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președinția tovarășului 
Ceaușescu, secretar 

al Fartidului Comunist 
președintele Republicii

Sub 
Nicolae 
general 
Român, _ 
Socialiste România, joi, 29 mai, 

■ au început lucrările celui de-al 
IlI-lea Congres al consiliilor de 
conducere ale unităților agrico
le socialiste, al întregii țără- 
nimi, ai consiliilor oamenilor 
muncii din industria alimenta
ră, silvicultură și gospodărirea 
apelor, eveniment de mare în
semnătate în viata tării și a 
întregului nostru popor.

Instituite din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Congresele țărănimii reprezintă 
o expresie a profundului demo
cratism ce caracterizează orîn- 
duirea noastră socialistă, reu
nind reprezentanții milioanelor 
de oameni ai muncii ce iși des
fășoară activitatea in aceste im
portante sectoare .ale economiei 
naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întimpinați, Ia intrarea în 
Complexul expozițlonal din 
Piața Seînteii, de numeroși lo
cuitori ai Capitalei, care le-au 
făcut o primire entuziastă. Cei 
prezenți au scandat îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, mani- 
festindu-și încrederea nețărmu
rită în partidul nostru comu
nist, de la făurirea căruia s-au 
aniversat, luna aceasta, șase 
decenii și jumătate de glorioasă 
existență. Au fost reafirmate 
sentimentele de fierbinte dra
goste, de înaltă prețuire și 
profundă recunoștință față de 
conducătorul iubit 
tovarășul Nicolae 
care și-a consacrat 
viață și activitate revoluționară 
cauzei partidului, patriei și po
porului.

...Ora 9. Are loc deschiderea 
lucrărilor celui de-al IlI-lea 
Congres al consiliilor de con
ducere ale unităților agricole so
cialiste, ai întregii țărănimi, al 
consiliilor oamenilor muncii din 
industria alimentară, silvicultu
ră și gospodărirea apelor.

Pavilionul central al Comple
xului expozițional este împodo
bit sărbătorește. în sală dom
nește o atmosferă entuziastă, 
caracteristică evenimentelor dc 
scamă din viața țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului sînt pri
miți, Ia sosirea în sală, cu pu
ternice aplauze, cu urale și 
ovații.

La lucrările marelui forum 
iau parte peste 11000 de dele
gați și invitați — țărani coope
ratori, mecanizatori, lucrători 
din întreprinderile agricole de 
stat, industria alimentară, silvi
cultură și gospodărirea apelor, 
cadre de conducere și specia
liști din unitățile de producție, 
cercetare și învățămint, precum

și stimat, 
Ceaușescu, 
eroica sa

și de la organele agricole cen
trale și județene, activiști de 
partid, de stat și ai organizații
lor de masă și obștești.

Sint prezenți membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, cadre de con
ducere din ministere și insti
tuții centrale, personalități ale 
vieții științifice și culturale, oa
meni ai muncii din unități eco
nomice bucureștene.

La ședința de deschidere, au 
fost invitați șefii misiunilor di
plomatice acreditați în țara 
noastră, precum și corespon
denți ai presei străine.

Este prezentă, de asemenea, 
o delegație sovietică, condusă 
de L. N. Kuznețov, vicepre
ședinte al Comitetului de stat 
agroindustrial al U.R.S.S., aflată 
în vizită de schimb de expe
riență in tara noastră.

S-a intonat Imnul de Stat ai 
Republicii Socialiste România.

Propunerea tovarășului Ion 
Dincă, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Con
siliului Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silvicul
turii și Gospodăririi Apelor, ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie ales ca președinte al celui 
de-al IH-lea Congres al con
siliilor de conducere ale unită
ților agricole socialiste, al în
tregii țărănimi, al consiliilor oa
menilor muncii din industria 
alimentară, silvicultură și gos
podărirea apelor a fost primită 
cu puternice aplauze și urale, 
cu intensă bucurie și satisfac
ție, cu deplină aprobare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este ales, in unanimitate, pre
ședinte al celui de-al hll-lea 
Congres al consiliilor de condu
cere ale unităților agricole so
cialiste, al întregii țărănimi, al 
consiliilor oamenilor muncii din 
industria alimentară, silvicultură 
ți gospodărirea apelor.

Urmează alegerea prezidiului 
Congresului.

împreună cu 
Ceaușescu, cu 
Ceaușescu, în 
membri și membri supleanti ai 
Comitetului Politic Executiv ai 
C.C. al P.C.R., secretari ai Co
mitetului Central al Partidului, 
primi secretari și secretari ai 
comitetelor 
membri ai 
nistere și 
organizații 
președinți 
agroindustriale de stat și coo
peratiste, primari comunali, pre
ședinți de cooperative agricole 
de producție, șefi de ferme și 
de echipe, directori ai unor a- 
sociații economice intercoopcra- 
liste, întreprinderi agricole de 
stat, trusturi și stațiuni pentru

tovarășul Nicolae 
tovarășa Elena 

prezidiu iau loc

județene de partid, 
conducerii unor mi- 
instituții centrale, 

de masă și obștești, 
de consilii unice

(Continuare în pag. a 4-a)

(Jn excepțional succes românesc la C.M. și C.E. de haltere (juniori)

ȘASE MEDALII DE AUR (DIN TOT

Andrei Socaci

ATlTEA POSIBILE)

B

CUCERITE DE ANDREI SOCACI!
ro
de

DONAUESCHINGEN, 29 (prin 
telefon). La „Donauhalle" din 
localitate au continuat întrece
rile Campionatelor Mondiale și 
Europene de haltere rezervate 
juniorilor. Ziua a treia a com
petiției a fost dominată de ro
mânul ANDREI SOCACI (75 
kg), care a reușit o performan
ță rarisimă, aceea de a cuceri 
toate medaliile de aur puse în 
joc la cele două mari competiții 
care se desfășoară concomitent. 
Evoluția sa a fost așteptată cu 
nerăbdare de întreaga asistentă. 
De fapt, performanțele anteri
oare ale acestui sportiv de ex
cepție — cunoscute de toți spe
cialiștii — justificau interesul 
cu care a fost așteptată intra-

rea halterofilului 
mân pe podiumul 
concurs. Și Andrei nu 
le-a înșelat așteptă
rile...

Andrei Socaci a in
trat în concurs atunci 
cînd toți adversarii săi 
terminaseră 
rea I A 
o luptă

. proprii, 
dorința 
stra 
însuși, că limitele po
sibilităților umane se 
află undeva departe, 
la un nivel încă necu
noscut, care poate fi 
ridicat tot mai - sus a- 
tuncl cînd sportivul 
muncește cu conștiin
ciozitate, animat de 
dorința de auitodepă- 

șire. Smuls : 150 kg — reușit, 
155 kg ratat, 155 kg — reu
șit ; aruncat : 180 kg — reușit, 
190 kg — reușit, 200 kg — ratat.

Cu aceste rezultate, sportivul 
dinamovist Andrei Socaci (an
trenor Tudor Enuță), provenit 
de la Olimpia București (antre
nor Mihai 
instalat in 
samcntelor 
două mari .
tricolorul românesc să fie înăl
țat de șase ori pe cel mai inalt 
catarg. Pentru această excep
țională reușită, îi adresăm un 
sincer BRAVO !

Clasamentele .
blicăm în continuare sînt, cre
dem, edificatoare asupra manie-

întrece- 
fost, de fapt, 
cu rezultatele 
pornită din 

de a demon- 
tu-turor, și lui

Constantinescu) s-a 
fruntea tuturor cla- 
alcătuite pentru cele 
competiții, făcînd ca

această excep-

pe care le pu-

rei categorice în care reprezen
tantul țării noastre și-_a_ depășit 
adversari i. ~~
ANDREI 
345 kg
(U.R.S.S.) 322,5 k&°3. Ăndreăs 
Soja (R.D.G.) 320 kg ; SMULS : 
1. ANDREI SOCACI 155 kg. 2. 
O. Sadihov 145 kg, 3. Marek 
Zielonka (Polonia) 145 kg ; A- 
RUNCAT : 1. ANDREI SOCACI 
190 kg. 2. O. Sadihov 177.5 kg, 
3. A. Soja 177,5 kg ; clasamen
tele europene sînt aceleași, toți 
modali ații C.M. la această cate
gorie aparținînd bătrînului con
tinent.

După terminarea _ .. 
de premiere, am avut o 
discuție cu președintele 
rației Europene, Andre 
(Franța). Acesta a 
„Socaci a fost fantastic 1 
văzut de cel puțin 
pină acum și mi-a plăcut în
totdeauna. Dar niciodată ca a- 
eum. îi prevăd un frumos vii
tor, dar la o categorie superi
oară de greutate".

Din presa apărută în primele 
ore ale dimineții, 
„SUD KURIER" ■ 
scria în
ȘASE MEDALII DE AUR" 
„BADISCHE 
in subtitlu : 
din România, 
fost posibil".
mai primele 
ționalei performanțe 
de reprezentantul țării noastre.

C.M. TOTAL : 1. 
SOCACI (România) 
2. CMeg Sadihov

festivitătii ■ 
scurtă 
Fede- 
Corei 
spus : 
L-am 

cinci ori

titlu :

spicuim: 
din Constanz 
„ROMANUL,

ZEITUNG" arăta 
„Andrei Socaci, 

a cucerit tot ce a 
Firește, sint n.u- 

ecourl ale excep- 
realizatâ

lon OCHSENFELD

După Campionatele Mondiale de popice

„POZIȚIILE ÎNALTE SE OBȚIN GREU, 
DAR SE PĂSTREAZĂ ȘI MAI GREU

afirmă președintele F. K. Popice, E. CHERTEȘ
Ne-am obișnuit sa afirmăm, 

după fiecare ediție a campio
natelor mondiale, că popicarii 
noștri se bucură de un 'bine
meritat prestigiu în arena in
ternațională. Afirmația este va
labilă și după recentele „mon
diale" de la Miinchen, unde re
prezentanții noștri au obținut 
trei din cele 18 medalii puse 
în joc, una de aur prin Iosif 
Tismănar și Slelian Boariu — 
Ia perechi, una de argint la e- 
chipe feminine și una de bronz

Miercuri, 4 iunie, pe Stadionul „23 August"

MECIUL AMICAL ROMÂNIA NORVEGIA
un test important pentru „europene44

Marti, 3 iunie, la Ploiești, întîlnirea echipelor de tineret
final al com-în plin sprint 

petiției interne, miercuri 4 iu
nie, pe Stadionul „23 August", 
se dă startul internațional al 
sezonului de... toamnă. Se va 
putea spune că acest start a 
fost dat odată cu victoria de 
la Timișoara asupra puternicei 
formații a Uniunii Sovietice, 
dar meciul cu Norvegia are a 
semnificație (de start) în plus, 
deoarece, pentru prima oară 
după multă vreme. Lotul A 
cuprinde un grup masiv de in
ternaționali de Ia Steaua.

Meciul cu Norvegia, o echi
pă în mare ascensiune, dovadă 
fiind marile surprize din ul
tima vreme — victorie cu 2—1 
asupra Italiei, chiar în 
ninsulă, la Lecce, și o altă vie

pe-

torie de răsunet, cu 1—0, 
compania Danemarcei, este 
excelent prilej de clarificare 
în problemele întotdeauna difi
cile ale Lotului nostru repre
zentativ.

Meciul cu Norvegia este, de 
fapt, prima și ultima verifica
re majoră în perspectiva me
ciului oficial cu Austria, din 
septembrie, care deschide „eu
ropenele".

Startul cu Austria, după 
care va urma și mai dificilul 
meci cu Spania, în deplasare, 
este important și pentru fap
tul că rămine, practic, singurul 
test nentru construirea echipei 
„preliminariilor", știut fiind fap
tul că în preajma meciului cu 
Austria posibilitățile de asam-

în
un

blare vor fi reduse, dat fiindcă 
echipele noastre de club frun
tașe vor fi și ele în febra cu
pelor europene, stimulate — 
toate — de marea performanță 
a echipei Steaua. Să mai adău
găm și faptul că Austria pre
gătește cu mare atenție jocul 
cu România (antrenorul austri
ac a urmărit meciul România 
— U.R.S.S. de la Timișoara), 

două
R.F.

avînd programate și 
jocuri de pregătire, i 
Germania și Elveția.

în vederea partidei i 
vegia, care este și o 
pentru acel 0—0 de 1

cu

Nor-cu 
revanșă 

la Oslo,

(Continuare in pag 2—3)

la prooa individuala, prin losit 
Tismănar. Școala romaneasca 
de popice continuă să se afle» 
în fruntea clasamentului pe na
țiuni al iaureaților celor 16 
ediții ale marii competiții :
1. România 58 medalii (23 — 
aur, 19 — argint. 16 — bronz),
2. Iugoslavia — 53, 3. Ungaria 
— 44, 4. R. D. Germană — 36, 
5. R. F. Germania — 32, 6. Ce
hoslovacia — 20, 7. Austria — 
12, 8. Italia — 1, 9. Suedia —L

Deși s-au menținut in prim- 
planul grupului de elită, popi
carii noștri n-au izbutit să de
pășească rezultatele înregistra
te la ediția anterioară, de la 
Ljubljana (4 medalii, dintre 
care două de aur), obiectiv pe 
care și-l propuseseră și pen
tru recenta confruntare. Fetici- 
tîndu-1 pe veteranul echipei na
ționale Iosif Tismănar, care 
printr-o prestație remarcabilă 
ne-a produs bucuria cuceririi 
a două medalii, intr-o între
cere eu realizări tehnice supe
rioare, și subliniind faptul că 
echipa feminină a urcat de pe 
locul patru 
în ierarhia 
spunem că 
majoritatea 
cătorilor nu 
loarea.

Urmărind 
pania pregătirilor și fiind la 
fata locului la ediția miinche- 
neză a „mondialelor", tovarășul 
Efrem Cherteș, președintele 
F. R. Popice, a ținut să preci
zeze la începutul convorbirii la 
care l-am invitat : „în gene
ral, rezultatele înregistrate nu 
ne pot mulțumi. Cu excepția 
apreciatului popicar Iosif Tis
mănar (927, 978, 927 p.d.) și a 
debuianților Marian Andrei 
(916, 901 Și 964) și Ibolya Mathe 
(459, 436, 415). restul jucătoa

pe poziția a doua 
lumii, trebuie să 

in celelalte probe 
jucătoarelor si ju- 
și- au confirmat va-

Îndeaproape cam-
Ioslf Tismanar

relor și jucătorilor nu au evo
luat ia nivelul posibilităților 
lor reale. Ba. mai mult, in 
prima probă, doi oameni de 
bază ai sextetului masculin, 
Gheorghe Silvestru (877) și Va
sia Donos (875* ne-au dezamă
git. coborînd echipa de pe po
ziția a doua pe a patra**.

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2—3)



IN ATAC ȘI IM APĂRARE
ÎNTRECEREA FEMININA DE HANDBAL S-A ÎNCHEIAT
CU CE REZULTATE PENTRU ECHIPA NAȚIONALĂ ?

că

poziția înfățișată pe 
noastră diagramă 
Rgl. Dra, Tdl. fl, 
Pa2. b2. c2, e3, e4, 
negru — Re8, De6, 28-a ediție a Campionatu- 

feminin de handbal. Divi- 
A, s-a încheiat la finele

era 
re- 
in- 
tî-pe care am 

un specta- 
de „calita- 

ne vom

Din finala ecmpcior a fort 
culeasă 
ultima 
(alb — 
Cc3. B. 
gZ. h2;
Ta8, h8, Nd7, f8, Pa7, e6, 
d6. e5, 17. g6. h7), rezultînd 
dintr-o partidă susținută de 
unul din echipierii de bază 
ai formației campioane. Po
litehnica București, maes
trul internațional V alentin 
Stoica. Cu albele, benefici
ind de un notabil avantaj 
de spațiu, acesta a pornit 
la un asalt decisiv asupra 
pieselor 
duse de 
ța Rm.

Prima 
și arătat-o. este 
culos sacrificiu 
te“ : l.T:dG! Cum 
apăra 7 Acceptîndu-1 — 
l...N:d6 2.Cg74- Re7 3. C:e6 
N :e6 — pierdem dama și un 
pion, pentru turn și cal. un 
schimb puțin avantajos. Ju
cătorul vîlcean a încercat 
ieșirea din .mpas cu l...Dc4, 
crezînd câ va scăpa doar cu 
pionul în minus. Eroare... A 
urmat, totuși, surprinzător
2. Cg7+!l N:g7 (la 2,..Rd8
3. Df64- Re7 4.T:d7+! pozi
ția se prăbușește) 3.b3 De6

negre adverse, con- 
Gh. Larion (Voin- 

Vîlcea).
mutare.

(înapoi la prima varian
tă...) 4.T:e6+ N:e« 5.Cd5! 
(tirul continuă!) S...c:d5 
&e:d5 N:d5 7.D:d5 0—0 oi se 
părea că negrele «-au pus 
— cel puțin deocamdată — 
la adăpost Nu! Vine ulti
ma lovitură 8.T:f7! și acum 
realmente nu mai e nimic 
de făcut (8...T:f7 9.Ta8+ sau 
8... Rh8 9.Db7). Jucătorul 
Politehnicii a obținut, ast
fel, o frumoasă victorie.

Se apropie sezonul estival, 
invitîndu-ne la relaxare. 
Iată, pe eșichier, o mică dar 
foarte atractivă problemă, 
care se cere cu iscusință 
rezolvată. Ultima piesă a 
negrului, rămasă singură în 
mijlocul tablei, trebuie fă
cută mat în numai 3 mu
tări și... cit mai puține mi
nute.

Radu VOIA

MllNE

CAM

• Știința Bacău - formație de valoare europeană - foarte aproape de... „marele 
șlem" • Cîteva tinere și-au confirmat talentul și competitivitatea internațională

• Cam aceleași formații (puține) furnizează elemente de înaltă performanță
A 

lui 
zia 
săptămânii trecute. A fost o 
cădere de cortină în spatele 
căreia iubitorii handbalului 
știau dinainte că nu vor asista 
la scene-suspans, primele șase 
locuri în clasamentul final 
ind stabilite (și cunoscute) 
cîteva etape înainte.

Să consemnăm, deci.
Știința Bacău a intrat pentru 
a șaptea oară în posesia titlu
lui național. Acum. în ediția 
1985/1986, handbalistele antre
nate de Alexandru Mengoni și 
Costel Petrea adaugă titlului de 
campioane și trofeul de cîști- 
gătoare ale „Cupei României". 
Și, cum am mai scris, Știința 
Bacău — cu un mai mare efort, 
cu o mai deplină încredere în 
forțele proprii — ar fi putut 
realiza, ca să folosim o ex
presie din tenis,- „marele șlem“, 
dacă ar fi intrat și 
„Cupei Campionilor 
Oricum, ne facem 
datorie în a felicita 
balistele băcăuanoe.

li
eu

în posesia 
Europeni'1, 
o plăcută 
pe hand- 
pe antre-

DUPĂ PRIMA PARTE A DIVIZIEI DE LUPTE GRECO-ROMANE
Programul etapei de duminică

P in

Campionatul celor mai bune 
echipe de lupte greco-romane a 
ajuns la jumătatea parcursului, 
în cele patru etape disputate, 
formațiile participante sj-au de
monstrat potențialul și slăbiciu
nile. în cea mal mare parte pre- 
figurîndu-se echipele care își vor 
disputa titlul în turneul final, ca 
ti cele care nu pot face fată 
unei întreceri de acest nivel.

în prima serie. Steaua, deși a 
acumulat mai puține puncte de
cît se aștepta, nu poate pier
de șansa de a se califica în tur
neul final. Pentru celelalte locuri 
candidează Crișul Oradea și Hi
drotehnica Șiret — o surpriză 
plăcută. La polul opus. Biho
reancă Marghita a pierdut toate 
întîlnirile susținute șl este greu 
de crezut că se va mai putea 
menține în primul eșalon.

în seria a ii-a. Aluminiu Sla
tina domină întrecerea eu auto
ritate. ea fiind singura formație 
care n-a cedat nici un punct ad
versarelor. Pentru celelalte 
locuri fruntașe candidează Mus
celul Cîmpulung, Rapid Bucu
rești și, spre meritul ei. tînăra 
echipă Construcția București. în 
evident regres fată de alte edi
ții. CSM Reșița face parte

rîndul formațiilor care luptă 
pentru evitarea retrogradăriil a- 
lături de Metalurgistul Băilești 
șl Minerul Motru.

O luptă mal strînsă se anun
ță In seria a IH-a, Primele cla
sate. ca și cele care vor retro
grada vor fi stabilite numai după 
încheierea returului. Opțiuni pen
tru calificare au luat LC Dacia 
Pitești și Progresul București. In 
mod surprinzător. In acest an 
Metalul București, este în lupta 
pentru evitarea ultimelor locuri.

Cu o lnfrîngere in fața suceve
nilor. multipla campioană, Dina
mo, se află în acest moment pe 
locul 2 în seria a IV-a! O altă 
candidată la calificare. Metalul 
Rădăuți. în mod surprinzător, 
secția care a dat multi sportivi 
loturilor naționale, Dunărea Ga
lați, se află acum în lupta pen
tru menținerea In Divizia A, 
alături de CS Botoșani și Ceah
lăul.

M. TR.
După aproape o lună de pau

ză. duminică se reiau Întrecerile 
Diviziei A de lupte greco-roma- 
ne, programul primei etape a 
returului competiției fiind ur
mătorul : Ia BAIA MARE: C.F.R.

Timișoara — Steaua — SIMARED 
Bala Mare ; la arad : Metalul 
IURT Lugoj — Hidrotehnica CNA 
Șiret — C.S. Arad; la TG. MU
REȘ : Bihoreancă Marghita — 
ASA Cluj-Napoca — Crișul Ora
dea — Electromures Tg. Mureș ; 
la SLATINA : CȘM Craiova — 
Cimentul Tg. Jiu — Aluminiu 
Slatina ; la BUCUREȘTI : C.S.M. 
Reșița — Metalurgistul Băilești — 
Rapid București ; la CRAIOVA : 
Construcția București — Muscelul 
Cîmpulung — Minerul Motru — 
Electroputere Craiova ; la 
TEȘTI: Progresul București
ASA Buzău — Dacia Pitești ; la 
TULCEA : Farul Cșnstanța — 
IMU Medgidia — Delta Tulcea ; 
la BUZĂU : Metalul București — 
Carpati Sinaia — Prahova Plo
iești — Industria Sirmel Buzău ; 
la BOTOȘANI: Rulmentul Sucea
va — Turbomecanica București — 
CS Botoșani ; la BRAȘOV : Pro
gresul Brăila — Steagul 
Brașov — Dinamo 
GALAȚI : Ceahlăul
— Metalul Rădăuți
— Dunărea Galați.

Iată clasamentele

PI-

Roșu
București; la 
Piatra. Neamț 
— SC Bacău

___ _____ _____  la încheierea 
primei părți a campionatului.

ISERIA

Ion Galea, piloții planoriști, Ionel 
Tură, Dumitru Munteanu, Vasile

1. Steaua
2. Crișul Ord.
3. Hidrot. Șiret
4. ASA Cj.-Nap.
6. CS Arad
6. SIMARED B.M.
7. Met. IURT Lugoj
8. CFR Timișoara 

Electrom. Tg. M. 
Bihor. Marghita

SERIA a 
Alum. Slatina 
Muscelul C-Iung 
Rapid Buc. 
Construcția Buc. 
Cimentul Tg. “ 
CSM-IUGTC 
Electro. Cv. 
CSM Reșița 
Minerul Motru 
Metalurg. Băilești

9 7 2 0 
0 « 0 
0 5 1
9 5 1
9.5 1 
9 4 1
9 3 2
9 2 3

1
0

Jiu 
Cv.

9 2
9 0 

n-a
9 9
9
9
9
9
9
9
9 2 1

2
1

6
5
4
3
3
2

0 
2
2
2
3
2
3

3
3
3
3
4
4
4
6
9

0
1
2
3
3
4
4
6
6
7

62
55
53
50
45
41
44
42 18
37 16
18 9

32
27
25
25
25
22
20

Planorismul este un sport de echipă, Iar imaginea surprinsă cu 
citeva zile in urmă pe cimpul de zbor de la Sinpetru-Brașov 
vorbește de la sine. Sub conducerea comandantului de aeroclub 

Munteanu, Elena Coțovanu, Gh. 
Dima, Adrian Ionaișcu, Mie

rea Irimie, Marcel Iordache pre
gătesc un planor I.S. 29 D2 pen
tru un nou start.

Foto : O. PAȘENCO

LC Dacia Pitești 
Progresul Buc. 
Farul Constanta 
IMU Medgidia 
ASA Buzău 
Ind. Strmel Buzău 
Delta Tulcea 
Metalul Buc. 
Prahova Ploiești 
Carpati Sinaia 

SERIA a Tt 
Rulmentul Suceava 
Dinamo București 
Metalul Rădăuți 
Turbomec. Buc. 
SC Bacău 
Progresul Brăila 
Steagul Roșu Bv. 
Dunărea Galați 
CS Botoșani 
Ceahlăul P. N.

7
7
5
5
3
3
2
1
2
1

1
1
2
2
2
2
3
5
0
0
0 
0 
2
1
3
1
2 
2
1 
0

51 
71 
53 
39
44

EXPUNERE
A stă zi, 30 mal, de la 

orele 12. tn sala din str. 
Povernei nr. 8, ta organi
zarea Consiliului munici
pal București pentru edu
cație fizică șl sport, cu 
sprijinul Cabinetului mu
nicipal pentru activitate 
ideologică si polltico-edu- 
eatlvă. va avea loc o 
expunere privind POLI
TICA PARTIDULUI CO
MUNIST roman de 
DEZVOLTARE A SCHIM
BURILOR ECONOMICE, A 
COOPERĂRII ȘI COLABO
RĂRII INTERNATIONALE.

Participă sportivi frun
tași, antrenori, activiști ai 
mișcării sportive bucu- 
restene.

sj

DIVIZIA B DE
Partidele din cadrul Diviziei B 

— tineret se apropie de sfîrșit. 
Duminică s-au disputat meciurile 
din cadrul antepenultimei etape, 
lată cîteva dintre principalele re
zultate.

Seria I : I.O.R. — R.C. Grivița 
Roșie H 12—26, Vulcan Buc. — 
Gloria Buc. 26—98, A.S.E. — Spor
tul Studențesc-Constructll n 
38—12, Aeronautica Buc. — Ener
gia Buc. 4—0. In clasament con
duce Gloria cu 27 p, urmată de 
Energia 23 p șl Știința Buc. 19 p.

Seria a Il-a > Petrochimistul 
Pitești — ElectropiMcre Craiova

31
31
26
26
20
20
18
17
15
12
33
33
29
22
21

1
1
1
4
3
5 35 19
5 36 17
5 41 17
6 38 16
8 34 12

Conform regulamentului FJl.L., 
la Întocmirea clasamentelor nu 
se iau tn considerație meciurile 
individuale pierdute.

norii lor, clubul universitar și 
conducerea secției, pe toți oei 
care au contribuit la obținerea 
frumoaselor performanțe ' din 
acest an.

Intr-o ediție de campionat in 
care învingătoarea își dispută 
titlul făiră a avea concurență 
cu două-trei etape înainte 
de finiș, celelalte competitoare 
intră oarecum în umbră. Desi
gur, Chimia Rm. Vilcea, Rapid 
(surpriza plăcută nr. 1 a aces
tei ediții). Hidrotehnica și 
TEROM s-au străduit să se 
desprindă de urmăritoarele gru
pei valorice secunde (unde s-a 
dat o acerbă luptă pentru evi
tarea retrogradării), motiv pen
tru care le-am și menționat în 
ordinea clasamentului final.

Considerăm însă că, odată în
cheiat campionatul, activitatea 
nu trebuie să se întrerupă. La 
sfîrșitul acestui an, reprezen
tativa feminină de handbal a 
României se va afla la startul 
Campionatului Mondial — gru
pa A (Olanda), unde se va da 
bătălia pentru calificarea la 
J.O. din 1988. Privind prin pris
ma C.M., sîntem obligați să ne 
punem întrebarea : care a fost 
contribuția cluburilor în aceas
tă ediție a Campionatului Na
țional Ia constituirea echipei 
țării noastre 7 Răspunsul nu 
poate fi pe de-a-ntregul mul
țumitor, chiar dacă luăm în 
considerație faptul că aceleași 
cluburi, aceiași antrenori care 
și Ia edițiile anterioare ale 
campionatelor mondiale și-au 
adus contribuția Ia formarea 
sportivelor de înaltă perfor
mantă s-au achitat si acum de 
onoranta obligație. Cu alte cu
viințe Știința Bacău, în primul 
rînd (Mariana Tîrcă, Filofteia 
Danilof, Elena Nițoiu, Laurica

POLI. TIMIȘOARA - CONSTR.
TIMIȘOARA, 29 (prin telefon). 

Desfășurată In devans. partida 
dintre POLITEHNICA TIMIȘOA
RA șl CONSTRUCTORUL ORA
DEA, contînd pentru ultima 
etapă a campionatului Divizionar., 
A de handbal masculin, s-a în
cheiat cu scorul de 34—34 (18—15). 
Spectatorii prezent! în Sala O- 
limpia au asistat la un joc plă
cut. în care ambele echipe 
fost preocupate mal mult
înscrierea golurilor decît de jo
cul obstructionist om la om. An
trenorul timișorean Constantin 
Jude a trimis în teren șl de da
ta aceasta jucători de perspecti
vă. care l-au secondat bine pe 
consacratul Alexandru FolKer, 
joi după-amlază In vervă deose
bită. el Înscriind 21 de goluri (!). 
Pentru studențl au mal punctat:

au 
de

ACTUALITATEA
• Participînd, In afară de 

concurs, Ia o competiție de ju
niori la Poiana Brașov, record
manul național la săritura în 
înălțime, Sorin Matei a obți
nut rezultatul de 2,30 m.
• La sfîrșitul acestei săptă- 

mlni slnt programate întreceri 
în cadrul etapei zonale a Cam
pionatelor republicane ale ju
niorilor I. Cu această ocazie 
se vor desfășura concursuri la 
Craiova, Constanța, Brăila 
București.

• Cu prilejul zonei de 
niori I, de pe Stadionul 
August" din Capitală lși 
face debutul, în acest sezon, 
Maricica Puică. Ea va concura 
în proba de 1000 m, în care 
va încerca să-șl îmbunătățească 
recordul național care este de 
2:35,7 (Poiana Brașov, 1 iunie 
1984). Tot cu această împre
jurare, echipa clubului bucu- 
reștean Olimpia va încerca 
să-si aproprie recordul la pro
ba feminină de ștafetă 4X800 
m (8:46,0 Viitorul Vaslui, la 
Iași, 19 mal 1985).

5i

ju-
„23
va

RUGBY SE APROPIE DE FINAL
34—6, Dunărea Giurgiu — Rulmen
tul Alexandria 19—10, Chimia Tr. 
Măgurele — Tablierul Pitești
10—10. In clasament : 1. Petrochi
mistul 56 p, 2. Dunărea 50 p,
3. I.O.B. Balș 48 p.

Seria a III-a • I.M.U. Medgi
dia — Constructorul Constanța 
0—12. Callatis Mangalia — I.T. 
Constanța 3—32, Automobilul Mă- 
cin — Chimia Năvodari 6—4, 
C.F.R. Constanța — Pescărușul 
Tulcea 6—6. Th clasament : 1.
Constructorul 48 p, 2. C.F.R. 47 p, 
3. Chimia Năvodari 38 p.

Seria a IV-a : Utilajul Știința

Petroșani — Carpați Mîrșa 9—6„ 
Metalurgistul Cugir — Universi
tatea U Timișoara 4—0, I.A.M.T. 
Oradea — C.F.R. Brașov 26—0 
(17—0). în clasament : 1. I.A.M.T. 
49 p, 2. Metalurgistul 47 p, 3. 
Dacii I.P.A. Sibiu “

Seria a V-a : 
Botoșani — Rapid 
Politehnica n Iași 
eucl 22—3, Chimia 
mia Bacău 96—3 . . 
ment : 1. Chimia Brăila 35 p, 
Automobilul Galați 34 p, 3—4. 
U.R.A. Tecuci șl Eleotrocontact 
cite 32 p.

46 p.
Electrocontact
Suceava 18—3, 
— U.R.A. Te- 
Brăila — Chi
ti). în dasa- _ ... — 2

Lunca, Georgeta Cervenciuc. 
Ioana Vasilca), apoi Rulmentul 
Brașov și Chimistul Rm. Vîl- 
oea au avut si vor avea o con
tribuție majoră la formarea 
reprezentativei tării. Aceste u- 
nităti de performantă sint ur
mate, într-o ordine descrescîn- 
dă a numărului de „selecționa- 
bile“, de TEROM, Mureșul Tg. 
Mureș (locul I în grupa 7—12) 
și Hidrotehnica Constanța.

Dacă la un moment dat 
considerată pierdută pentru 
prezentativă. datorită unor 
terese mărunte, meschine,
nara Liliana Bloju (Chimistul) 
a fost realmente recuperată. 
Meritul revine în aceeași mă
sură antrenorului de club loan 
Gerhard, dar și lui Eugen 
Bartha și Pompiliu Simion 
care au... îndrăznit să nu se 
dispenseze de ea la echipa na
țională, deși timp de aproape 
doi ani Liliana Bloju a figu
rat doar cu numele in forma
ția vîlceană. Dintre tinerele 
care au mai confirmat că pot 
intra în componența lotului re
prezentativ lărgit : Simona Ma
nea (Hidrotehnica). Estera 
Laszlo (Mureșul IMATEX Tg. 
Mureș), Lidia Butnărașu (Știin
ța Bacău), Anca Pestrițu (Chi
mistul). Ar mai fi. in sfîrșit, 
de notat că o jucătoare ca 
Zoranca Ghcorghe-Ștefanovici 
(AEM Timișoara, divizionară B) 
este în situația să nu mai poa
tă fi folosită in echipa națio
nală, întrucît statutul de com
ponentă a unei formații din e- 
șalonul valoric secund i-a im
pus să joace un întreg sezo-n 
pe terenuri de bitum și nu în 
săli acoperite, ca toate cele
lalte colege din Divizia A.

Ion GAVRIIESCU

ORADEA 34 34, LA MASCULIN
Dobrescu 4. Bobocea 2. Gali 2, 
J. Nagy 2, Urs 1, Caba 1 și Banu 
1 : pentru orădeni au înscris : 
Kapornay 12. Porumb 6. Crista- 
che 5, Rusz 4, Mîrza 3, Tudor 2, 
Vranău 1. Bertl 1. Partida a 
fost condusă de sibienii__D._Dor- 
dea șl A. Kenzel.
coresp.).

a In Sala Dacia din Buzău s-a 
desfășurat partida 
națională dintre A.S.A. Buzău șl 
A.S.K. vorwărts Frankfurt/Oder 
(R.D. Germană). La caoătul 
unul joc echilibrat, meciul s-a 
încheiat cu scorul de 26—25 (12— 
13) În favoarea handbaliștilor 
oaspeți. Cel mai eficace dintre 
handballștii buzoienl au fost 
Spiridon 12. Saramet șl Vărgălul 
cfte 3. respectiv Bleltz 6. (I.
VARGALUi — coresp.).

(C. CREȚU —

amicală inter-

LA ATLETISM
• La Mamaia s-a desfășurat 

ediția a V-a a Crosului Lito
ralului (7,5 km dintre care 
2 km au fost pe... plajă), re
zervat atleților veterani. Au 
luat parte peste 60 de aler
gători din Arad, Bala Mare, 
Brașov, București, Galați, Gă
iești, Constanța. Fruntași ai 
diferitelor categorii au fost : 
la femei: Maria Boicu (Buc.); 
la bărbați: cat. 70—74: B. Szurd 
(Brașov), cat. 65—69: N. Soare 
(Galați). - — —
covici (Baia 
A. Mocanu 
I. Hecsko 
45—49: Gh. 
cat. 40—44 ;
N. SCRIOȘTEANU-coresp.

cat. 60—64 : F. Mos - 
Mare), cat. 55—59: 
(Buc.), cat. 50—54: 
(Baia Mare), cat.

Stieleru (Buc.), 
Em. Arsenie (Bv.).

După o întrci 
o lună — peni 
participarea la 
Întrecerile cam; 
A de popice, m 
etapa a 17-a, 
confruntare
definitivarea el 
fiind că primei 
flecare serie vo 
neul final pe 
campioanelor p 
lirea ierarhiei : 
toarelor locurile 
serie, care vo 
competiția divi 

înaintea etape 
ția în fruntea ș 
telor se prezir 
NIN — seria 
București 24 p 
rite in deplasar 
rești 22 p 
București * 
București 
București 
Constanța
1. Voința
2. Electromures 
(19416), 3. Hid: 
22 p (16389), 4. 
(19165)... 8. Vo 
(18492), 9. U.T. 
10. Voința Ci 
MASCULIN — 
ria București 
C.F.R. Constan 
Olimpia Bura

_ (1£22 p 
20 p 
6 P2 p ( 
Tg. I

„POZIȚI
(Urmare

• „Cum se ( 
deri surprinzi: 
selecția s-a f: 
tate cu ștacl 
schimb, in ull 
gătirilor, mai 
bili au venit 
tromure*» Tg, 
București, Cfc 
etc.) cu o cai 
adaptare a oi 
efort crescu* 
prinderi gr 
învefi, mai 
dezveli în seu 
munc de Ia 1 
arena Voința
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I
IOS!

A împlini 
maistru su 
activ peste 
1974, la Kj 
competiții, 
bogat palm 
echipa, la 
glint și 2 d 
cucerit în

<A\\\\\\\\\\\\\\\\W

a corespuns 
tivelor unor 
tive, începîm 
lor, calitatea 
lolor și tern 
narea aparat! 
tru ridic' 
situație 
propicrea pl< 
conducerea 
nemanifestîni 
repetatele ii 
remedierea c 
co-materiale 
program pri< 
prezentallve. 
multă fermii 
derației". • 
Biroul Feder 
rii normelor 
struire 7“ • 
telor antreni 
a medicului 
deral a anali 
vale de tim 
ționabililor i 
naționale de 
lor de săr 
ivite de Ia 
Din păcate, 
părut șt citi
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UNDE-I FORFEC1
In copilăria mea exista un 

joc care se chema : „Unde-i 
forfecuța ?...“ Era un loc de 
perspicacitate, în care copiii — 
fetite șl băieți — roată în 
jurul celui căzut Ia sorți, tre
ceau repede din mină In mină 
un obiect, tncerclnd să Înșele 
vigilența celui ce căuta... for- 
fecuta.

— Unde-l forfecuța t
— Du-te la veclnlca !...
SI, uite așa, cel de la mij

loc Întreba mereu si mereu 
era pasat de la unul la altul, 
dacă 
te — nu observa 
treCut obiectul cu

Mi-a tost dat să 
acesta, partenerii 
ca șl mine, copil, 
„zonei" din Județul Brasov a 
Campionatului National de 
oină — juniori. Informîndu- 
ne, ca de obicei, am ajuns la 
Codlea (plecînd cu noaptea 
ta cap din București), cu a-

lipsit de perspicaclta- 
la cine a 
pricina.
joc... jocul 
nemaifiind, 
cu prilejul

proape o c 
mul meci 
cipante. Pe 
La sediul 
Orășenesc - 
întn -u tîrz 
mvna-t, cu 
Brasov, un 
te ne terei 
trial Tractoi 
greu o „oca: 
feibuz am tă 
dar la... f< 
nu-i. Un an 
terenul Lie 
1 (energetic

Din nou 
l-am întîln 
Tudorancea 
care, ca si 
la „vecinie: 
orașul în 
scăpasem ; 
luat-o pe 
de drum. 
liceuL. ca s 
unde. în £



\u Întrecerile

11 DE POPICE
4. Rulmentul Brașov 18 p (40152)... 
9. Constructorul Galați 13 p 
(39780), 10. Laromet București 10 p 
(39544) ; seria Nord ; 1. Electro- 
mureș Tg. Mureș 24 p (41585), 2. 
Aurul Baia Mare 24 p (41265), 3. 
Chimica TîrnâVeni 16 p (39299), 
4. Victoria Timișoara 16 p (35045), 
... 9. Tehnoutilaj OdorMei 12 p
(44714), 10. Metalul Hunedoara
12 p (39863).

Dintre partidele de mîine se 
detașează : Petrolul Băicoi — 
Gloria București, Voința Bucu
rești — Rapid București, U. T. 
Arad — Voința Oradea, Voința 
Timișoara — Voința Tg. Mureș
— la feminin ; Gloria București
— C.F.R. Constanța, Chimpex
Constanța — Rulmentul Brașov, 
Metalul Hunedoara — Constructo
rul Tg. Mureș și Tehnoutilaj O- 
dorhei — Unio Satu Mare — la 
masculin. '

41 Turneele finale ale Campio
natului republican de juniori și 
junioare (echipe) — la care parti
cipă primele șase clasate — vor 
avea loc în zilele de 2 și 3 Iunie 
la Cîmpina (fetele) și Ploiești 
(băieții).

® Duminică la București, Ro
man, Ploiești, Sinaia, Focșani și 
Brașov au loc jocuri importante 
din etapa semifinală a campiona
tului de calificare pentru Di
vizia A.

■■'.■U-J.. . ... ...

I MAI MULTĂ AILNIir
| «EPREZENTĂRI1 ÎN CUPA BALCANICĂ!

SE OBȚIN GREU“
vedetism. Cu dublul campion 
mondial, Iuliu Bice, care nu se 
afla la prima abatere, s-a pro
cedat cu fermitate și... a ră
mas acasă. în restul cazurilor 
s-a folosit metoda convingerii, 
cei in culpă neavînd de ales 
decât respectarea planurilor de 
antrenament stabilite. Acum, Ia 
ora bilanțului, sintem convinși 
că se impun o mai temeinică 
muncă educativă la toate ni
velele, întărirea ordinei și dis
ciplinei, aefiune pentru care 
vom întocmi programe spe
ciale". • „Alta măsuri 7“ 
® „Deoarece nu dispunem încă 
de un corp corespunzător de 
cadre tehnice, unii antrenori a-

LÎBLU MEDALIAT '86
g

19®6, arc 1,72 m, 71 kg, este 
Rulmen.tul din Btraș-ov. Are la 
ițioinale. A debutat la C.M. în

apoi la toate edițiile marii 
1 a reușit să realizeze cei mai 
opicar român pînă acum (cu 
: 8 medafld'i de auir, 8 de ar- 
irim titlu de campion al lumii
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Așadar, nici una dintre cele 
două echipe românești. Gloria 
Buzău și A.S.A. Tg. Mureș, ca
re au susținut miercuri, pe pro
priile terenuri. partidele retur 
din finalele grupelor prelimi
nare ale Cupei Balcanice inter- 
cluburi, nu a reușit să se cali
fice în ultimul act al competi
ției. Deși această performantă 
nu era peste puterile lor, chiar 
dacă ambele porneau cu han
dicapul înfrângerilor suferite în 
primele meciuri, din deplasare 
(Gloria 1—3 cu Panionios la 
Atena și A.S.A. 1—4 cu Hera- 
klis la Salonic).

Prin prisma acestor scoruri, 
mai aproape de reușită părea a 
fi echipa din Buzău, căreia îi 
era necesară o victorie cu 2—0 
pentru a accede în finala între
cerii. Dar Gloria, spre decep
ția generală, nu numai că a ra
tat această posibilitate.' de cali
ficare, insă n-a putut obține 
nici măcar o revanșă de pal
mares după eșecul din tur. Și 
n-a putut-o obține deoarece a 
evoluat sub așteptări șî sub po
sibilitățile ei cunoscute. Poate 
că u.na din cauze a- constituit-o 
și subestimarea adversarului, 
car© a făcut loc părerii că rea
lizarea unui scor de 2—0 nu va 
fi o problemă chiar atât de 
grea pe propriul teren. Doar 
așa ne putem explica faptul că 
„unsprezecele" antrenat de Gh. 
Constantin și. Fl. Dumitrescu 
n-a început jocul de miercuri 
în forță, așa cum fac de obicei 
cam toate echipele care au de 
recuperat un scor nefavorabil, 
crezînd probabil că cele două 
goluri vizate vor cădea ele, ori
cum, pînă la urmă. De fapt, 
primul sfert de oră a reprezen
tat partea cea mai puțin reu
șită din evoluția formației bu- 
zoiene. După acest debut necotn- 
vingător, gazdele au început să 
forțeze în atac, dar — așa' cum 
am subliniat și în cronica me
ciului — acțiunile lor ofensive 
au eșuat de regulă în fața ca
reului advers, iar atunci când 
au fost create breșe în apăra
rea oaspeților, finalizarea a lă
sat mult de dorit (mai ales în 
finalul partidei, când buzoiemii 
au ratat din. cele mai favorabile 
poziții). Să mal spunem, to
tuși, că în min. 72 Tică a reu
șit să introducă mingea în pla
să, însă arbitrul bulgar V. Ton- 
eev nu a validat golul, apre
ciind că portarul echipei oaspe

a fost faultat în faza respec
tivă.

Spre deosebire de Gloria Bu
zău, A.S.A. Tg. Mureș a izbutit 
să-și învingă partenera de în
trecere cu 4—2. O victorie fru
moasă desigur, dar care nu i-a 
fost de folos în obținerea cali
ficării, rătnînind doar cu va
loare de palmares.

Dacă nici Gloria, nici A.S.A. 
nu s-au putut califica în finala 
competiției, o explicație comună 
ar fi — credem — aceea că 
ambele nu s-au aflat miercuri 
în plenitudinea potențialului 
lor. In final de sezon competi
tions], cînd sînt în principal 
preocupate și angajate în bă
tălia pentru evitarea retrogra
dării, ele resimt — mai mult 
ca alte colege de campionat — 
oboseala fizică, dar mai ales 
psihică de pe urma programu
lui încărcat din ultima vreme. 
Cel puțin formația buzoiană — 
după cum însuși antrenorul Gh. 
Constantin recunoștea —, care 
are o medie de vîrstă ceva mai 
ridicată, face se pare mai greu 
față ritmului de joc duminică 
— miercuri — duminică (sau 
sîmibătă). De altfel, conducăto
rul tehnic al buzoienilor ne 
spunea că programarea meciu
rilor din Cupa Balcanică în a- 
ceastă perioadă atît de densă 
n-a fost prea potrivită.

Sigur că acest dublu eșec în 
Cupa Balcanică nu poate decît 
să nemulțumească, mai ales că 
el s-a produs după o atît de 
superbă performanță — apro
piată în timp — realizată de e- 
chipa noastră campioană prin 
câștigarea oelui mai important 
trofeu al cluburilor de pe con
tinent, care a adus un mare 
prestigiu fotbalului, sportului 
românesc. El va trebui analizat 
cu exigența necesară, deoarece 
Cupa Balcanică este o competi
ție tradițională, care angajează, 
de asemenea, prestigiul fotba
lului nostru și care nu poate fi 
pusă pe un plan secundar al 
interesului, cum s-a întâmplat 
de atâtea orj pînă în prezent. 
Este de datoria federației, ca 
șl a cluburilor în cauză, care își 
vor câștiga dreptul de partici
pare la viitoarea ediție, să pri
vească cu toată atenția și răs
punderea jocurile din această 
competiție, evitindu-se aseme
nea neplăcute situații ca aceea 
de acum.

Constantin FIRĂNESCU

Sprint final și în Divizia B

FLACĂRA AUTOMECANICA MORENI —
ÎNCĂ UN PAS SPRE... A

în tentativa lor de promo
vare (Flacăra Automecanica Mo- 
reni) sau de revenire (Progre- 
sul-Vulcan București) pe pri
ma scenă fotbalistică a tării, 
confruntarea de miercuri, de 
la Moreni, din cadrul Diviziei 
B — seria a Il-a, s-a încheiat 
cu victoria muncită și absolut 
meritată a liderului seriei 
(scor: 3—1). în ciuda unei căl
duri caniculare și a concuren
ței cu partida televizată (eter
nul derby Dinamo — Steaua), 
aproximativ 4000 de spectatori 
au umplut micuțul dar coche
tul stadion din localitate, pen
tru a urmări acest meci-cheie 
în care se întîlneau ocupantele 
locurilor 1 și 3. Partida a fost 
plăcută, interesantă, cu multe 
momente de fotbal bun. Gaz
dele, deși lipsite de aportul 
unuia din cei mai buni jucă
tori, Mateescu, suspendat pen
tru cumul de cartonașe gal
bene, au fost „vioara întîi“. 
Ele au dorit cu o mai mare 
ardoare victoria, atît pentru a 
șterge impresia neplăcută lă
sată prin semieșecul din etapa 
trecută, cînd au remizat în 
fieful propriu: 0—0 cu IMASA 
Sf. Gheorghe, cît, mai ales, 
pentru a împlini visul de o 
viată — promovarea în Divi
zia A. Prin această victorie 
(au înscris: omniprezentul Ște- 
fănescu — în min. 17 — un

vîrf percutant, cu mare apetit 
de gol, el fiind golgeterul e- 
chipei și al seriei; Stoiciu, în 
min. 63 șl Pană, min. 77 — 
gol senzațional, șut sub trans
versală din afara careului 
mare, respectiv, FI. Grigore, 
min. 87), echipa Flacăra Auto- 
mecanica Moreni (pregătită de 
tandemul Tr. Ivănescu — N. 
Toma) a mai făcut un pas 
mare spre primul eșalon al 
fotbalului nostru. De partea 
cealaltă, Progresul-Vulcan
București (avînd la timonă 
cuplul P. Popescu — M. Mora- 
ru) a evoluat multă vreme la 
nivelul partenerei de întrecere, 
adică bine, într-un deplin spi
rit de fair-play (nu s-a dat 
nici un cartonaș galben) con
tribuind Ia reușita unul fru- 
mos spectacol fotbalistic. Ar- ■ 
bitrul Ștefan Rotărescu (Iași) 
a condus bine formațiile :

FLACĂRA : Nedea — S. Pre
da, Scurtescu, Nistor (min. 75 
I. Moldovan), Badea — Năsta- 
se, Nicolae, Ștefănescu — Stoi
ciu, Marcu, Pană (min. 78 Co
jocarii).

PROGRESUL: Bîzoianu — 
Popescu, Marinescu, Purdea, 
Radu (min. 70 Stoica) — Ene, 
Bolborea, Cr. Niță — Petrescu 
(min. 70 Meszaroș) FI. Grigo
re, Livciuc.

Aurel PĂPĂDIE
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• BILETELE PENTRU MECIUL 

DINAMO — SPORTUL STUDEN
ȚESC se pun In vinzare astăzi, 
Ia orele 16, la casele de bilete 
ale stadioanelor „Dinamo" și „23 
August". Jocul va avea loc inli
ne, pe stadionul „Dinamo șl 
la el sînt valabile numai 
legitimațiile abonament elibe
rate de CJN.E.FJS. In ziua meciu
lui, la stadionul Dinamo nu se 
vor vinde bilete.
• PLENARA ANTRENORILOR

BUCUREȘTENI. Luni 2'iunie, la 
ora 16.30, în sala I.S.B. din str. 
Berzei va avea loc plenara an
trenorilor de fotbal din Bucu
rești și Sectorul Agricol Ilfov. 
Cu acest prilej, lector univ. Ion 
Motroc, de la I.E.F.S., va face o 
expunere pe tema : „Corelația 
dintre componentele antrenamen
tului sportiv in fotbalul de per
formanță". Prezența antrenorilor 
si instructorilor echipelor, de 
toate categoriile, este obligatorie.

1 MECIUL AMICAL ROMÂNIA - NORVEGIA
jungind peste noapte chiar la I 
echipe de divizie, vom orga- ■ 
niza Ia sfirșitul lunii iunie un 
curs pentru creșterea cunoștin- I 
(clor profesionale, lecțiile res- I 
pective avînd la bază învăță- 1 
mintele desprinse la ultimele 
campionate mondiale. De ase- I 
menea, vom stabili o linie me- | 
todolog1—î unică, de natură să 
schimbe concepția multor spor- ■ 
tivi și antrenori în procesul de I 
instruire. Nu vrem să facem I 
din popicari aticii sau haltero
fili, dar ei vor executa de a- I 
cum înainte mai multe exerci- I 
Iii pentru pregătirea fizică ge- * 
nerală șl specifică. Se simte ne
voia unui Colegiu Central de I 
Antrenori mai activ, fapt pen- I 
tru care vom atrage în acest 
important organism al federa- | 
(iei oameni cu experiență, I 
competentă si tragere de ini- ■ 
mă pentru această muncă. Mai 
sînt multe de pus Ia punct, I 
multe lucruri mai trebuie re- | 
tușate. Pozițiile înalte se ob
țin greu, dar se păstrează si ■ 
■nai greu", a conchis interlocu- I 
torul. 1

(Urmare din pag. 1)

a fost convocat următorul Iot 
de 19 jucători i

Portari: Lung, Morarii, Du- 
cadam

Fundași: lovan, Bumbescu, 
Movilă, Belodedici, Nlcolae, 
Ungureanu

Mijlocași: Mateuț, Ballni,
Stoica, Kednic, B313nl, Klein 

înaintași: Lăcătuș, Cămăta- 
ru, Pițurcă, Hagi

★
In ziua de 3 iunie, ca o a- 

vanpremieră la meciul Româ
nia — Norvegia, se vor Intîl- 
nî, lâ Ploiești, formațiile de 
tineret ale celor două țări. în 
vederea acestei partide, au 
fost convocați următorii jucă
tori :

Portari: Prunea, Zlotea
Fundași: Pologea, Cioroianu, 

Săndoi (Univ. Craiova), Stroia, 
Mihali, Pojar, Topolinschi

Mijlocași: Sabou („Poli0
Tim.), Gh. Popescu, Badea, O-

loșutean, D. Sa va, Pistol, Cris-

înaintași: Țâră, Nuță, Lazăr 
(F.C. Bihor), Jercălău, Gabor.

Cristea și Gabor, care sînt 
și In vederea Lotului mare, au 
fost convocați la Lotul de ti
neret, în cadrul căruia pot e- 
volua doi jucători eu depășire 
de vîrstă.

★
Așteptăm două meciuri in 

care ambele loturi să joace 
la cea mal bună valoare, ast
fel Incit echipele națională și 
de tineret să cuprindă efectiv 
tot ce are mai bun fotbalul 
românesc.

Startul de la 3 și 4 iunie, 
după frămîntatul și atît de 
rodnicul sezon de primăvară, 
este mai mult decît o dublă 
Intîlnire amicală. Este, poate. 
Începutul unui nou ciclu șl 
jucătorii nu trebuie să piardă 
prilejul de a demonstra eâ 
sînt gata să se dăruiască cu
lorilor tricolore.

Boloni (in dreapta) ți Rednic (la balon), doi „tricolori" de nădejde 
ieri ți mîine. Foto : A. D. NEAGU

d căutați. Nu Începuseră 
ca jocurile, organizatorii fl- 
d — de Înțeles — In „pană" 

5 arbitri. Mal puțin price- 
41 la jocul ca forfecuta, 
spectivii se rătăciseră de-a 
nelea.
Să adăugăm că terenul era 
tal impropriu, cu praf tn 
ljloc și în rest eu iarbă 
altă, în care mingea tre- 
ila căutată cu... clini poll- 
jtl.
O fi fost ea „zonă* de ju- 
orl, dar cei răspunzători 
•ea au procedat... eopilăreș- 
. în practică, fiindcă pe la 
dinte folosesc neapărat — 
ăturl de cuvtntul oină — 
nare grijă*... „jocul nos- 
u“..„ „o atentle deosebită 
■zvoltării"...

Troian 1OANIȚESCU
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ADMINISTRAȚIA DE STAT IOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
s NUMAI ASTĂZI ȘI MÎINE 

vă mal puteți procura bilete la 
TRAGEREA LOTO 2 de DUMI
NICĂ 1 IUNIE a.c. Pentru a vă 
spori șansele, participat! CU cit 
mal multe bilete 1
• Tragerea obișnuită LOTO de 

ASTĂZI, vineri 30 mal, va avea 
loc în sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, la ora ÎS,50. 
Transmisia desfășurării tragerii 
se va face Ia radio, pe progra
mul I, Ia ora 16,15. Numerele ex
trase vor fi radiodifuzate, de ase
menea, Ia ora 23, pe programul I 
șl — în reluare — sîmbătă, 31 
mal, la ora 8,55, pe același pro
gram. După efectuarea tragerii, 
va rula filmul artistic „Avertis
mentul*. Intrarea liberă.
• Pentru săptămlna viitoare, 

înscrieti-vă pe agenda dv. și 
TRAGEREA MARILOR CIȘTT- 
GURI LA PRONOEXPRES, care 
va avea loc miercuri, 4 iunie. Se 
efectuează 3 extrageri ta 2 faze, 
cu un total de 18 numere. Iubi
torii acestei formule pot avea nu
meroase satisfacții, datorită cîș- 
tlgurilor care se atribuie: auto
turisme „Dacia 1300“, sume de

bani de valori variabile $1 fixe, 
precum șl excursii ta RJ>. Un
gară. Variantele de 25 lei pot 
obține cîștiguri cumulate. Ia am
bele faze ale tragerii. De men
ționat că a Început deja vînza- 
rea biletelor, ultima zi de parti
cipare fiind marți, 3 Iunie 1986. 
Pentru a beneficia din plin de 
avantajele acestei trageri, parti
cipați cu cit mai multe variantei 
• ClȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 23 MAI 1986. Cat. 
1: 1 variantă 100% — autotu
rism Dacia 1300 (70.000 Iei) și 
3 variante 25% a 17.500 Iei: 
cat. 2: 3,50 variante a 26.963 
lei; cat. 3: 19,75 variante a 
4.778 lei; cat. 4: 30 variante a 
3.146 lei; cat. 5: 186,75 variante 
a 505 lei; cat. 6: 282,50 varian
te a 334 lei; cat. X: 1.733,75 
variante â 100 lei. Report la 
eat 1: 265.987 lei. Autoturismul 
„Dacia 1300“ de la cat. 1 a 
revenit participantului ILIE 
DINU din Trestieni, județul 
Giurgiu.

IN GIULEȘTI, SELECȚIE
CLUBUL RAPID organizea

ză o selecție la fotbal pentru 
copiii născuțl Intre anii 1972— 
1976. selecția are loc la sta
dionul Giuleștl, ta perioada 
2—t iunie, zilnic Intre orele 
•—46 (stmbătă 7 tarile intre 
orele 8—14).

Șl CURSURI DE INIȚIERE
începlnd tot ou dala de 2 

iunie, clubul Rapid organi
zează cursuri de inițiere in 
Înot, pentru băieți șl fete, la 
bazinul Giuleștl. Relații supli
mentare se pot obține la se
diul clubului, telefon 170276.

1OTO2
participați cu cit mai 

multe bilete)

DUMINICA
1 IUNIE 1986

O NOUĂ TRAGERE 
LOTO 2

3 EXTRAGERI a 4 
numere din 75

Participanții au po
sibilitatea obținerii 
unor Importante cîș
tiguri în :
• AUTOTURISME 

„DACIA 1300“

• MARI SUME DE 
BANI

Sîmbătă 31 maî 
1986 este ULTIMA ZI 
DE PARTICIPARE



LUCRĂRILE CELUI DE AL lll-LEA
CONGRES AL ȚĂRĂNIMII

(Urmare din pag. 1)

mecanizarea agriculturii, combi
nate agroindustriale, ai unor 
centrale și unități din industria 
alimentară, reprezentanți ai u- 
nor foruri științifice de specia
litate, institute de cercetare și 
învățăm in t.

Sînt alese, de asemenea, ce
lelalte organe de lucru, delega
ții aprobind, în unanimitate, 
componența Secretariatului și 
a Comisiei pentru redactarea 
hotăririlor congresului.

A fost aprobat, totodată, re
gulamentul de desfășurare a lu
crărilor Congresului.

In „nanimitate, Congresul a 
adoptat următoarea ordine de 
zi :

1. Raport al Consiliului Na
țional al Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Gos
podăririi Apelor cu privire la 
îndeplinirea sarcinilor rezultate 
din planul cincinal 1981—1985 și 
măsurile luate pentru realiza-- 
rea și depășirea planului pe a- 
nul 1986.

2. Dezbaterea sarcinilor ce re
vin agriculturii, industriei ali
mentare și achiziționării pro
duselor agricole, silviculturii și 
gospodăririi apelor din hotări- 
rîlc Congresului al XIII-lea al 
P.C.R., planul unic de dezvol
tare economico-socială a Româ
niei în cincinalul 1986—1990, 
precum și din programele spe
ciale privind :

— îmbunătățirea organizării 
teritoriului, creșterea fertilității 
solurilor și realizarea volumu
lui de lucrări de îmbunătățiri 
funciare prevăzut, în vederea 
obținerii de producții agricole 
mari, sigure și stabile ;

— Creșterea producției de ce
reale șl plante tehnice in pe
rioada 1986—1990 ;

— Dezvoltarea legumiculturii, 
pomiculturii și viticulturii in 
cincinalul 1986—1990 ;

— Sporirea efectivelor și a 
producției animaliere, dezvolta
rea apiculturii, sericiculturii și 
creșterea iepurilor de casă, ri
dicarea potențialului productiv 
al pajiștilor naturale și asigu
rarea furajelor cultivate de că
tre fiecare județ ;

— Dezvoltarea și diversifica
rea producției în unele ramuri 
ale industriei alimentare și mo
dernizarea proceselor tehnolo
gice in vederea mai bunei fo
losiri a resurselor de materii 
prime, reducerii consumurilor 
energetice și îmbunătățirii ca
lității produselor ; dezvoltarea 

• producției de sucuri și răcori
toare pe perioada 1986—1990 ;

— Gospodărirea mai bună a 
fondului forestier, a vegetației 
lemnoase din afara acestuia și 
a pajiștilor naturale, valorifica
rea integrală și superioară a tu
turor resurselor pădurii.

3. Sarcinile ce revin unități
lor agricole socialiste, gospodă
riilor populației șl întreprinde
rilor contractante in realizarea 
ritmică și integrală a sarcinilor 
de livrare a produselor agrico
le Ia fondul de stat și fondul 
de furaje. în înfăptuirea în bune 
conditiuni a programului de au- 
toconducere și autoaproviziona- 
re teritorială.

4. Programul privind utiliza
rea rațională a produselor chi
mice : îngrășăminte, erbicide, 
insecto-fungicide și altor sub
stanțe folosite pentru fertiliza
re. combaterea bolilor și dău
nătorilor. in vederea prevenirii 
efectelor poluante asupra me
diului înconjurător și sănătății 
omului.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM a La Gotzls (Aus

tria), tradiționalul concurs de 
decatlon a lost cîștigat anul a- 
cesta de Guido Kratschmer 
(R.F.G.) cu 8519 p. La Potsdam 
(R.D.G.) la 20 km marș : Rail 
Kowalski 1.20:31, la 50 km 
marș: Ronald Weigel (ambii
R.D.G.) 3.38:17.

BOX a Meci amical la Londra, 
englezul Terry Mash, campion 
european la cat. super-ușoară, l-a 
învins prin ko 7 De americanul 
Ricky Kaiser.

CICLISM a Turul Italiei. Eta
pa a 17-a (Foppolo — Piacenza, 
186 km) a fost decisă la sprin
tul final, victoria revenind lui 
Guido Bontempi în 4.51:53. Si
tuația în clasamentul general este 
aceeași : 1. Vlsentinl 81.56:22, 2. 
Saronni la 1:06, 3. Greg Lemond 
la 2:05. 4. Claudio Corti la 3:24,

Comunist 
Republicii

conducă-

5. Alegerea Consiliului Națio
nal al Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Gos
podăririi Apelor.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
l-a fost adresată, cu deosebit 
respect, rugămintea de a lua 
cuvîntul in cadrul Congresului, 

intimpinat cu cele mai alese 
sentimente de stimă și prețuire, 
a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului ~ 
Român, președintele 
Socialiste România.

Ampla cuvîntare a 
torului partidului și statului a 
fost urmărită cu deosebită aten
ție, cu satisfacție și deplină 
aprobare, fiind subliniată, in re
petate rînduri, cu puternice 
aplauze, urale și ovații. S-a 
scandat, din nou, cu însufle
țire, „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„CeaușCscu și poporul „Sti
ma noastră și mi ndri a, 
Ceaușescu — Români a!“, 
„Ceaușescu — Pace 1“ Partici
pant au exprimat, încă o dată, 
in mod vibrant. simțămintele 
de nemărginită dragoste si re
cunoștință pe care țărănimea, 
toți oamenii muncii de la sate, 
împreună cu întregul popor, le 
poartă secretarului general al 
partidului, președintele Republi
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

★
După pauză, au avut Ioc dez

bateri în plen asupra proble
melor înscrise pe ordinea 
de zi.

Participanții la dezbateri au 
dat cea mai înaltă apreciere 
cuvîntării rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, subliniind 
că orientările și indicațiile cu
prinse în acest document vor 
constitui pentru toți oamenii 
muncii din agricultură, indus
tria alimentară, silvicultură și 
gospodărirea apelor un mobili
zator $1 însuflețitor program de 
acțiune, în vederea ridicării în
tregii activități Ia un nivel su
perior de calitate și eficiență, a 
îndeplinirii tuturor sarcinilor ce 
le revin in acest an și in cin
cinalul 1986—1990.

S-a dat expresie voinței fer
me a lucrătorilor din agricul
tură, industria alimentară, sil
vicultură și gospodărirea ape
lor de a acționa, cu dăruire și 
pricepere, eu spirit revoluțio
nar, pentru înfăptuirea neabă
tută a indicațiilor și orientări
lor date de secretarul general 
al partidului, pentru realizarea 
prevederilor de plan pe 1986 
și pe întregul cincinal, a obiec
tivelor stabilite de Congresul 
al XIII-lea al partidului, spo
rind contribuția acestor impor
tante sectoare ale economiei 
naționale la creșterea bunăstă
rii poporului, Ia dezvoltarea și 
înflorirea continuă a României 
socialiste.

In cursul după-amiezii, po
trivit regulamentului de desfă
șurare a marelui forum al ță
rănimii, au început lucrările 
Congresului al V-lea al Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, Conferinței 
consiliilor oamenilor muncii din 
întreprinderile agricole de stat, 
Conferinței consiliilor oameni
lor muncii din stațiunile pen
tru mecanizarea agriculturii, 
Conferinței consiliilor oameni
lor mnneii din întreprinderile 
industriei alimentare și achizi
ționării produselor agricole. 
Consfătuirii consiliilor oameni- 
,lor muncii din unitățile silvice, 

Lucrările congresului conti
nuă.

5. Francesco Moser la 3:54 etc. 
a A doua etapă a Crletrlu- 
lui Dauphine (Belleville — 
Gueugnon, 185 km) s-a terminat 
cu succesul lui Laurent Fignon 
(5.16:22) care a ciștigat la sprint. 
Timpul său, cu bonificație, este 
5.16:12. In clasamentul general, 
lider este Fignon cu 9.41:43, suc
cedat la 9 s de Bernard șl la 19 
s de Pensec a Turul Aragonului 
(Spania), după desfășurarea a 
două etape conduce elvețianul 
Stephan Joho cu 9.12:37 urmat, 
Ia o sutime, de spaniolul Inaki 
Gaston.

RUGBY a In turneu în Austra
lia. la Stanthorpe: Sei. Queen
sland — Italia 23—25 (9—15).

TENIS a Campionatele Inter
nationale ale Franței, la Roland 
Garros. Bărbați: Forget — 
Muster 6—2, 6—3, 4—6, 7—6, Gtm-

FL. GHEORGHIU ÎNVINGĂTOR
ÎN CIRCUITUL ,rMEPHISTO“

g Confirmînd bunele rezultate 
g din turneele internaționale la 
g care a participat în acest se- 
gzon (Viena, Reykjavik, Lugano, 

New York), marele maestru 
țî român Florin Gheorghiu a ciș- 
^tigat cel de-al doilea turneu 
gdin cadrul circuitului „Mephis- 
g to Grand Prix“, desfășurat la 
g Hamm (R.F.G.). Turneul a reu- 
gnit 66 de participant și s-a 
jă disputat in sistem elvețian, pe 
ă parcursul a 6 runde. Florin 
g Gheorghiu a obținut 5 victorii 
gși o remiză, cu ocupantul locu- 
glui 2 (la Bucholz), maestrul 
gvest-german N. Sehner.
g După cum se știe, marele 
g maestru român a fost cîștigă- 
g torul primei ediții a circuitului 

„Mephisto”, desfășurată anul 
g trecut.

|----------------------------------------------------|La jumătatea meciului de șah România-Polonia 
(echipa noastră iși MAJOREAZA AVANSUL

g Șahistde noastre își majorea- 
gză avansul de scor, în cadra 1 
g întâlnirii internaționale amica □ 
g pe care o susțin la Buziaș cai 
g reprezentativa Poloniei. în a 
î? treia rundă (se joacă „sistem 
g Scheveningen” la sase mese) 
g Elisabeta Polihroniade și Viori- 
g ca Ionescu și-au continuat se- 
g ria victoriilor, cîștigînd La Sy- 
g kora și, respectiv, Erenska. Un

g ziua de ieri a adus modificări 
g importante tn clasamentul Tur- 
g neulul internațional de șah. A- 
g drian Negulescu, învins de so- 
g vleticul Iurl Dohoian, cedează 
g primul loc lui Constantin lo- 
g nescu, învingător asupra lui 
g Liviu Oltean. Urcă și Ovldlu 
g Foișor, care a ciștigat dimineața 
g întrerupta cu Gernot Gauglltz, 
g iar după amiază a mal cules un 
g --------------------
g HAVANA, 29 (Agerpres). — 
gin runda a șasea a turneului 
g internațional feminin de șah de 
g la Havana, maestra română 
g Dana Nuțu a ciștigat Ia cuba- 
g neza Zirka Frometa. în timp 
g ce Nana Ioseliani a remizat cu 
g Ludmila Zaițeva, egalitatea 
g fiind consemnată și în partida 
g Mafcal — Brustman. In clasa- 
g (nent conduce Ioseliani (U.R.S.S.) 
g cu 4,5 p, urmată de Dana Nuțu 
g (România) — 4 p ete. în tur-

/n Turneul international al României
UN NOU LIDER

PRONOSTICURI PRONOSTICURI...
g Unul dintre cele mal amuzante 
g „jocuri" ce se... poartă acum în 
g Mexic este cel al previziunilor. De 
g toate felurile. Șl mai ales, normal, 
g în privința rezultatelor șl a echl- 
g pelor cîștigătoare. Un pronostic 
g „cu greutate" pare a fi cel al 
g președintelui F.I.F.A., Joao Ha-

narsson — Casai 7—6, 6—4. 7—5, 
Carlsson — Sundstrdm 6—4. 3—6. 
6—3, 6—2, Keretic — Perez 7—6, 
6—1. 7—6, Noah — Giammalva
6— 3, 6—7, 6—4, 6—4, Lendl —
Hlasek 6—3, 6—3, 6—3. Smid — 
Nelson 6—4, 6—1, 7—8. Jelen — 
McNamee 6—4, 6-—4, 7—5 ; femei: 
Garrison — Dechaume 6—2. 6—3, 
Sukova — G. Fernandez 7—5, 6—1. 
Sabatini — Huber 6—1 6—3. Mar- 
sikova — Dias 2—6. 6—2. 6—1, E- 
vert-Lloyd — Herreman 6—2. 6—1. 
Mesker — Bunge 6—2, 2—6 6—3,
Rinaldi — Burgin 7—6. 6—2, 
Jausovec — Holikova 1—6. 7—6,
7— 5, M. Maleeva — Suire 6—0. 
6—3. Navratilova — Sevcenko 
6—2, 6—2. K. Maleeva — C. Fer
nandez 6—3, 6—2, Lindquist — 
Meier 1—6. 6—2, 6—3. Torres — 
Krapl 4—6. 6—1. 6—1.

Pc agenda de lucru a federațiilor Internationale

SCRIMA MONDIALĂ IN FAȚA
UNOR FORMULE NOVATOARE

Recent, la Paris, s-au des
fășurat lucrările Congresului 
Federației Internaționale de 
Scrimă (F.I.E.) pe agenda că
ruia s-au aflat probleme im
portante vizînd dezvoltarea a- 
cestei discipline olimpice. La 
lucrări a participat ei secre
tara Federației Române de 
Scrimă, Ana Pascu, membră a 
Comisiei de regulamente a 
acestui organism, care a răs
puns întrebărilor noastre.

— Sabia, singura armă ne
electrică, va fi adusă în curînd 
la numitorul comun ?

— După experimentările fă
cute în ultimii ani și intensifi
cate în acest sezon (sabia elec
trică fiind utilizată cu succes 
în 6 turnee oficiale) și această 
armă va deveni oficial elec
trică — în urma votului recen
tului Congres — odată cu 1 ia
nuarie 1989.

— Noua conducere a F.I.E. se 
dovedește preocupată de lansa
rea pe plan spectacular a scri
mei, acreditînd-o unui public 
cit mai larg șl, totodată, diver- 
sifieind aria competițională In
ternațională. Ce a relevat în 

'acest sens congresul de la Pa
ris?

punct întreg a mai adus echi
pei și Margareta Mureșan (vic
torie la Rzeczyczka), iar Ligia 
Jicman și Gabriela OJteanu au 
făcut cîte o remiză. Surprinză
tor, Marina Pogorevld a fost 
învinsă de Liliana Leaner. Așa
dar, 4—2 pe fișa rundei, iar 
ca rezultat general : România 
— Polonia 12,5—5,5.

punct, în fata lut Vasile Geor
gescu. în alte partide ale run
dei a 9-a : Marek Hawelko — 
Sergiu Lupu 0—1, Dorel Oltean 
Remon Adelquls 1—0, Aurel 
Urzică — Gernot Gauglltz remiză.

în plutonul fruntaș sînt acum 
Ionescu 6,5 p, Negulescu, Foișor 
șl Dohoian — 6 p, D. Oltean 
5,5 p. Azi șl mîine, ultimele două 
runde.

neul masculin, pe primul loc 
se află argentinianul Palermo 
cu 5 puncte. Dan Bărbulescu, 
care în runda a 7-a a remizat 
cu peruanul Granda, ocupă lo
cul 7 cu 3 p.

MOSCOVA, 29 (Agerprcs). — 
Campionatul mondial de șah 
pentru junioare de la Vilnius 
a revenit jucătoarei Ildico 
Madl (Ungaria) cu 11 p din 13 
posibile. Mădălina Stroe s-a si
tuat pe locul 12 cu 6,5 p.

velange, care vede laureată echi
pa Franței. Și argumentează : 
„Nu văd cine ar putea bate 
Franța : echipa lui Henri Mlche) 
posedă cel mal bun jucător al 
lumii, pe Platini, și cel mai bun 
mijloc din lume, cu Giresse, Ți
gana și Fernandez... Or, astăzi, 
meciurile se cîștigă cu linia de 
mijloc...” Fosta vedetă a turnee
lor finale ale C.M., Bobby Charl
ton, este ceva mai... democratic, 
el oferind șanse pentru 12 echi
pe care pot cîștiga. Bineînțeles, 
printre ele. șl Anglia, chiar dacă, 
conform spuselor sale, „pregăti
rea reprezentativei insulare nu 
este perfectă”. Un alt „fost”, 
Jairzinho, actualmente consultant 
al unui post de televiziune bra
zilian, își Îndreaptă preferințele 
spre Brazilia, 
merge 
Franța, 
pînă la 
viitoare ,_____ ___ ...
2—1 pentru „squadra azzurra” în 
partida de deschidere cu Bulga
ria, In timp ce coechipierul său, 
Galderisi, posibilul înlocuitor al 
lui Paolo Rossi, rămîne rezervat, 
oprindu-se la 1—1. Tot un fel de 
pronostic îl reprezintă și fixarea 
de către nord-irlandezul Penney 
a datei căsătoriei sale pentru 
27 iunie, ceea ce înseamnă că 
irlanda de Nord nu va ajunge în

dar pentru a nu 
„solist", înclină și spre 
Alte pronosticuri ajung 
a stabili rezultatele unor 
partide. Soirea „prevede"

ordi- 
fiind stabilită 
preliminare, pe 
nouă formulă, 
pentru specta-

— A fost adoptată, cu titlu 
experimental, propunerea bra
ziliană de desfășurare a unei 
mari competiții, bazată numai 
pe tabloul eliminării directe, 
fără recalificări, pînă la de
semnarea învingătorului, 
nea pe' tablou 
prin două tururi 
grupe. Această 
mult mai clară 
tari, va fi experimentată ofi
cial la C.M. de tineret ’87, do 
la Sao Paulo. De asemenea, va 
fi lansată o nouă mare între
cere internațională — campio
natele mondiale de cădeți 
(14—17 ani), a căror premieră 
va avea loc în 1987, în Israel. 
După cele șase turnee continen
tale (cel european se va des
fășura în Ungaria), care vor 
califica fiecare cîte trei scri- 
meri de armă, acestora li se 
vor alătura in turneul final și 
cîte trei concurenți din țara 
gazdă. Pentru acreditarea spec
taculară a asalturilor de scri
mă, sub egida F.I.E. s-a desfă
șurat la Paris primul „Mas
ters", reunind primii opt flore- 
tiști ai lumii pe baza clasamen
tului Cupei Mondiale : Cervi, 
Numa, Cipressa Borella (Ita
lia), Gey (R.F.G.), Omnes 
(Franța). Betancourt (Cuba), 
Ersek (Ungaria). învingător fi
ind floretistul vest-german. iar 
premiile fiind distribuite prin 
intermediul federațiilor națio
nale.

— La apropiatele „mondiale" 
de la Sofia vor deveni obliga
torii noile arme, măști și cos
tume, vizînd o deplină securi
tate a sportivilor. Ce s-a dis
cutat în acest sens 1

— în primul rînd, despre cos
tul foarte ridicat al noilor cos- 

Intervenția federației 
în congres — care a 
adeziunea unanimă — 
tocmai dificultățile fi

tume. 
noastre 
întrunit 
a privit 
nanciare pe care această dota
re le ridică multor federații na
ționale (nu numai celor mici), 
mal ales la nivelul celor care 
deprind tainele acestui sport, 
care bat la porțile performan
ței, Scrima nu trebuie să re
devină, în nici un fel, un sport 
al elitei.

Paul SLĂVESCU

Turneul International
de polo — juniori

AZI, PRIMELE PARTIDE
Azi au loc, în bazinul Dina

mo din Capitală, primele parti
de din cadrul Turneului Inter
național de polo al țării noas
tre — pentru juniori. In primul 
joc, se întîlncsc de la ora 17, 
selecționatele Ungariei si Ceho
slovaciei, meciul următor adu- 
cînd față în față echipele Ro
mâniei și Bulgariei.

finala Campionatului Mondial, 
programată pentru 29 iunie...

Echipele își văd însă de pregă
tiri. antrenamente șl de meciuri, 
marea grijă rămînînd evitarea ac
cidentărilor sau refacerea jucăto
rilor încă indisponibili. Bruno 
Bellone și William Ayache, din 
echipa Franței, au suferit întin
deri musculare, cea mal gravă 
fiind a primului, punînd chiar 
sub semnul întrebării participarea 
sa la primele partide oficiale. 
Portarul Uruguayan Rodolfo Ro- 
driguez nu va juca contra R. F. 
Germania din cauza unei inter
venții chirurgicale, fiind înlocuit’ 
cu rezerva Alvez. Nici belgienii 
nu sînt scutiți de aceste neplă
ceri, dar, se pare din vina lor, 
căci, sosind prea tîrziu la Toluca, 
au probleme cu aclimatizarea. 
Trei dintre ei, Claessen, Vander- 
bergh și Van der Elst, n-au fă
cut primele antrenamente ” 
cauza unei accentuate stări 
„rău de altitudine”.
• Partide de verificare, la 

relia : Uniunea Sovietică — 
relia 4—1 (2—0), prin golurile în
scrise de Belanov, Blohin. Ro- - 
dionov și Litovcenko.
• La Tlaxcala : Unam Mexico

— Franța 2—0 (! !). Campionii
Europei au evoluat tn următoa
rea formație : Bats — Bibard, 
Battiston, Bossis, Amoros — Fer
nandez, Țigana, Giresse (Genghini), 
Platini — Rocheteau (Stonyra), 
Papin.
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