
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI |

NICOLAE CEAUȘESCU s
ÎN UNITĂȚI ECONOMICE

DIN JUDEȚUL GORJ s

b

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
* făcut, vineri, 28 iunie 1985, O 
vizită de lucru in unități eco
nomice din județul GorX en 
deosebire in unități mari pro
ducătoare de cărbune șl energie 
electrică.

La acest nou dialog de lucru 
an participat tovarășii : Emil 
Bobu, Nicolae Constantin, Sil
viu Curticeanu, precum și loan 
Avram și Gbeorgbe Petrescu, 
viceprim-minlștri ai guvernului.

Vizita s-a desfășurat în zilele 
premergătoare aniversării a 
două decenii de la Congresul 
al IX-lea al Partidului Comu
nist Român, de cind tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost ales 
in funcția supremă de conduce
re a partidului, inaugurindu-se 
astfel perioada celor mai stră
lucite înfăptuiri din întreaga 
istorie a patriei.

Elicopterul prezidențial a ate
rizat pe platoul din fața intre
prinderii electrocentrale Tur- 
ceni.

Miile de oameni ai muncii 
veniți in întâmpinare au ovațio
nat cu înflăcărare pe conducă
torul partidului și statului nos
tru, exprimindu-șl bucuria și 
satisfacția de a-1 avea din nou 
oaspete drag. Ei au scandat în
delung, cu dragoste și stimă, 
numele partidului și al secreta
rului său general, al patriei so
cialiste. Formații artistice au 
întregit, prin cîntec și dans, am
bianța sărbătorească a acestei 
zile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a răspuns cu prietenie manifes
tărilor entuziaste ale celor ore- 
zenți.

Secretarul general al partidu
lui s-a îndreptat apoi spre în
treprinderea electrocentrale Tur- 
ceni, unde a început vizita de 
lucru, in județul Gorj, consacra
tă examinării — împreună cu 
cadre de conducere din econo
mie. cu reprezentanții organelor 
locale de partid și de stat, cu 
muncitori, și specialiști — a 
căilor și modalităților prin care 
județul poate să aducă o con
tribuție toi mai însemnată la 
creșterea producției de cărbune 
și de energie electrică, cerințe 
esențiale pentru progresul ac
celerai al economiei naționale, 
al întregii țări.

începută in fața unor mache
te, grafice și panouri, discuția 
de lucru a continuat in citeva 
sectoare principale ale între
prinderii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut conducerilor ministere
lor Energiei Electrice, Industriei 
Construcțiilor de Mașini, Me
talurgiei, Construcțiilor Indus
triale să întocmească, de înda
tă. programe concrete de mă
suri, care să asigure soluționa
rea tuturor problemelor privind 
modernizarea și perfecționarea 
instalațiilor energetice de Ia 
întreprinderile electrocentrale 
Turceni și Rovinari, buna 
lor funcționare, sporirea pro
ducției de energie electrică pe 
capacitățile existente, astfel 
incit aceste importante uni
tăți să-și aducă, pe măsura pu
ternicului lor potențial tehnic 
și uman, o contribuție tot mai 
mare la dezvoltarea bazei e- 
nergetice a țării.

La plecare, adresindu-se co
lectivului întreprinderii electro
centrale. tuturor oamenilor mun
cii de la Turceni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Ie-a ' urat 
succes în asigurarea bunei 
funcționări a agregatelor ener
getice, pentru a da țării o pro
ducție de energie electrică la 
nivelul capacităților existente.

Cei prezenți au exprimat an
gajamentul ferm de a transpune 
neabătut in fapt indicațiile și 
orientările date de secretarul 
general al partidului, de a-și 
consacra toată puterea de mun
că și creație îndeplinirii pre
vederilor de plan pe acest an 
și pe întregul cincinal, creșterii 
producției de energie electrică 
a țării.

Următorul obiectiv al vizitei 
a fost Cariera Lupoaia din Ba
zinul carbonifer Motru, cea 
dinții unitate cu exploatare Ia 
suprafață amenajată in țara 
noastră într-o zonă colinară.

La sosire, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-a fost prezentat 
raportul activității tinerilo- bri
gadieri care lucrează în unită
țile miniere de la Motru și 
Jilț.

Conducătorul partidului și 
statului nostru a apreciat ex
periența bună acumulată dc

de 4 milioane tone de cărbune 
si chiar mai mult.

Elicopterul prezidențial a ate
rizat in imediata vecinătate a 
Carierei Roșia din cadrul între
prinderii miniere Roșia 
situată in zona de sud 
mai tinăr oraș al tării 
vinari.

In centrul dialogului ______
de tovarășul Nieolae Ceaușescu 
cu minerii de la această uni
tate s-au aflat probleme legate 
de modul in care se acționează 
pentru dezvoltarea capacității 
intreprinderii, pentru sporirea 
aportului minerilor de aia la 
înfăptuirea obiectivelor înscrise 
in programele speciale de dez
voltare a bazei energetice a 
tării.

Secretarul general al partidu
lui a cerut colectivului de 
muncă de aici să acționeze cu 
botărire pentru creșterea pro
ducției zilnice de cărbune, pen
tru devansarea termenului de 
dare in exploatare, la întreaga 
capacitate, a carierei.

Gazdele au mulțumit secreta
rului general pentru vizita efec
tuată. pentru indicațiile primi
te cu acest prilej și s-au anga
jat să acționeze eu toată fer
mitatea pentru îndeplinirea pro
gramelor de producție stabilite, 
pentru atingerea in 1988, cu doi 
ani mai devreme fată de ter
menul stabilit, a capacității pre
văzute in proiecte.

Vizita de lucru a continuat la 
termocentrala de Ia Rovinari-Ro- 
gojelu, unul din marile obiective 
energetice ale țării care folo
sește drept combustibil lignitul 
din bazinul Olteniei. Și aici, 
mii de locuitori ai tânărului o- 
raș Rovinari, mineri și energe- 
ticieni din localitățile învecina
te au întâmpinat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu eu aceleași 
sentimente de stimă, dragoste 
și profundă recunoștință.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut specialiștilor să acorde, 
în continuare, o atenție deose
bită găsirii soluțiilor și mijloa
celor celor mai eficiente, ast
fel incit termocentrala de Ia 
Rovinari să funcționeze con
stant la capacitatea prevăzută 
în proiect și cu consumuri cit 
mai reduse de combustibili.

Principalele probleme ale spo
ririi producției de cărbune e- 
nergetic a țării au fost exami
nate și in cursul vizitei la 
Cariera Tismana 1, din cadrul 
întreprinderii miniere Rovinari. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a interesat de rezervele de 
cărbune existente in acest pe
rimetru, de puterea calorică a 
acestuia, de posibilitățile de 
sporire mai rapidă a produc
ției earierel.

Apreciind eforturile minerilor 
de la Tismana de a furniza 
cantități tot mai mari de căr
bune energetic, secretarul ge
neral al partidului a cerut să 
se imprime un ritm mai rapid 
lucrărilor de dezvoltare a ca
pacităților de producție.

După vizitarea Carierei Tis
mana 1, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a intîlnit, Ia se
diul Combinatului minier din 
Rovinari. cu orim-secretarii 
comitetelor de partid ai cen
trelor industrial-agrare Rovi
nari și Motru. direetorii celor 
două combinate miniere din a- 
ceste localități si ai întreprin
derilor subordonate și cu secre
tarii comitetelor de partid ai 
exDloatărilor miniere din a-

de Jiu. 
a celui
- Ro

purtat
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Întreceri finale In cadrul „daciadei"
După trei zile. In turneele Unalc 1« DascDct dc performanta

NEÎNVINSE, DOAR SELECȚIONATELE
JUDEȚELOR CONSTANȚA (m), TIMIȘ Șl MUREȘ (f)

TuraeeSe finale ale „Daciadei” 
la baacbet de per fot mantă au 
continuat ieri, ta Capitală șl la 
Tlmleoam. șl urmează ca in ulti
mele două rile a* «e hotărască 
ocopatOrie locurilor premiante. 
Cele mal mart șanse le au se- 
lecUonatde Constanța (băieți), 
Timiș și Mmeș (tete), neînvinse 
ptnâ acum.

MASCULIN

In turneul echipelor masculine, 
găzdui* de sala Rapid, selecțio
nata Județului Constanța a re
purtat Ieri a treia victorie ood- 
securivâ. rămlnind singura for
mație neînvinsă și avtad cele 
mal mari șanse de a cuceri tn 
final tisul de campioană a „Da- 
riadei*, ceea ce ar construi o 
performanță deosebită per.tru 
reprezentativa unui vechi centru 
al baschetului românesc. Rezul
tatele de ieri :

CONSTANȚA — SIBIU 75—74 
(40—30). După un Început favo
rabil slblenOor (15—< in min T), 
echipa județului Constanța (alcă
tuită ta exclusivitate din jucă

torii divizionarei „A.* Farul 
CSȘ 1, antrenor AL Botoș) șl-a 
impus tot mal mult acțiunile co
lective clare și eficiente, ajun- 
gtnd repede să egaleze șl să ia 
conducerea (ZI—15 ta mta. 13) șl 
să se distanțeze treptat (65—53 
ta mta. 34). In mta. 39. MănăUă. 
Bălceanu, Tecâu. Sptau șl Mod- 
doveanu aveau un avans liniști
tor de 10 puncte (75—66). mo
ment ta care siblenH au aplicat 
apărarea presing. dovedită 
eficace. dar du bctărltoare, 
deoarece, fiind aplicată tirzta. 
nu a dus dedt la reducerea 
handicapului ptaă la un coș. Am 
constatat, cu regret, că selecțio
nata Sibiului (de fapt echipa 
CSU Balanța) a venit la finale 
cu numai șapte (!) jucători, 
deoarece unii dintre absenți stat 
reținuți de probleme școlare. Iar 
M. Chirtlă (coșgeterul campiona
tului) pur șt simplu tsu s-a pre
zentat. fără să anunțe conduce
rea echipei (antrenată la acest 
turneu de M. Vulc). Este de do
rit ca actul de indisciplină al lui 
Chirllă să nu rămtaă fără ur
mări. Cele 150 de puncte ale 
partidei au fost Înscrise de : 
Hănâllă 24, Tecâu 15. Bălceanu

14, Splnu 10, Moldoveanu 13 pen
tru Învingători, respectiv D&ian
16, Brets a, Munteanu 9, Palhegy 
5, Kineses 1, Apostu 6, Bleaha
15. Arbitru! Internațional P. Pa
sere, ajutat de mal tânărul sta 
coleg B. Bădilă, a dat o lecție 
de conducere a unui meci destul 
de dificil.

BUCUREȘTI — TIMIȘ 89—50 
(4S—25). Alcătuită ta exclusivitate 
din foștii lnternațlonajl de la 
Steaua șl Rapid, reprezentativa 

— municipiului București s-a im
pus fără probleme, așa cum era 
de altfel de așteptat ta fața unei 
selecționate formată din oornpo- 
nenții echipei Comerțul CSȘ Ti
mișoara. promovată de curlnd ta 
Divizia ,,A”. Au marcat : Bră- 
nlșteanu 18, V. loan 17, Carpen
17. Căpușan 12 Sîpoș 4, Scariat 
5, Oczelak I. Panaltescu 8. Suclu 
6 pentru învingători, respectiv 
IUe 27, David 10, Jumancă 4. 
Csordas 2. Socol 8, Becea S. 
Arbitri : Em Nicolescu și L 
Oiaru.

(Continuare In pag. 2—3)

La C. M. și C. E. 

de haltere-juniori

La Edinburg (Scoția) au în
ceput campionatele mondiale 
si europene de haltere rezer
vate juniorilor. In cadrul pri
melor Întreceri, sportivii ro
mâni au avut o comportare 
bună. ocupînd locurile trei 
(medalii de bronz) la totalul 
celor două stiluri, atît în cla
samentele mondiale, cit și in 
cele continentale. Dumitru Ne- 
greanu. de la Farul Constanta 
(născut la 27 martie 1968 în 
comuna Costelu — Jud. Con
stanta). a totalizat la categoria 
cocoș (56 kg) 242,5 kg-record 
național la juniori II (v.r. 240 
kg). Tot el si-a îmbunătățit 
propriul record național (juniori

(Continuare In pag a 4-a)

D. NEGftEANU ȘI V. ROȘII 
MEDALII DE DfiONE

DUMITRU NEGREANJ VICTOR ROȘU

„Internaționalele1* de lupte greco-romane și libere ale României

ÎN ZIUA INAUGURALĂ - REZULTATE PROMIȚĂTOARE, 
ÎNTÎLNIRI SPECTACULOASE, DE BUN NIVEL TEHNIC

circ Cărare — o marc surpriză: victorie asupra campionului mondial lapio Sipiial
Pășind, ieri, în sala Floreasca 

din Capitală, ne-am dat seama. 
d±n prima clipă. de interesul deo
sebit pe care „internaționalele" 
de lupte greco-romane și libere

ale României l-a trezit la această 
a 24-a ediție a sa, am spune, o 
foarte importantă verificare pen
tru toți cei 277 de participant! 
din 11 țâri pentru campionatele

Tinărul Petre Cărare finalizează spectaculos un „rebur" în partida 
cu finlandezul Tapio Sipila. Foto : Aurel D. NEAGU

mondiale din acest an. Au venit 
la București „nume sonore1*, în 
frunte cu finlandezul Tapio Si
pila, campion mondial și vice- 
campion oLimpic, la greco-roma
ne, și Uwe Neupert (R.D. Ger
mană), campion mondial și du
blu campion european la „libe
re**. Lor le adăugăm, firesc pe 
cele ale multor titulari ai echl- 
lor noastre reprezentative. la 
ambele stiluri, mu Iți dintre el 
campioni sau laureat! ai Jocuri
lor Olimpioe. campionate mondia
le și europene. Desigur, evolu
ția acestora am urmărit-o, ieri, 
in mod deosebit, consemnând; 
spre satisfacția noastră, un de
but promițător.

Referindu-ne, în primul rind, 
La întrecerile de „greco-romane-, 
notăm, dintre meciurile cele mai 
importante, pe cel susținut, ta 
cadrul categoriei 68 kg, de tână
rul Petre Cărare în compania 
valorosului luptător finlande» 
Tapio Sipila, med pe care-1 pu
tem considera marea surpriză a 
zilei inaugurale. Chiar din pri
mele momente. finlandezul a 
reușit să ia un avantaj substan
țial (3—0). lăsând impresia că va

Dan GARLEȘTEANU 
Costin CHIRIAC

(Continuare la pag. 2~3)



ÎNTRECERI FINALE IN MAREA COMPETIȚIE NAȚIONALA

„CUPA PIONIERUL**
Astăzi și mîine, frumoasele 

piste de apă ale ștrandului 
^Tineretului din Capitală vor fi 
puse La dispoziția copiilor. Aici 
fte vor desfășura, intr-un cadru 
sărbătoresc. întrecerile finalei pe 
țară a „Daeiadei" — „Cupa „Pio
nierului" — la înot — organizată 
in cadrul manifestărilor dedicate 
Anului Internațional al Tineretu
lui. Vor participa 120 băieți și 

' fet-, de opt ani, din clasele a 
n-a veniți din întreaga țară, cei 
mai buni înotători din miile șl 
midie de 
intreenn 
anunță 
frumos i 
tractăv.

După 
dere, care * va

.,delfini” care s-au 
în fazele preliminare. Se 

spectacol 
bogat șl a-

astfel, ut) 
cu program

festivitatea
avea

de deschd- 
loc astăzi,

CAMPIONATUL

AL ELEVILOR
După frumoasele întreceri din 

cadrul pentatlonului atletic șco
lar, concursurilor de ștafete ale 
elevilor și concursului de selec
ție al elevilor din mediul rural, 
latâ-ne la startul unei noi com
petiții rezervată tineretului stu
dios — Campionatul școlar de 
atletism, pentru elevii din cla
sele V—VIII. O întrecere indivi
duală și pe echipe, sub forma 
unui tetratlon. Băieții vor par
ticipa la probele de 69 m, lun
gime și 800 m, fetele la 60 m, 
lungime șl 500 m și — comună 
pentru toți — proba de arun
care a mingii de oină.

Locul de desfâșware — Stadio
nul tineretului. Sîmbătă, de 
ora 9,30 — proba inaugurală 
campionatului, cea de 60 m 
pentru fete și pentru băieți), 
pol, in continuare, lungime 
fete (10—12,30) și In paralel,

la 
a 

(Și 
a-

LA ÎNOT
și 10 va urma, pină 
reuniunea I : 50 m 11- 
șl fete. După-amia-

între 9,36
Ia ora 12. 
bar băieți .
ză, intre orele 17 și 19. va avea— m 

m
loc reuniunea a n-a : 50 
bras, băieți și fete și 4X50 
mixt, băieți șl fete.

Ș'Mîine, între orele 10 
11,30 se va desfășura reuniunea 
a III-a : 50 m spate băieți și 
fete și 4X50 m liber băieți șl fe
te. întrecerile vor fi, desigur, 
deosebit de disputate, fiecare 
dintre micii înotători țintind po
diumul de premiere. Intre orele 
11,30 și 12. va avea loc festivita
tea in cadrul căreia cei mai 
buni vor primi frumoase diplo
me, cupe și premH to materiale 
sportive.

DE TETRATLON

(clasele V-VIII)
bă-aruncarea mingii de oină — 

ieți. După-amiazâ, festivitatea 
proprlu-zisă de deschidere, conti
nuată cu probele de lungime — b 
și aruncarea mingii de oină — f 
(16,30—19). In fine, duminică, de 
Ia ora 3, celelalte probe.

Iau parte circa 160 de elevi și 
eleve, reprezentînd școlile gene
rale câștigătoare ale celor 11 
zone : nr. 2 Cîmpia Târzii, nr. 3 
Suceava, nr. 8 Tirgoviște, nr. 11 
Baia Mare, nr. 16 Bacău, nr. 10 
Caracal, nr, 11 Reșița, nr. 2 Rm. 
Vîlcea. nr. 16 Buzău, Liceul de 
mat. tiz. St. Gheorgbe șl nr. 57 
București (fete) ; nr. 1 St. Gheor- 
ghe, nr. 1 Caracal, nr. 1 Man
galia, nr. 2 Alba Inlia, nr. 11 
Hunedoara, nr. 12 Baia Mare, 
nr. 20 Bacău, nr. 30 Craiova, nr. 
203 București și cele din comu
nele Bordușani-Ialomița șl Cer- 
vicești-Botoșani.

„CUPA INDUSTRIEI UȘOARE**
Azi șl mitre, peste 200 de ti

nere sportive, categoria peste 19 
ani, din toate județele țării și 
din municipiul București, se în- 
tîlnesc la startul unei frumoase 
competiții dotate cu «Cupa In
dustriei Ușoare", la handbal, vo
lei și popîce. La etapele preli
minare ale acestui concurs de 
mare popularitate au fost an
trenate mii și mii de tinere mun
citoare iubitoare ale sportului, 
dștigătoarele etapelor județene 

# fiind prezente acum la finala pe 
țară, desfășurată sub genericul 
„Daeiadei". întrecerile au loc în 
splendidul cadru al stadionului 
Voința din Capitală, asistate fl-

ind de un colectiv de arbitri 
tehnicieni ai clubului Voința 
federațiilor de specialitate.

Programul este deosebit de bo
gat. După festivitatea de des
chidere, care are loc azi, la 
ora 8,30, pe terenuri și la 
arena de popice se vor desfășura 
întreceri între orele 9—13 șl 
13,30—18,30.

Mîine programul concursului 
începe la ora 8,30 și durează 
pină la ora 13. Intre 13,30 șl 14 
va avea Ioc festivitatea de pre
miere în cadrul căreia sportivele 
ce vor urca pe podium vor 
primi diplome și premii In ma
teriale sportive.

Și 
Și

Dc astă/l, • data cu vacanța dc vară a elevilor

START LANSAT SPRE TERENURILE DE SPORT

De luni, timp de două săptămîni, la Satu Mare ELEVI DE 11-14 ANI, PROT

„FESTIVALUL NAȚIONAL PIONIERESC DE MINIBASCHET" UNUI FRUMOS CONCURS DE

FRUMOASA SĂRBĂTOARE A MICILOR SPORTIVI
Marea sărbătoare a celor mai 

mid jucători de baschet, „Fes
tivalul național pionieresc de 
minibaschet*, din cadrul „Dacia- 
dei”, Ișl desfășoară, de luni pină 
la 14 iulie. întrecerile finale ale 
ediției a 19-a a oompetlțiel. Gazdă 
este un vechi șl valoros centru 
al baschetului din țara noastră, 
orașul Satu Mare, al 12-lea or
ganizator în Istoria desfășurării 
„Festivalului” (precedentele au 
fost : București. Suceava, Bacău. 
Constanța. Botoșani, Tulcea, Tîr- 
goviște, Tg. Mureș, Arad, Rm. 
Vîlcea și Brașov). Jocurile se 
vor desfășura pe cele șase tere
nuri ale complexului din incinta 
dubuiui sportiv școlar, iar în 
caz de timp nefavorabil mtnibas- 
cbetbaliștil vor avea la dispozi
ție șase săli de licee șl școli ge
nerale. precum și pe cea a 
c.s.ș.

Competiția este rezervată elevi
lor născuțl In 1974 și mai tineri. 
Impărțiți pe două categorii de 
virstă. „Festivalul” este orga
nizat în două serii, astfel : seria 

1—7 iulie, eu participarea bă-I :

_ a
8—14 Iulie, cu participarea

leților I și fetelor n : seria 
n-a : " " “ , — ~ 
fetetor I fi băieților li. Vor avea 
loc meciuri de baschet. întreceri 
pentru „Coșul de aur*. pentru 
titlul de „Coșgeter absolut” (pen
tru care ziarul nostru acordă o 
cupă), oanoursuri de poezii, etn- 
tece, desene (toate avînd drept 
subiect mJnibaschetuil).

„Festivalul național pionieresc 
de minibaschet", competiție mult 
îndrăgită de elevii practicanți ai 
sportului cu mingea la coș, con
stituie un bun prilej de frumoase 
și atractive întreceri, în același 
tâmp o ocazie de depistare a ele
mentelor cu reale perspective, 
în acest sens, se cuvine să a- 
mtotim că, de-a lungul anilor, 
,,Festivalul“ a fost o bogată pe
pinieră pentru secțiile de bas
chet ale cluburilor sportive șco
lare. iar unii dintre minibaschet- 
baliști de atunci au promovat pină 
in loturile naționale de seniori, cum 
este cazifl Magdalene! Pall. Ca
meliei Htoda. Rodicăi Jugănaru, 
al lui Florentin Ermurache ș„a.

TURNEELE DE BASCHET
(Urmare din pag. I)

BIHOR — IAȘI 87—74 (48—35).
Clasament : 1. Constanța 6 p, 

2-3. București și Bihor 5 p, 4-5. 
Iași și Sibiu 4 p, 6. Timiș 3 p.

Programul ultimelor zile : 
sala Rapid, slmbătă de Ia ora 
15,30 : Constanța — Bihor, Timiș
— Sibiu, București — Iași ; du
minică, de la ora 8,30 : Timiș — 
Constanța. Iași — Sibiu. Bihor
— București.

Dumitru STĂNCULESCU

Nină 
vtagătoare. 
llieț |, 1
Pyntie 4, ! 
Mirt : Al.

în-
15,

11, Bodnar S pentru 
respectiv Bane 

Moisa 14, Szenes 
Bura 4, Talian L Ar- 
Guță și E. Ulrich.

BACĂU 65—55 (38— 
pină acum.

FEMININ

TIMIȘOARA, 28 (prin telefon), 
întrecerile viu disputate au con
țin nat și în ziua a treia a tur
neului feminin. Rezultate ;

BUCUREȘTI — SATU MARE 
97—74 (50—38). După două înfrîn- 
geri șl... certate serios de an
trenorul M. strugaru, componen
tele selecționatei Capitalei și-au 
amintit că multe dintre ele au 
făcut parte din echipa națională 
(jȘtefania Borș, Maia Zidaru, A- 
lexandrina Angheluș) și au evo
luat, in sfârșit, așa cum se cere 
din partea unor sportive cu ex
periență. Ca urmare, bucu- 
resștencele au realizat chiar de la 
Început o serie de coșuri cere 
le-au permiB detașarea pe tabela 
de scor. De partea cealaltă, săt- 
mărencete au încercat să tempe
reze elanul adversarelor printr-o 
apărare agresivă și prin ritm a- 
tert In atac, dar insuficienta ex
periență de concurs nu le-a per
mis prea mult. Au marcat : Zl- 
dam 27, Vasile 13, Angheluș 6, 
Ugrodl 2, Ioneecu 10, Borș 22,

MUREȘ —
29). Ne4nvtase până acum, mu- 
reșenceae (conduse de antrenorul 
N. Viciu) au rămas, alături de 
tlmișorence, favorite In acest 
turneu, hi partida de vineri, se
lecționata Mureșului a Început 
jocul printr-uu ritm susținut și, 
bine condusă de Elena Fărcaș, 
s-a desprins de băcăuance. Aces
tea au lăsat totuși, o impresie 

care 
ieri.

8,
4, 

învingătoare, 
I, Rusu 10,

frumoasă prin curajul cu 
mu abordat și partida de 
Au înscris : Ilieș 3, Fărcaș
Crlstea 5. Olasz 19, Opriri u 
Mathe 25 pentru f - 
respectiv Agapi 10,
Bttngău 15. Leonte 9, Enache 11. 
Au arbitrat foarte bine C. Călin 
șl D. Trofin.

Ca și în primele zile ale săp- 
tămînii, joi șl vineri, sala de 
sport Agronomia din Capitală a 
fost din nou gazda unor între
ceri de gimnastică. Combatanții 
n-au mai fost, ca în zilele pre
cedente, sportivi „de-o șchioapă", 
dar nici prea departe de ei. De 
astă dată la startul competiției 
din cadrul „Săptămînii mondiale 
a condiției fizice și sportului", 
respectiv Campionatul școlilor 
generale la gimnastică — orga
nizate sub genericul „Daciadei“
— au fost elevi și eleve din cla
sele V-Vm, adică de 11—14 ani.

Au intrat pe covorul de con
curs cei care s-au calificat în 
această fază a întrecerii și anu
me : 7 reprezentative de băieți 
(județele Timiș, Sibiu, Mureș, 
Maramureș, Călărași, Dolj și mu
nicipiul București), precum și 11 
de fete (Galați» Maramureș, Alba, 
Brașov, Caraș-Severin, Iași, Mu
reș, Giurgiu, Dolj, Constanța șl 
municipiul București). Concursul
— exerciții cu elemente acroba
tice și moderne, sărituird, an
sambluri, exerciții Individuale — 
a fost frumos, interesant, dispu
tat. Prilej de a face diferite în
semnări : . între echipele partici
pante, două din mediul rural 
(cele ale Școlii or generale din 
Roseți-Călărași la băieți și Dra- 
gomirești Vale — Giurgiu, la 
fete) ; ca și în concursul prece
dent, profesorul Radu Constantin, 
din Iași, cu elevele sate, cel care 
cucerise pină acum cinci ediții, 
consecutiv, ale întrecerii ; două 
echipe conduse de profesori... soț 
șl soție, cu soțiile, însă, în ro
lurile principale : Veronica și 
Cornel Brănișteanu (Șc. gen. 11 
Galați), Monica șl loan Cîmpean

(Șc. gen. 
rie frumoasă 
culminat cu c 
zentat la fest 
re (pentru I
coline**, pentr 
line și copil 
ge mult la 
știați ? Pling 
strîngîndu-se 
profesoare. In 
zie. Ori că 
nota mare,
șit sau că „v 
depunctat ; 
organizare : 
țlei și Invă 

Privind rez 
nalăm frumo 
Școlii nr. 6 d 
pentru a 6-a 
altor rerpr 
prestații : G 
mi ș o ara, Sibi 
și rezultatele 
fete : 1. Lili
dora Tănase, 
te Șa. gen. 6 
rin Popovici 
Muică (Sibiu) 
(Sibiu). CI 
fete : 1. Șc. 
Șc. gen. 11 
58 București, 
Mare, 5. Șc. 
N. Bălcescu 
Cugir, 8. Șc. 
băieți : 1. L 
2. Șc. gen. 1 
19 B. Mare, 
biu, 5. Șc. g 
gen. Roseți 
gen. 9 Tg. M 
neral : 1. Bu 
reș, 3. Dol^

FESTIVALUL ANSAMBL
ȘCOLARE DE GIMNAST1

Incepînd de astăzi, sala de 
sport Agronomia din Capitală 
găzduiește una din marile ac
țiuni sportive inițiate în cadrul 
„Săptămînii mondiale a condiției 
fizice și sportului* șl anume : 
finala pe țară — sub genericul 
„Daciad ei« — a *Festivalului an
samblurilor școlare de gimnasti
că ritmică".

întrecerile, 
sportive într 
vor desfășur 
30 iunie, la 
circa 370 de

- Programul 
tă 23 iunie,
trenament of 
orele 15—15, 
deschidere ; 
concurs, exe 
20—22 : seară 
Duminică,
11: concurs, 
se ; orele 1 
tea de Inc

Astăzi, start în... vacanța de 
vară a elevilor ! Un start lan
sat, eu milioane de copii din 
clasele I—Vin la care se vor 
adăuga. în curînd. si elevii din 
licee. Un start către 
activitate recreativă, 
necesară, dună un an 
că. de învățătură.

începe „trimestrul 
lea' 
îsi îndreaptă pașii către sta
dioane si săli de sport, către 
bazine si tabere. Slnt noile lor 
sedii in acest trimestru al des
tinderii prin mișcare, 
șiej și bunei dispoziții, 
ierii fizice si întăririi 
prin exercițiu fizic.

în această succintă 
la „recreația mare” vom 
semna principalele acțiuni spor
tive inițiate, ne plan central, 
pentru elevii din patria noastră.

Consiliul National al Organi
zației Pionierilor, de pildă, are 
în program citeva competiții 
efe rriare interes rezervate -cra
vatelor roșii cu tricolor* : Fes
tivalul National de minibaschei 
(Satu Mare) si „Cupa Pionierul* 
Ia handbal (Rm. Vîlcea). fotbal 
(Iași) si oină (Mangalia). în 
același țjmp. copiii care s-au 
evidențiat in activitatea spor
tivă vor fi nrezenti la o tabă
ră organizată la Năvodări-ta- 
băra „speranțelor olimpice*. Să 
mai notăm participarea copiilor 
la drumeții si excursii, la „Ex
pedițiile Cutezătorii*, la ac
țiunea turistică aplicativă „A- 
saltul Caroatilor* si la nume
roase altele, destinate să. spri
jine organele si' organizațiile 
sportive locale In activitatea de 
refacere a unor maroaie mon
tane de-a lungul Întregului lanț 
al Caroatilor.

în același timp Ministerul 
Educației șl în.vățămintului vq 
organiza campionatul de sah 
al elevilor (Sibiu), pretrum si 
campionatele republicane ale

o bogată 
dorită si 
de mun

al IV- 
în care tineretul studios

al voio- 
al rela- 

sănătătii

Drcfată 
con-

cluburilor sportive școlare la 
fotbal (Timișoara) ai caiac- 
eanoe (București-Pan telimon). 
Este de notat si faptul că mai 
bine de 5 *W de elevi îsi vor 
continua pregătirea sportivă in 
tabere speciale de pregătire 
amplasate aiît pe Litoral (Con
stanța, 2 Mai, Mangalia), cit 
Si la munte (Paring) sau în 
diferite localități ale Urii (O- 
radea — atletism. Sf. Gheorghe
— baschet. Satu Mare — scri
mă. Fălticeni . — volei băieți. 
Hm. Vîlcea — volei fete, Sibiu
— fotbal. București — cano tai 
Timișoara — gimnastică. Pi
tești (Bascov) — caiac-canoe. 
Bucsani — rugby. Alba Iulia
— handbal băieți. Bistrița — 
handbal fete. Odorheiul Se
cuiesc — tenis de masă etc.

Campionate pentru elevi or
ganizează si C.C. al U.T.C., 
prin secția de resort. Ia oină 
(Frașin — Suceava) si tenis de 
masă (Tirgoviște) dotate eu 
„Cupa U.T.C. 
inițiativa organizării 
lor de la Constanta 
Humorului, cu peste 
elevi, președinți de 
sportive din liceele 
gradele : tabere ' cu 1 
instruire si în care, 
anii precedent!, sportul, 
diverse concursuri si competi
ții. va ocupa un loc dominant.

La această, scurtă prelată a 
vacanțer de vară, să consem
năm si faptul că la nivelul (u- 
iufdr Județelor si municipiului 
București șînt initiate acțiuni 
sportive de masă sub genericul 
„Daeiadei* si al Anultri Inter
national al Tineretului-, yalori- 
ficind baza materială existentă 
sau amenaftnd unele spatii de 
joacă si Sport, prin muncă vo
luntară,

Vafiiror elevilor din patria 
iloastră. o vacanță cit mai plă
cută si mai utilă, pe multiplele 
trasee pe care se vor afla...

„MARȘUL FACTORILOR

TIMIȘ — BIHOR 81-^80 (36—38). 
Derbyul zilei a oferit un meci 
foarte echilibrat. Timișoreneele, 
prea sigure de ele, au abordat 
meciul relaxat. în vreme ce ad
versarele tor au evoluat bine și 
au candius o bună perioadă de 
timtp. în min. 23, gazdele 
izbutit să egaleze : 43—43. 
urmat mânute întregi în 
conducerea a avut-o fiecare 
chiipă cu caîte un 
a fost extrem de 
un plus de șansă, 
venit selecționatei 
miș. Au marcat :
Cbepețan 6, Neusafaz _ ___
naru 6, V. Chepețan 14, Blîndul 
16, Stamin 26 pentru fcwingătoa
na. respectiv Casetti 14, Cutuș 10, 
Amlh&esei 2, ChvataJ 26, Miclău 
I, Csoka n, Oancea «. Arbitri : 
AL Guță și C. Dumltrache.

Clasament : 1-2. Timiș și Mu
reș < p 3-5. Bihor, București, 
Satu Mare 4 p, I. Bacău 3 p.

au 
Au 

care 
e- 

punct. Finalul 
disputat șl, cu 
victoria a re- 
jtjdețulud Ti- 

Catrina 11, R.
2, Grădi-

(f)

POȘTALI" Paul IOVAN

Stadionul tineretului din 
pitală s-a pregătit pentru a 
dul o nouă finală pe țară a 
dadei“ la spartul de masă: ,,Cupa 
U.T.C." la handbal feminin, ca
tegoria 14—19 ani. întrecerile, la 
care și-au anunțat participarea 
peste 100 de handbaliste din di
ferite localități ale țării, încep 
astăzi : dimineața meciurile voi 
avea loc între orele t și " * 
după-amiaza de la ora 
19,30.

Duminică, în ultima zi 
neului, iubitorii sportului 
acces permanent gratuit pe acest 
îndrăgit stadion — vor putea ur
mări partidele pentru ocuparea 
locurilor 7—1, 5—6, 3—4 șl 1—2. 
Vor fi, sîntem încredințați, două 
zile de frumoase întreceri, cu 
cele mai bune echipe de tinere 
la această categorie de vîrstâ.

Ca- 
găz- 
.Da-

13, iar
15 la

a tur- 
— cu

__ dotate
Să semnalăm și 

tabere- 
si Gura 

: 700 de
asociații 

de toate 
profil do 
ca si In 

prin

Printre competițiile .Daeiadei”, 
intrate In tradiție, care xe bucu
ră de la an Ia an de o tot mal 
largă participare, se numără ,) 
.Marțul factorilor poștali”, des
fășurat sub genericul .Daeiadei”. 
Este întrecerea acelor oameni, ti
neri și mal puțin tineri, care 
străbat zilnic kilometri întregi pe 
străzile orașelor și satelor, eu 
tolba la umăr, pentru a ne aduce 
mesaje și presa, oameni pe care 
îl salutăm șl ne salută cu prie
tenie.

.Marșul” a Început cu etape pe 
localități și, lată, cei mal vred
nici se lntHnesc mîine, dumini
că, la finala pe țară, care se va 
desfășura în Capitală.

După festivitatea de deschidere, 
care va avea loc la Stadionul 
tinerelului, la ora I, vor urma 
întrecerile, de la 1,30 la 11, pe 
un traseu în Jurul stadionului. 
Competitorii vor putea fi ur
măriți, astfel, de bucureștenil te
șiți la ceasurile dimineții, la 
plimbare, la șosea.

La ora 13 va avea 
tațea de premiere a 
lor, cărora 11 se vor 
plome ale .Daeiadei1. 
cupe și premii în materiale spor
tive.

loc festivi- 
dytigâtori- 
Inmina dl- 
, frumoase

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE CICLISM (J)
Buzbulas, Gb. Nefliu, C. Balint), 
campioană națională șl câștigă
toare a finalelor „Daeiadei”, 1. 
C.S.S. 1 (C. Ioniță, C. Dumitres
cu, s. Dine. N. Pătrașcu), 
Voința Arad (I,. Kovacs, 
Vlaga N. Boari. R. Vlasov).

Referitor la aceste probe, 
trebuie să remarcăm suc
cesul realizat In această zi de 
elevii priceputului antrenor Gh. 
Neagoe (două victorii : la indi
vidual,. prin L. Apostol, la Ju
niori mid, și pe echipe. Ia Ju
niori mari). De asemenea, pita 
modul cum au tras literalmente 
echipa după ei, s-au 
C. Gheorghiu șl 
(Votața), S. Dine și N. Pătxașcu 
(CjSJS. 1).

3. 
D.

Horațiu SIMA

30 IUNIE IMS
O NOUĂ TRAGERE EXCEP
ȚIONALĂ PRONOEXPRKS

FIECARE BILET — 
SA DE A OBȚINE :

• AUTOTURISME 
1300”, la ambele faze 
gerfl.

O SAN

„DACIA 
ale tra-

• IMPORTANTE SUME DE 
BANI.

• EXCURSII ÎN R JP. BUL
GARIA.

Se efectuează 7 extrageri în 
două faze, cu im total de 66 
Bjumere.

Se atribuite elștigurl 
pliantelor cu 3 numere 
sau 24 extrase.

ASTĂZI — ULTIMA 
PARTICIPARE.
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In etapa a cîoua a campionatului

[VOtUJII FRUMOASE AEE CĂIĂREȚI1 OR JUMORI
IAȘI, 23 (prin telefon). Pe fru

moasa bază hipică situată sub 
Dealul Cetățuii s-au desfășurat 
întrecerile celei de a doua eta
pe a Campionatului național de 
călărie (dresaj și obstacole), pen
tru juniori și fete. In fața nu
meroșilor spectatori au evoluat ti
neri călăreți de Ia Steaua, Dina
mo, Olimpia București, C.S.M. 
Lugoj, C.S.M. Sibiu, C.S.M. Cra
iova, C.S.M. Iași, Petrolul Plo
iești, Dumbrava Neamț ș.a. Cu 
toată vremea nefavorabilă, spor
tivii au oferit un spectacol a- 
tractiv, de un bun nivel, în mul
te dintre probe câștigătorul fiind 
desemnat abia în urma barajului, 
în prim-plan s-au aflat călăreții 
de la C.S.M. Lugoj (munca an
trenorului Cornel Ilin începe să 
dea tot mai mult roade), Steaua 
— învingătoare In extremis la 
echipe —, Olimpia, Petrolul, Di
namo, Dumbrava Neamț, celelalte 
asumîndu-și mai mult rolul de 
dut-sidere. De remarcat, de ase
menea. evoluțiile sportivilor Al
bert Mocanu (C.S.M. Lugoj). Al
bert Constantin (Petrolul). Ioana 
David (Dinamo), singurii care 
au reușit să termine parcursu

rile fără penalizare, precum și 
comportarea, din nou foarte bună, 
a Arinei Savu (Olimpia) la 
dresaj.

REZULTATE TEHNICE — DRE
SAJ : I. Arina Savu (Olimpia) 
cu Muscat 531 p, 2. Titel Rădu- 
canu (Steaua) cu Lorrando 533 
p, 3. Ioana Rusu (Steaua) cu Bu
jor 502 p ; OBSTACOLE : juniori 
13 ani — 1. Albert Mocanu (C.S.M. 
Lugoj) cu Pamela 0 p, 2. Irina 
Marian (Olimpia) cu Gruia 13 p 
— după baraj, 3. Eugen Lazăr 
(C.S.M. Lugoj) cu Papu 4 p ; 
juniori 18 ani — 1. Albert Con
stantin (Petrolul) cu Mult Iubit 
0 p, 2. Claudiu Gheorghe (Steaua) 
cu Socor 3 p, 3. Titel 'Răd-ucanu 
(Steaua) cu Fîdelio 4 p ; fete — 
1. Ioana David (Dinamo) cu Bi
horean 6 p, 2. Mariana Moisei 
(Steaua) cu Melodia 4 p (46,9), 

3. Eugenia Șoldan (Dumbrava 
Neamț) 4 p (47,8) ; echipe — 1. 
Steaua (Dan Ciobotar cu Nod, 
Titel Răducanu cu Sadic, Clau
diu Gheorghe cu Socor) 0 p, 2. 
C.S.M. Lugoj 4 p (61,4 s), 3. Pe
trolul Ploiești 4 p (66.8 s) — d.b.

AL. NOUR, coresp.

Niinc, la ErAila PUNCT FINAL ÎN CAMPIONATUL

DE DIRT-TRACK PE ECHIPE
• Ajuns ia a 4-a etapă. Cam

pionatul republican de dirt-track 
pe echipe își va derula, miine, 
ultimele secvențe, pe pesta Sta
dionului munfclipal din Brăila. 
Participă, concurenți de la Steaua, 
Metalul București, I.P.A. Sibiu 
șl C.S. Brăila. Primul start se 
va da la ora 10. In deschidere 
se vor decfăcyura. de La ora 9, 
ta trecerile -Cupei speranțelor**.
• întrecerile. Campionatului re

publican de viteză Li motociclism 
vor continua., duminică, eu etapa 
a 3-a, programată pe un traseu 
în centrul municipiului Drobeta 
Tr. Severin. In program figu
rează șapte clase, la care și-au 
anunțat participarea alergători 
din București, Oradea, Sibiu, Ti
mișoara, Reșița, Cîmpina, Zăr- 
nești și alte centre moto. Con- 
cunsufl va Începe la ora 10.

Turneul 4c promovare in Divizia „A" 4c rugDij

PATRU ECHIPE ÎN DISPUTA PENTRU DOUĂ LOCURI...
Ptqî eșecul Cpuțin scontat) aJ 

Ccnsr.ruc-.onMui Constanța, to 
turneul de promovare în Divizia 
-A" de rugby, in întrecere au 
3Q2i râma* doar patru echipe. 
Ele !șî vor disputa, duminică, di- 
m-neața. pe stadionul din „Par
cul Cop-IuXii-, cele două locuri 
to prrruM «salar. al rugtoyuJui 
soacru.

în prisnut meci, de la ora 8,3C 
— Rapid București va înfiknl for- 
mxn LA-M.T. Oradea, invkngă- 
toarea Constrjctocuiui Constanta.

Ruigbyștii bucunestend., mai rutd- 
nați, de mai multe ori to prima 
divizie, pornesc fa vor iți. Orrăde- 

s-au arătat a fi, însă, jucă
tori foarte tenace, puternici pe 
înaintare, adepți totodată ei ae- 
țtomlor ofensive, tocit nu este 
exdtuisă o nouă surpriză !

în continiuaire, de Ia ora 10, 
Dunărea Giurgiu va juca cu Lo
comotiva Pașcani. Și în acest 
caz. plusul de experiență ai nig- 
byștilor din Giurgiu îi recoman
dă ca avtod prima sansă.

ORALELE DE LUPTE
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Roșu, to
nii hirxâ- 
D. G^r- 

îcu4 cLar 
i Gheor- 
-a depă- 
odor Va- 
a cĂruia 
-e de 11-

fcbx Felea, realiza i to rundul 
te±l în dudul cu Iovan lanov- 
«fcl (Jugoslavia), prto superlwl- 
wte aetâ : 13—9. O apla-udată e- 

a avut. In limitate catego
riei C Xg. Viorel Andraș. in 
campania canadianului Mike Sal- 
Rvaa. Luîr.d un avantaj a preda- 
bfi <5—0 ta finele primei repri
se, taptâtorul român s-a impus 
•I te cor tine are. majortod scorul 
Dka< Ia >—• cînd gongul a antum- 
îat încheierea acestei frumoase 
partide. Numai i:4S min. i-au 
tneixrit hri Traian Marinescu, la 
aceeași categorie, pentru a-1 în
vinge prin superioritate (13—4» 
pe Saidi Abduranov.
La kg**, talentatul nostru... 
Xirior Oetavian Tenț a realizat 
un meri de mare luptă to fața 
baSganAd Ludmil Isaev. După 
ce s-a distanțat eu 4—0, T«r4 a 
fost surprins la parter“ cu o 
«ritl de atacuri q^re i-au permis 
adversarului să egaleze și chiar 
Kă ia conducerea (5—4). Pentru 
puțin timp, însă, pentru că fină- 
rul nostru luptător a pumetat din 
nou : 7—5. la încheierea primei 
reprize. în cea de a doua, Luptă
torul bulgar revine (7—(k 7—7), 
dar^nu poate face față finiștritoi

viguros al sportivului nostru, 
care Încheie meciul cu ict—-7. Și 
tot la ,.88 kg“, Adrian Cuculea 
obține o rapidă victorie prin tuș 
(min. 2:25) în întîtoirea susținută 
cu iugoslavul Kwetco Stoianovr- 
ski.

După-amâază — o frumoasă 
festivitate de deschidere a com
petiției la care au participat iup- 
tătarii echipelor din : Bulgaria, 
Canada, Finlanda, BLD. Germană, 
R.F. Germania. Grecia, Iugosla
via, Polonia, Ungaria, U.R.S.S. ți 
România. Apoi au conttauat în
trecerile. lată căteva rezultate : 
greeo-romane: cat. 90 kg; Bie Ma
tei b- dese. Roman Mes>liwie.r (Polo
nia) ; Cristian ATbuț b.p. Marko 
Satrkanskl (Iugoslavia) ; cat. 106 
kg : VasiJe Andrei b. tuș Miros
lav Hulboy (R.F. Germania) ; Ion 
Stigneî b.p. WladăsLav Kokowiez 
(Tugoslaviîa) ; cat. 130 kg : Adrian 
Alton te b.p. Ghiiorghi Slavov 
(Bulgaria) ; „libere** : cat. 90 kg: 
Ion Ivanov b.p. Peter Bonacerie 
(Canada) ; cat. 100 kg : Petrișor 
Cruceanu p.t. Uwe Neupert 
CR.D. Germană) ; Dewis Clark 
(Canada) b.p. Petio Maședonov 
(Bulgaria) : cat. 130 kg : Andrei 
Tankb p.p. Mladen Dangcv (iBul- 
giarto).

întrecerile cotnfinuă astăzi de 
la orele 9,30 și 16, iar mâine de 
la ora W (finalele).

lua u 
pe fofie 
re. Chiar 
orii. 48 
oria hri

F0RHAȚ1A 6. TăNASE

PERrORMERĂ REENIVNIl

N. DUMITRESCU III (antrenor emerit):

| „CUM POȚI PREDA VIOARA
I DACĂ N-AI ClNTAT LA VIOARĂ ?“

IKe-a vizitat Ia redacție an
trenorul emerit Nicolae Dumi
trescu, eel care, ne vremea 

Icînd juca extremă stingă la 
U.T.A. si la echipa națională, 
avea un III după numele de I familie. Am început, de îndată, 
o discuție ne teme actuale si 
în primul rînd pe tema condi
ției actuale a antrenorului de 

| fotbal.

— Te-ai retras cam de mult, 
INieule. cind opinia publică fot

balistică era convinsă că mai 
ai un cuvînt de spus.

I 
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G. Tănase, campionul anului 
1984, a reușit din nou, in reu
niunea de miercuri, trei victorii, 
cu care și-a consolidat poziția 
de lider al celor două clasa
mente, dintre pensionarii săi im
presionând Recrut, care prin ori
ginea și qonforipația sa se anun
ța Unul dintre concurenții der- 
byulul din anul viitor. Celelalte 
două victorii au fost obținute de 
Surina, o frumoasă fiică a Su- 
vanei, și Deda, energic susținută 
In lupta finală de tînărul O. Du
mitru, din zi în zi mai bun. Prin
cipala cursă a zilei a revenit lui 
Rovin, elevul lui T. Marinescu, 
prin noul record realizat (1:27,6/ 
km), devenind «i el un concu
rent al apropiatului oerby. Suav, 
prezentat în mare forna#^și con
dus cu precizie de R. a
realizat un nou succ» 
dată surpriza Zilei. 
progresul de formă 
reușit un nou record Drir^reușit un nou record Drj^ 
victorie din acest eJ
asemenea in mare ^ă, / * <?e 

rea-

lizat și ea un nou record și, cu 
prețul ultimului efort, a rușit 
victoria la fotografie, S. lonescu 
susținînd-o pînă la pot ou, deși 
succesul ei era Ia un moment dat 
compromis.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
1:1. Surina (Tănase) 1:54,1» 2. 
Festiva. Cota : cîșt. 1. Cursa a 
II-a : 1. Recrut (Tănase) 1:32,8,
2. Sadlna. Cota : dșt. 2, ev. 5.
Cursa a m-a î 1. Suav (Costi- 
că) 1:30,6, 2. Secret, 3. Negruț. 
Cota : cișt. 8, ev. 64, ord. triplă 
1284. Cursa a lV-a : 1. Rovin (C. 
Iorga) 1:27,6, 2. sativa, ‘ —
celent. Cota : cîșt. 2,40, 
ord. triplă 266, triplu n, 
410. Cursa a V-a : î. 
(Toduță) 1:32,2, 2. Odolîn, 
beta. Cota : eîșt. 3, ev. 
triplă 232. Cursa a Vl-a : 
(O. Dumitru) 1:35,1» 2.
3. Vitamina. Cota : cîșt. 5, ev.
ord. triplă 646. ~ ’
1. Laveta (S. lonescu) 1:36,7,

fcpd. Cota : eîșt. 5, ev. 20, ord.

3. Ex- 
ev. 46, 
m, IV 

Samaila
3. Dro-
6, ord.
1. Deda 
Ruibist, 

5, 
Cursa a VH-a :

A. MOSCU

2.
6.

I
I
I
I
I
I
I
I

— M-am retras, cu mare pă
rere de rău. în momentul in 
care am considerat că rolul 
antrenorului in triunghiul con
ducător de club-antrenor-ju- 
cător s-a redus nepermis, antre
norul fiind la discreția celor
lalte două unghiuri. Cu alte 
cuvinte, m-am retras în mo
mentul in eare antrenorul a 
început să fie manipulat de 
jucători, sub privirile îngădui
toare ale conducătorilor de clu
buri si asociații.

— Ce zici de masivele înlo
cuiri de antrenori din ultima 
vreme 7

— Ele nu fac decit să con
firme ceea ce spun ! Aud că 
s-a ajuns la 14 înlocuiri. Cred 
că în materia asia deținem un 
adevărat record mondial.

— Se vorbește mult, in ulti
ma vreme. despre practica 
dăunătoare a .ungerii* unor 
antrenori direct de pe gazon. 
Azi jucător, miine antrenor, 
uneori antrenor si jucător.

— Problema e mai complexă. 
Meseria noastră e diferită de 
cea a inginerului, de nildă. 
care face cinci ani de teorie 
și - apoi încep? practica, 
învățînd enorm de Ia maiștri, 
Ea noi. antrenorul începe — 
sau trebuie să înceapă — eu 
practica sa de jucător. Eu nu 
văd cum o echipă de Divizia 
A poate fi condusă de un an
trenor care nu a jucat în Di
vizia A... Calitatea de jucător 
de Divizia A reprezintă jumă

tate din capacitatea tehnică a 
antrenorului de Divizia A. E 
o acumulare imposibil de re
alizat altfel, tn cealaltă jumă
tate intră pregătirea teoretică, 
perfecționarea pedagogică, no
țiunile de metodică, cunoștin
țele de medicină, de fiziologie, 
toate indispensabile...

— Deci, fostul jucător este 
o jumătate de antrenor, plus 
procentele de auto-instruire ne 
care le dobîndeste Să înțelegem 
că teoreticianul „tobă de car
te* nu mai poate adăuga nimic 
dacă nu a fost si jucător de 
Divizia A ?

— Exact cum spui, pentru că 
tn fotbal există momente cind 
totul fierbe, mai ales in ves
tiar. intr-un moment foarte 
greu pentru echipă. Atunci nu 
poți vorbi din cărți ! Stau și 
mă întreb : cum poți preda 
vioara dacă n-ai cintat la vioa
ră ? Dar mai e ceva. Un an
trenor care nu a jucat fotbal, 
odată si odată, intr-un mo
ment greu, va auzi un miriii 
prin coltul vestiarului : „Ascul
tă. Gică, dar ăsta unde a ju
cat fotbal ?* De acord, nu e 
frumos. Dar e adevărat...

— Ce zici de campionat ?
— Slab, moale, cu foarte pu

ține excepții. Prea multe jocuri 
„la prietenie*. Pe vremea Iui 
Apolzan. a Iui Petschovschi. a 
lui Drldea. jucătorii erau prie
teni in afara terenului si „duș
mani* pe gazon. Azi ar fi in
vers. Nu știu dacă e chiar așa 
sută Ia sută, dar ceva adevăr 
e...

— Si echipa națională ?
— A obținut rezultate peste 

ceea ce ii oferă campionatul. 
Lucescu descinde din Angelo, 
in sensul echilibrului. Ei joacă 
în funcție de evaluarea poten
țialului nostru real. Sigur că 
și eu. din fața micului ecran, 
parcă as vrea ceva mai mult 
risc, mai mult spirit ofensiv. 
Din păcate, multe din me
ciurile in care s-a riscat cu 
ani in urmă s-au încheiat cu

catastrofe. Cred că diminuarea 
spiritului ofensiv se datorează 
si retragerii Iui Balacs. Cu Bă
lăci s-au jucat frumoase me
ciuri ofensive cu Italia si cu 
Suedia, mai ales în prima re
priză. Dar un Bălăci nu se 
naște in fiecare an.

— Ce zici de Hagi ?
— Un mare talent. Aș în

drăzni să spun că Bagi, dacă 
va munci si va fi serios oină 
Ia capăt — ceea ce este foarte, 
foarte important ! — va putea 
fi un jucător chiar mai util 
decit Dobrin. care a fost in 
primul rînd un fotbalist care 
a îneîniat.

— Cum vezi creșterea valorii 
campionatului ?

— Nu prin reducerea suma
rului de echipe. Prin promova
rea competența a noi jucători.

— Există oare ?
— Există. Un Belodedici a 

făcut peste noapte saltul de Ia 
„C“ la „A“. Si ca el sini multi. 
Dar. pentru asta, observatorii 
federali nu trebuie să se tină 
de coada arbitrului, ei să cu
treiere orășelele și satele, chiar 
în dimineața jocurilor de A.

— Ne calificăm ?
— Nu știu. Dar sper să re

edităm cu Finlanda si Irlanda 
meciurile cu Suedia și Italia.

Ioan CHIRILÂ

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
O Meci intre divizionarele „C“ 

CJS.M. Borzești și Mecanica Vas
lui, lin timp ce faza se desfășura 
te aflită parte a terenului, Postă
varii CC^JML. Borzești) l-a lovit 
afit de puternic cu pumnufl în 
pdinA față pe utn jucător al oas
peților, tocit acesta a trebuit să 
fie ir temaț în spital. Comisia de 
dîscipadină l-a suspendat pe Pos
tăvarii pe un au, oWgtodu-4 ți 
la plata cthelituieililor de spitali
zare a jucătaruflud pe cane l-a 
accddentsk Dar s-air fi cuvenit 
ca onorata conducere a lui 
CJ8JW., Borzești s-o ia toatotea 
Oomdjsâei. de disciplină. s^metio- 
ntod pe autorul acestui act hull-

ganAc, cane pune sub semmuil în
trebării presanta lui pe un te
rm de totbaiL Din păcate, ea a 
preferat poziția Iui „n-aude, nu 
vede**, tnoercfaid să mușamalizeze 
această faiptă reprobabilă 1
• La poibul opus — ai corec- 

tituddnii și RESPONSABILITĂȚII 
— s-a situat 4n schimb, Mircea 
Barbu, detegatul divizionarei „B“ 
Chindca Tîrnăveni. Un jucător 
al acestei formații, Mateffi, l-a 
kwtt cu capul pe un fotbalist 
de la Gaz metan Mediaș. Depar
te de a-1 apăra pe Mateffi, de- 
legatul echipei ddn Ttanăveni a 
cerut sancțioaiaTea exemplară • 
•cestuia. 91 Mateffi, dublu reci-

divdst, a primit sancțiunea pe 
care o merita : 10 etape de sus
pendare. De altfel, Chimica Tîr
năveni — după cum a afirmat 
Mircea Barbu — nici mi are 
nevoie de astfel de jucători I 
Iată un subiect de meditație pen
tru muilți conducători de echipa 
de fotbal.
• Comisia de disciplină urma 

să ia în discuție, eăptămtoa a- 
ceaeta, și cele două e&mtoări din 
finala „Cupei României*, aie lud 
Idmescu șl Tilihoi. La rugămin
tea Universității Craiova, care la 
ona aceea convocase o ședință 
pe această temă, Comisia a amf- 
nat discutarea abaterilor lud Iri- 
mescu și Tilihoi pentru joia vi
itoare când vor fi cutnoseule fi 
©oncluzttile dbubului craiovean.

Jack BERARIU I

I
i
i
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PROGRAMUL Șl ARBITRII ULTIMEI ETAPE (de mune) A DIVIZIEI „B-
Seria i : Umrea DimanK) Foc

șani — F.C.M. Progresul Brăila: 
A. Cuzmanovici (Beșița), Oțetul 
Galați — A.S. MiacM : A. Mlțaru 
(Bm. Vtteea). OMmpla Rm. Să
rat — Metalul Blopeni : C. Blt- 
lan (Cnalova), Chimia Fălticeni — 
Partizanul Bacău : J. Grama 
(Bucuaiești), Prahova CJS.U. Plo
iești — Metalul MiangaHa : V. Tl- 
torov tDrobeta Tr. Severin). 
FEPA "M Bîrtad — Petrolul Plo
iești ; I. Tăxcan (IReghln), F.C. 
Constanța '— C.S.M. Suceava : 
V. Angheloiu ©București), CF.R. 
Pașcani — C.S. Botoșani; N. Voi- 
nea (București), Ceahlăul P. 
Neamț — Dunărea C.S.U. Galați : 
M. ConsCanUneseu fBucureșt).

SERIA A D-a : Unirea Alexan
dria — FrogrestiH Vulcan Bucu
rești : A. Porumboiu (VatSlui), 
Chinatea Ttaiăweml — Șoimii 
IJP.A. Sibiu : D. Buciumau CT1- 
mlșoara), Mecanică fină Steaua 
București — Flacăra Auitomr». Mo

roii : S. Rotăxăscu (Iași) — sta- 
drareul Mecanilcă fină, Gaz metan 
Mediaș — Metalul București ; V. 
Antohi (Iași), Autobuzul Bucu
rești — Carpați Mîrșa : E. Se- 
racin ClUmdșoara) — stadionul 
Autobuzul, C.S. Tîrgoviște — Mi
nerul Motru : N. Georgescu 
(JBuzău), Tractorul Brașov — Au
tomatica București : T. Demian 
CZalău). CJS.M. Drobeta Tr. Se
verin — I.P.A. Aluminiu Slatina: 
M. Axente (Arad), Dinamo Vic
toria București — IMASA sr. 
Gheorghe : L. Jakab (Ciuj-Nasio- 
ca) — stadionul Dinamo.

SERIA A m-a ; Strungul Arad 
— Armătura Zalău : L. Frunză 
(Sibiu). ,U“ CJuJ-Napoca — Mu
reșul Explorări Deva : B. Matei 
{București), Minerul Cavnic — 
Aurul Brad : M. Doncea (Bucu
rești), Gloria Reșița — CJH. 
Timișoara : Fl. Popescu CHo- 
iești), Avlntul Reghin — Ind. Ktr- 
met C. Turzai ; V. Banu (Plo

iești), Olimpia Satu Maire — Glo
ria Bistrița ; C. Gheorghe (Su
ceava), Metalurgistul Cugir — 
C.S.M. Reșița: M, Stănescu 
(Iași), Sticla Arieșui Turda — 
F.CJU. U.T. Arad : M. Cică
(București), Unirea Alba Iulia — 
Minerul DupenL : M. Nicolau 
(Bacău).

Partidele din seriile I și a IH-a 
vor Începe la ora 11» iar cele din 
seria a H-a la ara 17.

ÎN ZILELE de 29 iunie, 
1 și 2 Iulie, pe terenul II 
din parcul sportiv Dina
mo, Intre orele ÎS—18, au 
loc finalele campionatelor 
școlare la fotbal pentru e- 
chipele campioane ale sec
toarelor din municipiul 
București.

• ASTA ZI este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletetor la 
tragerea EXCEPȚIONALA LOTO 
came va avea Joc miine, dumi
nică 3® iunie, in București, în 
sala dubUtal din str. Doamnei 
nir. 2, eu începere de la ora lfl. 
La această tragere, la care se 
efectuează, v extrageri- în două 
faze, cu un total de 66 numere 
(cu extrageri „legate"), parti-e:- 
panților K se oferă noi posibi
lități de a Intra în posesia unor 
importante câștiguri în autoturis
me „DACIA 1300", mari sume de 
bani, precum și excursii in R.P. 
Bulgaria. De reținut că se poate 
câștiga și ea 3- numere din 18 
sau 24 extrase. Nu pierdeți prile-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
juă șl jurați din ttmp numerele 
alese de dv. 1

® TOT P1NĂ ASTA-SEARA, la 
orele obișnuite de închidere, se 
depun și buletinele pentru con
cursul PRONOSPORT de miine, 
duminică M iunie, eare cuprinde 
cele mal interesante meciuri ale 
ultimei etape din Divizia ,3". 
Dar iată programul acestui con
curs : 1. Unirea D. Focșani — 
F.C.M. Brăila ; 2. Prahova Plo
iești — Metalul Mangalia ; 3.
FEPA T4 Bîrtad — Petrolul ; 4. 
F.C. Constanța —- C.S.M. Su
ceava ; 5. Ceahlăul P. Neamț — 
Dunărea Galați ; 6. Chimica Tlr-

năveni — Șoimii IPA Sibiu ; 7. 
Gaz metan Mediaș — Metalul 
București ; 8. Tractorul Brașov 
— Automatica București ; 9.
C.S.M. Drobeta T. Severin — A- 
luminiu Slatina ; K Strungul 
Arad — Armătura Zalău ; 11.
Olimpia S. Mare — Gloria Bis
trița ; 12. Metalurgistul Cu-
gir — C.S.M. Reșița ; 13. Sticla 
Arieșul Turda — F.C.M. U.T.A.

I
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO BIN 28 
IUNIE 1985. Extragerea I : 
78 41 13 57 89 65 32 30 36 ; 
Extragerea a II-a : 63 12 27 
72 49 17 35 64 66. Fond da 
cîștiguri : 816.798 lei.



VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
IN UNITATI ECONOMICE

DIN JUDEJUL GORJ
(Urmare din pag. 1)

ceasta zonă. Au luat parte, da 
asemenea, membri al biroului 
Comitetului județean Gorj al 
P.C.R., precum si membri ai 
conducerilor ministerelor mi
nelor. geologiei, energiei elec
trice. industriei construcțiilor 
de mașini, construcțiilor indus
triale. transporturilor Si teleco
municațiilor.

In încheierea analizei tova
rășul Nicolae Ceausescu a ce
rut ministerului de 
conducerii celor două 
te să elaboreze, in 
scurt timp. împreună 
lalte ministere economice 
care colaborează industria mi
nieră. un program complet de 
măsuri, care să asigure rezol
varea tuturor problemelor din 
această importantă ramură in
dustrială, legale de calitatea u- 
tilajelor. de îmbunătățirea 
transportului, folosindu-se pe 
scară mai largă transportul fe
roviar, de creșterea întregii e- 
fieiențe economice a activității 
miniere.

Elicopterul prezidențial a ate
rizat, apoi, pe platforma indus
trială din nord-eslul municipiu
lui Tg. Jiu. unde, in anii de 
neasemuite împliniri ai „Epocii 
Ceaușescu", s-au înălțat 
derne unități economice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost intîmpinat cu aceleași 
sentimente de aleasă stimă și 
dragoste.

La întreprinderea de masini- 
unelte pentru presare-forjare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost informat despre felul în care 
sînt transpuse în viață indi
cațiile primite cu prilejul vizitei 
sale precedente, privind diver
sificarea programelor de fabri
cație. asimilarea unor 
cu înalte performante 
economice. solicitate 
nomia națională și la

Felicitind harnicul 
de muncă al întreprinderii pen
tru bunele rezultate obținute, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerat c* fie mobilizate efortu
rile pentru trecerea la produ
cerea unor prese de forță 
mal mare, pentru fabricarea u- 
uor mașini unelte de înaltă 
tehnicitate si complexitate, la 
nivelul realizărilor de virf e- 
xistente pe plan mondial in 
acest domeniu.

tn continuare, a fost vizita
tă întreprinderea de utilaj mi
nier. cea mai tînără unitate 
industrială a județului.

Mulțumind 
$i ajutorul 
angajat să 
re pentru 
xemplară. 
sarcinilor pe anul 
pentru pregătirea 
toare a producției

resort si 
combina- 
cel mai 
cu cele- 

cu

mo-

produse 
tchnico- 
de ccfl- 
export. 

colectiv

pentru indicații 
primit, gazdele s-au 

acționeze cu hotărî - 
Înfăptuirea lor e- 
Dentru realizarea 

in curs și 
corespunză- 
anului vi

itor, contribuind astfel la o 
mai bună dotare tehnică a 
unităților carbonifere din bazi
nele Olteniei.

Vizita secretarului general al 
partidului in aceste unități in
dustriale a luat sfîrșit în ace
eași atmosferă de puternic en-* 
tuziasm.

★
Un moment deosebit al vizi

tei de lucru efectuate de to
varășul Nicolae Ceaușescu in

județul Gorj l-a constituit ma
rea adunare populară desfășu
rată l* Rovlnari.

Și-an dat întîlnlre aid peste 
60 OM de oameni ai muncii din 
municipiul Tg. Jiu, din orașe
le Motru. Rovlnari. Tg. Cărbu- 
neștl. Ti eleni, Novaci, de pe 
platformele industriale Tureenl, 
Turburea, St oină, 
le învecinate.

La aterizarea 
prezidențial pe 
fața combinatului minier Ro- 
vinari, unde a avut loc impre
sionanta adunare populară, 
secretarul general al partidu
lui a fost salutat eu deosebită 
căldură, p&rlicipantil exprimîn- 
du-și eu entuziasm deplina sa
tisfacție pentru noua tatilnire 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Marea adunare populară a 
fost deschisă de tovarășul Du
mitru Alecu, prim secretar al 
Comitetului județean Gorj al 
P.C.R.

Dind glas dorinței unanime 
a participanților, a tuturor oa
menilor muncii gorjenl, primul 
secretar al comitetului jude
țean de partid a adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu 
rugămintea de a lua cuvintul 
la adunarea populară.

Intîmpinat cu urale ți ovații, 
ia cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general 
al Partidului Comunist Romcfri, 
președintele Republicii Socia
liste România.

Cuvîntarea 
partidului și 
fost urmărită 
subliniată in 
cu urale și ovații, eei prezenti 
manifestindu-si hotărirea fer
mă de a înfăptui neabătut 
indicațiile secretarului general 
al partidului, de a munci cu 
devotament si dărnire pentru 
îndeplinirea in cele mai bune 
condiții a sarcinilor de plan pe 
acest an si pe întregul cincinal, 
pentru Înfăptuirea exemplară a 
obiectivelor stabilite 
de-al XIII-lea Congres 
dulăi.

Adunarea ia sfîrșit 
atmosferă entuziastă, de alea
să sărbătoare. Participant!! a- 
olaudă si 
scandează 
partidului 
general.

O gardă alcătuită din ostasi 
ai forțelor armate, membri ai 
gărzilor patriotice și al forma
țiunilor de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei 
prezintă onorul. Se intonează 
Imnul de Stat al Republicii So
cialiste România.

Un grup de pionieri si șoimi 
ai patriei oferă tovarășului 
Nicolae Ceausescu, ca bucurie 
și emoție, frumoase buchete'de 
flori. Evoluția unor ansam
bluri artistice întregește aceas
tă atmosferă sărbătorească. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invitat să se prindă in 
marea horă ce s-a închegat în 
mod spontan, simbol al unită
ții de nezdruncinat a poporu
lui în jurul partidului, a! 
secretarului său general.

în aplauzele și uratele celor 
prezenti. elicopterul preziden
ția! a decolat îndreptîndu-se 
spre București.

din comune-

elicopterului 
platoul din

conducătorului 
statului nostru a 
cu viu interes si 
repetate rînduri

de cel 
al parti-

intr-o

ovaționează îndelung, 
din nou numele 

si a! secretarului său

TURNEUL DE HANDBAL (f) DE LA VARNA
VARNA. z8 (prin telefon). Al 

treilea meci susținut de echipa 
României, de data aceasta ta 
compania reprezentativei Uniu
nii Sovietice, a fost răsplătit cu 
aplauze meritate datorită cali
tății jocului. Din păcate, așa cum 
s-a intimplat și tn partida ou 
echipa R.D. Germane, handba
listele noastre au cedat în final 
o partidă pe care puteau s-o 
cîștige Rezultatul Întrecerii : 
U.R.S.S. — ROMANIA 85—21 
(9—12) Dacă pînă ta min. 14, 

handbalistele române au condus 
doar eu cîte un gol (5—4 In 
min. 12 și 5—5 in min. 13). plnă 
la sfîrșitul primei reprize ele au 
condus de trei ori ou cite trei 
puncte (9—6 min. 19. .10—7 ta 
min. 21 și 11—8 ta min. 25) și 
o dată cu patru goluri (12—8 In 
mm 27)! o scurtă relaxare a 
româncelor la Începutul reprizei 
seounde a permis elevelor an
trenorului Igor Turcin să egale
ze : 12—12 in min. 34, pentru ca 
din nou echipa României să 
pună stăpînlre pe situație (15—13 
în mln. 39 și 17—14 ta mln. 44), 
prtntr-o apărare avansată, sin
gura soluție împotriva atacului 
incisiv a! handbalistelor sovietice.

|turnee de șah
5? INTERZONALUL FEMININ.

După șase runde și disputarea 
partidelor Întrerupte. In tur- 
neul de la Jdeznovodsk in frun- 

Șî tea clasamentului se află Svet- 
lana Metveeva (U.R.S.S.) cu 

g 4,5 p, urmată de Margareta 
g Mureșan (România), Maria Li
ft tinskaia (U.R.S.S.) si Giovan- 
g na Arbunid (Chile) cu câte 4 p. 
g Rezultate din partidele intre- 

rupte : Mureșan — Kadilkar 
g 1—0 j Matveeva — Gaprindaș- 
g viii 1—0 j Guriell — Zalțeva 
^remiză; Kadilkar — Ivanca

1—0 ; Lebel — Arbunici renii - 
g ză ; Matveeva — Lltinskaia

8—1; Ivanca — Hojberg re- 
g miză.

TROFEUL „SOMEȘ 
’85*. Cea de-a 8-a ediție a 
tradiționalului turneu Interna
țional de șah de la Satu Mare 
dotat cu trofeul „Someș*. a 
revenit campionului național, 
maestrul F.I.D.E.. Sergiu 
Grunberg, care a dominat au
toritar întrecerea (7 partide 
cîștigate. 5 remize, o înfringe- 
re). Concursul prilejuiește un 
frumos succes șl Iul Monel 
Trațatovld, ocupantul locului 
secund, la egalitate cu maes
trul iugoslav S. Cvetkovîel. 
dar cu un coeficient Sonae- 
born-Berger superior. în ulti
ma rundă s-au Înregistrat re
zultatele : Ștefanov — Ohoțnik 
1—0, Kertesz — Trataiovici 
0—1, Jaafar — Mezarog 6—1, 
Otham — Biro 0—1, Osterman 
— Lengyel, Cvetkoviei — 
Grunberg, Ilijin — Rajcevici 
remize. Clasamentul final : L 
S. GrUnberg 9*/i p (din 13 po
sibile), 2—3. M. Trataiovici. 5. 
Cvetkovîel (Iugoslavia) 8 p 
4—9. M. Rajcevici (Iugoslavia), 
P. Ștefanov, S. Biro, R. Oster
man (Iugoslavia). V. Ohotnik 

g (U.R.S.S.), A, Mezaros (Unga- 
g ria) 7*/J p (în ordinea cocf 

S.B.), 10. N. Ilijin 6'/, p, 11. A 
g Kertesz 6 p, 12. Fr. Lengyel

g • CAMPIONUL R< 
g SERGIU GRUNBERG, 
g TIGAT TROFEUL 
g - -

i
I.

I

I

Kertesz 6 p, 12. Fr. Lengyel 
5 p, 13. A. B. Otham l1/, p. 
14. M. B. Jaafar (ambii Libia) 
1 p. Concursul a fost condus 
cu competentă de arbitrul In
ternațional Matei Anghei.

• TAPOLCA. în runda
9-a a turneului LZ___ "___
feminin, care se desfășoară la 
Tajx>lca (Ungaria), au fost in- 

Szalay
Ș man î-3), Madl —~ Heintze 
ă 1—0, Mirra — Polihroniade 
g Karakas — Szmacinska și Al- 
g buleț — Jahn remiză. în cla- 
g sament conduc SZMACINSKA

ainternațional
registrate rezultatele : 

g — Farago 0—1, Pinter

g și MIRRA cu cite p 8. urm:- 
g te de Madl. Heintze și Jahn 
ă 5*/i P, Jlcman 5 p. rolihronia- 
§ de 4'/, p etc.
I ’ ---------

Jicnaan 5 p. Polihronia-

I
Ig

• LA BUGOJNO 
via), după 11 runde. 
VUKICI și LANCZ _
7 p. urmați de Adamski 6*/, p.

(Iugosla- 
conduc 

cu cite

HiNAULT A DOMINAT
ETAPA PROLOG

A TURULUI FRANJEI

NOI SUCCESE INTERNAȚIONALE 
ALE ATLEȚILOR ROMÂNI

• In puternicul concurs Inter
național de la Oslo, Doina Me- 
linlc a clștigaț de o manieră ca
tegorică proba de 1500 metri, in 
3:59,88 — a doua performanță 
mondială a anului, nou record 
național (looul 3 : Ruth Wlsockt, 
S.U.A.). 4:06,18 1). și Petra Dră- 
goescu a avut o comportare re
marcabilă, clastadu-M pe locul 
trei la 800 metri, tn 1:45,«7, de 
asemenea, nou record national 
(1. Johny Gray. S.U.A., 1:45,03). 
tn același concura, marocanul 
Said Aouita a clștigaț proba de 
5 000 metri. In 13:04 51. a doua 
performanță mondială a sezonu
lui, tar Steve cram (Marea Bri
tanici s-a Impus la 1 500 metri 
ta 3:81.84.

* Tradiționala reuniune atle
tic* „ziua olimpică*, organizat* 
ta Bertta, a reuni* o seamă de

sportivi de valoare din mai multe 
țări. Proba da 110 m.g. a tos» 
câștigată de românul Liviu Giur- 
gian ta 13,61, nou reoord națio
nal (X Naumann, R.D.G., 13,89), 
care obține astfel o frumoasă 
victorie internațională. Bine s-a 
comportat și Mihaela Pogăceanu, 
locul 3, cu 12,95 la 100 m.g. (L 
Oschkenat, R.D.G., 12,83). Alto
rezultate. Bărbați : 100 m : Bring- 
mann (R.D.GJ 1041, X Emmel- 
mann (R.D.G.) 10,33 ; 400 m : L 
Schonlebe (R.D.G.) 45,49 ; greu
tate t L Beyer (R.D.G.) 21,29 : L 
Timmerman (R.D.G.) 21,16. Fe
mei : 100 m:: 1. Marita Koc'
(R.D.G.) U,U (3 Marties Oelsr 
G»br. R.D.G. : 11,17) ; suliță : 
Petra Felke (R.D.G.) 74,90 
lungime : 1. Helke Drech
(R.D.G.) 6.89 m : 800 m : i. rtud* 
KOrner-Ullrieh (R.D.G.) 1:59,r.

C.M. Șl C.E. DE HALTERE (j)
(Urmare din pag. I)

II) și la stilul smuls: 1074 kg 
(v.r. 105 kg). Al doilea medaliat 
este Victor Roșu de la CJ3. 
Olimpia București (născut la 
2 noiembrie 1967 la București). 
El a reușit la cat. pană (60 kg) 
un rezultat bun la totalul celor 
două stiluri : 262,5 kg. Iată re
zultatele la primele categorii: 
MUSCA (52 kg) : 1. E. Merke- 
bov (Bulgaria) 232,5 kg (100 ; 
1324). 1 J. Byungwan (R.P.D. 
Coreeană) 225 kg (97.5 ; 127.5)

3. F. Bergk (R.D. Germană) 
2174 kg (95 ; 122.5). COCOS
(56 kg) ; 1. p. Mitev (Bulgaria) 
257.5 kg (112,5 ; 145); 2. M. 
Zenk (R.D. Germană) 250 kg 
(110 ; 140), 3. Dumitru Negrea- 
nu (România) 242.5 kg (107,5 | 
135). PANĂ (60 kg) : 1 A.
Ghencev (Bulgaria) 275 kg (125; 
150). 2. M. Meier (R.D. Ger
mană) 267,5 kg (120:147,5). 1
Victor Roșu (România) 262.5 
kg (115 ; 147,5). Urmează sâ 
intre în concurs alti doi hal
terofili români : Andrei Socaci 
Si Alexandru Kereki.

TURNEUL DE
Vremea a devenit In cuirsul di

mineții de ieri indulgentă cu 
partâcipanțil la turneul de tenta 
de la Wimbledon, așa că pe toate 
cele 18 terenuri cu gazon s-au 
jucat meciuri din cadrul primutai 
tur. Iată cîteva dintre rezultate : 
MASCULIN : Gunnarson — M. 
Davis 6—3, 6—4. 3 6. 6—3 ; Mau
rer — Frawley 7—5, 6—3. 7—5 ; 
Mustard — Bale 7—6, 6—2, 4—8,
6— i • Guenthardl — Teacher 6—4.
7— 5, 6—7, 6—2 ; Gonzales — Ed
mondson 6—3, 6—2, 7—6 ; Cash — 
Nelson 2—6. 6—2. 7—5, 6—7. 6—3 ; 
S. Davis — Moir 6—2. 6—2. 6—3 ; 
Denton — Gullikson 6—4, 6—3.
3—6. 6—3 ; Holmes — SOndstroim
6— 3. 4 -4, 6—7, 6—4, 6—3 ; Smld 
— Simpson 6—4, 6—7. 7—5, 7—6 ; 
FEMININ : Helena Sukova — Ca- 
trln Jexell 6—3. 6—3 ; Kathy Ri
naldi — Andrea Betzner 6—3.
7— 5 ; Wendy Turnbull — Gret
chen Rush 7—5, 6—3 ; Șteffl Graf

LA WIMBLEDON
— Lisa Short 6—1, 6—4, 6—2 ;
Andrea Temesvari — Caterirwi 
Maleeva 3—6 7—6, 6—4 ; Lans
Savcenco — Sabrina Goleg 6— 
4—■6, 6—3 ; Sylvia Hanika — Ca. 
herlne Suire 6—4 6—2 ; Manuel
Maleeva — Michaela Washingto,-
6— 6—1 ; Virginia Wade (4$i 
ani 1) — Lea Anton opolis 6—4.
7— e.

Iert după-amiază s-au jucat 
alte partide. SLmp'u masculin : 
McEnroe — Odizor 7—6. 6—L, 
7—6 ; Connors — Evemden 6—3. 
6—Z, 6—1; McNammee — Saad 
6—3, 7—6, 7—6. Învingătorii s-au 
calificat pentru turul al breilea. 
S im piu feminin : Navratilova —
Minter 6—4, 6—1 ; Wendy White 
— Henrickson 6—4 2—6, 6—4 ; 
Garrison — Phelps 6—3 6—1; Sa^ 
batin.1 — Gurney 6—3. G—4. în
vingătoarele calificate pentru tu
rul ai treilea.

mmrTnrirm.
etape) 18 p, în timp ce I.F.K. 
GSteborg, Oergryte și Kalmar au 
totalizat doar 12 puncte. Cîteva 
rezultate : A.I.K. — Oester 1—0, 
I.F.K. Gdteborg — Trelleborg
2— 2, Kalmar — Hammarby 3—1, 
Malm# F.F, — Oergryte 3—0.
• Dinamo Kiev a obținut o 

no-uă victorie (în etapa a 17-a) 
în fața formației Dinamo Tbilisi 
(2—0) și conduce în clasamentul 
primei divizii a U.R.S.S. cu 25 
p. Urmează Dniepr - 23 p. care 
a terminat la egalitate (1—1) la 
Alm? Ata —. Torpedo Moscova 
și Spartak Moscova, cu cîte 21 p. 
Rezultate : Dinamo Moscova — 
Ararat Erevan 1—1, Voronej — 
Rostov 2—0 Dinamo Minsk — 
Spartak Moscova 2—0, Jalghlris 
— Zenit 0—0. Harkoy — Kutaisi
3— 1, Torpedo Moscova — Cern.o- 
moreț Odesa 0—OT Donețk — Baku 
1—1.
• In finala „Cupei Italiei" se 

vor întâlni A.C. Milan și Samp- 
doria Genova. Partida tur se va 
disputa la Milano (30 iunie), iar 
cea retur la Genova (3 iulie).
• Brazilianul Cerezo (A.S. Ro

ma) va juca probabil, în nWul 
sezon, la Atalanta din Bergamo. 
Roma va mai pierde un jucător, 
pe Falcao care nu s-a deeds pen
tru ce formație va opta. Se pare 
că echipa din capitala Italiei va 
beneficia de serviciile lud Boniek, 
dar acesta nu a luat încă o ho
tă ri r a definitivă.

0 Manchester United va avea 
un nou portar. Este vorba de 
Chris Turner de la Sunderland, 
din liga secundă. Turner a sem
nat un contract pe trei ani cu 
noua sa echipă.

P£AGA (Agerpres). Referm- 
du-se la unele aspecte ale evo
luției echipelor cehoslovace de 
fotba. la sfîrșitul campionatului, 
ziarul ,, Pravda* din Bratislava 
critică nivelul Jocului practicat, 
dar, mai ales, comportarea ned- 
vilizată a suporterilor unor e- 
chipe. „în această ultimă etapă, 
scrie ziarul, atmosfera sportivă 
a fost încălcată în mod grosolan, 
suporterii echipei Sparta, care 
au călătorit cu trenul la Banska 
Bystrica pentru a-șl sărbători 
campioana, au fost autori ai u- 
nor acte de vandalism*.

Potrivit informațiilor provenite 
din Banska Bystrica, arată ziarul, 
nici acolo suporterii nu s-au 
comportat mai bine, devenind ne
cesară intervenția organelor de 
miliție.

Critidnd astfel de manifestări, 
ziarul .Rude Pravo* anunță a- 
doptarea unor măsuri severe de 
către conducerea clubului Sparta 
Praga în vederea prevenirii acte
lor de huliganism de Pe stadi
oane. Se recomandă, totodată 
altor cluburi să la măsuri ase
mănătoare.
• în campionatul Finlandei, 

după ’0 etape lupta pentru pri
mele locuri este foarte strînsă- 
în frunte se află J.K. Helsinki 
și Ilves, ambele cu cîte 14 p 
urmate de Turku și Kemi cu 
cîte 13 p. Cîteva restanțe domi
nate de oaspeți : Ilves — J.K, 
Helsinki 1—3, Oulu — Koparit 
1—2. Porri — Kuusysl 1—2. Turku 
— Kemi 1—1.
• în prima ligă a Suediei, 

MalmO F.F. s-a detașat de urmă
ritoarele sale. Da are (după 12

Ieri a Început cea de a 72-a 
ediție a celui mai mare concurs 
ciclist din lume, rezervat pro
fesioniștilor. Este vorba de Tu
rul Franței. „Marea buclă*, cum 
mal este numită, care stârnește 
întotdeauna un interes deosebit 
ta lumea ciclismului interna
țional, fiind o adevărată săr
bătoare a sportului cu pedale. 
Turul a taceput, ca in fiecare an 

g cu etapa prolog, de data aceas- 
g ta. la Plumetec din Bretania 
ă (vestul Franței), 
g F--- ---- — ------ - -------- ■
g 6,8 km

renumitul sportiv francez 
nard Hinault, el cîștt-gînd, _

g asemenea distanță scurtă cu un 
avans de 4 secunde față de cel 

g de al doilea clasat șl 14 sec. de 
g al treilea 1 Dar lată primii cla- 
g sați : 1. Bernard Hinauit (Fran- 
g ța) 8:47,04 (medie orară 46.448 
g km), I. Erich Vanderaerden 
g (Belgia) la 4 sec. 3. Stephen Roche 
g (Irlanda) — la 14 s.. 4. Phil An- 
g demon — 19 s. 5. Greg Lemond 
g (S.U.A.) — 21 s.. 6. Steve Bauer 
g (Canada) — 24 s„ 7. Alan Helper 
g (Australia) — 24 s. etc 
g Azi are loc prima etapă: Va 

nne — Lannester (256 km), iar 
g duminică, etapa a doua, Lorient — 
g Vitre (242 km). Tot azi începe 

Turul Franței la fefhtnin cu e- 
tapa prolog la Lannester (2.5 km).

Au arbitrat g 
Gheorghlev g

g
g

Etapa prolog, care a însumat 
a fost net dominată de

Ber- 
pe o

datorită atenției la recuperări, 
precum și formei excelente a 
Doinei Rodeanu (a apărat 
meroase faze de gol, dintre 
două aruncări de la 7 m!). 
finalul mediului, la scorul 
18—18 (mln. 48), greșeli de 
rare, ca șl ratări succesive 
atac, au permis handbalistelor 
sovietice să se detașeze la patru 
goluri (22—18 In mln. 58).

Au Înscris : Tîrcă 11, TorOk 3, 
Schuur 3, Danilof i. Marian 1 și 
Lunca 1, pentru echipa Româ
niei Saflnova 7, Gorb 6, Simeo- 
nova 3. Tovstogaa 3, Tigankova 
3, Manikova î șl Naumova 1. 
pentru învingătoare. Au arbitrat 
foarte bine Bojldar C2 ‘. 
-i Kiri! Sotlrov (ambii din Bul- g 
garla). g

tn celelalte partide : R.D.G. — g 
Polonia 30—16 (9—7) și Franța — 
Bulgaria 26—85 (15—14). g

ProgramtM ultimelor două zile: g 
stmbătă — U.R.S.S. — Franța, g 
Bulgaria — R D.G. șl ROMANIA Ș 
— POLONIA (ora 20); duminică: ă 
ROMANIA — FRANȚA (ora 15) g 
Polonia — Bulgaria șl R.D.G. — g 
U.R.S.S. g

nu- 
care 

In 
de 

apă- 
ta

Ion GAVRILESCU g

BASCHE7 • La C.E. masculin 
(grupa B), care se va desfășura, 
In 1986. in Belgia, echipa Româ
niei va juca in seria I, alături 
de Olanda Belgia. Bulgaria, Fin
landa si câștigătoarea grupei C. 
tn seria a ii-a vor evolua Unga
ria. Israel. Polonia. Suedia. Tur
cia și a doua clasată din grupa 
C. • Campionatul mondial al 
cluburilor. oe la Barcelona : 
Monte Libano Sao Paulo — Gol
den Eagles 96—77 : Banco Roma 
— Clbona Zagreb 101—98 ; S.A. 
Buenos Aires - Limoges 93—82 ;

TELEX • TELEX
B.C Barcelona — Mexaqueme 

. 111—64 0 Turneul pentru juni
oara de la Ruse : Bulgaria — 
Ungaria 77—36 ; Cehoslovacia — 
Iugoslavia 67—64.

CICLISM > După două etape, 
în Turul Tarragona (Spania), 

■conduce francezul Didier Blot. 
Etapa a doua a revenit lui Geof- 
froy (Franța) tn . 3h 17:55 (123
km).

Beaacția administrația: coc i»7U Bucur»tr, V. Conta it. at. P.T 7 K l €ei centrala tl.7S.7v * U 50 5k secția coresp to so SO: inierurfcao «31; teles it
Pentru străinătate abonamente orio ROMPRESF1LATELI/ — teetoral export-Import oretâ P.O. Box tî—$01 telex 10374 orsflr București Calea Gry|

ÎNOT • tn cadrul campionate
lor R.F. Germania, de la Rems
cheid. Michael Gross a realizat 
ira nou record mondial în 
de 400 m liher : 3:47,80
3:48.32 — V. Salnikov).

proba 
(VJ.

sfîr- 
din
Poi

TIR • La Antibes au luat 
șit C.E. de talere aruncate 
turn. Victorios — danezul 
Takobsen cu 197/200 t.

VOLEI • Ttrrheul masculin de 
la Opoie ^-volonia — Iugoslavia 
3—0 : — Polonia B

2.

’ .informal®*
B. L L I. I

& •»


