
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Împreună cu tovarășa 

ELENA CEAUȘESCU

Proletari <fta teat» Write; «WH-WI1

portul
ÎN JUDEȚUL SATU MARE ZIAR AL «ONSILIULyi NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORI
20 mal, tovarășul 
Ceaușescu, secretar 

al Partidului Comunist 
președintele Republicii 

România, a Început, 
cu tovarășa

Marți, 
Nicolae 
general 
Român, . 
Socialiste 
împreună 
Elena Ceaușescu, o vizită <to 
lucru în județul Satu Mare.

Secretarul generai al 
partidului este însoții de to
varășii Petru Enache și Silviu 
Curticeanu.

La plecarea din București, 
pe aeroportul OtopenL 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ft 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați de membri fi 
membri supleanți al Comite
tului Politic Executiv al C.C, 
al P.CJL. do secretari ai 
Comitetului Central al parti
dului.

Noua vizită de luoru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
prilejuiește, ca de fiecare dată, 
analiza, împreună cu organele 
locale de partid și de stat, cu 
cadre de conducere din econo
mie, cu specialiști $i munci
tori din unitățile de produc
ție, a aspectelor esențiale ale 
dezvoltării economico-sociale 
a județului, stabilirea căilor și 
modalităților de perfecționa
re a activității in toate do
meniile de care depind pro
gresul malerial. prosperitatea 
oamenilor care trăiesc și mun
cesc in această parte a tării. 
Comuniștii, oamenii muncii 
din Satu Mare se mîndresc cu 
rezultatele obținute tn în
făptuirea obiectivelor stabi
lite de Congresul al XIII-lea 
al partidului. Orașele și satele, 
întregul județ au dobîndit e 
nouă înfățișare prin marile 
transformări care au avut 
loo aici, ca pretutindeni 
in tară, in anii „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", care au 
devenit perioada de refe
rință, cea mat bogată in împli
niri.

Oamenii muncii, locuitorii 
din această veche vatră de 
țară au intimpinat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al partidului, 
președintele — 
Socialiste 
tovarășa ___ __
deosebită bucurie, 
alese sentimente 
de înaltă prețuire, 
tul din Satu Mare, 
rizat avionul 
mii de muncitori, 
lectuali, tineri și 
venit să salute cu multă căl
dură, cu entuziasm pe condu
cătorul partidului șl statu
lui, a cărui strălucită activi
tate este pusă cu pilduitoare 
dăruire și abnegație revoluțio
nară in slujba dezvoltării so
cialiste a patriei. Cei prezențl 
purtau steaguri tricolore și ro
șii, portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ale 
tovarășei Elena Ceaușescu, 

urări la adresa gloriosului nos- 
coniunist și a 

său general, toate 
deosebita bucu- 

priml din nou în 
pe conducătorul

iubit și stimat al partidului și 
al țării. S-a scandat din mii 
da piepturi „Ceaușescu — 
PXUL F, „Ceaușescu fi po
porul 1*. -Stima noastră si 
mîndria, Ceaușescu — Româ
nia 1*.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
șl tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu prietenie acestor 
entuziaste manifestări. -5

Ia continuare, la bor- Ș 
dd elicopterului prezidenții, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, g 
tovarășa Elena Ceaușescu § 
s-au Îndreptat către Card, lo- S 
calitatea care, la fel ea șt oe- g 
lelalte așezări, a cunoscut in g 
ultimele două decenii impor- 
tante transformări econo- 0 
mice și sociale.

La aterizarea elicopterului g 
prezidențial cei prezent! au Ș 
aclamat cu însuflețire pe ă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, g 
Pe tovarășa Elena Ceaușescu, g 
au scandat urări pentru partid 
și secretarul său general, pen
tru patria socialistă

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au parcurs intr-o mașină des
chisă principalele artere ale 
așezării. Pe întregul traseu, 
populația le-a făcut o caldă 
și insuflețltoare primire.

Pe platforma industrială 
Cărei ului s-a vizitat 
CA DE INSTALAȚII ȘI UTI
LAJ TEHNOLOGIC, 
construită la 
secretarului general 
dului.

La plecarea din Cărei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutat! eu aceleași 
sentimente de dragoste fi sti
mă de mH șl mii de localnici 
prezenți Pe stadionul orașului. 

‘ " prezidențial a
în apropierea g 

comună â 
1985 cu g
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| Cuvintarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

la solemnitatea prilejuită de inminarea unor inalte distincții

echipei de fotbal „Steaua", . ciftigătoare a C. C. E<

PUTERNIC IMBOLD PENTRU ÎNTREAGA MIȘCARE SPORTIVA
Înflăcărat Îndemn LA 0 ACTIVITATE

FABRI-

unitate 
. indicația 
al parti-

DE CALITATE SUPERIOARĂ

I

5

Ca activist in domeniul 
sportului, ca român, m-a bucu
rat sincer răsunătorul succes 
al fotbaliștilor de la Steaua, 
ciștlgători ai Cupei Cam
pionilor Europeni Distino- 
țiile acordate de către condu
cătorul Iubit al partidului fl 
statului nostru. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. fotba
liștilor de Ia Steaua, antreno
rilor, unor tehnicieni șt cadre 
cu munci de răspundere tn 
acest club de elită reprezintă 
încă o dovadă grăitoare a gri
jii fi prețuirii de care se bucu
ră sportul românesc. Ia a- 
celașl timp. cuvintele 
îndemnurile înflăcărate ti lo-

dlcaUll» prețioase adresate da 
secretarul general al partidului 
autorilor marelui succes de la 
Sevilla au găsii un larg ecou 
Ol in rindurile tineretului spor
tiv. ala tehnicienilor al activu-

lui sportiv vasluian. hotărițlrt 
depună o muncă mal organi
zată. mal Însuflețită si mat 
rodnică, tn concordanță nemij
locită cu actualele cerințe fi 
exigențe, cu resursele umane |t 
materiale, de care dispunem.

ALECSANDRU TAbACAKU 
președintele C.J.E.F.S. Vaslui

(Continuare ia pag. 1-3)

SlNTEM DECIȘI SĂ FACEM TOTUL PENTRU

GLORIA SPORTULUI ROMÂNESC

caiete.

Republicii
. România, pe 

Elena Cmușcscu, cu 
cu cele mai 
de respect. 
Pe aeropor- 
undc a ate- 
prezidențial, 
țărani, inte- 
virstnici au

tru partid 
secretarului 
exprimind 
rie de a-1 
mijlocul lor

Elicopterul 
aterizai apoi 
localității Sanislău, 
distinsă în anul ___ _ __
înaltul titlu de Erou al Mun- g 
ell Socialiste pentru ocuparea 
locului I In întrecerea soda- 0 
listă timp de 4 ani consecutiv.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a felicitat călduros pe coope
ratori, pe toți locuitorii comu
nei pentru frumoasele rezulta
te obținute in cursul anului 
trecut și In primele patru luni 
din acest an, urindu-le să ob
țină recolte bogate, noi succese 
șl tn viitor.

In continuare, elicopterul 
prezidențial • aterizai in 
orașul Negrești-Oaș. întreaga 
evoluție dinamică a localității 
este indisolubil legată de 
numele conducătorului parti
dului și al ' țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. încă de 1» 
prima sa vizită aid, tn toam
na anului 1965, s-au pus bazele 
industriei.

Iată temeiurile profunde 
pentru care vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, la ÎNTRE
PRINDEREA DE IN ȘI CtNE- 
PA s-a constituit tntr-o ade
vărată sărbătoare.

I
(Continuare la pag. ’« 4-a)

VOM CONTINUA Șl

Splendlda performanță a câș
tigării Cupei Camiponllor Eu
ropeni de către echipa de fot
bal Steaua ne-a umplut sl nouă, 
oamenilor care trăim șl mun
cim ia Valea Jiului, inimile de 

In sport tradițiile

MUNCITOREȘTI ALE UZINEI
Emoționanta solemnitate in 

care conducătorul Iubit el 
națiunii noastre, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, a 
laminat Înalte ordine ce^or ce
re au făurit succesul echipei 
Steaua. câștigătoarea Cupei 
Campionilor Europeni la fotbal, 
a fost deopotrivă o mare săr
bătoare și pentru sportivii Clu
bului Metalul din București. 
Flecare dintre ideile generoase ' 
și prețioasele indicații cuprin
se tn cuvintarea rostită de

„23 AUGUST"
secretarul general al partidului 
eu acest prilej sa adresează fi 
nouă, ca al Întregii mișcări 
soortive.

Puternic mobilizați la toată 
simțirea noastră da cuvintarea 
secretarului generai al partidu
lui. ne vom înzeci eforturile ea

ION SAVA 
președintele C. S. Metalul 

București

(Continuare ta pag î—3) .

bucurie Este un rezultat do 
răsunet, care a făcut ocolul lu- a 
mH, evidențiind pregnant re
sursele si talentele sportului ro
mânesc. Pentru fiecare sportiv 
al patriei noastre socialista, 
pentru fiecare activist al miș
cării sportive succesul repurtat 
da echipa Steaua reprezintă tm 
nou imbold de a munci «a 
abnegație si devotament pen
tru continua dezvoltare a spor
tului românesc. Solemnitatea 
da la Consiliul de Stat a con
stituit un moment emoționant, 
prilejuit de acordarea unor 
inalte distincții ♦ unor jucă
tori devenltf acum celebră
Aia fost deosebit de im
presionat de înaltele apre-

CORNEL CĂRARE 
secretar al Clubului sportiv 

„Jiul* Petroșani

(Continuare la pag. t—3)

TINERELE NOASTRE FLORETISTE AU ȘANSE DE AFIRMARE
LA APROPIATELE CAMPIONATE MONDIALE

Concursurile de Categoria A 
— cele care, prin cota valorică 
Înaltă a particloantilor. acordă 
nuncte pentru Cupa Mondială, 

de 
Internațională de 

pe baza circuitului 
Întreceri Internationale 
să se rărească acum, 

cu apropierea Camtrto-

ierarhia anuală stabilită 
Federația 
Scrimă 
marilor
— Încep 
o dată

Etapa a 29-a in Divizia A la fotbal con-

$1 IVfJIlJflA STHEI IA TIMIȘOARA
• Sportul Studențesc n-a uitat că Petrolul a ciș 
tigat o dată în 
reuși Rapid să treacă fi de ambițioasa echipă 
brașoveană I • La Oradea, o partidă foarte im
portantă pentru... oaspeți • Examen greu pen
tru A.SA., mai ales după ce Dinamo a pierdut 
ki Brașov • La Cluj-Napoca, studenții joacă cu

PROGRAMUL JOCURILOR

„Regie* • La mechri... 1001, «a

ERSITATEA CRAIOVA — C0RVINU1 *■ 
încrederea dată de cele trei goluri înscrise la 
Hunedoara • Piteștenii, din nou acasă, acum in 
fața... semifinalistei Cupei României • La Slatina, 
meci greu pentru gazde, care pornesc favorite 
după punctul de ia— Rm. Vilcea • Campioana 
cluburilor europene la Timișoara, intr-o partidă cu 
mari probleme pentru gazde * La Craiova, „tes
tul adevărului* între două echipe care au marcat 
(împreună) 123 de goluri ți vor un golgeter t 

Bleu sau I. Petcu I

CLASAMENTUL

nateâor Mondiale (25 Iulie — 8 
august), de la Sofia. BcrimerU 
vizați pentru suprema confrun
tare intră tn ultima parte a 
oregătirilor. evitind oe dt do- 
sibil evoluțiile ouhllce, nu 
pentru a ascunde cine știe ce 
„arme secrete*, ei doar pentru 
a finisa totul tn liniște si. mai 
alee, pentru a acumula ener
gia nervoasă atlt de solicitată 
in maratonul de M de ore al 
unei probe la „mondiale*.

In calendarul FJ.E.,
cursul international feminin 
de floretă de la Como figurea
ză printre ultimele dinaintea 
fiecărei ediții a C.M. SL re
cent. în Întrecere eu neste ft* 
de concurente din 14 țări din 
Europa. Asia. America de 
Nord — doar sportivele sovietice 
lipsind dintre școlile consacra
te In lume — floretlstele român
ce s-au numărat nrintre pro
tagoniste. trei dintre ele (Reka 
Lazăr. Georgeta Beca si Ana 
Georgescu) ealîfidndu-se In 
faza eliminărilor directe (pri
mele 32). campioana mondială 
de tineret Reka Lazăr elastn-

dn-ee pe locul 8. după ee tn 
finala de 8 a trofeului Ie-a 
întrecut pe Z. Funkenhauaer 
(R.F.G.) — „bronz* la „mon
dialele* de tineret de la Stutt
gart (eu 8—5), si pe J. Luaa 
(R.P. Chineză) — fostă campi
oană mondială si actula cam
pioană olimpică (cu 8—8).

Slnt rezultate care acreditea
ză in continuare, floretlstele 
noastre eu șanse de afirmare 
la tot mai apropiata ediție se- 
fiotă a C.M.

Ce părere are. insă, antre
norul brașovean Serbai: Vlad, 
de curlnd investit eu respon
sabilitatea lotului feminin m- 
orezentativ si care. Împreună 
cu Tudor Petrus, pregătește 
tinerele noastre floretiste pen
tru sunrema întrecere. din 
vară?

„Valoarea atinsă după ari 
de pregătire permite acum fin* 
retlstelor noastre. In mare ma
joritate Ineă la vîreta eadete-

Pouî SLAVESCU

fCoatiauar* la pag. a 4-a)

București :

București :

L

Oradea : 
Tg, Mure? : 
Cluj-Napoca : 
Pitești : 
Slatina : 
Timișoara :
Craiova :

Toate partidele

SPORTUL STUD.- PETROLUL
(Stadionul Sporita Studențesc)

RAPID - F.C.M. BRAȘOV
(Stadionul Giulești)

F.C. BIHOR
A.S.A.
„U*
F.C. ARGEȘ
F.C. OLT
„POLI*
UNIVERSITATEA - CORVINUL

vor începe la ora 18.

- CHIMIA RM. VlLCEA
- DINAMO
- GLORIA
- VICTORIA
- S.C. BACĂU
- STEAUA

1. STEAUA 
I, Sp. Stud.
3. Univ. Cv.
4. Dinamo
5. Corvlnul
C. T.C« Argeș
7. Cj.-Nap.
8. Petrolul

Rapid
Gloria 
FCM Bv. 
„Poli" Tim. 
CS Bacău

». 
1*.
11. 
ia, 
u.
14. Chimia
15. Victoria
1«. ASA Tg.
17. FC Olt
18. FC Bihor

M.

1 58-12 « 
«a-t» n
S 52-8S M
C 37-18 3*

28 22 3
27 15 I
28 U t
27 15 t
28 1« 3 11 71-3* 31
28 12 8 18 32-33 »
23 12 3 13 40-4* 27
28 8 8 10 20-31 «
28 11 4 13 35-48 28
27
28
28
28
28
27
27
27
28

18
1*
11
11 
io

Campionatele Mondiale Se popice

ECHIPA FEMININA A ROMÂNIEI
MEDALIE DE ARGINT

(Amdnunte ta pog. a 4-<4



PUTERNIC IMBOLD PENTRU | 
ÎNTREAGA MIȘCARE SPORTIVĂ!

Turneul internațional de șah

RUNDA DE START
După „R<

BALINT-ZARNESCU:
0 SARCINĂ DE RĂSPUNDERE PENTRU NOIi
SITUAREA PE POZIȚII FRUNTAȘE IN LUMEf

Solemnitatea prilejuită de a- 
cordarea unor Înalte distincții 
Sportive fotbaliștilor, antrenori
lor, unor tehnicieni și cadre ale 
Clubului Steaua pentru excep
ționala lor victorie a constituit 
pentru întreaga mișcare sporti
vă din țara noastră un moment 
•snoționant. de neuitat.

Cuvintarea rostită cu acest 
prilej de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al __ 2"
României, 
vreme In 
Cuvintele 
re, grija 
care mult_____ __
nostru conducător o manifestă 
permanent pentru întregul ti
neret al patriei constituie »i 
pentru noi, activiștii Federației 
Române de Lupte, un puternic 
Îndemn la o muncă de Înaltă 
calitate, în deplină disciplină, la 
o pregătire superioară a spor
tivilor noștri.

Înflăcărat îndemn

partidului, președintele 
va stărui multă 
memoria noastră, 

calde, mobilizatoa- 
părintească pe 

iubitul si stimatul

Rezultatele cu care am In- 
dxelat participarea ta Campio- 
na tele Europene din acest an, 
situate sub nivelul altor ediții, 
au constituit pentru noi un se- 
rioe prilej de meditație. de 
analiză temeinică. Stimulați de 
Îndemnurile și indicațiile 
președintelui țării, sîntem hotă- 
ri* să ne mobilizăm toate for- 
țele pentru ca sportul luptelor g 
din România să ae situeze din 
nou in rindul celor fruntașe pe 
plan mondial. Ne vom strădui 
să selecționăm noi tineri ta- 
lentați. vom face totul pentru 
a-i pregăti cit mai bine, astfel 
ca ta viitoarele mari competiții 
internaționale reprezentanții 
noștri să obțină din nou mari $ 
succese, așa cum au reușit »de- ăI

Ieri a început Turneul Inter
national de sah al României, 
cu 12 concurenti din cinci țări 
la start. Iată ordinea acestora 
pz tabela de concurs, după 
efectuarea tragerii Ia sorti : 1. 
Sergiu Lupu. 2. Adrian Ne
gulescu (ambii România). 3. 
Remon AdelQuis (Cuba). 4. 
Ovidiu Foișor, 5, Aurel Urzică, 
6. Vasile Georgescu, 7. Dorel 
Oltean (toți România), 8. Iuri 
Dohoian (U.R.S.S.). 9. Marek
Hawelko (Polonia), 10. Constan
tin Ionescu (România),
Liviu Oltean (România).
Gernot Gauglitz (R. D. Ger
mană).

11.
12.

în prima rundă. Negulescu 
l-a învins pe L. Oltean. Geor
gescu pe D. Oltean, iar Lupu 
a pierdut la Gauglitz. Remize 
au fost partidele Remon — 
Ionescu si Foișor — Hawelko. 
în cea mai disputată întilnire. 
Dohoian a 
după șase

Azi. in 
Geologie 
din Bd. Bălcescu, are loc runda 
a 2-a. Pe program : Gauglitz — 
D. Oltean. Dohoian — Geor
gescu. Hawelko — Urzică. lo- 
nescu — . Foișor, L. Ol lean — 
Remon, Lupu — Negulescu.

cîștigat la Urzică, 
ore de joc.
sala Institutului de 
(lingă sala Dalles)

Am asistat la o competiție 
automobilistică în Sibiu — 
municipiu și județ care spriji
nă concursurile 
lism — 
ajuns la 
dovadă a 
sibienilor 
plină.

In Dumbravă, 
vizia tehnică a 
toată seriozitatea. în avantajul 
concurentilor. Mașinile, trecute 
de -proba exigentei", sint din 
județele Olt. Mureș, Tulcea, 
Argeș, Galați, Cluj și evident. 
Sibiu. municipiul București

_____ de automobi- 
„Raliul Cibinium “ 

cea de a 8-a ediție.
pasiunii lăudabile a 

pentru această disci-

dimineața, re- 
fost făcută Cu

DE CALITATE
(Urmare din pag. 1)

pentru a realiza ți in acest im
portant domeniu de activitate 
socială a creștere calitativi re
marcabilă.

Ne vom strădui să asigurăm un 
aonținut mal concret acțiunBor 
sportive 
Daciadei, 
sportive 
nlnd de 
cu copiii si juniorii ți impul
sionarea procesului de instruire 
In duhurile sportive școlare. 
Vom căuta, totodată, să dervol-

de mașă din cadrul 
precum oi activității 

de performanță, por
ta munca de aeiecție

La Baia Mare, Tg. Mureș, Ba
cău și Craiova au avut loc tur
neele finale ale grupelor valo
rice 1—6 șl/ 7—12 ale Eivizlei 
B de tineret 'la baschet, In ur
ma cărora au fost stabilite e- 
ehipele promovata In Divizia A, 
precum șl formațiile retrogra
date.

La Baia Mare, Întrecerea for
mațiilor masculine a fost plină 
de neprevăzut, decizia privind 
cele două echipe promovate pe 
prima scenă Bind dată chiar pe 
linia de sosire, in ultima si a 
turneului. După trei reuniuni cu 
rezultate scontate in parte, se 
părea că echipele IMUAS Baia 
Mare și Oțel INOX Tirgoviște 
se îndreaptă cu pași siguri spre 
Divizia A. însă o surpriză de 
proporții — Oțel INOX Tlrgoviș- 
te pierzlnd medul cu Mecanica 
Mediaș (co Rotaru to vervă deo
sebită) — coroborată eu o vlc- 

_ _  _ torte nesperată a echipei PoB-
ffin rindul sportivilor din ju- < tehnica Sportul Stadențesc Bnco- 
dețul nostru să •• ridice auten- ------- -
tice valori. eapaWte să peore- 
xinte eu cinste mișcarea spor
tivă românească.

seorl in ultimii ani.
ROMULUS CIOACA 
secretar responsabil 

al FJt. Lupte

LA 0 ACTIVITATE

ca, 84—50 cu Mecanica ; Po
litehnica : 77—58 cu
72—93 cu Oțel INOX,
ICED II, 112—87 CU
Oțel INOX
78-61
ICED
ICED
ICED

Olimpia. 
100—76 cu 

II, 112—87 cu Mecanica ;
: 71—50 cu Olimpia,
Mecanica, 94—75 eu 
Mecanica : 78—SI eu 
79—58 cu Olimpia ;

39—52 cu Olimpia,

cu 
ii: 
ii. n :

54—51 eu Voința, 72—42 cu E- 
leclro ; Viitorul : 56—52 cu Voin
ța, 68—48 CU Textila, 65—33 cu 
Electro ; Textila : 63—64 cu E-
lectro, 67—46 cu Voința. 68—42 
cu Electro. (Iile IANCU, coresn.).

★

Y0M CONTINUA Șl

MUNCITOREȘTI ALE
OJrmart din pag. I)

SUPERIOARĂ
tăm baza materială a spartului

Nicoteto AL DEA

vasluian, atît 1* orașe (la g 
Vaslui, prin noi «menajări la g 
Cotnplcxui CJJLF.fi., tar la g 
Bîriad. prin sporirea capacită- 
ții funcționate a atadionului g 
Rulmentul), di ai ia mediul g 
rwal (după modelele oferite de Ș 
eotnunele Turtova, Vulturești. 
Ivănerii. Detești. Codăeștl j.a.), ă 
Vom face total pentru ta și g

In sport tradițiile

UZINEI

pe stadioane, locul nostru de 
activitate, să contribuim si mai 
substanțial la sporirea gloriei 
sportive a României Socialiste. 
Sportivii din secțiile de cano
taj, atletism, tir. dirt-track, 
lupte grc-co-romane, secții trun- 
tațe, ți îndeosebi din celelalte, 
cu rezultațe nesatisfăcătoare, 
antrenorii și tehnicienii clubu
lui. noi toți, vom face totul 
pentru o pregătire de reală

„23 AUGUST"
calitate, folosind eficient con
dițiile ce ne rfnt creste.

Vedem ia acest aogajamen, 
șl modesta noastră contribuție 
ta efortul colectiv al miilor de 
muncitori din uzina noastră 
-23 August" În lupta continuă 
pentru Întărirea forței econo
mice a patriei, pentru ridica
rea necontenită a calității vie
ții, pentru Înflorirea continuă a 
patriei noastre libere al inde
pendente

g rețtl In fața formației bălmăre- 
g oe IMUAS relansează Întrecerea, 
g studenții bucureșteni avi nd acum 
0 mari șanse de calificare. Ulti- 

mele speranțe ale echipei tîrgo- 
g vlștene se risipesc In medul eu 
g IMUAS, tal care baschetbaliștU 

bălmăreni se dovedesc net su
periori, in limp ce Politehnica 
sportul Studențesc obține o vic
torie clară In partida eu Meca
nica Mediaș. In urma acestor re
zultate, formațiile IMUAS Bala 
Mare ți Politehnica Sportul Stu
dențesc București promovează in 
Divizia A, revenind astfel după 
un »n In primul eșalon.

Clasament final : 1. IMUAS 48 
p, 2. Politehnica Sportul Studen- _ „ — -

P,
P,42

P.

I
$

a. Oțel
4. CSȘ

8. ICED 
p, «. O- 
Rezultate

țeso București 47 
INOX Tlrgovlște 46
Mecanica Mediaș 43 
II CSȘ 4 București
Simpla CSȘ Arad 38
— IMUAS t 79—83 CU Oțel INOX, 

------ — 85—64 cu O- 
i Polltehnl-

SÎNTEM DECIȘI SÂ FACEM TOTUL PENTRU

CLORIA SPORTULUI ROMÂNESC
(Urmare din pag. 1)

derl făcute personal de către 
cei mai iubit fiu al poporului, to- 
varășul .NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, 
președintele României Socia
liste. ceea ee reprezintă nu 
numai o prețuire a marii per
formanțe, ci si un imbold ea 
noi toți, conducători, antrenori 
ri sportivi să ridicăm necon
tenit ștacheta exigențelor. să

acordăm o atenție sporită pro
cesului de instruire, disciplinei 
la muncă, pentru a putea ob
ține noi si mari succese.

Dispunem de condiții exce
lente de pregătire si vom răs
punde cu cinste, prin fapte, 
misiunii Încredințate, astfel ca 
Si sportivii clubului nostru să 
contribuie cu torțe sporite la 
ridicarea necontenită, pe culmi 
cit mai înalte, a prestigiului 
sportului românesc.

99—36 CU ICED II,

I

Ilmpia, 84—93

întrecerile turneului de la Tg. 
Mureș au stabilit cele două e- 
chipe masculine care au retro
gradat : ICIM Brașov și Sodistul 
Rno. V'ileea. Clasament final : 7. 
Metalotehnica Tg. Mureș 41 p, 
8. Automatica București 39 p, 9. 
Urbls București 99 p, 10. CSU 
Brașov 37 p. îl. ICIM Brașov 34 
p. 12. Sodistul Hm. VDcea 30 p. 
Rezultate — Metalotehnlca: 181—32 
cu CSU, 73—59 cu Automa
tica, 83—62 cu Sodistul ; Automa
tica 2 72—70 CU ICIM, 74—59 CU 
CSU ; Urbls : 83—54 eu Sodistul, 
31—«4 cu CSU, 31—30 eu ICIM ; 
Sodistul 2 64—61 cu ICIM. (C.
ALBU, coresp.).

★

In urma rezultatelor Înregistra
te fn turneul echipelor feminine, 
găzduit de sala Orizont din Ba
cău, echipele Voința Brașov și 
Robotul CSȘ Bacău au promo
vat in Divizia A, echipa bă
căuană fiind pentru prima oară 
participantă la Întrecerile eșalo
nului de elită al baschetului 
nostru. Clasament final : 1. Vo
ința Brasov 53 p, 2. Robotul CSȘ 
Bacău 43 p, 3. CSȘ n Viitorul H 
CIuj-Napoea 42 p, 
CSȘ Gheorghenl 41 p, 5. Voința 
CSȘ Sf. Gheorghe 41 p. 8. CSS 
Electro Botoșani 46 p. Rezultate 
înregistrate — Voința s 71—63 eu 
Textila, 58—45 eu Electro. 60—66 
eu Robotul, 58—51 eu Viitorul. 
183—48 eu Voința ; Robotul : 63— 
66 cu Viitorul, 73—74 cu Textila.

4. Textila

In campionatul de box pe echipe

BOX (LUD III1AIIA
La Brăila l-a disputat unul 

dintre derbyurile Campionatului 
Național de box pe echipe, par
tida dintre Box Club din locali
tate ți Steaua. Un public nume
ros a urmărit cu mult interes 
meciuri echilibrate, unele dintre 
ele soldate cu rezultate surpri
ză. Printre acestea l-au numă-

CONCURSUL DE VERIFICARE A SĂRITORILOR ÎN APĂ
După o perioadă destul de 

Îndelungată (mai precis, din lu
na decembrie a anului trecut) in 
care activitatea majorității (ă- 
ritorilor în apă ■ constat doar 
din antrenamente, cei mai buni 
practicau ți ai acestei ramuri a 
natației au susținut, la bazinul 
acoperit 23 August din Capitală, 
un concurs de verificare. In 
cursul căruia cotnponențti iotu
rilor naționale au arătat nive
lul la care se află în momen
tul de față si — mai cu seamă 
— ce au de făcut pentru a a- 
junge în formă sportivă optimă 
la competițiile oficiale ale sezo
nului estival : Campionatele eu
ropene, balcanice și Concursul 
Prietenia.

Menționînd victoriile Isabelet 
Bcrcaru ți Luanei Pătac (an
trenor : Nicftlae Sparios) tre
buie spus că nivelul general al 
Întrecerilor a fost stib ceea ce 
era de așteptat, săritorii ne- 
manifestînd suficientă siguran
ță în executarea salturilor, mai 
ales a celor cu coeficient de 
dificultate ridicat. Chiar ți cele 
două sportive amintite (care, ca 
si Daniela Popa și Bogdan Citai, 
au cucerit locul I șl la trambu
lină 3 m si la platformă) au 
arătat că au au bine pregătite

toate săriturile, greșind destul 
de mult unele din ele (Berca- 
ru : dublu salt și jumătate gru
pat contra trambulinei ; Pătac : 
dublu salt ți jumătate grupat 
înapoi si răsturnat). Ca să nu 
mai vorbim de băieți, dintre ca
re — la trambulină 3 m — 
Cornel Pop si Adrian Cherciu 
au greșit ultimele trei salturi, 
adică cele care decid de obicei 
clasamentele finale. De altfel, 
locul I a revenit lui Nicolae Le- 
păduri, mal puțin spectaculos, 
dar serios, ambițios si constant, 
așa cum ar trebui să fie toți 
tinerii noștri săritori.

In mod clar, componenții se
lecționatelor tării noastre mai 
au de lucru în perioada (redusă) 
pînă la desfășurarea competi
țiilor oficiale ale anului, mai 
ales că au de suplinit absența 
unor valori — anul trecut ele
mente de bază ale loturilor — 
printre care Ruxandra Ilociotă 
(acum antrenoare), Ileana Pîr- 
jol, Cătălin Cherciu (retrași 
prematur din activitatea compe- 
tițională) sau Cristina Szakaes 
(care a întrerupt pregătirea).

Rezultate : SENIORI, trambuli
nă * m : 1. 3. Lajcsak (Crișut) 
«7,80 p. 2. C. Hila (Steaua) 459,35 
p, 3. C. Pop (Progresul) 435,15 p ; 
platformă : L A. Cherciu (CSȘ

Triumf) 438,55 p, 2. D. Oprean 
(CSM sibiu) 419,05 P, 3. C. Pop 
(Progresul) 392 p ; SENIOARE, 
trambulină 3 m : 1. Isabela Ber- 
caru (Steaua) 438 p, 2. Cristina 
Timar (CSȘ Triumf) 480,10 p, 3. 
Andreea Dragomir (CSȘ Triumf) 
386,60 p ; platformă : 1. Bercaru 
367 p, 2. Timar 346,80 p, 3. Elena 
Kopatz (CSȘ Sibiu) 285.95 p; 
JUNIORI L trambulină 3 m : 1. 
N. Lepădușl (Llc. lnd. 37) 535,95 
p, 2. I. Petrache (Lie. lnd. 37) 
492,35, 3. FI. Avaslloale (Lie. lnd. 
37) 466,05 p ; platformă: 1. Pe- 
traebe 432,10 p, 2. Lepăd uși 418,15 
p, 3. I. Badiu (CSȘ Sibiu) 204,90 
p ; JUNIOARE I, trambulină 3 
m : ■ 1. Luana Patac (Steaua) 
365,65 p, 2. Isabela Costescu (Cri- 
șuJ) 360 p, 3. Vladia Dlcu (CSȘ 
Sibiu) 351,80 p ; platformă : 1.
Pătac 300.58 p, 2. Geoigeta An- 
tofie (CSȘ Triumf) 261 p, 3. 
Dicu 237,45 p ; JUNIORI II, 
trambulină 3 m : 1. B. Cibu (CSȘ 
Sibiu) 447,95 p, 2. S. Fredel (CSȘ 
Sibiu) 395,88 p, 3. C. Bictiiș 
«CSM Sibiu) 363,40 p ; platformă: 
l. Cibu 372,10 p, 2. Fredel 352 p, 
3. C. Tarsi <Crlșul) 290,35 p ; 
JUNIOARE H, trambulină 3 m :
1, Daniela Popa (Crițul) 864,70 p,
2. Cristina Lupu- (CSM Sibiu) 
331,35 p, 3. Ioana Voicu (Pro
gresul 285,15 p ; platformă s 1. 
Popa 349,50 p, 2. Voicu 322,50 p.

mitra STANCULESCU

SHABA 6-6!
rat șl In fringerite suferite de 
stellștil Dumitru gchiopu si 
Costin Stancu, actualul și foetul 
campion național. în cadrul ca
tegoriei muscă, brăileanul C. 
Cireașă a cîștigat la puncte in 
fața lui D. Schiopu, iar „pana" 
R. Cornea l-a întrecut pe C. 
Stancu. Oricum scorul final al 
partidei, 6—6, arată dîrzenia cu 
care s-a disputat întilnirea. la
ta rezultatele (în ordinea celor 
12 categorii, primii sint sporti
vii gazdă) : Fl. Baicu p.p. M. 
Gândac. C. Cireașă b.p. D. 
Șchiopu. Gh. Aramă p.p. R. 
Nistor. R. Cornea b.p. C. Stancu, 
P. Roșea b.p. M. Calu, I. Neagu 
b.p. V. Mihăilă, D. Oaneea c. 
neprez. M. Nagy, D. Valeu, 
b. k.o. 1 Al. Animăroaie, FI. 
Arin p.p. FI. Vasile, A. Marica 
p.p. M. Mareu, V. Neagu p.p. 
Gh. Preda, T. Pîrjol c. neprez. 
Al. Mircea

Grigore RIZU, coresp.

La Craiova, dvpă cinci zile de în
treceri, au fost stabilite cele două 
echipe retrogradate : Voința CSȘ 
Unirea Iași și Constructorul CSȘ 
Galați. Clasament final : 7. Con
structorul TAGCM Craiova 41 p, 
8. Progresul II București 37 p, 9. 
Metalul CSȘ Salonta 36 P, 18. 
Autobuzul CSȘ Focșani M p, 
ÎL Voința Iași 36 p, 18. Con
structorul Galați 33 p. Rezultate 
— Constructorul Craiova : M3—79 
eu Progresul TI, 77—57 eu Auto
buzul, 103 —79 cu Voința, 103—77 
cu Metalul, 103—38 cu Construc
torul Galați ; Progresul i 83—50 
cu Constructorul Galați, 93—87 eu 
Metalul, 85— 84 cu Autobuzul,
76—68 cu Voința ; Metalul : 70—83 
cu Constructorul Galați, 54—65 cu 
Autobuzul, 
Autobuzul 
60—45 eu 
(V. POPOVIC1. cores®.).

70—79 cu Voința :
57—53 cu Voința, 

Constructorul GiIațL

ș.a. Pregăti 
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rind, se va 
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tei (6000 p. 
toc (Unire: 
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cău — Caii 
24 (13—12),
stanta — . 
9). Dacia

APLAUZI PIM GIMNASTELE
Despre profesorul de e- 

dueație fizici Costică Iancu 
și despre gimnastele din 
comuna Sohatu, județul Că
lărași, se spun, in ultimii 
oui, cuvinte frumoase. Av 
trenării de la cluburEe 
sportive bacureștene, înde
osebi cel de la C.S.Ș. nr.2, 
care eu recrutat adesea e- 
lemente de talent din co
muna amintită, profesorii 
de educație fizică prezenți 
să le vadă in competiții, 
comentariile de presă evi
dențiază calitățile tinerelor 
sportive din Soha- ____
tu, buna lor pre- t~—— 
gătire competițio- ‘ _ 
nală. Intr-adevăr, ta. 
prin pasiunea ți 
priceperea profesorului de
educație fizici Costică
Iancu, care lucrează «ici 
din anul 1977, En Sohatu s-a 
înfiripat pe nesimțite o ac
tivitate sportivi bogată, re
marcată și pe plan națio
nal, prin rezultatele obținu
te in prestigioase întreceri, 
cu deosebire 
In anul 1980, 
competițional, 
ocupat locul 
pe locul, IV) 
tul școlilor de 8 ani, iar la 
Festivalul pionieresc de 
gimnastică dotat cu „Cupa 
Pionierul'", întrecere care 
reunește de fiecare dată e- 
chipe din toate județele 
țării, rezultatele obținute 
înregistrează e curbă în 
creștere : 1983 — locul 10, 
1985 — locul 8, 1986 — lo
cul S (la egalitate cu for
mația din județul Arad), 
tot locul 5 fiind ocupat și 
la ansambluri. Cil privește

poziția fr 
acest an, 
că Mihael 
geta Flori 
ta, Adriai 
caterina « 
Ion au f 
de realize 
de excepț 
• ratare 
oare ?i i 
mari ?) o, 
rea r<ui 
Dar
81 elev . 
tre prime

la gimnastici, 
la debutul lor 
gimnastele au 
C (ansamblul 
in Campione-

reprezintă 
marcabile 
ti ling 
teased pi 
Iul de Ic 

Dacă t 
ei din 
spre acti 
manfi ți 
tați — I 
campion 
categoria 
toare la 
și atlete 
— avem 
pasiunii 
sorului 
dagogul 
mește să 
de educa 
plici t 
fie și inst 
duindu-s< 
mișcării

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTD PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CrȘTIGURIEE CONCUBSUL.U1 

PRONOSPORT DIN 18 MAI 1986. 
Cat. 1 (13 rezultate) 2 variante
25% — autoturisrtie „Dacia 1300“ ; 
cat. 2 (12 rezultate) : 18 variante 
l«0% a 2.781 Iei și 284 variante 
25% a 695 lei ; eat. 3 <11 rezul
tate) : 199 variante 100% a 344 
iei și 4-000 variante 25% a 86 lei. 
Report la categoria 1 : 25.032 lei. 
Autoturismele s,Dacia 1300“ au re
venit parti cipanților NICOL. AE 
OLTEAN U din Ploicștt șl IO AN 
PRAJA din Suceava.

a Tragerea obișnuită PRO NO- 
EXPRES de astăzi, miercuri, 21 
mai va avea loc în București, în 
Sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2. cu începere de ia ora 
15.50, Transmisia desfășurării

tragerii poate fl ascultată la 
radio, la ora 16.15, pe programul 
I. De asemenea, numerele extra
se vor fi radiodifuzate la ora 
18.55 pe programul II, iar pe 
programul I la ora 23 șl mîine, 
joi. la ora 8,55.

« Nu uitati nici de tragerea 
obișnuită LOTO de ?3
mai. precum și de TRAGEREA 
LOTO 2 de d x /

a Redăm mai jos oar.'.dee în- 
scrlse la concursul PRONOSPORT 
de duminică, 25 mai. consem- 
nind In dreptul fiecăreia oro* 
nostlcurile formulate 1n Progra
mul Loto-Pronosport de săptA- 
roîna aceasta: 1. Arezzo — Ca
gliari 1; 2. Bologna — A scoli 
1. X; 3. Brescia — Triestina 1, 
X; 4. Campobasso — Palermo

X. 5. Ca 
6. ^^mpol

V Cr 
za — Ge 
nedettese 
nerossl - 
Botoșani 
12. F.C. < 
las) 1; 
Jiul X.

• Venit 
rin tei r 
care îndi 
PLIC* Ai 
to-Pronos 
tină In 
tată ,LO 
GURI*. 
„Dacia lî 
riate cîș 
acesta. 1 
să-51 gâî 
simplă 
REA I

CJJLF.fi


3 VICTORII!
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I JOCUL LA OFSAID

I

t-

& l

A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W^^
Vin Drimcle rezultate de pe 
traseu... la secretariat „perioa
dă de vîrf“... grupuri în jurul 
celor sosiți înainte de vreme 
abandonatii. între ei. Ionescu 
de la Unirea Tricolor si — ne
fastă zi pentru club ! — „locul 
2" Maicescu — Motoc, 
tru siguranță i-am 
dere electronică - 
Mateescu. 
nuă: „Ce 
La Sura 
mas. las

UPen-
Dus anrin-

. _----- povestește
Și s-a ars !“ Conti- 
oameni cumsecade!

Mare, unde am ră- 
mașina într-o curte. 

Fină o garăm, gazda pune pe 
masă brînză. slănină, alte bunătăți. „Poftiți, să vă mai li- 

i“, ne spune). In
și 

ScobaL Apoi, infor- 
a învins. 
Zărite seu.

I
nistiți la nervi'._________
că o veste: a abandonat - 
Vasile 
matiile „finalului": 
din nou, Balint — 
Al treilea raliu al anului, 
treia victorie. Bravo... „Daciei- 
Sport 1410". echipajului! Feli
citări. de asemenea. sportivi
lor sibieni de Ia IP A!

Precîzînd că au terminat 
cursa 80 de mașini, iată re
zultatele tehnice: gr. „A" —
1. Botczan — Popa (I.P.A.), 2. 
Nută — Dumitriu (Unirea Tri
color), 3. Gheorghiu — Pancsur 
(Șoimii I.T.A. Cluj); gr. „C“ —
I. Balint — Zărnescu. 2. Costi-
nean — Roșea (I.P.A.), 3.
Bucur — Mireșteanu (I.P.A.). 
CI. general: 1. Balînt — Zăr
nescu, 2. Botezan — Popa. 3. 
Nuță — Dumitriu. Echipe: L
J. P.A. Sibiu, 2. Șoimii I.T.A.
Cluj, 3. I.A.T.S.A. Pitești. 4. 
Oltcit. 5. AHO, 6. Calculatorul 
București. Camioane: 1. Bara
— Ionescu (LA. Brașov).

I
I
I
I
I

I
I

Modesto FERRARiN! I
B [etapa a 20-a] I

23 2", Pctrotui Te'cajen — "Trac
torul Brașov 41—25 (12—13)Mol
do sin
40—19 
Reșița
23—13

IVaslui — Celuloza Brăila 
(29—13); seria a n-a: CSM 
— Metalul TURT Lugoj 

(11—7). I
Filatura 

Pucioasa 
Brăila —
Progresul

FEMININ, seria I: 
Focsani — Trainica 
26—16 (14—«). Chimia 
Precizia Vasiul 17—21 
CSM Sf. Gheorghe — 
București 15—14 (8—5), CFR Cra
iova — Textila Buhuai 22—22 
(15—11); seria a H-a; Industria 
usoarâ Oradea — Constructorul 
Baia Mare 15—15 (10—7), Voința 
Sighișoara — AEM Timișoara 
20-28 Nitramonia ngâ-
ras — Textila Sebeș 2&—24 <14— 
12). Constructorul Timișoara — 
Metalica Oradea 30—15 (14—4).
(Corespondent!: V. Popoviei, I. 
Turcu, Iz. BriotA, L. Mandler, 
•St. Crețu. S. Nace. P, Fuchs, 
I. Balta?. 1. Fețeanu. O, B&ltea- 
nu. v. Laz&r, M. Florea, V. 
Sere).

I
I
I

I
I

REZULTATELE DIVIZIEI B

Focșani

tn etapa a 13-a a ceunpkxns- 
tuluil diviziei B de tineret s-ou 
înregistrat urcătoarele rezultate. 
FEMININ, seria I: ctiimpex Con
stanța — CSU 1MFS București 
3—«, ASSU Crafova — Braieoni 
Brăila J-9, Oeahiaui TCMRIC P. 
Neamț — Chimia Tr. Măgurtie 
3—1, HMrotemnica ~ ~
CPB 3—0, Metal S3 București — 
comerțul Constanța 3—2, CSM 
otelul Tirgoviște — Otedt Cra
iova 3—0 (CSU IERS Buc. — OM- 
dt Craaova 0—3, CPB — ltetal 
33 Buc. 3—2 — meciuri din eta
pa a 13-a.); seria a II-s: Ex- 
ploimbn Caransebeș — Armătura 
Zalău 3—1 GJGCL Brașov — Po
litehnica Timișoara 3—2, Fl. ro
șie II București — CSM Lugoj 
0—3, Maratex B. Mare — Meta- 
lo,tehnica Tg. Mureș 1—1, Olim
pia Oradea — Voința București 
3—0, ITB Electra București — 
universitatea Cluj-Napoca 1—L

FINALISTELE DIVIZIEI JUNIORILOR 
Șl ȘCOLARILOR LA VOLEI

fn sălile Dinamo din OapitaU 
(masculin) șl Dada dtil Pitești 
(feminin) s-au desfășurat, timp 
de cinci zile, turneele sesnifinale 
ale campionatului Diviziei de 
juniori șl școlari, eu participarea 
a cite 12 echipe, Împărțite In cile 
două serii. Pe parcursul turnee
lor au ieșit ta evidență ctteva e- 
lemente talentate, unele aetivtad 
șl in formații din eșaloanele su
perioare: Felicia Popescu, Corina 
Holban, Ortansa Marinescu (CSȘ 
Viitorul Pitești). Flori ca Tănâsle, 
Daniela Bumbăcilă (CSȘ Caran
sebeș), Cristina Anton (CSȘ Ma
tei Bar,arab Bue.), Mirela Nlcu- 
liță, Gabriela Dumitrescu (CSV 
Craiova), Alina Frale* (CSȘ CStij- 
Napoca). Anca Gheorgbe (CSȘ 
Hâtra Neamț), ta tote; L. Geor- 
gesen, D. Ștefan, D. Drăgiild 
(Dinamo). A. Pitlgoi (Steaua), 
M. Borfaș (CSȘ 1 Buc.). L. 
Ghiocel, c. Mltran, C. Bend <!ta- 
pld), S. Pop n (OSȘ 2 B. Mare), 
E. Haiduc, C. Rățoi (CSȘ Sucea
va), D. Anton (CSȘ Energia 
Buc.), M. Maearie (CSȘ TopiRa), 
A. Czedula (CSȘ Tg. Mureș), la 
băieți.

r

Puse in balanță, loturile ali
niate duminică de F.C.M. Bra
șov și Dinamo pe stadionul de 
sub Timpa arătau avantaj de 
partea bucureștenilor. Si. lo
tuși, F.C.M. a cîșitigat. In spe
cial datorita ardoarei, dorinței 
de victorie, elanului cu care au 
jucat brașovenii, dar — nu în 
ultimul rînd — si bunei orga
nizări a jocului lor, care a eîș- 
tigat în consistență, o dată cu 
venirea lui C. Ștefănescu Ia 
conducerea tehnică. Apărarea — 
deși alcătuită în general 
jucători fără nume sonore, 
în afara lui Bălan nu au 
noscut bucuria selecției

din 
care 
cu- 

in 
vreun lot aplică fără greș 
jocul la ofsaid. Duminică, apă
rătorii galben-negri sorintau in 
eorpore spre centrul terenului 
și dinamovistii au rămas de

nouă (!) ori in ofsaiduri de
cfțiva metri. O dată, în min. 
57. Dragnea a încercat să evite 
ofsaidul 0 să treacă eu min
gea la picior prin apărarea din 
fața sa, dar acțiunea n-a avut 
succes, balonul fiind respins.

Cu toate că s-a șutat In ge
neral puțin, jocul a fost spec
taculos. cu destule faze de 
poartă. Finalizările, însă, au lă
sat de dorit De exemplu. Pană, 
în min. 23. după un corner exe
cutat de Barbu, ■ lovit de
fectuos balonul, care «-a ridi
cat spre înaltul cerului, în fața 
porții lui Moraru ; aau in min. 
42. cînd Șoarece 0-a creat e 
situație foarte bună : singur in 
careu, nemarcat na 0-a dat 
seama, probabil, de poziția Inî 
(se afla cu spatele la 8—7 mde 
buturi) 0 în loc aă șuteze a.„ 
pasat. Dar te legătură cu Șoa-

Campionatul sptraafctor

ClAStMEMTUl l» ZI

ÎL 
11. 
12.
13.
14.

rece citeva cuvinte despre faza 
din min. 52, cînd arbitrul a 
dictat o „indirectă" în careul 
F.C.M.-ului pentru că, după 
cum ne-a relatat M. Neșu după 
meci, la un atac al dinamoviș- 
tilor. Șoarece (motiv pentru 
care a primit cartonaș galben) 
a strigat „curge mingea !“, ceea 
ce i-a făcut să se oprească pe 
cei trei bucureștenî care luau 
parte la acțiunea de atac.

Dar Dinamo ? S-a văzut clar 
că cele 120 minute de joc si 
„repriza" penalty urilor. de 
miercuri, de la Pitești, din me
ciul de Cupă cu Craiova, și-au 
pus amprenta pe evoluția echi
pei. Dinamo a avut. Insă, du
minică un jucător de excepție, 
Rodnic. ,.Nr. 2“ al formației

Mircea TUDORAN

L STEAUA 
L FC Argeș
3, Petrolul
4. Corvinul 
L Unlv. Cv. 
L FC Bihor 
t. Dinamo 3. Gloria 
3. SC Bacău 
‘ Victoria

A.S.A. 
FCM Bv. 
-Poli" 
Rapid 

15. FC Olt 
13. „U" Cj.-Nap. 
17. Sp. Stud. 
ÎL Chim. R. ▼.

tr
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CLASAMENTE

Momentul autogolului lui M. Popa (în imagine, căzut p? gazon) 
din meciul Rapid—Sportul Studențesc-Foto : Aurel D. NEAGU

La meciul 1000

ADEVARATA FAȚĂ A RAPIDULUI
Meciul de duminică, din Giu- 

lestl. unul din tradiționalele 
derbyuri interbucureștene. a 
avut o miză importantă, am

Note • Note • Note • Note 9 Note
bucureștene nu a jucat deloc pe 
P06tul indicat de numărul de pe 
tricou, ci a avut traseul unui 
..inter rătăcitor- din fostul WM. 
Avlnd o capacitate de efort ie
șită din comun, el a jucat ,Jn 
spirală" pe tot terenul, cînd 
mijlocaș dreapta, cind vîrf, cind 
fundaș stingă. Și Iar de la 
început. Nemarcat mai tot tim
pul. ti a avut excelente ocazii 
la poarta lui Șanta, pentru ca 
In clipa următoare să respingă 
o acțiune ofensivă a brașove
nilor ți apoi să-și pună echipa 
In atac cu a pasă excelentă.

bele echipe vizînd — din mo
tive diferite, desigur — obți
nerea celor două puncte. în 
final, victoria a revenit — de
plin meritat — rapidistilor. 
care nu numai că aveau mai 
mare nevoie de ea. dar au si 
luptat mai mult decît valoroșii 
tar parteneri s-o obțină. După 
acea grea înfrîngere din eta
pa precedentă, de la Craiova. 
m părea că socul ei va marca 
evoluția Rapidului si in aceas
tă nouă confruntare eu una 
din fruntașele campionatului 
nostru. Dar. infîrmlnd teme
rile multora dintre suporteri, 
echipa giulesteană a dernon-

ȘTIRI • ȘTIRI 9 ȘTIRI 9 ȘTIRI 9 ȘTIRI

Duminică, deși Cirțu n-a 
tort in .apele" lui, cra- 
lovenil au clșiigat. Ceea 
ee înseamnă că 0 de 
data aceasta Cirțu a 
fost... inspirat I o Com
plimente reciproce, du
minică, după jocul de la 
Ploiești. Antrenorul era- 
loveullor, M. Răduleseu : 
„Un pubMe excelent, aid, 
la Ploiești I De mult 
n-am aaal intilnlt un a- 
oemenea puMIc.„" Un 
public competent 0 spor
tiv— Antrenorul ploleș- 
tentlor, IL Dridea : „Ex
celent, Cămătaru I E in
tr-o fermă excepționa
li r Cind spune acest 
lucra w> fost internațio
nal... • Cind s-au 
anunțat formațiile me
dului de la Plo
iești, antrenorul M. Ră- 
ddeseu a spus : „La
portar, treceți Lung saa 
Eacolțea ! După tacălzi* 
ra vom ști dacă Silviu 
va putea apăra
acuza 
U de

Vaslle Frtaculescu 
să zică, peste 
clipe, cu voce

torul 
avea 
elteva 
tare, oa să-i audă Lung: 
.Apără Silvică. Veți ve- 
<ea eă el • «* apere t" 
Șl tneurajarea doctoru
lui cratovean a avut e- 
fect. Lung apărtnd ; 0
Încă toarte bine !
• BUNUL GOSPODAR 

AL STADIONULUI DIN 
„GHENCEA", Inimosul 
Rudi Conrad, a pregătit 
o plăcută surpriză pu
blicului prezent dumini
că la meciul cu Victo
ria București: pe o por
țiune a gazonului, la 
centru! terenului, erau 
Înscrise, In mai mul
te culori, următoarele 
cuvinte 1 CAMPIOANA 
A EUROPEI STEAUA 
BUCUREȘTI 1P83—*986.
• EXCELENTE CÎMPU- 

RILE DE JOC ale stadioa
nelor „Tractorul" șl .Ti
neretului" din Brașov. Se 
pare, Insă, că In mo
mentul de față cei mal 
bun gazon este cel de 
la Stadionul Municipal, 
complet refăcut de spe
cialiștii brașoveni. De 
altfel, acestui stadion 1 
so faee o nouă .față" In

retur de cam-

victorie de 
a onorat asa 
iubileul celor 
susținute in

strat convingător — si credem 
că nu se va mai dezminte — 
că la Craiova a fost vorba de 
un accident, că altele ii sînt 
posibilitățile. Ca si in meciul 
cu Dinamo, rapidistii au dove
dit că pot iuca spectaculos si 
eficace si că pot învinge — 
dacă se angajează în ioc cu 
ambiție, dăruire si dîrzenie — 
chiar si echipe mai valoroase 
ca a lor. De altfel, deși au 
avut de susținut partide difici
le. cu adversari uneori supe
riori ca potential. feroviarii 
n-au pierdut nici un punct în 
Giulesti în acest 
Dionat.

Prin frumoasa 
duminică. Rapid 
cum se cuvine 
1000 de meciuri 
Divizia A. Un jubileu plin de 
semnificații pentru această e- 
ehipă muncitorească. înființată 
în urmă cu 63 de ani din pa
siunea pentru sport a lucrăto
rilor de la Atelierele C.F.R. 
Grivita. Jubileu încărcat de 
frumoase amintiri, tradiții si le
gende înscrise în istoria fotba
lului românesc de această mult 
Îndrăgită echipă, cu suporteri 
entuziaști răspînditi în toate 
colturile tării.

Cu prilejul acestui emoțio
nant eveniment din viata achl- 
Del feroviare, li adresăm. la 
rlndul nostru, calde felicitări 
si urarea de noi succese in 
drumul ei spre meciul 2000!

Constantin FUtĂNESCU

aceste zile, deoarece me
dul F.C.M. Brașov — 
Steaua din etapa a 12-a 
se va juca pe acest te
ren. Șl se speră ca toa
te cele 40 000 locuri să 
tie ocupate. De pe-acum, 
brașovenii pregătesc pen
tru campioana României 
0 deținătoarea Cupei 
Campionilor Europeni • 
primire pe măsură. a 
Duminică, zi fastă pen
tru F.C.M. Brașov : e- 
ehtpa de seniori a câști
gat medul cu Dinamo 
(1—0), „speranțele" au 
terminat victorioase (cu 
3—1). iar derbyul junio
rilor (F.C.M. — Brașo- 
vla) a revenit tot „gal- 
ben-negrllor" (2—l), care 
vor fl din nou prezențl 
in turneul final al came 
plonatului republican.
• CĂPITANUL ECHI

PEI CHIMIA KM. VIL- 
CEA, Teleșpan, 0-a fă
cut reintrarea după o 
îndelungată absență, n 
a fost supus unei opeo durere provoca* 

• discopatle. Doc-

rații de menise, care l-a 
ținut departe de gazo
nul stadionului de la în
ceputul returului. După 
antrenamente corespun
zătoare și o viață spor
tivă ireproșabilă. Teleș
pan a... redebutat in 
medul de duminică cu 
F. C. Olt 0 a făcut-o 
bine. II dorim succes pe 
mal departe 1 • Echipa 
de speranțe a clubului 
Chimia Rm. Vilcea este 
alcătuită numai din ti
neri care n-au depășit 
granița junioratului. „Nu 
ne Interesează rezultatele 
— ne spunea vechiul 0 
inimosul antrenor Tra
ian Popa —, important 
este să rodăm cit mal 
mulți tineri talentați. 
numai asa „schimbul de 
mîine" al primei echipe 
poate fi asigurat" • 
Autogolul lui Matei. în
scris imparabll ta poarta 
apărată de Clurea, a 
restabilit echilibrul 
tabela de marcaj, 
acest gol poate că 
Olt ar fl plecat eu 
bele puncte de la

Firi
F. C. 
am- 

___ _____ ___ ___ Rn*. 
Vilcea. Așa Insă, numai 
eu unul singur. Dar 
foarte Important.



VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU I
ÎMPREUNA CU TOVARAȘA

ELENA CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚUL SATU MARE I

Campionatele Mondiale de popice

ECHIPA FEMININA A ROMÂNIEI - MEDALIE DE ARGINT
(Urmare din pag l)

Vizita tovarășului
Nicolae Ceaușcscu și * 
tovarășei Elena Ceaușescu la 
Negre?ti-Oaș a prilejuit un 
autentic dialog cu făuritorii 
bunurilor materiale, menit să 
adauge noi componente calita
tive muncii și vieții locuitori- - 
lor de pe aceste străvechi me
leaguri ale patriei.

Dialogul purtat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ta vizita de 
lucru Întreprinsă pe frumoa
sele plaiuri sătmărene a coo- 
tinuat în comuna Odoreu.

Secretarul general al partidu
lui este invitat să viziteze o ex
pt title. în care sînt prezentate 
roadele activității oamenilor 
muncii din agricultura Județu
lui.

tn continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu vizitează 
Întreprinderea agricola 
DE STAT ODOREU.

In ovațiile si urările 
rilor din această 
elicopterul prezidențial . _
dreaptă spre Satu Mare.

Pe stadionul „Olimpia**, 
zeci de mii de locuitori din re
ședința județului, tineri si 
virstnici, au venit ta întîmpl- 
narea conducătorului partidului 
și statului, pentru a-1 adresa 
urări de bun venit in orașul 
for, pentru a-și exprima ne
mijlocit sentimentele de înaltă 
stimă și prețuire, de profundă 
recunoștință.

Pe arterele orașului, străbătute 
de coloana oficială in dram 
spre reședința rezervată înalți- 
lor oaspeți la Satu Mare, zeci 
de mii de 
drapele 
portrete 
Nicolae 
tovarășei 
pancarte_  ____ ___ ______
partidului și a secretarului său 
general, au ținui să fie de față 
la acest moment sărbătoresc 
din viața orașului si a județului

lucră to- 
unitate, 
se ta-

sătmăreni, purttnd 
tricolore si rosti, 

ale tovarășului 
Ceaușcscu si ale 

Elena Ceausescu, 
cu urări Ia adresa

lor.
Cu aceeași 

ziasm I-au 
conducătorul „_______
statului nostru oamenii muncit 
de la ÎNTREPRINDEREA J3 
AUGUST” din Satu Mare.

bucurie si entu- 
intîmpinat pe 
partid uita și

In toate secțiile vizitate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost înconjurați cu deosebită 
dragoste si respect de oamenii 
muncii, care au aplaudai și 
ovaționat cu însuflețire, au 
scandat „Ceaușescu — P.C.R.F, 
„Ceaușescu — muncitorii F.

Secretarul general al parti
dului a vizitat ta continuare 
ÎNTREPRINDEREA DE CON
FECȚII „MONDIALA", unitate 
a industriei noastre ușoare ale 
cărei produse se bucură de o 
largă apreciere pe piața in
ternă și peste hotare.

In cadrul dialogului 
secretarului general al partidului 
cu colectivul de la „Mondiala" 
au fost examinate probleme ale 
sporirii 
tiei, ale 
nomice.

La 
partidului $1 statului a fost 
salutat din nou cu recunoștință 
fierbinte, cu deosebită stimă si 
aleasă considerație de colectivul 
de oameni al muncii de la 
„Mondiala*.

Pe întregul _____
pini la reședința oficială 
Satu Mare, zed de mii 
locuitori al municipiului 
dat glas sentimentelor 
dragoste si prețuire față 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena C:„_.___ .
bucuriei de a-i saluta ca oaspeți, 
satisfacției pentru această nonă 
și rodnică vizită 
moment de 
hotărîloarc pentru __________
în continuare a județului.

In cursul . după-amlezli, 
tovarășul Nicola o Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-an 
intilnlt, in cadrul unei ședin
ța de lucru, cu membrii Bi
roului Comitetului Județean 
Satu Mara ai P.CJL, cu alte 
cadre cu munci de răspundere 
in activitatea de partid și de 
stat din județ.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
șl tovarășa Elena Ceaușescu 
an vizitat, marti după-am laxă, 
NOUL CENTRU CIVIC AL 
MUNICIPIULUI SATU MARE, 
remarcabilă realizare arhi
tecturală.

Vizita ta județul Satu Mare 
continuă.

Si diversificării produc- 
creșteril eficienței eco-

plecare, conducătorul

traseu străbătut 
din 
de

de
de 
de 

Ceausescu,

de lucru, 
Însemnătate 
dezvoltarea

s

I
nateHor
care au început 
dupâ-amiază pe arena 
Sedimayer* din localitate, 
continuat 
tîrziu, cu 
din proba 
ntndu-se 
ta pentru .un loc pe

MUNCHEN, 20 (prin tele
fon)- A 16-a ediție a Campto- 

Mondiale de popice, 
duminică 

„Rudi 
a

seara 
întreceri 

Menti
on lup- 

_ ___________  ... . podium, 
g reprezentativa feminină a 
2 României, cu două debutante ta 

formație, a reușit să-si îmbo
gățească palmaresul ea e 
medalie do argint, avansând 
astfel cu două locuri în Ierar
hia mondiali față de ediția 
anterioară. Antrenorul Con
stantin Neguțoiu a aliniat ur
mătoarea formație : 
reta Cătineanu 
ria Zsizsik — 
— 417. Doina 
tanti) — 412.

i

I

I

TINERELE NOASTRE
FLORETISTE

(Urmare din pag. I)

for. să se numere nrinlre pro
tagoniste la nivelul senioare
lor san junioarelor. Dovada? 
La concursurile de categoria A 
ale senioarelor din acest an 
am avut cel puțin cite a re
prezentantă în eliminări (ta 
Minsk chiar 4 din cele 5 ali
niate), la celelalte confruntări 
internaționale de senioare (cum 
ar fi la București, Sofia și Ar
gos) — pe Dodium. iar in cele 
dedicate junioarelor — rezul
tate deosebit de promițătoare, 
eum ar fi locurile 1, 4 si 6 ta 
finala Campionatului Mondial 
de tineret, si ne primul loc la 
echipe în Turneul Prietenia, 
acesta din urmă o premieră 
pentru scrima românească. Se 
muncește bine în cadrul lotu
lui. toate selecționabilele — 
Reka Lazăr, Georgeta Beca. 
Claudia Grigorescu. Ana Geor
gescu, Rozalia Husztl. Iudlt 
Gyurkan, înțelegi nd toi mal 
bine că orice valoare individu
ală este, totuși, o componentă 
a unei colectivități de muncă 
si că antrenorul, fără » ti 
vedetă, este un factor respon
sabil. tn vederile selecției se 
află si cunoscuta floretistă E!i- 
sabeta Guzganu-Tufan. care a 
devenit mamă în luna martie, 
urmînd să fie supusă în CU- 
rî nd unui control medical In 
vederea avizării reluării antre
namentelor. Proxima (si ulti
ma) mare verificare a lotului? 
Turneul țărilor socialiste, de la 
Budapesta, la sfîrsitui acestei 
luni”.

Marian Ah-
916 si Iosif

marți, oină 
ultimele 

pe echipe, 
permanent

— 427 p.(L, Ma- 
436, Elena Pani 
Țâgean (debu- 
Marla Todea — 

412, «i ttn&ra Ibolya Mathe 
(debutantă si ea) — 459. Aflată 
In primul an de senlorat tt- 
năma orădeancă, cu cele 459 de 
popice doborfte. a reușit să 
uroe echipa de pe poziția a 
treia, după pemfltimid schimb, 
ne locul secund, la numai 8 
puncte de câștigătoarea tithdul.

CAMPIONATUL MONDIAL
DE ȘAH PENTRU JUNIOARE

MOSCOVA, 20 (Agerpres). — 
In runda a patra a campiona
tului mondial de sah pentru 
junioare de Ia Vilnius, tînăra 
maestră română Mădăllna 
Stroe a remizat cu Sofieva 
(U.R.S.S.). egalitatea fiind con
semnată. de asemenea, ta par
tida dintre jucătoarele sovleti- 

Ș ce Matveeva și Baghlnskalte. 
ă Madl (Ungaria) a ciștigat la 
g Strzalka (Polonia), Szalal (Un- 
g garia) la Peiceva (Bulgaria), 
g Prudnikova (URSS) la Abian- 
g car (India). Arahamla (URSS) 
g a tnvins-o pe Hernandez (Vene- 
g zuela).

In clasament conduce MadL 
g cu 4 puncte, urmată de Prud- 
g nikova si Szalal — cu rite 8 

puncte. Mădăllna Stroe — 2J 
puncte etc.

CONCURS DE PENTATLON MODERN
BUDAPESTA. 20 (Agerpres). 

— Concursul de pentatlon mo
dern de la Budapesta a reve
nit lui Demeter (Ungaria) — 
5 248 puncte secundat de U- 
peev (URSS) — 5 242 puncte.

tn clasamentul pe echipe, 
primul loc a fost ocupat de 
U.ILS.S. — 15 619 puncte, ur
mată de Ungaria — 16 590
puncte.

„EL MUNDIAL* IN ACTUALITATE
• Surpriză la Bruxelles. îna

inte de a pleca in Mexlo, echipa 
Belgiei a susținut un meci a- 
mlcal eu reprezentativa Iugosla
viei. Gazdele au fost Învinse fă
ră drept de apel, cu 8—1 (3—41), 
de către o reprezentativă care 
a jucat excelent tn prima re
priză. Skoro (min. 7) a deschis 
scorul prlntr-un gol marcat cu 
capul, tăcînd u-1 .șah-mat" pe 
portarul Pfatt. Apoi, Graclan a 
mărit avantajul (mln 23). după 
o greșeală comisă de apărarea 
belgiană șl. In fine,' Vujovld 
(mln. 37) a transformat un pe
nalty acordat de arbitrul fran
cez Dalmar, pentru un fault co
rni» asupra Iul Skoro. ta repri
za secundă, belgienii au Ieșit la 
atac, dar n-au reușit sft mar
cheze dectt un punct, prin Clae- 
sen (mia. 60) Echipele : BEL
GIA : Pfaff — Gereta (Grun), 
Renqtdn (Broos), Demol (F. Van

der List), Vervoort (De Wolf) — 
L. Van der Elst (Clysters), Van- 
dereycken (Sclfo), Vercauteren— 
Claesen, Vandenbergh, Ceulemans, 
IUGOSLAVIA : LJukoviclan —
Millus, Beljici, lankovld, Else- 
ner — Radanovlci, Skoro (Mrke- 
Ia), Graclan (Gudelj) — SUsko- 
vl<d (Vullel), Bazdarevici, Vujo- 
vlcl (Kajtez).
• Echipa it. F. Germania a 

sosit luni seara la Ciudad de 
Mexico. La aeroport a avut loc 
o scurtă conferință de presă, tn 
care antrenorul Franz Becken
bauer n-a făcut declarații deo
sebite : „Va fi foarte greu — a 
spus el — și, deocamdată, să 
vedem cum ne vom acomoda eu 
altitudinea...” Delegația s-a În
dreptat spre stațiunea montană 
Moralle (290 km la nord de Que
retaro). unde va sta pînă la 
2? mal.

CEHOSLOVACIA (et 24). Ceske 
Budejovice — Ostrava 1—I, Bo
hemians — Cheb 3—1, Sparta 
Trnava — Sparta Praga 1—0, 
Dunjska Sterda — Slavia Praga 
2—1, Olomouo — Banska Bys
trica 1—1, Zllina — Inter Bra
tislava a—1, Vitkovlce — Kosice 
0—0, Dukla Praga — Preșov 2—0. 
Pe primele locuri : 1. Vitkovice 
73 p, 2. Sparta Praga, 8. Cheb 
eu cite 28 p ; pe ultimele: 14.

CAMPIONATE, CUPE
Kosice 20p, 15. Ceske Budejovice 
18 p, 16. Inter Bratislava 18 p.

OLANDA (et. 33). Breda — 
Heracles 3—0, Kcrkrade — Venlo 
3—1, Deventer — Groningen 2—1, 
Feyer.oord — P.S.V. Eindhoven 
2—3, Haarlem — Maastricht 1—1, 
Den Bo3ch — Excelsior 8—0, 
Slttard — Sparta 0—0, Ajax — 
Twente 6—0. Pe primele locuri 
(înaintea ultimei etape) : 1.
P.S.V. Eindhoven 59 p 2. Ajax

Echipa noastră masculină 
s-a aflai ta prim-planul 
..mondialelor" după primea» 
schimburi, tind deținea po
ziția a treia, dar apoi doi din
tre jucătorM de bază — 
Gheorghe Silvestru. cu 877 
Pud. si Varia Donos — cu 878 
— da la care se aștepta să a- 
slgura mijlocul formatted, au 
înregistrat surprinzătoare că
deri. primul ta manșele ..izo
lata" (2B4), iar al doilea, la 
..pMne" (571). Si astfel echipa 
noastră. ocupantă a focului 
secund. acum doi ani. a co
bori* pe focul 4... Ceftalti po
picari au reușit să depășească 
granița celor 900 de popice do- 
bortte : nie Hosn — 926. Stc-

femlnin : L.
2. ROMA-

Hau Boariu — 939, 
drri (debutant) — 
Tlsmănar — 927.

CLASAMENTE : 
Ungaria 2568 pd.,
NIA 2563, 3. R. F. Germania 
2523. 4. Cehoslovacia 2523 (re
zultat slab la „izolate”). & 
Iugoslavia 2504. 6. Austria
2473 ; masculin : 1. Ungaria
5578 p.d„ 2. R. F. Germania 
5506. 3. Iugoslavia 5476. A
ROMÂNIA 5460. 5. Cehoslova
cia 5436. 6. Austria 5285.

Miercuri si joi se dispută 
probele pe perechi. sporti
vii români alcătuind urm filoa
nele cupluri : Cătineanu — 
Țăgean. Pană — Todea, Mathe 
— Zsizsik. Silvestra — Hoso, 
Boariu — Tlsmănar. Andrei — 
Donos.

1.

C. E. de baschet — grupa B

ROMÂNIA AUSTRIA 72-59
In ziua a patra a Campiona

tului European de baschet maa- 
euffla — grupa B — reprezen
tativa României a repurtat, ta 
cadrul seriei A. al treilea suc
ces tavtagînd echipa Austriei 
cu 73—59 (31—23). Alta rezul
tate. seria A: Bulgaria — Bel
gia 83—76 (39—49), Olanda — 
Finlanda 84—82 (47-41). Cla
sament: 1—3. Bulgaria. Olan
da. România 7 p, 4. Finlanda

6 p, S. Belgia 5 p, 6. Austria 
4 o. In ziua a cincea: Româ
nia — Belgia. Bulgaria — Fin
landa. Olanda — Austria.

Seria B: Polonia — Suedia 
78—60 (36—32), Israel — Tur
cia 81—74 (42—39), Ungaria — 
Islanda 75—55 (36—27). Clasa
ment: 1. Israel 8 p. 2. Polo
nia 7 p. 3. Suedia 6 p. 4-6. 
Turcia, Ungaria. Islanda 5 p.

ACTUALITATEA ÎN TENIS
• Steffi Graf a eîstlgat con

cursul din Berlinul Occidental, 
contlnd pentru Circuitul Femi
nin. tnvingtnd-o tn finală p» 
Martina Navratilova, cu 5—1. 
6—3. Este prima victorie, din 4 
tntilnlri. a tinerel tenlsmane 
vest-german» (va Împlini 17 ani 
In iunie) asupra redutabilei spor
tive americane. In urma acestui 
rezultat, clasamentul WTA se 
prezintă astfel: L Steffi Graf 
14» p, 3. Chris Evert-Lloyd 883 
p. 3. Claudia Kohde-Kllsch 853 p. 
4. Gabriela Sabatini 587 p, 8. 
Kathy Rinaldi 448 o. 8. Manuela 
Maleeva 35» p. 7. Laura Gllde- 
melster 3» p, 8. Hana Mandll- 
kova 304 p etc.
• Clasamentul ATP, la 18 mal: 

1. Ivan Lendl, 1. Mats Wilander, 
3. John McEnroe, 4. Jimmy Con
nors, 8. Boris Becker, 6. Yannick 
Noah. 7. Stefan Edberg, 8. Joa
kim Nystrbm, t. Anders Jarryd. 
1». Henri Leconte etc.

a Luni, vor începe, pe tere
nurile de la Roland-Garros, .In
ternaționalele” Trântei. Cel 16 
capi de serie al tabloului mas
culin slnt următorii: Ivan Lendl 
(Cehoslovacia nr. 1). suedezii 
Mata Wllander (2). ștefan Ed
berg (5). Joakim NystrOm (6). 
Anders Jarryd (7), Boris Becker

(RFG. 3). francezii Yannick Noah 
(4), Henri Leconte (8) șl Thier
ry Tulasne (10), ecihadoriiaauil 
Andres Gomez (9), argentinienii 
Martin Jal te (11) și Guillermo 
Vila* (12), spaniolul Emilio San
cho (14) — recent învingător a- 
suDra Iul Becker și Wllander la 
.Internaționalele- Italiei —, 
merlcanll Johan Kriek (12) 
Jimmy Arias (15) 
enthardt (Elveția.
• Rezultate din 

Cupei Națiunilor, 
tă la DOsseldorf (RFG) — 
roșie: SUA — Argentina 
(Curren — Jalte 4—6. 1—6; 
scher — Vilas 6—2, 1—6, 
Curren. Seguso — Vllas, 
6—î. 6—2) ; grupa albastră: 
hoslovacla “
— Hlasek 6—4,
— Guenthardt 6—3, 6—3; Smid, 
Mecir — Hlasek. Guenthardt 6—4, 
6—4).

a Vineri, sîmbâtâ și duminică. 
Ia Varșovia, se va disputa în- 
tîlnlrea restantă din cadrul Cu
pei Davls. dintre formațiile Po
loniei șl Finlandei, contînd pen
tru primul tur al Zonei europe
ne A. învingătoarea va întîinL 
pe terenul acesteia — între 11 
si 15 iunie — echipa României.

Si Heinz 
16).

prima zi

tiGu-

* 
care se dlspu- 

grupa 
2—1 

Telb- 
6—<1 
Jalta 

Cc- 
Elvetla 3—o (Smld 

6—7, 6—4: Mectr

Internaționalul danez Lerby (al doilea din stingă, tn tricou închis) 
trimite balonul cu capul spre poarta adversă, intr-un meci cu Bo
russia MOnchengladbach Telefoto: A P. — AGERPRES

52 p, 3. Feyeaoord 43 p ; pe ul
timele : 18. Maastricht 22 p, 17. 
Breda 21 p, 18. Heracles 12 p.

R. D. GERMANA (et. ZS — 
penultima). Magdeburg — F. C. 
Kart Marx-Stadt 1—0, Aue — 
Rostock 2—2, Union Berlin — 
Lokomotive Leipzig 1—1, Riesa — 
Dynamo Dresda 1—2, Jena — 
Dynamo Berlin 3—1, FrankfurUO

— Brandenburg 0—0, Zwickau — 
Erfurt 1—6. Pe primele locuri 1 
1. Dynamo Berlin 32 p. 2. Jena, 
3. Lokomotive Leipzig cu die 30 
p ; Pe ultimele : 13. Rostock 18 
p, 14. Zwickau 13 p.
• Finala Cupel Elveției : la 

Berna 1 Sion — Servette Geneva 
3-1 (1-1).
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