
flZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU 
ÎN JUDEȚUL SĂLAJ

i străbătut 
industrială, 
Ceaușescu. 

Ceaușescu au 
dragoste si res- 
mii de oameni

in continuare, 
de anvelope, 

mai noi si mo

In continuarea vizitei de lu- 
u efectuate în județul Sălaj, 
varășul Nicolae Ceaușescu, 
cretar general al Partidului 
jmunist Român, președintele 
epublicii Socialiste România, 

tovarășa Elena Ceaușescu 
au aflat, vineri. în mijlocul 
ror colective de muncă de pe 
oderna platformă industrială 
Zalăului.

întîlnirea cu conducătorul 
irtidului si statului s-a des- 
surat într-o atmosferă entu- 
astă, de aleasă sărbătoare, 
ipresie a satisfacției sălăjeni- 
r pentru remarcabilele înfăp- 
iri din ultimele două decenii, 
recunoștinței fierbinți fată 

' tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Pe întregul traseu 
nă la platforma i 
varășul Nicolae 
varâșa Elena 
st salutați cu 
set de mii și 

muncii.
Cu deosebită căldură au 
st intimpinați tovarășul 
icolae Ceaușescu și tovarășa 
ena Ceaușescu Ia Intreprin- 
srea de armături industriale 
n fontă si oțel, primul oblec- 
v al vizitei.
S-a vizitat, 
itreprinderea 
ia dintre cele 
irne unități de De platforma 
dustrială ă Zalăului.
Analiza modului în care se 
tionează pentru îndeplinirea 
anului, pentru sporirea volu- 
ului si diversificarea produc- 
îi. pentru îmbunătățirea con- 
nuă a parametrilor tehnici si 
ilitativi ai fiecărui produs a 
mlinuat la întreprinderea de 
mductori emailați.
Oamenii muncii de aici 
i făcut tovarășului 
icolae Ceaușescu, tovarășei 
ena Ceaușescu o emoționantă 
anifeștare a sentimentelor lor ' 
: stimă si recunoștință, 
easă considerație.
Cu același entuziasm, 
icurie si nemărginită încrede- 
r în destinul socialist si eo- 
unist al patriei i-au intimpi- 
it pe conducătorul partidului 

statului oamenii muncii dc 
întreprinderea de țevi din 

Hău.
Vizita de lucru a tovarășului 
icolae Ceaușescu, împreună 
i tovarășa Elena Ceaușescu 
i județul Sălaj și-a găsit o 
mnificativă si memorabilă 
«plinire in marea adunare 
mulară, desfășurată vineri Ia 
niază în centrul civic al muni- 
piului Zalău.
Peste 60 000 de oameni ai 
uncii din Zalău, precum și 
n localitățile învecinate — 
uncitori, țărani cooperatori, 
itelectuali, elevi, tineri și 
irstnici. bărbați si femei — 
i ținut să fie prezent! la a- 
■astă nouă intîlnire cu

de

cu

Mîine, etapa a 30-a a Diviziei A de fotbal

)INAMO UNIVERSITATEA CRAIOVA,

£ La Tîrgoviște, un meci in care Victoria luptă, foarte 
iteresată, pentru a-și onora numele 0 La Buzău, un 
lasionant duel Constantin — Ștefănescu, doi foști ași 
ii gazonului 0 In șos. Ștefan cel Mare, derbyul etapei 
i nu numai atît... © La Hunedoara, o maestră a ofen- 
ivei primește replica unei specialiste a contraatacului

La Slatina, un joc cu mare miză doar pentru local- 
iici 0 La Oradea, „lanterna** — cu gîndul la realiza- 
ea baremului, oaspeții — la menținerea în Divizia A
i) La Bacău, un joc de 1 X 2 

Ce nu reușește A.S.A. 
e propriul teren va obți- 
e, mîine, la Ploiești ? @ 
U“ Cluj-Napoca, față în 
iță cu un lider autoritar

LA RUBRICA DE FOTBAI, 
DIN PAG. A J-a :

Note și scurte însemnări de 
la meciurile etapei de miercuri 
> Diviziei A. programul și 
arbitri’ nirti^etor de mîine 
din Divizia B. 

secretarul general al partidu
lui. președintele Republicii.

Sosirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu. a tovarășei 
Elena Ceaușescu la marea adu
nare a fost întîmpinată cu în
delungate ovații și aplauze, cu 
nesfîrșite urale.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Ion Traian Stefănes- 
cu. prim-secretar al Comitetu
lui Județean Sălaj al P.C.R.

întimpinat cu vii ți îndelungi 
aplauze, cu puternice urale și 
ovații, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului, președintele 
Republicii, a fost urmărită cu 
cel mai viu interes si deplină 
aprobare, fiind subliniată în 
repetate rînduri cu puternice 
aplauze, cu însuflețite urale 
și ovații.

Marea adunare populară din 
municipiul Zalău a luat sfirșit 
intr-o atmosferă entuziastă, de 
puternică vibrație patriotică.

După desfășurarea Marii a- 
dunări populare, mii si mii de 
sălăjeni au venit să salute pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pe tovarășa Elena Ceaușescu, 
să-si ia rămas bun de la oas
peții lor dragi la plecarea din 
reședința județului;

în aplauzele si uralele înflă
cărate ale miilor de locuitori 
ai municipiului Zalău, prezenți 
pe stadionul municipiului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu își 
iau rămas bun de la gazde, 
urcă la bordul elicopterului 
prezidențial, care a decolat în- 
dreptîndu-se ' spre municipiul 
Cluj-Napoca.

★
După vizitele de lucru în ju

dețe din nord-vestul tării. Ia 
plecarea spre Capitală, pe ae
roportul din Cluj-Napoca. vi
neri la amiază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost acla
mați cu deosebit entuziasm de 
mii si mii de 
aici eu inimile 
goste să salute 
rul iubit.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu prietenie acestor 
călduroase manifestări ale ce
lor prezenți.

în uralele și ovațiile 
prezenți, aeronava 
ala 
spre

clujeni, veniti 
pline de dra
pe conducălo-

celor 
prezidenti- 

a decolat, indreptindu-se 
București.

★
sosirea in Capitală. pe 

tovarășul
La 

aeroportul Otopeni, 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salu
tați de membri și membri su
pleant! ai Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R., de 
secretari ai Comitetului Cen
tral al partidului.

Buzău
București

1. STEAUA 27 23 3 1 59-12 49
2. Sportul Stud. 28 16 8 4 65-29 40
3. Univ. Craiova 29 17 6 6 56-26 40
4. Dinamo 28 16 6 6 38-19 38
5. Corvin ul 29 14 3 12 72-39 31
6. F.C. Argeș 29 12 7 10 32-33 31
7. „U“ Cj.-Nap. 29 13 3 13 44-42 29
8. Rapid 29 12 4 13 37-49 28
9. Petrolul 29 9 9 11 27-34 27

10. Gloria 28 10 5 13 41-48 25
11. FCM Brașov 29 10 5 14 23-49 25
12. »Poli“ Tim. 29 11 2 16 43-49 24
13. S.C. Bacău 29 11 2 16 37-46 24
14. Chimia 29 10 4 15 30-46 24
15. Victoria 28 7 8 13 24-38 22
16. A.S.A. Tg. M. 28 8 5 15 23-41 21
17. F.C. Olt 28 7 6 15 26-46 20
18. F.C. Bihor 29 5 6 18 26-57 16

PROGRAMUL JOCURILOR
: VICTORIA - CHIMIA RM. VÎLCEA
: GLORIA - F.C.M. BRAȘOV
: DINAMO - UNIVERSITATEA CRAIOVA

(stadionul Disnamo)
: CORVINUL - F. C. ARGEȘ
: F. C. OLT - RAPID
: F. C. BIHOR - POLITEHNICA TIMIȘOARA 
: S. C. BACAU - SPORTUL STUDENȚESC
: PETROLUL - A.S.A. TG. MUREȘ

- STEAUA

Hunedoara 
Slatina 
Oradea 
Bacâu
Ploiești 
Cluj-Napoca : „U“

roate meciurile vor începe la ora 18.
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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu
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EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
a avut loc, vineri după-amiază. ședința Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv 
a dezbătut și aprobat PROIECTUL DE DECRET 
PRIVIND FONDUL DE PARTICIPARE A OAME
NILOR MUNCII LA REALIZAREA PRODUCȚIEI, 
A BENEFICIILOR ȘI LA ÎMPĂRȚIREA BENE
FICIILOR ȘI FONDUL DE PREMIERE PENTRU 
ANUL 1985 ȘI COTELE DE CONSTITUIRE A 
ACESTOR FONDURI PE ANUL 1986.

S-a subliniat că, potrivit prevederilor acestui 
act normativ, la stabilirea fondurilor pe minis
tere, celelalte organe centrale și locale, pe cen
trale industriale s-a avut în vedere, pe lingă 
modul de îndeplinire a sarcinilor de beneficii, sti
mularea mai accentuată a personalului din între
prinderile economice care realizează producție 
pentru export. De asemenea, s-a ținut seama și 
de faptul că fondul de participare a oamenilor 
muncii la realizarea producției, a beneficiilor și 
la împărțirea beneficiilor se majorează cu fondul 
pentru stimularea personalului care a contribuit 
la creșterea peste plan a productivității muncii si 
reducerea consumurilor materiale, obținerea unor 
prețuri externe superioare celor planificate, 
precum și a unor beneficii suplimentare, ca efect 
al aplicării în producție a rezultatelor cercetării 
științifice, a invențiilor și inovațiilor.

în cadrul ședinței Comitetului Politic Executiv, 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A PRE
ZENTAT UNELE CONSTATĂRI FĂCUTE CU

PRILEJUL VIZITELOR DE LUCRU EFECTUATE, 
In aceste zile, In județele satu mare, 
MARAMUREȘ ȘI SĂLAJ.

Secretarul general al partidului a apreciat că 
aceste vizite s-au desfășurat foarte bine, ele s-au 
transformat in puternice manifestări ale atașa
mentului și încrederii oamenilor muncii in poli
tica internă și externă a partidului, ale voinței 
muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, a întregului 
popor de a înfăptui neabătut, in strinsă unitate 
in jurul partidului, hotăririle stabilite de cel 
de-al XIII-lea Congres, Programul de edificare a 
societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism. S-a arătat 
că peste tot au fost evidente preocupările oameni
lor muncii din industrie și agricultură de a lua 
măsuri corespunzătoare în vederea realizării 
bune conditiuni a planului 
întregul " ’
creștere 
luate in 
statului, 
prevede_  _____  _______ _______  ___ _
poate realiza, printr-o mai bună organizare
eficiență si calitate ridicate.

Secretarul general al partidului s-a referit, în 
același timp, la unele lipsuri și neajunsuri care 
mai există în activitatea din agricultura acestor

în
... .---------- pe acest an și pe

cincinal, a programelor suplimentare de 
a producției stabilite pe baza hotărîriior 
ultimul timp de conducerea partidului și
S-a constatat că față de ceea ce se 
să se obțină pe baza acestor măsuri se

muncii, o producție suplimentară, în" condiții de

S-a constatat că față de ceea ce

(Continuare In pa» 2—3)

în ultima probă a Campionatelor Mondiale

O NOUĂ MEDALIE (bronz) 
PENTRU POPICARII ROMÂNI 
• losif Tismănar—pentru a doua
au urcat de trei ori pe podium

MÎJNCHEN, 23 
în turneul final 
tiimeie întreceri din programul 
„mondialelor" desfășurate vi
neri după-amiază în sala 
„Rudi Sedimayer" 
tate, au evoluat cele mai 
20 de jucătoare ' șl tot 
jucători calificați în 
rezultatelor înregistrate

(prin telefon), 
individual, nl-

lii
diin locali- 

bune 
atîția 
urma 

în 
probele pe echipe și perechi.

Printre finaliști s-au aflat si

CLASAMENTUL

1

oară premiat • Sportivii noștri 
la actuala edi{ie a competiției
8 sportivi români : Iosif Tis- 
mănar, Stelian Boariu. Marian 
Andrei, Hie IIosu, Maria To- 
dea, Ibolya Mathe, Doina Tâ- 
gean si Maria Zsizsik, Con
fruntările decisive au fost 
așa cum se anticipa, pasionan
te, aspre, cu realizări tehnice 
deosebite. Dintre reprezen
tanții noștri, veteranul echipei 
naționale, Iosif Tismănar — 
care, cu o zi in urmă, urcase 
împreună cu Stelian Boariupe 
cea mai înaltă treaptă a podiu
mului laureaților in proba 
de dublu, in care a fost prin
cipalul realizator —■ a lup
tat din nou de la egal la egal 
cu puternicii lui adversari, 
reușind, cu cele 920 p.d., să 
cucerească medalia de bronz. 
De asemenea, dîrzenia și va
loarea lui Marian Andrei

(Continuare ta pag. a 4-a)

Intr o etapă Interesantă a Diviziei A la rugby

LA CONSTANȚA SE DECIDE
CEA DE-A DOUA FINALISTĂ

de 
în

Etapă de real interes, mîine, 
în Divizia A la rugby, care se 
apropie de finalul întrecerii. 
Programul este dominat 
partida de la Constanța, 
care se întîlnesc două dintre 
cele mai bune echipe ale noas
tre. Farul și Dinamo. Rezulta
tul acestui meci poate fi de
cisiv în stabilirea câștigătoarei 
seriei a doua șl, implicit, a 
uneia dintre formațiile care-și 
vor disputa (într-o finală tur- 
retur) titlul de campioană, cu 
învingătoarea din seria I. La 
derbyul de mîine dimineață Di
namo se prezintă cu 43 de

Pe prima scena a

baschetului feminin

DERBYUL
LOCURILOR 1-2:
jf-wiiitj

Echipele clasate pe locurile 
si 2 in clasamentul Diviziei1 .. _ _______ __

A de baschet feminin — Uni
versitatea CSȘ Viitorul Cluj- 
Napoca. respectiv Voința CS8 
2 București — se întîlnesc. as
tăzi si mîine. în Sala Sportu
rilor din orașul de pe Somes, 
în cadrul etapei a 20-a a com
petiției. ultima dinaintea turne
elor finale pe grupe valorice. 
Campioanele tării, baschetba
listele de la «U“. pornesc fa
vorite. dacă ținem seama de 
rezultatele din întîlnirile direc
te anterioare (cluiencele au ob
ținut trei victorii, fată de nu
mai una a bucurestencelor). 
de faptul că în cele 38 de 
partide susținute oină acum

(Continuare ta pag. 2-3)

puncte, iar XV-le Litoralului 
cu 41 p. întîlnirea directă din 
toamnă închelndu-se cu scorul 
de 4—3 în favoarea bucurește- 
nilor. Să sperăm că va H un 
derby onorat de numeroșii in
ternaționali din cele două for
mații.

Un joc de atracție și in pri
ma serie- RC Grivița Roșie — 
Steaua (Parcul Copilului, ora 
10,30), chiar dacă militarii no 
mai pot pierde, practic, primul 
loc Celelalte partide au, de a- 

(Continuare ta pag. 2-3)



ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC Campionatele Naționale de călărie

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R I PROTAGONIȘTII COMPETIȚIEI - SPORTIVI
LA OLIMPIA BUCUREȘTI Șl C.S.M. SIBIU

(Urmare din pao- D

județe, in industrie, precum și in activitatea de 
sistematizare a localităților si a indicat să se 
ia măsuri imediate pentru înlăturarea lor.

Pornind de la constatările făcute pe parcursul 
acestor vizite, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat necesitatea de a se organiza mai bine 
munca de sprijin și control din partea Comitetului 
Central, a Secretariatului $i a Comitetului Politie 
Executiv in aplicarea și realizarea in județe a 
hotăririlor de partid si de stat, a legilor tării. S-a 
botărit să se revadă sistemul aetual. in sensul 
Întăririi răspunderii membrilor Comitetului 
Politic Executiv, a activiștilor de partid sl de 
stat pentru activitatea ee se desfășoară in județe 
pentru aplicarea in viată în cele mai bune con- 
ditU a tuturor măsurilor stabilite de partid in 
vederea realizării planului de producție, a expor
tului, a programelor de creștere a productivității 
muncii si a eficientei economice, de ridicare a 
calității si nivelului tehnic al produselor, a 
sporirii contribuției fiecărui județ la dezvoltarea 
generală a tării. Comitetul Politic Executiv a în
sărcinat Secretariatul Comitetului Central să 
elaboreze un plan concret de sprijin și control, 
care să fie aplicat încă din luna iunie. In mod 
corespunzător, s-a hotărît să se organizeze activi
tatea de sprijin si control din partea birourilor și 
comitetelor județene de partid in orașe și comu
ne. S-a apreciat că toate aceste măsuri vor duce 
la creșterea răspunderii tuturor cadrelor de partid 
In soluționarea mai operativă a problemelor legate 
de Îndeplinirea în bune condițiuni a hotăririlor 
de partid si de stat.

In cadrul ședinței Comitetului Politic 
Executiv, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU, 
SECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI, A 
PREZENTAT O INFORMARE ÎN LEGĂTURĂ 
CU VIZITA PRIETENEASCA DE LUCRU EFEC
TUATA, 1N ZIUA DE 16 MAI. IN UNIUNEA 
SOVIETICA. LA INVITAȚIA comitetului 
CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
AL UNIUNII SOVIETICE SI A PREZIDIULUI 
SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S.

Comitetul Politic Executiv a subliniat impor
tanța convorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Mihail Gorbaciov, 
secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, care 
se înscriu în cadrul dialogului româno-sovietic 
Ia nivel înalt, factor hotărîtor în dezvoltarea 
continuă a colaborării și prieteniei dintre 
partidele, țările și popoarele noastre.

Comitetul Politic Executiv â relevat că re
zultatele intilnirii dintre cei doi conducători de 
partid își găsesc expresie în documentele si 
înțelegerile convenite cu acest prilej. A fost 
evidențiată marea însemnătate a Programului de 
lungă durată privind dezvoltarea colaborării 
economice și tehnico-științifice dintre Repu
blica Socialistă România $1 Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste pe perioada pînă

Ia Încheierea eonvor- 
Si 
eă 
va 
de 
in

in anul 2000, semnat, _ 
birilor, de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
tovarășul Mihail Gorbaciov. S-a arătat 
realizarea prevederilor acestui program 
determina sporirea însemnată a schimburilor 
mărfuri, adincirea cooperării și specializării 
producție, satisfacerea, într-o măsură iot mai 
largă a necesităților de materii prime, combusti
bili, mașini și utilaje, bunuri de larg consum, 
intensificarea colaborării in domeniul științei și 
tehnologiei, in alte sectoare de activitate.

A fost reliefată, de asemenea, importanta 
Programului de aplicare a Acordului de co
laborare eulturaiă între Republica C 
România și Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste pe anii 1986—1990, încheiat eu prilejul 
vizitei.

Apreciind importanta documentelor semnate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesi
tatea de a se lua toate măsurile pentru înfăp
tuirea concretă in viată a înțelegerilor privind 
dezvoltarea schimburilor economice, a colaborării 
și cooperării in producție, pe târîm tehnico- 
științific și în alte domenii de interes comun.

A fost exprimată convingerea că promovarea 
largă a bunelor relații dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovietică pe baza princi
piilor .. deplinei egalități in drepturi, avantajului 
reciproc și întrajutorării tovărășești este in inte
resul ambelor țări și popoare, al eauzei generale 
a socialismului și păcii.

Comitelui Politic Executiv a relevat impor
tanța schimbului de păreri pe care tovarășii -
Nicolae Ceaușescu și Mihail Gorbaciov l-au avut g traeronometru. 
în legătură cu evoluția vieții politice mondiale. 
A fost pusă in evidență aprecierea comună a 
eelor doi conducători de partid că. în actuala 
situație internațională, complexă și gravă, se im
pune să se acționeze ferm pentru soluționarea 
problemei fundamentale a epocii noastre, care o 
reprezintă apărarea păcii, oprirea cursei pericu
loase a înarmărilor, trecerea la măsuri concrete 
de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nu
cleară, încetarea experiențelor cu arma atomică 
și eliminarea pericolului unei catastrofe nucleare.

S-a subliniat cu satisfacție că, in timpul con
vorbirilor, cci doi conducători de partid au rea
firmat hotărirea de a întări in continuare prie
tenia și colaborarea multilaterală dintre P.C.R. 
și P.C.U.S., dintre Republica Socialistă România 
și Uniunea Sovietică.

Comitetul Politic Executiv a subliniat că tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Mihail Gorbaciov au 
exprimat voința celor două țări de a conlucra 
activ pe arena mondială, de a-și aduce, împreu
nă cu celelalte țări socialiste, cu toate forțele 
progresiste, democratice, iubitoare de pace, în
treaga contribuție la promovarea politicii de des
tindere și dezarmare, la instaurarea în ” 
și in lume a unui climat de securitate, 
gere și largă colaborare internațională.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
menea, probleme curente ale activității de partid 
și de stat.

|DE
g LUGOJ, 23 (prin telefon). Șl 
g programul zilei de vineri al 

Campionatelor Naționale de că- 
g tărie (dresaj șl obstacole) pentru 
g seniori a fost suficient de ln- 
g cărcat, dimineața avînd loc pro- 
g ba de dresaj (cat ușoară), iar 
g după-amiază disputele din ca- 
g drul categoriei mijlocii la ob- 
g stacole.
g Cei 11 sportivi prezențl în con- 
g cursul de dresaj au avut drept 
g lider incontestabil pe veșnic 
Ittnărul Iosif Molnar (Olimpia) 

care, la peste 60 de ani se do
vedește același specialist neîn
trecut al acestei dificile disci
pline. IncMecînd calul Igor el a 

g executat foarte bine marea ma- 
g joritate a figurilor progresiei, 
g astfel că Juriul l-a acordat note 
g mari, el sltuîndu-se în final pe 
g locul I. O mențiune și pentru 
g Silvana Todea (Olimpia), mai 
g mult o specialistă a probelor de 
g obstacole, care a dovedit fru- 

moașe calități și la... dresaj.
g Disputele de la obstacole au 
g reținut atenția spectatorilor, pînă 
g la evoluția ultimului călăreț, a- 
g ceasta deoarece proba (11 ob- 
g stacole cu 14 sărituri, înălțime 
g maximă 1,30) s-a desfășurat con- 

. Sportivii sibieni, 
g Alexandru Bozan și Gruia Deac

%

La Miercurea Ciuc,

in cadrul Daciadei

MARATONUL SĂNĂTĂȚII4
Duminică, 25 mai. la Miercu

rea Ciuc va avea loc o inte
resantă acțiune sportivă de ma
să In cadrul etapei de vară 
a Daciadei, intitulată „Mara
tonul sănătății" — replică es
tivală a celui organizat in iar
nă, pe schiuri.

Startul în această întrecere 
— de fapt un cros popular des
chis participantilor de toate 
vîrstele. în organizarea CJEFS 
Harghita — se va da Ia ora 10 
dimineața. înscrierile începînd 
de la ora 8. Se scontează pe 
participarea a circa 600 de 
concurenti ce vor avea de stră
bătut 6 km (copii) si 12 km 
(adulti). Categoriile de con
curs vor fi : 10—14 ani, 15—19 
ani, 20—30 ani, 31—40 ani. 41—50 
ani, peste 51 ani.

l

I
g

La Sibiu

CAMPIONATUL DE
INTR-O NOUĂ

MOTOCROS
FORMULĂ

Ajuns la etapa a 
Dionatul republican 
cros se va desfășura la Sibiu 
într-o formulă inedită. între
cerile consumindu-se de acum 
înainte în două zile: simbătă, 
de la ora 15 — primele manșe

natra. cam- 
de moto-

Europa 
înfele-

de ase-

Rcîntilnirc In aer liber cu atlclii fruntași

CONCURSUl OL PRIMĂVARĂ Al SENIORILOR
în sfîrsit. după atita aștep

tare. iată că a venit si clipa 
unui mare concurs de atletism 
In aer liber. Este vorba de 
Concursul Republican de pri
măvară al seniorilor, competi
ție așteptată cu mult interes 
nu doar de atleti. ci si de iu
bitorii atletismului care. sîn- 
tem siguri, vor veni astăzi si 
miine în tribunele Stadionului 
„23 August", la întilnirea dori
tă. Este. In fapt, o punere in 
temă cu ceea ce se va petrece 
de acum înainte intr-un se
zon competitional în care figu
rează Campionatele Internatio
nale ale României (14—15 iu
nie). cind sînt programate si 
două meciuri ale reprezentati
vei feminine, cu Anglia si cu 
R.S.F.S. Rusă, concursurile din 
cadrul Marelui Premiu si. de
sigur. Campionatele Europene 
de ia Stuttgart, la care se a- 
daugă meciul de juniori Ro
mânia — S.U.A.. la București 
(11—12 iulie) și prima ediție a

Litoralul in patru cuvinte

ODIHNĂ. RECONFORTARE. OSPITALITATE. SOLICITUDINE.
Stațiunile litoralului românesc și-au deschis porțile pentru 

oaspeții sezonului estival. Bine pregătite, aprovizionate cu 
ce-i trebuie turistului în concediu sau excursie la mare, 
gazdele dv. vă propun posibilități atractive de petrecere a 
timpului liber :
• programe de agrement si divertisment după dorința 

fiecăruia ;
• excursii pe Canalul Dunăre — Marea Neagră și în alte 

zone de larg interes : Cheile Dobrogei, Delta Dunării. His
tria. Adamclisi ;
• partide de pescuit și jocuri sportive ;
LUNA MAI — LUNA ÎN CARE SE BENEFICIAZĂ DE 

IMPORTANTE REDUCERI DE TARIFE LA CAZARE. MA
SA. TRANSPORT PE C.F.R.

Informații suplimentare, bilete pentru concediul dv. în 
luna mai pe litoral — vi le oferă agențiile oficiilor județene 
de turism, ale I.T.H.R. București, comitetele sindicatelor din 
întreprinderi și instituții, precum si oficiile de asigurări 
sociale si pensii ale direcțiilor pentru probleme de muncă și 
ocrotiri sociale.

g ue ia ora xa — primele manșe 
la clasele 50 cmc. 80 cmc ju- 
niori și 125 cmc tineret; du- 
minică, de la ora 9,30 — man- 

î; sele a doua la 50 cmc, 80 cmc 
juniori. 125 cmc tineret si am- 

g bele manșe la clasa 250 cmc 
g seniori.
g Etapa a patra este progra- 

mată astăzi si miine pe traseul 
g de pe Dealul Gușteritei în or- 
g ganizarea asociației sportive 
g Voința din localitate.

au avut o evoluție foarte bună 
ei dominînd proba. Dar, in ace
lași timp, trebuie să notăm că 
o frumoasă comportare au a- 
vut-o și Mircea Neagu (Steaua), 
Constantin Albert (Petrolul) și 
George Păsărin (CSM Craiova), 
primul dintre aceștia aflîndu-se 
destul de aproape de cîștigăto- 
rul probei. Să remarcăm de ase
menea că dintre cel 26 de concu- 
rențl prezențl la start, doar 7 au 
reușit să termine parcursul fără 
penalizare, ceilalți plătind tribut 
unor greșeli in conducerea calu
lui, erori care 
cu numeroase

s-au soldat uneori 
puncte la pasiv.
TEHNICE : dre- 
Molnar (Olimpia

REZULTATE 
saj : 1. Iosif
București) cu Igor 7*4 p., 1. Sil
vana Todea (Olimpia București) 
cu Liliac 729, 3. Viorel Bubău
i'grleola Tg. Mureș) cu Nădlag 
683 : obstacole : 1. Alexandru Bo- 
zan (CSM Sibiu) cu Radiana o p 
(61,3 e), 2. Mircea
(Steaua) cu Fldelio o
3. Constantin Albert 
Ploiești) cu Mult iubit o
4. Alexandru Bozan eu
p (72,8), 5. Gruia Deac (CSM
Sibiu) cu Olac 0 p (77,4), 6. Gruia 
Deac cu Pilot 0 p, (81,4).

Concursul continuă simbătă (de 
la ora. 17) cu proba de dificul
tate progresivă și duminică (de 
la 
Și

Neagu 
P (61,7), 
(Petrolul 
p (70,9), 
Bilbor 0

ora 9) cu proba pe echipe 
cea de categorie semigrea.

Emanuel FÂNTÂNEANU
------------ J2

Meci <lc airacțic la Brașov:
A de handbal — 
si feminină — se a- 
finis.
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Deși campioana en-titre. Ști
ința Bacău, are practic asigu
rat titlul național si la această 
a 28-a ediție, ultima partidă a 
băcăuancelor — pe care o vor 
susține duminică în compania 
handbalistelor de la Rulmen
tul Brașov — repetă identic 
momentul de anul -trecut cind. 
tot în Sala Sporturilor din ora
șul de sub Tîmpa, moldoven- 
celor le-au fost atribuite tri
courile și medaliile de campi
oane. Avem convingerea eă. 
indiferent de miză, meciul va 
oferi un frumos spectacol 
handbalistic, pe care 11 dorim 
disputat în spiritul unui desă- 
vîrsit fair-play, al respectului 
reciproc între jucătoare si în
tre antrenorii celor două for
mații fruntașe ale handbalului 
nostru feminin. In sala Rapid 
din Capitală, suporterii acestei 
echine-surpriză a campionatu
lui îsi vor vedea handbalistele 
favorite în meciul cu Chimis
tul Rm. Vîlcea. în timp ce 
constăntencele primesc vizita 
TEROM-ului. în a doua grupă 
valorică lupta pentru evitarea 
retrogradării se va da chiar si

g FINALA „CUPEI FEDERA- 
TIEI" LA VITEZA

0 Cea de-a doua si ultima e- 
îj tapă a „Cupei Federației", des- 

chisă motociclistilor de viteză, 
se va desfășura duminică pe 

munici- 
Scverin. 
6 clase, 
partici- 
alergă- semoruor ,

Concursul $torl- Primul start se va da la 
■=’— ttt gora 9i

Campionatelor Mondiale de 
juniori, la Atena (16—20 iulie) 
etc.

Deci. Concursul de Primăva
ră âl seniorilor marchează in
trarea lansată intr-un sezon 
competitional foarte important.

Competiția începe astăzi (ora
8.30 si 15,15) si continuă dumi— g la care si-au anuntat 
nică (ora 8,30 si 15,00). în pa- | aproape 100 de
ralel cu concursul seniorilor g

traseu din centrul 
g niului Drobeta Tr.piuiui uiooeia xr. g 
gin program figurează

desfăsurîndu-se si < 
Republican al juniorilor III.

DERBYUL FEMININ DE BASCHET
(Urmare din na a l)

au suferit numai sase înfrîn- 
geri (fată de 11 ale adversare
lor), și că vor juca în fata publi
cului propriu, de obicei nume
ros si cald susținător al stu
dentelor. Desigur, aceste argu
mente nu exclud sansele spor
tivelor de la Voința, care au 
dovedit că. atunci cind vor. 
sînt capabile de jocuri bune. 
In consecință, apreciem că du
blul meci poate oferi întreceri 
interesante, pe care le dorim 
si de bun nivel tehnic. asa 
cum se cuvine din partea unor 
formații cu numeroase compo-

nente ale lotului national.
Celelalte jocuri ale etapei: 

grupa 1—6: Olimpia București
— Politehnica CSS Timisoara 
(locurile în clasament: 4 și 
respectiv 5; rezultate anterioa
re: 3—1); grupa 7—11: 
tul CSS Rm. Vîlcea — 
tul CSS Tg. Mures 
2—2). Rapid București 
sul CSȘ 2 Oradea (11—7; 0—4).

Partidele din Capitală au loc 
în sala Olimpia (Olimpia — 
Politehnica Timișoara; simbă
tă la ora 18. duminică la ora 
9.30) și în sala Rapid (Rapid
— Crișul: ora 17 și, respectiv, 
ora 9,30).

O MOlA

GIMNASTICĂ

SALĂ PENTRU

Dt ÎNTREȚINEM
sportivă Flacăra

Chimis- 
Comer- 

(8—10; 
— Cri-

Asociația
Roșie din București a amena
jat o frumoasă sală pentru 
gimnastică de întreținere, do
tată eu aparatura de speciali
tate necesară. Situată in str. 
Bella Breiner nr. 9. sala este 
deschisă zilnic intre orele 
9—19.

Cei interesați pot obține in
formații suplimentare la tele
fonul 21.57.20 — int. 197.

PROGRESUL—POLITEHNICA 63-75
Manșa a doua a intilnirii fe

minine de baschet dintre Pro
gresul București și Politehnica 
București — cîștigată de „Poli“ 
cu 75—63 (44—27) — a demarat 
destul de greu (min. 7: 12—6), 
după care însă, studentele, cu 
Maria Roșianu din nou cea 
mai bună și mai constantă, 
reusesc să se distanțeze, astfel 
incit la pauză scorul le este 
net favorabil. La reluare, fizio
nomia partidei rămîne ne
schimbată. eu toate că antre
norul Progresului. Cezar Io- 
neci. introduce în teren ne ta
lentata Florica lancu. care.

imDreună cu Luminița Mărin- 
ceva impuls echipei, 

reușește
gut. dă
Totuși Progresul nu
să contracareze jocul mai or
ganizat al studentelor. Marca
toare: Măringut 22, Lefter 20, 
lancu 11, Divoiu 3, Stoichită 3, 
Alixandru 2. Capelovies 2 (Pro
gresul). respectiv Roșianu 30, 
Moldoveanu 15, Zidaru 11, Ne- 
tolitchi 10. Dăian 7, Prăzaru- 
Mathe 2. Au condus bine o 
partidă care nu a creat pro
bleme N. Ionescu si O. Ves- 
tinian (București).

Nicoleta ALDEA
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NUMERELE EXTRASE LA TRAGERE/
Extragerea I :
Extragerea a 1
Fond total de

n-a :
88 53
19 20

cîștiguri : 802.391 lei.
ZI DE PARTICI-9 ULTIMA

PARE I.A TRAGEREA LOTO t 
DE DUMINICA, 25 MAI ! Dacă 
nu v-ați procurat încă bilete la 
această atractivă tragere, vă re
amintim că astăzi, simbătă 24 
mai, este ultima zi în care vă 
pu.tetl încerca șansele. La TRA
GEREA LOTO 2 se atribuie Im
portante cîtiguri, existând posi
bilitatea de a se cîștiga și cu 3 
numere din toate cele 12 extrase.
• Tot astăzi este ultima zi ds
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IN CURTEA DE ARGEȘ
ENIGMA CORVINULUI
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pionate republicane indivi
duale și pe echipe. Noi insă 
— care am făcut primii pași 
doar tn urmă cu doi ani — 
nu avem, deocamdată, pre
tenții. Cu toate astea vrem 
să ieșim din anonimat. Ing 
Simion Grama, directorul 
întreprinderii, este un mare 
iubitor de sport. Avem și 
un antrenor foarte slrguin- 
cios, fostul campion national 
la categoria grea, Iosif Mitu 
El se ocupă de SO de spor

tivi mai mici și 
Mihm mai mari. Deși în- 

ființată de puțin 
timp, secția noas
tră a dat trei 

titulari echipei piteștene 
Viitorul, finalistă în campio
natul republican al forma
țiilor de tineret. Ne putem 
lăuda și cu un junior. Flo
rinei Zinca, promovat in lo
tul reprezentativ. Ce să vi 
mai spunem ? Vrem să se 
Știe că avem ambiția și do
rința de a ieși din anonimat. 
Sperăm si fi reușit ceva și 
prin această competiție".

îl asigurăm pe interlocu
torul nostru că organizatorii 
au reușit mai mult decît 
s-ar fi așteptat. A fost o în
trecere frumoasă din toate 
punctele de vedere. A fost 
și un prilej de afirmare pen
tru mulți concurenți. Cîțiva 
dintre ei : Silviu Concea 
(Rapid București) la copii 
(7 ani) și Nicolae Spirea (E- 
lectronistul), tot la copii (7 
ani și jumătate), juniorul 
Constantin Floca (Electro
nistul), tînărul Gelu Bratu 
(Petrochimistul) și Ioana Ni
colae (Metalul Buzău).
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Brașov. ARAD: Constructorul 
— Metalul Bistrița.

Feminin, grupa f—6 :
BRAȘOV : Rulmentul

Știința Bacău.
(Sala Rapid.
11) : Rapid — Chimistul Rm. 
Vîicea. CONSTANȚA : Hi
drotehnica — TEROM Iași, 
Grupa 7—12 : SIBIU : CSM 
Independenta — Confecția 
București. PLOIEȘTI: Doroban
țul — Reionul Săvinești. TG. 
MUREȘ: Mureșul IMATEX — 
Textila IAS Zalău.

• Programul meciurilor Di
viziei B din Capitală. Teren 
Dinamo (de la ora 10): Calcu
latorul IIRUC — Petrolul Te- 
leajen (m). Teren Progresul 
(ora 10): Progresul — CFR 
Craiova (f). Teren Facultatea 
de Drept (ora 10): I.T. Bucu
rești — CSM Sf. Gheorghe (O.

I
BUCUREȘTI 1 

de la ora I
I
I
I
I
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tru cunoscutele „aripi" Fuicu 
PIoțch;. Tot 16 reușite are 
activ V. David (Steaua). Ur
mează Șt. Constantin (Farul), 
A. Lungu (Dinamo) 14. M. 
Zafiescu (Dinamo), M. Moț 
(Steaua) 11, V. Ion (Farul) 10, 
M. Holban (Farul) 9, C. Florea, 
Gh. Vărzaru (Steaua), Aldea 
(Dinamo) 8 etc.

Dintre echipe, Steaua a rea
lizat 109 eseuri, Dinamo 101, 
Farul 98. CSM Sibiu 33. Poli
tehnica Iași 28, Știința CEMIN 
Baia Mare 24. Rulmentul Bîr- 
lad 22, RC Grivița Roșie 21 
ș.a.m.d. Se observă marea di
ferență — și la acest capitol — 
între trioul de frunte al rug- 
byului nostru și celelalte com
petitoare...

Cel mai eficace transformer 
din Divizia A, Vasile Ion (Fa
rul), are acum un total de 138 
puncte înscrise, din 10 lovituri 
de pedeapsă și 54 de transfor
mări. Au mai depășit „cota 
100“ D. Alexandru (Steaua) și 
T. Radu (RC Grivița Roșie), 
ambii cu cite 110 puncte.
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milare unei trageri obișnuite, 
grupate fa faza I, TRAGEREA 
SPECIALA PRONOEXPRES mai 
are încă două faze (suplimenta
ră și specială), fiecare constînd 
din 2 extrageri a cîte 5 și, res
pectiv, 8 numere. Biletele de 25 
lei varianta au drept de parti
cipare la toate cele 6 extrageri 
(în total, 38 de numere). Se a- 
cordă numeroase cîștlguri fa 
autoturisme „Dacia 1300“, sub
stanțiale sume de bani de va
lori fixe (pînă la 50 000 lei) și 
variabile, precum și excursii în 
R.D. Germană. Amănunte supli
mentare pot fi găsite fa prospec
tul tragerii.
• tn aceste zile, la LOZ IN 

PLIC, alături de seriile obișnuite, 
puteți găsi „LOZUL MARILOR 
C1ȘTTGURI", emisiune specială 
limitată.
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FORȚA OFENSIVA A CLUJENILOR
$1 PROBA El DE MÎINE

Miercuri. iubitorii de fot
bal din Cluj-Napoca au avut 
din nou satisfacția de a ur
mări o frumoasă evoluție — 
Încheiată printr-o 
clară si meritată - 
pel lor favorite, in 
unei partenere de 
Gloria Buzău, care 
replică destul de 
Universitarii 
cest prilej, 
potențialului 
de ioc. mai
sive si eficacității. 
în acest sens este.
faptul că in ultimele patru e- 
tape .— chiar lipsită parțial de 
golgheterul el. Cîmpeanu II — 
formația clujeană a marcat 
14 goluri (9 ne teren propriu

victorie 
- a echi- 

compania 
întrecere, 

i-a dat o 
viguroasă, 

au oferit, cu 
încă o dovadă a 

lor 
ales a

5 in deplasare, la Timisoa- 
unde a si obținut victoria, 

la Hunedoara, unde 
tuație foarte rară 
s-au văzut nevoite 
de trei ori mingea

Sigur însă că

si 
ra.
Si — si- 

gazdele 
scoată 
plasă).

să 
din 

marea probă

Se pune mereu Întrebarea : 
cum se poate dezlega enigma 
Corvinului. .Jeu la Hunedoara, 
mielușel în deplasare

Cu această întrebare, deseori 
pusă, s-a îndreptat sl cronica
rul spre Craiova. Intru dezle
garea enigmei. Poate că orașul 
gazdă nu a fost foarte bine a- 
les. craiovenii redevenind o 
echipă care poate îngenunchia 
orice adversa/ dar forța echi
pei gazdă era un plus de 
probă.

Care ar fi concluziile după 
meciul de la Craiova, un meci 
scutit de ori<-e calcule ?

Corvinul este o echipă foar
te talentată. A demonstrat-o și

a-

remarcabil 
forței ofen- 

Edi fi câtor 
de altfel.
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SERIA I

cea — Dunărea Călărași : ’ 
lexandru (București), F. C. 
greșul Brăila 
ceni: 1 "
Metalul Plopeni — Minerul Vatra 
Dornei : M. Buciumeanu (Tîrgo
viște), C.F.R. Pașcani — Ceahlăul 
p. Neamț : M. Stoenescu (Bucu
rești), Prahova C.S.U. Ploiești — 
Aripile Bacău : E. oțelea (Bra
șov), Dunărea C.S.U. Galați — 
Olimpia Rm. Sărat : L. Frunză 
(Sibiu),, C.S.M. Suceava — Steaua 
Mizll : L. lakab (Cluj-Napoca), 
F. C. Constanța — Politehnica 
Iași : C. Olteanu (Drobeta Tr. 
Severin), C. S. Botoșani — Oțe
lul Galați : V. Angheloiu (Bucu
rești) .

i Tul-
V. A- 

. Pro-
Chlmia Fălti- 

Nistor (Sf. Gheorghe),

Delta

SERIA A Ii-a : Chimica Tîrnă- 
veni — Muscelul Cîmpulung : 
T. Demian (Zalău), Automatica 
București — Avîntul Reghin : E. 
Seracin (Timișoara) — stadionul 
Automatica. C. S. Tîrgoviște — 
Tractorul Brașov : Gh. Toth 
(Aiud) — se dispută azi, de la 
ora 18, Flacăra Autom. Moreni — 
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe : I. Vlr- 
lan (G.i. Gheorghiu-Dej), Pro 
greșul Vulcan București — A. S. 
Drobeta *Tr. Severin : N. Dinescu 
(Rm. Vîicea) — stadionul Pro
gresul, Gaz Metan Mediaș — 
I.C.S.I.M. București : M. Dragu 
(Galați), Carpațl Mîrșa — Spor
tul Muncitoresc Slatina : A. Mo
ntau (Ploiești), I.C.I.M. Bra
șov — Șoimii I.P.A. Sibiu : FI. 
Scoicaru (Alexandria), Electropu- 
tere Craiova — Mecanică Fină 
Steaua București : I. Crăciunescu 
(Rm. Vîicea).

SERIA A 111-a : F. C. Mara
mureș Baia Mare — Unirea Alba 
Iulia : N. Voinea (București), 
Metalul Bocșa — C.I.L. Slghet : 
Cr. Teodorescu (Buzău), Meca
nica Orăștie — Înfrățirea Ora
dea : C. Andrei (București), Mi
nerul Cavnic — Jiul Petroșani : 
M. Constantinescu (București), 
Gloria Bistrița — Mureșul Deva : 
C. Drulă (Tg. Jiu), C.S.M. Re
șița — Strungul Arad : D. Dră- 
cea (Craiova), C.S. U.T. Arad — 
Aurul Brad : M. Niculescu (Bucu
rești), Olimpia Satu Mare — 
C.F.R. Timișoara : I. Tărcan (Tg. 
Mureș), Minerul Lupeni — Ar
mătura Zalău : D. Teodorescu 
(București).

Partidele, e<i excepția celei de 
Ia Tîrgoviște, vor începe la 
ora 11.

— ți sub acest aspect — clu
jenii o vor da de abia mii ne. 
dnd vor intilni pe fruntașa 
clasamentului Steaua, marea 
performeră a sezonului inter
național.

Atrași de prezenta autorilor 
superbei victorii de la Sevilla, 
oa și de perspectiva unui 
spectacol fotbalistic de zile 
mari, miile de spectatori care 
vor popula miine pînă la 
refuz tribunele stadionului din 
Cluj-Napoca (cererile de bi
lete întrecînd toate recordurile) 
au motive să spere că echipa 
lor de suflet se va putea ri
dica la înălțimea exigentelor 
pe care le impune un ioc cu 
campioana club a Euro
pei. (C. F.).

in prima repriză, cînd multe 
din fazele ei purtate șnur pe 
trasee In care Nicșa dă ple
carea. Petcu face corecția, Ma- 
teuț accelerează, după care ur
mează varianta aripei forte 
(Klein — Văetuș) sau a celei 
«ubtiie (Gabor — Petcu). au 
fost mult gustate de pubdc. 
Dar. a fost suficient golul lui 
Cămătaru (dublă eroare Mărgi
nean), pentru ea totul să se 
destrame timp de 20 de minu
te, pe chipul lui Gabor sau al 
lui Petcu citindu-se parcă re
semnarea cam boemă : lasă că 
ne întoarcem noi acasă și Ie 
dăm (vorba fostului portar So- 
col) „do la tril în sus“.

Sigur că e greu să-i reziști 
Craiovei. terenul oltean.

O UNIVERSITATEA CRAIOVA 
(4—1 ou Corvinul) trăiește acum 
momentele de acum cîțiva ani, 
cînd îi era foarte greu să alea
gă „formula de 11". Publicul 
craiovean regretă faptul că „ta
tă. do! jucători ca Gică popescu 
și Badea nu-și găsesc locul In 
echipă". Cite echipe nu și-ar 
dori asemenea probleme ! • Doi 
dintre cei mai fideli suporteri ai 
craiovenilor Deselnicu și Bel- 
deanu, care se aflau în tribună, 
pronosticaseră 5—2 pentru Cra
iova. Pînă la urmă a fost 4—1... 
și ar fi putut să fie chiar 5—2. 
Pe lîngă pronosticul aproape 
exact, să reținem creditul pe 
care cei doi foști internaționali 
il acordă jocului deschis practi
cat de cele două echipe. • 
„Știați că d-.n cei 20 de craioveni 
din Iot — ne spune Costică De
liu — doar Lung, Tilihoi, Mănăi- 
lă și O. Popescu sint de prin alte 
părți ?... Ca să nu mai spunem 
că iovan, Bumbescu, Pițurcă sint 
tot olteni". Socol, care auzise 
lista: „Parcă la noi, la Hune
doara, nu-i la fel... Doar porta
rul loniță șl, hai să zicem, Măr
ginean, care e de la Cugir, sint 
din alte locuri". Frumoase liste...
• INTERNAȚIONALUL SPOR

TULUI STUDENȚESC, Hagi, a 
fost eliminat, miercuri, pentru 
india oară tn cariera lui. După 
un fault violent al lui Ștefan 
asupra sa neputîndu-se stăpîni, 
l-a lovit pe acesta ușor cu pi
ciorul. Joi la amiază, înaintea 
prezentării în fața comisiei de 
disciplină, l-am întîlnit pe Hagi. 
„îmi pare tare rău 4că nu m-am 
stăpinlt, ne-a spus el. Regret 
mult gestul, l-am cerut scuze lui 
ștefan si promit să nu mă m'ai 
las depășit de enervare". Sta- 
tem și noi convinși că valorosul 
nostru fotbalist nu va mai apare 
niciodată ta fața comisiei de ju
decată. • Mircea Dridea era în
grijorat înaintea jocului din „Re
gie". Echipa lui venea după fa- 
frtngerea — acasă — din fața 
Universității Craiova șl antreno
rul Petrolului se temea de un 
efect psihic asupra comporta
mentului echipei. N-a fost așa. 
Petrolul a jucat dezinvolt, pe 
atac, a avut două bare și a fost

adeseori aplaudată la scenă des
chisă pentru acțiunile în care 
s-au distins Mocanu și Nuță. 
Ploieștenii au pierdut pe tabela 
de marcaj nu și ca nivel al jo
cului lor • Tot mai bun, de 
la meci la meci, Cristea, care 
promite să devină unul dintre cei 
mai valoroși mijlocași ai noștri. 
Capabil de un mare travaliu, el 
apare adeseori ta preajma porții 
adverse și chiar și pe lista mar
catorilor. Cum s-a întîmplat și 
miercuri. Cristea fiind autorul 
golului al treilea al studenților.
• DOUA DEBUTURI, MIERCURI, 

IN GIULEȘTI l Primul, arbitrul 
reșițean Cornel Corocan, 
de ani, fost jucător la 
Reșița, ta prezent lăcătuș 
t.C.M. Bocșa. Debutul său 
centru a fost aplaudat de spec

de 36 
Gloria 

la 
le

în Divizia C

UNIREA SLOBOZIA SAU SPORTUL „30 DECEMBRIE" ?
Două dintre cele mai bune e- 

chipe din campionatul Diviziei C, 
Unirea Slobozia ți Sportul ,30 
Decembrie** (comună din apro
pierea Capitalei, aparținind ju
dețului Giurgiu) se află de mai 
mult timp In centrul atenției, 
deoarece ele sint angajate intr-o 
luptă pasionantă pentru șefia se
riei a IV-a. Unirea conduce .os
tilitățile" grupei Încă din etapa 
a VUI-a (duminică are loc cea 
de-a 25-a .rundă") avînd ca prin
cipală rivală, de pe la sfîrșltul 
turului, pe Sportul „30 Decem
brie". In retur cele două echipe 
.merg" cap la cap, se află la 
egalitate de puncte, fiind des
părțite doar de golaveraj care, 
acum, după etapa a 24-a, este 
cu un singur punct favorabil e- 
chipel Unirea (după etapa a 23-a 
situația era următoarea : Unirea 
49 p, +28 ; Sportul 49 p, +28, 
Unirea Insă menținîndu-și primul 
loc datorită unei victorii în plus). 
Duminică, în etapa a 25-a, sus
țin 
lor 
tre 
re

fieeare dintre suporterii ce- 
dojă divizionare C, una din

ele se va detașa. Ca
va fi aceasta nu se

poate pronostica însă nici 
după „calculele hirtiei", căci am
bele echipe pornesc favorite ta 
jocurile lor cu cele două echipe 
din Constanța. Sportul .30 De
cembrie" joacă pe terenul ei cu 
Portul (echipă aflată pe locul 4), 
iar Unirea Slobozia evoluează, în 
deplasare, în compania formației 
Electrica (locul 14, amenințată cu 
retrogradarea). Soarta primului 
loc al seriei a IV-a depinde, în 
primul rînd, de rezultatul de la 
Constanța. Dată fiind forma bună 
a celor două echipe fruntașe 
s-ar putea ca ambele să cîștige 
și egalitatea dintre ele să se 
mențină în continuare, departa
jarea făcîndu-se tot la golaveraj. 
Dar în favoarea cui ? Reamintim 
că rezultatele dintre Sportul „30 
Decembrie" (antrenor N. Tănă- 
sescu) și Unirea (antrenor C. 
Dinu) au fost : 2—1 în tur și 
0—0 în retur. Se pare că acest 
spectaculos duel pentru promo
varea în Divizia B, caz singular 
In tot campionatul, va continua... 
spre deliciul suporterilor celor 
două echipe. Șl nu numai al 
lor l (T. R.).

cînd fundașii lateral' pornesc 
în trombă, bine acoperiti de 
Cioroianu care are ceva din 
liniștea și gravitatea lui Ștefă- 
nescu, când Irimescu $i Săndoi 
se dăruiesc precum interii 
„WM“-ulm și cînd Cămătaru 
trage după el cam tot ce în- 
tîlnește in cale (așa cum s-a 
intimplat și cu puternicul Măr
ginean). dar nu e mai puțin 
adevărat că în anturajul echi
pei hunedorene (poate singura 
echipă lipsită de griji în afara 
Stelei și a Bihorului) stăruie 
părerea că această nonșalanță 
are Ia bază si subestimarea ro
lului pe care îl are pregătirea 
„pentru 90 de minute" de care 
n-ar avea nevoie. Cu alte cu
vinte. Corvinul crede în k.o.-ul 
rapid, care îi asigură victo
riile pe teren propriu, respin- 
gînd ideea cetății asediate în 
deplasare, pe care si-a 
mat-o o singură dată 
campionatul, eu Dinamo, 
namo.

Corvinul e oricum, o 
cam boemă. Un suporter 
Corvinului ne spunea că echipe 
sa sprintează spectaculos prin 
fața tribunelor sale si „se o- 
dihnește". precum atletiî. „pe 
partea opusă", ceea ce ar fi 
de preferat variantelor „la tre
cerea timpului", care 
fotbalul. Dar iată că 
hunedorean a devenit 
xigent si a început să 
ideea că nu se poate 
„cvartet". Deci, atenție, băiet» I

loan CHIRILĂ

asu- 
in toi 
t>€ Dî-

echipă 
al

omeari 
publicul 
mai e- 

respdngă 
intra In

3 Grosu a fost unul dintre ©ei 
mai activi jucători ai lui F.C. 
Bihor: , ~ ~
trat in combinații, dovedindu-și 
încă o dată disponibilitățile sale 
tehnice.' Dar datorită cîtorva 
(destule...) kilograme în plus s-a 
mi.șcat cam greu. Ne amintim, 
de pildă, de faza din mim. 21, 
cînd portarul vîlcean V. Preda 
a fost mai iute decît el și, din
colo d- careul de 16 m, a res
pins mingea spre care se în
drepta ș. atacantul bihorean. • 
Meciul de la Oradea a începui 
cu cinci minute mai tîrziu decît
ora stabilită de F.R.F. și asta
da.orită faptului că plasa uneia
dintre porți nu era bine prinsă. 
Tușierul Viorel Ilie (Bucurcșt»),
debutant la Divizia A, l-a șesitat 
Pe arbitrul de centru care a dis
pus refacerea plasei. • O fru
moasă (șl rară) pildă de sporti
vitate: tînărul antrenor orădean 
Jiheorghe Dărăban a recunoscut 
cu franchețe și desăvîrșit spirit 

fair-play comportarea

a șutat, a pasat, a in-

tatori, mult apreciat de conducă
torii celor două cluburi, de ob
servatorul federal Vladimir Gro
su, de antrenorii rapidiștilor și 
brașovenilor, de cronicari. Un 
debut care obligă ! A doua pre
mieră a reprezentat-o apariția 
ta echipa giuleșteană a lui Pe- 
iruș Pîrwu, de aproape... 17 ani. 
N-a avut la dispoziție decît 
zece minute, tasă faza din min. 
86, cînd era gata-gata să înscrie, 
anunță că acest produs al fero
viarilor se prezintă ca o verita
bilă speranță ! • La masa pre
sei, miercuri, în Giulești, D.D. 
Rujan, de la revista brașoveană 
„Astra", era entuziasmat de ga
leria rapldistă, care a ctatat tot 
timpul: „E un veritabil specta
col care crează un cadru admi
rabil pentru fotbal. Intr-o ase
menea atmosferă, care aș dori-o 
pe toate stadioanele, să tot joa
ce achipcle fotbal !“ Și, miercuri, 
Rapid și F.C.M. Brașov au jucat 
un fotbal-speotacol. Meritul este, 
deci, șl al spectatorilor, entu
ziaști. obieotivl. civilizați, ge
neroși în aplauze pentru ambele 
formații.
• NESIGURANȚA, ÎNAINTE 

DE JOC, asupra „cavalerului flu
ierului" care va conduce meciul^ 
F.C. Bihor — Chimia. Și asta 
pentru că arbitru] bucureștean 
Nicolae Voinea nu se simțea bi
ne. Dar el s-a refăcut ptoă la 
ora partidei Și, mai mult, s-a 
achitat cu bine de sarcina sa.

slabă a echipei sale, cit și ieși
rea sa nervoasă din finalul me
ciului de la Tg. Mureș din e- 
tapa trecută fapte criticate în 
cronica respectivei partide. • 
Excelentă comportarea lui Basso, 
căpitanul și „liberoul" formație* 
vilcene, in partida de la Ora
dea. El a egalat performanța 
nord-iriandezului Nicholl, cel ca
re — vă reamintiți, desigur — a 
respins de două ori mingea de 
pe linia porții.
• LA MECIUL DISPUTAT 

MIERCURI PE STADIONUL DIN 
CLUJ-NAPOCA, spectatorii au 
protestat vehement atunci cînd 
arbitrul Ad. Porumboiu l-a aver
tizat cu cartonaș galben pe Biro.' 
Decizia arbitrului a fost ineă 
perfect regulamentară, deoarece 
Jucătorul clujean a încercat să+ 
păcălească pe un adversar care 
urma să primească mingea, s-tri- 
gînd la el: „las-o 1“ Ceea ce din 
tribune, desigur, nu s-a auzit. 
Ne-au surprins, în schimb, ace
leași reacții negative ale publi
cului clujean în situațiile în care; 
taterprettad, de asemenea, corect 
regulamentul, arbitrul a evita* 
uneori să fragmenteze jocul, a- 
plicind legea avantajului. De alt
fel, după meci, antrenorul echi
pei clujene Remus Vlad, remar
ca, printre altele, tocmai felul 
ta care arbitrul a știut să apre
cieze situațiile de joc și să acor
de — cînd era cazul — avantaj 
echipei aflate ta posesia mingM.

DIN DOSARUL COMISIEI DE DISCIPLINA
• In meciul Rapid — Sportul 

Studențesc a fost eliminat de pe 
teren, pentru lovirea adversaru
lui, Mircea Sandu (Sportul Stud.), 
iar trei zile mai tirziu, în par
tida Sportul Stud. — Petrolul, 
tot pentru lovire, a văzut car
tonașul roșu și colegul său de 
club, Hagi. Este adevărat că, în 
ambele cazuri, a fost vorba de 
o ripostă, la un fault, la un 
atac violent al unui adversar, 
dar Jucătorii de valoare știu 
prea bine că el sînt expuși, mai 
mult decît alții, la asemenea 
atacuri șl că trebuie să lase în 
sarcina arbitrilor sancționarea 
celor vinovați. Altfel, cei care 
au lovit, cu sau fără intenție, 
nu pățesc mare lucru, iar cei 
care ripostează sînt eliminați șl 
apoi... suspendați. Pentru mul
tiple considerente, Mircea Sandu 
și Hagi, care au avut, de alt
fel, o poziție corectă în fața 
Comisiei de disciplină, au fost 
suspendați numai pe cite o eta-

Pă, dar jucătorii din toate eșa
loanele trebuie să știe că, în 
viitor, riscă suspendarea pe 4 e- 
tape, dacă se vor face vinovați. 
de lovirea adversarului, riposta 
neavînd nici măcar „acoperirea* 
așa-zisei lupte pentru balon.
• Dar, referindu-ne la meciul 

Rapid — Sportul Stud., s-a mai în
registrat o abatere, nu mai puțin 
gravă decît aceea a Iul Mircea 
Sandu, scuiparea Iul Terheș de 
către Dumitru. Numai că acest 
act, pentru care regulamentul 
prevede eliminarea jucătorului 
vinovat, n-a fost în nici un fel 
sancționat de către arbitrul C. 
Gheorghe din Suceava. Pe bună 
dreptate, Comisia de disciplină 
a sesizat Colegiul central al ar- 

, bitrilor asupra acestui caz, iar 
Dumitru a fost chemat la șe
dința de joia viitoare a acestei 
comisii.

Jack BERARIU



SPORI
Victorie prețioasă la CE de baschet - grupa B ACTUALITATEA ȘAHISTĂ

ROMÂNIA - 
IMPORTANT PAS

In prima zi a turneului fi
nal al Campionatului European 
de baschet masculin — grupa 
B. reprezentativa României a 
obtinut o prețioasă victorie în 
fata selecționatei Israelului, 
neînvinsă pînă la partida res
pectivă. La capătul unei întîl- 
niri echilibrate, sportivii ro
mâni au cîștigat cu 93—87 
(49—48) în fata unor parteneri 
de întrecere care, de-a lungul 
anilor, au obtinut performante 
bune în grupa A a Campiona
tului European, iar în anul 
1979 au cucerit chiar medalia 
de argint. în urma acestui re
zultat. baschetbalistii noștri an 
făcut un pas important spre 
calificare, dar ultimele trei e- 
taoe ale turneului vor decide. 
România iucînd. în ordine, cu 
Polonia, Suedia și Turcia. Vot 
promova în grupa A primele 
4 clasate.

Alte rezultate: Polonia — O- 
landa 83—74 (37—36), Finlan
da — Turcia 88—87 (52—45),
Suedia — Bulgaria 94—92 (49— 
53).

C.M. DE TIR REOUS LA SARAJEVO ?
BELGRAD. 23 (Agerpres). — 

Orașul iugoslav Sarajevo și-a de
pus candidatura la organizarea 
Campionatelor Mondiale de tir 
pentru arme cu aer comprimat 
din 1989. O ho târî re privind a- 
ceastă candidatură va fi luată în 
septembrie, la Suihl (R.D. Ger
mană) cinci se va reuni condu
cerea Uniunii Internaționale de 
Tir (U.I.T.) cu prilejul Campio
natele • M rxn-diale.

ISRAEL 93-87, 
SPRE PROMOVARE

Clasament :
1. România 4 3 1 332:334 7
2. Israel 4 3 1 352:330 7
3. Polonia 4 3 1 334:301 7
4. Olanda 4 2 2 304:308 6
5. Bulgaria 4 2 2 337:320 6
6. Finlanda 4 1 3 327:342 5
7. Turcia 413 284:301 5
8. Suedia 4 1 3 278:310 5

Criteriile de alcătuire a cla-
samentuiui: 1. Punctele acu-
mulate. 2. în caz de egalitate:
victoriile directe. 3. Dacă ega-
litatea persistă, se tine seama 
de cosaverajul direct, prin îm
părțire. In situația actuală a 
primelor trei clasate, echipa 
României este singura cu co- 
saveral direct pozitiv.

Tradițională verificare inaintea C.M.

„TURNEUL TĂ«ILOR SOCIALISTE" IA SCRIMĂ
Tradițională competiție in

ternațională de amploare, care 
constituie. în același timp, una 
din ultimele mari verificări 
inaintea fiecărei ediții a Cam
pionatelor Mondiale. „Turneul 
țărilor socialiste" la scrimă 
reunește anual sportivi cu re
putate cărți de vizită pe plan
șele internaționale, medaliati 
olimpici si mondiali, dar si 
multe tinere speranțe.

Ediția 1986 a Turneului se 
va desfășura la Budapesta. în
tre 27 si 30 mai. în fiecare zi

• O rundă animată, a 4-a. a 
fărîmițat plutonul fruntaș al 
Turneului international de 
șah din Capitală. In mare cri
ză de timp, liderul clasamentu
lui. Adrian Negulescu, a întors, 
totuși, în favoarea sa rezulta
tul partidei cu cubanezul Re- 
mon Adelquis, ciștigînd în ul
timele secunde ale celor 6 
ore de joc. Sovieticul Iuri Do
hoian a pierdut în fata lui 
Gernot Gauglitz (R.D.G.). iar 
polonezul Marek Hawelko a 
fost stopat cu o înfrîngere de 
Dorel Oltean. La prima vic
torie s-a aflat Aurel Ur
zică, învingător asupra lui 
Liviu Oltean. Remize parti
dele Sergiu Lupu — Ovidiu 
Foișor si Constantin Ionescu — 
Vasil e Georgescu. Si între
ruptele din runda anterioară : 
Foișor — L. Oltean 1—0, D. 
Oltean — Dohoian. Conduce 
in continuare Negulescu. cu 

fiind programate cite două fi
nale. la o probă individuală si 
ta una pe echipe.

Din lotul României fac par
te printre alții, floretistele Re- 
ka Lazăr. Georgeta Beca, Cla
udia Grigorescu, Ana Georges
cu. floretistii L. Buzău, R. Mo
lta. A. File, spadasinii F. Ni- 
colae, S. Saitoc, A. Pop. sa- 
brerii Al. Chiculită. V. Szabo, 
I. Pon.

3.5 p, urmat de Gauglitz 3 p. 
Foișor, Ionescu si Dohoian —
2.5 p.

• Duminică înoepe la Buziaș 
întâlnirea internațională fe
minină de șah România — 
Polonia. în echipa noastră 
evoluează Margareta Mure- 
șan, Elisabeta polihroniade, 
Marina Pogorevici, Viorica 
Ionescu, Ligia Jicman, Gabrie
la Olteanu — senioare ; Lumi
nița Radu, Luiza Ionescu — 
junioare.

HAVANA. 23 (Agerpres). — 
în runda a 2-a a turneului 
internațional de șah „Memoria
lul CapabLanoa* de la Havana, 
maestra română Dana Nu tu a 
cîștigat in 34 de mutări parti
da cu marea maestră sovietică 
Nana Ioseliani. Zaițeva a tn- 
vins-o pe Hernandez. în timp 
ce partidele Makai — Armas 
și Ramon — Brusztman s-au 
încheiat remiză.

în concursul masculin. Dan 
Bărbulescu a remizat cu ma
rele maestru iugoslav Bora Iv- 
kov, egalitatea fiind consemna
tă și în partida Sunye — Ditaz, 
Granda a cîștigat la Vladimi
rov și Garda la Einhorn.

MOSCOVA, 23 (Agerpres) — 
In Campionatul Mondial pentru 
junioare, la Vilnius, după 7 
runde conduce Ildiko Madl 
(Ungaria) — cu 6 puncte, ur
mată de Sofieva și Baginskaite 
(ambele U.R.S.S.) — cu cite 5 
puncte. Mădălina Stroe (Româ
nia), care în runda a 6-a a 
pierdut la Baginskaite, iar în 
runda a 7-a a cîștigat la daneza 
Teander, se află pe locul 9, 
cu 3,5 puncte.

TELEX • TELEX
BASCHET • Turneu femin in 

la Szolinok: Polonia — R.P. Chi
neză 77—58, Iugoslavia — Canada 
76—«0.

CĂLĂRIE • Britanica Anne- 
Marie Taylor conduce, după pro
ba de dresaj, în Campionatul 
Mondial de probă completă cu 
50,2 p, urmată de Derek Di Gra- 
zia (S.U.A.) și Mangy Orchard 
(M. Britanic) cu 52,2 p.

CICLISM • S-a încheiat Cursa 
Păcii (ediția a 39-a.). Ultima e- 
tapă, a 15-a (Mlada Boleslav — 
Pragsa, 131 km) a revenit lui O- 
laf Ludwig (R.D.G.). El este ciș- 
tigător al competiției, ca și în 
1982. Ludwig a totalizat 50.51:12. 
L-au succedat: la 34 s Vladimir 
Pulnikov, la 1:35 Asiat Saiiov, la 
1:38 Viktor Klimov (toți din 
U.R.S.S.). Pe echipe a cîștigat 
formația UJR.S.S. cu 153.30:12, cu 
3:10 față de R.D. Germană și cu 
7:32 față de Cehoslovacia • Tu
rul Italiei, etapa a 11-a (Pesaro
— Castiglione del Lago. 207 km) 
a fost cîștigată, la sprint, . de 
Guide Bontempi cu 5.32:40. tu 
Clasamentul general se află în 
frunte: Saronni cu 53.23.15, Ba- 
roncheaii la 8 s și Giiupponi la 
1:03 • Cea de a 22-a ediție a 
Turului Văilor Miniere (în Spa
nia) s-a încheiat, la Mieres, cu 
victoria belgianului Lucien van 
lm.De cronometrat în 22.57:42. Pe 
locul secund, cu 22.58:54 s-au si
tuat spaniolii Tomas Martinez șl 
Felipe Yanez.

POLO • La Tbilisi: Ungaria — 
Iugoslavia 10—7 (4—2, 1—2/ 3—1,
2—2).

TENIS • Cupa Națiunilor, zi-ua 
a patra, la Dusseldorf: Suedia — 
Cehoslovacia 1—1, partida de du
blu fiind întreruptă din cauza 
întunericului (Wiilander — Mecir 
6—3, 2—6, 7—5, Nystrom — Smid 
3—6, 6—3, 5—7, WiHander, Janryd
— Smid, Mecir 7—6, 6—7), Aus
tralia — Ell^eția 2—1 • Turneu 
la Florența: Sanchez — Layen- 
decker 4—6, 6—1, 6—3, Sundstrom
— de Palmer 7—6, 6—2 G în tur
neul de calificare de la Roland 
Garros, Florin Segănceamu l-a 
învins pe italianul Mazzi cu 7—6, 
3—6, 7—5 • Competiție feminină 
lâ Lugano (optimi): M. Maleeva
— Hanika 6—1, 6—3, Kefl-esi — 
Paz 6—4, 6—4, Joe Fernandez — 
Sabatini 3—6, 6—2, 7—5.

VOLEI • Turneu masculin, la 
Paris: Franța — Canada 3—0, 
R.P. Chineză — Polonia 3—0 
Competiție de junioare la Var
șovia: București — Varșovia 3—1, 
Sofia — Praga 3—1.

CAMPIONATELE MONDIALE DE POPICE
(Urmare din pag. 1)

CONTINUĂ PREGĂTIRILE PENTRU TURNEUL FINAL
Brigite Probst (R. F. Germa
nia) 1330 p.d.. 3. Istvanine Ne
meth (Ungaria) 1329 p.d........9.
Ibolya Mathe 1310 p.d. Ceilalți 
popicari au totalizat : Maria 
Zsizsik — 1302 p.d.. Doina Ță- 
gean — 1277 p.d., Maria Todea 
— 1276 p.d., Stelian Boariu — 
2773 p.d. și Ilie Hosu — 2754 
p.d. ocupând locuri in partea a 
doua a clasamentelor.

Bilanțul sportivilor români 
la actualele C.M. este urmă
torul : o medalie de aur. Ia 
perechi masculin (Iosif Tis- 
mănar — Stelian Boariu), una 
de argint, la echipe feminin, 
și una de bronz, la individual 
masculin (Iosif Tismănar).

• Danemarca pierde la Paraguay • Bulgaria și Ungaria au susținut primele meciuri amicale in 
Mexic • Echipa Irakului victorioasă, cea a Marocului invinsă • Teste medicale obligatorii pentru 

arbitricuvîntul, tinărul 
obținînd un re- 

(964 p.d.) cu 
rîndul lui în 
Ceilalți re- 

noștri n-au 
imbunătățeas-

și-au spus 
bucurestean 
marcabil rezultat 
care a urcat 
grupul de 
prezentanti 
putut să-și 
că situația.

CLASAMENT: 
1. Bela Csanyi 
p.d., 2. Miklos Makkai (Unga
ria) 2863 p.d.. 
MANAR 2825 
p.d.). ...7.
p.d. ; feminin — 1. Mar
Nagy (Iugoslavia) 1363 n.d..

la 
elită, 

ai 
mai

masculin — 
(Ungaria) 2909

3. IOSIF TIS-
(927, 978 și 920 

Marian Andrei 2781 
Marija 

. 2.

„CURSA LIBERTĂȚII" LA VELIERE
NEW YORK. Competiția in

ternațională de veliere „Cursa 
libertății" a fost cîștigată de 
francezii Eric Loizeau și Pa
trick Tabarly, pe ambarcațiu
nea „Roger et Gallet". Ce’ doi

navigatori francezi, plecați din 
Rouen la 4 mai, au trecut li
nia de sosire la New York, 
luni. 19 maii, devansind cu ore 
si chiar... zile alte ambarcații.

• Singurele reprezentative care
n-au sosit încă în Mexic sînt 
Paraguay și Danemarca. Ele se 
află la altitudine. In... Columbia. 
Jucînd la Bogota, Paraguay a 
dispus cu 2—1 (1—0) de Dane
marca, prin golurile marcate de 
Cabanas (min. 44 șl 67), respec
tiv Andersen (min. 73). Din min. 
61, danezul Arnesen a fost eli
minat de pe teren.
• Primul joc al echipei Bulga

riei în Mexic a avut loc zilele 
trecute. Ea a îrtîlnlt formația 
mexicană de club, din prima 
ligă, Cruz Azul, cu care a ter
minat la egalitate ‘ 1—1 (0—0).
Au Înscris Ambriz (mln. 60), 
respectiv Markov (min. 89).
• Și reprezentativa Ungariei a 

debutat In cadrul pregătirilor tn 
Mexic. Jucînd cu o formație mo
destă, dlntr-o ligă inferioară, e- 
chlpa Punta Verde, fotbaliștii 
unguri au cîștigat cu 9—1.
• Fără 7 titulari, selecționata 

Marocului a fost învinsă cu 2—1 
de echipa Monte-rey. Au marcat, 
pentru gazde, argentinianul Torres

(2), respectiv Șahii Mohamed.
• Naționala Irakului a dispus 

de formația Unlversldad Mexico, 
cu 2—0. Au Înscris Souza și Ah
med.
• Arbitrii selecționați pentru a 

oficia la turneul final vor fi su
puși unor serii de teste medi
cale amănunțite, în urma cărora 
Comisia de resort a competiției 
va putea chiar să decidă eli
minarea celor care nu vor avea 
rezultate adecvate Ia aceste in
vestigații. Măsura a fost luată în 
concordanță cu noile reguli ale 
Federației Internaționale de Fot
bal (F.I.F.A), reguli care pr?văd 
parametri fizici superiori pentru 
„cavalerii fluierului".

ȘTIRI. REZULTATE
• S-a rejucat finala Cupei Ță

rii Galilor. Echipa Wrexham a 
dispus în deplasare, de formația 
Kidderminster cu 2—1.
• Surpriză în optimile de fi

nală ale Cupei Ligii Spaniei : 
Real Madrid — F. C. Barcelona

(0—4, In tur 2—2) ! S-au mal 
calificat tn sferturi : Atletico Ma
drid, Valencia, Sestao, Real So- 
ciedad, Zaragoza, Betis și Gijon.
• In C.E. de juniori (ultimul 

meci) In gr. 6 : Suedia — R. D. 
Germană 0—0. Echipa R. D. 
Germane s-a calificat pentru tur
neul final.

ta PENTRU ORGANIZAREA C.M. de cros 
din 1989 și-au depus candidatura trei o- 
rașe: Stavanger (Norvegia), Belfast (Irlan
da de Nord) și Bruxelles (Belgia). Anul 
viitor, întrecerile „mondialelor'' vor avea 
loo la Varșovia (22 martie), iar în 1988 
ele se vor desfășura în Noua Zeelandă, la 
Auckland, la 26 martie. In legătură cu 
C.M. de cros, urmează ca forul atletic in
ternațional să decidă (anul acesta, la 
Stuttgart), dacă lungimea cursei senioare
lor va fi mărită de Ia oca. 4,5 km la 
6 km șl dacă va fi introdusă o nouă pro
bă, cea rezervată junioarelor • ANUL 
ACESTA și-a făcut debutul competițional 
un triatlon de iarnă (10 km alergare 4- 22 
irm marș cu schiurile + 98 km pe biclcle- 
tă). Primul concurs a avut loo la Gre
noble și s-a bucurat de o participare 
numeroasă. • UN ELEV DE NUMAI 17 
ANI, de la liceu' din Kempvllle (Virgi
nia), se află în atenția mai multor uni
versități americane, care caută să-1 atragă 
iferindu-1 burse frumoase și promițîndu-1, 
desigur... marea cu sarea Acest tînăr este 
un talentat iucător de baschet, care mă
soară 208 cm (sin, semne că va... mai 
crește !) • DAR APROPO DE ÎNĂLȚIME, 
la C.M. de patinaj artistic de la Geneva, 
cele mal înalte concurente au fost Claudia 
Leistner (R.F.G.) 171 cm și campioana
mondială Debi Thomas (S.U.A.) 169 cm.
iar la polul opui s-a aflat japoneza Midorl 
no, cu numai 145 cm (44 kg) ! • LA
ISOLA — 2000 (în Alpii Francezi) s-a des
fășurat anul aceste o competiție nouă. 
Este vorba <’ primul trofeu european pen
tru parașutismu' de munte. Au luat par
te 138 de concurenti. bărbați șl femei din

va...

diferite țări. Proba de pree.izie cu ateri
zare în gruc a lest cîștigată de echipa 
Franței, iar cea individuală, de aterizare 
la punct fix a revenit austriacului Alic 
Garnot, respectiv, franțuzoaicei Isabelle 
Șuteau. • Ce mai Inventează oamenii ? !

CASCADORUL SUEDEZ Kenneth Eriksson 
este noul „recordman" de mers cu ma
șina pe... două roți. El a acoperit distanța 
de 20 km mal mul. decît dublul recordu
lui mondial precedent I • STANISLAV 
JUC este unul dintre cei mal reputațl an
trenori de patinaj artistic, nu doar din 
Uniunea Sovietică, el din întreaga lume. 
Aproape că n-a fost, în ultimii ani, vreo 
ediție a CJW. la care Juc să nu-șl fl în
soțit elevii la festivitatea de acordare 
a medaliilor de campioni. Surprinză
tor: una dintre „curiozitățile" activității 
sale este descoperirea si lansarea de... 
minipatinatoare ! La sfirșitul deceniului 
trecut, elevii lui, Maria Cerkasova și Ser- 
Ihel - Sakrai r „ fost campioni mondiali. 
Cerkasova era a adevărată... „pană", ca 
și rece -> descoperire Ekaterina Gordeeva 
fcîștigătoa-e Imoreură eu Serghe! Grinkov 
la dans) care nu are decît 148 cm și doar 
35 kg * DUPt .------- ■va» SA iubită pen

tru F.C. Barcelona, urinată de o la fel 
de subită despărțire, fotbalistul argenti- g 
nian Diego Maradona a ajuns In Italia, 
la Napoli, echipă care a terminat pe Io- g 
cui trei în campionatul peninsular, ceea g 
ce îi dă dreptul să evolueze în ediția vi- ’ 
i loara a - ---- ' * •- ——i
viilor, a 
scude to“ 
versa re vor fl Juventus Torino, 
ma, Internazionale șl A.C. Milan". • IN- 
CEPIND DE ANUL VIITOR desfășurarea 
Campionatului Mondial de hochei pe ghea
ță nu se va mai faoe, oa piuă acum, doar 
în cadrul a trei grupe valorice (A, B șl 
C). Extinderea hocheiului ta lume a impus 
șl organizarea unei grupe D care, pentru 
început, va cuprinde doar trei formații : 
R.P.D. Coreeană, Hong-Kong șl Marea Bri
tanic • UNA DINTRE PROBELE C.M. de 
automobilism Formula 1 se va desfășura 
anul acesta, ta premieră, la Budapesta, 
la 10 august. Traseul, a cărui construcție 
se află în faza finală, va fl lung de 4,013 
km și va avea 19 viraje (10 pe partea 
dreaptă șl 9 p partea stângă). S-a calcu
lat că piloții îșl vor putea conduce „bo
lizii" cu o viteză medie de 180 km pe 
oră ! • DUPĂ CE A DEVENIT MAMA, aler- 
gătoarea americană Evelyn Ashford, cam
pioană olimpică la 100 m, șl-a făcut rein
trarea. Ea a declarat că ta viitor se va 
pregăti. în special, pentru cursa de 200 m. 
Reamintim că er este recordmana lumii 
la IM m cu 10,76 s (Zii rich. 1984) șl că re
cordul mondial la 200 m este de 21,71 s *1 
aparține Măritei Koch (R.D.G.).

în campionatul peninsular, ceea
Cupel U.E.F.A. „în campionatul 
spus Maradona, vom ataca „il 
(țiului național). Principalele ad-

" - - — • A.S. Ro

Romeo V1LARA

Rincon, din lotul Spaniei, intr-o 
acțiune ofensivă, dar portarul 

advers reține mingea 
Telefoto: A.P. — AGERPRES

• Președintele F.I.F.A., Joao 
Havelange, a declarat că în 1988 
F.I.F.A. va organiza alte două 
competiții de nivel mondial : u.i 
campionat al lumii de fotbal fe
minin și un altul pentru fotbal 
in sală. Competiția feminină ar 
urma să se desfășoare în Japo
nia, iar cea pe teren acoperit — 
în S.U.A.

«• Intr-un meci amical, Star» 
Zagora — Tatabanya 1—1.
• Campionatul Albaniei s-a 

Încheiat cu victoria echipei Di
namo Tirana care cucerește pen
tru a 14-a oară titlul de cam
pioană. In clasamentul final Di
namo — 38 p din 26 de meciuri 
disputate, urmată de Flamutari 
— 38 p (golaveraj Inferior) și „17 
Nentori" — 37 p. In clasamen
tul golgeterilor, pe primul loo 
s-a situat Majad (Apolonla), cu 
20 goluri marcate, urmat de 
Minga („17 Nentori") — 16 goluri.
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