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Vo
im. 
MX 

V-M.
Șevardnadze, 

Politia al

tovarășii 
și Mihail 

strins cu

După încheierea convorbirilor 
oficiale. tovarășul Nieolae 
Ceaușeseu, secretar general ta 
Partidului Comunist Român. 
*H-eședintele Republicii Socia
liste România, șj tovarășul 
Mihail Gorbaeiov, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist ta Uniunii 
Sovietice, au semnat, în cadrul 
anei ceremonii, care a avut loc 
în Marele Palat ta Kremlinului, 
Programul de lungă durată pri
vind dezvoltarea colaborării e- 
eonomiee și tehnico-știtațifiee 
dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Republici
lor Sovietice Socialiste pe peri
oada pînă în anul 2000.

La ceremonie au participat 
tovarășii G.A. Aliev, VX 
rotnikov, A.A. Gromiko, 
Zaikov, E.K. Ligaciov, 
Rîjkov, M.S. Solomențev, 
Cebrikov, F..A.
membri ta Biroului 
C.C. ta P.C.U.S.. P.N, Demieev, 
VA. Btaghih. BJV. Etțin, S.L 
Sokolov, N.V. Iatizin. membri 
supleanți aj Biroului Politic ta 
C.C. ta P.C.l’A, A.P. liiriuko- 
va, A.V. Dobrinin, M.V. Zimăa- 
oii. V.A. Medvedev, V.P. Niko
nov. G.P. Razumovski, A.N. 
Iakovlev, secretari ai C.C. ta 
P.C.U.S., I.V. Kapitonov, pre
ședintele Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.U.S.

Au luat parte, de asemenea, 
tovarășii Ion Stoian, Ioan Totu, 
Uie Văduva, Vasile Pungan, alte 
persoane oficiale române.

Erau de lată ambasadorul 
țării noastre la Moseova și am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București.

După semnare. 
Nieolae Ceaușeseu 
Gorbaeiov și-au
căldură miinile, s-au îmbrățișai 
eu prietenie.

★
In același cadru, miniștrii de 

externe ai celor două țări au 
semnat Programul de aplicare 
a Aeordului de colaborare cul
turală dintre Republica Socia
listă România și Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste" 
pe anii 1986—19?!)

★
Io onoarea tovarășului 

Nieolae Ccaușescu. secretar ge
neral al Partidului 
Român, președintele 
Socialiste — 
Central al 
al Uniunii 
Sovietului 
și Consiliul de Miniștri 
U.R.S.S. au oferit, vineri, 
dejun.

La dejun iui participat tova
rășii Mihail Gorbaeiov, secretar 
general al Comitetului Central 
al P.C.U.S., Andrei Gromîko, 
membru ta Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
ta U.R.S.S., N. I. Rijkev, mem
bru ta Biroului Politic al C.C. 
ta P.C.U.S., președintele Consi-

Comunist 
Republicii 
Comitetul 
Comunist 
Prezidiul

România, 
Partidului 
Sovietice,
Suprem al U.R.S.S.

,1 
un

CAMPIONATUL DE

Finalul campionatului de polo 
se dovedește, cu adevărat, pal
pitant : lupta este deschisă, de
ciziile vor veni, mai mult ca 
sigur, pe ..linia de sosire" I 
Ieri, in ziua cea mai lungă — 
cu două reuniuni — a ultimu
lui turneu din întrecerea celor 
maj bune șase echipe, a fost 
consemnată dimineață o surpri
ză dc proporții. STEAUA a în
vins pe DINAMO, cu 8—7 (2—3, 
3—1. 2—2, 1—1), acesta fiind 
primul succes în campionat al 
foarte tinerei și ambițioasei e- 
chipe. de la reînființarea sec
ției clubului din Calea Plevnei, 
in fața finalistei Cupei Cupe
lor după numai două rezultate 
de egalitate în trei ediții. Un 
succes care menține pe Steaua, 
cu șanse apreciabile. în dispu
ta pentru bronz și care * in
versat, ieri la prinz. ordinea ta 
fruntea clasamentului, avanta-

țCuvintarea tovarășului NICOL AE CEAUȘESCU
g. ............-...........   .U ■ .............................. ...................... ................... .....................................Hulii de Miniștri si U.R.S.S., 

membri și membri supleanți ai 
Biroului Politie, secretari al 
(XC. al P.C.U.S., membri ai 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., prim-viccpreședinți 
și vicepreședinți a! Consiliului 
d« Miniștri, alte persoane ofi
ciale sovietice.

Ai luai parte persoanele ofi
ciale care l-au însoții pe con
ducătorul partidului și statului 
nostru in această vizită.

Apreciind, și eu 
prilej, rezultatele ____ _
tovarășul Nieolae Ceaușeseu și 
tovarășul Mihail Gorbaeiov au 
toastat pentru întărirea și dez
voltarea prieteniei și colaborării 
intre Partidul Comunist Român 
și Partidul (om unita al Uniunii 
Sovietice, între Republica So
cialistă România și Uniunea So- _ 
vi cil că, între popoarele celor am îmbrăcat tricoul echipei na- 
două țări, pentru noi succese țtoaale sau po cei de campion, 
ta înfăptuirea hotăriritor Cm- ig și am primit titlul de maestru 
greșului al XUI-lea al P.CJR. g emerit ta sportului, ana trăS 
și ale Congresului ta XXVII- g atîten ta atîtea bucurii, pcile- 
Ica al F.C.U„S„ pentru socialism. g juri <fe mari satisfacții. Pe cit 
pentru pace șt colaborare in ' 
lume.

Dejunul 
atmosferă

la solemnitatea prilejuită de inminarea unor înalte distincții

echipei de fotbal frSteaua", ciștigătoare a C. C. E
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acest 
vizitei. S GRIJA PERMANENTA

echipei 
ușor. El 
precum

îs Marele triumf al 
ă Steaua nu se va uita 
g va dăinui peste ani, 
g zborul Nadiei. și de ei ne votn
£ aminti ifitotdeauaa cu
g Ca fost fotbalist fruntaș, oare

plăcere.

SI ÎNALTA APRECIERE»
sini a Lit ta alții. Am simțit în
totdeauna. grija partidului și 
statului nostru, Iar luminarea, 
chiar de către președintele tă
rii, tovarășul Nieolae Ceaușeseu, 
■ unor înalte distincții echipei 
da fotbal. Steaua, vine să con
firme din nou această perma
nentă grijă, Caldele și vibran- 
teta cuvinte adresate de 
tovarășul Nieolae Ceaușeseu

fotbaliștilor, sportivilor noștri 
constituie pentru noi toți, pentru 
jucătorii pe care îi pregătesc, 
pentru întreg clubul de fotbal 
Petrolul, un îndemn de a munci 
și mal mult, de a ne autodepăși, 
pentru a da fotbalului nostru 
noi talente, care să contribuie 
la obținerea unor performanțe 
cu care sportul românesc să se 
mindrească ta lume.

MIRCEA DRIDEA 
antrenor al echipei de fotbal 

Petrolul Ploiești
ana putut, mi-am adus contri- 

fotbatulul 
au făcui 
a între- 

g cut, chiar, închipuirea unora, 
g Steaua este azi noua camptoa- 
^nă a campioanelor din Europa. 
£; O performanță care vine să 
g confirme excelentele condiții 

pe care tineretul țării le are 
de a se realiza pe deplin, atît 

îjln sport cit și ta societate. Sînt 
$ unul dintre sportivii care ani 
g realizat acest lucru și ca mine I 

Ga sosire, pe aeroportul Oto- j: 
peni, tovarășul Nieolae Ceaușeseu SJ 
a fost întîmpinat de membri și g

s-a desfășurat intr-o 
caldă, prietenească.

★

Tovarășul Nieolae Ceaușeseu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Rămân, președintele 
Republicii Socialiste România, 
* revenit, vineri seara in Ca
pitală, după vizita prietenească 
de lucru efectuată in Uniunea 
Sovietieă ia invitația C.C. al 
F.C.U.S. și a Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R-SJS.

membri supleanți ai Comitetu
lui rolitic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai Comitetului 
Central al partidului, precum 
și de membri ai C.C. al P.C.R.. 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații 
obștești, alte persoane oficiale.

Tovarășului Nieolae Ccaușescu 
șl tovarășei Elena Ccaușescu 
le-au fost oferite flori de pio
nieri români și sovietici.

Erau prezenți însărcinatul eu 
afaceri ad-interim al Uniunii 
Sovietice la București și mem
bri ai ambasadei.

-★
Tovarășul Nieolae Ceaușeseu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a fost salutat, la sosirea și ple
care* din Moscova pe aeropor
tul Vnukovo, de Egor Ligaciov, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., de 
Vadim Medvedev, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., K. A. Antonov, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.E.S.S., de alte 
persoane oficiale sovietice.

CAUTATE SUPERIOARĂ
Pentru toți ce; ce lucrăm In 

domeniul sportului, dar și pen
tru milioanele de pasionați care 
urmăresc cu interes «rescind fe
nomenul sportiv, succesul final 
■l echipei de fotbal Steaua 
București a constituit un prilej 
de mare satisfacție, de bucurie 
și mîndrie patriotică.

A vibrat puternic In inimile 
noastre momentul solemn dud

m REPREZENTA CU DEMNITATE
TRICOLORUL ROMANESC

Ca sportivă de performanță, 
componentă a formației Știința 
Bacău și a reprezentativei fe- 
minine de handbal a României, 
am citit cu deosebit in- 
teres Cuvlntarea tovarășului 
Nieolae Ceaușeseu, conducă- 

g torul nostru mult iubit și 
stimat, cu prilejul laminării 
înaltelor distincții echipei de 

Ș fotbal Steaua, jucătorilor, an- 
ș trenorilor, unor tehnicieni și 
g cadre din conducerea Clubului 

sportiv ta armatei. Alături deI

toți sportivii României socialis
te, îmi exprim înalta recunoș
tință pentru grija pe care 
secretarul general al partidului, 
președintele țării o acordă 
constant mișcării sportive, pen
tru condițiile excelente de care 
dispunem pentru a ne pregăti

MARIANA TlRCA 
componentă a echipei de 

handbal Știința Bacău

președintele» țării, secretarul 
genera! «1 Partidului Co
munist Român. tovarășul 
Nieolae Ceaușeseu. a înmânat 
înalte distincții merituoșilor 
fotbaliști ui Clubului sportiv al 
armatei Steaua, precum și celor 
ce l-au pregătit și educat în 
spiritul muncii susținute și de 
calitate — singurul mod de a 
se ajunge la marea performantă 
— al dăruirii și angajamentului 
plenar in antrenamente și în 
confruntările interne și interna
ționale, al dragostei fierbinți 
pentru culorile patriei. Firește, 
această înaltă cinstire, de care 
s-au bucurat pe drept campio
nii noștri de fotbal - si oe 
care ne-o visam cu toții, spor
tivi, tehnicieni, activiști din toa
te disciplinele — constituie o 
nouă și convingătoare mărturie 
a aprecierii deosebite pe care 
conducătorul partidului și sta
tului o acordă muncii rodnice, 
rezultatelor valoroase, competi-

SANDI CHIBIȚA 
antrenor federal la volei

(Continuare ta pag. 2-3) (Continuare in pag. 2—3)

Miine, etapa a 28-a a Diviziei A de fotbal

MECIURILE DE LA BRAȘOV Șl PLOIEȘTI, IN CENTRUL ATENȚIEI
I • La Tg. Mureș, localnicii au prima șansă in fața 

„lanternei” $ La Pitești, Gloria Buzău a mai făcut me
ciuri bune, dar argeșenii vin după victoria de la Slatina 
O La Rm. Vilcea, gazdele nu stau pe roze, iar F. G 
Olt mai speră încă • Steaua, pentru prima oară pe te
renul ei, după Sevilla O Corvinul din nou acasă, dar 
BU“ a cîștigat la Timișoara

CLASAMENTUL

POLO ARE UN FINAL PALPITANT!

• X

Atacă Progresul, dar apărarea Rapidului e din nou la post, fero
viarii impunindu-se net ieri dimineață : 14—5.

Foto : Aurel D. NEAGU
jind pe Crișul. trecută pe pri
mul toc, cu ur punct mai mult 
decât dinamovi iii.

Cum s-a produs surpriza 7 A 
fost un meci pasionant, cu înot 
ia trombă cu reușite dar ei cu 
ratări incredibile. Steaua si-*

(incul obișnuitul joc, în perma
nentă mișcare, imprimând un 
ritm care nu a prea convenit

Geo RAEȚCH1

(Continuare tn pap a 4-a)

STEAUA 
Sportul Stud. 
.U“ Craiova 
Dinamo
Corvinul

a La Bacău, meci între 
două echipe care mai au 
emoții 0 La Brașov, un 
examen dificil pentru e- 
chipa gazdă • Un test 
sever pentru Petrolul sau 
între hărnicia localnicilor 
și plusul de valoare al era- 
iovenilor După succe
sele cu Corvinul și Di
namo, Rapid 
celași lucru 
Studențesc

1.
2.
3.
4.
s.
8. F.C. Argeș
7. .V Cj.-Nap.
1. Petrolul
I. Gloria

10. Rapid
II. .Poli” Ttm.
12. S.C. Bacău
13. Chimia
M. F.CJS. Bv. 
ÎS.
K.
13. 
U.

Victoria 
A.S.A. 
F.C. Olt 
F.C. Bihor

încearcă a- 
cu Sportul

54-12 45
61-25 St
50-24 St
37-18 SI

1
3
6
5

11 67-32 23
10 29-32 23

21 3
15 8
15 4
15 6
13 3
U 6
12 3 12 37-36 27
990 25-29 27

10 5 11 30-41 25

U 1 15 43-43 23 
11 1 13 36-44
19 3 14 28-40

9
7
I
6
4

5
7
5
5
6

13 21-47
12 24-34
14 22-40
15 22-43
17 22-56

23 
23
23
21
19
17
14

AW.WWW
(In pag. 2—J, 
a 23-a a Diviziei C).

rezultatele etapei

PROGRAMUL JOCURILOR

Tg. Mureș : A.S.A. - F. C. BIHOR 1
Pitești : F. C. ARGEȘ - GLORIA 1
Rm. Vilcea : CHIMIA - F. C. OLT
București : STEAUA - VICTORIA

(stadionul Steaua)
Hunedoara s CORVINUL - „U" CLUI-NAPOCA ]
Bacău : SPORT CLUB - „POLI- TIMIȘOARA
Brașov : F.C.M. - DINAMO
Ploiești : PETROLUL - UNIV. CRAIOVA i
București : RAPID - SPORTUL STUDENȚESC '

(stadionul Ciulești)

Toata partidele vor începe la ora 18.



PUTERNIC IMBOLD PENTRU
ÎNTREAGA MIȘCARE SPORTIVA

9

STIMULENT PREȚIOS IN ÎNTREAGA PREGĂTIRE
Ca pentru toți sportivii țării, 

șl pentru noi — componentele 
iotului național de baschet 
— emoționanta primire a
Învingătorilor de 
villa. de către
Nicolae Ceanșescu,

la Se- 
tovarășul
secretarul

general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
caldele cuvinte adresate Jucă
torilor, antrenorilor, tehnicieni
lor si înaltele distincții acorda
te constituie un puternic im
puls în activitatea de pregătire, 
care trebuie să ducă la obține
rea unor performante de cea 
mai ridicată calitate. înalte a- 
preciere dată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu excelentei 
performanțe a echipei de fotbal 
Steaua ne îndeamnă la o vie 
recunoștință și deplină anga
jare. Susținător permanent al 
sportului din țara noastră, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a elo
giat succesul fotbaliștilor de la 
Steaua. în același timp,

secretarul general al partidului 
a cerut să fie analizate cu cea 
mai mare seriozitate rezulta
tele din ultimii ani. cînd s-au 
pierdut, cu ușurință unele 
jocuri.

într-o situație asemănătoare 
am fost și noi, baschetbaliste
le, care, după dștigarea meda
liei de argint la Universiada de 
la Edmonton, nu am mai obți
nut performanțe mulțumitoare. 
Cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu constituie pentru noi 
un puternic stimulent, care ne 
va îndemna să ne pregătim cu 
mai multă responsabilitate de- 
cît pînă acum, astfel ca la vii
toarele competiții internaționale 
— In primul tind în Campio
natul European — să obținem 
performanțe care să poată 
figura în panoul de onoare al 
sportului românesc.

MAGDALENA JEREBIE 
componentă a echipei naționale 

de baschet

VOM REPREZENTA CU DEMNITATE PATRIA
(Urmare din pao 1)

la înalt nivel și pentru a repre
zenta cu demnitate, în arena 
internațională, culorile dragi 
ale tricolorului românesc.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se constituie 
lntr-un document de inestima
bilă valoare pentru bunul mers 
al întregii activități sportive din 
țara noastră. Ne vom strădui 
să traducem în viață îndemnu
rile secretarului general al 
partidului, președintele tării, de 
• ne aduce, fiecare, contribuția 
la ridicarea nivelului general al 
aportului românesc Ia nivelul 
construcției generale a socialis-

ÎNDEMN la muncă de
(Urmare din pag. 1)

tive. de real prestigiu obținute 
in orice domeniu de activitate, 
devotamentului față de patrie 
și popor al celor ce reprezintă 
țara în confruntări Internatio
nale.

Cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul conferirii înaltelor distinc
ții jucătorilor, antrenorilor, u- 
nor tehnicieni și cadre din ca
drul clubului Steaua este plină 
de învățăminte și pentru cei ce 
lucrăm în domeniul voleiului, 
sport față de care avem datoria 
de a-1 readuce cit mai curînd 
la strălucirea de acum cîțiva

muluî in patria noastră. Desi
gur, pentru a atinge aceste per
formanțe, se cere din partea 
noastră o temeinică pregătire, 
o Înaltă exigență față de pro
cesul de instruire, față de noi 
înșine.

în numele echipei mele de 
club, ca și în numele colegelor 
din echipa feminină de handbal 
a României, mă angajez să ne 
pregătim tn așa fel îneît să 
reprezentăm cu demnitate culo
rile românești, atît la Cam
pionatul Mondial, grupa A, 
la care formația tării noastre 
va fi prezentă la sfîrșîtul aces
tui an, cit și în toate competi
țiile sportive internaționale la 
care vom lua parte.

CALITATE SUPERIOARĂ
ani. „Victoria — spunea pre
ședintele țării — trebuie să de
vină și un prilej de reflectare 
mai adinei Ia ceea ce trebuie 
făcut în continuare". Este un a- 
devăr cure, în primul rînd, ne 
dă de gîndit profund, un im
bold plenar de a munci cu mai 
multă eficiență, cu tenacitate 
și maximă exigență, pentru a 
ne îndeplini Importantul obiec
tiv ce ne stă în față. Ca an
trenor federal îndeplinind a- 
ceastă funcție de răspundere, 
mă angajez să-mi sporesc efor
turile, să. pun mai viguros u- 
mărul la redresarea voleiului 
românesc, la reafirmarea lui în. 
arena internațională.

INTR-O SINGURA LUNA, 
DOUĂ VICTORII LA MARATON!

Clasica alergare a maratonu
lui olimpic, cu distanța sa la 
fel de clasică (42,195 km), a 
ajuns în zilele noastre nu nu
mai să se diversifice, ca mo
dalitate de organizare si cu
prindere (faimosul maraton de 
toamnă al New York-ulul, de 
exemplu, a reușit să adune de 
fiecare dată la start. în ultimii 
ani. zeci de mii de oameni, a- 
rătînd implicit, că si lntr-o 
uriașă metropolă robită zeului 
automobil si poluării se poate 
cultiva sănătatea prin alerga
re pe jos...), dar a devenit si 
probă atfetică feminină. Ceea 
ce probează încă o dată (dacă 
mai era nevoie !) tăria si pu
terea de adaptare a organismu
lui feminin la eforturi puter
nice și prelungite. în marile a- 
lergări pe distante lungi star
tul fiind adeseori comun pen
tru bărbați șl femei.

Și nu trebuie să exemplifi
căm aceasta prim celebra fon- 
distă norvegiană Grete Waitz. 
campioană mondială (care s-a 
înclinat, totuși. - la ..mondiale
le" de cros’, de două ori. în 
fata marii noastre atlete Ma- 
ricica Puică !). prin prima 
campioană olimpică la mara

INAUGURAREA OFICIALĂ
Cortina se ridică astăzi peste 

marea scenă a atletismului nos
tru. în primul „act" urmînd a 
se întrece juniorii de cat. a 
Ii-a în cadrul Concursului Re

publican. Este vorba, în fapt, 
de etapa de zonă-centrală. care 
programează Intreoeri la Pi
tești si în București. Concursul 
se desfășoară pe echipe, la Pi-

La bazinul „23 August"

CONCURSUL DE VERIFICARE 
A LOTURILOR DE SĂRITURI

Sezonul competițional inter
național al săritorilor în apă 
va fi precedat — duminică și 
luni, la bazinul .,23 August" din 
Capitală — de concursul de ve
rificare a loturilor reprezenta
tive care se pregătesc pentru 
Întrecerile oficiale ale anului 
(Campionatele Europene de ju
niori. Campionatele Balcanice 
de seniori și juniori, Concursul 
Prietenia).

Programul : duminică, ora 
9,30 : trambulină 3 m băieți, 
ora 16 : platformă fete ; liinî, 
de la ora 9,30 : trambulină 3 m 
fete și platformă băieți.

DE CAMPIONATE
Șl ETICA
SPORTIVA

FINALURILE

Activitatea competițională 
se află in plină desfășurare. 
Campionatele de handbal 
baschet, volei, rugby, polo 
Ș-a. — ca să ne referim doar 
la. „jocuri" — programează 
săptămînă de săptămînă eta
pe sau turnee menite să 
hotărască noile deținătoare 
ale titlurilor și formațiile 
care vor 
trograda 
altul. Ne 
perioada 
rundelor 
„momentul adevărului' 
vine din ce în ce mai mic, 
ceea ce face ca lupta pen
tru stabilirea ierarhiei să 
devină tot mai palpitantă, 
mal strînsă, fiecare compe
titoare făcind pentru aceas
ta apel la toate resursele 
pentru a învinge, pentru a 
acumula punctele care să-i 
aducă trofeul sau să o pună 
la adăpost de retrogradare.

Fără îndoială, pentru rea
lizarea acestor deziderate — 
si nu spunem o noutate — 
toți cei implicați trebuie să 
se prezinte în teren într-o 
formă sportivă maximă, care 
să dovedească pe tot par
cursul întilnirilor spirit de 
fair-play, corectitudine în 
apărarea șanselor, o totală

promova sau re- 
dintr-un eșalon în 
aflăm, așadar, în 
în care numărul 
rămase pînă la 

1“ de-

dăruire în apărarea culori
lor clubului, a prestigiului 
personal. în esență o ati
tudine în care nu au loc 
concesiile și abdicarea de 
Ia legile sportivității. Acum, 
cînd fiecare joc poate avea 
o influență hotăritoare pen
tru zonele fierbinți ale cla
samentului, necesitatea ca 
meciurile să se desfășoare 
intr-un climat de disciplină 
și corectitudine devine o 
problemă la ordinea zilei.

Un antrenor nu-1 folosește 
pe cel mai bun jucător pe 
motiv că acesta s-a acci
dentat în meciul anterior, 
deși nimeni nu s-a atins de 
acesta, fiind unul dintre cei 
mal productivi marcatori ; o 
echipă cere prin telegrame 
fulger observatori federali 
și ziariști, pentru că se... 
teme de ce-o să-i facă for
mația gazdă ; o altă echipă, 
după ce a cîștigat conforta
bil primul meci din cele 
duble. îl cedează — tot con
fortabil — pe următorul, 
pentru că și adversarele... ; 
o altă formație obține rezul
tate bune în fața favorite
lor, pentru a ceda, surprin
zător, în confruntarea cu 
out-siderele ; un antrenor dă 
telefoane în stingă si în 
dreapta (pe banii cui ?) pen
tru a reclama cîte în lună 
și în soare despre adversa
rii de ieri si cei de... mîi- 
ne ; un conducător de sec
ție pătrunde, la pauză, în 
cabina arbitrilor pentru a-i 
Setermina să fluiere... corect; 
in altă parte se editează pro

grame care. în loc să invite 
la crearea unei ambianțe 
deosebite, incită spectatorii 
prin comentarii „neinspira
te"... Nu, acestea nu sînt 
chiar exemple de dragul e- 
xemplelor. ci se regăsesc, 
din păcate, in momentul de 
față prin unele campionate.

Nu am numit pe cei în 
cauză, pentru că nu este 
încă timpul pierdut ca an
trenorii, jucătorii, conduceri
le secțiilor și cluburilor, ar
bitrii' să înțeleagă că spor
tul nu are nimic comun cu 
Incorectitudinea, cu delăsa
rea, cu încercările de influ
ențare a rezultatelor. Numai 
printr-o disciplină fermă pa 
teren și în afara Iui, prin- 
tr-o muncă serioasă și pli
nă de dăruire in cadrul an
trenamentelor, prin apăra
rea șanselor cu abnegație, in 
orice meci, indiferent 
valoarea partenerului, 
pot obține rezultate de 
loare ; se poate ridica __ 
velul valoric al campionate
lor, menite să reprezintă 
principala rampă de lansare 
spre rezultate de prestigiu în 
marile confruntări interna
ționale.

Așadar, majoritatea cam
pionatelor au intrat în li
nie dreaptă, la capătul că
reia fiecare competitoare 
trebuie să-și ocupe locul 
meritat, cohform valorii ma
nifestate de-a lungul între
gii întreceri și nu într-o a- 
nume conjunctură.

Emanuel FÂNTÂNEANU

de 
se 

va- 
ni-

ton, americana Joan Benoit, sau 
prin elvețiană Gabriele Ander- 
sen-Schiess. cea care, deși e- 
puizată în finalul maratonului 
olimpic, a mai găsit tăria să 
treacă linia de sosire pe „Me
morial Coliseum" din Los An
geles. Pentru că lată, reoent. 
la Phenian. în fața a zeci și 
zeci de mii de spectatori. în
tr-o dîrză confruntare cu 1700 
de concurenți (bărbați si fe
mei) din Bulgaria, Cehoslovacia. 
Iugoslavia. România. Uniunea 
Sovietică si R.P.D. Coreeană, 
cea mai bună maratonistă din 
țara noastră, Elena Murgoci, de 
la A.S. Metalul Tîrgovlște. a 
încheiat maratonul pe primul 
loc. cu un nou record national 
— 2 h 37:01 (vechiul record — 
2h 41:59. îi aparținea tot ei). 
„Această performanță, ne spu
ne Petru Murgoci, antrenorul 
și soțul recordmanei — trebuie 
asociată cu victoria obținută 
spre sfîrșitul lunii martie, Ia 
Tei Aviv, cînd Elena, în con
fruntare cu competitori din 
Belgia, Finlanda, Franța, Iu
goslavia, România, Ungaria și 
Israel, s-a clasat, totodată, pe 
locui 5 la... bărbați. Deci, două

A SEZONULUI ÎN AED
tești urmînd a lua parte for
mații din zona I (Alba. Arad. 
Bihor, Bistrița, Cluj, Harghita. 
Maramureș. Mureș. Satu Mare. 
Sălaj) și zona a Il-a (Argeș, 
Caraș-Severin, Dolj, Gorj, Hu
nedoara. Mehedinți. Olt, Sibiu. 
Timiș, Vrancea), iar la Bucu
rești, în afara, desigur, a echi
pelor cluburilor din Capitală, 
participă cele din zona a III-a 
(Brașov, Călărași. Constanta. 
Covasna. Dîmbovița. Giurgiu. 
Ialomița, Prahova. Teleorman. 
Tulcea) și zona a IV-a (Bacău. 
Botoșani, Brăila. Buzău. Galati. 
Iași, Neamț, Suceava, Vîlcea, 
Vranoea).

întrecerile din București vor 
avea loc pe stadionul „23 Au-

victorii la maraton in interval 
de o lună de zile".

„Acum mă antrenez acasă, tn 
pădurea tirgovișteană de Ia 
Prisaca, unde pe un traseu 
alcătuit special de noi, alerg 
numai cu gindul Ia campiona
tele naționale și europene din 
vară", adaugă cu încredere E- 
lena Murgoci. care peste cîteva 
zile, la 26 mai. va împlini 26 
de ani — o vîrstă a deplinei 
maturități sportive.

Pau! SLAVESCU

LIBER, LA ATLETISM
gust", azi la ora 11 și 16,30 și 
mîine la ora 9,00.

In această competiție vor mai 
avea loc o etapă de zonă la 
21—22 iunie (Oradea, Craiova 
Poiana Brașov. Galați, Bucu
rești) și etapa finală la 16—17 
august (Alba Iulia).

Mai sînt programate la 24— 
25 mai Concursul de primăva
ră al seniorilor (București) și 
prima etapă a Concursului Re
publican al juniorilor III, la 
30 mai va avea loc Concursul 
republican de primăvară la ma
raton (Tr. Măgurele) iar la 31 
mai — 1 iunie este prevăzută 
etapa I a Concursului Repu
blican juniori I.

IăA!

MECil

SERIA I

București

Pașcani : 

Constanta 

Cluj-Napo 

Suceava :

SERIA A

București

sta.
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In seri; 
avea o ir 
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nu se pr 
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cină nu 
Rapidului 
lor două
1. Dinamo
2. Farul <

SIBIENII - PUNCTAJ MAXIM, IN PRIMA ETAPĂ LA DIRT-
Intrat în tradiția sportului cu 

motor. Campionatul republican 
de dirt-track (perechi) a în
ceput joi pe pista stadionului 
I.P.A. din Sibiu într-o exce
lentă organizare asigurată de 
asociația sportivă cu același 
nume.

Etapa I s-a desfășurat în 21 
de manșe, avînd ca principale 
favorite tandemurile bucures- 
tene I. Pavel — N. Puraveț, 
M. Gheorghe — D. Gașpar si 
perechea secției moto gazdă. 
S. Ghibu — D. Stoica. Aștep
tările numeroșilor spectatori au 
fost satisfăcute - integral, con
fruntările directe dintre moto- 
cidiștii menționați produeîn- 
du-le plăcerea vizionării unui 
atractiv spectacol de dirt-track. 
Fiind de forțe sensibil egale 
și cu un evident pluș de pre
gătire fizică si tehnică. S. Ghi

bu (și-a făcut o promițătoare 
reintrare, după o lungă absen
tă din activitatea competitiona- 
lă. provocată de un accident la 
picior), D. Stoica si rezerva lor, 
M. Șoaită, s-au dovedit imba
tabili pe pista p-oprie. Elevii 
antrenorului N. Rîureanu si ai 
mecanicului V. Coica au reali
zat 30 de puncte (din tot ati- 
tea posibile) ei cîștigînd toate 
manșele cu scorul de 5—1 (de 
fiecare dată au sosit în cele 6 
curse pe primele două locuri).

întrecerile inaugurale au fost 
marcate și de cîteva surprize. 
Dublul secund al clubului Stea
ua. S. Postolache — D. Bogdan 
a reușit să învingă, după o 
cursă cu peripeții, prima pere
che a militarilor. N. Puraveț — 
I. Pavel (aoesta, în reuniunea 
de joi n-a mal fost la fel de 
combativ ca altădată). De ase

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA LOTO 
16 MAI 1986

74 46Extragerea I : 60
79 77 26 27 

Extragerea a
42 25 36 4 38 83

Fond total
1.195.240 lei din
report la categoria I.

il-a

de 
care

io

DIN

73 12

29 11

cîștiguri :
326.269 lei

ESTE UL-astazi, simbata, 
ttma zi pentru procurarea 
BILETELOR LA TRAGEREA 
MULTIPLA LOTO DE MÎINE, 
DUMINICA 18 MAI !

S-a ajuns, deci, tn ultima zi a 
perioadei de vînzare a biletelor 
la cea de a doua tragere MUL
TIPLA LOTO din acest an, care 
va avea loc mîine, duminică 18 
mai.

Formulă foarte avantajoasă 
pentru partlclpanțl: 8 extrageri, 
în două faze, cu un total de 72 
numere. Extrageri „legate", două 
cîte două, cu cîștiguri și pentru 
3 numere dim 18 extrase. Parti- 
ciplnd cu cit mai multe bilete, 
aveți posibilitatea obținerii unor 
importante cîștiguri în. autoturis
me „DACIA 1300“ (la ambele faze 
ale tragerii), mari sume de bani, 
precum și excursii în R. P. Un
gară. Variantele de 25 lei pot ob
ține cîștiguri cumulate la ambele 
faze. Vă dorim succes!
• Operațiunile tragerii „mul

tiple" Loto de mîine, duminică 
18 mai, se vor desfășura în Bucu
rești, In sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, cu începere de 
la ora 16,30. Transmiterea desfă
șurării tragerii se va face la

radio, la ora 17,30, pe programul 
I. Numerele extrase vor fi radio
difuzate, de asemenea, la ora 
22,20, după emisiunea „Panora
mic sportiv", deci pe programul 
I, o dată cu rezultatele concursu
lui Pronosport, șl reluate luni 
dimineața, la ora 8,55, pe același 
program.

M Informăm, de asemenea, că 
TOT ASTAZI este ULTIMA ZI șl 
pentru depunerea buletinelor la 
concursul PRONOSPORT de mîi
ne, duminică 18 mai. care cu
prinde cele mal echilibrate par
tide ale campionatului Diviziei B 
din țara noastră, precum și din 
cel italian.
• în atenția pârtieipanțllor ! 

începînd de luni, 19 mai, începe 
vtnzarea biletelor la tragerea 
LOTO 2, de duminică 25 mai a.c.
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• întrecerile au

Sub genericul Daciadei și al 
„Anului Internațional al Păcii", 
Catedra de Educație Fizică și 
Sport a Institutului Politehnic 
din Capitală organizează, în zi
lele de 17 și 18 mai, la Com
plexul Cultunal-Sportiv Tei, fî-

loc az
nala pe 
Republica 
nis. Pe 
sînt însc 
tuturor 
din țară.



npionatol de rugby, PARTIDE ATRACTIVE I , Subiecte

XANTE IN CAPITALA IN COMPETIȚIAA

AMUL Ș! ARB.TRII

— C.S.M. SIBIU (în tur: 12—15) 
i 10, arbitru FI. Dudu (Buc.)

IA — R.C. GRIVIȚA ROȘIE (0—23) 
ilar ora 10, S. Marin (Buc.)

- ȘTIINȚA PETR. (6—17) 
lan ora 9, M. Galanda (Buc.)

IȚEA — SPORTUL STUD. (6—16)
>eș ora 11, I. Vasilică (Buc.)

— RULM. BlRLAD (12—18)
,30, Gh. Stoica (Constanța)

- POLITEHNICA IAȘI (6—3)
ra 10,30, M. Voina (Brașov)

— A.S. CONTACT. BZ. (6—20)
i ora 9, M. Vătui (Buc.)

— FARUL CONST. (15—54) 
ui ora 9,30, Gh. Voinea (Buzău)

IICA — ȘT. CEMIN B. MARE (6—24) 
ora 10, Șt. Rădulescu (Buc.)

LTEA
ora

— GLORIA P.T.T. (3—12)
11, P. Barbu (Buc.)

lii- 
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(Intilnirea directă dintre aces
te echipe, la 25 mai, la Con
stanța).
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DE BASCHET (f)
Din cele cinci meciuri (du

ble) ale etapei a 29-a a Cam
pionatului Național de baschet 
feminin, programate azi si mîi- 
ne. cele mai interesante sint 
cele dintre Voința București și 
Politehnica București. Univer
sitatea Cluj-Napoca și Olimpia 
București, iar dintre acestea 
primul are o importantă majo
ră pentru stabilirea ocupantei 
locului 3 in clasament. în gru
pa 7—11, ambele intîlniri se 
dispută între echipe amenințate 
cu retrogradarea.

Programul etapei : grupa
1— 6 : Universitatea CSȘ Viito
rul Cluj-Napoca — Olimpia 
București (locurile ocupate Jn 
clasament : 
rezultatele 
Politehnica 
Progresul 
(5—6 ; 1—3),
București — 
tul Studențesc București (2—4;
2— 2) ; grupa 7—11 : Chimistul 
CSȘ Rm. Vîlcea — Mobila 
CSȘ Satu Mare (10—9 ; 2—2), 
Comerțul CSȘ Tg. Mureș — 
Cri șui CSȘ 2 Oradea (11—7; 
1—3).

1 și respectiv 3 ; 
anterioare: 2—2),
CSȘ Timișoara — 
Stirom București 

Voința CSȘ 2 
Politehnica Spor-

Meciul Voința — Politehnica 
are loc in sala Floreasca, Mm- 
bătă la ora 17 și duminică la 
ora 11,30.

In primul eșalon de handbal (m + f)

DERBY-URI, DERBY-URI...
TEROM - Rulmentul (f), Politehnica — Steaua

și Minaur — Dinamo București (m)
Cu o etapă înaintea căderii 

cortinei în disputa feminină și 
cu două în cea masculină a 
celei de a 28-a ediții a Divi
ziilor A de handbal, disputele 
de duminică devin interesante, 
privite atît prin prisma forma
țiilor pretendente la câștigarea 
titlurilor, rât și prin aceea a 
echipelor obligate să părăseas
că primul eșalon valoric. Fără 
a face cuiva proces de intenție 
(ne place să credem că nu se 
va crea nici o situație care să 
ne determine s-o faoem), avem 
datoria să solicităm tuturor an
trenorilor și jucătorilor angre
nați în acest sfîrșit de campio
nat să respecte întru totul spi
ritul fair-play-ului, singura cale 
ca valorile să se detașeze.

Revenind la etapele de mîi- 
ne, vom scrie mai întîi câteva 
cuvinte despre cea feminină 
care, cum s-a văzut, se... gră
bește. în prima grupă valo
rică echipele cu șanse reale de 
cîștig evoluează pe teren pro
priu. Știința Bacău (mai are 
un meci restant cu Chimistul 
Rm. Vîlcea, programat joi 22 
mai la ora 18, acasă), TEROM 
și Chimistul vor juca, desigur, 
la valoarea reală, oferind sa
tisfacții atît suporterilor pro
prii, cât și iubitorilor handbalu
lui In general. Deosebit de a- 
prigă se anunță disputa In a 
doua grupă valorică, cel puțin 
pentru formații avînd in fată 
spectrul retrogradării.

în campionatul masculin

„bucureștenele" joacă în depla
sare. Doar Steaua va trebui să 
suporte o... dublă călătorie, 
gazdele timișorene consdderînd 
că este cazul să mute locul des
fășurării partidei Politehnica — 
Steaua din sala Olimpia In o- 
rașul Lugoj 1 Un meci care se 
poate constitui intr-un derby — 
aceasta deplnzînd. se înțelege, 
de modul cum vor aborda par
tida cele două formații — este 
cel de la Baia Mare dintre H. C. 
Minaur și Dinamo București. 
Și în cursa băieților retrogra
darea amenință mai multe for
mații. Dar să mal așteptăm...

Programul etapelor : 
FEMININ. BACAU : Știința

— Rapid București ; IAȘI : 
TEROM — Rulmentul Brașov ; 
RM. VÎLCEA ; Chimistul — 
Hidrotehnica Constanta (in 
grupa 1—6) ; BUCUREȘTI (Sala 
Floreasca, de la ora 10) : Con
fecția — Dorobanțul Ploiești ; 
ZALĂU : Textila IAS — CSM 
Sibiu ; PIATRA NEAMȚ : Re- 
lonnl Săvinești — Mureșul 
IMATEX Tg. Mureș (grupa 
7—12).

MASCULIN. LUGOJ ; Poli
tehnica Timișoara — Steaua ; 
BAIA MARE : H, C. Minaur — 
Dinamo București ; ORADEA ; 
Constructorul — Știința Bacău 
(grupa 1-6) ; CRAIOVA : Uni
versitatea — Dinamo Brașov ; 
BISTRIȚA : Metalul — Carpațl 
Mîrșa ; ARAD : Constructorul
— Relonul Săvinești (grupa 
7—12).

MINIVACANTE SI EXCURSII PE LITORAL■ »

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI SI RES
TAURANTE BUCUREȘTI organizează pentru dumneavoas
tră, in lunile mai șl iunie, minlvacante pe litoral, cu sejur 
de minimum 3 zile, cu plecări zilnice pînă la data de 
iunie, in toate stațiunile.

10

în luna iunie, I.T.H.R. București oferă excursii pe 
toral, In formule avantajoase, cu servicii asigurate 
transport, cazare și masă In stațiunile :

B- 
de

Mamaia (in zilele de 1—7, 4—7, 6—8, 8—14, 11—22, 
13—24).
Olimp (în zilele de 1—12, 2—13, 3—14, 4—15. 6—17, 
7—18).
Saturn (în zilele de 6—17 si 7—18).

Pentru amatorii de sejururi scurte pe litoral, LT.H.R. 
București organizează in această perioadă trenuri speciale pe 
litoral, în perioadele : 30 mai — 1 Iunie, 6—8 iunie, 13—15 
iunie.

Posibilitățile variate de agrement, nivelul ridicat al cali
tății serviciilor de care veți beneficia constituie o garanție 
a reușitei vacanței dumneavoastră pe litoral. In această pe
rioadă.
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de actualitate

A VANTAJELE FORMULEI TUR-RETUR IN CUPĂ
Simțim un suflu puternic in 

fotbalul nostru, o emulație pe 
care performanța campioanei 
a stirnit-o. Cele mai recente 
probe, partidele din sferturile 
de finală ale Cupei României, 
care au oferit jocuri de mare 
angajare, echilibrate, cu învin
gătorii cunoscuți abia la potou. 
eu multi spectatori în tribune.

Dacă ar fi să luăm ca exem-

DIN DOSARELE
COMISIEI DE DISCIPLINA
• Parcurgînd „Ordinea de zi" 

a Comisiei de disciplină, de 
fiecare dată cînd întilnim nu
mele unui jucător din campio
natul „speranțelor", ne punem 
Întrebarea : cum speră acești 
tineri jucători să progreseze 
într-atit incit să-și câștige un 
loe in prima echipă, din mo
ment ce nu respectă, in pri
mul rînd DISCIPLINA 7 A- 
oeastă întrebare ne-am pus-o 
cu atît mai mult în cazul lui 
Mihale (Sportul Studențesc) 
prezent pentru A DOUA OÂRÂ 
(aceasta intr-un interval deniei 
3 luni). In - fața Comisiei de 
disciplină, dună eliminarea lui 
de pe teren în meciul cu Glo
ria Buzău. El a fost suspendat 
numai pe 2 etape, deși ca re
cidivist ar fi putut lua o pe
deapsă mal aspră. Dar. de « 
este necesar ca unui astfel de 
jucător să-i fie ridicat dreptul 
de joc de către Comisia de 
disciplină, cînd o astfel de 
măsură ar trebui să vină din 
partea antrenorilor respectivi 7
• Un penibil „record" în 

materie de indisciplină l-a sta
bilit însă divizionara C Obilici 
Sinmartinul Sîrbesc care a 
terminat meciul cu C.S.M. Lu
goj In 8 oameni (!!!), 3 dintre 
jucătorii ei fiind trimiși la 
vestiar. înainte 
jocului, pentru 
printre care si 
trului (și nu 
prima oară acest lucru !). Să 
sperăm că se vor cuminți a- 
cum, după ce Tamaș a fost 
suspendat pe 2 etape, Mureșan 
— 3 etape iar Hossu — 5. Asta, 
in cazul cînd nu vor, totuși, 
să renunțe la fotbal, la me
ciuri, la frumoasa luptă pen
tru goluri, pentru victorie !

de terminarea 
diverse abateri, 
insultarea arbi- 
făceau pentru

Jock BERARIU

piu partida de la Rimnieu Să-’ 
rat care a reprezentat cu a- 
devărat un eveniment in viata 
orașului, și avem o probă des
pre veritabila ofensivă de pri
măvară fotbalistică. Iar ioi. pe 
stadionul „23 August", am re
trăit atmosfera marilor me
ciuri, deși in teren nu se dis
puta un mare derby ; apărea, 
în schimb. 
Europei.

Interesul 
de Cupă în 
(pentru trei 
zuri) dovedesc __ __  „„
populara competiție la startul 
căreia se prezintă, cu mic, cu 
mare,_ toată suflarea fotbalistică 
merită, așa cum am mai sub
liniat-o și cu alte prilejuri, o 
serie de perfecționări ale re
gulamentului său de disputare. 
Cea mal stringentă, aplicată de 
acum In mai toate țările euro
pene. rămîne aceea a disputării 
partidelor după sistemul tur- 
retur, incepind măcar din zona 
optimilor 
avantajele

jare, prin disputarea unei du
ble partide in care cele două 
concurente au, pe rînd. avan
tajul terenului :

noua campioană a

trezit de Dartidele 
orașe-gazdă neutre 
din cele patru ca- 

că atît de

de finală. Care sînt 
acestei formule 7

a) oferă 
edificator

un mai 
criteriu

complet și 
de departa-

bl pun echipele noastre din 
eșalonul performanței în ace
leași condiții de regulament 
după care se desfășoară și cu- 
pele europene și le ajută să se 
pregătească și mai bine pen
tru marile probe continentale ;

_c) reprezintă si un avantaj 
din punct de vedere economic 
prin încasări superioare în 
două meciuri, element care nn 
trebuie de fel neglijat In ac
țiunea de autofinanțare a clu
burilor și asociațiilor.

Nu omitem dificultatea alcă
tuirii calendarului 
te fiind si marile 
plan internațional, 
că cele trei date
care te solicităm prin propune
rea noastră pot să-și găsească 
Ioc și să aducă astfel Cupei 
României un și mai mare sue- 
ees, competitiv și de public, 
față de formula actuală.

intern, stiu- 
obligații pe 
Dar credem 
in plus pe

Eftimie IONESCU

PROGRAMUL ȘI ARBITRII
ETAPEI DE MIINE A DIVIZIEI B

SERIA I : Dunărea Călărași — 
Dunărea C.S.U. Galați: C. Matei 
(Deva). Chimia Fălticeni — F. C. 
Constanța: 
dlie), Minerul
C.F.R. Pașcani: L. Sălăgean (Satu 
Mare), Oțelul Galați — Prahova 
C.S.U. Ploiești: E. Pătrașcu 
(București). Aripile Bacău — 
C.S.M. Suceava: T. Badea (Bucu
rești). Steaua Mizil — F.C.M. 
Delta Tulcea: C. Bîtlan (Craiova) 
— se dispută la Bușteni, Olimpia 
Rm. Sărat — C.S. Botoșani: L. 
Panter (București), Ceahlăul P. 
Neamț — Metalul Plopeni: L 
Vereș (Sf. Gheorghe), Politehnica 
lași — F.C. Progresul Brăila: T. 
Chelu (Giurgiu).

M. Dărăban (Cisnă- 
Vatra Domel -

SERIA A n-a: I.C.S.I.M. Bucu
rești — I.CJJM. Brașov: M. ște- 
fănoiu (Tg. Jiu) — stadionul 
LC-S.Ijt., Sportul Muncitoresc 
Slatina — Progresul Vulcan 
București: Cr. Teodorescu (Bu
zău), Avtntul Reghin — Carpațl 
Mîrșa: N. Bițin (Salonta), Chi
mica Tîrnăvenl — A.S. Drobeta 
Tr. Severin: L Medveș (Oradea), 
Muscelul Clmpulung — Electro-

putere Craiova: M. Georgescu 
(Constanța), Șoimii I.P.A. Sibiu
— Automatica București: V. Don- 
țu (Galați). i.M.A.s.A. Sf. 
Gheorghe — Gaz Metan Mediaș: 
N. Georgescu (Buzău), Mecanică 
Fină Steaua București — C. S. 
Tîrg-viște: Șt. Rotărăscu (Iași)
— stadionul Mecanică Fină, Trac
torul Brașov 
Morenl: N.

Flacăra Au tom.
Gogoașă (Buzău).
IlI-a: Mureșul . Deva 
Arad: D. Avrigeanu 
Armătura Zalău — 

Dinescu (Km.

SERIA A
— C.S. U.T. 
(București). 
Jiul Petroșani: N.
VRcea), Unirea Alba Iulia — Mi
nerul Lupeni: Al. Comănescu 
(Bacău), Aurul Brad — Gloria 
Bistrița: Al, Mustățea (Pitești), 
C.F.R. Timișoara — Metalul Boc
șa: V. Alexandru (București), 
înfrățirea Oradea — Olimpia Sa
tu Mare: A. Nicolescu (Pitești), 
C.I.L. Sighet — Mecanica Orăștie: 
C. Popa (Iași), Minerul Cavnio
— C.S.M. Reșița: M. Salomir 
(Cluj-Napoca), Strungul Arad — 
F.C. Maramureș Baia Mare: M. 
Constantinescu (București).

Partidele vor Începe la ora 11.

ID/WZM C - REZULTATELE ETAPEI A 23-a
I Suncuiuș 4—1 (1—0), Steaua-CFR

Cluj-Napoca — Olimpia Gherla 
7—1 0—1),.Gloria Beiuș — Meta
lul Alud l-d (0—0). Vlitorul-IRA 
Cluj-Napoca — Electrometal Cluj- 
Napoca 0—1 (0—0), Voința Oradea 
— Oțelul Or. dr. Petru Groza 
2—0 (0—0), Recolta Salonta — In
dustria sîrmei Cîmpia Turzil 1—0 
(1—0), Minerul Or. dr. Petru Gro
za — Mecanica Alba Iulia 1—0 
(0-0).

SERIA I
Relonul. Săvinești — Minerul 

Gura Humorului 3—0 (2—0), Și
retul Pașcani — Metalul Rădăuți 
4—0 (2—0), CSM Bucecea — La
minorul Roman 4—2 (0—2), Zim
brul Șiret — Carpațl Gălănești 
1—0 (0—0), Electro-Luceaf ărul 
Botoșani — Explorări Clmpulung 
Moldovenesc 3—2 (1—0), Cetatea
Tg. Neamț — Constructorul Iași 
3—0 (1—0), Avintul Frasin —
Cristalul Dorohoi 3—2 (1—1), Da
nubiana Roman — Celuloza-Bra- 
dul Roznov 1—0 (0—0).

SERIA A Il-a
Unirea-Dlnamo Focșani — Par

tizanul Bacău 1—0 (1—0), CSM 
Borzeștl — Chimia Mărășești 5—0 
(3—0), Minerul Comănești — Tex
tila Buhuși 2—1 (1-1), Vointa-
Petrollstul Rm. Sărat — Victoria 
Gugești 4—1 (1—0), Petrolul Moi- 
nești — Proletarul Bacău 2—0 
(1—0), Unirea Negrești — Lucea
fărul Adj ud 2—0 (0—0), Steaua- 
Mecanlca Huși — Mecanica Vas
lui 2—1 (1—0), Inter Vaslui — 
Constructorul-nacăra Odobești 
1—0 (0—0).

SERIA A ni-a
Petrolul Berea — FEPA 74 Bîr- 

lad 2—0 (2—0), SN-CSS Tulcea — 
Granitul Babadag 1—0 (0—0), - Anina
Chimia Brăila — Metalul Buzău
3— 0 (2—0), Victoria Tecuci —
DVA-Portul Galați 3—1 (1—1),
Arrublum Măcin — • Laminorul 
Vlziru 1—1 (1—0), Chimia Buzău 
— Petrolul Ianca 2—1 (0—0), An
cora Galați — Carpațl Nehoiu
4— 0 (2—0), ASA -Buzău — Progre-

' sul Isaccea 4—1 (2—0).
SERIA A IV-a

Unirea Urzicenl — Unirea Slo
bozia 1—2 (1—1), FCM-Dunăreana 
Giurgiu — Sportul „30 Decem
brie" 0—2 (0—1), IMU-CSS Med
gidia — Portul Constanța l—0 
(0—0), Olimpia Slobozia — Viito
rul Chlrnogi 2—0 (1—0), ISCIP 
Ulmenl — Voința Constanța 4—4 
(2—0), Metalul Mangalia — Mari
na Mangalia 1—2 (1—0), SN Ol
tenița — Cimentul Medgidia 2—1 
(1—0), Electrica Constanta — Vic
toria Țăndărei 5—0 (2—0).

SERIA A V-a
Autobuzul București — Danu

biana București 2—0 (0—0), Meta
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lul București — Viscolii Bucu
rești 0—0, Constructorul IA CP 
Bollntin — IUPS Chitila 0—3 
(0—1), MECON București — Me
talul Mija 5—3 (2—2), Abatorul 
București — Tehnometal Bucu
rești 2—0 (2—0), Chimia Găești — 
Avicola Crevedia 1—1 (1—0), E- 
lectrlca Titu — Cimentul Flenl
2— 0 (0—0), Flacăra roșie Bucu
rești — Voința București 2—0 
(0-0).

SERIA A Vl-a
ROVA Roșiori — CFR Craiova 

0—0, Electronistul Curtea de Ar
geș — Automatica
3— 0 (1-0), Sportul 
Caracal — Recolta 
1—0 (0—0), Progresul 
Armata Craiova 8—0 , 
greșul Băilești — Textila 1 
3—0 (1—0), Dacia Pitești —

Alexandria 
muncitoresc 

Stoicfineștl 
Corabia — 

(4—0), Pro
gresul Băii ești — Textila Roșiori 
3—0 (1—0), Dacia Pitești — Viito
rul Scornicești 2—2 (1—1), Con
structorul TCI Craiova — Chimia 
Tr. Măgurele 4—0 (1—0), Metalul 
Alexandria — Viitorul Drăgășani 
5—1 (3—0).SERIA A VII-a

Minerul Oravița — Gloria Pan
durii Tg. Jiu 1—0 (0—0), Minerul 
Mătăsarl — Minerul Motru 2—4 
(1—0), Dlerna Orșova — Metalur
gistul Sadu 4—1 (2—0). Minerul 

Armătura Strehala 2—0 
(1—0), Petrolul Țlclenl — Minerul 
Moldova Nouă 2—0 (1—0), Mlne- 
rui-Mecanlzatorul Simian — Glo
ria Reșița 2—1 (1—0), Metalul O- 
telul Roșu — Chimistul Km. Vîl- 
cea 2—0 (1—0), Jiul Rovlnari — 
Forestierul Băbenl 2—0 (1—0).

SERIA A VIII-a
Obilici Sînmartlnu Sîrbesc — 

UM Timișoara 1—0 (1—0), Minerul 
Paroșenl — CSM Lugoj 2—0 
(1—0), Victoria Călan — Dacia 
Orăștie 3—1 (1—0), Rapid Arad — 
Strungul Chișineu Criș 6—0 (1—0), 
Unirea Stnnlcolau — Șoimii Ll- 
pova 2—3 (1—1), Minerul știința 
Vulcan — CFR Simerla 3—0 (1—0), 
Minerul Certej — Unirea Tomna
tic 3—0 (0—0), CSM Caransebeș
— CFR-Victoria Caransebeș 
(1—0).

2—1

SERIA A X-a
Unlo Satu Mare — Energia Be- 

clean 2—1 (1—0), CUPROM Baia 
Mare — Minerul Baia Sprie 2—1 
(1—0). Minerul Sărmâșag — Chi
mia Zalău 3—0 (1—0), Victoria
Cărei — Chimia Tâșnad 5—1 
(3—0), Minerul Bălut — Lăpușul 
Tg. Lăpuș 5—0 (2—0). Minerul
Bălța — Someșul Satu Mare 1—0 
(0—0), Bradul Vișeu — Chimforest 
Năsăud 2—0 (1—0), Minerul Rod- 
na — Oașul Negrești 1—1 (1—0).

SERIA A Xl-a
Lacul Ursu Sovata — Progresul 

Odorhel 1—1 (0—0). Mureșul Lu
duș — Metalul Sighișoara 2—0 
(1—0), Viitorul Gheorghenl — Mi
nerul Baraolt 3—0 (1—0). Otelul
Reghin — Electromureș Tg. Mu
reș 1—1 (0—0). Carpațl Agnita — 
Minerul Bălan 3—0 (3—0), CSU-
Meeanlca Sibiu — Inter Sibiu 
0—4 (0—1), Unirea Cristuru Se
cuiesc — Metalotehnica Tg. Mu
reș 2—0 (1—0). Unirea Ocna Si
biului — Mureșul Toplița 3—0 
(2-0).

SERIA A Xll-a
Poiana Cîmpina — Victoria Flo- 

rești 2—0 (2—0), Minerul Filipești
— Torpedo Zărnești 2—0 (0—0), 
Petrolul Băicoi — Carpațl Sinaia 
4—0 (1—0). Mobila-Măgura Codlea
— IPT Intorsura Buzăului 4—0 
(2—0), .Precizia Săcele — Electro 
Sf. Gheorghe 3—2 (1—0), Metrom 
Brașov — Nitramonia Făgăraș 
2—0 (0—0), Utilajul Făgăraș — 
Chimia Brazi Ploiești 1—0 (0—0). 
Cimentul Hoshiz — Metalul Tg. 
Secuiesc 1—0 (1—0).

SERIA A IX-a
Unirea Valea Iul Mihal — 

talurgistul Cugir 3—2 (3—1), 
cla-ArieșuI Turda

Me-
Sti-

MÎnerul

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



MIINE ÎNCEP CM. DE POPICE
Campionatele Mondiale de 

popice — seniori se vor desfă
șura inoepind de miine le 
Miinchen. Iată programul: du
minică. luni și marți — proba 
pe echipe; miercuri sl W “ 
perechi feminine si masculine, 
vineri — turneul individual. Se 
joacă la probele clasice de IM 
bile mixte femei si 200 bila 
mixte bărbați, rezultatele ob
ținute în confruntările pe e- 
chine si perechi contînd pentru 
calificarea în turneul finial in
dividual.

Spre deosebire de edițiile 
anterioare, participant!! au lori 
imp&rțiU In două grupe valo-

PE TERENURILE DE TENIS
Din optimile de finală ale 

„internaționalelor" de tenis ale 
Italiei: Perez — Nystrom 7—6. 
3—6. 7—5 ; Sanchez — Krieka- 
tein 6—3. 6—3 ; Becker — La- 
valte 6—1. 6—3 ț Pimek — A- 
genor 6—1, 6—2 ; Wilander — 
Cesnokov 6—4. 6—3> Noah — 
Carlsson 6—4. 6—2 ; dublu : 
Forget, Noah — DowdeswBU, 
Sloceil 6—4, 6—4 ; Becker, ZJ- 
vojinovlei — Pimek, Svensson 
6—4. 6—0. • In turneul de la 
Lee On Solent (Marea Brita- 
nie): Jaggard (Australia) — 
Dumtela Moise 7—8, 3—6. 6—4. 
• Tund 2 al concursului din 
Berlinul de Vest : Navratilova 
—— Reinach 6—1, 6—3 ; Graf — 
Holton 6—1. 6—1 ; Lindqvist — 
Betzner 6—4. 6—2 ; Horvath — 
Carisson 6—3. 6—3 ; Bunge — 
Kenelopoulu 6—3, 8—2 ; Hu
ber — Bonder 6—4, 6—4 ; Ke
tal - Pfaff 7—4. 6-6.

comentarii privind evoluția sportivilor romani la Campionatele europene de Judo

RfZUITATE1f SLABE, URMAREA PREGĂTIRII NiCORfSPUN7ĂT0ARE
Una după alta, speranțele 

noastre la recentele Campiona
te Europene de judo au alune
cat parcă pe un tobogan dis- 
părind fără urmă. Un singur 
sportiv român — din cei șase 
prezenți în competiția conti
nentală — s-a- menținut, cît de 
rit, la „suprafață", clasîndu-se 
pe locul 5 : Gheorghe Dani, la 
categoria superușoară. Atît și 
nimic mai mult. Nici măcar o 
medalie. Ori, nu mai departe 
decît anul trecut, la Hamar 
(Norvegia) toți sportivii noștri 
(5 la număr) au concurat in 
finale, cucerind două medalii 
— una <le aur și alta de argint 

Aflîndu-ne în sala „Pionier* 
din capitala Iugoslaviei, unde 
au avut loc întrecerile acestei 
ediții, am văzut. însă, că re
prezentanții țării noastre, aș* 
cum s-au prezentat, nu puteau 
sâ emită pretenția de a urea 
pe treptele podiumului de o- 
noare, fără a mai invoca 
sorți nefavorabili sau arbitraje 
incorecte, cum se mai obișnu
iește atunci cînd se caută cu 
insistență scuze.

De ce nu puteau sportivii ro
mâni să se numere printre me- 
daliați 7 S-a știut, am subliniat 
și noi — nu o dată — că „eu
ropenele" din acest an vor fi 
extrem de dificile, deoarece o- 
fereau singurul prilej de a „ieși 
la rampă" în ’86 (an fără „mon
diale" sau .,universitare"). Si. 
î.ntr-adevăr, se ■ ponte aprecia 
că a fost una dintre cele mai 
aspre ediții. Vom apela la un 
singur exemplu, din multe al
tele : puternica echipă a Uniu
nii Sovietice, care cucerise la 
ediția de anul trecut jumătate 
din totalul medaliilor de aur 
s-a văzut nevoită să se mulțu
mească acum numai cu una. 
De altfel, s-a înregistrat o în
treagă suită de surprize, din cei 
5 campioni prezenți la Belgrad, 
doar unul și-a păstrat titlul !

Cei doi antrenori ai lotului 
nostru reprezentativ. Ilie 
Gheorghe și Constantin Nieu- 
lae, aveau datoria de a-și pre
găti elevi, la cotele cele mai 
înalte, din toate punctele de 
vedere. In aparentă nimic nu 
li se putea reproșa Numai în 
aparență însă, pentru că in 
realitate, iată, secretarul res
ponsabil al federației. prof. 

rice, reprezentanții țării noas
tre făcând parte din primul e- 
sriun. După tragerea 1* sorti, 
ordinea intrării echipelor pe 
piste este următoarea : Româ
nia, Iugoslavia, R.F. Germania, 
Ungaria, Austria, Cehoslovacia 
la feminin. Iugoslavia, Unga
ria, Austria, Cehoslovacia, 
România si R.F. Germania la 
masculin. Din grupa B fac par
te popicarii din Franța, Dane
marca, Italia, Suedia sl Polonia.

Pregătirile .șportivilor noștri 
«-au încheiat ieri, pe arena 
Voința din Capitală. în urma 
ultimelor teste au fost definiti
vate loturile: Margareta CW- 
neann. Marfa Todea, Maria Zsi- 
ssik, Doina Țăgean, Elena An- 
dreescu, Viorica Botezata, Ele
na Pană, Ibolya Mathe, respec
tiv Hie Hosu, Vasia Donos, 
Gheorghe Silvestru, S teii an 
Boariu, Iosif Tismănar, Marian 
Andrei, Silviu Belivacă, Ale
xandru Szekel. Antrenori : 
Constantin Neguțoiu si Iile 
Băiaș. După cum se poate ve
dea. dublul campion mondial 
luliu Bice n-a efectuat depla
sarea, et fiind eliminat din lot 
pentru acte de Indisciplină.

ACTUALITĂȚI ȘAHIȘTI
Basel. Prima partidă dintre 

campionul mondial de șah Garry 
Kasparov șl marele maestru 
Anthony Miles, tn cadrul unui 
med de pregătire pentru an 
propiata întilnire a campionului 
cu Anatoli Karpov, pentru tit
lul mondial, a fost câștigat! 
de sahlstui sovietic. La muta-

Anton Muraru, ne-a pus la dis
poziție două cifre mai mult de- 
dt revelatoare : în perioiadr 
preparativelor începută chiar 
din prima lună a anului, pre
gătirii fizice 1 s-a afectat 69 la 
sută din timp, iar celei tehnice 
și tactice doar 31 la sută I 
Facem aici o paranteză pentru 
un amănunt peste care, recu
noaștem, am trecut prea ușor ț 
înainte de plecare au avut loc 
două antrenamente cu meciuri 
de verificare și ne-a frapat 
faptul că procedeele tehnice 
finalizate le puteam număra pe 
degetele de la o singură mină 
N-om cerut atunci explicații 
tehnicienilor punînd acest as
pect pe seama reținerii de a fi 
evitate unele nedorite acciden
tări. Dar, spre regretul' nostru, 
la Belgrad. — tocmai acolo. In 
arena „europenelor" — sportivii 
români au trecut repede — 
mult prea repede — pe banca 
eliminaților, numai ca urmare 
a săracului lor bagaj tehnic, 
singurul care putea să le aduci 
punctele necesare victoriei. La 
antrenamente însă — cum am 
mal menționat — accentul • 
fost pus pe pregătirea fizică.

Iată un exemplu edificator : 
Dani, anul trecut medaliat cu 
argint, l-a dominat cu nu mai 
puțin de 21 de atacuri pe Jozsef 
Csak (Ungaria), obținind doar 
trei puncte (koka), in timp ce 
adversarul său a avut un sin
gur atac, dar decisiv, bine e- 
xecutat și cotat cu waza-ari 
(7 puncte).

O sumară trecere în revistă 
soootim că ar fi necesară. In 
ziua inaugurală, Mihai Cioc 
(categoria grea) a ieșit din 
cursa pentru primele locuri 
după turul I. Beneficiind, to
tuși, de recalificări, el a ob
ținut doar o victorie fiind sto
pat în cel de al doilea meci. 
Deci, din trei intilniri. Cioc a 
ciștigat doar una ! Tot în pri
ma zi, Adrian Clinei (semigrea) 
a fost învins cu multă ușurință 
de un adversar aproape necu
noscut. italianul Marcelo Landi. 
Cum in ziua a doua n-am avut 
concurenți. speram că in cele
lalte două — și ultimele — va 
veni soarele și pe ulița noastră. 
Iluzii. Exceptindu-1 pe Dani 
(două victorii și două infrin
ged). ceilalți trei sportivi ro
mâni. Dorin Drîmbe (semiușda-

CAMPIONATELE MONDIALE DE BOX 
ÎN FAZA SEMIFINALELOR

Pe ringul Campionatelor Mon- 
dtiajn din orașul nord-americaa 
Beno. se boxoază de-acum cu.- 
medaliile pe masă. Toți pugl- 
listii care au promovat tn a- 
ceastă fază și-au asigurat un 
tac pe podiumul de premiere. 
Un succes deosebit a realizat, 
ptaă «cum, puternica reprezen
tativă * Cubei, care nu a pier
dut din cursa pentru titluri 
dedt un singur pugilist dintre 
oel 12 Înscriși ta întrecere. 
Sportivii din S.U.A. au sase 
boxeri în semifinale, iar echi
pele U.R.S.S. și R.D. Germane 
cita cinci, ta timp ce Bulgaria 
are asigurate patru medalii...

LATA PROGRAMUL SEMIF1NA- 
LELOB: sexnimuscft: I». Rolon
(Porto Ricoț — OH Kwang Soo 
(Coreea de Sud), J. Torres (Cu
ba) — H. J. Rodrigues (Brazilia); 
muscă: E. Can (Turcia) — D. 
Gcimaa (Venezuela), P.O. Reyes 
(Cuba) — I. Varadl (Ungaria); 
cocoș: I. Aleksandrov (U.R.S.S.) 
— R. Breitbart (R.D.G.), A. Mesa 
(Cuba) — Moon sung KU (Co
reea de Sud); pană: K. Banks 
(S.U_A.) — A. Zuelow (R.DX>.). 
J. Soaet (Cuba) — T. Novak 
CPoionta); semiujoart: A. Horta 
(Cute) — O Nazarov (UJIAA.), 

rea * 42-ta. In situație evident 
cotnorotnisA. Miles a codat

Bubotic*. A șaptea „rundă" a 
amicalului dintre eamptoana 
mondială Mata Ciburdanldxe 
si rnarde maestru iugoslav Po
lar Popoviet s-a încheiat re
miză. după 21 de mutări. Re
zultatul actual este de 3.5—3,5 
p. Urmează partida decisivă, tn 
care Popovici va juca cu pie
sele albe.

ră), Ștefan Nagy (ușoară) și 
Valentin Bazon (open) au pier
dut fără drept de apel chiar 
din primul tur. Bazon a intrat 
In recalificări, dar pentru un 
tingur meci...

In concluzie, cei doi antre
nori *| lotului aveau obligația 
si respecte întocmai planul de 
pregătire aprobat de Biroul Fe
deral, iar conducerea federației 
trebuia să controleze sistematic 
modul cum se desfășurau pre
gătirile lotului $1 să ia măsurile 
potrivite la timp, nu în ulti
mele zile, așa cum a procedat. 
A fost, neîndoios, o lecție as
pră, dar avem convingerea că 
Judoul nostru dispune de reale 
posibilități pentru a reveni din 
nou pe o poziție fruntașă in 
ierarhia europeană.

Costin CHIRIAC

CAMPIONATUL DE POLO
(Urmare din pag 1)

partenerilor. Gh. Popescu a 
„închis" bine poarta, atacul a 
avut un randament superior, in 
vreme ce Dinamo a irosit cu 
mare ușurință numeroase faze, 
poloiștii săi evoluind fără a- 
plombul necesar și fără a în
cerca schemele care i-au făcut 
remarcați. Ej au... alergat mai 
tot timpul după egalare : 0—1 
min. 1,33. 1—2 min. 4,01. 3—4 
min. 9,31, 3—5 min. 11.55. 5—6 
min. 16,05. 6—7 min. 18,01, 6—8 
min. 25,03. Au obținut-o in pa
tru rânduri și s-au aflat in a- 
vantaj o singură dată. 3—2 în 
min. 6,10. Au existat și alte 
momente care puteau fi favo
rabile dinamoviștilor. in repri
za a treia, la 5—5. după o serie 
de trei goluri consecutive ale 
lui Hagiu, și la S—6 la șutul 
inspirat și violent al lui Rădu- 
canu. Steaua a ieșit cu neaș
teptată maturitate din aceste 
momente psihologice șl s-a în
dreptat spre o meritată, mun
cită victorie, cure putea fi mai 
limpede dacă Grance.of nu ar 
fi tras in bară in ultimele se
cunde. Au marcat Ghițâ 3. 
Fruth 2. Dculet 2. Geantă (S). 
Hagiu l Răttiicanu. Rus. Zaha

A. Pedroza (Venezuela) — E. 
Cuprenskl (Bulgaria): ușoară: V. 
S4*ov (U.RJS-S.) — M. Puzovld 
(rupatevla), H. Orant (Canada) 
— B. Abadjlev (Bulgaria) ; semi- 
mijlocia: K. Gould (S.U-A.) —
T. Molnar (Ungaria), T. scbmltz 
(R.D.G.) — C. Duvergel (Cuba); 
mijlocie mică: M. Avetlsian 
fU.R^A.) — A. Dsptnoza (Cuba), 
E. Richter (BD.G.) — L Ayed 
(Saedla); mijtociat a. potrid (Po
lonia) - H. Maska (R.D.G.), D. 
ARen (S.U.A.) — J. Quintana
(Cuba); semigrea: D. Skaro 
dugosiavta) — P. Bomaro (Cuba), 
U Boat (S.UUL) — D. Kirilov 
(Bulgaria); gras: 3. Rusinov 
(Bulgaria) — F. Savon (Cuba), 
A. Xăjde (Olanda) — M. Bent 
(S.UJL); supergrea: V. Iakovlev 
CUBAA.) — T. Stevenson (Cu
te), S. Chlanen (Italia) — Al. 
Gazeta (S.UA.).

SOSESC FINALIȘTII..,
Dta Mexic, țară oare va găzdui, 

ta surind, turneul final al CAL, 
ne eoeeso mereu vești. Iată cttcva 
dintre Me: • Antrenorul ochloei 
BrazitM Tete Santaa* ane toate 
motiveta să fie tagtadurat. dato
rita aumeroaoeler accfdantărt ala 
jucătorilor. 2Uco este incert pen
tru primul med ce Spania! Șl 
alțl Jucători stat ta prezent acci
dentați «1 au se antrenează: Mo
ser, Alemao, Toninho Cerezo și 
Dlrceu. Acesta din urmă are un 
hetnatozn la genunchiul sting, 
dar antrenorul speră ca efl să fie, 
tn curtau, apt de joc. Intr-un 
med do pregătire, ediipa Brazi
liei (cu multe rezerve) a Între
cut cu 3—1 formația de dub To
luca. • Reprezentativa Spaniei 
și-a Început pregătirile ta Tîax- 
eeta, localitate situată la o alti
tudine de 1330 metri. Antrenorul 
Miguel Munoz a fost surprins de 
căldura de acolo: 26 de grade și 
un soare torid... ea ta sudul Spa
niei! La prima oregătire, cel 22 
de jucători au fost Împărți țl ta 
două formații. O Impresie bună 
au lăsat tlnărul portar Ablanedo 

Rudi Voller (al doilea din dreapta) înscrie al doilea gol tn mectul ae 
la Dortmund (R.F.G. — Olanda). Telefoto: A.P. — AGERPRES

rin. Arbitrai bun : V. Mediaș 
și R. Timoc.CRIȘUL ORADEA — VOINȚA 
CLUJ-NAPOCA 12—5 (3—1, 2—1,
3—0. 4—3). Campionii s-au impus 
cu autoritate, Costrăș ma roind 4 
goluri, Gordan 3, illes, Fejer, 
Garofeanu, Pantea și gat oițe u- 
nu.. Pentru clujeni au înscris 
Mujnai 3. Rea, Blaga. Au con
dus B Băjenaru — a. Cere.

RAPID — PROGRESUL 14—4 
(1—1 4—1 2—3. 7—1). Două re
prize a doua șl a patra, re
marcabile ale feroviarilor. Reali
zatori . Iile 4, Jlanti 3. Lnpescu 
I. Nlță l Arsene, e. lonescu, 
Florincescu (R). I. lonescu, Băr- 
bulescu i, Dingu, L. Crețu. Au 
arbitrat R. Nlchita si șt Karae- 
sony.

După-amiază. jocul cel mai 
important a fost CRIȘUL — 
RAPID : 11—10 (5—1. 3—0. 2—3 
I—6 !). Rezultatele ..sferturilor'' 
sînt elocvente în ce privește 
desfășurarea curioasă a acestei 
intilniri. Orădenii au evoluat 
dezinvolt și sigur vreme de 
două reprize, desprinzindu-se la 
șapte goluri Feroviarii au reușit 
un singur gol in 15 minute 
irosind cu seninătate atacuri 
pentru a reduce handicapul in 
alte sase minute si a se apropia 
in ultimele șapte, pină la li
mită! Mai mult, semnalul de 
încheiere a partidei î-3 gă'd*

TELEX • TELEX
BOX • Mexicanul Ghlixulo Ra

mon șl-a păstrat titlul de cam
pion mondial ta cat. super- 
muscă (WBC), invlngîndu-l la 
puncte, ta 12 reprize, pe pana- 
mezu' Edgar Montserrat, In sala 
Coubertin, din Paris. • Tot in 
capitala Franței, Julio Chaves 
(Mexic) l-a învins pe argentinia
nul Fausttao Barrios, prin abaa- 
do- dictai de arbitru, In repriza 
a 5-a. menținlndu-șl astfel titlul 
lumii la cat. «uper-pană (WBC).

CICLISM • GSanbattlsta Ba- 
roncteiU (Italia) a dștigat etapa 
a 4-a a Tușului Italiei (Villa San 
Giovanni — Nlcotera, 115 tom,, 
ta t.S4:ae. Înaintea Iul ITanoesoo 
Moser, eu 16 a și Alberto Volpi 
(ambii Italia), ta aceeași diferen
ță. în clasamentul general con
duce Baronchdll, urmat, la 17 s, 
de Moser. • Etapa a S-a a Cursei 
P&ell (Berlin — HaMe, șoo km),' 
a revenit iul Olaf Ludwig 
(■R.D.C.). ta 5.21:19. L-au urmat 
Fort (Cehoslovacia), la 4 s șl 
Raab (RJ3.G.), ta 7 s. Josef Re- 
geo (Cehoslovacia) conduce, ta 
clasamentul general.

HOCIira PE GHEAȚA • Finala 
Cupeî Stanley 1986 (campionatul 
nord-amerlcan) se va disputa 
Intre Flames Calgary (2—1, 
miercuri seara. In semifinale, cu 
St Luta) șl Canadiana MontreaL

(Gijon). Goicoechea, Carrasco șl 
Victor. • Echipa Italiei a sosit 
Joi dwpl-masă la Ciudad do 
Mexfco. fitad așteptată d« 3 Me 
<fe suporteri... mexicanii Knxo 
Beerzot — obosit de călătorie — 
a refuzat w* facă declarații și a 
plecat imediat, cu întreg lotul, 
la Puebla, oraș situat la U3 km 
<te Capitală. • A fost anunța* 
lotiri definitiv at U.R.S.S. Cei 
mal mulți jucători stat de la 
Dlnamo Ktev: Clanov, Kusnețov, 
Demianenko, Bal, Bessonov, Ia* 
remeiuk, Baț, Iakovenko, Evtu- 
șenko, Belanov. Zavarov șl B1<H* 
hta. Antrenorul principal este 
Valori I/Obanovslci de la Dlnamo 
Kiev, ta vîrstă de 49 de ani, Jar 
secunzii săi slnt Iuri Morozov și 
Serghei Mosigliin. • Selecționata 
Uruguayului a mai susținut un 
joc la Meddeitn (Columbia) cu 
formația de club Atletico Natio
nal, pe care a învins-o, din nou. 
cu 1—Ș (»—#), prin golul Iul 
Aguillera (min. 79). Zilele aces
tea ea urmează să plece ta 
Mexic.

in atac... Au marcat : Fejer 5, 
I'antea 2, Raț, Costrăș, Gordan. 
Illes (C). Hie 5. Florincescu 2, 
Lupescu, Ragea, Arsene. Expe- 
rimentații arbitri R. Timoc și 
V. Median au avut o misiune 
simplă.

DINAMO — VOINȚA 16—3 
(6—0. 5—1, 2—1. 3—1). Bucu- 
reștenii și-au materializat neta 
superioritate prin Hagiu 4. Ș. 
Popescu 3, Ardelean 2, Rădu- 
eanu 2, Găvrus 2, Moiceanu 2, 
Zaharia. Punctele clujenilor : 
Blaga 2 și Maroși. Au condu» 
C. Fi-ățUâ — A. Gere.

STEAUA — PROGRESUL 
10—6 (1—1, 4—0, 2—2, 3—5).
Partidă disputată, interesantă 
mai ales în a doua jumătate, 
cind, in cursa de urmărire, 
jucătorii de la Progresul au 
egalat la 8—8, pentru ca rezul
tatul să fie. In cele din urmă, 
conform așteptărilor. Realiza
tori : Ghijă 3. Vamos 3. Nulu 2. 
Grancerof, Geantă (S). Mădcscu 
2, Rath 2. Mușat, Neagoc, 
Dingu, L. Cretu. Au arbitrat V. 
Burdea și V. Goian.

In clasament: Crișul 60. Dina
mo 59, Steaua 39. Rapid 37 Pro
gresul 22. Voința 20

Azi, de Ia ora 16 Rapid — Vo
ința. Dlnamo — Progresul. Cri
șul — Steaua. Miine. un program 
de ma-e atracție, cu jocuri de
cisive de la ora 9: Progresul — 
Voința, Ranid — Stea”.n DȚNA- 
wo _ CRIȘUL

Redact,» o miowirapa : coo î»77;: Bueorețn »« » Coace l» ot. P 1.1 R l, Cel centra,» 11 J» ît șl il iii 59; secția coresp. 19 16; in’erurban Uî; cele» I» 950 romsp Tiparul I.P .Intormatia*
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