
Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

Luni. 2 iunie a.c.. a avut 
loc ședința Consiliului de 
Stat, prezidată de tovarășul 
Nîcolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România.

In cadrul ședinței. Consiliul 
de Stat a dezbătut și adoptai 
Decretul privind amnistierea 
unor infracțiuni si grațierea 
unor pedepse, care se dă publi
cității.

în continuarea lucrărilor În
scrise pe ordinea de zi, Consi
liul de Stat a examinat și ra
tificat: Programul de lungă du
rată privind dezvoltarea colabo
rării economice și tehnico-ști- 
ințificc dintre Republica Socia
listă România și Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste pe 
perioada Dină in anul 2000 ; 
Programul de lungă durată pri
vind dezvoltarea colaborării 
economice sl tehnico-stiintifice 
intre Republica Socialistă 
România si Republica Socialis
tă Cehoslovacă pină in anul 
2090; Tr.itatul de prietenie și 
colaborare între Republica So
cialistă România si Republica 
Populară Congo.

Totodată, Consiliul de Stat a 
analizat și ratificat unele con
venții și acorduri internaționa
le încheiate de Republica So
cialistă România cu alte state 
in diferite domenii ale vieții 
economice, sociale și de stat.

Consiliul de Stat a apreciat 
că programele, tratatele, con
vențiile și acordurile supuse 
ratificării exprimă politica ță
rii noastre de lărgire a colabo
rării si cooperării internaționale 
cu alte state și asigură cadrul 
juridic necesar de acțiune în 
domeniile la care se referă.

Consiliul de Stat a discutat 
si aprobat Raportul cu privire 
la analizele efectuate, 
sărcinarca Consiliului de 
de comisiile permanente 
Marii Adunări Naționale, 
gătură cu modul in care 
ministere și alte organe 
trale înfăptuiesc politica 
dului și asigură aplicarea legii 
în domeniile lor de activitate.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a cerut ministerelor, celorlalte 
organe centrale, unităților din 
subordinea acestora să acțio
neze cu toată fermitatea pen
tru realizarea în bune condiții 
a tuturor prevederilor planului 
și a programelor de dezvoltare 
economică și socială a țării, 
pentru aplicarea înlocmai si 
respectarea riguroasă a hotărî- 
rilor de partid și a legilor ță
rii îndeplinirea sarcinilor sta-

din în- 
Stat, 

ale 
în le- 
unele 
cen- 

parti-

bilite în vederea lichidării lip-^ 
surilor și înlăturării neajunsu-g 
rilor constatate cu prilejul ana-g 
lizelor efectuate de comisiileg 
permanente "ale Marii Adunărig 
Naționale, pentru introducerea^ 
unui inalt spirit de răspundere,g 
de ordine și disciplină in toateg 
domeniile de activitate. g

In continuarea ordinii de zi,^ 
Consiliul de Stat a examinatg 
și aprobat Darea de seamă pri-g 
vind activitatea desfășurată deg 
Tribunalul Suprem și Raportul g 
privind activitatea desfășurată g 
de orcanele Procuraturii Repu-g 
blicii Socialiste România. g 

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, g 
președintele Republicii Socia-g 
liste România, a cerut Procura-g 
turii Generale și Tribunalului g 
Suprem să manifeste mai mul-g 
tă operativitate, fermitate și g 
exigență în activitatea de Pre-g 
venire și sancționare a fapte- g 
lor antisociale prin care se g 
aduc atingeri grave proprietă-g' 
ții socialiste, de stat și coope-g 
ratiste, drepturilor legitime aleg 
cetățenilor, liniștei și ordiniig 
publice, împotriva oricăror în-g 
călcări și abuzuri, pentru întă-g 
rirea disciplinei in toate sec-g 
toarele de activitate; totodată;? 
este necesar ca organele pro-g 
curaturii, justiției și ale Mi-g 
nisterului de Interne să inten-g 
sifice activitatea de populari-g 
zare și explicare a conținutuluig 
legilor tării si să asigure antre-g 
narea tot mai largă a opinieig 
publice in combaterea acțiuni-g 
lor de încălcare a normelor le-g 
gale. g

In cadrul ședinței Consiliu-g 
Iui de Stat au fost dezbătute șig 
aprobate Raportul Comisieig 
pentru analiza activității deg 
soluționare a propunerilor, se-g 
sizărilor, reclamațiilor și cere-g 
rilor oamenilor muncii adresaleg 
Consiliului de Stat și Raportulg 
Consiliului de Miniștri privindg 
soluționarea propunerilor, sesi-g 
zărilor și cererilor oamenilorg 
muncii adresate organelor cen-g 
trale ale administrației de stat.g 

în continuarea ședinței ag 
fost examinat și aprobat Pro-g 
gramu privind analizele ccg 
vor fi efectuate în anul 1986,g 
din însărcinarea Consiliului deg 
Stat, de către comisiile perma-g 
nente ale Marii Adunări Națio-g 
nale, referitor la modul îng 
care organele de stat înfăp-g 
tuiesc politica partidului și asi-g 
gură aplicarea legii în diferite g 
domenii de activitate. gg 

Consiliul de Stat a soluțio-g 
nat, de asemenea, unele pro-g 
blcme ale activității curente, ă

! , ■ ,-»>• Proletari din toate țările, uniți-oă I
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FRUMOASA ȘI CONVINGĂTOARE AFIRMARE 
A TINERILOR NOȘTRI HALTEROFILI

recentele CampionateLa _______
Mondiale si Europene de hal
tere pentru juniori, reprezen
tanții României au avut o 
comportare remarcabilă, apre
ciată de toți specialiștii. de 
presa vest-germană sl alte zi
are din Europa. într-adevăr, 
cu numai 6 sportivi, halterofi
lii români au cucerit 8 medalii 
de aur (fată de cele 6 de anul 
trecut, la competiția similară 
de la Edinburgh). Performanta 
este demnă de toată lauda, 
dacă avem în vedere faptul că 
la C.M. si C.E. de la Do
naueschingen (R.F.G.) au par-

ticipat un număr record 
concurenti (peste 200. din 
țări). Sportivii români, 
adversari foarte valoroși, 
dintre ei consacrat! pe 
international si la seniori, s-au 
clasat — considerînd ordinea 
medaliilor de aur la total 
(C.M. Si C.E.) — pe locul 3 în 
Europa și pe 4 în lume (după 
Bulgaria. U.R.S.S. si R.P. Chi
neză). înaintea unor scoli 
haltere cu vechi tradiții 
succese pe plan mondial, 
acelea din R.D. Germană, 
garia. Polonia.

de 
36 de 
avînd 
multi 
Dlan

de 
si 
ca 

Un-
Cehoslovacia,

Cuba. R.P.D. Coreeană, Japo
nia si altele.

Aceste 8 medalii de aur (ob
ținute de trei sportivi ai tării 
noastre: Andrei Socaci — 6. A. 
Czanka sl Aurel Sîrbu cite 
una) constituie o performantă 
în premieră în istoria haltero- 
filiei noastre, care confirmă, 
încă o dată, progresele dobîndi- 
te în ultimii ani de școala ro
mânească a acestei discipline 
olimpice.

Ion OCHSENFELD

(Continuare in pag. 2—3)

Mîine, de la ora 18, pe stadionul „23 August" din Capitală

REPREZENTATIVA DE FOTBAL A ROMÂNIEI
ÎNTÎLNEȘTE ECHIPA NORVEGIEI

• Cămătaru, indisponibil •
Cu trei săptămîni înainte de 

încheierea sezonului 1985—86, 
reprezentativa țării noastre este 
chemată să întîlnească una 
dintre revelațiile de ultimă oră 
ale Europei fotbalistice : echi
pa Norvegiei. Cu ani în urmă 
această afirmație ar fi părut 
nefondată, întrucît fotbalul 
norvegian nu se ridica la o 
valoare nici măcar acceptabilă. 
Dar iată că în ultima vreme, 
în consens și cu creșterea va
lorică a fotbalului din altă 
țară scandinavă, Finlanda, soc- 
cerul din țara fiordurilor a fă
cut mari pași înainte din punct

La reluarea Diviziei A de baschet (m)

RAPID (1-1 cu ICED)
A URCAT PE LOCUL 3

Național 
baschet masculin a 
reluat prin meciu- 

etapei a 28-a (dispu- 
duminică si luni).

Campionatul 
de 
fost 
rile 
tate 
ta capătul cărora s-a în
registrat o modificare 
majoră în clasamentul în
trecerii : Rapid București 
a trecut de pe locul 4 
pe 3, schimbînd poziția 
cu Farul Constanța. Re
zultate :

RAPID BUCUREȘTI — 
ICED CSȘ 4 BUCU-

Eficacitatea lui A. Popo- 
vicl (in fotografie, arun- 
ctnd la coș) a contribuit 
decisiv la succesul echipei 
Rapid in primul 

meci cu ICED____

Fo’.o :
Aurel D. NEAGU

RECORDURILOR

Jucătorii norvegieni sint, de
valoric, fapt demon- 
cîteva rezultate cu 
putea mîndri orice 

Italiei 
titlului

ieri. oaspeții Bucureștiulul

1—1 : 94—82
și 73—89 (37—47). 
Rapid, în fiecare 
din întîlnirea de

RESTI
(51—43) 
In sala 
repriză 
duminică echilibrul pe ta
bela de scor s-a menți
nut pînă spre - finaluri, 
ambele favorabile fero
viarilor. In perioadele 
respective. aceștia au 
fost mai clari si mai e- 
ficienti în acțiunile o- 
fensive, spre deosebire 
de adversari, care tocmai 
în momentele decisive au 
comis greșeli de tehnică

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

de vedere 
strat de 
care s-ar 
echipă : victorie în fața 
(2—1), deținătoarea

față se află 
dispută pentru

Coroborînd realitatea creșterii 
calitative a fotbalului norve
gian cu noul lot pe care 11 a-

în Mexic. în 
titlul mondial.

Lung, Ungureanu, Ducadam Lăcătuș, Nîcolae ?i Belodedici sur- 
fotografic la unul dintre antrena- 

Foto : Aurel D. NEAGU
prinși de obiectivul aparatului 
mentale lotului reprezentativ

mondial, • chiar pe terenul 
cesteia, la Lecce, apoi 1—0 
fața Danemarcei și 1—0 
fața unei foste campioane

a- 
in 
in 
a

lumii, reprezentativa Argenti
nei (meci disputat la 30 apri
lie, la Oslo). Deci trei partide 
cîștigate în fața 
formații care în

liniază reprezentativa Româ
niei, avem motivele care fac să 
crească foarte mult cota me
ciului de mîine, de pe „23 
August". Intr-adevăr, față de

a tot atîtea 
momentul de

Mircea TUDORAN
Gheorghe NERTEA

(Continuare în pag. 2—3)

Astăzi, la Ploiești, o atractivă „uvertură"

ROMANIA - NORVEGIA (tineret)
In aceste zile ale pasionantu

lui final de stagiune competițio- 
nală internă, fotbalul nostru are 
prevăzute în program si două 
examene internaționale, consti
tuite de dubla întîlnire amicală 
România — Norvegia. Conform

De Ziua Copilului

DARUL AVIATORILOR SPORTIVI
Stadionul 

bucureștean 
găzduit, la 
trecute, una dintre fazele zo
nale ale Campionatului Repu
blican al juniorilor I. A fost 
primul concurs al sezonului 
pentru această categorie, care, 
să nu uităm, va avea de sus
ținut in vară marele examen 
al Campionatelor Mondiale. 
Tinerii atleți prezenți la intre- 
ceri, cărora li s-au adăugat o

FRUNTAȘI■>
serie de seniori care au par
ticipat, evident, în afară de 
concurs, au oferit dispute în 
general echilibrate — ceea ce 
denotă că „masa" de sportivi 
se află în ascensiune valorică.

In proba de 1000 m, campioa
na olimpică Maricica Puică, 
alergînd într-un ritm deosebit

Andi VILARA

(Continuare In pag. 2-3)

Da. copiii parcă ar fi... in al 
nouălea cer: Expresia nu-mi 
aparține, este a unui bunic 
zdravăn, cu mustața vrabie și 
care, incintat el însuși de spec
tacolul aviatic de pe Clinceni, ca 
și cei peste 2000 de copii că
tină cu mîinile streașină spre 
tării, fascinați de evoluțiile a- 
viatorilor și parașutiștilor spor
tivi, a exclamat la un moment 
dat : ..Copiii ăștia parcă ar fi... 
în al nouălea cer !“.

Veniți cu grădinița, cu clasa, 
cu frații, cu părinții sau buni
cii. din București (și din cartie
rul Aviației, firește), din comună

Bragadiru. din Clinceni, șoimii 
patriei și pionierii fuseseră in
vitați de Aeroclubul „Aurel 
Vlaicu" — București la o zi de 
zbor-model, punct de atracție, 
de bucurie și învățătură la 
școala tehnicii, a curajului, a 
măiestriei și disciplinei, dintr-un 
ciclu mai larg de acțiuni dedi
cate Zilei Copilului. Conducerea 
aeroclubului bucureștean (și a 
federației), instructorii, piloții 
parașutiștii. mecanicii — bărbați

Mircea COSTEA

tradiției, „uvertura" va fi sus
ținută de reprezentativele de ti
neret, întilnirca fiind programa
tă astăzi, la Ploiești, pe stadio
nul Petrolul, de la ora 18.

în vederea acestei partide, an
trenorii Cornel Drăgușin și 
Gheorghe Staicu au convocat ur
mătorii jucători : Zlotea si 
Prunea — portari, Pologea, Cris- 
tea. Cioroianu, Topolinschi. D. 
Petrescu, Gh. Popescu si Ml- 
hali — fundași, Oîoșutean, Sa- 
bou, Săndoi, O. Lazăr, D. Sava 
și Badea — mijlocași, Nuță. 
Țîră și Jercălău — înaintași. 
Lecturind această listă se poa
te observa creditul acordat com- 
ponenților selecționatei de ju
niori U.E.F.A. ’86, care a reu
șit frumoasa performanță de a 
se califica la turneul final al 
Campionatului European, Este 
vorba de Prunea, D. Petrescu, 
Gh. Popescu, Oîoșutean. Nuță si 
Jercălău.

Reuniți duminică dimineața în 
Capitală, componenții lotului de 
tineret s-au deplasat la 
iești, unde, după-amiază. 
susținut un „joc-școală“

Plo- 
au 
in

(Continuare In pap 2—3) (Continuare In pag 2—3)



IN CEA DE A DOUA PARTE A COMPETIȚIEI LOR
Duminică. în București și în alte localități din țară, s-au 

disputat întrecerile primei etape din cadrul returului Diviziei 
A de lupte greco-romane. în marea majoritate a întâlnirilor in- 
registrindu-se rezultate normale.

BUCUREȘTI. Reuniunea desfă
șurată în Capitală, organizată și 
găzduită de clubul Rapid, s-a 
caracterizat printr-o luptă acer
bă intre aouă dintre participan
tele la această întilnire, CSM 
Reșița și Metalurgistul Băiiești, 
ambele aflate în situația deloc 
plăcută de a depune mari efor
turi pentru evitarea retrogradă
rii. De altfel, disputa dintre a- 
ceste două formații a fost sin
gura echilibrată. Așa cum 
cepuse întiinirea, se pire 
luptătorii din Băltești vor 
o surprinzătoare victorie, 
primele trei meciuri, 
checi, T. Șerban și C.

în
că 

reuți 
In 

BurC, 
, ._____ . Dună au

punctat pentru echipa lor, pri
mii doi ciștigînd prin tuș. Slă
biciunile formației băileștene au 
ieșit în evidență in disputele ur
mătoare, iar C. Nicolae, șt. Bă- 
lulescu, FI. Giurgiu, V. Gherman 
Sl S. Salvaderi (în serie) au adus 
5 puncte echipei reșițene. Victo
ria finală a acesteia a fost sta
bilită la ultima categorie (scor 
6—4), clnd I. Urs l-a învins prin

SERIA RECORDURILOR
ATLEJILOR NOȘTRI
(Urmare din pag 1)

de susținut, a obținut un nou 
record național, de o ridicată 
valoare, cu timpul de 2:31,5 
(v.r. 2:35,7), la numai nouă ze
cimi de secundă de recordul 
mondial ! La ștafeta de 4X800 
m, echipa clubului Olimpia 
(Lenuța Rață, Ana Barbu, Paula 
Ivan, Maricica Puică — antre
nor Ion Puică) a corectat re
cordul de 8:46,0 cu mai bine 
de jumătate de minut : 8:11,8. 
Maricica a alergat distanța de 
800 m în mai 
minute !

Recordmanul 
(Metalul) și-a 
10 cm performanța 
realizînd (deși a beneficiat de 
numai trei încercări) 77,60 m 
Ia aruncarea ciocanului, probă 
soldată și cu un nou record 
de juniori : 66,02 m — Ion 
Liviu Gabriel (Viitorul) ca și 
cu un alt rezultat bun : 70,42 
m — Marcel Mangra (Victo
ria). Cei doi recordmani sînt 
pregătiți de Constantin Mușat.

Rezultate de foarte bună va
loare au obținut discobolele 
Daniela Costian (Dinamo) 68,16 
m și Mariana Ionescu-Lengyel 
(CSM Craiova) 67,62 m, de- 
monstrînd, încă o dată, forma 
remarcabilă în care se 
acest început de sezon.

Alte rezultate : 
băieți : «o m 3 M 

(Steaua) 50,o ; 1 500 m : 
roja (Steaua) 3:51,5 ;
C. Zarcu 
obst. 
5:54,2 ; triplusalt 
toria) 15,37 m ; 
(Dinamo) 52,08 ; 
lin (Steaua) 15,17 m, HC 
richiță (Metalul) 18,38 m ; FETE : 
200 m : Carmen Marin (CSȘ 7) 
25,0 ; 400 m : Marin 55,1 ; 100 mg : 
Florina Neder 13,7, Daniela Neaga 
(ambele Viitorul) 13,8 ; 400 mg : 
Eugenia Vlad (Viitorul) 63,2 ; 
HC : Nicoleta Căruțașu (Dinamo) 
56,1: lungime! Henriette Nedeleu 
(Viitorul) 6,03 m ; disc : Cristina 
Bolț (Dinamo) 55,02 m ; greutate: 
Jana Căpățînă (Dinamc) 15,92 m.

puțin de două

Nicolae Bîndar 
îmbunătățit cu 

maximă,

află în

Dedu 
V. CO- 

110 mg : 
(Viitorul) 14,2 ; 2 000

C-tin Gavrilă (Steaua) 
: C. Barbu (Vic- 
disc : C. Grasu 

greutate : M. că- 
— s. Tl-

tuș pe tânărul V. Fluenescu, dar 
echipa din orașul de pe rnaJul 
Bîrzavei se prezintă sub valoa
rea cu care ne obișnuise eu mai 
niulți ani in urmă. In plus, an
trenorul Cristea Lucacela a ma
nifestat repetate acte de indis
ciplină. Ii sugerăm antrenorului 
rașițean să-și consume energia 
nregătmdu-și în mod corespun
zător elevii și nu in dispute cu 
corpul de oficiali.

★
SLATINA. Echipa locală. Alu

miniu. continuă seria succeselor. 
Slătinenii au obținut încă două 
victorii, care ii mențin pe pozi
ția fruntașă in serie: 8—2 eu 
Cimentul Tg. Jiu și 6—t cu CSM 
Craiova. întîlnirea dintre celelal
te două formații s-a încheiat la 
egalitate: 5-5. (C. BUCHE) -
coresp.)

CRAIOVA. Patrulaterul organi
zat în localitate a fost dominat 
de formația din dmpulung: 6—4 
cu Minerul Motru, 8—2 cu Con
strucția București și 5—5 cu E- 
lectroputere Craiova. construe 
(ia 5—4 cu ESeclroputere și 7—3 
cu Minerul Motru. Electroputere
— Minerul Motru 8—2. (V. PO- 
POVTCI — coresp.)

GALAȚI. Luptătorii localnici 
și-au valorificat avantajul tere
nului propriu, ternjinind la ega
litate, 5—5, cu Metalul Rădăuți 
(fruntașa clasamentului) și obți- 
nînd două victorii: 7—3 cu SC 
Bacău și 7—3 cu Ceahlăul P. 
Neamț. Metalul Rădăuți a obți
nut și ea două succese: 6—4 cu 
Ceahlăul și 6—4 cu SC Bacău. 
Băcăuanii au ciștigat - - — 
tilnlrea cu Ceahlăul. 
SENE — eoresp.)

ARAD. Trlunghiuiarul disputat 
în localitate a oferit intilnirl e- 
chilfbrate, cu multe meciuri di
namice. Arădenii au obținut două 
victorii prețioase: 6—4 cu Hidro
tehnica C3MA Șiret și 6—4 cu Me
talul IURT Lugoj; Metalul — Hi
drotehnica 5—4. (O. BERBECAKti
— coresp.)

TG. MUREȘ. Comportarea bu
nă a luptătorilor de la Electro- 
mureș din localitate le-a permis 
succese dare: 4—2 eu Crișul O-

★

cu 7—3 in- 
(GH, AR-

Lntilnind doua adversare slabe, 
formația Rapid București a avut 
o misiune destul de ușoară și, 
firește, a cîștigat ambele întîl- 
niri: 9—1 cu Metalurgistul Băl
tești și 8—2 cu CSM Reșița. Din
tre elevii antrenorilor M. Belu- 
■ ica și. AI. Constantin s-au re
marcat D. Vechiu, I. Tase, M. 
Florea, D. Ioniță, ol. Iacob, N. 
Baltcș și M. Gologan. De la CSM 
Reșița au avut o comportare bu
nă Șt. Bălulescu și I. Urs, iar 
dintre băileștenl s-a evidențiat 
C. Popa.

Mihai TRANCÂ
★

radea, 10—0 eu Bihoreancă Mar- 
ghita și 7—2 cu ASA Cluj-Napo
ca. Crișul: 8—2 cu Bihoreancă șl 
3—0 cu ASA Cluj-Napoca. (C. 
ALBU — coresp.)

TUL.CEA. Sportivii localnici, 
care in aate etape au avut com
portări mai bune, n-au reușit de 
data aceasta nici o victorie. în
trecerile au fost dominate de 
luptătorii constăfnțeni. Farul — 
EMU Medgidia 0—4 și 8—1 cu 
Delta Tulcea. Medgidia — Tulcea 
6—I. (I. DIACONU — eo-resp.)

BAIA MARE. Concursul s-a si
tuat la un nivel tehinic ridicat, 
1-uptăXorii de la Steaua ciștigînd 
nu f£ră dificultăți) ambele în

tâlniri : 6—4 cu Simared Baia Ma
re și 7—3 cu C.F.R. Timișoara. 
Simared Baia Mare — C.F.R. Ti
mișoara 8—2. (A. CRIȘAN — co- 
resp.)

PITEȘTI. Triunghiularul 
localitate a evidențiat din 
valoarea echipei Dacia, din rîn
dul căreia s-âu remarcat tinerii 
A. Mariuț (4S kg) și C. Gheor- 
ghe (02 kg) — învingători în 
ambele meciuri susținute. Dacia 
a cîș-tigat îa diferențe mari am
bele întâlniri: 0—1 cu ASA Bu
zău si 8—5 cu Progresul Bucu
rești. ASA Buzău a reușit să 
întreacă formația bueureșteană 
cu 6—4. (N. FEȚEANU — CO-
resp.)

BRAȘOV. Steagul Roșu din lo
calitate a organizat intflnirea la 
Poiana Brașov. Dinamo-viștii 
bucuneșteni au obținut două vic
torii clare: 8—2 cu Steagul Roflțu 
și 10—0 eu Progresul 
Iaiptătorii localnici i-au 
pe cei din Brăila cu 7—3. 
GRUIA — coresp.)

Dupa o întrerupere de aproa
pe o lună, s-a reluat campiona
tul Diviziei A de popice. Sim- 
bătă s-a disputat etapa a 17-a. 
penultima, in care echipele gaz
de n-au pierdut decît două 
jocuri : la Odorhei (Voința a 
cedat sextetului brașovean Hi
dromecanica) și la Tg. Mureș 
(unde Electromures a fost în
trecută de feroviarii din locali
tate). Dar iată rezultatele eta
pei :

FEMININ — seria Sud : •
VOINȚA BUCUREȘTI — RAPID 
BUCUREȘTI 2428—2399 p d (scor 
individual 4—2). Meci frumos, 
viu disputat, cîștigat de gazde 
datorită jucătoarelor Elena An- 
dreescu — 434 și Mariana Borta 
— 429, care au fost cele mai 
bune. De la feroviare s-au im
pus Elisabeta Ciobanu — 423 și 
Vasilica Pințea — 423. De sem
nalat forma slabă a Elenei Pa
nă (V) — 382 p d, cel mai mic 
punctaj, (N. Ștefan — coresp.). 
• PETROLUL BAICOI — GLO
RIA BUCUREȘTI 2484—2262 
(5—1). Gazdele au dominat cu 
autoritate, ele avînd în Negrea- 
nu (441) și Tudor (433) excelen
te realizatoare. De la bucureș- 
tence cele mai mari rezultate 
le-au obținut Petrescu (410) și 
Cătineanu (408). (R. Brânzea —

corcsp.), • OLIMPIA BUCU
REȘTI — VOINȚA CONSTAN
TA 2356 — 2221 (4—2). • LA- 
ROMET BUCUREȘTI — VOIN
ȚA GALATI 2415—2323 (6—0) • 
METROM BRAȘOV — VOINȚA 
PLOIEȘTI 2336—2324 (3—3). Par
tidă atractivă, încheiată cu o 
victorie greu obținută de gazde. 
S-au remarcat : Istvan — 400 
și, respectiv, Drăghia — 414.
(G. Carol — coresp,). Seria 
Nord : • VOINȚA TIMIȘOARA
— VOINȚA TG. MUREȘ 2363—
2256 (5—1). Timișorencele au 
fost mult mai precise. Ele au 
avut în Constandache — 424
(cu nici o bilă în gol !) și Ebel
— 407 cele mai eficace jucătoa
re. De la mureșence, cele mai 
multe popice le-au doborit Al
bert — 395 si Todea — 393. (C. 
Crețu — coresp.). O C.S.M. RE
ȘIȚA — CONSTRUCTORUL 
GHERLA 2369—2228 (3—3). Prin
cipalele realizatoare : Zsizsik — 
436 și, respectiv. Mihăiln — 408. 
(P. Fuchs — coresp.). • U.T. 
ARAD — VOINȚA ORADEA 
2419—2335 (3—3), Un joc atrac
tiv, in care arădeanca Melania 
Besenyei a fost performera reu
niunii. cu 460 p d din 100 lovi
turi mixte, rezultat ce consti
tuie recordul arenei. De la oas
pete s-a remarcat Ibolya Ma-

the — 411 
resp.). •
— HIDRO! 
2376—2407 
jucat de 
oara Mioa 
De la gaz 
zultat l-a
— 428. (A 
• VOIh 
ELECTRO 
2284—2274

MASCU) 
PETROLU 
PIA BU 
(5—1). Un 
ușor decîl 
nenii can
— 891 
preciși 
reșteni 
livacă 
resp.).

Șl 
P< 
s-

dim 
nou

Brăila.
Snvins 

<c.

Campionatele Naționale de călărie

STEAUA ÎNVINGĂTOARE
IN „PROBA COMPLETA“

PRIMA MANȘĂ A FINALEI LA RUGBY,
STEAUA - FARUL, SE VA DISPUTA LA BUCUREȘTI■»

La închiderea întrecerii în cele 
samentele se prezintă astfel :

SEBIA I
1. STEAUA 18 13 2 3 647-134 46
2. CSM Sibiu 14 12 1 5 312-224 43
3. Grivița R. 18 10 1 7 272-159 39
4. Șt. Petroșani 18 9 1 8 197-203 37
5. CSM Sv. 18 9 0 9 232-2219 36
6. Rulm. Birlad 18 8 1 9 217-258 35
7. TC Ind. C-ța 18 7 1 10 1&1-324 33
». „U“ Cj.-N. 18 7 1 10 160-317 33
9. Sp. Stud. 18 C 0 12 174-300 30

10. Doc. Pașcani 18 5 0 13 149-393 28
SERIA ji n- a

1. FARUL 18 16 0 2 619- 95 50
2.
3.
4.
5.

Dinamo 
Șt. B. Mare 
Polit. Iași 
Cont. Buzău

6. Rapid •
7. „U“ Tim.**
8. Gloria Ar.»
9. Mașini Grele 

10. Hidr. Focș.
•) Penalizate 

•♦) Penalizată

ii
18
M
18
18
18
18
18
18
eu
cu

16
10

7
7
5 5
7 0
6 1
5 1
5 1

1
2

LA

două serii ale Diviziei A, cla-

0 
1 
2
1

2
7
9

10
8

11 
11
12
12

50
39
34
33
32
30
30

«50-119 
216-154 
235-216 
184-290 
133-273 
154-366 
141-301 
143-422 23 
136-381 

puncte, 
puncte

29

SORTI a or- 
a partidelor

La baza hipică din Lugoj 
s-au încheiat întrecerile pri
mei etape a Campionatului 
Național de concurs complet. 
Ia care au luat parte călăreți 
de la Steaua, Dinamo, Olim
pia București, Petrolul Ploiești. 
A.S.A. Cluj-Napoca, Agricola 
Tg. Mureș, C.S.M. Sibiu, Dum
brava Neamț, C.S.M. Craiova.

Instalat la conducere, după 
proba de dresaj, stelistul Du
mitru Velea, cu Genar, a reu
șit să se mențină în frunte, 
el avînd o bună comportare și 
în următoarele două probe 
(fond 
cea 
acestei 
forma 
reți : 
namo), 
la), Teodor
Dumitru Petricioiu (C.S.M. Si
biu), aceștia fiind, de altfel, 
singurii care au terminat fără 
penalizare. Era, deci, firesc, ca

învingătorul să se aleagă din
tre aceștia. Abandonul lui D. 
Petricioiu, datorită accidentării 
calului, precum și faptul că Ia 
obstacole nici unul dintre concu- 
renți nu a greșit, a făcut ca 
diferențele stabilite după pri
ma probă să fie hotărîtoare, 
victoria aparținînd lui D. Ve
lea.

în proba pe echipe, Steaua 
s-a detașat net de celelalte 
competitoare. adjudeeîndu-și 
fără dificultate locul întîi.

TRAGEREA 
dinii de disputare 
pentru stabilirea clasamentului 
final a avut Ioc ieri la prînz. 
Sorții au decis ca dubla întîl- 
nire pentru desemnarea cam-

pioanei, dintre ciștigătoarele ce
lor două serii — Steaua si Farul 
—, să se dispute duminică 8 
iunie la București si duminică 
15 iunie Ia Constanța (delegații 
celor două finaliste au anunțat 
aceeași oră de începere a jocu
rilor : 10). Celelalte meciuri tur, 
de la 8 iunie, vor avea loc pe 
terenul primei echipe din du
blele partide C.S.M. Sibiu — 
Dinamo București, pentru locu
rile 3—4 ; R.C. Grivifa Roșie 
București — Știința Ccmin Ba
ia Mare, pentru locurile 5—6 ; 
Știința Petroșani — Politehnica 
Iași, pentru locurile 7—8 ; 
C.S.M. Suceava — Contactoare 
Buzău, pentru locurile 9—10 ; 
Rulmentul Birlad — Rapid 
București, pentru locurile 11—12 ; 
Universitatea Timișoara — 
T.C. Ind. Constanta, pentru 
locurile 13—14 ; Universitatea 16 
Februarie Cluj-Napoca — Glo
ria P.T.T, Arad, pentru locurile 
15—16 ; Sportul Studențesc 
București — Mașini Grele Bucu
rești. pentru locurile 17—18.

•
— C.F.R. 
5040 (6—6 
detașat di 
dominind 
evidențiat 
Andrei — 
vestru — 
corcsp.).
— LAR 
4820—4709 
rezultate
— 861 și 
(V. Feidi 
CONSTR1 
METALU 
(4-2). • 
ȚA — RI 
4956—4874 
tor al înt 
tul meda! 
sif Tismt 
906. De 1 
Donos — 
• TEHN
— UNIO 
(5—1). Jo 
pa locali 
Principal
— 856 și. 
876. • <«
— CHIM 
4827 (5—1 
MEI CI» 
TORI/ ' 
(6—0) 
cători „u 
la învin. 
de la în* 
resp.), « 
MUREȘ 
5106—5141 
a jucat 1 
compone 
a fost îi 
te" ! Cel 
le-au av 
nici o b 
914, resp 
nici o b
— 889. 
METALl 
CONSTR 
5002—489

ta Craiova (i) și Tulcca (ni), de azi pînd joi

TURNEELE VOLEIBALIȘTILOR JUMORI
(U

următoarele
și obstacole). . Fondul, 

mai dificilă încercare a 
competiții, a evidențiat 
bună și a altor călă- 
Cristian Grigore (Di- 
Zoltan Antal (Agrico- 

Pancă (Steaua),

REZULTATE : individual — 1. 
Dumitru Velea (Steaua) cu Ge
nar 48 p, 2. Cristian Grigore 
(Dinamol cu Scorpion 57,40 p, 3. 
Teodor Pancă (Steaua) cu Vir- 
colac 59,40 p, 4. Zoltan Antal 
(Agricola) cu Feleac 71,20 p, 5. 
Ionel Bucur (Dinamo) cu Biho
rean 74.80 p, 6. Romulus Pașcov- 
schi (C.S.M. Craiova) cu Mirat 
77 p ; echipe — 1. 
Velea cu Genar, T.
Vircolac, M. Neagu cu Fidello) 
107,40 p, 2. Dinamo 152,20 p, 3. 
Olimpia 289,20 p.

Steaua <n» 
Pancă cu

Timp de trei zile (azi, miine 
și joi), la Craiova (f) șl Tul- 
cea (m), finalistele Diviziei na
ționale de juniori la volei își 
vor disputa titlurile de cam
pioane ale țării In ediția 1985— 
1986. Iau parte cele mai bune 
6 echipe, calificate In urma tur
neelor semifinale de ’ *
cută.

La fete, în Sala Sporturilor din 
„Bănie- vor fi prezente echipele 
C.S.V. Liceul „N. Titulescu" Cra
iova (deținătoarea titlului), CSȘ 
Viitorul Pitești, CSȘ Caransebeș, 
CSȘ Viitorul Clt'4-Napoca, CSȘ

luna tre-

cars

A APARUT NR. 5/1986 AL REVISTEI
„EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT"

cuprins : O EDITORIAL: 
.Sărbătorirea Jubileului parti
dului — sub semnul unor 
mari realizări ale României 
socialiste1* • «Grija perma
nentă a P.C.R. pentru educa
rea fizică șl multilaterală a 
maselor prin intermediul or
ganizațiilor și manifestărilor 
cultural-sportive șl turistice 
(1921—1986)- • TEOR1E-STU-
DU-CERCETARI : «Planifica
rea ți conducerea științifică a 
antrenamentului spertiv mo
dern- (autor : Ccrnel Răduț) ; 
«Studiu al acțiunilor tehnico- 
tactice ale jucătoarei de per
formanță specializată pe pos
tul de portar la handbal (II)- 
(autori : Marla Bota șl loan 
Bota) • EDUCAȚIA FIZICA 
ȘI SPORTUL. IN INVATA- 
MINT : «Pregătirea profeso
rului de educație fizică pen
tru lecție- (autor : Dan Gu- 
țlu) • TEHNICA-METODICA- 
ANTRENAMENT : «Elemente 
ajutătoare pentru mărirea* vi
tezei șt forței loviturilor In 
box- (autor : Constantin Ba
ltac) ; „îmbunătățirea glndt- 
ril, mijloc important al ridi
cării calitative a prucesuluifde

antrenament în jocurile spor
tive- (autori : Arthur Hoff
mann și Ștefan Petiea) • 
MEDICINA SPORTIVA : „Ca
pacitatea aerobă de efort șl 
dezvoltarea fizică a fotbaliști
lor- (autor : Gheorghe Duml- 

• OPINII-CONSULTA- 
„Contribuția notării cu

rente Ia creșterea calității și 
eficienței lecției de edticațte 
fizică- * - - -
ddr și

(autori : Gavril Csfi- 
Meiinda Csfldorj.

Acest 
vinzare 
f uzare a presei din Capitală 
ți din provincie, dar cel mai 
sigur procedeu pentru procu
rarea revistei „EDUCAȚIE FI
ZICA ȘI SPORT** rătnine A- 
BONAMENTUL t

nuaiăr sc găsește de 
Ia chioșcurile de dî-

FORMAJIA S. IONESCU IN REVENIRE

J

Formația antrenată de S. lo- 
nescu, în anii preceaenți una 
din pretendentele la un loc pe 
podium, șl-a revenit la o forma 
mai bună, reușind in reuniunea 
de duminică trei victorii, dintre 
care a impresionat aceea obți
nută de Curtiș, ce-și iace astfel 
intrarea în rîndul valorilor tur- 
fuiui (l:27,4/km). Runcșor a 
realizat și el o îmbunătățire a 
recordului cu 
iar 
pe 
din
M. 
nei . .
lorii, eu Sages tin. in pas de 
vinătoare, și cu Stinca, benefi
ciara galopului dat de Anin la 
prima trecere. M. Dumitru a ce
dat astfel „lanterna- formației 
Oană, de la care așteptăm răs
puns i Liderul clasamentelor, N. 
Nicolae, a reușit o frumoasă 
victorie cu Hălmaș, tînărul D. 
Gavrilă conducîndu-1 fără gre
șeală. In această reuniune, ne-a 
mai impresionat Sindrofia, care 
prin stilul ei de trap este o 
demnă urmașă a Iui Selenar. 
Principala cursă a zilei a reve
nit mi Odoreu, care, în mare 
dispoziție de mers a realizat, un 
nou ți valoros record de 1:21,V 
tan. Ultima învingătoare a fost 
Trufanda, care însă a trebuit aA

peste 2 secunde, 
Simon și-a înșirat adversarii 
drum, arătînd că este una 
speranțele tinerei generații. 

Dumitru, deținătorul „lanter- 
roșii", a realizat două vic- 

cu Sugestin, în pas

HI P ISM

Piatra Neamț și CSȘ Liceul „M. 
Basarab** București. Intrucît, con
form regulamentului, rezultatele 
directe dintre echipele care au 
figurat în aceleași serii la tur
neele semifinale contează și în 
turneul final, participantele por
nesc de la respectiva zestre : ju
nioarele din Craiova șl Pitești 
au cite 4 p, cele din Caransebeș 
șl Cluj-Napoea 
din P. Neamț 
2 p. Favorite, 
două formații.

In Sala Sporturilor din Tulcea 
se aliniază pentru ultimul act al 
campionatului echipele bucu- 
reștene CSȘ Dinamo, CSȘ Rapid 
— cîte 4 puncte, CSȘ Steaua șt 
CSȘ Energia — cite 3 p, pre
cum și CSȘ Suceava șl CSȘ To- 
plița — cîte 2 p. Alături de 
primele două echipe amintite, 
șanse la cucerirea titlului au, 
prin jocul rezultatelor, și tiaoril 
voleibaliști de la Steaua, cam
pionii ediției trecute. Reuniunile 
de azi (cîte 3 partide) încep la 
orele 14 (Craiova) și 16 (Tulcea).

cîte 3 p, iar cele 
și București cîte 
desigur, primele

Si feme 
oferit sî 
lor lor 
tact 
sibilin, 
aproape 
nafi și :

Copiii 
au văzu 
Si plai 
spre im 
priilor 
ca, oda 
tot !“ - 
chindel 
norișor 
bune, ț 
tească 
alta, să 
coadă, 
iar să 
rind pi 
deluno 
tii ? Ci 
casă“ a 
se vede 
țar, au 
anume 
pre, cai 
pămint

tacă apel la tltimele resurse 
spre a învinge la fotografie pe 
Herald, condus cam dezordonat.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Simon (S. fonescu) 1:«,7,
2. Valerlca. Cota : cișt. 2. Curea 
a n-a : 1. Curtiș (S. Ionescu) 
1:27,4, 2. Rovin : Cota : cîșt. 3, 
ev. 9. Cursa a IlI-a : 1. Sindro
fia (Toduță) 1:41,6, 2. Super, 3. 
Rolan. Cota : cîșt. 1, ev. 8, ord. 
triplă 206. Curea a IV-a : k Hăl- 
maș (D. Gavrilă) 1:27,7, 2. Vința,
3. Hemin. Cota : cîșt. 2,40, ev. 6, 
ord. triplă 183. Curea a V-a 
Odoreu (Popescu) 1:26,1, 
poraș. Cota : 
Cursa a vi-a : 
1:32,8, 2. Anin, 
cîșt. 7, 
triplu

0 FRUMOASA Sl CONVINGĂ
(Urmare din pag. 1)

1. 
2. To- 
ev. 18.cișt 4,

1. Stînca (Chi.j) 
~ Vers. Cota : 

ev. 20, ord. triplă 206, 
II—IV—VI 296. Cursa a 

Vlî-a : 1. Sugestin (M. Dumitru) 
1:30,6, 2. Rulblst, 3. Coran. Cota : 
cîșt. 3, ev. 22, ord. triplă 859, 
triplu V—VI—Vn 306. Curea a 
Vin-a : L Runcșor (Moise) 1:30,5, 
2. Cricov, 3. Corint. Cota : cîșt. 
1,60, ev. 22, ord. triplă 186. Cursa 
a IX-a : 1. Trufanda (Tănase)
1:29,3, 2. Herald. Cota : eîșt. 1,40, 
ev. 5, ord. 4.

3.

A. MOSCU

Firește, dintre cei consacrati 
s-a impus cu autoritate Andrei 
Socaci (legitimat la clubul Di
namo București). După meda- 

r lia de argint cucerită la J.O. 
de la Los Angeles, el s-a afir-

■ mat la toate competițiile mon-
■ diale si europene prin 

liile de aur dobindite. 
la Donaueschingen. în 
său an de juniorat.
Socaci a reeditat succesul- de 
anul trecut, de la Edinburgh, 
prin cele 6 medalii din meta
lul cel mai prețios. Putini hal
terofili de pe glob se pot mîn- 
dri cu o asemenea reușită.

Remarcabilă a fost si presta
ția lui Aurel Sirbu (A.S. Clu- 
jana), care, ca debutant la

meda- 
Acum. 

ultimul 
Andrei

numai 
năr ca: 
lor. a i 
' ' Jta 
miere i 
stilul a 
tă. în 
locul s 
cialiștii 
este co 
cu real 
un sdc 
mondia

Perse 
De cari 
filia r< 
vinsi c 
meinică 
se va 
»lan ii 
comDct 
ne. la 
rilor C



I CAMPIONATUL IN FATA UNUI SPRINT

ROMANIA — NORVEGIA

I FINAL PLIN
I
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I
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I
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I 
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I
I

I

Campionatul primei divizii a 
intrat în linie dreaptă. Se vede 
linia de sosire, se și cunoaște 
campioana, Steaua, dar nu sînt 
clare lucrurile In privința celor
lalte locuri de pe podium și a 
retrogradării. Sprint final foarte 
interesant, așadar, amplificat și 
de etapa de sîmbătâ, cu 35 de 
goluri, cu două victorii In de
plasare și cu o remiză. Sigur, a 
surprins victoria (sau lnfringe- 
rea !) de la Craiova, acolo unde 
ex-craioveanul Crișan și F. C. 
Olt au reușit cam ceea ce izbu
tise Lecce în campionatul ita
lian, fnvingînd la Roma. Și cum 
Roma a pierdut campionatul 
prin acea lnfrîngere care a „a- 
runoat Pronosportul in aer", Uni
versitatea Craiova a căzut de pe 
podium, la capătul unei săptă- 
mlni cum demult n-a mal cu
noscut fotbalul din „Bănie" (0—4, 
la București, cu Dinamo, 1—2, a- 
casă, cu F. C. Olt). Noroc că 
meciul de sîmbătâ n-a figurat 
In concursul Pronosport I Sur
priză, însă, șl pe Dinamo, unde 
Sportul Studențesc a reușit cea 
mai clară victorie din Istoria sa 
în fața „roș-albilor", acest 5—0 
pentru Hagi și ai săi lansind e- 
chlpa studenților în cursa efica
cității, în care conduce Corvinul 
cu frumoasa cifră de 80 de go
luri marcate 1 Șl campionatul 
încă nu s-a încheiat 1 Sigur, Di
namo are unele circumstanțe, ab
sența lui Moraru, Movilă, Orac 
(pentru două cartonașe galbene), 
Damaschln I, Zare și Dragnea 
(accidentați), însă înfrîngerea • 
mult prea severă pentru a nu-t 
critica pe cei din teren. Un scor 
care aduce în discuție problema 
rezervelor. Pentru că golurile lui 
Bucu — cîndva apreciat, pe cînd 
era titular la Iași —, in special 
golul al doilea, primit ca un 
băiat venit la selecție, demon
strează că reflexele se pierd 
dacă nu există exercițiu. A sur
prins șl „egalul" de sub Tîmpa, 
unde gazdele, F.C.M. Brașov, 
după ce au fost lăudate pentru 
Jocul din Giulestl sl punctul de 
Ia Buzău, „schimbă macazul" 
după pauză și, după 2—0 cu 
„Poli", acceptă remiza ! Așa stînd 
lucrurile, după această etapă cu 
două rezultate de 5—0 (unul pe 
Dinamo, cel amintit, altul în 
Ghencca). Steaua este și mate
matic campioană, iar F. C. Bi
hor retrogradată. Pentru că, a- 
cum. cu trei etape înainte de 
final, distanța e irecuperabilă. 
Steaua are 9 puncte avans (plus 
o restanță, ’acasă) F. C. Bihor 
are 6 puncte mai puțin decît 
penultima clasată, A.S.A. Tg. 
Mureș, care va susține joi o 
restanță de mare importanță la

AVIATORILOR SPORTIVI
deschide ?"), și deodată, cu un 
pocnet surd, pe cer înfloreau, 
tot in răstimpuri, umbrelele 
multicolore, aterizind intr-un 
dans plin de grație.

Timp de două ore, miile de 
copii au urmărit cu ochii lor 
mari, ca in pinzele tui Tonitza, 
numerele de virtuozitate dărui
te de prietenii lor. aviatorii 
sportivi, mulți dintre ei pă
rinți iubitori. La rindu-le, mulți 
copii au venit la microfonul sta
ției de amplificare și au recitat 
emoționante poetii despre copi
lăria lor fericită, despre dragos
tea lor față de partid, față de 
conducătorul iubit, părintele 
lor drag, tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU.

— Ideea de a invita copiii la 
o zi de zbor-model ne-a suge
rat-o acel tablou de neuitat, pe
trecut la marea adunarea popu

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Agențiile Loto-Pronosport șl 

vânzătorii volanțl din întreaga 
țară continuă să ofere spre vîn- 
zare, în cceastă perioadă, pe Un
gă seriile obișnuite, LOZUL ma
rilor CIȘTIGURI, emisiune spe
cială limitată, care atribuie cîș- 
tlgurl suplimentare din fondul 
special al sistemului LOZ IN 
PLIC. Folosiți-vă de șansele ofe
rite, partielpînd cu perseverență 
la acest îndrăgit sistem I
• Această săptămlnă are drept 

corolar TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA LOTO de DUMINICA, 8 
iunie 1986. Se efectuează 7 ex
trageri in 2 faze, cu un total 
de 66 numere. Se acordă impor
tante cîștigurl constînd în auto
turisme „Dacia 1300", sume de 
bani, de valori fixe și variabile, 
și excursii in R. D. Germană. 
La procurarea biletelor, a căror 
vînzare a Început de ieri, țineți 
seama că numai cele de 25 lei 
varianta participă la ambele faze 
ale tragerii. Neapărat, pe agenda 
dv. din această săptămlnă să fi
gureze, alături de tragerea obiș
nuită LOTO de vineri, șl tra
gerea excepționala loto 
de duminică 8 iunie. Amănunte 
puteți găsi în Programul Loto- 
Pronosport și in prospectul tra
gerii.
• Reamintim psrticlpanților că

DE OBLIGAȚII
Slatina, in fața lui F. C. Olt. 

...La ora aceasta, în umbra 
„Mundialului", campionatul nos
tru se grăbește spre sprintul fi
nal. în lupta pentru podium — 
Sportul Studențesc +13, Dlnamo 
și Universitatea Craiova +10 în 
„clasamentul adevăiului". în cea 
pentru evitarea retrogradării — 
A.S.A. Tg. Mureș —9, Victoria 
—7, F. C. Olt —6, Gloria, S. C. Ba
cău, Chimia și „Poli" Timișoara 
—4. Care dintre aceste echipe 
vor însoți „unsprezecele" orădean 
In divizia secundă ? Răspunsul la 
această întrebare (care domină 
finalul de stagiune), de mîlne In 
două săptămîni I Tot atunci vom 
cunoaște și golgeterul ediției, a- 
cum fiind o mare luptă care a 
ridicat ștacheta : Pițurcă cu trei 
goluri, simbătă, l-a ajuns pe 
Bleu, ambii avlr.d 22 de goluri, 
Hagi, „golgeterul en titre" cu a-

GOLGETERII
• 22 GOLURI : Bîcu — 2 

din 11 m, Pițurcă — 2 din 
11 m.
• 21 GOLURI : Hagi — 7 

din M m.
• 20 GOLURI : Petcu (Cor

vinul) — 6 din 11 m.
• 10 GOLURI : Mateuț.

cele superbe două goluri marca
te în poarta dinamovistă e în 
„plasă" cu 21 de goluri 
(vrem să credem că intrarea 
dură a lui Nicolae nu-1 va scoate 
din cursă !), mai e în așteptare 
șl Petcu, cu 20 de goluri în 
cont, numai că hunedoreanul va 
evolua de două ori în deplasare, 
acolo unde Corvinul nu prea în
scrie ! Important este că anul a- 
cesta „cota" este superioară cam
pionatului trecut. Și totuși, oa
menii noștri de gol sînt departe 
în clasamentul „Ghetei de aur", 
în care tronează olandezul Van 
Basten, de la Ajax, cu 36 de 
goluri.

...Ce așteptăm de la acest sprint 
final 7 In primul rînd, un fot
bal de calitate, fluctuația de for
mă de la o etapă la alta, rele- 
vînd, în fond, lipsa valorii au
tentice. Așteptăm, împreună eu 
milioanele de iubitori al fotba
lului, un finiș curat, sportiv, 
care să ne lase o ultimă impre
sie frumoasă. Pentru că, nu pu
tem uita, campioana noastră, 
Steaua, este campioana Europei, 
ceea ce obligă foarte mult... cam
pionatul. Campionatul șl echipa 
națională, care, mîlne, va sus
ține ultimul meci al sezonului de 
primăvară, primul pas spre im
portantul sezon de toamnă !

Mircea M. iONESCU

lară din municipiul Zalău, cind 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
președintele României Socialiste, 
ridica un șoim al patriei la tri
bună și adresa vibranta și sim
bolica chemare la rațiune, pe 
care, iată, mi-am notat-o aici : 
„Aș vrea ca acest șoim al pa
triei să fie văzut de toți condu
cătorii din Europa și din lume, 
să înțeleagă că ei, copiii, au 
nevoie de viață, de liniște, nu 
de arme nucleare 1 In numele 
lor, să asigurăm eliminarea ar
melor nucleare, pentru a apăra 
viața copiilor, a lumii !“. Am 
înțeles atunci, mai bine ca ori- 
cind, că grija pentru copii este 
sarcină de partid și, cu mijloa
cele noastre specifice, ne stră
duim să facem acest lucru — 
ne spunea la despărțire Gheor- 
ghe Iancu, comandantul aero
clubului.

TRAGEREA 
marilor cîștiguri la

PRONOEXPRES

Astăzi vă mai puteți procura 
bilete cu numerele preferate*

informații în legătură cu nu
merele câștigătoare la sistemele 
de joc, precum și rezultatele 
concursurilor Pronosport pot fi 
obținute atît prin intermediul ra- . 
d io ului și al presei centrale, cît 
și la serviciul telefonic de infor- | 
mâții speciale 051.

(Urmare din pag. 1)

ultima apariție a „tricolorilor" 
(meciul de la Timișoara, cu 
„ll“-Ie Uniunii Sovietice), doar 
nouă jucători mai apar în ac
tualul lot, în care cei mai mulți 
dintre jucători provin de la 
Steaua. Dar iată efectivul com
plet : Lung, Moraru, Ducadam 
— portari ; Iovan, Bumbcscu, 
Movilă, Belodedici, Al. Nicolae, 
Ungureanu — fundași ; Ma
teuț, Balint, Stoica, Rednic, 
Boloni, KIein — mijlocași : 
Lăcătuș, Cămătaru, Pițurcă, 
Hagi — atacanți. Toți cei 19 
selecționați de noua conducere 
tehnică — alcătuită din Mircea 
Lucescu șl, ca secund, Anghel 
Iordănescu — s-au prezentat 
imediat după etapa de simbă
tă la F.R.F. Din păcate, nu 
va putea juca miine Cămătaru 
(datorită unei mai vechi acci
dentări, din meciul Universita
tea — Corvinul. incomplet resta
bilit). Se remarcă prezența 
în colectivul tehnic a fostului 
internațional A. Iordănescu, an- 
trenorul-jucător din meciul cu 
Barcelona, ca urmare a nu
mărului mare de jucători de 
Ia Steaua, aflati în pregătire.

Reprezentanții noștri au fă
cut antrenamente duminică și 
luni, urmînd să-și încheie pre
gătirile azi, pe stadionul Steaua.

Meciul va fi condus de ar
bitrul Moshe Ashkenazi (Israel).

★
Delegația fotbaliștilor norve

gieni a sosit ieri după-amiază 
în Capitală. în timp ce echipa 
de tineret și-a continuat dru
mul spre Ploiești, prima re
prezentativă și-a luat în pri
mire camerele de la hotelul 
„Național" din Capitală. An

DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A 27-a
SERIA I

Minerul Gura Humorului — Da
nubiana Roman 3—0 (1—0), con
structorul Iași — Șiretul Paș
cani 0—3 (0—2), CSM Buceeea — 
CeHuIoza-Bradul Roznov 5—0 
(3—0), Reloniul Săvinești — Avîn- 
tui Frasin 2—1 (0—1), Cristalul
Dorohoi — Zimbrul Șiret 5—0 
(2—0), Laminorul Roman — Elec- 
tro-Luoeafărui Botoșani 2—0 
(1—0), Explorări Câmpulung Mol
dovenesc — Cetatea Tg. Neamț
1—1 (0—1), Metalul Rădăuți —
Carpațl Gălăneștl 2—0 (1—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 27-a: 1. MINERUL 
GURA HUMORULUI 64 p (51—20),
2. Șiretul Pașcani 59 p (64—24),
3. Relonul Săvinești 42 p (53—32),
4. Laminorul Roman 42 p (37—27) ... 
pe ultimele locuri: 15. Danubiana 
Roman 30 p (36—56), 16. Celulo
za Roznov 29 p (24—47).

SERIA A H-a
Voința-Petrolistul Rm. Sărat — 

Unkrea-Dinamo Focșani 1—3 (0—1), 
Unirea Negrești — Partizanul. Ba
cău 2—1 (1—1), Chimia Mărășeștl
— Proletarul Bacău 2—0 (1—0), 
Petrolul Moinești — Inter Vaslui 
1—3 (O—2), Steaua-Mecanica Huși
— Luceafărul Adjud 2—1 (1—0),
Mecanica Vaslui — Textila Bu- 
huși 1—0 (0—0), CSM Borzeștl — 
Victoria Gugești 4—1 (1—0), Con- 
struetorul-Daeăra Odobești — 
Minerul Comămeștl 1—0 (O—0).

Pe primele locuri: 1. UNIREA- 
D IN AM O FOCȘANI 61 p (71—21),
2. Inter Vaslui 58 p (43—16), 3. 
Mecanica Vaslui 44 p (43—25)... 
pe ultimele locuri: 14. Construc
torul Odobești 29 p (31—46), 15. 
Victoria Gugești 28 p (21—41), 16. 
Chimia Mărăsesti 27 p (25—50).

SERIÂ A HI-a
FEPA 74 Biriad — ASA Buzău

4— 1 (3—0), DVA-Portul Galați — 
Petrolul lanca 2—1 (2—0), Petro
lul Berea — Laminorul Vizdru
3— 1 (2—1), Chimia Buzău — Pro
gresul isaccea 4—2 (1—0), Grani
tul Babadag — Ancora Galați
5— 1 (2—1), Victoria Tecuci — 
Arrubium Măcin 5—0 (3—0), Chi
mia Brăila — Carpațl Neholu 
7—1 (5—0), ȘN-CSȘ Tuicea — Me
talul Buzău 2—1 (1—0).

Pe primele focuri: 1. FEPA 74 
B1RLAD 56 p (55—24), 2. Metalul 
Buzău 42 p (34—27), 3. Petrolul 
lanca 42 p (31—30)... pe ultimele 
locuri: 15. ASA Buzău 33 p
(35—44), 16, Ancora Galați 32 p 
(35—42).

SERIA A IV-a
ȘN Oltenița — Spartul „30 De

cembrie" 1—I (0—1), Unirea Slo
bozia — Portul Constanța 3—1 
(1—0), Unirea Urzioenâ — Cimen
tul Medgidia 3—2 (2—1), FCM- 
Dunăreana Giurgiu — Viitorul 
Chimnogi 4—1 (2—0), 1MU-CSȘ
Medgidia — ISCTP Ulmeni 2—0 
(I—0), Metalul Mangalia — Olim
pia Slobozia 5—0 (3—0), Victoria 
Țăndărei — Voința Constanța
4— 0 (2—0). Electrica Constanța —
Marina Mangalia 1—0 (0—0) —
s-a jucat la Medgidia.

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
SLOBOZIA 59 p (69—28), 2. Spor
tul „30 Decembrie" 57 p (47—15),
3. IMU Medgidia 48 p (50—24)... 
pe ultimele locuri: 14. Electrica 
Constanta 28 p (29—39), 15. Vic
toria Țăndărei 20 p (31—52), 10. 
Marina Mangalia 25 p (10—53).

SERIA A v-a
MECON București — Autobuzul 

București 0—1 (0—1), Tehnometal 
București — Cimentul Fienl 1—0 
(1—0), Chimia Găeștl — viscolii 
București 2—0 (0—0), Flacăra ro
șie București — Electrica Tltu
2—4 (0—3), Metalul Mija — Me
talul București 6—0 (3—0), Voin
ța București — TUPS Cîiitila 2—0 
(2—0), Avicola Crevedia — Danu

trenorul principal, Tor Koste 
Fossen, a deplasat Ia Bucu
rești un lot puternic, apelînd 
și la jucătorii care activează 
la echipe profesioniste de pes
te hotare. Iată numele și echi- 
nele din care fac parte cei 16 
jucători: Hansen (Bryne). Sorltb 
(Rosenborg). Thorstvedt (Boru
ssia Monchengladbach). Oswold 
și Sundby (de la Lillestrom). 
Brandhang Riese sî Sollied (de

ASTĂZI, IA PLOIEȘTI, 0 ATRACTIVĂ „tlVTIITIIRĂ"
(Urmare din d<iq li

compania echipei de speranțe a 
Petrolului. Ieri au avut loc 
două ședințe de pregătire, cu 
caracter teoretic si tehnico-tac- 
Uc. Despre scopul acestei în- 
tîlniri amicale ne-a vorbit an
trenorul Cornel Drăgușin : ..Este 
o ultimă acțiune în vederea 
startului oficial din toamnă, 
cînd fotbalul nostru juvenil va 
fi prezent pe două fronturi : 
reprezentativa de tineret in gru
pa preliminară a Campionatului 
European, iar selecționata de 
juniori în turneul final al Cam
pionatului European. Dorim să 
fie un test util in perspectiva 
dobindirii experienței interna
ționale. în special pentru ju
niorii care au făcut saltul în 
lotul de tineret. De asemenea, 
vrem să vedem pe cine vom 
putea conta in viitor pentru al
cătuirea nucleului de bază la 
nivelul acestui lot, care are da
toria de a înregistra un salt în 
planul performanței internațio
nale fată de anii treeuti. Un 
prim pas a fost făcut recent, 
prin egalul, 2—2, cu reprezen
tativa U.R.S.S,, la Soci".

Formația noastră probabilă : 
Zlotea (Prunea) — Pologea (D.

biana București 3—o (1—0), Me
ciul Abatorul București — Con
structorul IACP Bolta tin nu s-a 
disputat.

Pe primele locuri: 1. AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 58 p (47—13), 2. 
IUPS Chitila 54 p (46—27), 3.
MECON București 51 p (48—29)... 
pe ultimele locuri: 15. Flacăra 
roșie București 29 p (35—63), 16. 
Constructorul 1ACPB 13 p (122—72). 

SERIA A Vl-a
; Chimia Tr. Măgurele — ROVA 

Roșiori 3—1 (2—0), Automatica
Alexandria — Progresul Corabia
2— 1 (0—0), Viitorul Scornicești — 
Sportul muncitoresc Caracal 1—1 
(1—1), Progresul Băileștl — Con
structorul TCI Craiova 1—0 (0—0), 
Armata Craiova — Dacia Pitești 
0—1 (0—0), Textila Roșiori — Me
talul Alexandria 2—0 (0—0), Re
colta Stoicăneștl — CFR Craiova
3— 0 (1—0). Meciul Electronistul 
Curtea de Argeș — Viitorul Dră- 
gâșanl nu s-a disputat.

Pe primele locuri: 1. AUTOMA
TICA ALEXANDRIA 55 p (43—13),
2. ROVA Roșiori 54 p (54—30), 3. 
Viitorul Drăgășanl 43 p (30—41)... 
pe ultimele locuri: 14. Construc
torul TCI Craiova 33 p (37—40), 
15. CFR Craiova 33 p (20—29), 16. 
Metalul Alexandria 31 p (28—(9). 

SERIA A VH-a
Gloria-Pandurii Tg. Jiu — Me

talul Otetu Roșu 3—0 (1—0), Mi
nerul Anina — Gloria «Reșița
4— 0 (1—0), Diema Orșova — Chi
mistul Rm. Vâlcea 3—0 (1—0),
Minerul Moldova NOuă — Fores
tierul Bălbeni 2—0 (2—0), Minerul 
Motru — Jiul Rovinari 2—0 
(1—0), Minerul Oravița — Armă
tura Strehaia 3—1 (2—0), Meta
lurgistul Sadu — Mecanizatorul 
Simian 3—2 (0—1), Petrolul Ți- 
cleni — Minerul Mătăsari 1—0 
01-0).

Pe primele locuri: 1. PANDU
RII TG. JIU 59 p (56—15). 2.
Gloria Reșița 48 p (43—25), 3.
Minerul Moldova Nouă 44 p 
(44—33)... pe ultimele locuri: 15. 
Forestierul Băbenl 31 p (32—57)
— 18 victorii, 16. Chimisul Rm. 
Vâlcea 31 p (23—48) — 9 victorii.

SERIA A VHI-a
Șoimii Llpova — Minerul Pa- 

roșenl 0—0, Minerul-Ștlința Vul
can — Rapid Arad 6—0 (4—0),
CSM Lugoj — Minerul Certej 
1—0 (0—0), Dacia Orăștie — CFR 
Simeria 2—1 (1—0), Obiiici Sîn- 
martinu Sîrbesc — Unirea Tom
natic 4—1 (1—1), Victoria Cătan
— Unirea Sînnicolau 2—0 (2—0),
Strungul Chișimeu Criș — CFR- 
Victoria Caransebeș 2—0 (0—0),
CSM Caransebeș — UM Timișoa
ra 0—0.

Pe primele locuri: 1. MINE
RUL PAROȘEN1 47 p (57—26), 2. 
Rapid Arad 46 p (52—33), 3.
CSM Lugoj 46 p (40—28)... pe ul
timele locuri: 14. Minerul Certej 
30 p (28—50), 15. CFR Caran
sebeș 30 p (29—52), 18. Dacia O- 
răștie 30 p (20—57).

SERIA A IX-a
Voința Oradea — Metalurgistul 

Cugir 1—2 (O—2), Mecanica Alba 
Iulia — Steaua-CFR duj-Napoca 
1—2 (0—2), Unirea Valea Iul Mi
hai — Industria sârmei Cîmpla 
Turzil 2—0 (1—0), Minerul Șun- 
culiuș — Electrometal Cluj-Na- 
poca 4—2 (2—2), Vlitorul-TRA

SELECȚII LA „VIITORUL44 TIMIȘOARA
Cotind olimpie „Viitorul", de pe Ungă Clubul sportiv școlar 

Politehnica Timișoara, organizează selecții la fotbal pentru 
copii născwți între anii 1970—71. Aceste selecții vor avea loc 
ta zilele de », 19 «i 11 funie a.e. Elevii sportivi reușiți Ia 
selecții vor beneficia de cazare, masă și școlarizare In mtini- 
eiphil Timișoara. Cei toteresațt pot lua relații la telefonul 
6«9Z6 (prefix: Ml).

la Bosenborg), Heroide (Moldo), 
Myller (Brann), Davidsen (Va- 
lerengen), Kojedal (Mulhouse), 
Mordt (I.F.K. Gdteborg). Soler 
(Brann). Johansen (Vaieren- 
gen) și Okland (Bryne), 
Ieri seară, fotbaliștii norvegieni 
au efectuat un antrenament de 
acomodare pe stadionul .23 
August". stadion ce care se 
vor antrena si astăzi.

Petrescu), Cristea, Cioroianu 
(Gh. Popescu), Topolinschi — 

Oloșutean (D. Sava), Săndoi, 
Sabou, O. Lazăr (Badea) — Jer- 
călău. Nuță.

Imediat după sosirea la aero
portul internațional Otopeni (ieri 
după-amiază). tinerii fotbaliști 
norvegieni au plecat cu auto
carul la Ploiești. Antrenorul 
Svein Ivar Sigernes și secundul 
său Anders Fogri, au deplasat 
următorul Iot de 16 jucători : 
Aga (de la echipa Borum). Ener- 
sen (Viking). Frortoft. Fodslad, 
Kristiansen, Rossbach și Skog- 
heim (toți de la Hamarkamera- 
tene). Hansen si Salte (de la 
Bryne), Kalle si Sognnos (de la 
LiUestrom), Johnsen (Moss). 
Kallstad (Strommen). Karlsen 
(Sprint Jeley), Guldbrandsen 
(Mjondalen) si Nieuwlaat (Dra- 
bak Frogn). Oaspeții au efec
tuat ieri, la ora 19. un antre
nament pe stadionul Petrolul. 
Un alt antrenament, de scurtă 
durată, urmează să aibă loc în 
cursul acestei dimineți, după 
care antrenorul S,I. Sigernes va 
stabili formația cu care va în
cepe întilnirea.

Meciul va fi condus. Ia cen
tru, de Fl. Popescu, ajutat Ia 
linie de I. Coț și A. Moroianu.

Cluj-hiapoca — Minerul Or. dr. 
Petru Groza 2—1 (1—0), Oțelul
Or. dr. Petru Groza — Olimpia 
Gherla 4—o (0—0), Gloria Beiuș 
— Recolta Salonta 2—1 (0—0),
Sticla-Arieșul Turda — Metalul 
Aiud 1—0 CI—0).

Pe primele locuri: I. META
LURGISTUL CUGIR 58 p (62—23),
2. CFR Cluj-Napoca 53 p (75—25),
3. Stida Turda 53 p (35—33)... pe
ultimele locuri: 14. Voința Ora
dea 31 p (29—44), 15. Olimpia
Gherla 31 p (24—51), 16. Electro- 
metal Cluj-Napoca 23 p (30—56).

SERIA A X-a
CUPROM Baia Mare — Unid 

Satu Mare 2—1 (0—0), Minerul
Băituț — Minerul Sărmășag. 6—0 
(2—0), Energia Fadean — Mine
rul Rodna 3—0 (2—0), Oașul Ne
grești — Mânerul Bâița 3—1 
(1—1), Minerul Baia Sprie — 
Lăipușul Tg. Lăpuș 3—0 (2—0),
Victoria Cărei — Someșul Satu 
Mare 4—1 (0—1), Chimia Zalău — 
Chimforest Nâsăud 3—1 (2—0),
Bradul Vișeu — Chimia Tășnad 
2—1 (0-1).

Pe primele locuri: 1. UNlO
SATU MARE 54 p (57—19), 2.
Someșul Satu Mare 46 p (40—19),
3. Minerul Băiuț 46 p (46—33)... 
pe ultimele locuri: 14. CUPROM 
Baia Mare 32 p (37—46), 15. Chi
mia Zalău 32 p (26—43), 16. Lă- 
PU.ȘU1 Tg. Lăpuș 29 p (21—54).

SERIA A Xl-a
Progresul Odorhei — Electro- 

mureș Tg. Mureș 0—0, Carpațl 
Agnita — Metalotehnica Tg. Mu
reș 1—0 (0—0), Oțelul Reghin — 
Unirea Ocna Sibiului 4—1 (3—0), 
CSU-Mecanica sibiu — Minerul 
Bălan 3—0 (1—0), Inter Sibiu — 
Metalul Sighișoara 4—0 (T—0), 
Minerul Baraolt — Unirea Cris- 
turu Secuiesc 3—o (2—0), Lacul 
Ursu Sovata — Viitorul Gheor- 
gheni 1—0 (0—0), Mureșul TopH- 
ța — Mureșul Luduș 2—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. ELEC-
TROMUREȘ TG. MUREȘ 55 P 
(57—21), 2. Inter Sibiu 52 p (53—23), 
3. Progresul Odorhei 51 p 
(45—25)... pe ultimele locuri: 13. 
CSU Sibiu 31 p (37—44) — 10 vic
torii, 14. Mureșul Toplița îl p 
(34—41) — 9 victorii, 15. Meta
lul Sighișoara 31 p (26—39), 16. 
Lacul Ursu Soivata 27 p (22—57).

SERIA A XH a
Poiana Clmpina — Cimentul 

Hoghiz 5—1 (2—1), Precizia Să-
eele — Chimia Brazi Ploiești 
0—1 (0—0), Torpedo Zămești —
Victoria Florești 3—1 (1—0), Me
troul Brașov — Electro Sf. 
Gheorghe 3—1 (3—0), Nitramonia 
Făgăraș — Carpați Sinaia 1—0 
(0—0), Mobila-Măguira CodSea — 
Utitajul Făgăraș 2—1 <0—0), Mi
nerul Fiâipești — ipt întorsura 
Buzăului 6—0 (3—0), Metalul Tg. 
Secuiesc — Petrolul Băicoi 1—1 
(0-0).Pe primele locuri: 1. poiana 
CBWPINA 55 p (49—27), 2. Nitra- 
monia Făgăraș 44 p (55—29), 3. 
Minerul Filipești 41 p (36—32), 4. 
Mobila Codtoa 41 p (33-41)... pe 
ultimele focuri: 15. VietoTia Do
rești 33 p (37-43). 16. Utilajul
Făgăraș 32 p (36—47).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noș
tri voluntari din localitățile res
pective.



ACTUALITATEA ATLETICA
• Proba de 110 m garduri din 

cadrul concursului international
I de atletism desfășurat la Sofia a 
fefbst cîștigată de sportivul român 
Liviu Giurgian, cu timpul de 
13 :67.

• Alte rezultate din concursul
de la San Jose (S.U.A.). contînd 
pentru Marele Premiu IAAF-Mo- 
bil : 400 mg : Andre Phillips 47,95, 
Danny Harris 48,90 ; 3 000 ob. : 
Henry Marsh 8:24,87, Ivan Huff 
8:27,30 ; înălțime : Doud Nord- 
quist 2.24 m, Ron Lee 2,24 m ; 
prăjină : Earl Bell 5,60 m; tri
plu : Willie Banks 17,82 m (vlnt 
ajutător de 3,56 m/s), Mike Con
ley 17,59 m (vlnt ajutător 2,83 
m'/s) : greutate : John Brenner 
21,47 m, Greg Tafralis 21,22 m ; 
FEMEI : 100 m : Alice Brown
11,33 ; 200 m : Evelyn Ashlord
22,30, Grace Jackson (Jamaica) 
22,39 ; 400 m : Diane Dixon 50,96, 
Grace Jackson (Jamaica) 51,62 ; 
1 500 m: Sue Addison 4:09,95, 
Claudette Groenendaal 4:10,36, 
Christine Gregorek 4:10,46 ; 3 000 
m : Pattie Sue Plumer 8:57,84, 
Brenda Webb 0:01,57.

S-A ÎNCHEIAT turneul 
ȚĂRILOR SOCIALISTE LA SCRIMĂ

Recent, s-a încheiat la Bu
dapesta ediția din 1986 a tra
diționalului Turneu internațio
nal de scrimă al țărilor socia
liste, importantă verificare îna
intea apropiatelor Campionate 
Mondiale, de la Sofia.

Cea mai bună performanță 
a lotului nostru reprezentativ 
au realizat-o floretistele, care

• într-o cursă de 10 000 m pe 
șosea, la New York, recordmana 
mondială de maraton, norvegianca 
Ingrid Kristiansen, a intrecut-o 
categorie pe campioana olimpică 
de maraton Joan Benoit-Samuel- 
son : 31:45 față de 33:03. (Pe lo
cui trei s-a clasat Marty Cook
sey cu 33:04).
• La Lisabona s-a desfășurat

Cupa Campionilor Europeni la 
atletism. Cîteva rezultate indivi
duale : 100 m : Asquith (M. Brit.) 
10,36; 400 m: Brown (M. Brit.) 
45,84 ; 1500 m 1 Wirz (Elveția)
3:44,88 ; 10 000 m : Mamede (Por
tugalia) 20:32,98.
• Concurs de arur.cări la Ni- 

tra, în Cehoslovacia : greutate : 
Kubes (Cehoslovacia) 19,94 m ; 
disc : Bugar (Cehoslovacia) 65,82 
m ; suliță : Yates (M. Brit.) 70,46 
m ; ciocan : sahner (R.F.G.) 77,60 
m ; FEMEI : disc : Marta Kripll 
(Ungaria) 64,20 m ; suliță Malo- 
vetz (Ungaria) 60,00 m. Pe echi
pe, întrecerile au fost cîștlgate 
de R.F.G., la bărbați, și Ungaria, 
la femei.

în proba pe echipe s-au cla
sat pe locul trei, iar în finala 
individuală de opt au avut ca
lificate trei tinere concurente: 
Georgeta Beca (loc 4), Reka 
Lazăr (5) și Ana Georgescu 
(8). In finalele probelor indi
viduale au mai evoluat, dintre 
sportivii români, spadasinul 
Rudolf Szabo (loc 5) și sa- 
brerul Vilmoș Szabo (loc 8). 
In probele pe echipe, celelalte
formații românești au obținut 
următoarele poziții în clasa
ment : cele de spadă șl sa
bie — 7, floretă masculin —8.

Pe lista învingătorilor actua
lei ediții au figurat floretista 
Janosi, floretistul Busa și sa- 
brerul Gedovari (Ungaria), spa
dasinul Șuvalov (U.R.S.S.), e- 
chlpele R.D. Germane (floretă 
feminin), Cubei (floretă mas
culin), Ungariei (sabie) și Uni
unii Sovietice (spadă).

MUNDIALUL MEXICO '86
PROGRAMUL ZILEI

GRUPA B, la Ciudad de Mexico: MEXIC — BELGIA
GRUPA Guadalajara: ALGERIA — IRLANDA DE NORD

NOI SURPRIZE LA ROLAND GARROS
„Internaționalele" de tenis 

ale Franței au continuat, pe 
terenurile de la Roland Garros, 
cu meciuri din optimile de fi
nale (feminin) și din turul III 
(masculin). Au început și pro
bele de dublu (masculin, fe
minin și mixt). In întrecerea 
feminină a fost înregistrat un 
rezultat-surpriză, tînăra jucă
toare americană Mary-Jo Fer
nandez (14 ani și jumătate) în- 
vingînd-o pe favorita nr. 4, 
Claudia Kohde-Kilsch (R.F.G.), 
cu 7—6, 7—5. Alte rezultate : 
Evert-Lloyd — Sabatini 1—6,
6—3, 6—3 ; Navratilova —
Garrone 6—1, 6—2 ; Graf —
Casale 6—1, 6—3 ; Sukova — 
K. Maleeva 3—6, 6 4, 6-—1 ; 
Mandlikova — Gildemeister 
6—1, 6—3 ; Basset — Paz 6—4, 
2—6, 6—0.

După Nystrom, Edberg șl 
Wilander, Anders Jarryd este 
al patrulea jucător suedez va
loros care părăsește concursul, 
fiind eliminat de compatriotul 
său Ulf Stenșund cu 6—4, 6—2, 

6—3. Alte rezultate din turul 
III : Maciel — Pham 3—6, 7—5,
6— 3, 7—6 ; Keretic — Smid
4- 6, 4-6, 6—4, 6—1, 6—3 ;
Leconte — Motta 1—6, 3—6,
7— 6, 6—0, 6—0 ; Sanchez —• 
Fleurian 6—1, 6—1, 6—7, 6—3; 
Gomez — Carlsson 7—5, 7—6,
5- 7. 6—3 ; în „optimi" : Lendl 
— Keretic 6—1, 6—2, 6—4 ; Vi
las — Forget 6—2, 3—6, 4—6,
6- 1 8—6.

MECIURI DE RUGBYi
BUENOS AJR11S. In meciul test 

dintre echipele de rugby ale Ar
gentinei șl Franței, gazdele au 
obținut victoria cu ÎS—13 (3—1»). 
Au marcat : Ure (încercare). 
Porta (transformare șl 3 lovituri 
de pedeapsă), respectiv Bon ne val 
(înoercare), Laporte (3 lovituri 
de pedeapsă).

SUVA. Meci test : Insulele 
Fidjl — Țara Galilor 15—22 (12-43).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
GRUPA Monterrey: PORTUGALIA — ANGLIA.

AUTOMOBILISM • Cursa de 
24 de ore de la Le Mans a 
fost cîștigată de echipajul Beli — 
Stuck — Holbert („Porsche-Roth- 
mans 962“), care a acoperit 4 965 
km, adică 367 tururi (medie o- 
rară 207,193 km), urmat la opt 
tururi de Larraurl — Paj era — 
Gouhier (Porsche-Brun). • Cele 
500 mile de la Indianapolis (edi
ția a 70-a) s-au Încheiat cu suc
cesul lui Bobby Rahal (S.U.A.), 
cu media orară-record de 274,850 
km.

BASCHET • Turneu feminin 
la Gdansk : Iugoslavia — Canada 
72—88 (36—35), Bulgaria — Unga
ria 90-73 (39-32).

CĂLĂRIE • Marele Premiu al 
Angliei, la obstacole, la Hlck- 
staed, a fost cîștigat de engle
zul Whltacker, la individual, șl 
de Franța, pe echipe.

CICLISM • în Turul Italiei, e- 
tapa a 20-a (Pejo Terme — 
Bassano del Grappa, .179 km) a 
revenit, la sprint* -lui Guido Bon- 
tempi în 4.26:50, Iar etapa a 21-a 
(Bassano del Grappa — Bolzano, 
234 km) a fost cîștlgată de por
tughezul Acaclo da Silva în 
6.56:27. Lider se menține Roberto 
Visentinl cu 99.53:19, urmat la 
1:02 de Saronnl și la 2:14 de Mo
ser. • în Criteriul Dauphine, e- 
tapa a 6-a (Chambrey — Al
bertville, 184 km) a revenit el
vețianului Eric Maehler (5.15:22 

cu bonific.), iar a 7-a (Albert
ville — Puy Saint Vincent, 207 
km) francezului Thierry Clavey- 
rolat (6.24:39 cu bonific.). Purtă
torul tricoului galben este elve
țianul Urs Zimmermann cu 
30.45:06, urmat la 1:25 de fran
cezul Ronam Pensec.

ÎNOT • Concurs la Anvers : 
liber, 50 m : Golomeev (Bulga
ria) 24,00, 100 m : Golomeev 52,13, 
400 m : Trevisan (Italia) 3:58,49 ; 
spate, 100 m : Mihalev (Bulg.) 
58,48, 200 m : Mihalev 2:04,72 ; 
bras, 100 m : Van de Vondel 
(Belgia) 1:07,03, 200 m : Van de 
Vondel 2:26,60 ; fluture, 100 m : 
Garmedia (Spania) 56,99, 200 m : 
Garmedia 2:03,37; mixt, 200 m: 
sternal (R.D.G.) 2:06,86; 4X100 m: 
R.D.G. 3:57,59; femei, liber, 50 m 
Engelen (Belgia) 27,18, 100 m : 
Tabe (R.F.G.) 58,98 ; spate, 100
m: Schlicht (R.F.G.) 1:04,82, 200 
m : Schlicht 2:17,87 ; bras, 100 m : 
Bogomilova (Bulg.) 1:09,07, 200
m : Bogomilova. 2:28,72 ; fluture, 
100 m : Gospodinova (Bulg.)
1:02,91, 200 m : Gospodinova
2:16.70 ; mixt, 200 m : Bogomilova 
2:17,56; 4X100 m: Bulgaria;
4:20,59.

-POLO • Turneul de la Marsi
lia a fost cîștigat de echipa Ita
liei cu 14 p, urmată de : 2. Spa
nia 12 p, 3. Iugoslavia 12 p, 4. 
Australia 8 p, 5. Franța șl S.U.A. 
T P.

TOTUL E
La cel mai înalt nivel, fotbalul 

poate părea, uneori, lipsit de far
mec, spectacolul treclnd deseori 
pe plan secund. Atunci apare 
geometria fi fotbalul devine ști
ință. Ca să nu mai amintim că 
un med are și o anumită tn- 
cărcătură de tensiune. O tensiu
ne latentă, provenită din echili
bru, din urmărirea reciprocă a 
celei mai mici mișcări a adver
sarului, cele două echipe 
pînd fiecare spațiu lisat

ocu- 
___ _______ ___ liber, 
din greșeală sau strategic, de că
tre parteneri Așa se petrec lu
crurile in Mexic, toate agențiile 
de presă relevînd lipsa de spec
taculozitate a primelor partide 
ale „Mundialulul". Dar toate 
transmit, concomitent, marea in
vestiție de gîndire tactică cuprin
să in fiecare' meci.

„Caruselul" turneului final s-a 
pornit, așadar. De-acum, totul 
devine ultraimportant. E foarte 
posibil ca un amănunt pierdut 
din vedere si declanșeze ceva 
mai tirzlu drama necalificării. Și 
invers. De-acum, totul se judeci 
In limbaj informatic, cu „zero și 
unu", sau în cel ziaristic In „alb 
ș( negru". în tragic privește, iar 
ti, presa spaniolă golul neacor- 
dat lui Michel in partida cu Bra
zilia: situația poate deveni gravi

POSIBIL I
pentru iberici, care încep din 
nou cu stîngul, ca și acum 4 ani, 
acasă, la el...

„Cel mari" privesc, insă, me
ciurile de început cu o oarecare 
înțelepciune filozofică: urmăresc 
un gol, apoi reduc motoarele, 
pentru a se păstra pentru mai 
tîrzlu. Lecția oferită de vulpoiul 
Enzo Bearzot în 1982, cînd a în
cepui sub orice critici și a ter
minat cu titlul in buzunar, oferi, 
încă, învățăminte. Dar nici un 
meci nu seamănă cu altul. Azzu- 
rrii au făcut același lucru tn 
„deschiderea Mondialului", la a- 
dăpostul golulut, dar de astă da
tă, bulgarii au sancționat prompt 
momentul de respiro, egalind cu 
5 minute înaintea finalului. Sau: 
venind din urmă și neavînd ce 
pierde, canadienii au dominat, tn 
timp, pe campionii Europei, al 
căror gol cîștigător n-a venit decît 
cu 11 minute înainte de final, 
deși Fernandez — Țigana — Gi- 
resse — Platini este, in opinie u- 
nanlmă, cel mai bun mijloc din 
lume la ora actuală.

„Caruselul Mundialulul" s-a por
nit. De-acum înainte, totul e po
sibil !

Radu T'MOFTE

favoriții Învingători la limită

• Prima mare intîlnire in
tre două favorite — Brazilia 
și Spania (1—0) — a însem
nat și prima decepție. „Bra
zilia, Spania șl arbitrul aus
tralian Chistopher Bambridge 
— trei concepții diferite des
pre fotbal", scrie agenția 
France Presse. Spania a jucat 
așa cum a jucat, iar brazilie
nii — o copie pală a predece
sorilor lor. In timp ce arbitrul 
a influențat decisiv jocul prin 
anularea golulut spaniol din 
mln. 52. Toate, în ciuda unui 
public care aștepta cu înfri
gurare întîlnirea și a ambian
ței foarte plăcute șl... viu co
lorate.
• Echipa Marocului, mai 

puțin cunoscută, se laudă cu 
cel mai bun jucător african 
— Mohamed Tlmoumi — șl 
cu o apărare solidă.

la Toluca, cu 
locală. Dar, surpriză, 
nu s-a prezentat pe 

Astfel că antrenorul 
Guy Thys a... repro- 
meciul (doar de 45

• Echipa Belgiei avea pro
gramat. duminică, un meci de 
antrenament, “
echipa 
aceasta 
teren, 
belgian 
gramat 
de minute) între jucătorii săi. 
probabil cei care vor fi folo
siți în meciul de marți cu re
prezentativa Mexicului.

DIVIZIA A DE BASCHET
(Urmare din pag l)

si au aruncat la cos din 
poziții nefavorabile, ratînd. In 
general, meciul a fost dinamic, 
ritmul alert al fazelor creind 
un spectacol plăcut. O mențiu
ne pentru A. Fopovici. a cărui 
eficacitate a contribuit hotărî- 
tor la succesul Rapidului. A 
doua zi. rapidiștii au oferit o 
surpriză neplăcută susținători
lor lor. ei avînd o prestație e- 
vident sub posibilități. în con
trast. ICED, permanent impul
sionată de fundașii V. Pogo- 
naru și G. Tzachis. a zburdat 
pur și simplu conducînd cu 
10—0 ((!), 39—18 și cîștigînd co
mod. Au marcat : Mihai 7+3, 
Dăescu 0+9, A. Popovici 30 + 14.
M. Dumitru 12+9, Ghîță 0+9, 
Gh. Dumitru 13 + 10. Sipoș 18+3, 
Siiciu 9+10. Bănică 5 + 6, res
pectiv Păsărică 17+18, Chirie 
0 1-5, C. loan 18+12, Marinesen 
0+4, Tzachis 0+22. Voicu 9+0. 
Grădișteanu 22+10, Pogonarn 
16+18. Au arbitrat : duminică,
I. Olarii — Z. Raduly (satis
făcător ; cele cîteva erori în a- 
precierea greșelilor personale 
nu au justificat apostrofările 
unui grup de spectatori, unele 
dintre ei“ făcînd să roșească 
orice om civilizat) : luni : I. 
Antonescu — C. Dumifrachc 
s-au ..bucurat" de un „trata
ment" identic, deși au condus 
bine.

DINAMO BUCUREȘTI — FA
RUL CSȘ 1 CONSTANȚA 2—0: 
99—52 (51—20) si 115—42
(155—24). Echipa Dinamo și-a 
respectat ..cartea de vizită", e- 

voluind cu seriozitate si am
biție. Farul, în schimb, venită 
cu doar șapte.(!) jucători, a 
comis un act de formalitate. 
Scuza antrenorului Al. Botoș 
că unii dințre coanponentii for
mației sînt accidentați (V. Băi- 
ceanu, C. Moldoveanul nu poa
te fi luată în seamă, deoarece 
Farul beneficiază de dreptul 
de dublă legitimare a juniori
lor de la CSȘ 1, pepinieră va
loroasă. din cadrul căreia s-au 
ridicat multi baschetbaliști de 
frunte. Au marcat : Vinereanu 
6+6, Braboveanu 2+27, Toader 
8+4. Vasilică 6+4, Bărbulescu 
16+0. Niculescu 14+34, Iones- 
cu 15+4, Iacob. 5+18, Marina- 
che 3+7. Uglai 15+3, V. Con
stantin 9+8, respectiv Logofătu- 
12+10 Tecău 12+9. L. Cernat 
3+2, Marin 2+0, Spînu 9+7, 
Mănăilă 0+8. Ilucă 14+6. Ar
bitri : M. Atdea — I. Breza, 
respectiv M. Aldea — N. Io- 
nescu.
DINAMO ORADEA — STEAUA 

0—2 : 91—107 (42—64) și 74—103 
(33—54). Ambele meciuri (do
minate de oaspeți) au oferit 
spectacole sportive atrăgătoare, 
apreciate de public. Au marcat: 
Nicoară 22+25, Rădulescu 15+15, 
Costin 15 + 10, Pascu 14 + 9, An- 
tochi 17+2, Fodor 4+9, Flaun- 
dra 4+0, Szabo 0+4 pentru 
gazde, respectiv Ermurache 
30 + 17, Brănișteanu 19+13, Că- 
pușan 15+14. Ardelean 9+13, 
Rcisenbiichlcr 6+16. V. loan 
4+12. Opșitaru 10+12. Carpen 
8+0, Scarlat 6+6. Arbitri : D. 
Oprea și I. Georgiu. (Ilie GIII- 
SA, coresp.).

MASCULIN
GRUPA 7—11

UNIVERSITATEA CSȘ VI
ITORUL CLUJ-NAPOCA — 
CSU BALANȚA SIBIU 2—0 : 
91—88 (33—51) și 86—78 (35—41). 
Reintrarea fostului internațio
nal M. Barna (după o întreru
pere îndelungată) s-a dovedit 
salvatoare pentru echipa clu
jeană. El a coordonat si a im
pulsionat jocul formației Uni
versitatea, care a - obținut două 
victorii prețioase, la capătul u- 
nor meciuri echilibrate. Coșge- 
teri : Crăciun 21+32, Trif 234-22, 
Barna 18+14, respectiv Chirilă 
28+31, Palhegy 14+8, Bleahu 
17+4. Arbitri : G. Dutka și V. 
Octavian. (Ovidiu LAZĂR, co
resp.).

POLITEHNICA CSȘ UNIREA 
IAȘI — CSU OȚELUL GA
LAȚI 2—0 : 93—75 (57—39) și 
98—87 (62—34). în fiecare zi, 
ieșenii și-au asigurat succe
sul încă din prima repriză. Coș- 
geteri : Boișteanu 27+7. Mos
cata 19+23. Mihăilescu 14 + 30, 
respectiv Popescu 29+21. Mi- 
rită 13+13. (Alexandru P1N- 
TEA. coresp ).

Clasament :
1. Steaua «
2. Din. Buc.
3. Rapid Buc.
4. Farul C-ța
5. Dinamo Or.
6. ICED Buc.
7. Polit. Iași ‘
8. CSU Sibiu
9. „U“ Cj.-N. ♦

10. Acad. Mii.
11. CSU Galați

36 34 2 3573:2666 69
36 32 4 3570:2479 68
36 17 19 2978:3197 53
36 16 20 2880:3260 52
36 15 21 3002:3154 51
36 15 21 3219:3330 51
34 15 19 2563:2730 19
32 15 17 2613:2640 47
32 13 19 2530:2678 41
32 11 21 -2692:2832 43
34 7 27 2497:3152 41

• Echipe penalizate.

BRAZILIA - SPANIA 1-0 (0-0)

Duminică, prima partidă, de la 
Guadalajara, a însemnat și der- 
byul grupei D: Brazilia, triplă 
campioană mondială, a tntilnlt 
Spania. Rezultatul meciului: 1—0 
(0—0) in favoarea sud-americanl- 
lor, go-lul victoriei fiind înscris 
de către Socrates (in mln. 62), 
care a reluat în poartă, cu ca
pul, mingea șutată violent în 
bară de către Careca. Partida a 
fost echilibrată în prima repriză, 
cînd ambele formații s-au ară
tat prudente. Repriza a doua a 
prilejuit brazilienilor o oarecare 
apropiere de nivelul lor tehnic 
cunoscut, fără a străUuci însă. 
Socrates, autorul golului, a de
clarat la conferința de presă: 
„A fost foarte cald. Jocul nos
tru mal economic declt al spa
niolilor, ne-a permis să reușim 
desprinderea în repriza secundă.

FRANȚA - CANADA 1-0 (0-0)

Cu deosebit interes a fost aș
teptată prima aparlțe a campio
nilor Europei, în cadrul grupei 
C, de la Leon. Echipa Franței a 
primit replica unei debutante la 
turneul final, reprezentativa Ca
nadei. Dar misiunea europenilor 
a fost neașteptat de grea: le-au 
trebuit 79 de minute pentru ca, 
în sftrșit, să poată înscrie uni
cul gol al partidei, prin extrema 
Papin, la o minge „întoarsă", de 
linsă linia de fund, de către 
Stopyra. De remarcat că france
zii au mai lovit de două ori ba
ra echipei canadiene. După meci, 
antrenorul Henri Michel declara, 
la conferința de presă: „Am
avut o partidă extrem de difi
cilă. Canada, care nu avea nimic 
de pierdut, a încercat totul și... 
a reușit Pe de altă oarte 

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Aseară, in cadrul grupei A : ARGENTINA - COREEA DE SUD 

3-1 (2-0) și in grupa C : U.R.S.S. - UNGARIA 6-0 (3-0).

Am fi putut să mai Înscriem, 
dar victoria cu 1—0 ne plasează 
ideal in cursa pentru calificare". 
De remarcat că, in mln. 52. Mi
chel a expediat un șut foarte 
puternic spre poarta iul Carlos, 
mingea a lovit bara de sus și 
a intrat în poartă, lovind pămîn- 
tul cițiva centimetri după linia 
albă, dar arbitrul australian Bam- 
brldge șl colegul său de la linie, 
nord-amerioanul Socha, n-au va
lidat golul. Iată formațiile. BRA
ZILIA: Carlos — Edson, Julio 
Cesar, Edinho, Branco — Junior 
(Falcao, min. 78), Alemao, Blzo. 
Socrates — Casagrande (Muller, 
min. 66). Careca; SPANIA: zu- 
bizarreta — Tomas, Goicoechea, 
Maceda, Camacho — Julio Al
berto. Francisco (Senor. min. 82), 
Victor, Michel — Julio Salinas. 
Butragueno.

Tony Waiters, ooach-ul canadian, 
a spus printre altele : „Făcînd 
practic un joc egal cu Franța, 
echipa mea a demonstrat o serie 
de calități și a arătat că locul 
el in Mexic este meritat". ta 
orice caz, startul Franței, una 
dintre formațiile cotate cu șanse 
Ia ctștigarea titlului suprem, la 
actuala ediție a C.M., nu a con
vins, după cum transmit agenți
ile de presă. Iată echipele între
buințate: FRANȚA: Bats — A- 
moros, Battlston, Bossls, Tous- 
seau — Fernandez, Țigana, Gi- 
resse, Platini — Rocheteau (Sto
pyra, min 70) Papin; CANADA: 
Dolan — Lenarduzzi, Bridge, Sa
muel, Wilson — James (Segota. 
min. 82), Pregan, Norman, Swe
eney (Lowery, min. 54) — Vra- 
blic. Valentine.
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