
CONGRES AL ȚĂRĂNIMII 
inței, invățămintului și culturii' 
românești.

In lumina exigențelor stabi-i 
lite de secretarul general al 
partidului, a avut loc — și in 
această zi a lucrărilor congre
sului — o analiză cuprinzătoa
re și responsabilă a activității 
depuse și rezultatelor obținute 
in agricultură, industria ali
mentară, silvicultură și gospo
dărirea apelor în cincinalul tre
cut, stabilindu-se. pe baza con
cluziilor desprinse, măsurile me
nite să asigure Îndeplinirea in
tegrală a planului pe acest an 
și pe întreaga perioadă 1986— 
1990.

Vorbitorii au relevat că, po
trivit indicațiilor, sarcinilor și 
orientărilor secretarului general 
al partidului, tovarășul Nieolae 
Ceaușeseu, se acționează pen
tru îmbunătățirea radicală a 
muncii, pentru obținerea unor 
recolte tot mai mari. S-a sub
liniat că în fiecare județ, 
fiecare 
pentru 
optime 
pentru . _
campaniei de recoltare.

Vorbitorii au 
na adeziune 1a 
a partidului și 
promovată cu 
tovarășul Nieolae Ceaușeseu, 
personalitate proeminentă a lu
mii contemporane, luptător 
neobosit pentru triumful cauzei 
păcii, destinderii, dezarmării, 
securității, înțelegerii și colabo-, 
rării internaționale, pentru în
făptuirea aspirațiilor de liber
tate, independență și progres 
ale tuturor națiunilor.

Participanții la dezbateri au 
exprimat hotărîrea țărănimii, a 
tuturor oamenilor muncii din 
agricultură, industria alimenta
ră, silvicultură și gospodărirea 
apelor de a răspunde prin vred
nice fapte de muncă 
relor îndemnuri ale 
general al 
de a contribui, 
treaga lor activitate, 
de o înaltă responsabilitate, co
munistă, patriotică, la realiza
rea sarcinilor de plan. înfăptui
rea obiectivelor noii revoluții 
agrare, transpunerea neabătută 
in viață a hotăririlor Congresu
lui al XIII-Iea al partidului, la 
sporirea puterii economice a pa
triei 
trai

Vineri, 31) mai. au continuat 
lucrările Congresului al III-lea 
ai consiliilor de conducere ale 
unităților agricole socialiste, al 
intregii țârănimi, al consiliilor 
oamenilor muncii din industria 
alimentară, silvicultură și gos
podărirea apelor.

In cursul dimineții, au fost 
reluate dezbaterile in plen a- 
supra problemelor înscrise pe 
ordinea de zi a congresului.

De la tribuna marelui forum, 
vorbitorii au subliniat însem
nătatea excepțională a ideilor și 
orientărilor cuprinse în magis
trala euvintare rostită de 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, la des
chiderea lucrărilor congresului, 
document de excepțională va
loare teoretică și practică. Pe 
baza unei analize științifice, 
profund realiste, a rezultatelor 
obținute in agricultură, indus
tria alimentară, silvicultură și 
gospodărirea apelor, documen
tul definește, cu clarviziune, co
ordonatele activității viitoare 
din aceste importante ramuri și 
sectoare ale economiei naționa
le. in vederea infăptuirii noii 
revoluții agrare, ridicării între
gii munci ta un nivel superior 
de calitate și eficientă. îndepli
nirii, in cele mai bune condi- 
tiuni, a tuturor obiectivelor sta
bilite de Congresul al XIII-Iea 
al P.C.R.

in numele țărănimii, al mili
oanelor de oameni ai muncii pe 
care ii reprezintă, partiripanții 
au adus un vibrant omagiu, de 
caldă dragoste, stimă și recu
noștință, conducătorului iubit, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, a 
cărui viață și activitate se 
identifică, de peste cinci dece
nii, cu lupta eroică a partidu
lui nostru comunist pentru 
eliberare socială si națională, 
transformarea revoluționară a 
societății, pentru înfăptuirea as
pirațiilor fundamentale ale po
porului român de pace și pro
gres, pentru edificarea socia
lismului și comunismului pe 
pămîntul patriei. Ei au dat o 
înaltă apreciere contribuției ho- 
tăritoare a secretarului general 
al partidului la dezvoltarea și 
modernizarea continuă a agri
culturii, a tuturor ramurilor e- 
conomiei naționale, Ia propă
șirea multilaterală a patriei, ri
dicarea gradului de civilizație 
al satului românesc, apropiin- 
du-I tot mai mult de condițiile 
de muncă și viată de la orașe, 
la înflorirea necontenită a tă
rii și creșterea bunăstării mate
riale și spirituale a poporului 
nostru, ta sporirea prestigiului 
și a rolului României socialiste 
in lume.

Au fost reafirmate sentimen
tele de profund respect și alea
să prețuire fată de tovarășa 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușeseu. eminentă 
personalitate politică și strălucit 
om de știință, pentru apor
tul deosebit la înfăptuirea po
liticii partidului și statului, la 
progresul neîntrerupt al țării, 
la dezvoltarea puternică a sti-

«n 
unitate, se muncește 

efectuarea in condiții 
a lucrărilor de sezon, 
pregătirea temeinică a

exprimat dcpli- 
politica externă 
statului nostru, 

strălucire de

mobilizatoa- 
secretaruiui 
partidului, 

prin în- 
pâtrunsă

$
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Astăzi, etapa a 31-a a Diviziei A de fotbal

UN NOU DERBY: DINAMO - SPORTUL STUDENȚESC
• La Tg. Mureș, echipa locală are nevoie de puncte ca de aer... • ... Ca și Victoria, in 
disputa ei cu Rapid • După egalul de la Buzău, F. G M. Brașov poate pretinde vic
toria in meciul cu „Poli" > In Șos. Ștefan cel Mare, al 
șapte zile 0 La Hunedoara, Gloria se teme, pe bună 

nuită" a Corvinului > In „Ghencea", un joc între lider și 
meciul fără probleme al acestei etape • La Rm. Vîlcea, 
speră într-un nou succes ț La Craiova, un examen dificil

treilea derby in numai 
dreptate, de „norma obiș- 
„lanternă”.» £ La Pitești, 
performera ultimei „runde" 
pentru formația oaspete

PROGRAMUL jocurilorCLASAMENTUL
Steaua 
ninadTM- 
Sportul Stud. 
Univ. Cr. 
Corvinul

1.
2.
3.
4.
5.
6. F.C. Argeș
7. Cluj-N.
8. Petrolul
9. Rapid 

g 18. Gloria
11. S.C. Bacâu 

gl2. “■ 
§ 13. 
§ 14. 
§15.

8
a a
30 11
30 10
30 17

2 62-14 54
4 44-2» 42
5 87-32 41
7 54-3» 40

Gloria
Chimia 
P.C.M. Bv. 
„Poli“ Tim.
Victoria

§ 14. F.C. OK
§ 17. A.S.A.
Ș 18. F.C. Bihor
5

LA ZI
4«
3
4

30 15 3 12 75-39 33 
30 12 7 11 32-34 31
30 13 4 13 44-44 31 
30 10 » 11 23-34 29
30 12 4 14 37-52 29 
2» 10 6 13 43-50 2« 
30 12 2 14 33-44 24
30 11 4 15 34-43 24
30 14 C 14 25-51 24
30 11 3 14 43-43 25

7 3 14 28-44 23
3 4 15 29-44 22
8 5 14 23-43 21
5 7 18 24-57 17

Tg. Mureș : 
Tirgoviște : 
Brașov : 
București :

Hunedoara :
București i

5

30
20
20
30

A.S.A. 
VICTORIA BUC.
F.CM. 
DINAMO

(Stadionul
CORV1NUL 
STEAUA

(Stadionul
F. C. ARGEȘ 
CHIMIA 
UNIVERSITATEA

Pitești :
Rm. Vîlcea :
Craiova :

Toate partidele vor începe la ora 18.

- S. C. BACĂU
- RAPID
- „POLI” TIMIȘOARA
- SPORTUL STUDENȚESC 

Dinamo)
- GLORIA BUZĂU
- F. C. BIHOR

Steaua)
„U“ CLUJ-NAPOCA 
PETROLUL 
F. C OLT

Turneul final al Cupei României la oină

ÎN CEL MAI DISPUTAT MECI DE IERI.
CP. BUCUREȘTI—A.S.A. CONSTANȚA 14-B

A început Turneul Internațional
de poln-juniori

ECHIPA ROMÂNIEI

Si ridicarea nivelului de 
al poporului nostru.

★
cursul după-amiezii. lucră- 
s-au desfășurat in cadrul

In 
rile
Congresului al V-lea al Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, Conferin
ței consiliilor oamenilor muncii 
din întreprinderile agricole de 
stat. Conferinței consiliilor oa
menilor muncii din stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii, 
Conferinței consiliilor oameni
lor muncii din întreprinderile 
industriei alimentare și achizi
ționarea produselor agricole, 
Consfătuirii consiliilor oameni
lor muncii din unitățile silvice.

Lucrările congresului conti
nuă.

jg MANGALIA, 39 (prin tele- 
fon). O nouă ediție a Cupei 

§ României la oină se desfășoa- 
§ ră, incepînd de vineri diminea- 
§ ță, pe stadionul „23 August" 

din localitate. Este un turneu 
§ final cu 10 formații la start. 
§ dovedite cele mai valoroase din 
§ aproape 100 prezente la fazele; 
§ dinaintea ultimului act.
§ în lipsa oiniștilor de la Di-

: § namo București, ediția din a- 
â cest an are șase favorite. Din 
Ș prima serie acestea sint ASA 
§ Constanța, Combinatul Poligra- 

fie „Casa Scinteii" și Lamino-
§ rul Roman, iar din seria se- 
§ cundă — Viață Nonă Olteni 

(Jud. Teleorman), Energia Rim- 
§ nicelu (Jud Buzău) și Electro 
§ Botoșani.
§ Cum s-a văzut și din dispu-

1 § tele de vineri dimineață, spor-. 
§ tul nostru național are cu atit 

maj mult de cîștigat. cu cit e-

SPORTUL - PRIETENUL COPIILOR
• in județul Maramureș, trei finale pe țară rezervate purtătorilor

cravatei roșii cu tricolor — un amplu festival sportiv pionieresc

chipele sint mai puternice. Din 
acest punct de vedere, actuala 
ediție a-Cupei României la oină 
corespunde pe deplin.

Dcrbyul reuniunii inaugurale 
și l-au disputat ASA Constanța 
și C.P. București. Pinâ ctod 
ultimii doi oiniști bucureșteni 
aflați pe culoarul de întoarcere 
au scăpat neloviți de minge, 
rezultatul final a stat sub sem
nul incertitudinii. Este drept, 
oiniștii militari au evoluat exce
lent în prima parte a meciu
lui, ei realizînd 10 puncte din 
bătaie, adică 5 hăuri. Mai 
abili în apărare, pe care au 
combinat-o dibaci cu bătaia 
mingii, tipografii bucureșteni au 
cîștigat in extremis : 14—13. 
C.P. București este astfel sin
gura echipă neînvinsă dintre 
cele care au șanse la ciștigarea 
Cupei României.

La cealaltă extremă, a me
ciurilor în care unul dintre par
teneri nu s-a ridicat la o va
loare cit de cit apreciabilă au 
fost jocurile în care ASA a dis
pus cu 20—2 de Oltex Drăgă- 
nești (seria I) și Viață Nonă 
a întrecut cu 16—1 pe Vuitorii 
Dej (seria a II-a).

Celelalte rezultate : SERIA I 
— CPB — Laminorul Boolean 
20—9, Oltex — Laminorul Ro

lon GAVRILESCU

A ÎNTRECUT Cil 16-5
FORMAJIA BULGARIEI
Primul, in ordine cronologică, 

dintre cele două turnee inter
naționale de polo . ale țării 
noastre, cel rezervat selecțio
natelor de juniori, a început 
ieri după-amiază Ia cochetul 
bazin Dinamo din Capitală. 
Reuniunea inaugurală a con
semnat două victorii clare ale 
echipelor României si Ungariei, 
care promit o intîlnire de 
reală atracție iu meciul lor de 
miine. profilat ca o veritabilă 
finală a competiției.

ROMÂNIA — BULGARIA 
16—5 (3—2, 6—1, 4—9, 5—î).
Jocul a stat sub semnul unui 
anume echilibru, cel puțin ca 
rezultat, doar în primele nouă 
minute. în care au fost irosite 
cu ușurință o seamă de acțiuni 
la poarta formației bulgare. 
Treptat neta superioritate de 
ansamblu a echipei noastre a 
apărut tot mai limpede. Acțiu
nile purtate rapid si încheiate 
cu șuturi fără drept de replică, 
adesea după combinații de 
efect s-au materializat. spre 
pildă, in șapte goluri conse
cutive în mai puțin de zece ml-

Geo RAETCHI
1 iunie 

copiilor...
îi vedem, 

tn zborul lor cutezător 
viață, cu bucuria nemărginită 
de a trăi intr-o epocă fericită, 
epoca implini-ii celor mai în
drăznețe visuri. îi dorim, de 
aceea, sănătoși și plini de vi
goare, frumoși la trup și ageri 
la minte, calități și virtuți care 
sint cultivate prin mișcare, prin 
exercițiu fizic în aer liber, prin 
sport și turism.

Iată și explicația faptului eâ 
ta suita multiplelor bucurii care 
punctează viața luminoasă 
copiilor din țara noastră 
șoimi ai patriei și purtători 
cravatei roșii cu tricolor — 
înscrie constant practicarea 
xercițiilor fizice și sportului, 
mijloc educativ-formativ de 
bază în cadrul invățămintului 
românesc, modalitate de a asi
gura generațiilor tinere o dez
voltare rit mai armonioasă.

în zilele care au premers 
evenimentul pe care îl vom 
sărbători miine. pretutindeni au 
avut ioc întreceri și activități

sau ni-i imaginăm,
spre

este ziua (Continuare în pag. 2-3) (Continuare <n pag. a 4-a)

MIINE, ULTIMELE PARTIDE ÎN CADRUL
SERIILOR CAMPIONATULUI DE RUGBY

sportive sub genericul Daeia- 
dei. cu participarea celor mid 
— concursuri de trotinete și tri
ciclete. de gimnastică, șah, mi- 
nibasehet și minifotbal. Altele, 
de dimensiuni mai mari, la 
nivel republican, sint în curs

de desfășurare. Una dintre ele 
este Festivalul sportului pionie
resc din municipiul de reșe
dință al județului Maramureș 
și din vecinătatea acestuia, ini-

(Continuare tn pag. 3—3)

Campionatul de rugby își în
cheie miine întrecerea în cele 
două serii ale Diviziei A, după 
care vor urma jocurile tur-re- 
tur pentru stabilirea ierarhiei 
finale (ciștigătoarele grupelor 
susțin o dublă partidă pentru 
titlu, echipele de pa locurile 2 
își dispută poziția a treia de pe 
podiumul ediției 1985—86 și așa 
mai departe). Formațiile situate 
pe ultimul loc in fiecare aerie, 
vor retrograda în Divizia B. 
Se cunoaște cu certitudine una 
dintre finaliste. Steaua dispu
ting, de altfel, anticipat meciul 
din. această ultimă etapă, cu 
Spor bid Studențesc (61—12). Un 
pas mare spre actul decisiv a 
făcut, prin victoria de dumini
ci (7—4 cu Dinamo), și Farul, 
care joacă miine acasă, cu 941-

ința CEMIN Baia Mare, avind, 
desigur, prima șansă.

Există, de asemenea, alte ,,e- 
cuații rezolvate” — sibienii nu 
mai pot pierde poziția secundă 
in seria I, Locomotiva Pașcani 
va juca in eșalonul doi al rug- 
byului nostru etc. —. dar mai 
sint destule semne de întreba
re ce-și vor primi răspunsul 
abia miine. Astfel, Grivița Ro
șie și Știința Petroșani susțin, 
în Parcul Copilului (ora 10.30), 
o intîlnire al cărei rezultat va 
desemna a treia clasată tn pri
ma serie, iar Mașini Grele 
București are nevoie de o vic
torie pe Stadionul Olimpia (oca 
9), tn fața Universității Timl-

(Continuare in pag 3—3)



C ZÎMBETE DE COPII A
trescu, Sergiu Boaghe, Dumitru Viziru și A- 
drian Roșianu, nume care au insemnat ceva 
pentru tenisul românesc cu vreo 15—20 de ani 
fn urmă.

Și concursul a inceput. Atunci, toate emo
țiile s-au mutat in teren, in focul disputelor. 
Pentru unii. Pentru alții, acestea s-au trans
format in lacrimi: numărul înscrierilor la 

fusese limitat, iar ei erau 
dintre cei rămași pe dinafa
ră.' Și toate speranțele lor 
erau legate de acest con
curs... Poate că organizatorii 
ar fi trebuit să se dovedeas- 

..... ....... -■_ ,- că mai indulgenți, să lase
~ pe fețele părinților, unii chiar obtșnuiți cu copiii, fie ei fi peste 400 la număr, să joace... 

lumea tenisului, alții la prima intilnire cu 02-------- 2 "2 ~x—~ ""
„sportul alb".

Am mai văzut și antrenori, foști dascăli de 
ai mei, sau foști colegi, care se confruntau și 
cu... sentimentul de părinte._ Sperăm ca in 
cel mai scurt timp

, secrete pentru copiii 
Gohn, fiica multiplei 
Dibar și a fostului 
cele două sporturi, 
pentru performantă, 
mai figurau Mădălina

VBoaghe. Alexandra Viziru, 
copiii ex-tenismanilor Eleonora Roșianu-Dumi-

Cine a fost prezent luni dimineață la Tenis 
Club București a fost impresionat, desigur, de 
festivitatea de deschidere : 411 copii, de la cei 
mai mici — 7 sau 8 ani — pină la cei de 16, 
juniori de-acum, erau alintați in careu, cu 
plăcuțe care indicau numele clubului sau aso
ciației pe care o reprezentau, purtate mindru 
de mezinii echipelor, ca la marile competiții. 
Am citit pe fețele unora — 
blondă in trening alb. cu 
două codițe, de la „Metalul" 

~ Tirgoviște —, fericirea că se 
aflau atunci, acolo, iar pe 

~ ale altora emoția primului 
concurs. Am citit emoția ți

cum era micuța fiecare categorie

'nj/m

NOI Șl ATRACTIVE ÎNTRECERI

tenisul să nu mai aibă 
lor. Aceștia tint Andreea 
noastre campioane Iudith 
schior Kurt Gohn. Intre 
Andreea a ales... tenisul 
Pe tablourile de concurs 

Dumitrescu, Monica 
Andrei Roșianu,

Și am mai văzut și părinți care nu ințelegeau 
că problemele lor nu sînt și ale altora, care 
au intrat la secretariatul de concurs de 3 ori 
intr-un minut, pentru a întreba ceva care avea 
sau nu legătură cu Cupa T.C.B., sau pentru 
cite o rugăminte de genul : „Aș dori să pro
gramați meciul copilului meu la ora... pentru 
că are engleză, sau balet. Sau..."

Așa a fost luni dimineață la Tenis Club 
București, cocheta și veșnic tinăra bază a Ca
pitalei, unde in fiecare an totul se transformă 
în cele din urmă in zîmbet de copil.

Doina STÂNESCU /

UN AMPLU FESTIVAL SPORTIV PIONIERESC
• Urmare din pag l)

țiat și organizat de Consiliul 
National al Organizației Pio
nierilor. Ministerul Educației și 
învățământului si Consiliul Na

tional pentru Educație Fizică și 
Sport.

Astfel, sâmbătă 31 mai. ba
zinul olimpic din Baia Mare 
va fi gazda ultimului act al 
Cupei Pionierul la înot. O în-

JOACA Șl JOCMINIBASCHETUL,
Bibliografia minibascnetului 

din țara noastră s-a îmbogă
țit cu încă o lucrare, reali
zată de profesorul Stelian 
Gheorghiu, pasionat șl neo
bosit susținător al baschetu
lui pentru cel mici. Cele 216 
pagini ale volumului intitu
lat „Minibaschet — exerciții 
și Jocuri** cuprind 400 de lec
ții avînd ca temă elementele 
tehnice accesibile vîrstei 
„speranțelor". Jocurile și e- 
xercițiile tematice, purtînd 
sugestive și atractive denu
miri (Săritura cangurului. 
Săritura vrăbiuței, Evantaiul, 
Hai să ne-mpăcăm I, Turul 
Franței etc.) sînt însoțite de 
desene explicative care faci
litează predarea și Însușirea 
lecțiilor, constituind un foar
te bun material Intuitiv.

Apărut cind se Împlinesc 
20 de ani de la prima edl-

țle a Festivalului național de 
minibaschet din România, 
lucrarea contribuie la îmbo
gățirea cunoștințelor tehnice, 
fiind un real sprijin în acti
vitatea de inițiere șl instrui
re a celor mai tineri practi- 
canți al sportului cu mingea 
la coș.

La ediția a 20-a a Festi
valului (care se va desfășura 
Intre 1 și 14 Iulie, la Tg. Jiu), 
antrenorii, profesorii de edu
cație fizică, precum și toți 
cei îndrăgostiți de baschet 
vor putea Intra în posesia u- 
nul manual care completea
ză în mod fericit lucrările 
anterioare din domeniul ml- 
nibaschetulul. (D. ST.).

• Stelian Gheorghiu — „Mi
nibaschet — Jocuri șl exer
ciții", Editura Sport-Turism, 
1906.

trecere rezervată copiilor care 
împlinesc, anul acesta, vârsta 
de 8 ani. Iau parte ânotători 
din 16 județe (printre care 
Prahova, Cluj, Maramureș, 
Caraș-Severin, Timiș, Brăila, și 
Municipiul București) care se 
vor întrece in probe de 50 m 
liber, spate și bras, precum și 
in ștafete — liber și mixt. în 
aceeași zi, pe trasee fixate în 
incinta pădurii Usturoi (4 km 
de Baia Mare) se vor întrece 
finaliștii pe tară ai Cupei Pio
nierul la orientare turistică, 
campionii județelor și ai Bucu- 
reștiului. Iar duminică 1 iunie, 
în pădurea Lăpușel (12 km de 
Baia Mare) va fi rândul fina- 
liștilor pe țară ai Crosului pio
nierilor să își desemneze pe 
cei mai rezistent! și mai am
bițioși dintre ei, la categoriile 
11—12 ani și 13—14 ani, bă
ieți și fete, pe distanțe între 
600 și 1000 m.

Trei finale republicane sub 
genericul Daciadei cu partici
parea copiilor, Încredințate u- 
nui singur județ. Maramureșu
lui, care nădăjduim că va fi — 
ca și în alte ocazii — la înăl
țimea acestui veritabil festival 
sportiv pionieresc.

Și în această săptămină, in 
marea arenă a Daciadei sînt 
de consemnat noi și atractive 
întreceri de masă, câteva «din
tre ele la nivel republican.

Municipiul Pitești, de pildă, 
va reuni pe finaliștii întreceri
lor din cadrul Complexului »- 
plicativ „Pentru apărarea pa
triei", competiție inițiată si or
ganizată de secția de resort a 
C.C. al U.T.C., aflată acum la 
a XIII-a ediție. Primele star
turi au și avut loc. ultimele (și 
premierea câștigătorilor) sînt 
programate duminică. Iau par
te tineri grupați pe trei ca
tegorii de vârstă, 15—16 ani, 
17—18 ani și 19—20 de ani.

La Alba Iulia. care și-a sta
tornicit o tradiție în găzduirea 
probelor atletice pe teren va
riat, se va desfășura finala pe 
tară a Crosului tinerilor mun
citori — ediția a 12-a, între
cere inițiată si organizată de 
Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România. Participă circa 300 de 
finaliști. reprezentând toate ju
dețele țării și Municipiul Bucu
rești, în probele de 3x2 000 m 
(fetele) și 3x4 000 m (băieții).

O interesantă finală republi
cană, cea de tir din cadrul Di- 
namoviadei, va avea drept gaz
dă municipiul Cluj-Napoca.

★

Sub genericul Daciadei, re
prezentanții a 14 cercuri și clu
buri de turism din Sibiu, Me
diaș, Cisnădie și Mîrșa au luat 
parte la concursul de turism 
sportiv inițiat în cinstea „Anu
lui Internațional al Păcii".

Desfășurat în splendida zonă 
alpină dintre stațiunea Păltiniș 
și cabana Gitul Berbecului, 
concursul, la care au luat par
te 26 de echipaje, s-a disputat 
la trei categorii de vîrstă (care

au avut de efectuat un traseu 
montan, o probă de orientare 
în teren și, în premieră, lu
crări de utilitate turistică : cu
rățirea și marcarea terenului). 
Seara, la cabana Gîtul Berbe
cului, s-a desfășurat și o pro
bă cultural-artistică.

In final, primele locuri au re
venit echipajelor : I. Crețu. Io
nela Drașova si Maria Broteșan 
(clubul Montana de pe lângă 
întreprinderea Poligrafică Si
biu) — la cat. 18—30 de ani ; 
M. Toader, Valeria Marcu și 
Daniela Maniu (cercul turistic 
„Veniți cu noi" de la Întreprin
derea Mecanică Mîrșa) — cat. 
30—40 de ani ; O. Popa, D. Jer- 
del, V. Lepidea (clubul „Olimp" 
de la IPA Sibiu) — cat. peste 
40 de ani. Cupa „Anului Inter
național al Păcii" a revenit 
clubului de turism „Olimp" — 
IPA Sibiu. în clasamentul pe 
cercuri de turism cel mai bun 
punctaj l-a obținut cercul 
„Drumeția" de pe lingă IPL 
Sibiu. (Die IONESCU. coresp.)

★

La Slobozia, timp de trei 
zile, s-a desfășurat finala pe 
Ministerul Industriei Chimice și 
Petrochimice la handbal fete, 
la care au luat parte : Liceul 
de chimie din Rm. Vîlcca, Li
ceul Radu Negru din Făgăraș, 
Liceul de chimie Craiova, Li
ceul de chimie Iași, Liceu! de 
chimie Slobozia. După întreceri 
frumoase, disputate, pe prime
le locuri s-au situat echipele 
din orașele : 1. Rm. Vâlcea,
2, Făgăraș, 3. Slobozia.

Un cuvânt bun organizatori
lor, din rândul cărora s-au evi
dențiat : Gh. Anăstăsoaie, I. 
Chiriță (de la Combinatul Chi
mic Slobozia), profesorii : S. 
Iordache și Gh. Neagu.
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Pe Valea Cerbului (Bușteni)
CUPA ROMÂNIEI

PESTE 300 DE PARTICIPANT! LA 0 COMPETIȚIE 
DE ORIENTARE TURISTICĂ!

LA OINĂ
(Urmare din nag. 1)

IN GIULEȘTI, SELECȚIE
CLUBUL RAPID organizea

ză o selecție la fotbal pentru 
copiii născuți între anii 1972— 
1978. Selecția are loc la sta
dionul Giulestl. in perioada 
Z—T iunie, zilnic Intre orele 
8—16 (sâmbătă 7 Iunie între 
orele 8—14).

Șl CURSURI DE INIȚIERE
tncepind tot cu data de î 

tunle, clubul Rapid organi
zează cursuri de inițiere tn 
Înot, pentru băieți șl fete, la 
bazinul Glulești. Relații supli
mentare se pot obține la se
diul clubului, telefon 170270.
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CAMPIONATUL DIVIZIONAR DE
(Urmare din pag 11

In organizarea comisiei jude
țene de turism-alpinism Prahova, 
pe versantul vestic al Văii Cer
bului din împrejurimile Bușteni
lor, a avut loc o reușită întrecere 
de orientare turistică cu partici
parea a peste 300 de concurențl 
din 15 județe. întrecerea a cu
prins trei concursuri : Trofeul 
nopții, Cupa Chimia Ploiești și 
ETriunghiularul" Prahova —

ucureștl — Brașov. Traseele au 
măsurat între 5 500 și 7 500 m 
(cu o diferență de nivel de 250— 
300 m, noaptea și 75—37S m, ziua) 
pe care au fost Instalate peste 70 
de posturi de control. Buna or
ganizare, vremea frumoasă șl 
zona pitorească a traseelor au 
contribuit la reușită, la atinge
rea scopului propus : verificarea 
nivelului de pregătire a sporti
vilor in vederea finalelor campio
natului republican.

Câștigătorii: TROFEUL NOP-
Tn, eateg. « ani, Al. Balasz 
(Clujeana), cat. 19 ani, N. Bănică 
(Voința Ploiești), cat. 21 ani, V. 
Gheorghe (Voința Ploiești), cat. 
U ani, V. Cautiș (Voința CSmpl- 
na), cat. 43 ani, N. Tănase (Vo

LOZUL ««rmskjne spocta»

ința Ploiești), cat. 50 ani, J. 
Wihta (Unirea Ploiești) ; CUPA 
CHIMIA, feminin : cat. 9 ani, 
Eniko Fey (Voința Cluj-Napoca), 
cat. H ani : Szuja Fey (Voința 
Cluj-Napoca), cat. 13 ani : Ag
neta Chișan (Voința Sibiu), cat. 
15 ani : Paula Buzoianu (Metalul 
Plopeni), cat. 17 ani : Cornelia 
Sandu (Voința Ploiești), cat. 19 
ani : terna Pașca (Voința Sinaia), 
cat. 35 ani : Maria Radu (Petro
chimistul Brazi) ; masculin, 9 
ani : G. Stroiescu (Sănătatea Plo
iești), 11 ani : D. Covaci (Clu
jeana), 13 ani : D. Sitrolescu (Vo
ința Sinaia), 15 ani : L. Drăgan 
(Rulmentul Brașov), 17 ani : N. 
Bănică (Voința Ploiești), 19 ani: 
G. Gartner (Voința Brașov) 21 
ani : Gh. Urdea (Voința Hune
doara), 35 ani : Gh. Dinu (Vo
ința Brașov), 43 ani : D. Nagy 
(Clujeana), 50 ani : Z. Szekely 
(Clujeana), 60 ani : I. Teodores- 
cu (Minerul Slănlo Prahova). 
Sportivi, categ. a H-a, femjnin, 
Mariana Dumitru (Voința Bucu
rești), masculin, V. Roș (A.S.A. 
Brasov).

„Triunghiularul" a fost câști
gat de reprezentanții județului 
Prahova.
Marian CRACIUNESCU, coresp.

man 11—9, Lam. Boolean — 
ASA 13—8, Lam. Roman — Lam. 
Boolean 25—14 ; SERIA A Il-a: 
Vulturii — IPA Sibiu 11—11, 
Viață Nouă — Electro 9—7, 
IPA — Energia 12—10, Energia
— Viață Nouă 16—10, Electro
— Vulturii 16—8.

Competiția se încheie dumi
nică la prînz.

ANUNȚ
Centrul de perfecționare a 

cadrelor din mișcarea sporti
vă, în colaborare cu Consi
liul municipal pentru educa
ție fizică și sport, organizea
ză sub auspiciile Universită
ții culturai-științifice din 
București închiderea festivă a 
ciclului de conferințe din anul 
universitar 1985/1986, în ziua 
de 2 iunie 1986, in sala Dal
lies, la orele 12,30. Sânt invi
tați antrenori și profesori de 
educație fizică și sport, con
cluziile le prezintă prof. Nl- 
colae Stance, președintele 
Consiliului municipal pentru 
educație fizică și sport.

șoara, spre a-și asigura pre
zența în continuare în Divizia 
A, în dauna Hidrotehnicii 
Focșani.

Celelalte meciuri din pro
gram : TC Ind Constanța — 
Rulmentul Birlad, Universitatea 
16 Februarie Cluj-Napoca — 
CSM Suceava, Locomotiva Paș
cani — CSM Sibiu (seria I), 
Dinamo — AS Contactoare Bu
zău (Stadion Olimpia, ora 
10,30). Rapid — Politehnica 
Iași (Parcul Copilului II, ora 
9). Hidrotehnica Focșani — 
Gloria PTT Arad (seria a Il-a).

e in Întrecerea pentru 
„TROFEUL SPORTUL", mare 
surpriză : internaționalii Sorin 
Fuicu (Steaua) și Adrian Plloțchi 
(Farul) au fost „ajunși din ur
mă" de Cornel Popescu (Dina
mo), a cărui vechime în rugby 
este de ordinul... lunilor ! Cei 
trei au înscris pină acum câte 19 
eseuri, anunțând o foarte inte
resantă dispută pentru ultima 
parte a campionatului. In con
tinuare, clasamentul realizato
rilor de eseuri îi cuprinde pe : 
David (Steaua) 16. Lungu (Di
namo) 15, Șt. Constantin (Fa-

rul) 14, Zafiescu (Dinamo), Moț 
(Steaua), V. Ion (Farul) 11, 
II ol ban (Panul) 10, C. Florea, 
Vărzaru (ambii Steaua), Aldea 
(Dinamo) 8 etc. Dintre echipe, 
Steaua ane un total de 109 e- 
seuri, Dinamo 106, Farul 102.

Seria I
CLASAMENTE

1. STEAUA 18 13 2 3 647-134 46
2. CSM Sb. 17 11 1 5 279-211 40
3. Șt. Petroș. 17 9 1 7 188-178 36
4. Grivița R. 17 9 1 7 247-150 36
5. Rulm. B. 17 8 1 8 201-231 34
6. CSM S-va 17 8 0 9 215-222 33
7. „U“ CJ.-N. 17 7 1 9 153-300 32
8. TC Ind C-ța 17 6 1 10 154-308 30
9. Sp. Stud. 18 6 0 12 174-300 30

10. Locom. P. 17 5 0 12 136-300 27
Seria a n-a

1. FARUL. 17 15 0 2 605- 92 47
2. Dl-namo 17 16 0 2 608-110 47
3. Șt. Baia M. 17 10 1 6 213-140 38
4. Pollit. Iași 17 7 1 9 231-212 32
5. Contact. Bz. 17 7 1 9 175-242 32
fl. Rapid •) 17 5 4 8 129-209 30
7. „U“ Tlm.**) 17 7 0 10 148-357 29
8. Gtt. Arad*) 17 6 1 10 138-295 29
9. Mașini G. 17 4 1 12 134-416 26

10. Hddir. Focș. CT 4 1 10 130-378 26
•) PenaMzate 

♦♦) Penalizate
cu 1
CU 2

punct, 
puncte.

MARILOR CÎȘTIGURI

AUTOTURISME „DACIA 13OO* 
și numeroase cîștiguri în bani

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 
30 MAI 1986

EXTRAGEREA I : 7 57 41 66 
27 69 52 63 29

EXTRAGEREA a II-a : 5 89 
54 19 43 51 66 44 34

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 1.085.063 lei. din care 
265 987 lei, report la categoria 1.
CIȘTIGURILE TRAGERII „LOTO 

2“ DIN 25 MAI 1936
Categoria 1: 1 variantă 100%

a 50.000 lei și 2 variante 25% a 
12.500 lei ; cat. 2 : 6,50 variante a

14.367 lei ; cat. 3 : 26,75 variante 
a 3.491 iei ; cat. 4 : 92,75 variante 
a 1.007 lei ; cat. 5 : 245,75 varian
te a 200 lei ; cat. 6 : 1.935,75 va
riante a 100 lei.

Report la categoria 1: 118 383 lei. 
. Câștigul de 50.000 led de la ca
tegoria 1 a revenit participantu
lui George Manea din Brăila.
• ASTĂZI, ULTIMA ZI pentru 

procurarea de bilete la TRAGE
REA LOTO 2, precum șl pentru 
depunerea buletinelor la con
cursul PRONOSPORT, ambele de 
duminică, 1 iunie.
• TRAGEREA LOTO 2 de mîi- 

ne, duminică 1 iunie, va avea 
Ioc în București, în sala clubului

din str. Doamnei nr. 2, începînd 
cu ora 17. Transmsla desfășurării 
tragerii se va face la radio, la 
ora 17,30, pe programul I. Nume
rele extrase vor fi radiodifuzate, 
de asemenea, la ora 22,20, pe pro
gramul I, o dată cu rezultatele 
concursului PRONOSPORT din 1 
iunie, precum șl a doua zi, luni, 
în reluare, pe același program, 
la ora 8,55.
• Anunțăm pe participant că 

informații In legătură cu nume
rele câștigătoare la sistemele de 
joc și rezultatele concursului Pro
nosport se pot obține atît prin 
intermediul radioului și al presei 
centrale, cît și la serviciul tele
fonic 051.
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ODIHNĂ. RECONFORTAR
Stațiunile litoralului românesc si-au d< 
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g întreprinderi și instituții, precum și ofici 
probleme de muncă si ocrotiri sociale.



nul Săvineștl, ceea ce ar anihila 
șl varianta meciului egal la Cra
iova,’ ambele echipe fiind nevoite 
deci să joace numai la cîștig. 
Cine va reuși ? Vom ști dumini
că la prtnz. Deci,' programul ul
timei etape este următorul :

Grupa valorică 1—6 
BUCUREȘTI : *

mo București, 
ora 14,30) ; BAIA* _______ ___
Mlnaur — Știința Bacău.

Partida Politehnica Timișoara — 
Constructorul Oradea s-a disputat 
joi scorul : 34—34 (18—15).

Grupa valorică 7—12
BRAȘOV : Dinamo — Carpațl 

Mîrșa î CRAIOVA : Universitatea 
— Constructorul Arad ; BISTRI
ȚA : Metalul — Betonul Săvineștl.
• In Divizia B (f), Mecanică 

Fină București — Filatura Foc
șani, teren CSȘ 2 Pantelimon, 
ora 10,00.
• în Sala Floreasea, între 2 și

7 iunie va avea loc turneul final 
al Campionatului Republican de 
juniori ,1a care participă echi
pele feminine CSȘ „Mihal Emi- 
nescu" Iași, CSȘ Dinamo Brașov, csș ---- ... _ . -----
Tg. 
CSȘ 
CSȘ 
rile . . _____
cerea băieților iau parte echipele: 
CSȘ Piatra Neamț, CSȘ „Con
stantin Dobrogeanu-Gherea" Plo
iești, CSȘ Dinamo Brașov, CSȘ 
Politehnica Timișoara (seria 7),

u CSȘ Brăila, CSȘ Petrolul Moreni, 
i- CSȘ Drobeta Turnu Severin și
e CSȘ Minaur Baia Mare (seria a

n-a). Jocurile incep la ora 14,30.

Steaua — Dina- 
(Sala Floreasea, 

‘ MARE : H.C.

t- 
î-

le
îl

i) ă
11
li 
le 
v 
c 
tl
I-

e 
a

i
I
I
I
I
I
I
I

Universitatea Crain va, CSȘ 
Mureș (seria I), CSȘ Galați, 

Constanța, CSȘ Caracal, 
Bistrița (seria a n-a). Jocu- 
încep la ora 8.30. ra între-

I
I
I
I

de baschet masculin I
ED, .CAPUL DE AFIȘ" I

DE MIINE Șl LUNI
ducătorii participant! Ia Cam
pionatul European.

I

Iwly DIN DIVIZIA
a

Înaintea jocurilor de azi CALCULELE
După tradiț.onalul derby Di

namo — Steaua, după restanța 
Victoria — Sportul Studențesc 
și prezenta (palidă) a repre
zentantelor noastre în Cupa bal
canică intercluburi. pe care 
Gloria Buzău și A.S.A. Tg. Mu
reș au părăsit-o prea devre
me. săptămîna fotbalistică con
tinuă la primul eșalon cu me
ciurile etapei a 31-a.

A 68-a ediție a campionatu
lui țării se apropie de final, 
un final dens, așteptat cu in
teres, mai ales că el va fi 
completat cu semifinalele Cu
pei Român'ei (programate la 
22 iunie) și finala, care va în
cheia sezonul competițional. la 
25 iunie. Atunci vom cunoaște 
șl viitoarea reprezentantă in 
Cupa Cupelor, nu mai înainte 
de a aștepta marile răspunsuri 
pe care-trebuie să le dea cam
pionatul. In privința campioa
nei (chiar cu înfrângerea sufe
rită miercuri). Steaua ne-a dat 
răspunsul de multe săpt&mîni, 
punctajul său și diferența față

de principalele candidate ne- 
maipunind nici un fel de pro
bleme în acest sens.

Rămîne interesantă întrecerea 
celorlalte trei formații fruntașe 
— Dinamo, Sportul Studențesc 
și Universitatea Craiova, dor
nice să demonstreze care e 
mai bună dintre ele. care vi
zează cele două locuri din Cupa 
U.E.F.A., Dinamo avînd și va
rianta... Cupei Cupelor.

Marile semne de întrebare 
sint acolo, jos, în subsolul cla
samentului. unde se duce lup
ta pentru evitarea retrogradă
rii. Mai sint 4 etape și rezul
tatele viitoarelor partide pot 
oferi destule surprize. Calcule
le continuă, variantele lui 1, 
X sau 2 par posibile în 
tule meciuri, așa că lupta 
tru un loc „sub soarele 
ziei A" rămîne deschisă, 
cum emoțiile retrogradării ră- 
mîn încă cuibărite pe la mai 
multe echipe.

Azi, etapa a 31-a. O etapă do
minată de partida de la Bucu-

Bill DOSAHEII COMISIEI

CONTINUA...

des- 
pen- 

Divi- 
după

DISCIPLINA

ARBITRII
Mil^

B

Programul complet al etapei
— grupa 1—6 : Rapid — ICED 
(2—2), Dinamo București — 
Farul CSȘ 1 Constanța (3—1), 
Dinamo Oradea — Steaua 
(1—3) ; grupa 7—11 : Politeh
nica CSȘ Unirea Iași — CSU 
Oțelul Galați (2—2), Universi
tatea CSȘ Viitorul Cluj-Napoca
— CSU Balanța Sibiu (1—3).

Meciurile din Capitală vor a- 
vea loo în sala Rapid, duminică 
de la ora 9,30 și luni de Ia ora 
10, în următoarea ordine : Dina
mo — Farul, Rapid — ICED.

I
I
I
I

Clasamentul la zi : I
1. Steaua’)
2. Din. Buc.
3. Farul C-ța
4. Rapid Buc.
5. Din. Ord.
6. ICED Buc.

34
34
34
34
34
34

2
4 

18 
18
19
20

3363:2501 
3356 12385 
2795:3046 
2803:302G 
283712944 
304813163

• Mai erau puține minute 
pină la stirșitul meciului, cînd 
Clgan (F.C. Bihor) șl Pascu (Po
litehnica Timișoara) urmau să se 
Îndrepte spre vestiare. In mod 
normal, împreună cu coechipierii 
lor. Dar n-au mal avut răbdare 
șl au făcut acest lucru mal de
vreme, fiind eliminați de arbitru, 
după ce, din te miri ce, se brus- 
caseră reciproc. Comisia de dis
ciplină l-a suspendat pe cite 2 
etape ambii neflind la prima aba
tere. Să sperăm că nu vor să 
cunoască toată scara de sanc
țiuni... • Pentru comportarea 
huliganică a unor spectatori, 
care au încercat — unul dintre 
ei a șl reușit acest lucru ! — 
să-1 lovească pe arbitri, la ter
minarea meciului cu I.M.U. Med
gidia, Electrica Constanța a pri
mit un avertisment și a fost a- 
mendată cu 2000 de tei. S-ar fi 
putut crede că, dacă nu nicioda
tă în orice caz, multă vreme, la 
meciurile echipei Electrica Con
stanța nu se vor mal produce in
cidente mai ales de acest fel. 
Dar iată că, în Jocul următor, 
cel eu Unirea Slobozia, istoria 
s-a repetat, cabina arbitrilor fiind

literalmente bombardată cu pie
tre. De data aceasta. Comisia de 
disciplină a aplicat ferm regula
mentul, hotărînd să ridice drep
tul de organizare echipei Electrica 
Constanța plnă la sfârșitul cam

pionatului. La aceasta, se adaugă 
o nouă amendă de 3000 de tei. 
Antrenorul echipei, Mircea Rădoi, 
care prin atitudinea sa a ațîțat 
spiritele, va trebui să dea soco
teală pentru aceasta Colegiului 
central al antrenorilor. • Șl la 
Zămești, în meciul dintre Tor
pedo șl Utilajul Făgăraș, 
unii spectatori turbulențl au 
încercat să se răfuiască cu 
arbitrii. Echipa din Zărnești, 
pe terenul căreia nu s-au 
mai produs incidente, a fost 
amendată, totuși, cu 3000 de 
tel, primind totodată și un aver
tisment. A fost sancționat și- 
casierul echipei, Mihai Aldea, 
care a insultat brigada de arbi
tri. El a fost suspendat pe un 
an, timp în care altcineva, și nu 
el, va plăti baremul arbitrilor, 
fără... suplimentul nedorit de 
Înjurături.

rești, Dinamo — Sportul Stu
dențesc. Așadar, un nou derby. 

. Al treilea în doar șapte zile.
A fost mai întîi, Dinamo — U- 
niversitalea, miercuri Dinamo 
— Steaua, iar acum Dinamo — 
Sportul Studențesc ! Toate trei, 
pe același stadion, cu gazdele 
la al treilea examen dificil, 
după ce le-a trecut cu bine pe 
primele două. Moraru, Rednic, 
Dragnea așteaptă acum 
ca lui Hagi, Coraș și 
Cristea. în același 
Steaua întîlnește pe F. 
hor. pe stadionul din 
cea", deci, față in față, 
și „lanterna roșie", iar Univer
sitatea primește vizita lui F. C. 
Olt, care, încurajată de punc
tul de la Rm. Vilcea și victo
ria cu 3—0 asupra Rapidului, 
încearcă remiza, mai ales că 
mai are. acasă și restanta cu 
A.S.A. Și pentru că ne aflăm 
in 
pe 
că 
Si _ ._ ___
poartă același caracter pentru 
formațiile gazdă. * Mureșenii 
incă speră, așa cum fiecare 
crede în șansa sa (cum a cre
zut Chimia în meciul cu Vic
toria). Apropo de echipa vîlcea- 
nă. ea are de trecut un greu 
obstacol, care se numește am
bițioasa echipă a Petrolului. în 
rest, meciuri lipsite de mari 
griji, cum ar fi Corvinul — 
Gloria, F. C. Argeș — „U“ Cluj- 
Napoca și chiar F.C.M. Brașov 
— „Poli" Timișoara, doar ulti
ma tremurind cînd își aruncă 
privirile pe „clasamentul ade
vărului".

Ce așteptăm de la toate a- 
ceste meciuri 7 Un spectacol de 
calitate la derbyul etapei, fot
bal bun. pe măsura așteptării 
publicului, de la toate parti
dele etapei a 31-a. și disciplină, 
corectitudine în teren.

SERIA i : c.S.M. 
F.c.M. Delta Tulcea 
(București), Dunărea 
Chimia Fălticeni : P. 
șov), F.C. Constanța 
Vatra Dornel : D. P. 
(București), F.C. Progresul Brăila
— Aripile Bacău : M. Buciumea- 
nu (Tirgovlște), C.F.R. Pașcani- 
Steaua Mizil : E. Pătrașcu (Bucu
rești), Prahova C.S.U. Ploiești — 
C.S. Botoșani : L. Măcrean (Bra
șov), Dunărea C.S.U. Galați — 
Metalul Plopenl : N. Dinescu 
(Rm. Vilcea), Ceahlăul P. Neamț
— Politehnica Iași : M. Neșu 
(Oradea), Olimpia Rm. Sărat — 
Oțelul Galați : D. 
rești).

Suceava — 
: L. Pantea 
Călărași — 

Cadar (Bra- 
— Minerul 

Manole

Petrescu (Bucu-

repli- 
tînărul 

timp, 
C. Bi- 
„Ghen- 
liderul

zona din care vrea să sca- 
echipa olteană, să spunem 
meciul de la Tg. Mureș 

cel dintre Victoria și Rapid

ȘOTII A A H-a: 
diaș — Tractorul 
tran (Arad) A.S. 
verin — Sportul Muncitoresc Sla
tina : N. Georgescu (Buzău), 
Automatica București — Progre- 
sul-Vulcan București : I. ‘Ferenczi 
(Timișoara) — stadionul Automa
tica, Carpațl Mîrșa — Chimica 
Tîrnăvenl : M. Man (Cluj-Napo
ca), Mecanică Fină Steaua Bucu
rești — I.C.S.I.M. București : M. 
Lăzărescu (București) — stadio
nul Mecanică Fină Steaua, Elec
tro putere Craiova — Flacăra Auto- 
mecanlca Moreni : C. Gheorghe 
(Suceava), I.M.A.S.A. Sf. Gheor
ghe — Muscelul Clmpulung : C. 
Matei (Deva), I.C.I.M. Brașov — 
CȘ. Tirgovlște : N. Bițln (Salon- 
ta),' Șoimii I.PA. Sibiu — Avîn- 
tul Reghin : I. Șchiopu (Focșani) 
— se dispută astăzi, ora 18.

Gaz Metan Me- 
Brașov : D. Vă- 
Drobeta Tr.'Se

seria A m-a : Mecanica o- 
răștle — F.C. Maramureș : I. Tăr- 
ean (Tg. Mureș), Aurul Brad — 
C.F.R. Timișoara : V. Banu (Plo
iești), înfrățirea Oradea — Armă
tura Zalău : V. Mihăilă (Sibiu), 
Olimpia Satu Mare — Unirea Alba 
lulia : 1. Roșu (Tg. Neamț), Jitii 
Petroșani — Metalul Bocșa: Gh. 
Ofițeru (București), CJS. U.T. A- 
rad — CJ.L. Sighet: G. Vișinescu 
(București), Minerul Cavnic — 
Minerul Lupenl : Gh. 
ceava), Gloria Bistrița 
gul Arad : V, 
Tr. Severin),
Deva — C.S.M. Reșița : 
cea (București).

Titorov
Mureșul

Pop (Su- 
— Strun- 

(Drobeta 
Explorări 
M. Don-

LA BRAȘOV5 5

30 15
32 13
32 11
31 11
32 7

EXPO-fOTDAL 66“
7. CSU Sibiu
8. Poli. Iași
9. Acad. Mii.

10. U. Cj-Np ♦)
11. CSU Galați

•) Echipe penalizate

Jack BERAWU

DIVIZIA C

15 244712463 45
19 237212568 45
21 2692:2832 43
20 2353:2512 40
25 2335:2961 39

Astăzi, în orașul de la poalele Tîmpei, se dă startul mani
festărilor filatelice sportive dedicate turneului final al Cam
pionatului Mondial din Mexic. La actuala ediție (a treia) 
și-au dat intîlnire filateliști din 11 țări europene, precum si 
din 15 județe și din municipiul București. Vor ft prezentate 
57 de exponate pe 349 fețe de panou, cele mai reprezentative 
urmînd a fi premiate. Cu ocazia acestei expoziții, va avea 
loc simpozionul ..Prin sport, la înfrățirea intre popoare". 
Organizatorii au pregătit patru ștampile speciale, dintre care 
una pentru cartare specială de corespondență spre Mexic.

' Biletele pentru meciul amical de fotbal ROMÂNIA — 
; NORVEGIA, care se va desfășura pe stadionul „23 August" 
i din Capitală miercuri 4 iunie, cu începere de la orele 18, 
! se pun în vînzare în ziua de 2 iunie, la următoarele case 
i de bilete : agențiile Loto — Piața Kogălniceanu, Loto — 
1 Văcărești, agenția Rapid din Gara de Nord. ' -----

„Steaua". „Dinamo", „Giulești". „Progresul", 
patinoarul „23 August".

întrucît pe bilete vor fi înscrise sectorul.

la stadioanele 
„23 August" și

întrucît pe bilete vor fi înscrise sectorul, rîndul și locul, 
publicul spectator este rugat să ocupe locurile indicate, con
diție necesară pentru a se asigura vizionarea si desfășurarea 
meciului în condiții optime.

Sint valabile toate categoriile de legitimații-abonament eli
berate de Consiliul Național pentru Educație Fizică si Sport, 
cu viza pe anul 1986. Posesorii legitimațiilor de tribuna I 
vor ocupa locurile rezervate în sectoarele 1 (intrarea prin 
Șoseaua Tancului) si 44 (intrarea prin Bd. Muncii).

insă că spațiul nu ne permite 
să inserăm toate compozițiile, u- 
nele foarte reușite. Vom aminti, 
totuși, de „Superba Stea" o poe
zie scrisă de George Dumitru 
din București,, căreia 1 s-au ală
turat versuri trimise de Vasile 
Popescu din Brăila, George Bre- 
zeanu din Arad etc.

Bineînțeles, autorii de epigra
me șl de catrene n-aiu rămas 
mai prejos. Astfel, colaboratorul 
nostru permanent, Nelu Quintus, 
din Ploiești, a compus un catren 
dedicat lui Ducadam și... spec
tatorilor spanioli:
Prin reflexul absolut
— Pentru apărări o salbă — 
Din nocturnă Ie-a făcut...
„Noapte albă" i

Nu ne îndoim că va impUini 
sufragiile cititorilor șl următorul 
catren al Iul Geo Ciolcan: 
Cite stele sint pe cer
Toate pîn’la ziuă pier, 
Doar tu Steaua București 
Zi și noapte strălucești !

Inte:

TE. SOLICITUDINE.
aspeții sezonului estival. Bine 
îcediu sau excursie la mare, 
ralui liber :
a ;
e zone de larg interes : Cheile

iunie pe litoral — vi le 
ti, comitetele sindicatelor din 
și pensii ale direcțiilor pentru

I

REZULTATELE ETAPEI A 26-a

I
I
I
I

SERIA I
Explorări Cîmpulung Moldove

nesc — Minerul Gura Humorului 
. 2—3 (1—0), Carpațl Gălăinești —

Eteotro-Luceafărul Botoșani 2—1 
(0—1), Zimbrul Șiret — Lamino
rul Roman 3—0 (1—0), Construc
torul Iași — Raionul Săvtaești
2— 0 (0—0), Ceiiuloza-Bradul Roz- 
nov — Cristalul Dorohoi 3—1 
(2—0), Danubiana Roman — A-

. vîntal Frasin 3—1 (2—1), Cetatea 
Tg. Neamț — Metialul Rădăuți
3— 1 (0—1), Șiretul Pașcani — 
CSM Bucecea 10-0 (3—0).

Conduce în clasament MINE
RUL GURA HUMORULUI cu 61 
P.

I
I
I
I
I
I
I

SERIA A n-a
Unirea-Dinamo Focșani — Mi

nerul Comăneștl 4—0 (2—0), Inter 
Vaslui — Steaua-Mecanica Huși 
2—0 (1—0), CSM Borzești — Me
canica Vaslui 0—0, Proletarul Ba
cău — Textila Buhușl 8—2 (3—1), 
Unirea Negrești — Chimia Mătră
șești 1—0 (1—0), Partizanul Bacău
— Victoria Gugești 3—0 (0—0), 
Luceafărul Adjud — Construc- 
tomii -Flacăra Odobeștl 4—0 (2—0), 
Voința-Petrolistul Rm. Sărat — 
Petrolul Motaești 1—1 fl— 1).

Conduce in clasament UNIREA- 
DINAMO FOCȘANI CU 88 p.

SERIA A m-a
Ș.N.-C.S.S. Tutlcea 

BilUad 3—0 (3—0)
holu - ‘
(1-0), 
Brăila 
Tecuci 
(9-4). 
Iul lanca 2—1 
Ssiaocea — DVA Portul Galați 1—0 
(1—0), Metalul Buzău — Petrolul 
Berea 4—o (2—0), Ancora Galați
— ASA Buzău 5—0 (0—0).

Conduce în clasamtnt FEPA 74 
B1RLAD cu 53 p.

74FEPA
- - .- Carpațl Ne-

- Laminorul Vlziru 1—0 
Chimia Buzău — Chimia

4—1 (S—1), Vietorla-TRA
— Granitul Babadag 1—1 

Arrubium Măcin — Petro-
(1—0), Progresul

SERIA A IV-a
Victoria Țăndărel — Sportul 

„30 Decembrie" 1—1 (1—0), Uni
rea Slobozia — Olimpia Slobozia 
8—0 (3—0). FCM-Dunăreana Giur
giu — Cimentul Medgidia 3—1 
(1—1), ISCIP Ulmeni — Electrica 
Constanța 2—0 (0—0), Metalul 
Mangalia — Voința Constanța 1—1 
(0—0), Portul Constanța — Viito
rul Chimogi 3—0 (1—0), Ș. N. Ol
tenița — Marina Mangalia 5—0 
(1—0), IMU-CSS Medgidia — Uni
rea Urziceni 3—1 (1—1).

Conduce in clasament UNIREA 
SLOBOZIA CU 56 p.

SERIA A V-a
Autobuzul București — Abato

rul București 0—0, IUPS Chitită — 
MECON București 1—0 (0—0),
Flacăra roșie București — Meta
lul București 2—1 (2—1), Metalul 
Mija — Constructorul IACP Bo- 
llntdn 3—0 (1—0), Danubiana
București — Voința București 
2—0 fi—0), Avicola Crevedia — 
Electrica Tilu 4—0 (1—0), Chimia 
Găiești — Cimentul FLeni 0—1 
(0—0), Tehnometal București — 
Viscolii București 0—0.

Conduce în clasament AUTO
BUZUL BUCUREȘTI CU 55 p.

SERIA A VTa
ROVA Roșiori — Automatica 

Alexandria 0—1 (0—0), CFR Cra
iova — Progresul Corabia 2—0 
(1—0), Armata Oraiova — Textila 
Roșiori 
nieești 
(1—0), 
Chimia 
Metalul 
torul TOT Craiova 2—1 (1—0), Da
cia Pitești — Recolta Stolcănești 
4—1 (1—1), Sportul muncitoresc 
Caracal — Electronistul Curtea 
de Argeș 2—1 (2—0).

Conduce In clasament ROVA 
ROȘIORI cu 54 p.

2—1 (2—1), Viitorul Seor- 
— Progresul Băltești 2—0 
Viitorul Drăgășam — 

Tr. Măgurele 1—0 (O—0), 
Alexandria — Constau c-

SERIA A Vll-a
Metalurgistul Sadu — Gloria- 

Piandurii Tg. Jiu 1—0 fi—0), Mi
nerul Mătăsari — Ddetma Orșova 
1—0 (0—0), Jiul Rovinari — Mi
nerul Moldova Nouă 3—1 (2—1), 
Chimistul Rm. Vîloea — Mecani
zatorul Șimlan 3—1 (2—0), Meta
lul Oțelu Roșu — Minerul Ora- 
vița 2—0 (1—0), Armătura Stre- 
haia — Petrolul Țicleni 4—1 
(1—1), Minerul Motru — Minerul 
Anina 3—2 (0—1), Gloria Reșița
— Forestierul Băbeni 2—0 (0—0).

Conduce ta clasament GLORIA- 
PANDURH TG. JIU CU 56 P.

SERIA A VlII-a
Minerul Paroșenl — Minerul-Ș.ti- 

tața Vulcan 3—1 (2—0), Unirea
Tomnatic — UM Timișoara 4—2 
(3—0), Unirea Stanicolau — Da
cia Orăștie 6—0 (2—0), Obilici
Sînmartinu Sirbes» — Rapid A- 
rad 0—1 (0—0), Strungul Chișineu 
Crlș — Victoria Că-lan 4—0 (1—0), 
Minerul Certej — CSM Caranse
beș 1—1 (1—0), CFR-Victoria Ca
ransebeș — CSM Lugoj 1—1 
0—0), CFR Slmeria — Șoimii Ll- 
pova 0—0.

Conduce fn clasament MINE
RUL PAROȘENI cu 46 p.

SERIA A IX-a
Metalurgistul Cugir — Mecani

ca Alba lulia 4—2 (1—0), Stlcla- 
Arleșul Turda — Oțelul Or. dr. 
Petru Groza 2—1 (1—0), Minerul 
Or. dr. Petru Groza — Votata 
Oradea 3—1 (2—1), Electrometa]
Oluj-Napoca — Olimpia Gherla 
1—2 (0—1). Unirea Valea lui Mi
hai — Minerul Șuncuiuș 2—2 
(0—2), Industria Stanei C. Turzii
— Metalul Aiud 0—1 (0—0), Re
colta Salonta — Steaua-CFR Cluj- 
Napoca 2—1 O—0), Gloria Beiuș
— Viltorul-IRA Cluj-Napoca 2—0 
(0-0).

Conduce în clasament META
LURGISTUL CUGIR cu 55 p.

SERIA A X-a
Unio Satu Mare — Minerul 

Bala Sprie 3—6 (0—0), Victoria
Cărei — Minerul Săimiâșag 1—0 
(1—0), Someșul Satu Mare — 
Chimia Tășnad 3—0 (2—0), Chimia 
Zalău — CUPROM Bala Mare 
1—0 (1—0) Minerul Bălța — Bra
dul Vișeu 3—0 (2—0), Chimforest 
Năsăud — Oașul Negrești 2—0
(1—0), Minerul Rodna — Minerul 
Băiuț 1—0 (1—0), Lăpușul — *
Lăpuș — Energia Beclean
(0—1).

Conduce in clasament 
SATU MARE CU 54 p.

SERIA A XI-a
Etectromureș Tg. Mureș — Me

talul Sighișoara 2—0 (1—0), Lacul 
Ursu Sovata — Inter Sibiu 0—0, 
Unirea Ocna Sibiului — CSU- 
Mecanica Sibiiu 4—2 (2—1), Car- 
pați Agnita — Progresul Odor- 
heiu Secuiesc 2—0 (1—0), Meta- 
totelinica Tg. Mureș — Viitorul 
Gheorgheni 4—0 (1—0), Minerul
Bălan — Mureșul Toplița 2—1 
(0—1), Unirea Cristuru Secuiesc
— Mureșul Luduș 1—0 (0—0), O- 
țelul Reghin — Minerul Baraoît 
4—0 (1—0).

Conduce în clasament ELEC- 
ITIOMUREȘ TG. MUREȘ cu 54 p.

SERIA A XH-a
Mobila-Măgura Codlea — Po

iana Cîmpina 1—0 (0—0), Minerul 
Fiillpeștai de Pădure — Nitramo- 
nla Făgăraș 1—0 (0—0), Cimen
tul Hoghiz — Metrom Brașov 
1—ii (0—1), Victoria Florești — 
Carpați Sinaia 0—1 (0—1), Preci
zia Săcele — Torpedo Zărnești 
1—0 (0—0), Chimia Brazi Plo
iești — IPT tntorsura Buzăului 
4—0 (1—0), Electro Sf. Gheorghe
— Metalul Tg. Secuiesc 2—0 
(2—0), Utitajul Făgăraș — Petro
lul Băicoi 1—2 (0—0).

Conduce în clasament POIANA 
CÎMPINA cu 52 p.

Rezultatele ne-au fost trans
mise de corespondenții Soștrl 
voluntari.

Tg.
0—1

UNIO



DE ȘAHTURNEECampionatele Balcanice de volei

TELEX • TELEX
Med amical fe-

Polonia —

VICTORII DETAȘATE ALE ECHIPELOR NOASTRE
• România-Moslavia (in) și România —Bulgaria (il

meciuri decisive jicntrii locul 1
PATRAS, 30 (prin telefon). 

După trei zile de întreceri, în 
actuala ediție a Campionatelor 
Balcanice de volei apele încep 
să se limpezească in privința 
candidatelor la titluri si la 
locurile podiumului. In a 19-a 
ediție a competiției masculine, 
care se desfășoară în localitate, 
din j aspirante la titlu au mâi 
rămas practic două, echipele 
Iugoslaviei si României, neîn
vinse pînă acum. în timp ce 
formațiile Bulgariei (ciștigâtoa- 
rea ediției din anul trecut, de 
la Buzău) si Greciei au pierdut 
teren, prima fiind învinsă net' 
de Iugoslavia în ziua întii, 
iar a doua cedind partidele din 
următoarele două zile. La fete, 
tradiția se respectă, reprezenta
tivele României si Bulgariei ur- 
mlnd să-și dispute. în 
direct, primul Ioc.

Citeva amănunte 
jocurile din ziua a doua și 
treia. La Patras reprezentativa 
masculină a României (care în 
ziua de debut a fost liberă) a 
realizat o victorie destul de 
lejeră in fata echipei Turciei, 
de care a dispus cu 3—0 (5,
11. 4). Voleibaliștii noștri — în 
formația : Pădurețu (Manole). 
Mina, Soica Pop, Dascălu, Con
stantin — au dominat copios 
setul I, dar succesul ușor le-a 
diminuat concentrarea in urmă
torul. in care au fost nevoiti să 
refacă de la 2—9. Cei mai buni: 
Dascălu și Pop, urmați de Con
stantin si Mina. In aceeași zi :

meciul

despre
a

Iugoslavia — Grecia 3—1 (7, 
—8. 6. 11). In ziua următoare, 
un nou succes al voleibaliștilor 
români, însă într-un meci mult 
mai dificil : România — Grecia 
3—1 (8, 11. —11. 14). Echipa 
noastră a jucat foarte bine pri
mele două seturi, dar în al trei
lea si la începutul ultimului a 
avut scăderi (mai ales în apă
rare) care au costat-o un set 
(III) si un mare efort de refa
cere a unui handicap de 7 
puncte, de la 1—8 (IV). în ce
lălalt joc : Bulgaria — Turcia 
3—0 (6, 12, 6). In ultimele două 
zile, echipa noastră are de 
susținut meciuri grele, cu selec
ționatele Bulgariei si Iugo
slaviei, decisive pentru locul I.

In orașul Arta, echipa femi
nină a României si-a continuat 
seria victoriilor în ediția a 17-a 
a competiției. După ce învin
seseră cif 3—2. în prima zi. for
mația Albaniei, fetele noastre, 
dintre care s-au detașat Spe
ranța Găman și Mirela PO- 
poviciu, au învins pe rind for
mațiile Iugoslaviei 3—0 (8. 11, 
14) și Greciei 3—0 (3. 10, 4). In 
celelalte partide : Albania — 
Grecia 3—1 (—12, 12. 3. 4). Bul
garia — Turda 3—0 (12, 6, 9), 
respectiv Bulgaria — Iugoslavia 
3—0 (6, 1, 10) și Albania — 
Turcia 3—2 (—14. 9. 4, —14,12). 
Conduc neînvinse echipele Bul
gariei si României, care practic 
au „acontat" primele două 
locuri.

Modesto FERRARINI

HAVANA, 30 (Agerpres).
Turneul internațional masculin 
de șah „Memorialul Capablan- 
ca“, de la Havana, a continuat 
cu rurida a 8-a, in care maes
trul român Dan Bărbulescu a 
cîștigat la cubanezul Jorge Ar- 
maș, Palermo l-a învins pe 
Bonsch, Vladimirov a obținut 
victoria în partida cu Diaz, iar 
Rodriguez a remizat cu Garcia.

In clasament conduce marele 
maestru argentinian Carlos Pa
lermo. cu 6 puncte, urmat de 
Granda (Peru), Rodriguez (Cu
ba) 5 puncte fiecare, Vladimi
rov (U.R.S.S.) — 4,5 puncte, 
Dan Bărbulescu (România) — 
4 puncte etc.

în turneul feminin a fost zi 
de repaus. Așa cum s-a anun
țat, lidera clasamentului este 
Nana Ioseliani (U.R.S.S.) — cu 
4,5 puncte, urmată de Dana 
Nuțu (România) — 4 puncte.

• în al patrulea tur al me
ciului internațional amical de 
șah dintre reprezentativele fe
minine ale României și Polo
niei, oare se dispută la Buziaș, 
s-au înregistrat rezultatele : 
Ionescu — Lesner 0,5—0,5, Ol- 
teanu — Erenska 0—1. Mureșan
— Swieczik 1—0, Jicman — 
Rzieczycka 0—1. Polihroniade— 
Smaczinska 0,5—0,5, Pogorevici
— Sykor» 0.5—0,5. în scorul

general al întâlnirii, înaintea 
ultimelor două tururi, echipa 
română conduce cu 15—9.

• Cu o rundă înainte de În
cheiere, lider în Turneul in
ternațional de șah este primul 
dintre reprezentanții țării 
noastre in întrecere, Constan
tin Ionescu. Urmăritorii săi 
cei mai apropiați, la o singură 
jumătate de punct distanță, 
sînt Oviditi Foișor și șahistul 
sovietic Iuri Dohoian. Preci- 
zînd că aceștia doi se întîlnesc 
în ultima rundă, avem imagi
nea clară a finișului care se 
profilează.

Iată rezultatele Înregistra
te aseară, în runda a 10-a : 
Lupu — Ionescu 0—1, Remon 
— Dohoian 0—1, Foișor — D. 
Oltean 1—0, Urzică — Geor
gescu 1—0, Gauglitz — L. Ol
tean remiză. S-a întrerupt 
partida Ncgulescu — Hawelko, 
într-un dificil final de tur
nuri, cu un pion in plus pen
tru jucătorul polonez.

Clasamentul : Ionescu 7,5 p, 
Foișor și Dohoian (U.R.S.S.) — 
7 p, Negulescu 6 p (1), D. Ol
tean 5,5 p, Hawelko (Polonia) 
5; p (1), Gauglitz (R.D.G.) 4,5 
p, Lupu. Remon (Cuba) și 
Urzică — 3,5 p, Georgescu și 
L. Oltean — 3 p.

Azi, ultima rundă.

BASCHET • 
minis la Gdansk : 
Bulgaria TO—89.

CICLISM • Turul 
a 18-a (contratimp 
Piacenza-Cremona) a oferit posi
bilitatea unei victorii lui Fran
cesco Moser, cronometrat în 53:58 
(medie orară de 49,128 km). Li
der este Roberto Visentlni cu 
82.41:40. Saronnl a redus la 1:02 
diferența care-1 separă de acesta. 
• „Cursa Laptelui" . (Anglia). E- 
tapa a patra (140 km) a fost cîș- 
tlgatâ de sovieticul Abdujarov • 
Turul Aragonulul (Spania). După 
trei etape se menține in fruntea 
clasamentului general elvețian ui 
Stephan Jolxo ou 13.59:02, urmat 
la 1 s de spaniolul laakl Gaston

HALTERE • C.M. de juniori. 
Categoria 82,5 kg: 1. Ivan Ciaka- 
rov (Bulgaria) 357,5 kg, 2. Ser- 
ghed Slrtov (U.R.S.S.) 352,5 kg. 
3. Marlo Schuld (R.D.G.) 347,5
kg.

HOCHEI PE IARBA s La Bho
pal : India — Malayesia 5—c.

polo • Turneu la Marsilia : 
Spania — Iugoslavia 9—9, Italia 
— Australia 9—7, S.U.A. — Fran
ța 7—5.

SCRIMA • Cupa Mondială la 
spadă a fost cîștigată de vest- 
germanul Alexander Pusch cu 
54 p, urmat de Mazzonl (Italia) 
48 p șl Kolocznay (Ungaria) 47 p.

TENIS a Campionatele Inter
naționale ale Franței, la Roland 
Garros: Sanchez — Schapers 6—3, 
6—2, 6—2, Becker — Oresar 6—2, 
6—0, 6—7, 6—3, Cesnokov — Os- 
terthun 6—2, 6—3, 6—2, Cl. Pa- 
natta — Tulasne 0—6, 3—6, 6—2,
6— 4, 6—1 I. Leconte — Mansdorf
7— 5, 6—3, 4—6 6—0, Pernfore —
Edberg 6—7, 7—5,6—3, 2—6, 6—4; 
femei : Mandllkova — Marsikova 
6—1, 8—2. Evert-Lloyd — Smith 
6—3, 8—1, Sabatini — Madruga
6—3, 6—3, Graf — Mesker 6—2, 
6—3, 6—2, Jo Fernandez — Te
mesvari 5—7, 6—2. 6—3 !, Paz —

Maleeva 5—7. 7—6. 7—5.

Ițpliei. Etapa 
pe 36 km.

(Urmare din pag 1)

nule (din 10,02 pină în 19,43), 
in vreme ce apărarea tinerilor 
poloisti români a funcționat 
sigur, fiind — in Derioada res
pectivă — de netrecut. De 
altfel, talentatul oortar Csakr 

/ avea sâ fie bătut doar abia în 
min. 21,52, din penalty...

Succes final fără drept 
apel 
și E. Georgescu — care au 
rulat intres lotul — si-au notat, 
desigur si unele inexactități 
in jocul selecționatei noastre 

; de juniori. Autorii golurilor 
(cele mai multe dintre ele fru
moase. aplaudate) : Geantă 4. 
Balanov 3, Grancerof 2, Zaharia 
2. Tufan 2. Angelescu. Chiru, 
Nuțu. respectiv Andreev 3. 
Tvclov. Tanov. Au arbitrat 
I*. Mathioudakig (Grecia) si S. 
Bolllik (Cehoslovacia).

UNGARIA — CEHOSLOVA
CIA 15—8 (4—2, 5—2 4—2,
>\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

de 
dar antrenorii Al. Bădiță 

E. Georgescu

2—2). Foarte tinără echipă 
ungară nu dezminte renumele 
scolii de polo pe care o repre
zintă. ~ 
impus 
vedere 
tori și 
bil bagaj de cunoștințe tehnico- 
tactice. Autorii ounctelor : 
Varga (un jucător bine clădit) 
3. Peter 3. Martinovics 3. Kiss 
2. Bcrki 2. Pcllei, Kaltenbah 
(U). Veszelits (de departe cel 
maj bun poloist cehoslovac) 6. 
Kaid. Hedvig.
Witzke (R.F.G.) 
(România).

Astăzi, de la 
tilnesc formațiile Ungariei si 
Bulgariei, iar in continuare 
selecționata României primește 
replica echipei Cehoslovaciei. 
Mîine, tot de la ora 10 : Ceho
slovacia — Bulgaria si. in 
partida care va decide probabil 
cîstigătoarea întrecerii Româ
nia — Ungaria.

Componenții săi și-au 
cu autoritate Dunctul de 
arătîndu-se buni înotă- 
posesori ai unui aprecia-

Au 
si

condus A.
V. Median

10. se in-ora 
Ungariei 

in

8

§

Asiâii, pc suiilioiiui Azteca

START ÎN TURNEUL FINAL AL CM
O dată cu festivitatea de des

chidere, oe se va desfășura as
tăzi, cu o oră înainte de prînz, 
pe stadionul Azteca din Ciudad 
de Mexico (ora 20, ora României) 
începe cea de a 13-a ediție a 
turneului final al Campionatului 
Mondial de fotbal. 24 de echipe 
reprezentative ajunse în ul
tima fază a celui mai important 
eveniment sportiv al anului 
1986, în urma disputării de 308 
meciuri preliminarii, încep as
tăzi cursa pentru un loc cît mai 
bun în ierarhia mondială a spor
tului celui mai iubit din lume, 
în ce pin d de astă seară, 52 de

MECIUL DE DEBUT :
cinstea echipelor, re
ale Bulgariei și ita-

De revine 
prezentative 
liei, campioană mondială ,,en ti-* 
tre‘!, de a deschide astă-seară, 
de la ora 21. ora României, pro
gramul partidelor oficiale 
cadrul turneului *' ' ’
Meciul va avea 
celebrul stadion 
pi-tala Mexicului 
și se va desfășura în cadrul gru-

din 
final al C.M. 

loc pe de-acum 
Azteca din ca- 

(110 574 locuri)

_ meciuri fiecare că
pătând o importanță 
aparte, vor polariza 
atenția unei imense 
majorități a popu
lației globului. De 
astăzi, pînă la 29 
iunie, ziua marii 
finale care va avea 
in joc cel de-al 
13-lea titlu mondial 
de fotbal, atenția 
lumii sportive este 
îndreptată spre Me
xic. O lună întrea
gă de fotbal!

ITALIA - BULGARIA '
pel A. Enzo Bearzot 
anumite rețineri în 
formației, semnele de 
privind titularizarea lui Rossi și 
pe purtătorul numărului 8: (Bag* 
ni sau Di Gennaro). N-ar fi ex
clus, de asemenea, ca în unspre- 
zecele peninsular să apară chiar 
Fernando de Napoli (-22 ani), cu 
un singur meci în națională, dar 
acomodat extrem de rapid cu

. păstrează 
alcătuirea- 

întrebare

X\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^
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Caleidoscop — DE ZIUA COPILULUI
t IUNIE. Ziua internațională a copilului 

zi pe care o așteptăm cu toată încrederea 
și bucuria și pe care o sărbătorim cu fi
rească plăcere, ca ztmbetul larg al celor 
mici.

Aotivitatea sportivă începe pentru multi 
campioni încă din anii cruzi ai oopllăriei, 
și nu puțini sînt cel care obțin mari suc
cese mai înainte de a fi pășit în adoles
cență. Acestor performeri le dedicăm edi
ția de astăzi a Caleidoscopului nostru.
• Incomparabili gimnastă română Nadia 

Comăneci a Intrat, cu brio, in arena ma
relui sport internațional pe cind se juca 
încă cu păpușile. In 1973, Nadla (născută 
la 12 noiembrie 1961) a triumfat, de o ma
nieră impresionantă, la tradiționalele noas
tre Campionate Internaționale, dștigînd 
cu autoritate toate cele cinci titluri puse 
în joc ! Apoi, în 1975, triumf în Turneul 
Campioanelor la Londra, unde micuța Na
dia a cîștige în compania unor redutabile 
gimnaste de pe continent. In continuare a 
fost Skien-U'l adică întrecerile Campiona
telor Europene. Vă mal amintiți, poate, 
Nadia a obținut atunci 4 medalii de aur 
(inclusiv cea pentru titlul de campioană 
absolută) și una de argint ! După un an, 
Jocurile Olimpice de la Montreal (Nadia 
avea 15 ani) au fost veritabilul triumf al 
acestei „domnișorele" care, prin exercițiile 
și execuțiile sale a făcut să exulte întreaga 
lume a gimnasticii, și nu numai ea. " 
tunel s-a acordat, de pildă, pentru prima 
oară nota 10 într-un concurs oficial. Și 
Nadla a primit șapte note de 10 la Mont
real !
• O altă gimnastă care a strălucit de 

timpuriu, la vîrsta fericită a copilăriei, 
este Ecaterina Szabo. In 1982. cind Kati 
avea doar 12 ani și-a făcut debutul la 
„europenele ue junioare" de la Lyom (a 
dștigat patru medalii de aur), tar după 
do! ani. la Ankara, a „recidivat" obținind 
titlul de campioană absolută st încă două

A-

medalli de aur. Un an mai târziu, la Gdie- 
borg, Kati a obținut primele sale victorii 
(paralele și sol) la C.E. de senioare, 
1983, ta Budapesta, -------------
dială La sol, iar în 
Angeles, a fost de 
aur a J.O.
• Jucătoarea de

Bădescu, tn prezent in vîrstă de 15 
are un „trecut" strălucit. In 1983, la 
ani, a fost campioană europeană de cadcte 
la Malmd, după un an a fost medaliată 
cu aur la C.E. de la Linz, in 1985 s-a cla
sat prima la C.E. de la Haga iar acum, 
tn iulie, nădăjduim că va „recidiva" la 
„europene". Șl alți jucători români (Anca 
Cheler, Emilia Ciosu, Călin Creangă, Ro
mulus Revisz) au avut, de asemenea, evo
luții bune și foarte bune, la virsta copilă
riei, la C.E.
• Tenisul mondial a prezentat, mal ales 

In ultimii ani, numeroase exemple de ju
cătoare copile. Astfel, argentinianca Ga
briela Sabatini, una dintre cele mai bune 
tenismane din lume, obținea victorii pre
țioase, In mari turnee, pe cind avea 13 
sau 14 ani, iar americanca Mary-Jo 
Fernandez, care are 14 ani, s-a făcut re
marcată acum doi ani la importantul tur
neu de juniori — Orange Bowl. La 12 ani 
ea a cîștigat la categoria 13—14 ani, la 13 
ani a fost prima în categoria 15—16 ani. 
iar anul trecut, la 14 ani, a Învins în cate
goria 17—18 ani ! Alte jucătoare care s-au 
făcut remarcate de mici : american
cele Tracy Austin șl Andrea Jaeger, ungu
roaica Andrea Temesvari, surorile bulgare 
Manuela și Katerina Maleeva etc.
• La 13 ani Aillen Riggin a fost campi

oană de sărituri de la trambulină, la J. O. 
din 1920 de la Anvers. Iar după 16 ani o 
altă săritoare, dar în vîrstă de 16 ani. Ma- 
jorie Gestring a cîștigat și ea titlul ace- 
leeași probe, la J.O. de Ia Berlin.

• Deși doar de cinci ani. spaniolul Oscar

în 
a fost campioană mon- 
1984, la J.O. de la Los 
patru ori medaliată cu

tenis de masă Otilia
ani,
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le la Fuente din Granada s-a afirmat 
un mare talent șahisi. Intr-un simultan 
zece mese cu adversari mai vîrstaicl 
teoretic, mai puternici, a cîștigat șapte 
partide. Deși nu era elev la cinci ani, de 
la Fuente știa totuși să scrie șl să citească, 
iar șah juca de la virsta de doi ani ! De 
foarte tinără s-a făcut remarcată, prin 
comportări deosebite la tuirnee cu un mare 
grad de dificultate, actuala campioană mon
dială, șahista sovietică Maia Ciburdanidze, 
iar fostul campion mondial Bobby Fischer, 
nu avea decit 14 ani cînd a devenit pen
tru prima oară campion al Americii, și la 
15 ani el avea categoria maestru.

• Karen Muir a fost cea mai tinără din
tre recormanele lumii la înot. In 1965, pe 
cind nu avea decît 12 ani și 10 luni, a rea
lizat cu 1:08,7 un nou record al lumii la 
100 m spate. Susan Pedersen și Debby 
Mayer aveau doar 15 ani cîtnd au obținut 
titluri olimpice la 4 X 100 m liber și mixt 
— 1968, respectiv la 260 m liber — 1968 
(2:10,5), 400 m liber — 1968 (4:31,8) șl 800 
m — 1968 (9:24,0). O altă înotătoare foarte 
tinără a fost Tracy Caulkins, care in 1978 
a realizat recorduri mondiale la 200 m flu
ture — 2:09,87 . 200 m mixt — 2:14,07 și 400 
m mixt — 4:40,83.
• Recentul campion european de haltere

juniori Aurel Sîrbu este un puști, acolo, 
bine clădit. dar numai de 15 ani (vîrsta 
maximi a juniorilor la haltere este de 20 
ani !). —— clc- *
A a Liceului George 
Napoca. Practică halterele 
ani (adică de pe cind 
și ceva) In cadrul secție! 
nor Spiridon Herghelegiu)', 
tul pentru acest sport de 
Aurel și unchiul Gheorghe 
halterofili...

ca
la
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Auirel este elev în clasa a VII-a 
Coșbuc din Ciuj- 

de peste cinci 
avea... 9 ani 

Glujana (antre- 
A deprins gus- 
la tatăl său — 

Sîrbu, foști

★
Tema aceasta ni se pare insă foarte ge

neroasă. . cu nenumărate alte exemple. În
cât merită desigur o completare...

Romeo VILARA

Orașele gazde ale „Mundlalului

condițiile specifice dim Mexic șț 
cu grupul mai vechilor selecțio
nați. Pe de altă parte, Ivan Vu-i 
țov contează, la această oră, și 
pe Plarnen Markov care a avui 
o ușoară întindere, în cadrul li
nei partide de antrenament, ast
fel că selecționerul echipei Bul
gariei își poate alcătui formația 
de bază după dorință și... după 
Inspirația de moment.

PARTIDELE DIN GRUPELE 
PRELIMINARE

31 mal: Italia — Bulgaria (grupa
A) ; 1 iunie : Franța — Canada 
(grupa C) ; Brazilia — Spania 
(grupa D) ; 2 iunie : Argentina
— Coreea de Sud (grupa A), 
U.R.S.S. — Ungaria (grupa C). 
Polonia — Maroc (grupa F> ; 3 
iunie : Mexic — Belgia (grupa
B) , Algeria — Irlanda de Nord 
(grupa D). Portugalia — Anglia 
(grupa F), 4 iunie ; Paraguay — 
Irak (grupa B), Scoția — Dane
marca (grupa E), R.F.G. — Uru
guay (grupa E), 5 iunie : Bul
garia — Coreea de Sud (grupa 
A), Italia — Argentina (grapa 
A), Franța — U.R.S.S. (grupa C),
6 iunie : Canada — Ungaria (gru
pa C). Brazilia — Algeria (grupa 
D), Maroc — Anglia (grupa F),
7 iunie : Mexic — Paraguay (gru
pa B), Spania — Irlanda de 
Nord (grupa D), Polonia — Por
tugalia (grupa F), 8 iunie : Bel
gia — Irak (grupa B). Uruguay
— Danemarca (grupa E), R.F.G.
— Scoția (grupa ~ *
Franța 
Canada 
iunie :
(grupa -------
Sud (grupa A), 11 iunie : Mexic
— Irak (grupa B), Belgia — Pa
raguay (grupa B), Polonia — 
Anglia (grupa F). Maroc — Por
tugalia (grupa F), 12 iunie :
Brazilia — Irlanda de
(grupa D). Spania —
(grupa D), 13 iunie : Uruguay 
Scoția (grupa E). R.F.G. — I 
nemarca (grupa E).

Programul fazelor superioare 
ale turneului final va fi publicat 
după desfășurarea grupelor eli
minatorii. Din fiecare grupă se 
vor califica primele două clasate, 
.a care se vor adăuga 4 echipe 
clasate pe locurile 3 In cele 6 
grupe, desemnate pe criteriile 
numărului de puncte si al gola
verajului înregistrat

E), 9 iunie :
— “Ungaria (grupa C),
— U.R.S.S. (gruipa C), 10 
Bulgaria — Argentina

A). Italia — Coreea de

Polonia

Nord 
Algeria

— Da-


