
SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

^ralelarl din ioa'e țările, unlțl-vt I

rtUl
Sub președinția tovarășului 

Nieolae Ceaușeseu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, sîmbălă, 3 august, a 
avut loc, la Neplun, ședința 
Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al I’.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat RAPORTUL PRIVIND 
ÎNDEPLINIREA PLANULUI ÎN 
INDUSTRIE, INVESTIȚII ȘI ------------ --j pE- 

1 IANUARIE — 31 
LUNA IULIE 

pe

liN DUD iniG, nvviUKJXiș 
COMERȚ EXTERIOR IN 
rioada : :.........
IULIE ȘI IN 
1985. S-a arătat eă, deși, 
ansamblu, s-a realizat un ritm 
de creștere relativ ridicai, re
zultatele obținute in această 
perioadă, intr-o scrie de sec
toare importante ale economiei 
naționale, nu se situează la 
nivelul prevederilor- planului.

Pornind de la această stare 
ele lucruri, secretarul general 
al partidului, tovarășul Nieolae 
Ceaușeseu, a criticat cu seve
ritate lipsurile manifestate in 
activitatea unor ministere, care 
au condus Ia ncrealizarea sar
cinilor prevăzute în programele 
de producție, fapt ee a creat 
o serie de greutăți in bana 
desfășurare a activității econo
mice. în mod deosebit s-a ce
rul conducerilor ministerelor 
petrolului, minelor, energiei e- 
Icctrice. precum și construcți
ilor de mașini, industriei ma
terialelor de construcție și in
dustriei ușoare să pună capăt 
cu cca mai mare fermitate, 
lipsei de răspundere, de ordi
ne și disciplina care se mai 
manifestă în aceste sectoare, 
astfel ca activitatea să reintre, 
intr-un timp cit mai scurt, tn 
normal, să se asigure reali
zarea în întregime a sarcinilor 
stabilite prin plan.

Tovarășul Nieolae Ceaușeseu 
a cerut guvernului, ministere
lor, centralelor, întreprinderilor 
să soluționeze cu operativitate, 
cu deplină răspundere toate 
problemele cc privesc îndepli
nirea integrală, la nivelul sta
bilit. a prevederilor privind 
exportul, subliniind că aceasta 
este problema esențială a rea
lizării planului. Trebuie să se 
ia măsuri hotărîte în vederea 
respectării riguroase a contrac
telor încheiate cu beneficiarii 
interni și externi, pentru livra
rea. Ia termen și în cele nia- 
bune condiții de calitate, a tu
turor produselor prevăzute.

Secretarul general al parti
dului a cerut, de asemenea, să 
se acționeze cu mai multă fer
mitate și consecvență pentru 
întărirea controlului de calitate 
în toate sectoarele de activita
te. astfel incit nici un produs 
să nu poală ieși pe poarta fa
bricii dacă nu întrunește in 
modul cel mai riguros condi
țiile de calitate stabilite.

Tovarășul Nieolae Ceaușesea 
a arătat că există toate condi
țiile pentru ca planul pe acest 
au kă fie îndeplinii — și a ce
rul guvernului și Biroului Exe
cutiv al acestuia. Comitetului 
de Stat al Planificării, Ministe
rului Aprovizionării Tehnieo-

Materiale și Controlului Gospo
dăririi Fondurilor Fixe ți tu
turor ministerelor economice să 
dovedească cea mai Înaltă răs
pundere pentru introducerea li
nul spirit de bună organizări, 
de ordine ți disciplină, în toa
te unitățile economice, in ve
dere* realizării prevederilor 
planului la nivelul stabilit șl. 
îndeosebi, a exportului.

In strînsă legătură cu proble
mele legate de îndeplinirea pla
nului, Comitetul Politie Execu
tiv a examinat, in continuare, 
RAPORTUL PRIVIND UTILI
ZAREA MAȘINILOR, UTILA
JELOR ȘI INSTALAȚIILOR 
DIN INDUSTRIE, CONSTRUC
ȚII ȘI TRANSPORTURI ÎN 
SEMESTRUL I 1985 ȘI RA
PORTUL CU PRIVIRE LA NI
VELUL STOCURILOR DE MA
TERII PRIME ȘI 
LE LA 1 IULIE 1985 și s-au 
stabilit măsurile 
toare in vederea îmbunătățirii 
activității in aceste domenii. 
De asemenea, au fost exami
nate și aprobate PROPUNERI
LE CU PRIVIRE LA ORGAN! 
ZAREA ȘI SUBORDONAREA 
UNITĂȚILOR TERITORIALE.

Comitelui Politie Executiv a 
analizat și aprobai RAPOR
TUL CU PRIVIRE LA UNELE 
MĂSURI REFERITOARE LA 
AUTOGESTIUNEA ECONOMI- 
CO-FINANCIARĂ ȘI AUTO
FINANȚAREA UNITĂȚILOR 
ADMIN1STRATIV-TERITORIA- 
LE.

în scopul autofinanțării inte
grale a unităților administrativ- 
lerilorialc, in raport sint sta
bilite criterii și prevederi pre
cise pentru delimitarea acțiuni
lor ce urmează să fie cuprinse 
in bugetele organelor locale de 
stat, precum și a celor ce vor 
fi prevăzute in bugetul republi
can. Propunerile cuprinse îa 
Raport vor fi supuse spre dez
batere și aprobare Congresului 
consiliilor populare din toamna 
acestui an.

MATERIA-
corespundă-

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJ1E FIZICA Șl SPORT

l

$

$

-------- — ——.
în cadrul ședinței. Comitetul j? 

Politic Executiv a examinat ț? 
unele MASURI PRIVIND PER
FECȚIONAREA IN CONTI
NUARE A ACTIVITĂȚII DE 
SISTEMATIZARE A LOCALI
TĂȚILOR, stabilind ea și a- 
cestea să fie dezbătute și apro
bate de Congresul consiliilor 
populare.

Comitelui Folitic Executiv * 
examinat o INFORMARE PRI
VIND EVOLUȚIA PRINCIPA
LELOR FENOMENE DEMO
GRAFICE ÎN SEMESTRUL 1 
1985 ți a cerut ca Ministerul 
Sănătății, organele sanitare, 
consiliile populare, toți factorii 
care ao răspunderi in aeest do
meniu să manifeste in conti
nuare o preocupare maximă 
pentru aplicarea riguroasă in 
practică a prevederilor legale 
șl a întregului ansamblu de 
măsuri care a fost stabilit în 
vederea asigurării unei creșteri 
demografice corespunzătoare.

(Continuare tn pag ■ 4-a)
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A început ediția a 68 a a Campionatului Diviziei „A" de fotbal

„EUROPENELE"
• Sportul studențesc - 
primul lider 0 F-C- Argeș 
— debut eficace la Tg. Mureș
# F.C.M. Brașov (punct la 
Slatina) a călcat cu dreptul 
0 F.C. Bihor și „Poli** — 
surclasate la București și,

respectiv, Rm. Viicea

Ioniță respinge atacul 
lui Balint (Steaua 

Corvinul 1—0)
Foto: i. bănica

$

Șl PROMOVATELE - START BUN

REZULTATE TEHNICE
Steaua - Corvinul
Petrolul — Gloria Buzău
„U“ Cluj-Napoca - Rapid 
Chimia Rm. Viicea - 
Victoria București 
F.C. Olt 
S.G Bacău 
A.S.A. Tg. Mureș 
Sportul studențesc

ETAPA VIITOARE
Gloria
F.G Argeș 
Corvinul
F.C Bihor 
Rapid 
Univ. Craiova 
F.C.M. Brașov 
„Poli” Timișoara 
Dinamo

92,42 m iu suliță !

(0-3) 
(1-03 
(O-C) 
0-11 
(0-3)

(0-0) 
(0-0) 
(3-3)

Rm. Viicea
București
Ploiești

„Poli” Timișoara
- Univ. Craiova
- F.C.M. Brașov
- Dinamo
- F.C. Argeș
- F.C. Bihor

(duminică 11 august)
- S.C. Bacău
- Steaua
- Chimia
- Victoria
— Petrolul
— A.S.A. Tg. Mureș
— Sportul studențesc
- F.C. Olt
- „U‘ Cluj-Napoca

CLASAMENTUL
1
1 .
i
1

5- 7.
5- 7.
8-11.
3-11.
8-11.
8-11.

12-14.
12-14. 
12-U.
15—14.
15-14.

17.

SPORTUL STUD.
Chimia Rm. Viicea 
Petrolul Ploiești 
„U“ Ciuj-Napoca 
Dinamo 
Steaua 
F.C. Argeș 
Victoria Buc. 
Univ. Craiova 
F.C. Olt 
F.C.M. Brașov 
Corvinul 
S.C. Bacău 
A.S.A. Tg. Mureș 
Gloria Buzău 
Rapid 
„Poli” Timișoara 

18. F.C. Bihor

Cronicile meciurilor, in

Jocurile Balcanice de atletism

ALTE RE71ILTATE VALOROASE 
OBȚIMJIE DE ATLETII RONÂNI
• Dumitru Negoiță

STARA ZAGOKA. 4 (prin te
lefon). — Dacă in prima zi a 
acestei a 44-a ediții a Jocurilor 
Balcanice, organizată in exce-

Egi pt 4-1

ECHIPA ȚĂRII NOASTRE S-A CALIFICAT 
PENTRU FINALELE ZONALE ALE „CUPEI DA VIS

După trei zile de frumoasă 
întrecere, reprezentativa de te
nis a României și-a înscris in 
palmares o victorie meritată, 
întrecînd cu 4—1 echipa Egip
tului. în meciul disputat la 
arena Progresul din Capitală, 
în cadrul semifinalelor zonei 
europene a „Cupei Davis" — 
grupa A. Prin aceasta, tenisma- 
nii noștri obțin calificarea în 
finala zonală. în care vor în- 
tîini formația Danemarcei Me
ciul urmează să se dispute în 
prima săptămînă a lunii octom
brie. pe terenul nostru. Așadar, 
un singur pas mai rămîne de 
făcut pină la promovarea în 
grupă superioară a competiției, 
cea a elitei tenisului. Perfor
manță. la care tînăra echipă a 
țării noastre are tot dreptul să 
aspire !
FLORIN SEGARCEANU. AN
DREI DIRZU — AHMED EL 
MEHELMY. TAREK EL SAKKA 

6—3 3—6 6—3. 6—3
Sîmbălă după-amiază a 

momentul deciziei pentru 
treaga întilnire. Partida de

fost 
In- 
du-

Moment al partidei de dublu, in care Andrei Dirzu voleiazâ de
cis. in timp

dovedit 
pentru

ce Florin Segărceanu este gata să intervină 
Foto : Iorgu BĂNICA

intr-adevăr de- 
stabilirea unei

blu s-a 
finitorie 
superiorități, care de fapt ieșise 
in relief incă din ziua prece
dentă. a primelor simpluri. Te- 
nismanil români, mai tehnici ți 
mai hotărîți in luptă mai buni 
oe plan general, s-au impus și 
de această dată cu destulă cla-

ritate. marcind al treilea punct, 
cel al victoriei. Au fost seturi 
de luptă, uneori extrem de in
tensă. dar care în bilanțul ge-

Radu VOIA 
Ion GAVRItESCV

(Continuare in vag a 4-s)

lente condijiuni pe stadionul 
„Beroe“ din această pitorească 
așezare, marea performeră a 
întrecerilor ă fosl atleta român
că Florența Crăciunescu cu ex
cepționalul ei record la arunca
rea discului (doar la cîteva pal
me de „granița11 de vis a celor 
79 m !) simbătâ — în cea de 
a dana zi — vedeta reuniunii a 
fost tot un reprezentant al tării 
noastre, 
torul de 
ță, care 
tură de 
prestațiile sale anterioare. în- 
scriindu-se ferm printre frun
tașii mondiali ai acestei probe, 
cu un rezultat de excepție : 
92.1? tn I

Oumilru Negoiță (născut la 
Boldești la 9.02.1969). descoperit

Este vorba de aruncă- 
sulițâ Dumitru Negoi- 
a depășit cu dezinvol- 
mare campion toate

Dumitru Ncgotti

și antrenat încă șl azi de Nico- 
lae Vălimăreanu. a obținut în 
acest concurs de două ori re
cordul național, iar cu cifra de 
92,42 a corectat serios recordul

Romeo VîLARA

(Continuare in pag 1—3)

Balcaniada de haltere pentru juniori

TRICOLORII1* AU CUCERIT
27 DE MEDALII!

La Kavala, port grecesc la 
Marea Egee. s-au disputat zi
lele trecute întrecerile primei 
ediții a Balcaniadei de haltere 
rezervate juniorilor, la care au 
participai echipele complete ale 
Bulgariei. Iugoslaviei, Româ
niei. Turciei și Greciei. Cei mai 
buni — in clasamentul pe na
țiuni — au fost reprezentanții 
noștri : l Români* 294 p. 2. 
Bulgaria 233 p, 3. Turcia 230

p, 4. Iugoslavia 208 p, 5. Grecia 
201 p. tn clasamentul pe me
dalii. halterofilii români au o- 
cupat locul secund : l. Bulgari* 
28 (13 aur +• 12 argint ♦
3 bronz). 2. România 27 (12 + 
10 +5) etc. Cele 12 medalii de 
aur au fost cucerite pentru 
România de următorii : Dumi
tra Negreanu la 56 kg (smuî*

(Continuare in pag. a 4-a)



■„Concursul Prietenia14 la atletism

CORINA ROȘIORU (România) Șl ROBERTO HERNANDEZ (Cuba) -

PITEȘTI. 4 (prin telefon). 
Obișnuit să întimpine la în
ceput de august, o dată cu de
butul sezonului de fotbal, pe 
Iubitorii balonului rotund, iată 
eă. sîmbăfă si duminică, stadio
nul „1 Mai" din Trivale și-a 
schimbat înfățișarea. Inveșmîn- 
tat în haine noi. a devenit 
gazda primitoare a „Concursu
lui Prietenia" 1985 la atletism, 
care a reunit peste 400 de ju
niori (fete 17 ani. băieți — 
18 ani), din 10 țări socialiste : 
Bulgaria. Cehoslovacia. R.P.D. 
Coreeană. Cuba. R. D. Germa
nă. R. P. Mongolă. Polonia, Un
garia. U.R.S.S. și România.

Printre performerii primei 
zile s-au înscris — spre bucu
ria noastră si a spectatorilor — 
8i cei mai talentat! reprezen
tant! ai atletismului românesc. 
O frumoasă surpriză au oferit 
tinerele noastre sprintere, care 
au reușit la actuala ediție să-și 
înscrie pentru prima dată nu
mele pe lista învingătoarelor, 
la 100 m plat și 100 m garduri, 
prin Corina Roșioru și. res
pectiv. Florina Neder (aceasta 
din urmă doar de 15 ani). Și 
după surpriză, și o confirmare : 
clasa recunoscută a școlii fe
minine românești de alergări 
lungi, la 1500 m pe primele 
patru locuri clasindu-se atle
tele noastre, timpul învingătoa
rei. Ana Pădurean (4:10,89), 
constituind un nou record ai 
competiției. Și. vorbind de 
aceste recorduri, să consemnăm 
rezultatele sovieticilor Tatiana 
Sokolenko (50,90 m la suliță) 
(t G. Egorov (5,40 m la prăji
nă), de asemenea recorduri ale 
.Prieteniei"

ALTE REZULTATE VALOROASE

PERFORMERII EDIȚIEI
Din ziua a doua a competiției 

remarcăm cea de a doua vic
torie a sprinterei noastre Cori
na Roșioru la 200 m (cu 23,61 
egalindu-si propriul record na
țional), ca și noul succes al aler
gătorului cubanez Roberto Her
nandez în proba similară a 
băieților. Demne de subliniat 
sînt si victoriile alergătoarelor 
Cleopatra Pălăcean, la 3000 m. 
și Gabriela Sedlakova (Ceho
slovacia), la 800 m, care au ter
minat învingătoare și la ediția 
precedentă a întrecerii. De alt
fel, Cleopatra Pălăcean (17 
ani), recent campioană balcani
că de junioare, se anunță drept 
o speranță reală pentru apro
piatele „europene" de la Kot
tbus.

BEZULTATE TEHNICE, prima 
zi — feminin : IM m — 1. Co
rina Roșioru 11,03... 4. Marinela 
Lazăr 10,00... 7. Mirela Ienculescu 
12,26 ; ouliță — 1. Tatiana Soko
lenko (U.R.S.S.) 50,00 m... 7. Au
rica Bușnlță 47,04 m... 0. Magda
lena Novac 44,50 m ; 400 m — 1. 
Olga Benopbeșteva CU.R.SJ5.)
53.26.. . 7. Lăcrămioara Andrei
56,00 ; IM m garduri — 1. Florina 
Neder 13,77... 4. Daniela Neaga
14.16.. . 7. Lenuța Blrzu 14,40 ;
înălțime — 1. Krlsztina Solti (Un
garia) 1,04 m, 1. Alina Astafel 
1,00... 7. Luminița Ciurescu 1,75 
m 4 500 m — 1. Ana Pădurean 
4:10.39. 3. Cristina Misoros 4:13,96,
3. Adriana Dunlru 4:14,43, 4. Lu
minița Zalțuo 4:15,30 ; masculin : 
ciocan —1. «. Plakunov (U.R.S.S.) 
09,50 m... 7. I. L. Gabriel 55,04 m 
5. K. Roșea 53,50 m... 13. G. Chi- 
rlao 45,74 m ; prăjină — 1. G 
Egorov (U.R.S.S.) 5,40 m... 13. N. 
Răduca 4,40 m... 16. C. Dragomlr 
4,30 m ; 110 m garduri — 1. O. 
Siman (U.R.S.S.) 14,43... 7. M. Cîr- 
ligeanu 15.09 ; 100 m — 1. s. Kle
nov (U.R.S.S.) 10,73 ; 400 m — 1.
R. Fernandez (Cuba) 45,75 ; lun
gime — 1 .1. Krsek (Cehoslovacia) 
7.73 m... I. D. Mitirică 7J61 m...
10. I. Botezata 6,89 m ; greutate 
— 1. A. Lukasenko (UJI.S.S.)

85
17,47 m... 0. C. Grasu 16,67 m...
11. Gh. Guset 14,00 m ; 1 500 m —
R. Horn (R.D.G.) 3:46,65... 0. V.
Aldieâ 3:50,90. 10. I. Curculanu
3:51,03 : 2 000 m obstacole — 1. R 
Banay (Ungaria) 5:44,17... t. C. 
Gavriiă 5:53,69... 7. L Popescu
5:56,27 ; suliță — 1. A. Sinous 
(U.R.S.S.) 76.52 m... 7. J. Ungu- 
reamu 68,10 m... 10. G. Tudor
56,28 m ; 5 000 m — 1. A. Rakl- 
pov (U.R.S.S.) 14:28,78... 9. G. 
Pon 15:19,54... 13. V. Mlron 
16:09,45 ;

REZULTATE TEHNICE, Ziua a 
doua (fete) ■: 400 m.g.s 1. Ana- 
Marla Drăghla 59:44 ; greutate :
I. Enna Romanova (URSS) 16,67 
...4. Jeana Căpățină 15,63; 800 m:
1. Gabriela Sedlakova (Ceho
slovacia) 2:05,15, 2. Ana Pădu
rean 2:05,55, 3. Cristina Misaroș 
2:05,74 ; lungime : 1, Anu Kallu- 
rand (URSS) 0,42, 2. Olimpia 
Constanțea 6,27, 3. Henriette Ne- 
delcu 6.26 ; 200 m : 1. Corina 
Roșioru 23:61, ...5. Marinela Lazăr 
24:38 ; 3000 m : 1. Cleopatra Pă
lăcean 9:14,56 ...3. Doina Calenlo 
0:25,01 ; disc ; 1. Franka Dlet- 
zsch (RDG) 56,94, 3. Daniela 
Gheorghe 53,60. 3. Cristina Bolț 
49,02 ; 4X1M m 1 1. URSS 45:16. 
». România 45:24 ; 4X400 m : 1. 
RDG 3:30,78, ...3. România 3:4O,13; 
septatlon : 1. Elisabeta Anghel 
5809 p. —4. Ionica DomniUan 
5273 p ; 5 km maro : 1. Olim
piada Ivanova (URSS) 33:01,36,
2. Lenuța Ignat 33:15,62, 3. Ml- 
.raela Drăgănoiu 23:32,58 ; băieți: 
triplu t 1. J. Lopez (Cuba) 16,08.
3. C. Barbu 15,45... 8. M. Slrbu 
14,86 : disc s 1. A. Horvath (Un
garia) 59,88, ...4. C. Grasu 51,30. 
. .» Gh. Gușeț 47,58 ; 4M m.g. : 
1. N. Poiko (URSS) 51:46, ...8.
S. Popescu 54:86 ; 8M m : 1- A.
Sudnlk (URSS) 1:48,98... 4. P. 
Tobias 1:50,05, ...7. I. Curculanu 
1:51,24 : 204 m : 1. R. Hernandez 
(Cuba) 31:17, ...4. C. Chiriao 
31108; 3000 m : 1. A. Usacev
(URSS) 8:19,36, ...3. ▼. Coroja 
8:34,20, „J. St. Tlpu 0:30,33 ; 
4X«00 m : 1. Cuba 3:08,84, ...6.
România 3:15.46 ; decatlon : 1.
M. Beltz (RDG) 6840 p..., 7. M. 
Păuna 5827, 8. CI. Popa 5387 ; 
10 km marș : 1. M. Sennikov 
(URSS) 42:12,66, ...5. L. Teodo- 
rescu 45:03,42 ; Înălțime : 1. E. 
Dikov (Bulgaria) 3,24, ...8. C.
Busuioc 2:14.

Paul SLAVESCU

LOVITURĂ DE TEATRU îl
I A.S.A. TG. MUREȘ 0 (0)

* F.G ARGEȘ 1 (0)

I Stadion .23 August" ; teren ex
cedent ; timp foarte frumos ; 
spectatori — circa 10 000. Șuturi :

113—4 (pe poartă : 4—3). Cornere : 
15—0. A marcat JURCA (mln. 82).

A.S.A. : Varo — Szabo. Jenei, 
ISPIR, Fodor — Popa (mln. 53

I Dumitrescu). C. nie. Botezau — 
Muntean (mln. 79 Albu), Fanlcl, 
SOARE.

F. C. ARGEȘ : CRISTIAN — Sl- 
Imlon, Ptrvu STANCU, Bănuță — 

Molceanu (mln. S3 D. Zamfir), 
Badea, Torna (min. 06 Voicu), 
Ignat — JURCA, NICA.

IA arbitrat foairte bine M. Con- 
stantlnescu ; la linie : J. Grama 
(ambii din București), D. Buclu- 
man (Timișoara).

I Cartonașe galbene : PtRVU 
La speranțe : 0—2 (0—0)

ii i •

TlRGU MUREȘ. 4 (prin tele- 
• fon). Start necorespunzător al 
. echipei locale. Intr-un joc pe

| GOLGETERUL ERA PE I
I SLATINA. 4 (prin telefon). Un 

med început frumos, cu o 
uvertură muU aplaudată în 
căra tov. Celue Neagoe, vl-

I copreședinte al ConsUluilul
Popular Municipal Slattaa.
a primit trofeu! Petschovechi

I pentru cd mal sportiv public al
ediției trecute, tar președintele 
duhului gazdă, C. Deliu, a primii 
trofeul talr-play. Jocul însă nu 

!avea să se ridice la nivelul a- 
ptauzelor din deschidere, pentru 
că, deși a domina*, formația gaz
dă n-a avut combativitate șl, mai 

Iales. n-a șthrt să tragă pe poar
tă. Sigur, regretul cel mal mare 
al gazdelor este al antrenorului 
Ion Oblemenco, fostul golgeter 

Icare s-a luat cu mtinile de cap 
pe banca formației oltene, la d- 
teva acțiuni care puteau fi ușor 
finalizate : Toren (mln. 4 șl 24);

I Pena (min. M, M și 00) ; Tănaee 
j (min. 33). Sigur, formația gazdfl 

a avut de făcut fată unul bun 
Ijoc de apărare supraaglomerat al 

brașovenilor, tn care debutantul 
Gyorfl n. E. Moldovan șl V. Ște
fan. ajutab de Spirea, au blo

care l-a dominat aproape în 
exclusivitate (vezi cifrele din 
caseta tehnică). Primul „sem- 
nal“-avertisment al contraatacu
rilor argeșene l-am înregistrat 
ta minutul 1 clnd Jurcă a avut 
o excelentă ocazie de a deschi
de scorul. însă atunci, Ispir a 
îndepărtat pericolul. După a- 
cest moment A.S.A. s-a insta
lat în terenul adversarei sale, 
aflată mereu cu garda bine 
pusă la punct. Dar ocazia de 
gol va aparține tot oaspeților: 
la o gravă greșeală a lui Jenei, 
la mijlocul terenului, Nica a 
sprintat. a pasat lui Ignat și 
acesta a trimis lobat sub 
transversală, după care mingea 
a revenit, ciudat. în teren. Gaz
dele reiau acțiunile ofensive, 
trag jocul la marginile terenu
lui. unde Soare se arată în 
bună dispoziție, însă centrările 
vor fi ineficiente, Cristian și

cat bine culoarele de șut șl to
tuși F.C. Olt a trecut cel puțin 
ta prima repriză de trei ori pe 
lingă un gol ce părea Iminent : 
ta mln. 18 etnd Barba scoate șu
tul foarte tare al lui Tănase. 
min. 20 dnd Bălăci (excelent ta 
prima repriză) prinde un șut 
..brazilian", Insă portarul brașo
vean are un reflex uluitor și, ta 
min. 37, cînd Balad reușește o 
cursă spectaculoasă de 40 m 
culcă portarul insă șutul său cu 
efect trece puțin pe Ungă știi pui 
dim stingă Cea mai mare ratare 
a meciului, cea mai frumoasă 
fază a partidei. Brașovenii niu 
vor uita Insă de contraatac mai 
ales că spiridușul Barbu jon
glează frumos cu apărătorii ad- 
verși. dar Bemta (min. 41) și V. 
Ștefan (min. 44) ratează șl ei 
Repriza secundă va fi și mai
clar dominată de gazde. Dar fără 
aceeași luciditate și tortă de
atac, la mingile centrate de Bă
lăci netișnind nimeni iar la sin
gurele faze bune reușite de Efti- 
mie se opune Barba șl E. Mol
dovan. tn min. 73 Barbu a fost 
la un pas de gol dar portarul 
Anghel apără excelent tn min.

OBȚINUTE DE ATLEȚII ROMÂNI
(Urmare din pag. t)

Jocurilor Balcanice. rezultatul 
Bău fiind al 5-lea in ierarhia 
mondială a acestui sezon. Iată 
•eria, cu adevărat excepțională, 
■ acestui talentat atlet : 80,90
— 88,30, record național — 87.48
— dep. — 92,42 din nou record 
național — 83,62. Citeva clipe 
după realizarea acestei mari 
performanțe. Dumitru Negoiță 
ne-a spus: „Vreau ea Ia Uni
versiadă să mă comport cel 
puțin Ia fel și mă angajez să 
nu precupețesc nici un efort 
pentru a obține o medalie, poa
te chiar cea de aur...".

în general, trebuie spus că — 
cu unele excepții — atleții care 
ne-au reprezentat la această e- 
diție a Jocurilor Balcanice s-au 
comportat bine, bilanțul lor fi
ind constituit nu numai din cele 
10 victorii în probe ci și din 
eele 5 valoroase recorduri aie' 
țârii — toate reprezentînd și 
recorduri ale Jocurilor Balcani
ce. In afara acestor considerații, 
de ordin cifric, este cazul ca 
în această corespondență să a- 
mintesc și despre valoarea unor 
rezultate cum sînt cele ale Iui 
C. Militară (înălțime), ca și re
cordurile Mibaelei Pogăceanu și 
Lucian Giurgcan, ambii în a- 
lergările peste garduri. Dar 
despre aceste bune comportări, 
ca și despre alte aspecte ale 
desfășurării acestei a 44-a edi
ții a Jocurilor Balcanice de 
Atletism vom mai avea prilejul 
aă vorbim...

Rezultate tehnice, simbătă : su- 
lîță (m) î 1. Dumitru Negoită 
92, 42 m (nou record al Româ
niei ș! al Jocurilor Balcanice) ;
2. st. Stoikov (B) 81,20 m ; 3. A.
Papa.dimitri.os (G) 80,90 m ; 4. D 
Ctaanik (J) 79,72 m ; ._ 7. N. 
Roată 77,20 m ; 400 mg (f) 1 1.
Cristeana Cojocaru 55,62 ; 2. Nl-
eodeta Vornicu 56,42 ; 3. Nadejda 
Asenova (B) 57,57 ; 4. Penka Pe- 
neva (B) 57,94 ; 3000 m (f) : 1.
Margareta Keszeg 9-34,87 ; 2. Ka- 
tta Klrsteva (B) 9:30,47 ; 3. Iulia 
Beșllu 9:36,.17 ; 4. Nedka Kere- 
mendgleva (B) 9:37,62 ; greutate
(f) : 1. Mihaela Loghln 20,02 m ;
3. Svetka Mitkova (B) 13,22 m ;
3. Snejana Vasilieva (B) 17,95 m;
4. Liv’a Simian 17,71 m ; lungi
me (m) : L Atanas Atanasov (B) 
7,96 m ; 2. VL Mindjlnov (B)

7,37 m : 3. T. Tandanosis (G) 7,63 
m ; 3000 m obst : L F. Kurtis 
(G) 8:47,33 ; 2. A. Tomov (B) 
8:49,41 ; 3. T. Ciobanu 8:50,85 ; 4.
K. Mutanidls (G) 8;50.&8 ; 20 km. 
marș : L L. Ivanov (B) 1.28:14,0 ; 
3. H Karageorgls (G) 1.28:33,00 : 
3. T. Grigore 1.30:52,03 ; 4. A. Ka- 
rageorgis (G) 1.32:21,00 (D. FiricS 
a abandonat) ; greutate (m) : 1.
C. Hristov (B) 20,83 m (nou re- 
ord al Buagarlei șl al J.B.) ; 3.

Gh. Todorov (B) 20.09 m ; 3. VI. 
Mil id (J) 19,29 ; 400 mg (m) s 1.
T. Tomov 49,73 ; 2. I. Vamvakas 
CG) 50,30 ; 3. B. Konstantinov 
(B) 50,85 ; 4. H. Toboc 51,61 ; 5.
C. Jrtmescu 52.19 ; prăjină : 1. A.
Tarev (B) 5,60 (nou record al 
Bulgariei și al J.B.) ; 3. I. lan- 
cev (B) 5,40 : heptatlon : 1. Lilia
na Năstase 6063 ; 2. Coculeana Ol
tean 5833 ; 3. Ludmila Dimitrova 
(B) 5778 ; lungime (f) ; 1. Sil
via Hristova (B) 6,71 m ; 2. Ma- 
rfeta Bou 6.67 ; 3. Ludâmlta Ni- 
nova (B) 6.64 4. Vali Ionescu 6.62: 
400 m (m) t 1. z. Knapicl (J) 
45,78 ; 2. I. Malțev (J) 46.68 ; 3
D. Ranghelov (B) 46,70 ... 6. M
Demlan 48,11 ; 7. C. Stmlon. 49,75; 
decatlon : 1. At, Antonov (B) 
7813 ; 2. T. Mitrakiev (B) 7676 :
3. L Buligă 7003 ; 4X100 (m) : 1.
Bulgaria 39,22 (nou record al Bul
gariei și al J.B.) ; 2. Grecia'40,39: 
X România 40,54 ; ,4. Iugoslavia 
40,80 400 m (f) : 1. Rosifa Sta- 
menova (B) 52,31 ; 2. Svobodka
Damianova (B) 52,57 ; 3. Mihaela 
Rachieru 52.66 ; 4. El. Lina 52.70. 
duminică : 200 m (m) : 1. B. Ka- 
raciov (B) 20,98 : 2. z. Knabici 
(J) 21,14 ; 3. N. Markov (B) 21,13;
4. c. Ivan 21,34 „. 6. I. Sandu
21.43 ; -dise (m) : 1. Z. Velev (B) 
63,00 ; 2. I. Tansawskl (B) 62,46 ; 3.1. 
Zarafi racile 61,94 ; 3. L Nagy 
61,24 ; 200 m (f) : 1. Anelia Nu- 
neva (B) 22,73 ; 2. Lucia Militare
23.44 ; 3. Atanaska Atanasova (B)
22,63 ; 4. Dana Istvanovici (J) 
23,89 5. Mihaela Raciileru 24,03 
100 mg : 1. Linka Zagorceva (B) 
12,66 (nou record al Bulgariei și 
al J.B. — cel mai bun rezultat 
mondial al anului !) ; 2. Mihaela 
Pogăceanu 12,79 (nou record a) 
României) ; 3. Lilâana Năstase 
13,16 ; 4. M. Asenova (B) 13,65 ; 
1500 m (f) : 1. Nikolrna Stereva 
(B) 4:14,83 ; 2. Vania Stoianova 
(B) 4:15.15 ; 3. Margareta Keszeg 
4:15,80; 4. Iulia Beșllu 4;19,20 ; 
110 mg : 1. L. Giurgianu 13,54 
(nou record al României și al 
J.B.) ; 2. PL Kîrstev (B) 13,67 ; 
3.- N. Șilev (B) 13,83 ; 4. I. Pă-
cloanu 14,16 ; 5 000 m : L Ev. Ig
natov (B) 13^4,60 ; 2. Sp. Ari- 
drlopulos (G) 13:55,23 ; 3. Em.
Hanzos (G) 13:55,81 ... 6. Gh. Mu
tarea 14:13,21 ; ... 3. E. Eberdiiolai 
M :34,00 ; Înălțime (m) : 1. C. Mi
litară 2,30 ; 2. Eug. Popescu 2,21; 
3. S. Apcstolovsk! (J) 2,21 ; 4. V. 
Ghetov (B) 2,21 ; 4X400 m (f) ; 1. 
Bulgaria 3:26,39 (nou record al 
J.B.) ; 2. România (Vornicu, 
Jiunghlatu, Coj ocaru. Lina) 3:33,37; 
3. Iugoslavia 2:37,34.

„Concursul Prietenia11 la pentatlon modern

PROBA DE CĂLĂRIE-0 DISPUTĂ
ECHILIBRATĂ, IN PRIMA SA PARTE
• In clasament conduce Cătălin Nae și România II • Astăzi, de la 

ora 10, ultimele două serii la călărie
După o frumoasă festivitate 

de deschidere, cei mai tineri 
pentatloniști din Bulgaria, Ce
hoslovacia, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și România s-au pre
zentat. ieri dimineață, la star
tul tradiționalului „Concurs 
Prietenia", a cărui primă probă
— călăria — a avut loc. ca în
totdeauna. la stadionul „Olim
pia", o gazdă atentă și gene
roasă. Conform regulamentu
lui. pe un parcurs amenajat 
de arbitrul international Emil 
Gabrîelescu, au evoluat primii 
doi sportivi din fiecare tară. 
După obișnuita tragere la sorti 
a cailor, pentatloniști! au ofe
rit publicului spectator o dis
pută echilibrată și dîrză. ei 
avînd de rezolvat „ecuațiile" 
unui parcurs cu 15 obstacole 
(18 sărituri) care Ie-a cerut 
să-și pună în valoare întreaga 
gamă de cunoștințe în dome
niul echitatiei. Beneficiind de 
cai bine pregătiți, apti pentru 
sărituri, pentatloniștii au reu
șit în marea lor majoritate să 
aibă prestații apreciate, ei lă- 
sind să se întrevadă frumoase 
disponibilități. Desigur nu au 
lipsit nici greșelile, dar ele s-au 
datorat mai mult emoției de 
concurs, pentru că. în ansam
blu. se poate afirma că spor
tivii au dovedit o pregătire sa
tisfăcătoare. Dintre cei 14 con
curent! care au luat startul în 
această primă zi a competiției
— ceilalți vor evolua astăzi —, 
cea mai bună impresie a lă
sat-o reprezentantul nostru Că
tălin Nae cu Ineluș. care a 
reușit să termine fără pena
lizare, dar, pentru că a depă
șit timpul acordat, 1 s-au scă
zut, totuși. 8 p, astfel că a în
cheiat proba cu 1092 p, punc
taj care, deocamdată. îl situ
ează pe primul loc în clasa
ment. Dintre ceilalți concu- 

renți «-au evidențiat bulgarii 
A. Alexandrov. V. Iliev, ceho
slovacul M. Sauer, polonezii 
J. Radzik, W. Czayay. ungurul 
A. Madras ș a. Dacă, in ceea 
ce-i privește pe reprezentanții 
noștri. Andrei Mihiescu (Româ
nia II) a reușit să treacă de 
1000 p (punctajul maxim la că
lărie i este 1100 p) acumulînd 
1010 p, ceilalți. Sorin Faur și 
Cornelii! Isac, ambii din pri
ma echipă, au avut o compor
tare oscilantă, ezitantă, dove
dind încă deficiente în ceea ce 
privește tehnica conducerii ca
lului și a abordării obstacole
lor. Drept urmare, ei au fost 
serios penalizați avînd obli
gația ca la probele viitoare să 
se concentreze și să lupte cu 
dîrzenie pentru a obține rezul
tate cit mai bune. Că există, 
cel puțin după evoluția prime
lor doi sportivi, un pregnant 
echilibru ne-o dovedește și fap
tul că în disputa pe echipe în
tre primele două clasate este, 
deocamdată, o diferență de nu
mai 2 puncte, ceea ce înseam
nă doar o secundă depășire de 
timp! Dar, să așteptăm și evo
luțiile celorlalți concurenți...

Iată clasamentul provizoriu : 
individual — 1. Cătălin Nae 
.(România II) 1 092 p, 2. A. Ale
xandrov (Bulgaria) 1068 p. 3. 
J. Radzik (Polonia) 1054 p...
8. Andrei Mihăescu (Româ
nia II) 1010 p... 11. Sorin Faur 
(România I) 926 p. 12. Corne- 
liu Isac (România I) 842 p ; 
echipe — 1. România II
219? p, 2. Bulgaria 2100 p, 
3. Polonia 2080 p.„ 6. România I 
1768 p. Astăzi, de la ora 10, 
la stadionul Olimpia, concursul 
continuă cu ultimele două se
rii ale probei de călărie.

Emanuel FANTĂNEANU

0 VICTORIE
PLOIEȘTI, 4 (prin telefon). 

Stadionul din Ploiești avea să 
fie neîncăpător pentru suporterii 
Petrolului, la meciul de debut, 
la reîntîlnirea cu Divizia „AM. 
Echipa ploieșteană a luptat de la 
început și a deschis scorul după 
numai 11 minute : la lovitura e- 
xecutată de Mocanu, apărarea 
buzoiană a respins, Pitulice a 
reluat din voleu, de la 16 m, și 
O. GRIGORE, prin alunecare, a

PETROLUL 3 (1)
GLORIA BUZĂU 1 (0)

Stadion Petrolul ; teren exce
lent ; timp frumos ; spectatori — 
circa 22 000. Șuturi : 11—7 (pe
poartă : 3—2). Cornere : 3—3. Au 
marcat : O. GRIGORE (min. .11), 
I. GUȘA (mln. 47). MOCANU 
(min 74) respectiv D. GEOR
GESCU (min. 76 — din 11 m).

petrolul : volnea — Pancu, 
Butufel, CRÎNGAȘU, pitulice 
— Mocanu, o. GRIGORE, I. So
lomon <min. 78 Costln), Grosu 
(min. 46 A. Ene) — Cr. Ene, I. 
GUȘA.

GLORIA : Lazăr — Comănescu, 
Mircea. FI. Marin, TULPAN — 
Profir (min. 46 Julis). Balaur, 
Ghizdeanu (min. 61 Tlcă). CRA
MER — D. Georgescu, Marcu.

A arbitrat slab I. Vel ea (Cra
iova) ; la linie : I. Tărcan (Tg. 
Mureș) șl V. Alexandru (Bucu
rești) .

Cartonase galbene : COMANES- 
CU, BUTUFET, VOINEA, MIRCEA.

Cartonașe roșii : COMĂNESCU. 
La speranțe : 2—0 (1—0).

deviat balonul la vinclu : 1—0.
Ca să justifice momentul de 
„absență", buzoienii protestează 
pentru un ofsaid inexistent. 
Gloria a ieșit la joc, D. Geor
gescu a ratat o mare ocazie 
(min. 18). Marcu a trimis pe 
lingă bară, din lovitură de la 
18 m (min. 20). și apoi jocul a 
fost echilibrat.

După pauză, Petrolul a plecat 
ca din ,.bloc-starturi“ și, în 
min. 47. tabela arată 2—0 pen
tru gazde : O. Grjgore a centrat 
de pe dreapta, cu boltă înaltă, 
și, culmea, cel mai scund din
tre jucători, I. GUȘA, a înscris, 
cu capul, Ja vinclu, de lîngă FI. 
Marin și Mircea (min. 47). în 
min. 68, Comănescu îl faultează 
(a cîta oară?) pe I. Gușă în 
careu, greșeala arbitrului, care 
nu acordă penatly-ul cuvenit, fi 
coboară prestația acestuia și- 
irită tribunele, care lși vor a- 
duce aminte de această fază în 
min. 76. Intre timp, Petrolul va 
mări avantajul de 3—0 prîntr-o 
frumoasă fază de... rugby. A 
sprintat același neastâmpărat I. 
Gușă, a pasat Înapoi Iul Cr. Ene, 
acesta a prelungit, tot Înapoi,
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U.EXE

CLUJ-NAPOCA, 1 (prin tele
fon). Stadion arhiplin, atmos
feră fierbinte. Decor obișnuit ’a 
(re)debutul oricărei echipe 1» 
prima divizie, complexată de 
noua calitate, avidă să pășeas
că neapărat cu dreptul pe pro
priul teren. Rapidiștii au mizat 
pe ardoarea lui „U“ de-a da 
repede, cit mai repede, un gol 
liniștitor. S-au retras in pro
pria treime, blindîndu-se in a- 
părare cu tot efectivul, res- 
pingînd meticulos, organizat, 
valurile de atac clujene. Stu
denții finalizează greoi, ab’.a 
din lina a doua, nu-1 pot sur
prinde pe Toader. se pripesc 
adesea (calculul Rapidului se 
confirmă din plin !) și intră 
la cabine cu un scor alb, apa
rent imposibil de destrămat.

58 de minute a reușit Rapi
dul să mențină echilibrul, pe 
fondul unei mari presiuni, la 
care se autoexpunea. Pînă la 
golul Iui L. MOLDOVAN (cu 
capul, la centrarea Iui Mezaroș), 
care a scos echipa lui Lupescu 
din tranșee. In noua postură. 
Rapid s-a dovedit timid, fra
gil, avînd un singur jucător 
mal energic in ofensivă (Tîră). 
Acum, printr-o apărare răsfira
tă, ,,U" a pătruns mai convin
gător, ridicind repede scorul 
la 3—0, prin BIRO (min. 70), 
care a înscris de la 6 m, ți 
prin STOICA (min. 78) eare a 
șutat eu efect. Ia vinelu, de la 
20 m, stricindu-l lui Toader

JOC BUN, DAR
Precedat de o frumoasă festi

vitate, in cadrul căreia au fost 
inmlnate tricourile șl medaliile 
de campioni fotbaliștilor de la 
Steaua (eomponenții diviziona
rei „A* șl cel al echipei de 
speranțe), meciul a corespuns 
calitativ așteptărilor publicului. 
Dornică de a răsplăti proaspete
le onoruri ce 1 se făcuseră, pre
cum și fidelitatea numeroșilor ei 
suporteri, prezentl In număr atlt 
de mare la relntllnlrea cu favo- 
rltil lor, Steaua s-a prezentat in 
nota el obișnuită. evolulnd 
cu mult aplomb ofensiv 
Îndeosebi in primele 45 de 
minute, elnd a pus In vădită 
dificultate defensiva oaspeților. 
Gazdele au atacat in această 
perioadă pe un front larg, cu 
vivacitate șl fantezie in acțiuni, 
crelndu-șl excelente situații de 
gol, pe care Insă n-au reușit să 
le fructifice, fie din cauza opo
ziției portarului lonită (admira
bil In intervențiile sale din mi
nutele 14 — la „capul- lui Ba
lint, 16 — la „bomba- lui B613ni, 
34 — la șutul lui Majaru, șl mai 
ales 43 — cînd a apărat lovitura 
de la 11 metri executată de 
Plțurcă, după faultul In careu 
comis asupra lui Balint), fie da
torită propriei lor pripeli sau 
imprecizii, cum a fost cazul lui 
Majaru tn min. fl, ctnd a pă
truns, In urma unei spectaculoase 
combinații cu Plțurcă, tn careul 
advers, dar a trimis mingea pe 
Ungă poartă.

De abia după pauză (In min. 
66) au reușit steliștii să deschi
dă scorul, tn urma unul atac 
prelungit finalizat de proaspătul 
intrat în teren ȘT. PETCU, prin- 
tr-un șut puternic și plasat, din 
afara careului. Zece minute mal 
tlrzlu, la o centrare a lui Stoica, 
Plțurcă a trimis mingea, cu
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CHIMiA RM. VILCEA 4 (I)
POLI TIMIȘOARA 1 (1)

Stadion „1 Mai” ; teren foarte 
bun ; timp ideal pentru fotbal ; 
spectatori — circa 13 900. Șuturi : 
18—13 (pe poartă : 13—8), Corne- 
re : 9—6. Au marcat : BASNO 
(min. 22 din 11 m șl 49), CAKA- 
BAGEAC (min. 66), VERIGEANU 
(min. 89), respectiv ROTARIU 
(min. 30).

CHIMIA : Boldld — CIREAȘĂ; 
BASNO, Preda, Cincă — Iovan 
(min. 48 Verlgeanu), C. Gheorghe 

' (min. 48 Blca), Beldeanu — Te- 
leșpan, TRESCHIN, CA.RABA- 
GEAC.

POLITEHNICA S Leu — PASCU, 
Șunda, Ionuț (min. 74 Mureșan), 
Lehman — Dumitru, ROTARIU, 
Bărbosu — Bolba, Gluchlcl, Oan- 
cea (min. 74 L. Bozeșan).

Competent și pe fază arbitrajul 
Iul R. Matei ; la linie : N. Vol- 
nea și M. Niculescu (toți din 
București).

Cartonașe galbene : BARBOSU, 
BASNO. BOLBA.

La speranțe : o—0.

nind prompt o neînțelegere 
Ionuț — Șunda. Timișorenii au 
încercat o nouă egalare, s-a 
mers în continuare „umăr la 
umăr", cu ocazii la ambele 
porți. echipele li ci tind cartea 
atacului. Dar cel care se vor 
dovedi mai inspirați la finali
zare vor fi vilcenii, care vor 
mai puncta de două ori. in min. 
66, prin CARABAGEAC (eu vo- 
Ieu puternic șl plasat) și VE
RIGEANU, în min. 89 (cu un 
șut care a șters în interior 
„transversala"). O notă bună 
pentru jocul ofensiv al ambe
lor echipe.

, Adrian VASILESCU
; 1------------

PÎWfi LA 1-0...
,U” CLUJ-NAPOCA 3 (0)
RAPID 1 (0)

Stadion Municipal ; teren bun: 
timp înnorat, pe alocuri ploaie: 
spectatori — circa 35 900. Suturi: 
25—10 (pe poartă : 12—4). Cor-
nere : 11—2. Au marcat : L.
MOLDOVAN (min. 58). BIRO 
(min. 70). STOICA (min. 78). 
respectiv PUȘCAȘ (min. 89).

„U“ CLUJ-NAPOCA : Caval — 
Dobrotă. Ciocan. Neamțu. ME- 
ZAROS — L. MOLDOVAN (min. 
78 FI. Pop), Popicu. Bucur — 
BIRO. Fîșic (min. 70 STOICA), 
CIMPEANU II.

RAPID : Toader (min. 79
Mânu) — Marinescu, CTRSTEA, 
Sameș Bacos — Rada, PUȘCAȘ. 
AGIU, Șt. POPA — Tîră, Manea 
(min. 35 Damaschln II).

A arbitrat foarte bine A. 
Porumboiu (Vaslui); la linie 
V. Antohl (Iași) șl C. Gheorghe 
(Suceava).

Cartonașe galbene : TtRA, PO- 
PTCU.

La Speranțe : 0—0.

toată firma pe care și-o făcuse 
in prima repriză. Abia la a- 
cest scor „U" mai slăbește 
chinga, permițînd Rapidului 
primele incursiuni adevărate 
In careul lui Cavai. In min. 
89, Ia un corner, PUȘCAȘ reia 
fulgerător de la 22 m tn poar
tă, vrînd parcă să demonstreze 
devotatei galerii feroviare, ve
nită din București, că repre
zintă un transfer fericit

Ion CUPEN

UN SINGUR GOL
STEAUA 1 (0)
CORVINUL 0 (0)

Stadion steaua ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
peste X 000. Șuturi : 15—10 (pe 
poartă : 7—2). Cornere ; 8—2. A 
marcat : ȘT. PETCU (min. 66).

STEAUA : DUCADAM — Iovan. 
Belodedicl, BUMBESCU, Bărbu- 
lescu — BĂLAN (min. 64 ȘL 
Petcu). STOICA, bGlUNI, Ma
jaru — Balint (mln. M Lăcătuș), 
Plțurcă.

CORVINUL : IONIȚA — Beje- 
naru (min. 87 Badea). Dubincluc, 
Mărginean. Tîrnoveanu — I. Pet
cu, Nlcșa, MATEUȚ, KLEIN — 
GABOR. Vâetuș (min. 70 Cojo
carul.

A arbitrat foarte bine N. Dl- 
nescu ; la linie : Gh. Constantin 
(ambii din Rm. Vîlcea) șl Ș. Nec- 
șulescu (Tlrgoviște).

Cartonașe galbene : MĂRGI
NEAN. BARBULESCU, MAJARU, 
GABOR.

La speranțe s 2—1 (1—0).
. .......■■■......... ■ —•
capul, in bară, Întărind astfel 
impresia generală că, deși obți
nută la limită. victoria echipei 
bucureștene este, totuși, meri
tată.

Dacă insă jocul de ieri a fost 
bun, in unele perioade chiar 
foarte bun, meritul este șl al 
echipei hunedorene, care — tn 
frunte cu internaționalii ei — a 
dat campioanei o replică puter
nică, reușind să mențină multă 
vreme scorul alb și chiar să 
pună uneori tn mare pericol bu
turile apărate de Ducadam. De 
altfel, portarul stellst a interve
nit excelent în două situații ex
trem de critice pentru echipa sa, 
In mln. X. la „capul- lui Gabor, 
șl In min. 52, ctnd a fost nevoit 
să lasă tn afara careului pen
tru a respinge un periculos con
traatac In superioritate numeri
că al oaspeților.

Constantin FIRANESCU
N.R. Tovarășul Carol Kramer 

nu este președinte al clubului 
Steaua, așa cum — din greșeală 
— a apărut în prezentarea „căr
ților de vizită- ale echipelor di
vizionare „A- tn numărul da 
sîmbătă al ziarului nostru.

DEBUTURI
VICTORIA BUCUREȘTI x 1 (0) 
UNIV. CRAIOVA 1 (0)

Stadion Dinamo ; teren exce
lent ; timp frumos ; spectatori — 
circa 22 900. Șuturi : M—14 (pe 
poartă : 3—8). Cornere : 3—4. Au 
marcat ; I, MOLDOVAN (min. 
T4), respectiv AD. POPESCU 
(min. 70).

VICTORIA : Eftlmescu — MÂ
NU, Brumaru, MIREA, VLAD —
L. Sândoi (min. 72 L Moldovan), 
URSU, Custov — Iordache (mtn. 
69 Aelenef), V. RADU. GLONȚ.

UNIVERSITATEA : Lung — Ne
grite, E. Sândoi, ȘTEFANESCU, 
UNGUREANU — Mănăilă, AD. 
POPESCU, BADEA, CIOROIANU 
— CAMATARU, Bleu (min. 64 O. 
Popescu ; min. 84 Stănescu).

A arbitrat bine Cr. Teo- 
dorescu (Buzău) ; la linie A. 
Gheorghe (P. Neamț) șl ȘL Rotă- 
răscu (Iași).

Cartonașe galbene : MIREA,' 
BADEA CAMATARU

La speranțe : 1—o (0—0).

i •.
Cine a crezut că misiunea 

proaspetei promovate in prima 
divizie a devenit ceva mai u- 
șoară prin absența a patru ti
tulari din formația crâttoveană 
(Tillhoi, Irimescu, TMeanu, 
Cîrțu) s-a înșelat Grupul de 
tineri care și-a făcut apariția 
in unsprezecele din Bănie (în

MATURITATEA DECIDE REZULTATUL LOTUL
BACĂU. 4 (prin telefon). 

Meci deosebit de dificil aici, la 
Bacău, unde S.C. trebuia să 
confirme rezultatul din primă
vară. iar Dinamo să-l infirme. 
Pînă la urmă reușita a fost de 
partea formației bucureștene. 
care a știut să treacă peste mo
mentele dificile create de gaz
de și datorită, pe de o parte 
experienței mai bogate a jucă
torilor, dar și a tehnicii supe
rioare, a reușit să înceapă cam
pionatul cu o victorie în de
plasare. victorie semnată in 
min. 60 de AUGUSTIN, prompt 
Ia o excelentă centrare de pe 
dreapta, a lui Văidean, după o 
cursă a acestuia de 30 metri, in 
care nici un apărător băcăuan 
o-a reușit să-I oprească.

Dar ce a fost pînă atunci ? 
Cum spuneam — un joc aspru, 
cu momente care au depășit jo
cul bărbătesc, și chiar cu vreo 
două altercații. Reiese de aici 
că arbitrul Fl. Popescu a 
buit să ducă la capăt un 
dificil. Dar ceea ce ii repro
șăm noi sînt fazele din min. 8 
și 78. în prima, Șoiman a fost 
faultat în careu de Topolinschi 
(de altfel dinamovistul a fost 
tot timpul incomodat de viteza 
și verva in joc a băcăuanului, 
pe care nu l-a putut opri de- 
cît prin fault) și nu a acordat 
decît lovitură liberă Indirectă 
din careu, la cea de a doua tre
buia să-1 sancționeze cu carto
naș galben pe Moraru, care l-a 
faultat din spate în afara ca
reului pe același Șoiman. Spi
cuim din „filmul Jocului*: cei 
care se «vîntă în atac din pri
mul minut sint băcăuanii care 
«e 
au

tre- 
joc

infiltrează mai periculos, ei 
o foarte bună ocazie de gol

MAI MULT UN JOC-TEST...
Cu atu-urile majore de par

tea ei — valoare incontestabilă 
Si un public cald, numeros — 
Sportul studențesc (fără Mun- 
teanu II și M. Mihail, acciden
tați) a tratat jocul, la început, 
cu o oarecare ușurință, mizînd 
prea mult pe acțiunile indivi
duale ale soliștilor Hagi și Co- 
raș. Și cum defensiva bihore- 
nilor. atentă la pasa lungă, a 
alternat un timp. marcajul 
strict cu „pasul înainte", la of
said, suporterii „alb-negrilor* 
au trebuit să aștepte aproape 
o jumătate de oră deschiderea 
scorului : Hagi a executat eu 
precizie o lovitură de colt si 
TERHEȘ, singur, Ia 14 m de 
poartă, a reluat direct, lingă 
bară, în stingă portarului. Abia 
după gol au apărut și ocaziile 
orădenilor, risipite insă de 
Georgescu (min. 29) și Mihuț 
(min. 30). La impreidzia vîrfu- 
rilor echipei oaspete se 
adăuga, treptat, si o doză 
superficialitate in defensivă, 
mendată cu promptitudine 
partenerul de Întrecere :

va 
de 
a- 
de 
in 

min. 42, Dumitrescu nu alege 
soluția cea mai bună, faultîn- 
du-1 pe Hagi, In eareu, 
propîerea liniei de fund, 
HAGI va fi acela eare 
formă impecabil lovitura 
U m. Trei minute mal 
CORAS înscrie lejer.

Reluînd meciul de la 3—0, 
Terheș și M. Sandu Iși permit 
să se joace cu două situații de 
gol '(ultimul trimițînd. din 
unghi, balonul in stiloul drept), 
iar Iorgulescu să riște, in min. 
50, în duelul cu lie. o depose
dare neregulamentarăț arbitrul

in »- 
si toi 
trans- 
de la 
tîrziu,

MULTE SI PROMIȚĂTOARE
» 9

primul rînd debutantul Badea, 
aplaudat la „scenă deschisă" 
pentru numerele lui de vir
tuozitate tehnică, apoi F. Sân
doi, Stănescu. Cioroianu ca să-i 
enumerăm numai pe cei cu mai 
puține partide în prima divi
zie) s-a comportat meritoriu. 
Aceleași lucruri se pot spune 
și despre plutonul debutanți- 
lor din formația gazdă (Mâ
nu, Mirea, Brumaru, Ursu), 
astfel că jocul de pe arena din 
șoseaua Ștefan cel Mare, lua
tă cu asalt de spectatorii bucu- 
reșteni, a devenit o adevărată 
partidă a lansării tinereții.

Siguranței in combinații a 
oaspeților, avantajați de pre
zența unor Internaționali 
perimentați tn linia de 
rare, ceea ce a dat un plus 
de calm celorlalte linii, fotba
liștii de Ia Victoria i-au răs
puns printr-un joc avlntat, de 
angajare cu mingi lungi a 
aripei Glonț, cel mai pericu
los om al lor in prima re
priză. în vreme ce, dincolo, 
C&mătaru a dovedit tot în 
„primul act", o mare poftă de 
joc, el neputînd fi oprit, u- 
neorl, decît prin fault. El a 
fost Ia originea și (adeseori) 
la capătul unor

ex- 
apă-

incisive a-

S.C. BACAU o (oi
DINAMO 1 {3}

Stadion „23 August” ; teren 
foarte bun : timp frumos : spec
tatori — circa 23 000. Șuturi : 
13—6 (pe poartă : 6—2). Cornere : 
8—1. A marcat AUGUSTIN (min. 
60).

S. C. BACAU : Mangeac — An- 
drieș BORCEA. Arieni. Elisel — 
C. SOLOMON. Adolf (mln. 76 
Tlsmănaru). Șoșu — ȘOIMAN 
AVĂDANEI, Bișcă (min. 68 To- 
gan)

DINAMO ; MORARU — ’ RED- 
NIC, Andone, Al. Nioolae, Topo- 
linsch: — Zare. Varga, SUCIU — 
VĂIDEAN (min. 89 Movilă), AU
GUSTIN. Orao (min. 69 Dragnea).

Arbitrul Fl. Popescu a condus 
cu greșeli (la ttnle. I. Coț — 
ambii din Ploiești și M. Stănescu 
— Iași).

Cartonașe galbene : AVĂDANEI. 
ȘOIMAN. AL. NICOLAE, TOPO
LINSCHI.

La speranțe : 1—0 (1—0).

este 
am-

în amintitul minut 8 (șutul lui 
Avădanei este deviat în cor
ner) ; in min. 22, debutantul 
Bișcă este foarte aproape de 
gol, intr-un moment cînd Mo
raru era depășit. Jocul 
iute, înregistrăm faze la 
bele porți, mai activi par ata- 
canții din Bacău (Avădanei 
min. 49 și 55, Bișcă min. 57 se 
arată din nou foarte periculoși) 
dar Dinamo se apără organizat, 
iar Moraru este de netrecut. 
Și cînd nimeni dintre cei cir
ca 23000 spectatori nu se mai 
aștepta, la o aruncare de la 
margine, Văidean primește 
mingea, urmează cursa aminti
tă și golul lui Augustin.

Mircea TUDORAN

SPORTUL STUD. 5 (3)
F. G BIHOR 0 (0)

Stadion Politehnica ; teren 
foarte bun ; timp călduros ; 
spectatori — circa 12 000. Șuturi : 
20—10 (pe poartă : 10—5). Corne
re : 8—1. Au marcat : TERHEȘ 
(mln. X și 86). HAGI (min. 42 — 
din 11 m). CORAȘ (mtn. 45) șl
M. SANDU (min. X).

SPORTUL STUDENȚESC t SPE- 
RIATU — Pologea, M. Popa, IOR- 
GULESCU, A. Munteanu — TER- 
HEȘ, Pană (min. X Cazan). Bo
zeșan HAGI — CORAȘ. M. 
Sandu.

F. C. BIHOR : Liliac — Dianu, 
Dumitrescu, I. Marin, Buciko — 
TAMAȘ, Mureșan, Bizsok, Geor
gescu — ILE (min. 85 Florean), 
Mlltuț (min. 75 O. Lazăr).

A arbitrat slab V. Curt (Med
gidia) ; la linie : V. Titorov (Dro- 
beta Tr. Severin) șl I. Ghergheli 
(Bala Mare).

Cartonașe galbene : MIHUT, 
POLOGEA.

La speranțe t 0—2 (0—0).
•

V. Curt „scoate* afară infrac
țiunea care se petrecuse cu cel 
puțin o jumătate de metru în 
interiorul careului. Puțin mai 
tirziu (min. 69), căutind, se 
pare, compensația, el acorcță 
orădenilor un penalty, deși 
plonjonul lui Speriata la pi
cioarele hii Georgescu nu re
clama o asemenea decizie. Mi
huț va liniști insă spiritele, e- 
xecutind defectuos si permi- 
tfndu-1 lui Speriata să respin
gă balonul. Spre final de par
tidă, TERHEȘ (min. 86) și 
M. SANDU (min. 90) vor ri
dica scorul Ia 5—0. A fost mai 
mult — din partea bucurește- 
nilor — un joc-test...

Gheorghe NiCOLAESCU

»
tacuri, ca cele din minutele 
11, 17 și 31, cînd masivul vîrf 
de atac craiovean a trecut pe 
lingă deschiderea scorului. 
Bucureștenii au avut (min. 16) 
o acțiune periculoasă, salvată 
de Lung in corner. După pau
ză, serii de faze de poartă : 
min. 61 bară Mănăilă, min. 67 
— șut puternic Custov „pe 
lingă" ; min. 68 — acțiune Un- 
gureanu cu ratare de la mică 
distanță. Deschiderea scorului 
se produce in min. 70, cînd 
ADRIAN POPESCU șutează 
prin surprindere, de Ia 25 m. 
și balonul, care s-a lovit de 
un apărător bncureștean, intră 
In plasă : 0—L Patru minute 
mai tîrziu intervine egalarea : 
la • centrare de pe dreapta. 
Lung boxează balonul, care a-

61 
tn

junge la L MOLDOVAN 
acesta fl trimite, lobat, 
plasă : 1—L Cu cinci minute 
Înaintea fluierului final al ar
bitrului, Vlad a reușit să res
pingă un balon ce se îndrepta 
spre plasă. în concluzie, un 
rezultat echitabil, un debut sa
tisfăcător al Victoriei și o 
evoluție promițătoare a inti- 
neritei echipe craiovene.

Eftimie IONESCU

REPREZENTATIV

PLEACĂ ASTĂZI

LA MOSCOVA
După cum se știe, miercuri 

7 august, la Moscova, se va 
disputa meciul internațional a- 
mical de fotbal dintre reprezen
tativele Uniunii Sovietice și 
României. în vederea acestei 
importante, dar și dificile par
tide, au fost selecționați — din 
lotul lărgit convocat inițial — 20 
de jucători. Ei s-au reunit asea
ră în Capitală; mai întîi cei de 
la echipele care au evoluat pe 
stadioanele din București 
(Steaua. Sportul studențesc. Uni
versitatea Craiova și Corvinul), 
apoi, tîrziu. spre miezul nopții, 
și cei de la Dinamo, care au 
jucat în deplasare, la Bacău.

în cursul acestei dimineți, la 
ora 11,30. eomponenții lotului 
reprezentativ vor pleca — pe 
calea aerului — spre Moscova, 
orașul care va găzdui meciul de 
miercuri.

La Vaslui, In „Cupa Eliberării**

ROMÂNIA - R.P.D. COREEANĂ

VASLUI, 4 (prin telefon). Slm- 
bătă și duminică, stadionul din 
localitate a fost gazda unul tur
neu internațional care a adus la 
start primele selecționate de ju
niori ale României șl R.P.D. Co
reene, precum șl formațiile Inter 
Vaslui șl FEPA ”74 Bîrlad. In 
jocul de deschidere din prima zi 
s-au intîlnlt Inter și FEPA. Vic
toria a revenit formației locale 
cu scorul de 3—0, după executa
rea loviturilor de la 11 m. A ur
mat partida-vedetă dintre repre
zentativele de juniori ale Româ
niei șl R.P.D. Coreene, care a 
oferit o Întrecere plăcută, cu 
mult faze de poartă desfășurate 
Intr-un tempo susținut, încheiată 
la egalitate : 3—3 (0—1). Juniorii 
noștri au controlat destul de au
toritar primele 45 de minute, dar 
cel care au înscris au fost oas
peții prin Li Zon Hun, în min. 
28. In această primă parte, ju
niorii tricolori si-au creat multe 
situații de a marca, cele mai 
mari fiind ratate de Sologub 
(min. 18) șl Dumitrașcu (min. 23). 
La reluare, insistența elevilor Iui 
Gheorghe Staicu și Mihai Iones- 
cu se vede răsplătită cu trei go
luri consecutive marcate de Cr. 
Sava (min. 55) șl D. Sava (min. 
58 șl 88). Conduși cu 3—1, oas
peții au ieșit mai deciși la atac 
și au reușit și 'ei două goluri 
prin același jucător, Zong Ciol 
(min. 76 șl 82). Au urmat lovitu
rile de la 11 m. Juniorii noștri 
le-au transformat pe toate cinci, 
tar oaspeții numai patru. Scor 
final, deci : 8—7. Arbitrul A.
Rangin'] (Vaslui) a condus for-“ 
mațille : ROMANIA : Biro — So
logub, Baciu, Răducan, Pojar — 
Gh Popescu, Labu, D. Sava — 
Cr. Sava (min. 75 Henika), Du
mitrașcu (min. 75 Nădăban), A. 
Vasile (min. 46 Smoleac). R.P.D. 
COREEANA : Pak Cyung Ciol — 
Pak Hiol. Ziang Fan Su, Bang 
Guamg Gal, o Ciol Bang — Pak 
I Sok, Kim Miong Gal (min. 20 
Go Song), Pak Hi San — Li Zong 
Hun, Zong Ciol, Gang Son Zu.

tn ziua a doua. în jocul pen
tru locurile 3—4. selecționata 
R.P.D. Coreene a dispus cu 3—0 
de FEPA ’74 Bîrlad, iar în finala 
turneului, Inter Vaslui a cîștigat 
cu 1—o (1—0) partida cu echipa 
noastră de juniori.

Mihai C1UCĂ

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES-BOX DIN 4 AU
GUST. FAZA I : Extr. I : 13 4 
22 38 17 39 2 16 ; Extr. a II-a : 
39 8 22 33 31 4 41 24 ; Extr. a 
m-a 1 41 27 6 21 33 22 19 31. 
FAZA A II-a : Extr. a IV : 1 17 
18 42 5 44 ; Extr. a V-a : 26 38 
27 44 29 6 : Extr. a VI : 
24 2 14.

Fond total de clștiguri 
lei.

31.

15 12 22
: 956 032

• ASTĂZI și MUNE.
zile pentru procurarea _______
la tragerea obișnuită PRONOEX- 
PRES de miercuri 7 august. Ju- 
—x> timp numerele dv. pre-

ultimele 
biletelor

câți din 
ferate!

astăzi, luni, a început 
biletelor pentru prima

a De 
vlnzarea ____ __ ____
tragere LOTO 2 din'această'lună, 
care se va desfășura duminică 11 
august.
• „START" )a concursurile 

PRONOSPORT!

Informăm pronosportlștii. câ a 
luat sfîrșlt „vacanța- șl că tnce- 

deci 
pot 

prl- 
eta- 
din

pînd din această săptămînă, 
de duminică n august, ișl 
reîncepe „calculele- pentru 
mul concurs cu meciuri din 
pa a n-a a Diviziei „A“ șl 
etapa I a Diviziei ,B“„



+
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R
(Urmare din pag. 1)

Comitetul Politic Executiv * 
dezbătut și aprobat RAPOR
TUL REFERITOR LA ACTI
VITATEA DESFĂȘURATĂ de 
ORGANELE ȘI ORGANIZA
ȚIILE DE PARTID PRIVIND 
ÎNTĂRIREA RlNDURILOR 
PARTIDULUI ÎN SEMESTRUL 
1/1985, precum și RAPORTUL' 
PRIVIND ACTIVITATEA DES
FĂȘURATĂ ÎN PRIMUL SE
MESTRU AL ANULUI 1985 
PENTRU REZOLVAREA PRO
PUNERILOR. SESIZĂRILOR. 
RECLAMATTILOS ȘI CERE
RILOR OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII
PARTIDULUI.

în continuarea ședinței, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat o informare cu pri
vire la VIZITA OFICIALA DE 
PRIETENIE EFECTUATA 1N 
TARA NOASTRĂ, ÎN PERIOA
DA 5—10 IULIE, DE PRE
ȘEDINTELE REPUBLICII 
MALTA, AGATHA BARBARA 
Aprobind în unanimitate rezul
tatele noului dialog la nivel 
înalt româno-maltez — care 
s-a desfășurat in condițiile fa
vorabile create de înțelegerile 
și documentele convenite eu 
prilejul vizitei pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună eu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au întreprins-o io 
1983 în Malta —. Comitetul Po
litic Executiv a apreciat că a- 
cesta a constituit o nouă ilus
trare a evoluției pozitive 
care o cunosc raporturile 
prietenie și colaborare L____
România și Malta, o expresie

pe 
de 

dintre

a dorinței comune de • le ex- j 
(iude în continuare, pe baza : 
deplinei egalități in drepturi ■ • 
stimei, respectului și avantaja- • 
Iui reciproc.

Comitetul Politic Executiv a ■ 
relevai importanta schimbului : 
de vederi efectuat de președin ■ : 
tele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Agatha Barbara in 
problemele vieții internaționale 
și a apreciat eâ acesta a pus 
din nou în evidență faptul că 
România și Malta au poziții 
similare, sau foarte apropiate, 
in principalele probleme ale 
lumii contemporane. A fost 
reliefată însemnătatea aprecie
rilor făcute de cei doi pre
ședinți că, in actualele Împre
jurări internaționale — care 
sini deosebit de complexe și 
grave —, problema fundamen
tală a epocii noastre o consti
tuie încetarea cursei înarmări
lor, în special a celor nu
cleare, înfăptuirea dezarmării, 
asigurarea păcii și vieții po
poarelor.

Apreciind rezultatele vizitei. 
Comitetul Politic Executiv a 
exprimat convingerea că, in 
spiritul convorbirilor și înțele
gerilor eonvenite eu prilejul 
noii inlilnirl Ia nivel înalt, 
România și Malta vor întări și 
mai mult colaborarea și conlu
crarea lor atit pe plan bilate
ral, _ cit și pe arena internațio
nală, pentru afirmarea polit’cii 
de pace și dezarmare, de secu
ritate șl destindere în Europa 
și in lume.

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

AU ÎNCEPUT „EUROPENELE" DE NATAȚIE
• Ileana Pirjol și Isabeh Bercaru s an calificat la finala (de azi) la săritori de la jlatfermă
• PoJoiștii și au început disputa In grupa A e Azi debutează.

SOFIA, 4 (prin telefon). Toa
te drumurile natației continen
tale duc in aceste zile în. ca

|| pitala Bulgariei. Ce* de a 11-a
2 ediție a (atnpionaleier europe-

ne reunește aici o parte în- 
-2 semnată a valorilor mondiale
2; din înot, polo, sărituri in apă 
5: sau înot sincron. In frunte cu 

numeroși recordmani ai lumii

Ia platformă, continuate după 
prlnz, la bazinul din Comple
xul national de natație dia So
lia. Intre sportivele care și-au 
disputat șansa calificării în fi
nală s-au aflat Ileana Pîrjol 
și Isabel* Bei earn. într-o com
panie extrem de valoroasă si 
în condițiile unui arbitraj 
„strîns", ambele noastre spor

PROGRAMUL DE AZI —-------------------
bazinul NSC, ora 9 și 14 : preliminarii 

■' feminin.
Sărituri la apă, . .

trambulină masculin ; or* 18 : finală platformă 
Participă Ileana Pir joi și Isabela Berearu

Polo : NSC, de Ia ora 18 : Spania — Italia, Olanda — 
Iugoslavia, R.F.G. — Ungaria, Grecia — U.R.S.S. (meciuri 
în cadrul grupei A) : bazin Diana, ora 18,30 : România — 
Franța (în grupa B).

și laureați olimpici. Numărul 
participanților este și el im
presionant ■ 
27 de țări i 
tinent.
— După ce 
ză a avut 
remonie de 
competiții, la care a fost pre- 

“ A. Samaranch, pre-
C.I.O.. dimineața de 
a marcat debutul în- 
propriu-zise. Primele

— 741 sportivi, din 
de pe bătrtaui eon-

sîmbătâ dupâ-amla- 
ioc traditional# ce- 
deschidere a marii

zent J. 
ședințele 
duminică 
trecerilor 
in concurs au fost săritoarele 
în apă. cu execuții In jumăta
tea inaugurală a preliminariilor

tive și-au îndeplinit primul o- 
biectiv. acela de a intra între 
cele mai bune platformiste ale 
continentului. Isabela Bercaru 
a totalizat 331,50 p (după evo
luții 
timp 
bună 
tităli 
bere) 
ciente insă (punctajele nu vor 
avea valab.litate în finală, toa
te sportivele calificate pornind 
de la zero). Antrenorul Sparios 
speră ca miine (n.r. azi) fe-

mai bune la libere). In 
ce Ileana Pîrjol (mal 

la impuse, dar cu inexac
ta intrările in apă. la li- 
a adunat 311,82 p. sufl-

in grupa 8, și echipa noastră
tele 
mult 
triad 
mele 
punctaj al zilei a aparținut so
vieticei Angela Stasnlevisi : 
383,88 p.

Spre seară, tot la NSC. a. de
marat și „maratonul” poloiști- 
lor. Cele dintâi partide s-au 
disputat în cadrul grupei A, 
programul încheindu-se către 
miezul nopții. In ce-i privește 
pe jucătorii din echipa noas
tră reprezentativă, ei își încep 
tentativa revenirii, din grupa B, 
în plutonul continental da 
frunte miine (n.r. azil. Ei vor 
intilni, de la ora 18,30. la ba
zinul Diana. reprezentativa 
Franței, una dintre cele mai 
puternice adversare din serie, 
devenită de opt echipe, in 
urma modificării efectuate — 
determinate de forfaitul for
mațiilor Danemarcei și Turciei 
—, prin contopirea grupelor 
inițiale B și C. în continuare, 
poloiștil români vor juca, in 
ordine, cu Belgia. Polonia. Ma
rea Britanie. Bulgaria. Malta, 
Suedia.

în primele meciuri : U.R.S.S. 
— R.F.G. 7—7 ți Ungaria — 
Iugoslavia 7—4.

Gao 8AEÎCHI

sale să-si ridice și 
nivelul prestațiilor, 
(cit mai sus) între pri- 

șase clasate... Cel mai bu«

rnal 
ir»—

ECHIPA ȚĂRII NOASTRE S-A CALIFICAT

PENTRU FINALELE ZONALE ALE „CUPE! DAVIS"

DOINA MELINTE (1:56,81 pe 800 m!)
ÎNVINGĂTOARE LA BUDAPESTA

(Urmare din pag. 1)
neral au marcat plusul incon
testabil de valoare al echipei 
române. Scor : 3—1 pe tabela 
confruntării de dublu. 3—0 în 
rezultatul general al întîlnirii.

Să începem cronica celei de a 
doua zile cu o remarcă de or
din general. Perechea egipteană 
El Mehelmy — El Sakka intra 
pe teren cu aureola unei per
formanțe prestigioase, obținută 
în fața cuplului ungar Taroczy — 
Machan în precedentul tur al 
„Cupei Davis". Era interesant 
de văzut, prin prisma acestei 
recomandări inițiale, care vor 
fi oosibilitâțile echipierilor noș
tri. Desigur, cuplul Segărceanu- 
Dîrzu are șl el la activ nume
roase rezultate de valoare. Este 
o pereche omogenă, animată, 
totdeauna de ambiția unei pres
tații superioare.

Chiar din primul ghem echi
pa română ia avans printr-un 
break făcut pe serviciul lui 
El Sakka. De la 2—0 scorul de
vine iasă 2—2 după ce — sur
prinzător — își pierde șl Se
gărceanu primul ghem de ser
viciu. Break Imediat. însă, tot 
la Ei Sakka. Pentru ca pe ulti
mul tur de serviciu al aceluia, 
să ne distanțăm la 6—3 în a- 
ceastă primă ..repriză" a meciu
lui. Se părea că ne îndreptăm 
spre o victorie lejeră, dar lu
crurile au stat altfel. In setul 
al doilea, echilibrul se menține 
pină la 2—2 clnd — din nou 
surprinzător pentru noi — 
Andrei Dirzu. foarte bun la 
serviciu pînă atunci, cedează 
un break fără drept de apel. 
După care nu putem să mai 
refacem terenul, plerzînd setul 
(pe un al doilea break cedat 
tot de Dirzu I) la scor identic.

A fost un .duș rece" nedorit, 
în completarea ploii torențiale 
de dimineață care, de altfel, a și 
decalat programul după-amiezii 
cu aproape două ore. Dirzu — 
Segărceanu, sfătuiți probabil și 
de căpitanul lor nejucător, au 
acționat mai incisiv de la de
butul setului trei, distanțîndu-se 
la 3—9 (break-url pe serviciile 
ambilor egipteni), apoi au tre
buit să concedeze un ghem (Se
gărceanu ta serviciu...) ea la 
urmă, tot împotriva lui El Sak
ka. foarte bine dejucat de re
tururi bine plasate si veniri la 
fileu oportune, scorul setului 
să se oprească la 6—3 în favoa
rea noastră.

Simetria cifrelor este respec
tată și pentru ultima secvență 
a oartldei. Dar. după o evolu
ție oarecum curioasă. Egiptenii 
se distanțează mal întît cu 
două break-url consecutive ca 
a noi Segărceanu și Dirzu, ln-

tr-un „sprint" irezistibil, să 
cîștige șase ghemuri la rind 
(G—3). punînd capăt disputei.

Meciul era jucat, victoria ob
ținută ! Aplauzele din tribune, 
felicitările aduse învingătorilor, 
sînt întregite de următoarea 
părere de tehnician a antreno
rului Ștefan Georgescu, căpita
nul nejucător al echipei româ
ne : „Băieții noștri an jucat 
bine, cu mobilizarea si respon
sabilitatea necesare, depunînd 
un efort deosebit. Decisive au 
fost omogenitatea formației 
române, tactica adecvată jocu
lui, voința noastră de victorie!**.

FLORIN SEGĂRCEANU - 
AHMED EL MEHELMY 

6—3. 8—2

Dornici de o revanșă, fie ea 
și platonică, oaspeții noștri au 
jucat cu destulă ambiție si în 
ultima zi a întîlnirii. în pen
ultima partidă de simplu, re
zistența luî El Mehelmy. In 
fața lui Segărceanu. s-a făcut 
simțită mal ales în primul set. 
Pînă la jumătatea sa. echili
brul se menține, ambii jucă
tori punctind contra serviciului. 
De la 3—3. însă, tenismanul ro
mân servește mai precis, se 
concentrează mai mult și la 
retururi, reușind desprinderea 
la 6—3.

Faze frumoase și in aetul 
doi. care decurge in avantajul 
tot mai evident al lui Segăr
ceanu. foarte stăpîn și de a- 
ceastă dată asupra tuturor de
mentelor unei partide de sim
plu. Cu lovituri liftate de pe

fundul terenului, alteori cu 
abile „taluri", venind la fileu 
clnd trebuia, sau apărîndu-se 
cu loburi bine dirijate, primul 
nostru echipier a făcut dovada 
convingătoare a calităților sale, 
înscriind pînă la urmă o vic
torie netă.

ANDREI DÎRZU — TAREK 
EL SAKKA 4—6, 3—6

Meciul de închidere a întîl
nirii a adus față în față pe 
jucătorii nr. 2 ai celor două 
formații. Ultima șansă a oaspe
ților de a înscrie punctul de 
onoare revenea Iui Ei Sakka, 
hotărît să demonstreze că este 
cel mai bun tenisman al echi
pei egiptene venită Ia Bucu
rești.

Intr-adevăr, El Sakka a în
ceput „tare" chiar din primul 
ghem, returnind plasat și pu
ternic serviciile lui Dirzu. Ad- 
judeeîndu-și un break și maio- 
rînd apoi la 2—0 scorul, el s-a 
distanțat destul de repede la
5— 1. Este apoi rindul Iui 
Dirzu să preia inițiativa : serii 
de servicii „ași", cîteva loburi 
impecabile și aplaudate retu
ruri în lung de linie li aduc 
tenismanului nostru trei ghe
muri consecutiv (de la 1—5, ia 
4—5). El Sakka nu lasă să-I 
scape însă ultimul său ghem 
de serviciu și cîștigă setul:
6— 4. In cel de al doilea, care 
avea să fie și ultimul, tenis
manul egiptean își înăsprește 
loviturile de serviciu, de la 
2—2 nu mai pierde nimic, șî 
cu patru ghemuri cîștigate con
secutiv, pune punct final unul 
meci, pigmentat cu cîteva faze 
spectaculoase.

ALTE REZULTATE DIN „CUPA DAVIS1
• Danemarca s-a calificat pentru finala zonală cu România
In cea de a doua semifinală 

a zonei europene — grupa „A“, 
echipa Danemarcei s-a calificat 
In fața formației Monaco, In me
ciul disputat la Monte Carto. 
După două zile, tenismanll da
nezi șl-au asigurat victoria, con
ducted ou 3—8 : M. Mortensen — 
G. Ganancta (—3 6—3, 6—1 ; P. 
Bastlansen — B. Balleret 6—4,
1— 5. 4—8. 3—6, 6—4 ; Bastlansen, 
Mortensen — Balleret, Vlncileoni 
6—#. 3—8. 8-0. 10—3.

Rezultate din grupa mondială : 
• La Hamburg, R.F.G. — S.U.A. 
3—2. Gazdele au luat avans te 
prima zl, cu 2—0, după ce Sct.wa- 
lec l-a Învins pe Krlcksteta cu
2— 6. 6—1. 3—6. 0—1. 3—6. Ameri
canii au redus scorul, clștlgind 
dublul : Flach. Seguso — Becker. 
Maurer 6—3. 6—8. 6—1. 4—6. 7—5. 
Apoi ar egalat : Teîtscher — 
Schwater 6—4. 2—6. 5—7. 6—4.
6—3. In ultima partidă: B. Becker 
— Kricksteln 6—2, 6—2. 6—1 șt 
astfel, cu scorul de 3—2 e- 
chlpa R.F.G. «e califică

pentru semifinale • La Quito, 
Cehoslovacia — Ecuador 3—s: Lendl
— Gomez 6—3, 5—3. aban
don ; Mectr — Vlver 6—8, 6—1,
6— 3 ; Lendl. Smtd — leaza,
Aguirre 7—5. 6—4, 6—4. a La
Sidney. Australia — Paraguay 
3—2. Oaspeții oonduoeau surprin
zător după partida de dublu, au 
tost Insă lntrecuți te ultima zi : 
McNamee. Edmondson — Gonza
lez Paoci 3—6, 10—3, 3—6. 6—1. 
3—6 : McNamee — Pecci 6—8,
7— 5. 6—2 5—7 ; Fitzgerald — Gon
zalez 6—3. 8—7. 7—5. • La Ban
galore, Suedia — India 4—1. Ul
timele rezultate : Edberg. Jarryd
— A. șl V. Amrttraj 21—18. 2—6, 
6—3, 6—4 : Wilander — V. Amrt- 
tral 8—5 8—7 ; J a try d — Krish
nan 6—3. 4—6. 6—1.

In semifinalele zonei europene
— grapa .B“ : la Eastbourne. 
Anglia — Elveția 3—0 ; la Hert- 
berg Austria — israel 1—2, Zona 
americană : la Porto Alegre. Bra
zilia — Columbia 8—1 ; la Chi
coutimi (Quebec), Canada — Ale
xie S—1

In cadrul reuniunii atletice contînd pentru Marele premiu FIAA- 
Mobil, atleta română. Doina Melinte a cîștigat de o manieră catec 
gorică (aproape două secunde diferență față de a doua clasată^ 
proba de 800 metri, în 1:56,81, rezultat excelent. Cehoslovaca Milena 
Strand ova (1:58,70), locul secund, le-a devansat pe alte două reprezen
tante ale noastre, Fița Lovin (locul 8), ou 1:59,47 și Ella Kovacs (4), 
cu 2:00,30. La lungime, Gina Gbioroaie s-a olasat pe locui 3, cu 6,56 m, 
proba fiind clștig-ată de sovietica Galina Cistiakova, cu 6,97 m. In 
aceeași reuniune, englezul Steve Cram a stabilit un nou record eu
ropean pe 2 000 m. cu 4:51,46 (v.r. 4:52,20 — T. Wesînghage. R.F.G ). 
Alte rezultate : 100 m (f) : Cooman (Olanda) 11,69 ; 4M m.g. (C) x
Flintoff (Australia) 55,39.

★
LENINGRAD. în cadrul cam

pionatelor de atletism ale Uniu
nii Sovietice, Oleg Prostemko a 
realizat un nou record european 
la triplusalt cu 17,69 m (v.r. 17,57 
— Keith Connor — Marea Brita
nic). Alte rezultate, masculin : 
800 m — Zemlianski 1:44,93 ; pră
jină — Bubka 5,75 m ; feminin : 
400 m.g.: Marina Stephanova 54,37.

BYDGOSZSZ. în campionatele 
Poloniei : 180 m (m) — Voronin 
10,24 ; 100 m (f) - Elizableta 
Tomczek 11,28.

LONDRA. Cîteva rezultate de la 
concursul „Crystal Palace* ; Mas
culin, 800 m : Joaquim Cruz

★ *
(Brazilia) 1:47,5ă : 110 m g - C. 
Clark (S.U.A.) 13.70 : d se —
Svensson (Suedia) 63,82 m ; 400
m — G. T'acoh 46,93 ; 209 m — 
A. Male (Marea Britanie) 21 ;
suliță — Bradstock ("darea Bri
tanie) 85,70 ; 5900 m — J. Tracy 
13:28,62 ; prăjină — P. Quinoa 
5,60 m, Vigneron (ambii Franța). 
5,5® m. Feminin : 1 milă — Mary 
Deker—Slaley 4:18,59 ; 0G0 m —
McDerrmott (T-ara, Galilor) 1:58,45; 
greutate — Oakes (Marea Brita
nic) 17,63 m ; 400 m g — Fitnt- 
hof (Australia) 55,54 ; 109 m — 
M.C. Cazier (Franța) 11,51 (cu 
vînt in fiață 2,90).

BALCANIADA DE HALTERE PENTRU ‘ JUNIORI
(Urmare din pag. 1)

190 kg + araneat 130 kg — to
tal 230 kg) ; Attila Czanka Ia 
60 kg (smuls 115 + aruncat 
142,5 - total 257,5 kg) ; Petric* 
Tufă la 90 kg (smuls 145 +
aruncat 180 "=■ total 325 kg); 
Alexandru Kerekî la 100 kg 
(smuls 147, total 322,5 kg) ; 
Augustin Culiri la + 110 kg 
(smuls 142,5 kg). Ceilalți cam
pioni (la total) : cat. 52 kg — 
Veselin Nekov (Bulgaria) 215 
kg ; cat. 67,5 kg — Dragomir 
Marinov (Bulgaria). campion 
mondial de juniori, 285 kg ; 
cat. 75 kg — Sakin Menge 
(Turcia) 287,5 kg ; cat. 82,5 kg 
— Ivan Ciakarov (Bulgaria), 
campion mondial de juniori, 330

kg ; cat. 110 kg — Dintităr Sle- 
rev (Bulgaria) 330 kg ; cat. 
+ 110 kg — Sedjan IovanovicI 
(Iugoslavia) 320 kg. în comple
tarea remarcabilului bilanț
realizat de elevii antreno
rilor Mihai Coaslaniinescu
și Gheorghe Gospodinov : 
cat. 52 kg — Ionîțâ
Hoalbă (locurile 3 la smuls, 3
la aruncat, 2 la total) ; cât. 67 
kg — Victor Roșu (3 S — 4 A
— 4 T) ; cat. 75 kg — Gigi Se- 
can (3 S — 4 A — 3 T) : cat 
82,5 kg — Nicolae ,Osiac (3S — 
2 A — 2 T) : cat. 100 kg — 
Alexandru Kereki (2 A ; La e- 
galitate cu locul 1. dar mai greu 
la cîntarul oficial) : cat. 110 kg
— Fiorin Arsene (2 S — 2 A — 
2 T) ; cat. +110 kg — Augustin 
Calici (2 A — 2 T).

rELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • Italianul 

Mieiiele AJboreto a cîștlgat. pe 
Ferrari. Marele Premiu al R.F.G.. 
desfășurat pe circuitul de la 
Nurburgring, parcurgînd 304,314 
km în lh 35'31. Pe locurile urmă
toare : 2. Prost (Franța, pe
McLaren) la 11 s ; 3. Laffite
(Franța, pe Llgier Gitanes) la 51 
s ; 4. Boutsen (Belgia, pe Ar- 
rows-BMW). ’a 55 s etc. • Cla
samentul final al Raliului Argen
tinei : 1. Saîonen-Harjane (Fin
landa. pe Peugeot) 10b 04:33 ; 2. 
Wiender-Zahetner (Austria, pe 
Audi Quattro) la 15:48 min ; 8. 
Reutemann-Faucbîlle (Argentina? 
Franța, pe Peugeot) la 30:14 mîn. 
Salonen conduce confortabil în 
clasamentul mondial al piloțîlor 
(108 p). urmat de Blomquist (66 p).

• TELEX 9 TELEX
GIMNASTICA •Diana Dude va 

șt Bojanka Demlreva (ambele 
Bulgaria), la feminin, Xu Zhîo- 
qlang și Tong Fel (ambii R. P. 
Chineză) au ocupa! primele 
locuri ale concursului de la 
Montreal, la care au mat par
ticipat sportivi din S.U.A. șl Ja
ponia.

ÎNOT • La campionatele Ca
nadei. Alex Baanjaan a stabilit 
cea mal bună performantă mon
dială a anului în proba de 498 m 
mixt, in 4:20,71 fia OS de sutimi 
de propriul său record mondial),

VOLEI • în turneul pe care-î 
întreprjnde tn R.F.G.. echipa f®- 
mlnteă de volet a U.R.S.S. a în
trecut. la Flensburg selecționata 
târli gazdă ca S—1.

ttedaetta și adaalal«tra(la: cod Hm «ocureștl, str. V Conta II. of P.I.I .R L tel eenualk H.78 78 șl tl.WJS secii» coresp. W » W: intel urban U): teles 16 858 eomsp Tiparul t.P. ..rutormatla* 
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