniat vibrantul 
ecou ai noii inițiative de pace a 
tovarășului Nieolae Ceausescu, 
al Chemării si Apelului Fron-

CEAUȘESCU

tului Democrației și Unității 
socialiste. Printre ei. vicepre
ședintele clubului. Silviu Ghi- 
teseu : „Avem datoria să fa
cem totul pentru a îndeplini 
exemplar sarcinile si obiecti
vele ce ne revin oentru înlă
turarea 
război”.
Coșoveanu 
pe noi 
proeres 
deci! in 
si pace 
Liviu Giurgean 
întrecerile sportive o expresie 
a adeziunii noastre dentine la 
politica internă si externă a 
partidului”, scrimerul Ion Pan- 
telimoneseu : „Ne revine inalta 
datorie de a fi pretutindeni 
purtători ai mesajului de pace 
al poporului român". Florea 
Stefâneseu. antrenor la gim
nastică : „Prin spiritul de prie
tenie care trebuie să anime în
trecerile de performanță putem 
contribui efectiv la triumful 
păcii". Laurențiu Pop. secretar 
al comitetului U.T.C. : _Să fa
cem din sportul pe care il prac
ticăm un simbol al luptei pen
tru pace și viață".

Intr-o atmosferă de insufle- 
țitor atașament la noile iniția
tive de Dace ale României. par- 
ticipanții au adoptat textul

primejdiei unui nou 
voleibalista Daniela 

înălțarea patriei 
culmi de civilizație și 
□u poate fi înfăptuită 
condiții de colaborare 
între nopoare", atletul 

„Să facem din

unei telegrame adresate tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU. 
în care se spune intre altele: 
„Susținînd din adîncul inimi
lor noastre inițiativele si che
mările Dumneavoastră înflăcă
rate la pace si securitate inter
națională. vă asigurăm, mult 
stimate si iubite tovarășe Co
mandant suprem, că sintem ho- 
tăriți să muncim cu toată ca
pacitatea si energia pentru a 
ridica pc trepte mereu mai 
înalte gloria sportivă a patriei, 
să ne consacram toate efor
turile înfăptuirii exempla
re a sarcinilor ce ne revin din 
istoricele hotăriri ale Congre
sului al XlII-lea al partidului, 
din prețioasele Dumneavoastră 
indicații Si orientări, să facem 
totul pentru ca si prin activi
tatea sportivă de performantă 
să ducem pe meridianele glo
bului inflăcăratul mesaj de pa
ce al României socialiste".

BON A CÎȘTIGAT „PREMIUL DE ÎNCERCARE"
Cîștigînd sîmbătă „Premiul de 

încercare". Bon s-a instalat 
prim favorit al derbyului 
acest an. dar victoria lui a 
neregulamentară, deoarece 
mul galop dat pe prima 
nantă a fost peste limita de 100 
m și, deci, trebuia descalificat. 
G. Tănase va trebui, pînâ la 
derby, să-i regleze trapul pe 
turnante acestui valoros trăpaș. 
Prin cele trei victorii obținute 
cu Bon, Trudin și Krauss. Tăna
se s-a instalat în fruntea clasa
mentului antrenorilor. M. ștefă- 
nescu și T. Marinescu au obți
nut fiecare cite două victorii, 
primul eu Straton și Smîrdan în 
real progres, cel de al doilea cu 
Racșa, energic susținută în lupta 
finală de C. lorga, și Oazan. 
într-o cursă în care ceilalți con
curent! au făcut simp’.ă figura
ție, ceea ce a dus la nemulțu
mirea publicului spectator. atît 
fată de drlveri. cît și față de 
arbitrii curselor, care nu văd 
nimic. Tot în această reuniune, 
un alt cîștigător. Osvald. a fost 
de asemenea dezaprobat de pu
blic. ceilalți concurenți ascunzîn- 
du-se spre a nu cîștiga. In 
cursa de viteză a cîștigat Topo- 
raș, care a realizat un record 
valoros: l:23,l/tan. Tot in aceas
tă reuniune am remarcat un 
debut de valoare. VandaTa, fiica 
Iui Bavari anunțîndu-se o mare 
speranță.

ca 
din 
fost 
pri- 
tur-

HIPIS'M
REZULTATE TEHNICE: Cursa 

I: 1. Vandala (Costică): 1:44,7, 
2. Briza. Cota: cișt. 4. Cursa a 
Il-a: 1. Racșa (C. Iorga) 1:29.6,
2. Trandafir. Cota: cișt. 6, ev.
12. Cursa a III-a: 1. Oazan (C. 
Iorga) 1:33,5, 2. Vandalic, 3. 
Daciana. Cota: cișt. 2 ev. 10, 
ord. triplă 573. Cursa a IV-a: 1. 
Trudin (Tănase) 1:26,1, 2- Tenor,
3. Portulaca. Cota: cișt. 8. ev.
13, ord. triplă 76. Cursa a V-a:
1. Toporaș (Toduță) 1:23,1. 2.
Halogen. Cota: cișt. 5. ev. 19. 
Cursa a Vl-a: 1. Bon (Tănase) 
1:29,3, 2. Laminor, 3. Verigariu. 
Cota: cîșt. 1.00. ev. 8 ord. triplă 
215. Cursa a VH-a: 1. Osvald 
(I.T. Nieolae) 1:30,4, 2. Delicat, 3. 
Jebel. Cota: cîșt. 17, ev. 38. ord. 
triplă închisă, triplu 
642. Cursa a VllI-a: 
(O. Dumitru) 1:24,4. 
na. 3. Respect. Cota: 
1370. ord. triplă 166. 
IX-a: 1. Straton (M.

V-VI-VII 
Krauss 

Anemo-
1.
2.
cîșt. 3. ev.
Cursa a 

ștefănescu) 
1 :49 4. 2. Dedițel. 3. Dinga. Cota: 
cîșt. 1,20. ev. 145. ord. triplă 603. 
Cursă a X-a: 1. ’ '
ștefănescu) 1:36.7, 
ta: cișt. 1,40, ev. 
Triplu cîștigător III-IV-V 123.

A. MOSCU

■ord.
1. !

Smîrdan 
2. Cricov. 
250. ord. ie.

ATLEȚII TINERI (în postura de

SI-AU DEMONSTRAT POSIBILI
Ediția din acest an a competi

ției atletice .Cupa Federației" 
s-a prezentat in evident progres 
față de cele precedente, chiar 
dacă de la startul diferitelor pro
be au lipsit mulțl dintre frunta
șii atletismului nostru (prezenți 
in competiții peste hotare ori 
accidentați etc.), ceea ce a fă
cut. desigur, ca nivelul calitativ 
să nu se ridice la cota previzi
bilă. Este, desigur, meritul unor» 
dintre competitorii de bază ai 
atletismului nostru dar. mai ales 
acum al multor sportivi tineri 
care au demonstrat evidente po
sibilități de progres.

„Cupa" din acest an a prilejuit 
două recorduri naționale. Cel de 
la marș al vasluiencel Lenuța 
Ignat (23:19,4) are o bună va
loare Internațională pentru curea 
de 5 km (ca de altfel, șl rezul
tatele următoarelor clasate. Pa- 
raschiva Barna și Agneta Ne
meș) Avem în vedere șl faptul 
plin dc semnificație, că noua re
cordmană a tării se află încă la 
vîrsta Junioratului 1 Al doilea re
cord »ste opera gălățencet Liliana 
Nâstase un bot de fată

inimâ mare și o ambiție pe mă
sură Ea a încheiat heptatlonul 
cu 6290 p (după noua tabelă in
ternațională de punctaj) rezultat 
cu rezonanță. La două dintre 
cel- șapte țmobe. anume la 
mg — 13,16 șt la lungime - 
m. performanțele ei ni se 
a fi realmente competitive

100

termina- la egalitate. Scor: 23—9 
pentru Dinamo București.

..Musca" Constantin Tițolu, l-a 
avut ca adversar pe Kasemir 
Diak. Bucureșteanul a ’ 
cum nu l-am văzut de 
vreme și cum am fi dorit s-o 
facă la... Campionatele europene 
de la Budapesta. A lovit precis 
și eficace, s-a bătut pentru vic
torie cu un nugilist Înalt, cu 
lovituri dure si extrem de rezis
tent. Titoiu ne-a lăsat o fru
moasă impresie si oricum merita 
verdictul, dar cum la masă erau 
doi Judecători din R. D. Ger
mană. lui D ak i-a fost acordat., 
o victorie pe care nu o merita 
In cel mai frumos și palpitant 
meci ai galei au încrurisat mâ
nușile ..semimijlocii* Dragomir 
nie și Fred Mayte. Bucuresiea- 
nul ne-a făcut și ei să regretăm 
că la C.E. a făcut doar act de 
prezență- Duminică dimineața 
Ilie nu s-a menajau a muncit 
mult pentru a se impune In fața 
unui pugilist cu frumoase cu
noștințe tehnice, cu lovituri pu
ternice și o bună pregătire fi
zică. Hie a boxat in stilul său

cu brațul sting 
rezistenta lui 
hive derutante

boxat 
multă

Liliana Nâstase în plin efort la 
800 m. Fiecare fracțiune de se

cundă reprezintă puncte...

Foto : Aurel D. NEAGU

plan mondial. Ea mai are încă 
șl alte probe bune (înălțime — 
1,75 m 200 m — 23.96 m. 800 m 
— 2:14.26). dar nu izbutește cifre 
la același nivel în probele de 
aruncări. La greutate, sptje exem
plu. ea a realizat 12,60 m. iar la 
suliță — 35.50 m în timp ce ad
versarele el din alte țâri obțin

performante 
m și. respe 
aceste difer 
nă și difer 
care nam le. 
să le comp 
celelalte pr 
pentr» Liiia 
piu de sits 
dintre atleU 

ieșite mri 
de lumină1] 
performere 
pe poritta ] 
citeva dinți 

, realizat cMr 
oana europe 
m. tn 198.3. M 
lată spectal 
mal lungă, 
personale u 
3 030 m 19 :a 
derea că v 
peste multă 
formante 1] 
nătatea căii 
Ca si MaJ 
Beșliu Ele 
Rachieru, d 
rieta Ileu. ] 
Apropo de 
rezultatele i 
făsurate dt 
FEMEI. 200 
bid) 24.38 
Hunedoara) 
lescu (..Poli 
Mitica June 
1:59.90 Vid 
Suceava) 2:1 
(C.S.M ZalJ
200 m : Ion

- ciu (ambii 
Arad) 21.73.
21.99 : 803 J 
(„Poli" Tin] 
ban. (Tricol 
D. Furcarl 
1:50.42.

• La sfîr 
vor dpsfășu 
na tele nație 
și maraton.

UN SUCCES CARE CONFIRMA
(Urmare din pag 1)

cara terist’e eu 
nice expediate 
(extraordinară 
Mavte !). cu es 
și joc de picioare care au făcut 
ca multe dintre loviturile lu: 
Mayte să nimerească în... gol. 
A fost o partidă aplaudată, iar 
cei doi judecători oaspeți l-au vă
zut

lenta

în...

învingător pe compatriotul 
lor. în timp ce un meci nul era 
cel mai aproape de adevăr. Ce
lelalte rezultate, în ordinea dis
putării meciurilor (primii stat 
bucureștenii) : Viorel Encean b.p. 
Frank Heiko, Nieolae lancu b.p 
Wolfgang Proseh, Ștefan Dincă 
m.n. cu Rainer Langer, Ion Stan 
b.ab. 1 Peter Schwartz. Comeluș 
Silitră p.p. Enriko Iankowski, 
Florian Tircomnicu b.p. Peter 
Heinemann Mihai Vasilache m.n 
cu Stromped Lutz. Petre Bor- 
nescu b.k.o. 1 Andreas Kempf 
Dorin Răcaru m.n. cu Maik 
Heidech.

Poul IOV AN

Fliinc, pc stadionul Tineretului din capitală

ÎNCEPE TURNEUL DE PROMOVARE

IN DIVIZIA „A" LA RUGBY
Metalurgistul Cugir (după 3 

ani) și Gloria București (după 1 
an) au părăsit prima scenă a 
campionatului de rugby, reintor- 
cindu-se in Divizia ,,B". Pentru 
cele două locuri rămase vacante 
se vor întrece. în cadrul unui 
„Turneu de promovare". cinci 
echipe, câștigătoarele celor 5 se
rii ale diviziei secunde, și anu
me : Rapid București (seria I), 
Dunărea Giurgiu (II), Construc
torul Constanța (HI), I.A.M.T. 
Oradea (IV) și Locomotiva Paș
cani (V). Sigur, toate aceste for
mații, care de mai mulțl ani bat 
la porțile Diviziei „A", merită 
aprecieri pentru frumoasa lor 
comportare, dar numai două din
tre ele vor fi fericitele benefi
ciare ale promovării. Care vor fi 
ele 7 Greu de anticipat, deoarece 
întrecerea de... baraj se anunță 
dificilă. Poate mai vechea divi
zionară Rapid (antrenor Hrista- 
che Preda) care ar putea miza 
pe o experiență mai mare, poate 
Constructorul Constanța (antrenor 
I. Tomes cu), care — ca și Du
nărea Giurgiu (antrenor A. An- 
ghel) — se luptă de cîțlva ani 
buni pentru a accede In rîndul 
elitei rugbvstice, poate I.A.M.T. 
Oradea (antrenor D. preoteasa), 
echipa mai tină-ră. dar care are 
un .,cap de grămadă" cu doi pi
lier! consacrați : V. Pașcu și V. 
Man. amb.i trecu ți pe la lotul 
reprezentativ, poate, in fine. Lo
comotiva Pașcani (antrenor D. 
Pintilie), deoarece formația mol
doveana a furnizat (șl este Pri
cind in măsură să se repete) 
mulțl jucători valoroși echipelor 
din prima divizie. Iată programul 
complet al turneului de promo-

vare : miercuri 26 iunie : CON
STRUCTORUL CONSTANȚA — 
I.A.M.T. ORADEA (stadion Tine
retului ora 17,30) ; duminică 30 
iunie : LOCOMOTIVA PAȘCANI 
— DUNĂREA GIURGIU și RAPID 
BUC — învingătoarea din meciul 
CONSTRUCTORUL — I.A.M.T.
• Secția de rugby a clubului 

Steaua, campioana țării, anunță 
organizarea unei vaste acțiuni de 
selecție în zilele de marți, joi și 
vineri (orele 15—18), pe terenul 
clubului din Bd. Ghencea. Se 
pot prezenta tineri născuți în 
1968 (șl mai mici), de preferință 
înalți (1,80 m). Selecția va fi
condusă de maestrul emerit al 
sportului Adrian Mateescu.

meci cu S.U.A., fiind acciden
tat și neputind face astfel fa
ță unui travaliu intens de-a 
lungul unei întreceri dificile. 
Cu toate acestea, reprezentati
va țârii noastre a fost intr-a
devăr o echipă, la nivelul o- 
biectivului inalt pe care și 
l-a propus, impunindu-se prin 
omogenitate, putere de luptă și 
dăruire. Ea a’ evoluat de la 
meci la meci (31—16 cu S.U.A., 

Ja
de 
și 

bi-

31—18 cu Italia, 35—20 cu 
ponia, 48—36 cu Coreea 
Sud, 29—25 cu Iugoslavia 
23—20 cu U.R.S.S.) tot mai 
ne, obținind, spre lauda ei și 
a antrenorilor, virful de for
mă chiar în ziua finalei, ter- 
minînd victorioasă toate 
șase meciuri, în cate a marcat 
197 de goluri și a primit 135,

Așa cum remarcam și în 
cronică, „tricoloiii" universi
tari au realizat cel mai bun 
joc în finala cu reprezentativa 
Uniunii Sovietice. Antrenorul 
Anatoli Evtușenko a prezentat 
la această ediție a Campionate
lor Mondiale Universitare de 
handbal — așa cum el însuși 
preciza la conferința de presă
— echipa caie se pregătește 
pentru Campionatele Mondiale 
din 1986, prevăzute să se des
fășoare in Elveția. Din forma
ția pe care o cunoșteam nu 
mai fac parte Belov, Kușniriuk 
și alții, înlocuiți cu jucători 
mai tineri, care, după opinia 
tehnicienilor sovietici, fac mai 
bine față jocului modern. în 
viteză, cu un mare consum de 
enei gie.

Selecționata noastră a jucat 
în prima repriză a finalei la 
cea mai înaltă cotă obținută în 
ultima vreme. Băieții noștri au 
evoluat ca la carte, interii — 
Marian Dumitru și Măricel 
Voinea (în postură inedită!) — 
fiind nu numai productivi, ci 
și intr-o permanentă și fructu
oasă colaborare cu extremele
— Constantin Petre și Dumi-

CITIȚI NUMĂRUL 6

AL REVISTEI ILUSTRATE SPORT

cele

tru Berbed 
Ion Mocan 
—. desigur 
că Adrian 
mat, perm] 
joacă tot | 
conducător 
le ofensiva 
fensive. Da 
apărare, tn 
faptul că d 
tul forte J 
reușind să 
lungul celd 
formații 
situației nfl 
cu ușurința 
5+1, la I] 
avind ca I 
mobilitatea! 
ceasta 
facția 
timpul 
tului. 
„tricolorilor! 
și Marian j 
xemple da 
jucînd accil 
cel de-al d 
le unor ma 
a, fost corn 
ceasta fina 
de excepții 
xandru Bd 
concertat a 
pe Gaghinl

După aci 
uitat, Anat] 
ra la confd 
felicit pe 
pentru notJ 
Frankfurt a 
rii Lascăr 1 
care au rea 
xemplar j« 
pună in p| 
potrivite d 
sar. Mariaj 
tut fi opri| 
tră pentru] 
almente dl 
cel Voinea| 
greșeală a | 
Cuvinte dq

din 
noaJ 

in
Excd

Din sumar

Panoramic sportiv : județul Cluj. 
Primul echipaj român pe piscurile
Nicu Vlad : două medalii de aur la „europene1 
„Tricolorii" la jumătatea drumului spre Mexic 
Steaua — pentru a 10-a oară campioană la fotbal 
Invitatul nostru : tenorul Florin Georgescu 
Prezentarea echipelor campioane Știința Bacău (hand
bal fete) și Dinamo București (volei fete)

• Cutia cu scrisori
• Cele mai bune echipe de fotbal ale Europei : Juven

tus. Everton. Real Madrid
• Tenis .; Roland Garros ’85 și campionii săi

munților Himalaia ! 
.«

A Informi 
ASTĂZI ed 
procurarea 
obișnuită 
mîine. mid
• A încq 

la no-ua 
LOTO ce J 
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cum și exq 
Se efectueq 
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Consultați 
jucat i din | 
alese !
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zătorii voia 
stau la di] 
loz in piicj
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BRAȘOVENII

a 41-a finală a juniorilo

L AU AVUT PE CADAR...
uțin 14—15 
40 m ! Ori 
:ri înseam- 
mcte. pe 
străduiește 
de cît. Ta 
admirația 
un exem- 

tru multe

lin „conul 
or noastre 
iatr-o dată, 
e favorite, 
atlete au 
at. Campi- 
are la 15»fl 
zeg, revine 
î o pauză 

recorduri 
06.65) $i la 
rind încre- 
unge, nu 
narile per- 
. în veci- 

&qte acum, 
ile. Iulia 
L Mihaela 
Lnu, Ma- 
fhiatu etc. 
[urmă, iată 
probe d-es- 
fă-amiază : 
Ianea (Ră
ii (Metalul 
el a Iencu- 
73 : 800 m î 
Iul Buc.) 

(C.S.M. 
reta Ghile 
pAnBAȚI, 
0. V. Su
nat ructorul 
l (I.E.F.S.) 

Demian
M. BăU- 

ta) 1:50,31. 
kj-Napoca)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

minii se
i, campio-
km marș

I
ILARA I

de la ea. dar nu se «oate spune 
că na a avut si 
Fotbal spectaculos, 
belor combatante, 
seria de rapide 
acțiuni ale steliștilor 
ma repriză ; să nu 
oarte nici secvențele 
nirea craioveană de 
ză : să nu neglijăm 
na destulele faze i 
(mai cu seamă la
Lung), ca si acțiunile din care 
s-au înscris cele trei saluri, 
dintre care, ca arad de spec
taculozitate. cel reușit de Cîrțu 
are primul loc intr-un „cla
sament al fotogeniei".

Victoria Stelei a apărut, ju
decată din 
(perioade de 
de ocazii de 
de ansamblu 
deplin meritată, 
fructuos un sezon ne care e- 
chipa antrenată de Emcrich 
Jenei si Anghel Iordănescu l-a 
dominat din start și pină la 
linia de sosire ! Ansamblul, 
construit De durata a Dește trei 
ani de căutări, s-a completat 
Si s-a închegat în sezonul ter
minat în urmă cu două zile, 
un „unsprezece" care se poate 
exprima la tonuri superioare 
în viitoarele intilniri. pentru 
că are posibilitatea să progre
seze ia toate capitolele, culti- 
vînd o generoasă idee de joc. 
FOTBALUL DE ATAC. Ceea 
ce trebuie să fie insă în grija 
antrenorilor si fotbaliștilor de 
la Steaua este pericolul de a

momente de 
datorate am- 
Să 
Si

i nu uitam 
derutante 

din ori- 
dăm de-o 
din reve- 

după oau- 
a mentio- 
de ooartă 
aceea lui

toate unghiurile 
dominare, număr 
gol, functionarea 
a liniilor ei), ea 

Ea încheie

EA HANDBALULUI ROMÂNESC
Ivoții — 

Porumb 
faptului 

ne îndru- 
Ulat, își 
olul de 
l in faze- 
cele de- 

ritor la 
subliniem 
uit punc- 

noastre, 
te de-a 
Uniri, cu 
Ljiferitc. 
p? trecut 
k linie la 
liar 3+3, 
principale 
Itatea, a- 
»re satis- 
|ape tot 
Eulamcn- 
lluție a 
I Voinca 
k fost e- 
F primul 
leznă. iar 
I sechcle- 
Imatismc) 
Lit în a- 
hpoi tarea 
[lui
I i-a 
le

Ale- 
dc- 

sale

ne-de
io decla
nșa: „îi 

români 
icrit Ia 
antreno- 

kar Nica, 
iiizeze c- 

ales să 
tactice 

e adver- 
n-a pu

pa noas- 
rortă re
ar Mari- 
l fiecare 
noastre", 
prețuire

nu cădea in greșeala ... artei 
pentru artă, aspect care a mai 
apărut ici și colo in compor
tarea _roș-albaștrilor“ și ducind 
la o inconsistență in joc, la su
perficialitate in tratarea faze
lor. mai cu seamă în defensivă. 
Să nu se uite că asprele oar- 
tide din întrecerea campioni
lor sancționează fără milă a- 
semenea defecțiuni!

Universitatea Craiova s-a ri
dicat din nou in lumina reflec
toarelor in finalul stagiunii. 
Cupa a fost scena care a dat 
echipei din „Bănie" ocazia de 
a ne dovedi că rămîne un pi
lon al fotbalului nostru, in ciu
da unor modificări de Iot a 
unei restructurări de formație 
pe care situații accidentale sau 
implacabila trecere a anilor 
le-au operat în grupul fotba
liștilor din Craiova. Iată, de 
pildă, ambele cauze amintite 
au dus la totala înlocuire a 
liniei de mijloc. Din reduta
bila formulă a compartimen
tului de mijloc de odinioară 
(Țicleanu — Donose — Bel- 
deanu — Bălăci) nici unul n-a 
mai apărut duminică. în finală. 
Ponderea pe care înlocuirea 
integrală a unei linii, capitală 
in fotbalul modern, a produs-o 
in economia jocului a fost e- 
videntă și în finală. Dar re
sursele de talente craiovene pot 
rezolva. în timD destul 
scurt, această criză. în 
absenta de „ultimă oră" 
Cămătaru si nereușirea 
cerii lui Ungureanu au 
nu numai goluri foarte impor
tante în formație, ci și un ha- 
dicap psihic. Din modul cum 
a reușit să joace in partea a 
doua a finalei și mizînd pe 
competenta cu care conduce
rea tehnică a Universității 
(Florin Halagian. Silviu Sti- 
nescu și Victor Dinuț) va de
clanșa acțiunea de pregătire a 
viitorului sezon și noua apari
ție în cupele europene, dedu
cem că există argumente pen
tru ca. alături de Steaua. Di
namo și Sportul studențesc, 
clubul din „Bănie" să joace un 
rol important (care îi este, de 
altfel, obișnuit) in prestigioase
le întreceri continentale.

Punct final, deci, și in al 
41-lea campionat republican de 
juniori. Echipa învingătoare: 
F.C.M. Brașov. O cîștigâtoare 
merituoasă și... așteptată. de
oarece clubul brașovean are o 
pepinieră 
dat mereu jucători buni primu
lui eșalon și echipelor repre
zentative. De altfel, pentru ar
gumentare. să subliniem doar 
faptul, aproape singular, că. in 
acest an. F.C.M. Brașov — 
prin centrul său de juniori — a 
avut reprezentanți in TOATE 
selecționatele naționale înscri
se în competiții oficiale:

Avramescu și Dragomir 
echipa U.E.F.A. ’87;

Cadar la U.E.F.A. *85 ;
Văidcan. Mandoca si Stinga- 

ci« la echipa de tineret;
L&eâtuș în prima reprezen

tativă a țăiii. Un frumos cvan-

productivă, care a

la

dacă vom fi prezent* și Ia 
anui aiei, pe stadionul „23 Au
gust", la a 42-a finală.-". Ai- 
gumentele? Aproape aceeași e- 
chipă. strunită ferm, mai in- 
tii de Ștefan Goran și apoi de 
Csaba Gyorfi, va juca și în vi
itoarea ediție. Doar Irimie. 
Lungu, Gyorfi și Cadar nu vor 
mai avea drept de joc, ei ter- 
minind junioratul! —

Merite indiscutabile au. deci, 
învingătorii. Dar aprecieri fru
moase se cuvin și învinșilor, 
care AU FOST EGALI cam
pionilor! Dacă ar fi fost po
sibil, ambele " 
meritat — în 
— tricourile 
Pentru că și .... __  ____
Mare s-a prezentat bine pe cel 
mai mare stadion al țării. Pen
tru că și această echipă, pre
gătită de un mare pasionat al 
căutării și șlefuirii de talente

formații ar fi 
aceeași măsură 
de campioni... 

echipa din Satu

de 
plus, 

a lui 
refa- 
creat

din ce in ee mai bine. Sigur 
că ne-am fi bucurat 
ne întoarcem acasă i 
dar, ce să-i facem, 
fotbalul, nu toți pot 
Sitari. Nu ne cămine 
mergem mai departe, 
movăm cîțiva dintre 
de azi, să căutăm si

mult să 
campioni, 
acesta e 
ti itivin- 

• dceH să 
să pro- 
juiliorii 

să creș
tem alții și mai buni și să 
încercăm la anul din nou".

Și învingătorii și învinșii se 
gîndesc la... VIITOR. E foarte 
bine așa! Să mai revenim însă 
puțin asupra finalei și să mai 
spunem că : 1) F.C.M. Brașov 
a cîștigat deoarece a avut două 
vîrfuri percutante (Cadar si 
Henika). bine susținute de Ad. 
Vasile, Avramescu și Dumi- 
triu. jocul echipei fiind axat 
pe o idee ee vizează predilect 
contraatacul; 2) Echipa clubu
lui de sub Tîmpa termină ne
învinsă întrecerea: 3) Olimpia.' 
deși a dominat teritorial — 
toate cifrele finalei fiindu-i' 
favorabile! — n-a găsit calea 
spre gol, cel mai bun atacant 
al ei, Palcsa, avînd neșansa 
rănirii Ia cap în startul par
tidei; 4) Patkos, Hebe, Szekeli,’ 
Bcncze întrunesc suficiente ca
lități care să le permită urcu
șul greu spre 
fotbal.

în încheiere, 
i“. Brașovul a 

că l-a avut pe... Cadar, pe in
ternaționalul de juniori, pe di
vizionarul „A“. Suficient pen
tru a se desprinde în campi
oană...

performantă in

Foto : Aurel. D.

Cadar, unul dintre cei 
(tricou de culoare închisă) in 
Gerstenmeier (nr. 10).

un punct pe 
cîștigat pentru

uni jucători ai finalei de juniori 
luptă pentru balon cu sătmăreanul 

NEAGU

Laurențiu DUMITRESCU

tai de talente care aruncăau avut și alți tehnicieni (ai 
echipelor S.U.A., Coreei de
Sud, Iugoslaviei, de pildă),
precum și numeroși ziariști a- 
flati la masa presei în „Eiss- 
porthalle". Parcă însă cel mai 
bine a sintetizat ecourile per
formanței realizate de români 
belgianul Kock Campana, 
cretar general al F.I.S.U.:
felicit din inimă pe sportivii 
români, pe tehnicienii și con
ducătorii lor, pentru jocul de 
mare frumusețe practicat in 
această finală, evoluția lor re- 
prezentind o excelentă propa
gandă pentru handbal, pentru 
sport. Performanța realizată se 
încadrează, de altfel, in evolu
ția generală a sportului româ
nesc. Românii sînt prieteni și 
susținători ai F.I.S.U., activita
tea lor reprezentind un spri
jin de nădejde in acțiunea de 
dezvoltare a sportului universi
tar, de ridicare a nivelului ei 
valoric".

La impresia deosebită pe 
care delegația noastră a lăsat-o 
aici se adaugă și prestația ce
lor doi „cavaleri ai fluierului" 
— Mihai Stăncilă și Ion Ni- 
eolae —, care, conducted întîl- 
niiile Franța — Finlanda. R.F. 
Germania — Polonia. Franța — 
R.F. Germania și Bulgaria — 
Franța, au reușit să obțină ca
lificativele maxime din partea 
Comisiei tehnice și — mai pu
țin obișnuit pentru... arbitri — 
apaluzcle spectatorilor.

Noua perfoi mantă a handba- 
liștilor noștri poate și trebuie 
să reprezinte un puternic sti
mulent. A fost încă o dată 
evident că avem sportivi ta- 
lentați și tehnicieni iscusiți, 
care realizează performante 
de certă valoare, fructificînd 
condițiile excelente de pregăti
re, decisive fiind și pentru vi
itor munca, sîrguința și dăru
irea tuturor celor desemnați 
să reprezinte culorile țării.

o 
lumină frumoasă asupra acti
vității clubului brașovean și a 
conducerii acestuia (președinte 
Dumitru Dragomir), care se 
ocupă de multă vreme de bu
na organizare și desfășurare a 
muncii cu tinerii jucători. „Mă 
bucur enorm că am devenit 
campioni, ne spunea D. Drago
mir. Și să nu vă mire faptul

(Iosif Kalmar), este 
unei pepiniere active 
unei preocupări susținute 
partea conducerii clubului, 
patru ani, afirma 
după finală, Mircea 
președintele Olimpiei, 
devărat om de fotbal, am avut 
mereu sub ochi această echipă, 
ajutînd-o să crească, să joace

produsul 
și al 

din 
„De 

duminică. 
Lupan, 
un a-

DIVIZIA „C“ - REZULTATELE ULTIMEI ETAPE
CÎȘTIGĂTOARELE CELOR 12 SERII : Minerul Vatra Dornei, Aripile Bacău, Delta Tulcea, 
Călărași, I.C.S.I.M. București, Muscelul Cîmpulung, Electroputere Craiova, Metalul Bocșa, 

Oradea, C.I.L-Mecanica Sighet, Minerul Paroșeni ‘ -I.C.I.M. Brașov

Dunărea 
lnfră(irea

STAT (OIO-PBOH8SPOIII fflF8fiMf4ZĂ
tnții că 
II pentru 
tragerea 

les de

biletelor 
bepțio.nală 
duminică 

ragere se 
„DACIA 

brar, pre- 
Bulgaria. 

i în două 
numere, 

hitîndu-se 
lin 18 sau

seriilor obișnute șl speciale aflate 
în vînzare, și LOZUL, VACAN
TEI — emisiune specială limitată 
de sezon, care atribuie autoturis
me „DACIA 1300* 
cîștiguri în 
mentar din 
minis trației.

ORIUNDE 
LA LOZ ÎN

și numeroase 
bani, acordate supli- 
fondul special al ad-

VA AFLA TI. JUCAȚI 
PLIC !

tragerii și 
Irele dv.

N PLIC ! 
■t ' și vin- 

țară 
orilor de 
în afara

• CIȘTIG URILE TRAGERII
PRONOEXPRES DIN 19 IUNIE. 
Cat. 1 : 2 variante 25% a 50.000 
lei ; cat. 2 : 4 100% a 12.263 lei și 
7 25% a 3.066 lei ; cat. 3 J 20,25 a 
3.482 lei : cat. 4 ! 90.00 a 783 lei; 
cat. 5 Î 228,75 a 368 lei ; cat. 4 : 
7.778.75 a 40 lei ; cat. 7 î 210,75 a 
200 lei ; cat. 8 : 3.335,75 a 40 lei. 
Report cat. 1 : 27.825 lei. Cîștigu- 
rile dc 59.600 lei au revenit par- 
ticipanțik>r : Nasea Ionel din Li
vezile jud. Alba și Pogoceauu 
Gheorghe din București.

ȘTIRI
• DUBLA INTÎLNIRE DE JU

NIORI ROMÂNIA — CEHOSLO
VACIA. Lotul U.E.F.A. ’87 va 
susține două intilniri amicale cu 
selecționata similară a cehoslo
vaciei. Primul joc va avea 
astăzi, la Hunedoara, și va fi 
bitrat de M. Neșu. Celălalt 
avea loc joi, la Petroșani, și
fi condus de I. Velea. Ambele 
meciuri vor începe la ora 17.30.

ioc 
ar- 
va 
va

MA-• C.I.L. SIGHET — M.T.K. 
TESZALKA (Ungaria) 2—2 (1—1). 
Golurile gazdelor au fost marcate 
de Ciohan II. (I. Mihnea — eo- 
resp.).

(I.

SERIA I
Luceafărul Botoșani — Minerul 

Vatra Dornei 0—1 (0—I), Explo
rări Cîmpulung Moldovenesc — 
Carpați Gălănești 3—0 (2—0).
TEPRO Iași — Relonul Săvineștl 
5-2 (3—2). Metalul Rădăuți — 
Celuloza-Bradul Roznov 2—0 
(2—0), Șiretul Pașcani — Con
structorul Iași 2—1 (1—1), Avin- 
tul Frasin — Minerul Gura Hu
morului 0—1 (0—0), Electro-Sire- 
tul Bucecea — A.s.A, Cîmpulung 
Moldovenesc 3—0 — reprezenta
re. Meciul Cetatea Tg. Neamț — 
Zimbrul Șiret s-a Întrerupt in 
min. 37, etnd din echipa Zimbrul 
s-a accidentat un jucător și for
mația a rămas în 6 oameni, de
oarece au făcut deplasarea la 
Pașcani, unde s-a jucat meciul, 
numai 7 jucători. Scorul în mo
mentul întreruperii jocului era 
de 4—0.

Pe primele locuri în clasament, 
după încheierea 
1. -------------
44 
42 
33 
13

campionatului : 
MINERUL VATRA DORNEI 
p (51—20), 2. Șiretul Pașcani 
p (65—27), 3. Relonul- Săvineștl 
p (48—24)... pe ultimele locuri: 
TEPRO Iași 21 p (32—54), 1«. 

A.S.A. Cîmpulung 1B p (35—53).
SERIA A Il-a

Aripile Bacău — Viticultorul 
Pane iu 5—2 (3—0), Victoria Te
cuci — Mecanica Vaslui 4—1 
(1—0), Petrolul Moinești — Fo- 
resta Gugești 1—2 (0—2), Con- 
structorul-Flacăra Odobești — 
Minerul Comănești 8—0 <1—0), 
Chimia Mă.pășești — Letea Bacău 
4—2 (2—0). C.S.M. Borzești — La
minorul Roman 3—2 (2—1). “ 
vaslui — Textila 
(0—0), Luceafărul Adjud 
rea Negrești 4—1 (2—1).

Pe primele locuri : 1. ARIPILE 
BAC AU 42 p (74—25), 2. Meca
nica Vaslui 39 p (05—27), 3. C.S.M. 
Borzești 33 p (45—39)... pe ulti
mele locuri ; 14. Minerul Comă
nești 2S p (39—56), 15. Viticulto
rul Panciu 26 p (33—54), 16. Con
structorul Odobești 26 p (32—61).

SERIA A III »
Delta Tulcea — Avintul Matca 

6—1 (4—0), Chimia Brăila — Ci
mentul Medgidia 2—1 (1—0), Vo
ința Constanța — S.N. Tulcea
2— 1 (1—1), I.M.U.-CSS Medgidia
— Ancora Galați 4—1 (2—0). Pro
gresul Isaceea — Chimpex Con
stanta 3—0 — «reprezentare, Arru- 
bium Mâein — Marina Mangalia
3— 0 (1—0). B.V.A. Portirt Galați
— Laminoru-l Vlziru 2—1 n—0). 
Portul -Constanța — Petrolul lanca 
2—3 (2—0).

Pe primele locuri ; L DELTA 
TULCEA 43 p (57—15), 2. INTO

Buhuși
Inter

2—0 
Uni-

_ . . 3. Chimia
(49—33)... pe ultimele

Medgidia 37 p (61—30),
Brăila 35 p __  __ _
locuri ț 15. Avintul Matca 26 p 
(47-63), 16. ------------ ~
16 p (30—61).

SERIA A IV-a
Constructorul Giurgiu — Dună

rea Călărași 3—2 (0—1). Olimpia 
Slobozia — Rapid Fetești 2—2 
(2—0), Carpați Nehoiu — Victoria 
Lehliu 5—2 (3—1), Chimia-Victo
ria Buzău — ISCIP UI meni 2—0 
(1-0), Metalul Buzău — S.N. Ol
tenița 2—0 (0—0), Viitorul Chir- 
nogi — A.S.A. Buzău 9—0 (2—0). 
Victoria Țin dârei “
Berea 7—0 (3—0), ICPB Bolintin 
— Unirea Slobozia 3—2 (1—1).

Pe primele locuri : 1. DUNA- ....... ........................ ...........................a
. . .» 3.

Berea 32 p (36—40)... pe 
locuri : 12. Olimpia Slo- 

p (42—44), 13. Victoria 
28 p (40—50) — 13 ViC- 
Viitorul Chirnogi 28 p 

15. Rapid

Chimpex Constanța

LUL CÎMPULUNG
2. Electrica Ti tu W 
Sp. m. Caracal

p (58—29), 
(SO—25), 3.

Petrolul

REA CALARAȘI 40 p (59—28), 
Chimia Buzău 33 p (49—29), 
Petrolul ~ 
ultimele 
bozia 28 
Tăndărei 
torii, 14.
(37—47) — 10 victorii.
Fetești 28 p (30—41), 16. Victoria 
Lehliu 23 p (35—59).

SERIA A V-a
Sportul „30 Decembrie" — 

ICSIM București 0—0. MEC ON 
București — IUPS Chitila 1—1 
(1—1), Carpați Sinaia — Aversa 
București 0—0, Flacăra roșie 
București — Luceafărul București 
2—0 (1—0), Viscolii București —
Petrolul Băicoi 1—0 (0—0). Avi
cola Crevedia — Abatorul Bucu
rești 5—3 (4—0), Tehnometal
București — Poiana Cîmpina 3—0 
(1—0), Danubiana București — 
Chimia Brazi Ploiești 4—1 (2—0). 
Minerul Filipești nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. ICSIM 
BUCUREȘTI 43 p (68—23), 2.
Sportul „30 Decembrie" 42 p 
(45—27), 3. IUPS Chitila ’37 p
(39—30)... pe ultimele locuri : 14. 
Abatorul București. 30 p (42—37). 
15. Flacăra roșie București 30 p 
(32—10), 16. Aversa București 18 p 
(31—60), 17. ’ “
13 p (29—72).

SERIA A Vl-a
Electronistul Curtea de Ai\g2ș 

Muscelul Cîmpulung 2—2 (1—1), 
Sportul muncitoresc Caracal — 
Progresul Corabia 3—0 (0—0),
Textila Roșiori — Dacia Pitești 
2—1 (1—0), -Electrica Ti tu —
Chimia Găești 9—0 (5—6), CUmen- 
tu-i Fieni — Știința Drăgănești 
Olt 3—0 — neprezentare, Chim’a 
Tr. Măgurele — Recolta Sto-ică- 
nești 0—0, Metalul Alexandria — 
Dună rea-Venus Zimnicea 3—0 
(2-^0), Metalul Mija — ROVA 
Roșiori 2—0 (1—9).

I*e primele locuri : 1. MUSCE-

.,30

Luceafărul București

41
P

»1 p (40—W).„ 
pe ultimele locuri : 15. Dunărea 
Zimnicea 27 p (37—47), 16, Știința 
Drâgănești Olt 21 p (29—59).

. .SERIA A Vil a
Forestierul Băbeni 

putere Craiova 3—2 (2—1),
greșul 
Craiova 
Simian 
(3-0), 
Orșova

Electro- 
Pro- 

Băilești — Constructorul 
3—1 (1—0). Mecanizatorul 

— Pandurii Tg. Jiu 5—0 
Jiul Rovinari — Diema 

2—1 (0^0), C.F.R. Craiova
— Dunărea 
Metalurgistul 
Drăgășani 
Rm. Vîlcea * 
1—1 (0—0), A.S.A.-Victoria 
va — Petrolul Ticleni 5—1

Pe primele locuri : 1.
TROPUTERE CRAIOVA 
(78-16), 2. Viitorul 
32 p (45—40), ____________
Craiova 31 p (49—41)... pe ulti
mele locuri: 15. Metalul Rm. Vîl
cea 26 p (30—52). 16. Dunărea
Calafat 25 p (35—49).

SERIA A VIII-ft
Metalul Bocșa — Obilici Sîn- 

martinu Sîrbesc 7—2 (3—6). Meta
lul Oțelu Roșu — U.M. Timișoara 
3—1 (0—1). Unirea Tomnatic —
Minerul Anina 3—1 (2—0). Șoimii 
Lipeva — Victoria Ineu 1—0 
(0—0). Minerul Moldova Nouă — 
Rapid Arad 2—1 (9—1), C.F.R.
Victoria Caransebeș — Unirea 
Sînnicolau 1—1 (0—1). C.F.R. Arad
— C.S.M. Caransebeș 1—0 (0—0), 
C.S.M Lugoj — Minerul Oravița 
3—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL BOCȘA 38 p (55—35), 2. 
C.S.M. Caransebeș 33 p (53—31), 
3. C.S.M. Lugoj 31 p (59—43)... 
pe ultimele locuri : 15. Victoria 
Ineu 26 p (34—56) — 11 victorii. 
16. C.F.R. Arad 26 p (34—56) — 
10 victorii.

SERIA A IX-a
înfrățirea Oradea — Construc

torul Satu Mare 0—0, Someșul 
Satu Mare — Recolta Salon ta
1—0 (1—6), Minerul Or. dr. Petru 
Groza — Oașul Negrești 
(1—0), Olimpia Gherla — 1 
Oradea 2—0 (0—0), Un io
Mare — Otelul Or. dr. Petru 
Groza 5—0 (2—0), Unirea 
lui Mihai — Minerul Șuncuius 
l—l (0—0). Ch mia Tășn-ad — 
Victoria Oarei 4—3 (2—1). Sitva-
nia Cehu Silvaniei 
Sărmășag 8—1 (3—0).

Pe primele locuri ; 
TIREA ORADEA 42 p 
Recolta Sa’onta 38 p

Calafat 2—0 (0—0),
Sadu — Viitorul 

1—0 (1—0), Metalul 
- Armătura Strehaia 

Craio- 
(2—0). 

ELEC-
45 p 

Drăgâsanl 
3. Constructorul

Unio Satu Mare 33 p (41—23)... 
Pe ultimele locuri ; 14. Minerul 
Șuncuius 27 p (40—48). 15. Sil-
vania Cehu Silvaniei 27 p 
(42—53), 16. Constructorul Satu
Mare 13 p (22—57).

SERIA A X-a
Minerul Băița — C.I.L.-Mecani

ca Sighet 3—1 (2—0). Minerul
Baia Sprie — Lâpușul Tg. Lăpuș 
3—0 (2—0), Minerul Borșa — E-
lectromureș Tg. Mureș 1—0 (1—0)- 
Minerul Rodna — Energia Prun- 
du Birgăului 4—0 (2—0), Minerul 
BăiUț — CHIMFOREST Năsâud 
2—0 (0—0), Mureșul Luduș — 
Oțelul Reghin 1—1 (1—1), Meta-
lotehnica Tg. Mures — CUVROM 
Baia Mare 1—0 (1—0), ISSM Si
ghet — Bradibl Vișeu 4—2 (2—0).

Pe primele locuri : 1. C.I.L. SI
GHET 42 p (61—21), 
Bălța 33 p (42—35), 
tehnica Tg. Mureș 32 p 
Pe ultimele locuri : 14. 
Tg. Lăpuș 28 p (35—44). 
Sighet 28 p (34—51), 16. 
Bo-rșa 25 p (43—51).

SERIA A Xl-a
Ocna Mureș — Mecanica 
1—0 (1—0). Unirea Ocna 
— Minerul Paroșeni 0—0, 
I.R.A. Cluj-Napoca —

2.
3.

Minerul
Metalo- 

(4«—31)...
LăpușiH 

13. ISSM
Minerul

i 1—0
Voința

Satu
Valea

Minerul

1. 1NFRÂ- 
(43—16), 2. 
(-47—26), 3.

Soda 
Orăștie 
Sibiului 
Viitorul 
Inter Sibiu 1—1 (0—1). Mecanica 
Alba Iulia — Tîrnavele Blaj 3—2 
(1—2), Dacia Orăștie — Stcaua- 
C.F.R. Cluj-Napoea 0—1 (0—1).
Metalul Aiud — Minerul Certei 
4—0 (2—0), Minerul-Știința Vul
can — Metalul Sighișoara 1—o 
(0—0). Victoria Călan — IMIX 
Agnita 5—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1.
RUL PAROȘENI 40 p (39—25),
2. Mecanica Orăștie 39 p (47—21),
3. Metalul Aiud 31 p (40—29)...
pe ultimele locuri ; 14. Metalul 
Sighișoara 27 p (32—41). 15. Soda 
Ocna Mureș 27 p (34—45), 16
Tîrnavele Blaj 25 p (32—47).

SERIA A Xll-a
Utilajul Făgăraș — ICIM Brașov 

2—1 (1—1), Celuloza Zărnești —
Electro Sf. Gheorghe 3—0 (1—0), 
Metalul Tg. Secuiesc 
Toplița 3—0 (2—0), Met rom Bra
șov — Unirea Cristuru Secuiesc 
8—0 (6—0), Precizia Săcele — Mi
nerul Bălan 5—1 (3—1). Textila
Prejmer — Cimentul Hoghiz 2—1 
(1—1). Progresul Odorhei — Mo- 
bila-Măgura Codleâ 
Viitorul Gheorgheni 
nia Făgăraș 2—0 (2—0). 
Ba-raolt nu a jucat.

Pe primele locuri : 
BRAȘOV 44 p (55—24), 
monia Făgăraș 41 p (75—30). 3. 
Metalul Tg. Secuiesc 39 p (61—37) 
...pe ultimele locuri : 15. Minerul 
Bălan 28 p (90—52). 16. Celuloza 
Zărnești 27 p (41—44). 17. Tex
tila Prejmer 24 p (26—46).

MINE-

Mureșul

1—0 (0—0),
- lîitramo-

Mi norul
1. 1C1M

2. Ni-tra-

Rezultatele au fost transmise 
de corespondenții noștri volun
tari.



COLPORTARE TURNEE INTERNAȚIONALE DE ȘAH

SPORTIVI ROMANI

h'ESATISFĂCĂTOARE Florin Gheorghiu — scor absolut la Miinchen

A TALERISTILOR»

LA „EUROPENE»

openinternational 
la Munchen (R. F.

desfășurat

IN ÎNTRECERI PESTE HOTARE
Budapesta, 
nină locul 
de echipa

La individual compus, 
nasta română Mirela Sidon s-a 
situat pe locul doi.

în concursul special 
rate, sportivul român 
Teodorescu a obținut 
la paralele, cu 19.00 puncte. >

HALTEROFILI JUNIORI 
LA CAMPIONATELE MONDIALE 

Șl EUROPENE
Azi încep, la Edinburg (Sco

tia). campionatele mondiale și 
europene de haltere, rezervate 
juniorilor. La această competi
ție de mare amploare își 
disputa întîietatea cei mai 
loroși sportivi de pe toate 
tinentele.

La actuala 
parte și cinci 
tării noastre : 
(C.S.M. Cluj-Napoca). Dumitru 
Negreanu (C.S. Farul Constan
ta). ambii Ia categoria muscă 
(52 kg). Victor Roșu (C.S. O- 
limpia București) la categoria 
pană (60 kg). Andrei 
(C.S. Olimpia București) la ca
tegoria scmimijlocie (75 kg) și 
Alexandru Kereki (A.S. Clu- 
jana Cluj-Napoca) la categoria 
grea-usoară (100 kg).

în competiția femi- 
întîi a fost ocupat 

orașului București.
gim-

CANOTORI LA „REGATA BLED”
BLED. La sfîrsitul săptă- 

minii trecute a avut loc tra
diționalul concurs internațio;
nai de canotaj „Regata Bled“, 
la care au luat parte și cițlva 
sportivi români, membri ai clu
bului Steaua, 
valoroasă, ei 
două ori.

pe apa-
Marian 
victoria

într-o companie 
au obținut, de 

locurile secunde in 
probele de schif 4 f.c. și 4+1.

Iată citeva rezultate : 4 f.c., 
simbătă : 1. Italia 6:59,83. 2.
Roriîânia — Steaua (Airoaie. 
Coman, Bataragă, Mondoc). 3. 
Cehoslovacia 7:11.43 : duminică: 
1. Italia 6:25,55 2. România-
Steaua 6:33,82, 3. Iugoslavia
6:36,42; 4+1, simbătă: 1. R.F. 
Germania 6:09,80. 2. România- 
Steaua 6:15,95 (Curteanu. Ghi- 
ban. Halaicu. Stoian+Anghel), 
3. Bulgaria 6:20,59. 4. Cehos
lovacia 6:22,29 ; duminică : 1. 
R.F. Germania 6:06,09. 2. Ro- 
mânia-Steaua 6:07,73. 3. Ce
hoslovacia 6:10,94.

GIMNASTELE JUNIOARE 
CiSTIGĂTOARE 

IN „TURNEUL CAPITALELOR"
BUDAPESTA, 24 (Agerpres). 

în concursul internațional de 
gimnastică pentru juniori „Tur
neul capitalelor**, desfășurat la

vansindu-1 pe cel de-al doilea 
clasat, vest-germanul Lumper, 
cu 21/, puncte (au 
70 de concurenți). 
este remarcabil, mai 
rită faptului că la 
paiticipat și marea 
a componenților celei mai bu
ne echipe de club de șah din 
R.F, Germania. Bayern Mun- 
chen.

Turneul 
de șah de 
Germania), 
formulă nouă, cu ritm 
accelerat (30 minute 
pentru fiecare jucător), 
lejuit un frumos succes mare
lui maestru român Florin Ghe
orghiu. Reprezentat 
a realizat 
11 puncte

intr-o 
de joc 
partida 
a pri

participat 
Rezultatul 
ales dato- 
turneu a 
majoritate

anuntat. 
a intrat 
bronz in 
de tale- 
' bes. in 

noș- 
iștep-

Dacă, 
junioara 
in posesia medaliei de 
proba de skeet a C.E. 
re. desfășurate la Antitx 
Franța, in schimb seniorii 
tri au evoluat mult sub t 
tari. Ei au ocupat următoarele 
locuri : 43. A. Ciorba 188 L — 
45. I. Toman 188 t _ 43. C. 
Paraschiv 186 t. Au încheiat 
concursul 54 de sportivi. în le
gătură cu această comportare 
modestă. antrenorul lotului. 
Anatolie Sălceanu. ne-a decla
rat : „Taleriștii noștri nu s-au 
putut acomoda eu condițiile 
specifice ale întrecerii. Princi
pala piedică in calea obținerii 
unor rezultate bune a fost ta
lerul foarte dur. pe care car
tușele noastre, cu viteză mică 
(370 m fată de 400 m ale ce
lorlalți concurenți) și fără în
veliș de nichel, nu le-au putui 
sparge in totalitate. Asia nu 
înseamnă, insă, că a fost unicul 
motiv al eșecului de la Anti
bes. Pregătirea fizică lasă 
dorit încă. Este un capitol la 
care trebuie să mai lucrăm 
continuare*.

Să vedem cum vor evolua 
taleriștii noștri, peste trei 
săp’ămîni. în cadrul „Marelui 
premiu Carpati". cind talerele 
vor fi mai— „slabe*—

S Dint: 
trate de 
concursul 
Titograd : 
f.c.: 
G.
595 
556
558 _ jaf _
Elena Taciuc 568 o. 8. Silvia 
Kaposztay 566 (1. Ester Poliak. 
Iugoslavia 582 o).

a.sa cum am 
Lia Mihaiu

de

io

trăgătorii români 
internațional de 
pușcă standard.

3. Roxana Lămăsanu 591 p 
Aranka Binder. Iugoslavia 
o) : Distol liber : X L. Stan 
d (1. J. Horvath. Ungaria 

d) : Distol standard : 7.

in 
Ia 
60

T.

PE AGENDA
A FEDERAȚIILOR

.NOT. Federația Internațională 
de specialitate (FINA) a oficiali
zat cursa de 50 m liber. Primul 
titlu mondial va fi acorda! anul 
viitor la C.M de la Madrid. Se 
va solicita C.I-O. introducerea 
acestei prXoe ta programul 
olimpic din 1992. Rezultatul cei 
mai bun din lume pe această 
distantă a fost Înregistrat anul 
trecut de americanul Robin Lea
nt? cu 22,54 s. Cursa este com
parată eu o „explozie* de scur
tă durată. Exemplul cei iM 
tipic este cel al singaporezulai 
Peng Siong Ang care, anul tre
cut ta ierarhia cursei de 188 tn 
liber deținea locul 33 cu rezul
tatul de 51.09 s dar la jumăta
tea distantei pe 50 m. cu 22-87 s 
a fost al treilea înotător mon
dial. ADropo de cursa de 50 m. 
Liga europeană 
loga recorduri 
toate stilurile.

de înot va omo- 
continentale la

HALTERE. In 
cerea forului 
halterelor studiază 
modificării limitelor_ _____
ai= categoriilor. Doar o singură 
categorie a celor mai greL iși va 
menține actuala limită minimă 
(+110 kg) In rest urmînd a se 
aduce modificări însemnate. A- 
ceste modificări vor avea drept 
consecință o nouă .redistribui
re** a sportivilor *n cadrul cate
goriilor implicit, realizarea
altor recorduri naționale, conti
nentale. mondiale.

scrima. La al 66-lea Congres 
al Federației internaționale. la 
Paris, au luat parte reprezen-

prezent, condu- 
international al 

posibilitatea 
de greutate

intui nostru 
un rezultat absolut, 
din 11 posibile, de-

Satu Mare

vor 
va- 

con-

lua

Turnei 
„Someș *85**, de la Satu 

ie de sfirșiL 
caracterizează prin 

de mare luptă, in care 
dele decise abundă. Campionul 
tării noastre, Sergiu Grunberg, 
a reușit un veritabil tur de 
forță realizind 3’,’z P din 4 
(victorii la Ohotnik. Otham și 
Jaafar), cu caie a trecut din 
nou in fruntea clasamentului, 
împreună cu iugoslavul Rudolf 
Osterman (învins de Ștefanov, 
dar victorios în fața lui Ker
tesz). In preajma liderilor se 
află Parik Ștefanov (remiză 
cu Lengyel) și un alt maestru 
iugoslav. S. Cvetkovici (remize

se api 
se

iernațional de șah 
Mare, 

Finișul 
runde 
parti-

• După trei runde, in Tur
neul interzonal feminin de șah 
de la Jeleznovodsk. pe primele 

selocui i ale clasamentului 
află Matveeva (URSS) și Ar- 
buniă (Chile), cu cîte 
puncte. urmate de Hojberg 
(Danemarca) 2 puncte (1). Ma
rea maestră româncă Margare
ta Mureșan (care a cîștigat în 
prima rundă la Glaz, Israel, 
a pierdut in runda a 3-a 
Arbonici și a întrerupt 
runda a 2-a cu indianca 
hini Khadilkar) ocupă locul 
cu 1 punct (1).

• Turneul internațional 
șah de la Ljubljana s-a înche
iat cu victoria marilor maeștri 
Anthony 
și Zoltan 
lizat cite

2,5

la 
în 

Ri- 
10,

de

Miles, Lajos Portisch
Ribli. care au tota- 
7 puncte din 11 po

DE LUCRU
INTERNATIONALE
tanții a 52 din cele 71 de fede
rații naționale afiliate. Principa
lul punct la ordinea de zi, care 
a comportat serioase discuții, a 
fost cel al măsurilor care tre
buie luate pentru sporirea secu
rității scrimerilor. După acciden
tul mortal al floretistulul sovie
tic Vladimir Smirnov, la C.M 
din 1M2. o comisie a fost însăr
cinată să studieze și să propună 
noi măsuri necesare pentru spo
rirea securității avind ta vedere 
lamele armelor. măștile și costu
mele sportivilor. Să sperăm că 
eficiența acestor măsuri va E de 
sută la sută!

BASCHET. Președintele FJ.B.A„ 
Robert Busne! (Franța), a de
clarat recent apropo de modifi
carea regulamentului de joc : 
„Mă voi referi ta acea modifica
re conform căreia înscrierile de 
coșuri de la distanță sint cotate 
cu trei puncte. Deși este iacă 
prea devreme pentru o conclu
zii definitivă, pot afirma că re
zultatele de pină acum ne-au 
dezamăgit. Noua prevedere re
gulamentară a schimbat, din pă
cate, caracterul jocului in defa
voarea frumuseții lui. La ma
joritatea echipelor, combinațiile 
elaborate și acțiunile spectacu
loase au fost trecute pe planul 
doi. pe primul trecind încercările 
de a se marca de la mare dis
tanță. De aceea, cel mai adesea 
asistăm la adevărate concursuri 
de aruncări la coș de la distan
ță 1 Asta e ca și cum fotbaliș
tii s-ar Întrece să Înscrie goluri 
cu șuturi de la peste 30 de me
tri !...**.

Presei

consecutive cu Kertesz și Iii— 
jin). în runda a 9-a, M. Tra- 
tatovici l-a învins pe A. Me- 
zaros, care cu două înfringeri 
consecutive coboară pe locurile 
5—8. Dar iată clasamentul îna
intea ultimelor 4 runde: S.
Grunberg, R. Osterman 61/,, P. 
Stefanov, C. Cvețkovici 5V2, M. 
Rajccvici, M. Tratatovici, A. 
Mezaros, N. Ilijin 5, Fr. Len
gyel, V. Ohotnik 4*/, p etc.

ediție vor 
reprezentanți ai
Attila Czanka

3.

Socaci

ACTUALITATEA IN ATLETISM
• Noi recorduri ale R. D. Germane • Savinkova — șase aruncări 

de peste 70 m la disc! •
Publicăm. în continuare, re

zultate înregistrate la ultimele 
concursuri de atletism :

BRATISLAVA. Campionul 
tării noastre. Gyorgy Marko 
(Steaua), participant la recen
ta competiție de la Bratislava, 
a realizat noi recorduri perso
nale în cursele de 5000 m și 
10000 m. Elevul antrenorului 
Nicolae Păis a fost cronome
trat in 13:42.56 și. respectiv. 
28:22,86.

VARȘOVIA. în cadrul „Me
morialului Kusocinski**. la a- 
runcarea ciocanului. Adalbert 
Meheș (Dinamo Buc.) s-a cla
sat al treilea cu 71.98 m.

ERFURT. întilnirea dintre e- 
chipele R D. Germane si Uni
unii Sovietice s-a încheiat cu 
victoria reprezentanților tării 
gazdă : 189—178 o (88—67 la 
femei. 101—111 la bărbați). Cu 
acest prilej au fost stabilite 
cîteva performante remarcabi
le. BĂRBAȚI. 200 m : Al. Iev- 
gheniev 20,52 ; 1500 m : An
dreas Busse (RDG) 3:38.43. Pa
vel Iakovlev 3:38,83 : 5000 m: 
Valeri Abramov 13:40.92. Frank 
Heine (RDG) 13:42.56 : 400 mg: 
Al. Vasiliev 48.68. Volker Beck 
(RDG) 49.91 ; 3000 m obst. : 
Ivan Konovalov 8:31.92. Rainer 
Wachenbrunner (RDG) 8:39.94; 
4 X 400 m : R.D.G._ 2:59.86 —
nou record : prăjină : Al. Cer- 
niaiev 5.70 m : triplu : Volker 
Mai (RDG) 17.50 m — nou re
cord. Oleg Projenko 17.28 m: 
disc : Hilmar Hossfeld (RDG) 
63.68 m. Iuri Dumcev 63.14 m : 
suliță : Uwe Hohn (RDG) 96.90 
m ; ciocan : Iuri Sedih 82.52 

Tamm 81.96 m : FEMEL 
: Marita Koch (RDG) 
Silke Gladisch (RDG) 
800 m : Hildegard Ul-

Semifiiialele „Trofeului Lugano"
RUSE. în localitate a avut 

loc o semifinală a „Trofeului 
Lugano** la marș, 50 km : Pa
vel Scikora (Cehoslovacia) 
4.03:23. Pe echipe : 1. Ceho
slovacia 59 p, 2. Ungaria 51 p, 
3. Bulgaria 45 p. 4. R.F.G. si 
Grecia 40 p.

ROUEN, 
semifinală a 
no“. la 20 km : Klaus Jan (Po
lonia) 1.24:48 ; 50 km : Ma
nuel Alcalde (Spania) 3.57:43. 
Alain Lemercier (Franța) 
3.58:12. Echipe : 1. Polonia 85 
p, 2. Spania 85 p. 3. Franța 82 
p. 4. Belgia 37 p. 5. Olanda 
37 p. Finala competiției va avea 
loc în luna septembrie. in 
Insula Man (Anglia), si va re
uni mărșăluitori din Cehoslo
vacia. Ungaria. Polonia si Spa
nia.

PRAGA. Alte rezultate din 
cadrul „Memorialului Rosicki*: 
BĂRBAȚI : 100 m : Ben John- 

800 m : 
1:47.73;

: (RFG) 
Zvara 
Fran-

în cea de a doua 
„Trofeului Luga-

PE TERENURILE

DE TENIS

Eastbourne. în ultimele par
tide ale competiției feminine, 
la dublu s-au înregistrat re
zultatele: Kathy Jordan, Elisa
beth Smylie — Hana Mandli- 
kova, Wendy Turnbull 6—2,
5— 7, 6—1, Martina Navratilova,
Pam Shi iver — Barbara Potter, 
Sharon Walsh-Peat 6—2.
6— 4 in semifinale, Navratilo
va, Shriver — Jordan, Smylie
7— 5, 6—4 în finala turneului. 
Este cea de a 104-a victorie 
consecutivă a cuplului Navra
tilova — Shriver.

Bristol. Turneu masculin in 
cadrul „Maielui premiu**. Fi
nale, simplu: Marty Davis — 
Glen Layendecker 4—6. 6—3,
7—5; dublu: Eddie Edwards. 
Danie Visser — John Alexan
der, Russell Simpson 6—4, 7—6.

TELEX O TELEX O TELEX • TELEX O TELEX
AUTOMOBILISM • 

premiu*' de la Detroit
„Marele 
a șasea 

probă a C.M. de Formula I (63 
de tururi = 253.449 km) a fost 
cîștigat de f+’ondezul Keke Ros
berg (..Williams-Honda**! ta 
1.55:39 851 (m.o. 131.458 km), ur
mat de suedezul Stefan Johans
son la 57.549 s $1 le Italianul 
Michele Alboreto (ambii pe Fer
rari*** la 1:03.170. tn clasamentul 
competiției : i Alboreto 31 p. î. 
Elio de Aneelis (Italia) 24 p. 3. 
A’aln Prcst *Franta- 22 p. 4. Ste
fan Johansson (Suedia) 13 p.

BASCHET a Cupa William 
Jones** (echipe feminine) : Coreea 
de Sud — Tanonîa 61—43 S.U.A.

67—54. Suedia — 
(Taiwan) 78—55 •
mondial al cluburl- 
; San Andres Bue- 
C.F. Barcelona 111— 
Guantanamo (Cuba)

— R.F.G.
Ghunghwa 
Campionatul 
lor (bărbați) 
nos Aires — 
106 (59—66)
— Maxaquene (Mozambio 78—59: 
Cibc-na Zagreb — Northern Ce
ment (Fllipine) 111—86. Golden 
Eagles (S.U.A.) — Banco dl 
Roma 67—76.

CICLISM • Iugoslavul Jure 
Pavtlci a clșHgat cel de al 41-lea 
Tur al Iugoslaviei tn 28.28:22. El 
a fost urmat de : Holger Mailer 
(R.D.G.) 28.29:48 Neneio Staikov 
(Bulgaria) 28.30:12. Pe echipe a 
c’stigat Cehoslovacia, urmată de

m. Iuri 
200 m 
22.03.
22.37 : 
lrich-Korner (RDG) 1:58.02. Si- 
grun Ludwigs (RDG) 1:58.32 ; 
3000 m “ ---------
8:48.90.
8:49.86. 
8 :51.89 : 
(RDG) !
55.26 m :
Bikova 1.94 m. Susanne Helm 
(RDG) 1.94 m : greutate : Na
talia Lisovskaia 21.73 m. Nunu 
Abasidze 20.45 m. Ines Miiller 
(RDG) 20.41 m : disc : Galina 
Savinkova 72.96 m (toate arun
cările peste 70 m !). Irina 
Meszynski (RDG) 67.38 m. Dia
na Sachse (RDG) 63.14 m.

son (Canada) 10.31 : 1 
Moussa Fall (Senegal) 
400 mg : Peter Scholz 
50.27 ; înălțime : Jan 
(Cehoslovacia) 2.31 
cisco Centeles (Cuba) 2.31 m : 
greutate : Remigius Machura 
(Cehoslovacia) 21.58 m : FE
MEI : 200 m : Tatiana Kocem- 
bova (Cehoslovacia) 22.65 ; 
100 mg : Marian Olijslager (O- 
landa) 13.23 : disc ; Zdenka 
Silhava (Cehoslovacia) 65.50 m. 
Hilda Ramos (Cuba) 63.96 m.

BERKELEY. In competiția 
denumită „Jocurile Pacificului*, 
noul recordman mondial la tri- 
plusalL Willie Banks, a avut 
o evoluție modestă : 17.07 m 
față de cei 17.97 m realizați de 
el cu o săptămînă mai înainte.

m.

Milano. Pentru al doilea an 
consecutiv, argentinianul Gui
llermo Perez Roldan a cîști- 
gat „turneul viitorului** (rezei- 
vat juniorilor sub 16 ani), dis- 
punind. in finală, de compa
triotul său Franco Davin cu 
6—4, 7—5. Cu ani în urmă, pe 
lista ciștigătorilor acestei com
petiții au figurat Bjorn Borg, 

Edbeig,îvan Lendl. Stefan 
Pat Cash si alții.

I.ondra. Turneul 
Wimbledon, programat 
a putut începe conform oraru
lui stabilit. O furtună violentă 
abătută asunra Londrei a inun
dat cele 18 terenuri care au 
devenit impracticabile. Ele au 
fost acoperite cu un strat gros 
de 
lot 
au 
le

de la 
ieri, nu

apă. care în ciuda măsuri- 
luate de organizatori nu 

putut fi degajate în prime- 
ore ale după-amiezii.

ll runs (RDG) 
Artiomova 

Bondarenko 
Sabine Busch

r: Ulrike 
Natalia 
Olga 

: 400 mg : 
53.93. Petra Pfaff (RDG) 

înălțime : Tamara

• TELEX • TELEX
Iugoslavia și R.D. Germană. For
mația Metalul Plopeni a ocupat 
locul 14 din 18 echipe. Ultima 
etapă, a noua (Tuzla — Borovo. 
132 km) a revenit ta sprint ita
lianului Zanatta 3.20:18. Cu plu- 
tonu' fruntaș au sosit ologu 
"—>a si Butaru

HANDBAL • Competiția femi
nină Trofeul Iugoslavia** are ur
mătorul clasament final : 1.
U.R.S.S. 2 Iugoslavia. 3. Unga
ria. 4. Polonia. 5. Cehoslovacia 
6 ” P Chineză etc.

RUGBY R Meci test la Harare,: 
Zimbabwe — Italia 6—22 (6—10)

Feâbal meridiane
BRAZILIA, CALIFICATĂ 

PENTRU TURNEUL FINAL 
AL C.M.

tn grupa I, la Lima. Peru 
reușit să învingă Argentina 
1—0 (1—0). prin golul marcat
Oblitas (min. 8). In aceeași gru
pă. la San Cristobal. Venezuela 
Si Columbia au terminat la ega- 

Au Înscris Ce- 
Anor (min. 64) 

Or-

a 
cu 
de

litate: 2—2 (1—1). 
deno (min. 6). 
pentru Venezuela, respectiv 
tiz (min. 17) și Herrera (min. 50. 
din penalty). In lupta pentru 
primul loc au rămas Argentina 
Si Peru, dar prima este avanta
jată pentru că va susține parti
da decisivă la 30 iunie, la Bue
nos Aires . Clasament :
1. Argentina
2. Peru
3. Columbia
4. Venezuela

în grupa a

10— 4 8 
6—2 7
4— 6 4
5— 13 1

2-a. Brazilia este 
calificată pentru turneul final, 
după scorul egal. 1—1 (1—1). rea
lizat la R’.c de Tandro, cu re
prezentativa Paraguayului, 
înscris Socrates (min. 25) 
tru gazde. respectiv 
(min. 40). La meci au

5 4 0
5 3 1
5 1 2
5 0 1
Brazilia 

turneul

Au 
pen- 

Romerito 
i asistat.

via 130 iunie).

140 000 dp spectatori. CIasament:
1. Brazilia 3 2 1 0 5—1 5
2. Paraguay 4 1 2 1 5—4 4
3. BoHvia 3 0 1 2 1—6 1

Ultimul meci: Brazilia — Boli-

CUPE, CAMPIONATE
w Finala „Cupei < U.R.S.S.*,

desfășurată la Moscova: Dinamo 
Kiev — Șahtior Donețk 2—1 
(0—0). Au marcat Blohin și De
mianenko, respectiv Morozov.
• Meciuri retur în semifinalele

„Cupei Spaniei**: Zaragoza —
Atletico Madrid 3—1 (în tur 
0—3) : Betis Sevilla — Athletic 
Bilbao 1—0 (în tur 0—2). In finală 
se vor întilni. ......................"*
Bilbao și Atletico 
ciul va avea loc 
Madrid.
• Finala „Cupei 

el**: Dukla Praga 
Kosice 3—2 (1—0). 
Pelc. Korejcik Luhovy. 
tiv Van ko viei (2).
• tn finala turneului 

Toronto: F. C. Porto • 
Budapesta 4—1 (2—0). Au înscris: 
F. Saura. Gomes. Santos. P. 
Futre. respectiv Birinyi 'din 
11 m).

IUGOSLAVIA (et. 33). Dinamo 
Zagreb — Novi Sad 2—0. Zelez- 
nicear — Hajduk 4—4. Tuzla — 
Partizan 1—1. Vinkovlci — Tito
grad 0—0. Riieka — Pristina 1—2, 
Nlkslci — Osijek 3—1 Steaua ro
șie — Nis 2—1 Skoplie — F.C. 
Sarajevo 2—2. Bugoino — Mostar 
1—1. Clasament: 1. F.C. Saraje
vo 46 n 2. Hajduk 44 p.3. Steaua 
roșie 38 p 4. Partizan 37 p: ne 
ultimele locuri: 17. N's 26 o 18. 
Bugolno 25 o.

deci, Athletic 
Madrid. Me- 

duminică. la

Cehoslovaci- 
Lokomotiv 

înscris: 
resoec-

Au

de la
Vasas

4.
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