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NICOLAE CEAUȘESCU
IN UNITĂȚI AGRICOLE DIN JUDEȚELE

GIURGIU, TELEORMAN, OLT, DOU Șl ARGEȘ
portu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
făcut, miercuri, o vizită de 
lucru in unități agricole din 
județele Giurgiu,. Teleorman, 
Olt, Dolj și Argeș.

Intilnirea secretarului general 
al partidului cu oamenii muncii 
din agricultură s-a desfășurat 
în climatul de activitate rodnică, 
de puternică angajare patrio
tică, revoluționară a comuniști
lor, a tuturor lucrătorilor 
ogoarelor tării pentru înfăptui
rea îndemnurilor, indicațiilor și 
orientărilor cuprinse in magis
trala cuvintare rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Congresul al III-lea al consilii
lor de conducere ale unităților 
agricole socialiste, al întregii 
țărănimi, al consiliilor oamenilor 
muncii din industria alimentară, 
silvicultură si gospodărirea ape
lor — document adoptat, prin 
hotărîrea unanimă a celor peste 
11 000 de partîcipanți ia forumul 
agriculturii românești, drept 
Program de acțiune și muncă 
pentru organele și organizațiile 
de partid, pentru organele de stat 
și economice, pentru organiza
țiile de masă si obștești, pentru 
toți cei ce lucrează in aceste 
sectoare importante ale econo
miei naționale.

Dialogul de lucru, înscris 
în practica statornică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu' 
de a dezbate direct, la fața 
locului, cu făuritorii bunurilor 
materiale principalele aspecte 
ale ridicării necontenite a în
tregii activități Ia noi cote, 
superioare, de eficiență și cali
tate. a avut ca obiectiv analiza 
modului în .care se acționează 
pentru efectuarea in cele mai 
bune condiții a tuturor lucrări
lor din actuala campanie a- 
grieolă.

Primii secretari ai comitetelor 
județene dc partid au exprimat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii, cele 
mai calde sentimente de 
profundă stimă, de adincă recu
noștință pentru grija sa stator
nică pentru dezvoltarea și mo
dernizarea agriculturii. pentru 
ridicarea nivelului de bunăstare 
și civilizație, a satului româ
nesc. Ei au informat pe condu
cătorul partidului și statului 
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Republicii
MULT lUdlîi Si STIMATE
TOVARĂȘE NICOLAE CEAUȘESCU,

Socialiste România

Cu cele mai alese sentimente de dragoste 
nețărmurită și fierbinte recunoștință, cu 
profundă admirație și înaltă prețuire, spor
tivii.-antrenorii si tehnicienii. întregul activ 
al Federației Române de Haltere trăiesc 
imensa bucurie de â vă putea raporta, acum, 
la reîntoarcerea de la Campionatele Mondia
le și Europene de juniori îndeplinirea și 
depășirea obiectivelor asumate, prin cuceri
rea a 25 de medalii, dintre care 12 de aur. 
la Campionatele Mondiale si Europene de 
juniori și la Campionatele Europene de se
niori, bilanț câre situează România socialistă 
pe locuri fruntașe în ierarhia mondială a 
acestui sport.

Performanțele realizate la aceste presti
gioase competiții internaționale sînt expresia 
puternică a însuflețirii șî deplinei angajări 
a tricolorilor de a răspunde, prin rezultate 
cit mal valoroase, sarcinilor izvorîte din 
documentele istoricului forum al comuniști
lor — Congresul al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român, prețioaselor indicații și 
orientări cuprinse în mobilizatorul Mesaj 
adresat Conferinței pe țară a mișcării noas
tre sportive, precum și în strălucita cuvintare 
rostită recent la solemnitatea prilejuită de 
inmînarea unor -înalte distincții echipei de 
fotbal „Steaua", cîștigătoare a Cupei Cam
pionilor Europeni.

Sportivii care au cucerit aceste medalii, 
născuți și crescuți în acești ani de mărețe 
prefaceri revoluționare, sînt fericiți si mîn- 
dri că toate evenimentele fundamentale din 
cronica României contemporane sînt indiso
lubil legate de numele șl activitatea 
Dumneavoastră, mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. Asemenea în
tregului popor, noi. sportivii, tehnicienii și 
activul sportiv. în strînsă unitate, ne adu- 

\ cern prinosul de recunoștință fată de întrea- 
\. ga activitate pe care o desfășurati Dumnea

aceste medalii.

voastră, mull stimate și iubite tovarășe 
secretar general, in fruntea partidului și 
statului, într-o epocă ce se înscrie în istoria 
multimilenară a poporului nostru drept cea 
mai dinamică și măreață în împliniri, pur- 
tînd. cu legitimă îndreptățire, numele îndră
git și stimat al marelui său ctitor — 
„EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU".

Folosim acest prilej. pentru a vă 
raporta, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, că la baza în
tregii noastre pregătiri a stat caracterul 
profund științific al procesului de instruire, 
inspirat nemijlocit din marile înfăptuiri rea
lizate în acest domeniu, condus cu înaltă 
competență de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, eminent om 
politic si savant de prestigiu internațional, 
care aduce o contribuție remarcabilă la ela
borarea si înfăptuirea politicii interne si 
externe a partidului și statului, la avîntul 
fără precedent al învățămîntului, științei și 
culturii românești, căreia, și cu acest prilej, 
îi aducem respectuosul nostru omagiu, 
profunda noastră stimă prețuire și grati
tudine.

Ne angajăm solemn în fața Dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. secretar general al
Partidului Comunist Român președintele 
Republicii Socialiste România, ca în consens 
cu sarcinile de mare importanță puse de 
partid in fața mișcării sportive, noi. ca și 
toți _ceilalți sportivi români, să ne perfec
ționăm, în continuare, procesul instructiv- 
educativ, să cultivăm cu mai multă fermi
tate sentimentele de dragoste, abnegație și 
patriotism față de țară, partid si popor, 
pentru a obține noi si tot mai răsunătoare 
victorii în arena sportivă internațională, 
succese de prestigiu, pe măsura renumelui și 
a stimei de care se bucură. în întreaga lu
me, scumpa noastră patrie — Republica | 
Socialistă România.
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE HALTERE J

nostru despre modul in care ac
ționează organele locale de 
partid, direcțiile agricole, consi
liile unice agroindustriale, în
treprinderile agricole de stat si 
cooperativele agricole în vederea 
creșterii producției și a produc
tivității muncii, sporirii efi
cienței economice, pentru înde
plinirea sarcinilor pe acest an, 
pe întregul cincinal, corespunzi- 
tor indicațiilor și orientărilor cu- 
prinseîn cuvîntaxea tovarășului 0 
Nicolae Ceaușescu rostită la 
recentul congres al agriculturii, g: 
obiectivelor stabilite pentru a- ș? 
ceastă ramură vitală a econo- g 
miei naționale de Congresul al -s 
XIII-lea al partidului.

In județele vizitate, formații J; 
alcătuite din membri ai gărzilor 
patriotice si detașamentelor de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei au prezentat 
onorul. Secretarul general al 
partidului a fost intimpinat cu 
pîine și sare, cu flori.

Oamenii muncii din agricul
tură aflati in cîmp, la 
lucru, au reafirmat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sentimentele 
lor de nețărmurită dragoste, 
stimă si recunoștință pentru 
activitatea neobosită ce o des
fășoară în vederea dezvoltării 
intensive si modernizării agri
culturii, a tuturor ramurilor eco
nomiei naționale, creșterii 
bunăstării țărănimii, a Întregu
lui popor. ridicării gradului dc 
civilizație al satului românesc și 
înfloririi continue a patriei. în 
același timp, ei s-au angajat să 
acționeze cu toată energia pen
tru îmbunătățirea permanentă a 
muncii, pentru instaurarea unui 
înalt spirit de ordine și disci
plină, în vederea obținerii unor 
recolte tot mai bogate, sigure și 
stabile, Înfăptuirii obiectivelor 
noii revoluții agrare.

Vizita in județul Giurgiu 
început Ia COOPERATIVA 
GRICOLA DE PRODUCȚIE 
ADUNAȚI! COPACENI, pe 
terenurile cultivate cu păioase. 

In continuare, s-au vizitat 
unele sole de grîu. floarca-soa- 
relui si sfeclă de la ÎN
TREPRINDEREA AGRICOLA 
DE STAT din aceeași localitate. 

S-a mers anoi ne terenurile 
COOPERATIVEI x AGRICOLE 
DE PRODUCȚIE GHIMPAȚI.

Dialogul de lucru al secretaru
lui general al partidului a

Ultima întîlnire a reprezen-
J; iativei noastre in sezonul de 

primăvară a însemnat o vîcto- 
rie cu 3—1 (2—0), în fața e- 

g chipci Norvegiei, un prim gind 
g spre sezonul de toamnă, care 
g va debuta pentru naționala 
g română cu preliminariile euro- 
§ pene, startul fiind programat

pentru 10 septembrie prin jocul 
pe teren propriu cu Austria. 
Meciul de ieri, care a însemnat 

clară victorie a 
cele

acum 
sus- 

multe

I

ă cu jucătorii 
gcita '

(Continuare in pag. a 4-a)

și cea mai
fotbaliștilor români din 
șase confruntări de pînă 

norvegieni, 
,------- 1 interes din mai

puncte de vedere. în primul 
rînd, naționala noastră se pre-

3 ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XLII - Nr. 11 339 | 4 PAGINI - 50 BANI | Joi 5 iunie 1985

Ieri, la București, in meci amical de fotbal

ROMÂNIA-NORVEGIA 3-1 (2-0)
♦

primăvară — primă obligație a sezonului dc toamnăAceastă ultimă victorie din
zenla intr-o nouă formulă de 
echipă, ea începind partida cu 
„blocul Steaua" (7 jucători) 
aureolat recent de cîștigarea 
Cupei Campionilor Europeni, si 
cu o nouă formulă si la condu
cerea tehnică, secundul lui 
Mircea Lucescu. fiind, acum. 
Anghel lordăncscu. Mai inter

Foto : Aurel D. NEAGU
Pițurcă deschide scorul in partida de ieri, transformând o lovitura 
de la 11 metri.

venea si contrastul dintre cei 
doi adversari, formația norve
giană venind după o lună de 
campionat, deci într-o stare 
fizică foarte bună, în timp ce 
fotbaliștii noștri se aflau spre 
sfîrșitul unui sezon încărcat, 
fizic și psihic. Și, apoi, Norve
gia, însemna echipa care a în
vins în ultimele două luni Ar
gentina și Danemarca, două 
dintre formațiile prezente la 
„Mundialul" mexican, cu multe 
șanse la podium.

în acest context, cu regretul 
absenței lui Hagi și Cămătaru 
(accidentați), în noua sa „haină" 
echipa noastră reprezentativă a 
susținut ieri după-amiază un 
util test, din care, cu siguranță, 
se vor trage importante con
cluzii, din moment ce acest 
meci este ultimul înaintea celui 
programat la ...10 septembrie, 
cu Austria. Șl. după o primă 
repriză în care a dominat clar, 
„blocul Steaua" angajîndu-se cu 
toată ambiția, naționala a 
reușit o desprindere la două 
goluri, prin același Pițurcă. în 
bună dispoziție, si mai ales

Campionatul Național de ciclism fond

DINAMO BUCUREȘTI,J *

ÎNVINGĂTOARE LA 100 km

intervale de cite 4 
Steaua. Muscelul 

Voința Cluj-Napoca 
Dinamo. Așa cum

în condițiile participării celor 
6 echipe înscrise pe foile de 
concurs — au început la Cîm- 
pulung Muscel întrecerile Cam
pionatelor Naționale de ciclism- 
seniori. Proba de contratimp pe 
echipe — prima din cele 4 — a 
beneficiat de o vreme ideală 
pentru întrecere, precum si de 
un numeros si disciplinat pu
blic. Prima echipă care a luat 
startul a fost Metalul Plopeni. 
urmată, la 
minute, de 
Cîmpulung 
I.M.G.B. si 
se anticipa, lupta pentru titlu 
— in condițiile unui circuit în 
lungime de 20 km care a fost 
parcurs de cinci ori — s-a dat în
tre formațiile Dinamo si Steaua. 
După primii 20 km conduce 
Dinamo cu 45 secunde avans ; 
în turul doi. Steaua reduce 
handicapul la 15 secunde : în 
turul trei, diferența este de 18 
secunde (atunci cind din forma
ția Sțeaua. C. Popa, obosit, 
abandonează). Deși rămasă in 
trei cicliști, evident dezavantaja
tă. echipa Steaua nu cedează. 

1

(după superbul gol al doilea) in 
formă de golgeter. Diferența 
putea fi mai mare, chiar dacă 
linia de mijloc, prin eterogeni
tatea sa (jucători de la trei 
cluburi) nu a atins cota posi
bilităților. Dar, siguranța nou
lui cuplu de fundași centrali 
Bumbescu — Belodedici (primul 
debutant), jocul sigur al iui 
Iovan. mereu ofensiv, și Boloni 
(ieri, la meciul nr. 90). insis
tența lui Lăcătuș si

•
Rednic

Stadion „23 August", 
foarte bun ; timp frumos ;

teren
. __ specta

tori — circa 25 000. Șuturi: 18—5 
(pe poartă: 9—4). Cornere: 8—3. 
Au marcat: PIȚURCĂ (mln. 29 
— din penalty șl min. 36). MA- 
TEUȚ (min. 90). respectiv SUND
AY (mln. 65 — penalty).

ROMANIA: Moraru (mln. 46 
Lung) — IOVAN, BUMBESCU 
(mln. 46 Al. Nicolae), BELO- 
DEDICI (min. 79 Movilă), Utngu- 
reanu — Rednic (mln. 46 Balint), 
Stoica (mln. 58 Mabeuț), BDLONI. 
Klein — Lăcătuș, PIȚURCĂ.

NORVEGIA.: Thorstvedt (mim. 
*6 Rise) . — HANSEN, Kojedal, 
Sollied, MOller (mim. 46 E. JO
HANSEN) — Davidson, Hareide, 
Oswald, Brandhang (min. 76 Sor- 
loth) — OKLAND, Sundby.

A arbitrat bine Moshe Ashke
nazi (Israel); la linie: M. Con- 
stantinescu șl G. Ionescu (Româ
nia).

Cartonașe galbene: LUNG, LĂ
CĂTUȘ.

(ultimul, în continuare deficitar 
la finalizare), marea rază de 
acțiune a lui Pițurcă și numă
rul de ocazii puteau face ca 
scorul să fie mai net. Impor
tant, însă, dincolo de scor, in 
această reușită primă repriză a 
jocului de ieri, a fost prezenta
rea unei naționale noi, echili
brată si ca vîrstă si valoric, pe 
posturi, într-un final de sezon 
solicitant. în special pentru 
jucătorii Stelei.

Sigur, repriza secundă, cu 
cele cinci înlocuiri, nu a mai 
oferit același bloc functional, 
adversarul simfind încercările de 
omogenizare „din mers" ale 
„tricolorilor", insistind mai mult 

Mircea M. 1ONESCU

(Continuare în pag 2—3)

tntr-un final foarte strins, Di
namo își menține, însă, titlul. 
Echipa din Plopeni. handicapa
tă de o defecțiune mecanică la 
care a pierdut circa un minut, 
precum si de abandonul lui N. 
Manolache, a sosit pe lo
cul III Notabilă clasarea echi
pei I.M.G.B, pe locul IV, 
primul an de participare 
seniori,

in 
la

(M.Clasament : 1. Dinamo 
Romașcanu, C. Căruțașu, C. Pa- 
raschiv, V. Constantinescu) 2h 
14:45, medie orară 44,400 km — 
campioană republicană si a Da- 
ciadei 2. Steaua (C. Neagoe. O. 
Celea Al. Ion, C. Popa) 2h
15:36, 3. Metalul Plopeni (N.
Aldulea. St. Bulăreanu C. Du- 
mitrache-Ologu, N. Manolache) 
2h 19:29. 4. I.M.G.B. (P. Mitu, 
S. Opreseu. G. Olteanu. Fi. San
du) 2h 23:45 5. Voința Cluj- 
Napoca (A. Nagy, V. Cocan E, 
Căpraru. Al. Niyri) 2h 30:01. 6. 
Muscelul Cîmpulung (C. Suciu. 
Gh. Ostafe. Gh. Diaconu F. 
Bîrloiu) 2h 39:11.

Horațiu SIMA



„Cupa Pionierul11 la orientare turistica și înot a relevat

MCI4M LARGA RECEPTIVITATE
PENTRU SPORTUL

Pe lingă Crosul pionierilor, în 
suita competițiilor sportive cu 
finale pe țară rezervate purtă
torilor cravatei roșii cu tricolor 
desfășurate în județul Maramu
reș s-au aflat și întrecerile din 
cadrul Cupei Pionierul la orien
tare turistică și înot, toate sub 
genericul mobilizator al Da- 
ciadei.

Programată in zona Mona din 
vecinătatea cabanei Usturoi (la 
Nord de Baia Mare), finala de 
orientare turistică s-a bucurat 
de un traseu adecvat, cu o ve
getație bogată si cu multe „cap
cane". care au solicitat din plin 
finaliștii, în căutarea punctelor 
de control. Esențial pentru sco
pul urmărit este faptul că toa
te echipajele au încheiat par
cursurile în timpul acordat (150 
de minute), „cu suficiente re
surse fizice pentru a face față 
chiar și unor distanțe mai 
mari", remarca M. Mihăilescu, 
secretarul responsabil al federa
ției de specialitate. Ceea ce 
atestă pregătirea excelentă asi
gurată finaliștilor si în general 
preocuparea din județe pentru 
a dezvolta gustul copiilor si de 
a-i... orienta spre acest sport 
tehnico-aplicativ desfășurat în

exclusivitate în aer liber, in 
mijlocul naturii.

Podiumul premîaților a fost 
ocupat în ordine : ECHIPE, 
11—12 ANI (3 640 rn. diferență 
de nivel 140 m, 9 puncte de 
control) 1. Laura Bondici + L 
Tarja (Maramureș), 2. Cristina 
Oprița + A. Deaconu (Ol<t), 3. 
Mihaela Podar + Ov, Dîrstor 
(Covasna) ; FETE, 13—14 ANI 
(3 900 m — 150 m — 9 p.c.) 1. 
Luminița Zete (Maramureș). 2. 
Maricela Alexandru (Timiș), 3. 
Marilena -- - .
BĂIEȚI, 13—14 ANI (4 600 m — 
170 m — 10 p.c.) 1. V. Tarta 
(Maramureș), 2, A. Elek (Cluj), 
3. D. Bojoga (Hunedoara). Cla
sament general : 1. Maramureș, 
2. Satu Mare, 3. Hunedoara, 4. 
Covasna, 5. Alba. 6.. Sălaj, 7, 
Timiș.

Competiția de înot a fost 
găzduită de bazinul olimpic din 
Baia Mare (care a împlinit 10 
ani de existență), în atmosfera 
însuflețită a marilor concursuri 
de la care n-a lipsit, cu o mult 
aplaudată demonstrație, Robert 
Pinter, campion european 
juniori (200 m fluture).

Să consemnăm și numele_mi- 
cilor campioni : ' “

Mircea (Vaslui) ;

de

50 M LIBER,

A
DE
FETE
38.29 ;

COPIILOR
MASA

— Diana Cirstea (Argeș) 
____ _  BĂIEȚI — C. Cueiurea- 
nu (Caraș-Severin) 36,62. 50 M 
BRAS, FEȚE — Simona Bucșa 
(Brașov) 47,73 ; BĂIEȚI — O. 
Cîrțu (Timiș) 47,07. 50 M SPA
TE, FETE — Arabela Păun (Ca
raș-Severin) 42,80 ; BĂIEȚI — 
S. Petrovan (Caraș-Severin) 
41,38, ȘTAFETĂ, 50 M LIBER, 
FETE : 1. Argeș 2:40,40, 2. Ca
raș-Severin 2:49.22, 3. Brașov 
2:55.30. ȘTAFETA, 50 M LIBER, 
BĂIEȚI : 1. Caraș-Severin 2:37,12 
2. București 2:38.52, 3. 
2:41,80. ȘTAFETA, 50 M 
FETE : 1. Argeș 3:00,30, 
raș-Severîn 3:06,08, 3. 
3:09.97. ȘTAFETA, 50 M 
BĂIEȚI : 
2:57.50, 2.
București 
neral : 1. 
Brașov, 3.
5. București, 6. Sibiu, 7. Arad.

O subliniere specială pentru 
eforturile organelor locale de a 
asigura reușita deplină (organi
zatoric si propagandistic) a aces
tor frumoase acțiuni sportive 
rezervate copiilor.

Brașov 
MIXT, 
2, Ca- 
Brașov 
MIXT, 

1. Caraș-Severin 
Brașov 3:06,22. 3.

3:07,20. Clasament ge- 
Caraș-Severin, 2.

Argeș, 4. Maramureș.

Tibsriu STAMA

Campionii pe țară ai Crosului pionierilor — ediția 1986 : 800 m — Mihaela Andrei (Timiș), 1 000 m — 
Mihaela Camelia Cin (Olt), 1000 m — Justinian Goagă (Bacău), 1200 m — Ion Stratone (Buzău) 

Foto : Teodor MOȚIU — Baia Mare

„Cupa Callatis" la oină lansează Jucători valoroși

ASA CONSTANȚA - PENTRU A 9-a OARĂ ÎN POSESIA TROFEULUI
„Cupa Callatis" la oină, a- 

junsă la a 12-a ediție, găzduită 
de stadionul „23 August" din 
Mangalia, a reunit alături de 
echipe cu state mai vechi de 
activitate și cîteva formații în
ființate mai de curînd. între
cerile dintre oiniștii experi
mentați și cei porniți pe dru
mul consacrării au produs me
ciuri atractive, cu spectaculoa
se „prinderi la mijloc", cu ac
țiuni rapide de apărare și a- 
tac de la un culoar la altul, 
cu puncte suplimentare obținu
te prin „bătaia" mingii.

în preliminarii sufragiile pu
blicului le-au întrunit confrun
tările dintre tînăra formație 
I.M.P. București și cunoscutele 
echipe Dunărea Ciobanu (jud. 
Constanța) și Laminorul Ro
man, care au stat aproape per
manent sub semnul echilibru
lui. Cu 8 juniori în teren, dor
nici de afirmare, bucureștenii 
au reușit, de fiecare dată, să 
se impună în fața experimen- 
taților lor adversari (16—14 cu 
Dunărea și 15—8 cu Laminorul), 
avînd ca principali realizatori

pe R. Jerbăianu, un trăgător 
de excepție, I. Discă, C. Flo- 
rea și M. Bobîrnac. Cîștigind 
și celelalte partide (19—3 cu 
Grănicerul Constanța, și 
13—5 cu Dinamo Constanța), 
I.M.P. București (antrenor — 
F. Alexe) a întîlnit, în meci 
decisiv, pe deținătoarea trofeu
lui, ASA Constanța, o echipă 
la fel de ambițioasă clasată 
locul III în actuala ediție 
„Cupei României". Așa cum 
anticipa, a fost o întrecere 
valențe tehnice deosebite,
final, plusul de valoare al mi
litarilor, care au alcătuit un 
ansamblu mai bine armonizat 
în toate compartimentele, și-a 
spus cuvîntul : 17—8, ASA cu
cerind astfel pentru a 9-a oară 
trofeul pus în joc. De la în
vingători, pregătiți de aprecia
tul antrenor M. Tomescu, s-au 
remarcat, atît la 
cit și la „bătaia" 
Blaj, S. Purice, FI.
L. Ciubotea.

CLASAMENT : 1.
stanța, 2. IMP București, 
Laminorul Roman, 4. Dunărea

pe 
a 

se 
cu 
Tn

„prinderea", 
mingii, D. 
Ciobanu și

ASA Con-
3.

REZULTATELE DIVIZIEI B DE TINERET LA VOLEI

Ciobanu, 5. Dinamo Constanța, 
6. Grănicerul Constanța. Orga
nizată anual de comisia de 
specialitate a CJEFS Constan
ța, „Cupa Callatis" la oină, 
intrată în tradiția sportului 
nostru național, a lansat și de 
data aceasta noi talente și a 
confirmat alți jucători valoroși 
în arena competițională.

. Traion lOANIȚESCU

în penultima etapă (a 21-a) a 
Diviziei B de tineret la volei 
s-au înregistrat rezultatele:

FEMININ, seria I: Braiconf 
Brăila — CSU IEFS 3—2, Chim- 
DeX' Constanta — Chimia Tg. 
Măgurele 3—2. ASSU Craiova — 
CPB 3—0. Ceahlăul P. Neamț — 
Comerțul Constanta 3—0, Hidro
tehnica Focsani — ■ Oltcit Craio
va 2—3. Metal 33 București — 
CSM C elui Tîrgoviște 3—1; se
ria a il-a: Politehnica Timișoa
ra — Armătura Zalău 3—1, — 
Dlormin Caransebeș — CSM 
goj 3—1. GIGCL Brașov — 
talotehnica Tg. Mureș 3—1, 
căra Rosie II Buc. — Voința 
Buc. 1—3. Maratex Baia Mare — 
Universitatea Cluj-Napoca 3—1,
Olimpia Oradea — ITB Electra 
București 3—2. MASCULIN, seria 
I: IATSA Dacia Pitești — Vulcan 
București 3—0, SARO Tîrgoviște

Ex- 
Lu- 
Me- 
Fla-

— ITB Electra București 3—2, 
Calculatorul II București — Spar- 
tacus Brăila 3—0. CSM Delta 
Tulcea 
hova Ploiești
3—0. CSU Galați — Gloria 
cea 3—0; seria a Il-a: Oltul 
■Vîlcea — Explorări Șt. II B.
re 3—0. Metalul Hunedoara
IOR București 3—1, Oțelul Or. Dr. 
P. Groza — Rapid București 1—3, 
ASA Sibiu — Voința Alba Iulia 
3—1. Voința Zalău — CSM Caran
sebeș 3—0. Tractorul II Brașov
— PECO Ploiești 3—1. în meci 
restantă: Expl. Șt. H B. Mare — 
CSM Caransebeș 3—1. (Corespon
denți : N. Mateescu, Vasilica loa
der. C. Gruia. I. Ionescu, I. Do
mnia. A. Crișan, I. Gltișa, N. 
MAgda, Șț. Gurgui, G. Rizu, S. 
Giornoiu. A. Sâiăian. N. Fețea- 
Bîi. M. Avanu, I. Diaconu, O. 
Bălteanu. I. Vlad, Gh. Arsenie).

3—0, CSM
ASA Buzău 3—0, Pra- 

Viitorul Bacău
Tul-
Rm.
Ma-

TINEREJEA
„VETERANILOR"

în (nrncul final al Diviziei A de

OLIMPIA (65-45 CU POLI

La încheierea unul con
curs de Înot si sărituri se 
alcătuiesc clasamente, slnt 
desemnați cîștigători, se de- 
cernează premii celor mai 

o 
tn 

Olim- 
mod exceptional 

dștigă-

buni. La Sibiu, după 
reuniune desfășurată 
„bazlnul-bijuterle" 
Dla. ta 
au fost declarați . _ 
tori toți participant!!. des
tul de numeroși si. mai 
cu seamă entuziaști, asa 
cum au fost si specta
torii. prezent! in număr 
record in tribunele fru
moasei baze sportive.

Au fost declarați Învin
gători toti Înotătorii si 
toii săritorii primul

pentru 
parte la frumoasa si emo
ționanta reuniune la care 
au venit foste glorii ale 
acestor ramuri ale natației, 
foști campioni balcanici, 
naționali, sportivi cu nu
me înscrise pe tabelele 
vechilor recorduri naționa
le. printre care înotătorii 
Felix 
tescu, 
Deac. 
colae 
Ovldiu Gherman, 
Ruxandra Hociotă, 
ca Kelemen, 
Angela Popescu, 
Popoaie, 
dea s.a. 
cursului.
Estela Szekely, 
dlt si o excelentă organi
zatoare. ea asigurînd un 
program variat și atrac
tiv. precum și condiții de 
participare excelente.

S-au desfășurat curse 
de înot, s-a sărit de la 
trambulină (salturile co
mice au contribuit la cre
area atmosferei de destin
dere), iar la urmă s-a 
disputat un meci de polo, 
între două selecționate al
cătuite ad-hoc. bineînțeles 
tot din rîndul „veterani
lor".

Concursul Veteranilor, 
acțiune notată de noi cu 
calificativul excelent, a 
prilejuit reîntîlnirea foste
lor vîrfuri* ale înotului și 
săriturilor care, cu aceas
tă ocazie, au făcut și un 
schimb de experiență, de
osebit de util dacă ținem 
seama că majoritatea sint 
antrenori.

Urarea de „La revedere, 
la ediția de anul viitor — 
a V-a — a Concursului 
Veteranilor!" a Încheiat o 
manifestație de „Nota 10“!

Dumitru STĂNCULESCU

Heitz, Zeno Opri- 
Anca Miclăuș, Gica 
Doina Penția, Ni- 
Tat, Fritz Nagler, 

săritorii 
Viori- 

Liliana $1 
Dumitru 

Andrei Găvoz- 
Initiatoarea con- 
fosta înotătoare 

s-a dove-

trofeul

A PROMOVAT
întâlnirea 

feminine de 
București si 
iești, despre 
că va fi echilibrată (dat fiind 
faptul că cele două formații 
se aflau la egalitate de puncte, 
iar rezultatul avea caracter de
cisiv pentru ocuparea locului 
3 in clasamentul final al Divi
ziei A). a avut o evoluție 
surprinzătoare. Olimpia, cu o 
apărare (combinată) bine orga
nizată si combativă, a stopat 
acțiunile ofensive ale adversa
relor, care s-au văzut rareori 
Duse în situații favorabile de 
aruncare la cos. Drept urmare. 
Olimpia (antrenor C. Parasehi- 
vescu) s-a desprins după pri
mele 6 minute de • ioc si a obți
nut un succes pe cit de net 
(65—45). pe atît de meritat

în primele două partide ale 
reuniunii, favoritele au obținut 

. victorii clare. Baschetbalistele 
de la Universitatea C.S.S. Vi
itorul Clui-Napoca au întrecut 
formația Progresul București 
si. acumulînd 75 n (cu 5 mai 
multe decît Voința, aflată ne 
locul 2) si-au asigurat — prac
tic — titlul de campioane ale 
tării (pe care — de altfel — 
îl dețineau). în întrecerea res
pectivă. antrenorii ambelor 
echipe au folosit toate jucă
toarele înscrise în foaia ofi
cială. prin aceasta beneficiară 
fiind în primul rînd Progresul, 
ale cărei tinere componente 
promit să devină (sperăm cit 
mai curînd) elemente de bază 

■ ale formației. în celălalt meci. 
Voința nu a avut nici ea pro
bleme. mai ales că de la Po
litehnica Timisoara au lipsit 
(motivate) Gabriela Cairina si 
Gabriela Nagy.

„SPORTUL14
1. Alexandru Folker (Politehni

ca Timișoara) 178 de goluri, câș
tigătorul trofeului ediția 1985/86; 
2. Vasile Stingă (Steaua) 177; 3. 
Lucian Vasilache (Constructorul 
Arad) 175; 4. Măricel Voinea
(H.C. Minaur Baia Mare) 155; 5. 
Mihai Zaharia (iRelonul Săvinești) 
145; 6. Adrian Bondar (Știința
Bacău) 132; 7. Ladislau Kapor- 
nay (Constructorul Oradea) 124; 
8. Mircea Grabovschl (Dinamo

echipele 
Olimpia

dintre
baschet
Politehnica Bucu- 
care se anticiDa

PE L(
UNIVERSE 

ITORUL C 
PROGRESUL 
REȘTI 87—7 
24. Vigh 10. I 
nean 2, Misă 
6. Dragos 6.
6. Kiss 5, r( 
13. Laszlo 13.
7. Nicola 1. 
Kapelovies 2 
tescu 6. Arb 
— I. Olaru.

VOINȚA 
REȘTI — POI 
TIMIȘOARA 
Stefan 17. B 
Gera 9. Ang 
Jugănaru 5, 
respectiv E 
10. Becea 6 
naru 4. V. ( 
2. R. Chepe 
Crăciun — I

OLIMPIA 
POLITEHNII 
STUDENTES 
65—45 (34—2 
rinache 12. i 
tea 6. Bîră ( 
Szoke 2, E. S 
peotiv Roșian 

'doini 5, MoW< 
4, Prăzaru-M. 
2, Cocârlan ' 
P. Pasere —

clasame: 
tea Cluj-Nap 
București 70 
4. Politehnic
5. Politehnic;
6. Progresul 

Programul
Rapid, de k 
nica Timișoa 
Clui-Nap oca 
cedente : 1
Olimpia (1 
Bucureș

COMPORTAREA ARCAȘILOR LA BALCANIADĂ ■
La Atena s-a desfășurat Bal

caniada de tir cu arcul, femi
nin și masculin, la care au par
ticipat trăgători din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, România și 
Turcia. întrecerile au fost viu 
disputate, încheiate cu unele 
rezultate de valoare, printre 
care se numără și noul record 
balcanic realizat de t>niașul 
nostru Victor Stănescu Ia una 
dintre cele patru distante res
pectiv 50 m : 323 p. Tot un 
nou record balcanic a realizat 
și arcașa Eksi din Turcia, și

LA HANDBAL (m)
București) 112; 9—10. Vasile A-
vram (MetaLul Bistrița) și Gheor- 
ghe Dumitru (Universitatea Cra
iova) 109;. 11. George Dogăres- 
cu (Dinamo București) 108; 12. 
Beno ne Nicolescu ('Dinamo Bra
șov) 104.

® Au promovat în Divizia A: 
Constructorul Baia Mare și 
C.S.M. sf. Gheorghe (feminin), 
Dacia Pitești și Eîectromureș Tg. 
Mureș (masculin).

tot la dista 
totalul de 
prezentanții 
tare relativ 1 
Chin, clasată 
piu F.I.T.A., 
tea ei s-au 
ve din Tur 
foarte marc 
îndeosebi ur 
bit: 1. Eski 
gun 1215 p 
zentante ale 
sat pe locu 
ceanu 1152 p 
p. Echipe : 
Bulgaria 34! 
3495 p. în 
lină s-a im 
cu 1228 p, ti 
Zorman — 1 
Iul acestuia, 
Trăgător' 
1200 p...
Robu 1153 f 
garia 3644 p 
p, 3. Turcia 
3523 p. în g< 
reprezentanți 
tă competiție 
tari.

g ..... .. .

BASCHET. AM SALUTAT cu satisfacție, 
la timpul cuvenit reintroducerea foilor de 
arbitraj românești, mult mai cuprinzătoare 
decît cele tip internaționale, în mod neîn
doielnic un sprijin efectiv pentru antre
nori, datorită datelor complexe pe care le 
înregistrează. Regretabil, insă, în ulitima vre
me, în mod bizar, ele au cam dispărut. In 
sala Rapid, de pildă, cu prilejul reuniunilor 
divizionare masculine A de duminică și 
luni, in prima zi scorerul a folosit foaia In
ternațională, pentru ca a doua zi să apară 
foaia românească (! ?). Cam la fel s-au 
petrecut lucrurile și. In alte ocazii, fie în 
Capitală, fie în provincie, ceea ce ne În
deamnă să solicităm celor în drept (în pri
mul rînd Comisiei Centrale de Competiții 
și Clasificări din cadrul F. R. Baschet) să 
ia măsurile de rigoare pentru ca foaia ro
mânească — de incontestabilă utilitate — 
să reintre în drepturi în beneficiul antre
norilor și echipelor. (D. St.).

HANDBAL, la UN TRIAL al tinerilor 
handbaliști, organizat nu de mult în Sala 
Floreasca din Capitală, a fost convocat, 
între alții și brașoveanul Eugen Motoc (de 
la C.S.ș. Dinamo), în vîrstă de 16 ani. 
Disciplinat, acesta a venit la București, 
dar în ajunul acțiunii, neauzindu-se no
minalizat de organizatorii trialului (s-a 
precizat că numai cei strigați rămîn tn 
Capitală) și neprimind cele necesare rămî- 
nerii, E. M. s-a reîntors — firesc — la 
Brașov. Numai’ că, după puțin timp, îm
potriva acestui tânăr jucător, federația, prin 
Comisia de Disciplină, a dictat două etape 
de... suspendare! Motivul? Eugen 
plecat de la trial! Să fim serioși!

ÎNOT. PUTERNICA SECȚIE a 
Sportiv Școlar de pe lingă Liceul
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

Motoc a 
(I. Gv.). 
Clubului 
„Dobro-

geanu Gherea" din Ploiești va colabora, de 
acum, cu C. S. Petrolul. Măsura a fost sta
bilită recent, și ea va fi aplicată — sintem 
convinși — cu adevărat în practică, în a- 
vantajul performanței ! (G. R.).

JUDO. LA FINALELE Concursului Repu
blican rezervat copiilor — desfășurat în 
cadrul „Daciadei“ — printre concurenți . 
s-au aflat și doi frați din Pitești elevi ai 
antrenorului Corneliu Pălărie (A. S. Viito
rul) : Marian și Ion Telejman. Deși mai 
mare în vîrstă cu un an (are 13 ani), Ma
rian cîntărește tot atîtea kilograme cît și 
Ion (33—34 kg). Pentru a evita să se întâl
nească între ei Marian a dovedit genero
zitate concurînd la o categorie superioară 
de greutate (36 kg) și oferindu-i fratelui 
mai mic posibilitatea să se remarce la ca
tegoria 33 kg. în final amîndoi s-au clasat 
pe locul 3 la categoriile lor, dar tehnicienii 
apreciază că Marian Telejhian ar fi putut 
ocupa primul loc la categoria 33 kg. Gestul 
său merită reținut. (M. Tr.).

RUGBY. AUTOCRITICA... TARDIVA. La 
F.R.R. a sosit recent o scrisoare din Por
tugalia de la Luis Feist, arbitrul întGnirii 
Tunisia — România (scrisoare In copie, 
după un original înaintat lui Charles Du
rand, președintele comisiei de arbitri din 
F.I.R.A.). Cităm din scrisoare : .....In tim
pul meciului a survenit o situație delicată, 
pe care țin s-o descriu : la scorul de 17—15 
(n.r. pentru gazde), România realizează un 
atac șl înscrie un eseu pe care în primul 
moment l-am considerat corect. Dar chiar 
în momentul In care mă pregăteam să-1 
confirm, fl văd pe arbitrul de Unic tunisian 
cu steagul sus, semnaltadU-mi o tușă. Am 
reluat jocul printr-o „margine" (dar cu cîte 
îndoieli ta suflet 1) urmînd indicația ar-

bitrulul de tușă. Revenit i 
revăztad acasă meciul la v: 
tat că „tușlerul” — in mi 
nu — s-a înșelat clar ! îr 
torul român (in.r. oare a d< 
era categoric în teren/ 
pentru a atrage atenția a. 
necesare în viitoarea prog 
trilor de tușă." Așadar, X' 
fost frustrat de victorie 
decizie eronată a 
nu schimbă datetie 
tră de rugby 
tir inadmisibil de 
RAȘCANU a fost 
ker de excepție. Cu Dinam, 
pionatul și apoi Cupa Ct 
peni (după un dublu mec 
Franței, U. S. Agen). S-a 
finitiv) la Timișoara, cont 
țlal, în 1972, la obținerea 
rugby, atribuit unei formr 
Bucureștiului. Anii au tre 
canu a părăsit terenul d 
cu nr. 7 care l-a consacrat 
revăzîndu-1 peste ani pe V 
nai ca arbitru (bun !). PJ 
atît de rar într-un mqme: 
tre „cavalerii ffluiftnului" 
atîțla iluștri necunc. ,'uți !.. 
MELE REACȚII in taberei 
viziei A, după tragerea 1 
Carol Cramer, vicepreșei 
Steaua : „Finala e deschisă 
să onorăm prima manșă, 
printr-un joc care să lase 
moașă bucureștenllor des; 
Sper ea Steaua să impresii 
și disciplină exemplare, r 
de joc modernă, la înăR 
celor două echipe, cu atî 
în formație. în funcție de 
București, vom pregăti re 
constănțeană, antrenorul 
mulțumit de ordinea stabil 
gerea a fost efectuată d 
„Tactica vă juca un rol 1 
în desemnarea campioane 
Farul promite să joace b 
manse

arbitrul 
problem 
a juc; 
slab !
în anii



I După meciul reprezentativelor de tineret de la Ploiești

I O REMIZA PLINĂ DE ÎNVĂȚĂMINTE
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Așa poate fi caracterizat ega
lul (3—3) realizat de reprezen
tativa de 
amicalul 
Ploiești, 
similare 
că, fără ________. _ _ ... _
test extrem de util și care — 
sperăm — va fi evaluat la a- 
devăratele lui coordonate atît 
de antrenorii Cornel Drăgușin 
și Gheorghe Staicu, cît și de 
jucători. Privită prin prisma 
rezultatului de palmares, 
ceasta remiză 
in primul rînd, 
victorie ar fi reprezentat și un 
mare ascendent moral în pers
pectiva startului de toamnă In 
cadrul preliminariilor Campio
natului European. Tînăra noas
tră echipă ar fi putut cîștiga 
partida. Iar cînd afirmăm a- 
ceasta aducem ca prim argu
ment foarte buna ei evoluție 
din prima repriză, perioadă în 
care, depășind două mari han
dicapuri — de gabarit și de 
vîrstă — a etalat un joc com
petitiv, chiar matur, bine orien
tat tactic și, nu în ultimă in
stanță, cu multă eficiență. O 
eficiență conferită de cele trei 
goluri, dar și de alte situații 
bune de a înscrie, toate re
zultate din acțiuni judicios e- 
laborate și care, nu o dată, au 
avut și un grad ridicat de spec
taculozitate. Am remarcat si
guranța compartimentului de
fensiv. componenții lui partici- 
pînd adeseori și la faza de 
atac ; apoi, laborioasa activi
tate a liniei de mijloc, cu re
zolvări oportune în ambele 
momente ale jocului (mai pu
țin inspirat s-a dovedit D. Sa
va). Iar cele trei virfuri au 
colaborat eficient, manevrînd 
abil și consistent pe ambele 
fronturi, dar cu precădere In 
zona de finalizare.

La reluare echipa noastră n-a 
mai intrat pe teren ca în pri
ma repriză, lăsînd la cabine a- 
proape toate argumentele prin 
care s-a impus pe parcursul 
celor 45 de minute. Din păcate, 
a reluat jocul cu o nefirească 
atitudine de subestimare a par

tineret a României in 
desfășurat marți la 
in compania echipei 
a Norvegiei. Pentru 
îndoială, a fost un

a- 
nemulțumește, 
pentru că o

tenerilor de întrecere, crezînd 
eă la 3—0 drumul spre victorie 
este ca și încheiat, ea nerecep- 
ționînd așa cum ar fi trebuit 
semnalul de alarmă declanșat 
de cele două viguroase acțiuni 
din finalul primei reprize. A- 
ceste tare, de ordin psihic, au 
operat decisiv asupra expri
mării în joc, evoluția tinerilor 
noștri fotbaliști nemaiavînd 
nici consistență, nici vigoare, 
jocul combinativ fiind deseori 
întrerupt de unele pase mai 
puțin inspirate, încercîndu-se o 
redresare prin acțiuni indivi
duale care nu și-au dovedit 
oportunitatea. Tonul acestei ne
așteptate căderi (ea a fost și 
de ordin fizic) a fost dat de 
eei din linia de mijloc, cu 
„clacări" care au contribuit de
cisiv în ambele faze ale jocu
lui, înlocuirile care s-au făcut 
(ele trebuiau operate — cre
dem — mai devereme) neavînd 
efectul scontat. Au fost mo
mente cînd echipa era total 
dezorientată, manifestînd ca
rențe și în plan psihic. Ea nu 
a putut depăși șocul celor două 
goluri primite în decurs de 
numai cinci minute, acuzînd 
serios acest handicap pe care

ea, în primul rînd, și l-a creat. 
La care, respectînd adevărul, 
a contribuit și echipa norve
giană, mult mai insistentă 
după pauză, cînd a etalat une
le din caracteristicile fotbalu
lui nordic, bazat în primul rînd 
pe angajament fizic deosebit.

Deci, una caldă, una rece în 
contul reprezentativei noastre 
de tineret în acest meci de ve
rificare, care s-a dorit un ba
rometru în perspectiva exame
nelor din toamnă. Trecînd pes
te sincopa de randament, tre
buie, totuși, să salutăm inspi
rata inițiativă a conducerii 
tehnice a lotului de a promo
va in bloc șase dintre titularii 
selecționatei de 
U.E.F.A. ’86, dindu-le _____
posibilitatea de a arăta cali
tățile cu care sînt înzestrați, 
această confruntare cu' un par
tener de întrecere superior, ca 
vîrstă și omogenitate consti
tuind fără îndoială un bun pri
lej de îmbogățire a exDerienței 
Internaționale. Indiferent de 
rezultatul de marți, experimen
tul trebuie continuat pentru 
că, în mare măsură, el și-a do
vedit oportunitatea și utilitatea.

La 8 iunie, in șase orașe

START IN TURNEUL FINAL

juniori 
astfel

Adrian VASILESCU

O. Lazăr (in dreapta) șutează plasat fi deschide scorul in partida 
echipelor de tineret Foto : Aurel D. NEAGU

AL CAMPIONATULUI DE JUNIORI I
162 de echipe, impărți-
12 serii (nouă grupe de

Cele 
te în 
cite 14 formați și trei grupe 
de cite 12), aliniate la startul 
Campionatului Republican de 
juniori I și-au desemnat cîști- 
gătorii ca și ocupantele locului 
al doilea, formații care au ob
ținut dreptul de participare Ia 
turneul final. In prima parte, 
cele 24 de echipe, împărțite în 
6 grupe, se vor alinia la star
tul jocurilor din faza pe zonă, 
care se va disputa pe parcursul 
a trei zile (8, 9 și 10 iunie) 
după cum urmează : la BA- 
CAU echipele Luceafărul Bucu
rești, C.S.Ș. Fălticeni, Oțelul 
Galați și Petrolul Ploiești, la 
BRAȘOV : F.C.M, Brasov, C.S.Ș. 
Tîrgoviște, C.S.Ș. Șoimii Sibiu 
și Metalurgistul Cugir. la GA
LAȚI : Dunărea C.S.U. Galați, 
Sportul Studențesc, Politehni
ca Iași și Aripile Bacău, Ia 
SATU MARE : Olimpia Satu 
Mare, F.C.M.U.T. Arad, 
F.C. Maramureș și C.S.Ș. Ti
mișoara, la SIBIU : Șoimii 

Sibiu, C.S.Ș. Aripi Pi- 
Dinamo București și

I.P.A. 
tești, 
C.S.Ș. Brașovia, la TIMIȘOA
RA : .................. “ ‘
Jiul Petroșani, C.S.Ș, 
Craiova și Strungul Arad.

Meciurile se vor disputa după 
sistemul fiecare cu fiecare (nu
mai tur) urmînd ca echipele 
clasate pe primul loc din fie
care serie să participe la faza 
semifinală, care va avea Ioc în 
două localități. La ClMPINA 
cu participarea echipelor cîști- 
gătoare în zonele de la Bra
șov, Galați si Bacău, iar la PI
TEȘTI, cu formațiile clasate pe 
primul loc la Satu Mare, Sibiu 
și Timișoara.

Partidele semifinale se vor 
disputa după același sistem 
(fiecare cu fiecare), în zilele

Politehnica__ Timișoara,
Rovine

de 12, 13 și 14 iunie. Ocupan
tele primului 
grupe, de la 
tești, se vor 
la 25 iunie, 
stadionul „23 
chiderea finalei „Cupei Româ
niei", pentru a desemna echi
pa campioană a țării, Ia ju
niori. •

Toate partidele din faza pe 
zone se vor disputa in ciîplaj, 
de la orele 16 și, respectiv, 18.

Primele jocuri programate la 
8 iunie vor fi conduse de ur
mătorii arbitri : la BACĂU : 
I. Roșu și Gh. Vodă (ambii din 
Piatra Neamț), la BRAȘOV : 
I. Nistor și I. Vereș 
din municipiul Sf. 
Ia GALAȚI : 
(Buzău) și 
(Brăila), la SATU 
Pădurăriței și I. Caraman (am
bii din Oradea), Ia SIBIU : I. 
Dogaru (Hm. Vîlcea) și I. Di
ma (Sighișoara) și Ia TIMI
ȘOARA : M. Martin (Reșița) și 
E. Munteanu (Deva).

Ședința tehnică, in cadrul 
căreia va avea loc și tragerea 
Ia sorți pentru stabilirea jocu
rilor celor trei zile, se va ține 
simbătă 7 iunie, la ora 18, în 
localitățile respective.

loc în cele două 
Cimpina și Pi- 
intilni în l'inală 
la București, pe 
August", in des-

N. 
C.

(ambii 
Gheorghe), 
Georgescu 

Gheorghiță 
MARE : C.

SELECȚII 
LA „VIITORUL" 

TIMISOARA

I ROMANIA NORVEGIA 3-1
(Urmare din pag- I)

capacitateașl impunindu-și _________
fizică recunoscută. A fost, în- 
tr-un fel, o repriză egală, si ca 
joc, și ca ocazii și ca goluri, 
cile un gol pentru fiecare e- 
chipă, Mateuț înscriind în ulti
mul minut, ca o frumoasă tri
mitere spre stagiunea de 
toamnă. O victorie clară, după 
un joc cu două reprize dife
rite, o partidă care încheie un

sezon fără meciuri de calificări 
pentru națională dar dominat, 
am spune, de „premiera" de la 
Timișoara, acel 2—1 cu puter
nica reprezentativă a U.R.S.S., 
echipa care a produs cea mai 
frumoasă impresie la startul 
„Mundialului" mexican.

Meciul de ieri, un punct de 
plecare într-o cursă care va în
cepe în septembrie, poate oferi 
și un termen de comparație : 
acum două săptămîni, Austria, 
și ea absentă de la turneul

final, a intilnit pe teren propriu 
tot o reprezentativă nordică. 
Suedia, de care a dispus greu 
eu 1—0. Acest 3—1 de ieri, in 
fata unui adversar sub cota 
Austriei, obligă ca perioada de 
întrerupere și pregătirile care 
vor începe imediat să atingă 
responsabilitatea maximă. Pen
tru ea această ultimă victorie 
din sezonul de primăvară să 
coincidă cu intiia din stagiunea 
de toamnă ! E obiectivul care 
trebuie să relanseze moral 
echipa națională !

MOMENTELE IMPORTANTE ALE PARTIDEI
Reprezentativa noastră, în noua 

sa alcătuire, se dovedește 
superioară si tehnic si tactic 
celei a oaspeților. Chiar dacă 
aceștia inițiază două acțiuni de 
atac — la prima (min. 5). David- 
sen. în urma unei lovituri libere 
executate de Brandhang, cen-

trează peste poarta apărată de 
Moraru. iar la a doua Okland 
(min. 8) nu sesizează pasa lui 
Sundby — ambele rămîn. cum 
se vede, fără efect. La „unsnre- 
zecele" nostru se remarcă 
celenta conlucrare dintre 
componentii Iui. cu toate

ex- 
toti 

că

buna 
min. 
pasă 
aler-

IN MINUTUL 91, LA VESTIARE
Mircea Lucescu: .A fost un 

joc util, acum, în final de sezon 
competițional, jucătorii resim
țind însă oboseala, mai ales, 
după pauză. Prima repriză ne-a 
aparținut în totalitate. Jocul a 
avut consistență și fluiditate 
grație bunului randament al 
liniei de mijloc. Mă bucură 
coeziunea dintre compartimente. 
Am contracarat agresivitatea 
adversarului prin maturitatea 
tactică, prin ruperi de ritm și 
varietatea acțiunilor. 11 felicit pe 
Boloni pentru a 90-a prezență 
în echipa națională, el fiind un 
exemplu pentru mai tinerii lui 
coechipieri. Cuvinte de laudă și 
pentru Bumbescu, care și-a 
făcut un debut plin de promi
siuni".

Boloni : „Repriza I a fost de 
Sună calitate. După pauză, obo
seala unui sezon încărcat, mai 
lies pentru noi. cei de la 
Steaua, a influențat jocul. For
mula cu steliștil cred că va da 
rezultate foarte bune, mai ales, 
in condițiile reintrării lui Hagi, 
care acum a fost indisponibil. 
Sînt sigur că pînă la meciul cu 
Austria, din toamnă, din preli- 
ninariile Campionatului Euro
pean, putem alcătui o echipă 
competitivă".

Bumbescu : „Sigur că mai 
avem de lucrat in privința omo
genizării, Practic, echipa națio
nală are acum o altă fiziono
mie. Important este că am fost 
primit cu prietenie de toți jucă
torii. indiferent de cluburile de 
La care ei provin. Sînt bucuros 
că mJ-am făcut un debut mulțu
mitor".

Tor Rostc Fossen (antrenorul 
echipei Norvegiei) : „Așa cum 
mă așteptam, am întîlnit un 
adversar valoros, care ne-a în
trecut la capitolul tactic si mai 
ales tehnic. Am remarcat in 
mod deosebit un jucător de mare 
dasă și acesta a fost mijlocașul 
Boloni. Căldura a influențat 
foarte mult jocul nostru".

Okland : „Chiar dacă am 
pierdut, meciul cu România a 
fost un test de mare utilitate. 
Prin comparație cu învinsele 
noastre din această primăvară, 
Danemarca si Argentina, selec
ționata României mi-a plăcut' 
mal mult, Regret că nu am a- 
vut prilejul să-1 văd evoluînd 
pe Hagi, 
ciat în 
tionale".

multi iucau pentru prima dată 
împreună : Iovan acționează tot 
mai insistent pe aripa dreaptă, 
colaborînd cu Lăcătuș, iar Pi- 
turcă îsi demonstrează 
dispoziție de ioc încă din 
15. cînd. la o foarte bună 
a lui Boloni. șutează din
Sare, de puțin pe lingă poartă. 
El va înscrie, de altfel, si pri
mul gol al meciului. (în min. 
20) : după ce interceptează o 
pasă a lui Sundby (pentru 
Oswold) pătrunde perpendicular 
pe poartă. dar Hansen II 
faultează ; tot PIȚURCĂ
xecută lovitura de pedeapsă 
și f—0 pentru România. Două 
minute mai tîrziu. Lăcătuș este 
pe punctul de a majora scorul.

e-

însă portarul norvegian rezolvă 
dificila situație. Linia noastră 
de atac acționează tot mai 
bine. Rednic (min. 24 și 27) 
și Klein (min. 29) au poziții 
foarte bune, dar sutează slab 
si tot PIȚURCĂ va majora 
scorul cu un gol superb (min. 
36) : Rednic șutează foarte 
puternic si Thorstvedt respinge 
în corner ;
la Iovan. 
spre Piturcă 
spatele Ia 
mingea, peste 
2—0.

în repriza 
două echipe vor efectua 
schimbări. Oswold (min. 48) 
execută bine o lovitură liberă 
de la 17 m lateral stingă, 
Okland (min. 55) expediază un 
sut foarte puternic, respins în 
corner de Lung si tot el (min. 
60) trimite mingea în „trans
versală". pentru ca în mîn. 65 
oaspeții să reducă scorul în 
urma unei lovituri de la 11 
metri transformată de SUNDBY 
(Lăcătuș ii faultase pe Sollied 
în suprafața 
Piturcă 
ocazii de 
îi „Dune" 
șutul va 
min. 78 — pătrundere pe con
traatac. cu greu stopată de 
Hareide). Scorul va fi majorat 
in ultimele secunde de joc. 
prin MATEUȚ : el driblează 
doi fundași si portarul și înscrie 
în poarta goală : 3—1.

Mircea TUDORAN

Centrul olimpic „Viito- 
rul“. de pe lingă Clubul 
sportiv școlar Politehnica 
Timișoara. organizează 
selecții la fotbal pentru 
copii născuți între anii 
1970—71. Aceste selecții 
vor avea loc în zilele de 
9. 10 și 11 Iunie a.c. Ele
vii sportivi reușiți Ia se
lecții vor beneficia de 
cazare, masă si școlariza
re în municipiul Timișoa
ra. Cei interesați pot lua 
relații la telefonul 66926 
(prefix : 961).

un jucător bine apre- 
competițiile interna-

Gheorghe NERTEA
*

J-

LITORALUL

execută 
care 

si 
poartă, 
portar, in

Lăcătuș 
prelungește 
acesta. eu 

Iobează 
plasă :

secundă. cele 
multe

de pedeapsă), 
are două excelente 
gol (min. 60 — Klein 
mingea ne can. dar 

trece neste poartă;

Bună' dispoziție IIi< j țI) f
J

Sănătate - Reconfortare - Ospitalitate
Stațiunile litoralului se află îm plin sezon estival. Bine pre

gătite, punînd la dispoziție turistului toate cele necesare pe
trecerii unei vacanțe reușite la mare, gazdele dv. vă propun 
cîteva modalități pentru petrecerea timpului pe litoral:
• programe de agrement și divertisment după preferința 

fiecăruia ;
• excursii pe Canalul Dunăre — Marea Neagră, în Delta 

Dunării și alte zone de larg interes: Histria, Adamclisi, Cheile 
Dobrogei, Poiana Fîntlniței, Murfattar;

• plimbări cu vaporul pe mare, partide de pescuit șl jocuri 
sportive ;

IN LUNA IUNIE, BENEFTC1ATI DE REDUCERI DE TARIFE 
LA CAZARE, MASA, TRANSPORT PE C.F.R.

La solicitarea a numeroase colective de oameni al muncii 
din întreaga țară, oficiile județene de turism și I.T.H.R. Bucu
rești au suplimentat numărul de locuri disponibile în luna 
iunie pe litoral pentru concedii, minivacanțe sau excursii. 
Locurile se pot procura de la agențiile oficiilor județene de 
turism, I.T.H.R. București, corni‘etele sindicatelor din Între
prinderi și institutil, precum șl de la oficiile de asigurări 
sociale și pensii ale direcțiilor pentru probleme de muncă și 
ocrotiri sociale.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „MARILOR ClȘTI- 
GURI“ LA PRONOEXPRES 
DIN 4 IUNIE 1986 FAZA I J 
Extragerea I : 31 42 3 20 15 11; 
extragerea a II-a: 1 44 10 4 32 2. 
FAZA a II-a : Extragerea a 
III-a : 34 44 33 38 30 4. Fond 
total de cîștiguri: 1.180.588 lei.

• ASTĂZI ESTE ULTIMA ZI 
în care se mai poate participa 
la Tragerea obișnuită LOTO de 
vineri. 6 iunie 1986.
• Participanțil beneficiari de 

cîstiguri în bani la Loto-Pronos- 
port, care nu si-au ridicat încă 
sumele cuvenite, sint invitat! să 
se Drezinte la casieriile din re
țeaua noastră, care le stau la 
dispoziție.

IAUTOTURISME
• NU UITATI nici de impor

tanta si atractiva TRAGERE EX
CEPȚIONALA LOTO DE DUMI
NICA. 8 iunie a.c. Inscriindu-se 
în preocupările de a răspunde 
cît mai prorr>t dorinței partici- 
pantilor. Administrația de Stat 
Loto-Pronosport a inclus în pro
gramul din această săptămînâ si 
acest gen de tragere, care ofe
ră. de regulă, valoroase cîstiguri 
în autoturisme, excursii peste 
hotare (de data aceasta în R.D. 
Germană) si sume' de bani, de 
valori fixe si variabile. Se efec
tuează 7 extrageri, cu un total 
de 66 numere. Extragerile de la 
faza I . sînt „legate1* între 
două cite două, ca si cele 
de la faza a II-a, „legate** 
te între ele. Biletele de 25 
varianta participă la ambele fa
ze ale tragerii. Avînd în vedere 
formula tehnică simplă si atrac
tivă. experimentată cu succes la 
tragerile anterioare, precum șl 
gama largă si variată a cîștigu- 
rllor oferite în cadrul celor 13 
categorii prevăzute în prospect. 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA LO
TO constituie o ocazie ce nu 
trebuie ocolită! Participantilor 
nu le rămîne decît să-și procure 
bilete din vreme!

ele. 
trei 
țoa

lei



VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN UNITĂTI AGRICOLE DIN JUDEȚELE

GIURGIU, TELEORMAN, OLT, DOLJ Șl ARGEȘ
ma, și cu acest prilej, profun
da recunoștință și prețuire 
pentru neobosita sa activitate 
pusă în slujba poporului, a 
prosperității și înfloririi mul
tilaterale a țării.

Miile de oameni prezenți 
aici au ovaționat îndelung 
pentru partidul comunist, pen
tru secretarul 
pentru patria 
tă .

Secretarului 
lui i-au fost 
fața unor machete cu grafice, 
date cu privire la rezultatele 
obținute de Consiliul unic agro
industrial șî de cooperativa a- 
gricolă Scornicești pe linia 
creșterii producțiilor la princi
palele culturi. O expoziție re
prezentativă de legume și 
fructe, de produse agricole pre
lucrate industrial, întregește 
imaginea despre hărnicia 
menilor acestor locuri.

In încheierea vizitei la CAF 
Scornicești, adresîndu-se tutu
ror celor prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut cu
vinte de apreciere față de 
modul în care se prezintă cul
turile, arătînd că există toate 
condițiile pentru a se obține 
producții ridicate la hectar la 
toate culturile și le-a urat noi 
succese in întreaga lor acti
vitate/

Ultimul obiectiv al vizitei dp 
lucru în județul Olt a fost fer
ma de cereale păioăse a CAP 
COLONEȘTI, unitate aparți- 
nînd Consiliului 
dustrial Spineni.

Elicopterul prezidențial a ate
rizat apoi pe o solă aparținind 
FERMEI STOLNICI DIN IAS 
COSTEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a vizitat, în continuare, CAP 
PURANI, județul Teleorman, 
unitate cunoscută prin pro
ducțiile mari si stabile, re
alizate an de an, ații Ia produc
ția vegetală, cît și la cea anima
lieră.

Vizita dc lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în județe 
din sudul tării ilustrează Dre* 
ocuparea statornică a conducă- 

statului 
dezvol- 
agricul- 
a eco-

(Urmare im pag l)

continuat în judelui Teleorman, 
la C.A.P. CALMĂTUIU DE 
SUS. ca si pe sole aparținind 
unor unități vecine — coope
rativele agricole Roșiori de 
Vede si Balta Sărată. I.A.S. 
Roșiori de Vede.

Următorul obiectiv al vizitei 
a fost ÎNTREPRINDEREA A- 
GRICOLĂ .DE STAT REDEA, 
din cadrul Consiliului unic a- 

județul

său 
noastră

general, 
socialls-

La Praga, în „Cupa Capitalelor" la Pascnct-junioarc
MECIULPENTRU

DAV1S'
A CUCERIT (neînvinsă) LOCUL I CU SELECȚIONATA PIRONIȚI

Formația masculină s-a clasat pe locul 4

%

„cmECHIPA FEMININA A BUCUREȘTIULUI

din cadrul 
groindustrial Vladila. 
OIL

Secretarul general al 
lui a fost invitat să 
expoziția de produse 
si ale micii industrii, care 
constituie într-o sugestivă ima
gine a bunelor rezultate obți
nute de unitățile agricole co- 
ODCra liste si de stat din ju
dețul Olt la culturile de legume 
de seră si cîmn. la fructe, la 
cartofi timpurii.

Conducătorul partidului 
statului s-a îndreptat, 
spre o solă cultivată cu ora 
din cadrul fermei Rotunda a 
I.A.S. Redea.

Aprecierile și îndemnurile 
conducătorului partidului și 
statului au fost primite CU 
deosebită însuflețire de cei 
prezenți, cu aclamații și urale.

Elicopterul prezidențial a 
aterizat, apoi, într-un peri
metru agricol la marginea ora
șului Băilești, primul obiectiv 
al vizitei în județul Dolj.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost invitat să viziteze solele 
C.A.P, BĂILEȘTI.

Din cimpia Băileștiului, eli
copterul prezidențial s-a în
dreptat spre nord-veslul. Dol
jului, în zona colinară a jude
țului, unde este situat CONSI
LIUL UNIC AGROINDUSTRI
AL DE STAT ȘI COOPERATIST 
PLOPȘOR.

Ultimele obiective ale vizi
tei în județul Dolj au fost 
COOPERATIVELE AGRICOLE 
PUȚURI ȘI LEU, din consiliul 
agroindustrial Zănoaga.

Vizita a continuat la 
COOPERATIVA AGRICOLĂ 
DE PRODUCȚIE SCORNI
CEȘTI, județul Olt, unitate 
distinsă în mai multe rinduri 
cu înaltul titlu de „Erou al 
Muncii Socialiste11.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost marcată prin- 
tr-o atmosferă entuziastă, în- 
sufleți toare. Numeroși locui
tori ai Scorniceștiului au ținut 
să fie prezenți ia această nouă 
întilnire cu secretarul general 
al partidului, manilestîndu-și 
bucuria de a-1 avea din nou 
în mijlocul lor, de a-și expri-

genral al 
prezentate,

parlidu- 
in

narlidu- 
viziteze 
agricole

se

oa-

II_
Capitalelor'.
s-a încheiat cu sucoesul repre- 

g zentatlvel Bucureștiului, învlngă- 
g toare în toate cele cinci meciuri 
g: susținute : 63—49 cu Budapesta,
g 68—59 cu Sofia, 65—43 cu Praga 
g B, 64—50 cu Praga A, 78—38 cu 

I

Tradiționalul turneu internațio
nal de baschet-junioare „Cupa 

desfășurat la Praga,

l

i

, 64—50 cu Praga A, 78—38 cu 
Varșovia’.

Clasament final : 1. București, 
2. Budapesta, 3. Sofia, 4. Praga 
A, 5. Praga B, 6. Varșovia. Ceâ 
mai bună jucătoare a echipei ro
mâne a fost Ildiko Manasses, 
care a cucerit și titlul de coș- 
geterâ a competiției (123 puncte 
marcate). S-au mai evidențiat : 
Cecilia Laszlo (foarte bună a- 
părătoare, in special în aoțiu-c----------------, — -------- — —

grille sub panouri), Anamarla Gera, 
g precum șl cele două debutante 
g în echipa națională de junioare

........................................................ș cea 
g; tul

g fost
g Angela Szenes, Elisabeta Eernad, 
g Narcisa Vasiiescu ~

Bucur. Antrenori : 
Georgeta Onisie.

în cadrul aceleiași competiții, 
șl tot la Praga, echipa de ju-

șl celelalte selecționate, șl 
a Bucureșțiului a cuprins lo- 
reprezentativ) : Ioana Cocîr- 
șl Adina Cristescu. Au mai 
folosite : Margareta Veres, ‘ " --- - - -

șl Denisa 
H. Pop șl

%

I

unic agroin- g
I

pe locul 
(64—88 
Praga A, 

doar două

niori s-a clasat abia 
după trei înfrîngeri 
Budapesta, 77—81 cu 
79—104 eu Sofia) șl 
victorii (85—49 cu Praga B șl
91—70 cu Varșovia). Clasament 
final : 1. Budapesta, 2. Sofia, 3. 
Praga A, 4. București, 5. Praga 
B, 6. Varșovia. Din selecționata 
condusă de antrenorii H. Mărți
șor șl V. Moldovan au corespuns 
numai D. Ionescu șl M. cristescu.

TURNEUL DE TENIS
Campionatele Internaționale de 

tenis ale Franței, de la Roland- 
Garros, se îndreaptă către finiș, 
în întrecerea masculină sînt cu- 
noscuțl doi dintre oel 4 semlfl- 
naliști : Ivan Lendl (Cehoslova
cia) și Johan Krick (S.U.A.). 
Primul l-a învins pe ecuadorla- 
nul Andres Gomez după două 
seturi disputate la tie-break și 
alte două cîștigate „la zero” (6—7. 
7—8, 6—0, 6—0), în timp ce al 
doilea 
rapidă 
list al 
nlanul 
seturi,

— foarte bun pe suprafață 
— a eliminat un speda- 
joculul pe zgură, argentl- 
Gulllermo Vilas, tot tn 4 

3 cîștigate la

Pentru intilnirea de tenis din 
cadrul „Cupei Davis“, zona eu
ropeană A, dintre reprezentati
vele Poloniei și României — 
care se va disputa la Varșovia
în zilele de 13, 14 si 15 iunie — 
va face deplasarea următorul lot 
de sportivi : Florin Segărceanu, 
Andrei Dirzu, Adrian Marcu și 
Mihai Vanță.

Căpitan nejucător si antrenor 
al echipei României este Ștefan 
Georgescu.

DE LA ROLAND-GARROS
tie-break (3—6, 7—6, 7—6, 7—6 !).' 
Celelalte două meciuri din sfer
turi : Andrei Cesnokov (U.R.S.S.) 
— Henri Leconte (Franța) șl Bo
ris Becker (R.FG.) — Mikael
Pernfors (Suedia).

Tabloul probei individuale fe
minine se află în faza semifina
lelor. „Cele 4“ sînt Chris Evert- 
Lloyd (S.U.A.), Hana Mandlikova 
(Cehoslovacia) — calificate cu o 
zi mal devreme —. Helena Su- 
kova — Cehoslovacia (6—2, 6—4 
cu americanca Mary Jo Fernan
dez) șt Martina Navratilova — 
S.U.A. (7—5, 6—4 cu compatrioa
ta sa Kathy Rinaldi).

EL MUNDIAL MEXIC

COREEA

----------------------- PROGRAMUL ZILEI
GRUPA A, la Puebla: ITALIA — ARGENTINA
GRUPA A, la Ciudad de Mexico: bulgaria 

DE SUD
GRUPA C, la Lean: FRANȚA — U.R.S.S.

torului partidului și 
nostru pentru continua 
tare si modernizare a 
turii. ramura de bază 
nomieî naționale, nentru creș
terea producțiilor vegetale si 
animaliere potrivit obiectivelor 
stabilite de Congresul al 
XlII-lea al partidului, indica
țiilor si orientărilor formulate 
de secretarul general al parti
dului Ia recentul Congres al 
țărănimii.

ACTUALITATEA ȘAHISTA
HAVANA, 4 (Agerpres). — Tur

neul internațional feminin de șah 
de la Havana a continuat 
runda a 9-a, în care 
română Dana Ntițu a 
în 43 de mutări, într-o variantă 
a Apărării Siciliene, pe cubane
za Luisa Carbajal. Ioseliani a 
cîștigat la Tania Hernandez, Ma- 
kai Ia Frometa, Zaițeva a obți
nut victoria în partida cu Valdes.

în clasament conduce Nana Io
seliani (U.R.S.S.) — cu 7,5 p, ur
mată de Dana Nuțu (România)
— 7 p, Zsuzsa Makai (Ungaria)

— 5,5 p, Ludmila ZaițVva (U.R.S.S.)
— 5 p eta.

în concursul masculin, în run
da a 11-a, argentinianul Palermo 
a remizat cu Dan Bărbulescu, e- 
galitatea fiind consemnată și în 
partidele Granada — Nogueira, 
Sunye — Rodriguez, Garcia — 
Bonsch. Armas a cîștigat Ia Ki
rov și Einhorn la Vladimirov.

cu 
maestra 
învins-o

Lider al clasamentului se menți
ne Carlos Palermo (Argentina) — 
8 p, urmat de Granda (Peru)
— 7,3 p, Vladimirov (U.R.S.S.) — 
6,5 p. Dan Bărbulescu (România) 
se aîlă pe locui 7 cu 5 p.

MOSCOVA, 4 (Agerpres). — 
Turneul de la Erevan „Memoria
lul Tigran Petrosian" s-a înche
iat cu doi cîștigători : marii 
maeștri sovietici Oleg Romanișin 
șl Lev Psahis fiecare cu 9.5 p 
din 14 posibile. Pe locul trei s-a 
clasat fostul campion mondial 
Mihail Tal — 9 p iar pe lo
cul patru — Julian Hodgson (An
glia) — 8 p.

BELGRAD, 4 (Agerpres). — 
După șapte runde, în turneul de 
Ia Bugojno (Iugoslavia), conduce 
Boris Spasski, cu 4 p. urmat de 
Miles — 3.5 p (1), Liubojevici 
și Sokolov — 3 p (2), Portisch
— 3 p (1), Karpov — 2.5 p 
(2) etc.

I
g a face ceasuri grele favorițUor. 

„Linia a doua" nu se mai mul- 
țumește cu statutul de outsider 
perdant. „Linia a doua" dorește 
calificarea. Și procedează, prac- 
tic, la realizarea acestui obiectiv. 

^Așa că: Algeria — Irlanda de 
^Nord 1—1; Maroc — Polonia 0—0; 
Ș Franța — Canada (numai) 1—0. 

Și poate că nu atît scorurile 
strînse ar avea cea mai mare im- 
portanță. S-a inversat, oare* „geo- 
grafia" fotbalului tradițional ?

Agenția France Presse subli- 
niază: „Marocanii și-au permis

g să dea polonezilor o lecție de 
fotbal, timp de 45 de minute". 
Continentul nord-american devi- 

<< ne o forță a soccer-ului ? Lumea 
f PORTUGALIA - ,

La Monterrey, în grupa F. e- 
chipa Portugaliei a cucerit două 
nuncte importante. în urma vic- 
toriel repurtate, cu 1—0 (0—0).

g asupra reprezentativei Angliei. în 
' prima repriză meciul a fost 

sDectaculos. cu faze palpitante 
la ambele porți: Fenwick a ra
tat o lovitură liberă, apoi Robson 
a trimis balonul în colțul drept 
al’ porții, dar Bento 
A fost rîndul 'lui 
teze, după care

„LINIA A DOUA" ARE CUVÎNTUL !
,Linia a doua” a început prin a primu, uimită calificarea Cana

dei la turneul final și, lată, Bat- 
tiston salvează in extremis, de 
pe linia porții campionilor euro
peni, un gol ca și făcut, tar 
Bats, portarul echipei Franței 
înregistrează trepidația barei pro
prii. Fotbalul african (de doar 
cîteva zeci de ani) micșorează 
distanțele față de cel european 
(cu o îndelungată istorie), Zidane, 
un necunoscut pe lingă celebrul 
Whiteside, cel curtat cu sume 
exorbitante de cluburi renumite, 
înscriu, unul pentru Algeria, ce
lălalt pentru Irlanda de Nord, 

1 două goluri în urma executării 
unor lovituri libere din poziții 
aproximativ identice.

„Linia a doua" are, în conti
nuare, cuvîntul ! (Rd. T.)

ANGLIA 1-0 (0-0)
75. în urma unui contraatac, Dia- 
mantino a centrat, iar Carlos Ma
nuel (cel mai bun de pe teren) 
a reluat în poarta Iui Shilton. 
Englezii au forțat egalarea, dar 
nu au reusit-o spre decepția — 
declarată — a lui Bobby Robson. 
Arbitrul Volker Roth (R.F.G.) a 
condus. în fața a 13 000 de spec
tatori. formațiile: PORTUGALIA: 
Bento — Alvaro. Rosa. Oliveira. 
Inacio — Diamantino ' (min. 82 
J. Antonio). Pacheco, Andre. 
Sousa — Carlos Manuel, Gomes 
(min. 73 Futre). ANGLIA: Shil
ton — Stevens. Butcher, Fenwick, 
Sansom — Hoddle, Wilkins, Rob
son (min. 79 Hodge) — Lineker, 
Hateley, Waddle (min. 79 Beard
sley).

IRLANDA DE NORD - ALGERIA 1-1 (1—0)
§ La Guadalajara, în grupa D. 

echipele Irlandei de Nord și Al- 
geriei au terminat la egalitate: 
1—1 (1—0). Primul gol l-au mar- 

S? cat nord-irlandezil. in min. 5.

l-a imitat.
Repriza secundă 

englezilor.
g neker au eșuat 

putut fi gol.

a apărat. 
Hateley să ra- 
Carlos Manuel

a aparținut 
dar șuturile lui Li- 

(al doilea ar fi 
____ Oliveira a salvat, 
însă, de pe linia porții!). în min.

idi amda rar MAon

fiind accidentat în partida de 
deschidere cu Italia, bulgarul 
Mladenov va putea juca, joi, 
împotriva reprezentativei Co
reei de Sud.
• Pentru Antonio Maceda, 

libero-ul Spaniei, turneul fi
nal s-a și încheiat. Acciden
tat la un genunchi în timpul 
întîlnirii cu Brazilia, apără
torul spaniol a și plecat spre 
țară...
• Ziarul ,Tiempo Argenti

ne»**, după victoria Argentinei 
cu 3—1 în fața Coreei de Sud: 
„Jucătorii noștri trebuiau să 
cîștige și au cîștigat ; ei tre
buiau însă să convingă, și 
n-au convins !“
• Ziarul „Izvestia", după 

meciul U.R.S.S. — Ungaria : 
„6—0, un eveniment puțin o- 
bișnuit în istoria Cupei Mon
diale pentru două formații 
reputate, de forțe aproxima
tiv egale".
• Sandro Altobelli, primul 

marcator al actualului turneu 
final, s-a lovit destul de se
rios, la un antrenament, cu 
portarul Galii și a fost nevoit 
să părăsească incinta de joc. 
Totuși a fost recuperat și va 
juca astă-seară. 
Argentinei. Paolo 
mai sta încă un 
tușă...
• Oficialii F.I.F.A. pentru 

meciul Brazilia — Spania au 
luat direcția inversă a sta
dionului și doai cînd autoca
rul lor a ajuns în plin cîmp 
și-au dat seama de greșeală. 
Au ajuns la stadion cu cîte- 
va minute înainte de înce
pere !

împotriva 
Rossi va 
meci pe

MEXIC - BELGIA 2-1 (2-1)

AUTOMOBILISM O După con
sumarea a două etape, în Raliul 
Acropole (Grecia) pe primele 
locuri se află echipajul finlandez 
Juha Kankkunen — Juha Piiro- 
nen, urmat la 2:01 de italienii 
Massimo Biasion — Tiziano Si- 
viero.

FOTBAL © în campionatul 
U.R.S.S. după 12 etape în frunte 
se află Zenit Leningrad cu 14 p. 
urinată de Tcrpedo Moscova 
și Dinamo Moscova cu cîte 13 p. 
Rezultate : Dinamo Moscova — 
Dinamo Tbilisi 2—0 Dniepr — 
Neftci 1—1. Șahtior — Kairat 2—0, 
Zenit — Dinamo Minsk 1—2. Me
tallist — Torpedo- 2—3 6 Cam
pionatul Finlandei într-un meci 
derby, Kuusysi Lahti — Helsin- 
gin 3—1. în alte partide : Haka — 
Rovaniemi 3—0, Koparit — Il
ves Tampere 4—4 Mikkelin —

TELEX • TELEX
Oulun 1—2, Palloseura — Turun' 
0—3. In clasament după 8 etape : 
1. Kuusysi 12 p, 2. Heisingin 11 
p, 3. Turun 10 p

MOTOCICLISM © La Podliubel 
(Iugoslavia) a avut loc o etapă 
a C.M. de motocros, la clasa 256 
cmc. Ambele manșe au fost ciș- 
tigate de pilotul francez Jacky 
Vlmond (.Yamaha")

RUGBY O în cadrul turneului 
echipei Franței în Argentina, la 
Parana : „Pumas” B — Franța 
24—45 (0—25).

SCRIMA • Final in Cupa Mon
dială la floretă femei : 1. Chris
tiane Weber (R.F.G.t 56 p, 2. 
Margherita Zalaffi (Italia) 51 p, 
3. Anna-Pia Gandolti (Italia) 50

p. Pe locul 15. Reka Lazăr (Româ
nia) 19 p.

TENIS DE MASA • în con
cursul masculin de la Buchen 
(R. F. Germania), jucătorul chi
nez Liang Jeliang l-a învins cu 
2—0 (24—22, 22—20) ------
Ulf Carlsson, 
Kalinici l-a 
(21—L9, 21—10) 
său Dragutin Surbel:, iar engle
zul Desmond Douglas l-a întrecut 
CU 2—1 (21—13, 8—21, 21—17) pe
cehoslovacul Milan Orlowski.

pe suedezul 
iugoslavul Zoran 
eliminat cu 2—0 

pe compatriotul

VOLEI • in continuarea tur
neului pe care-1 întreprinde în 
Japonia; echipa feminină a 
U.R.S.S. a jucat Ja Nagoya, în 
compania selecționatei nipone, 
Voleibalistele sovietice au obți
nut victoria cu scorul de 3—2 
(15—8, 8—15, 9—15, 15—9 15—9),

prin Whiteside, care a executat 
o lovitură liberă, mingea a in
trat în poarta adversă, prinzîn- 
du-1 pe picior greșit pe Larbi. 
După pauză, algerienii au egalat 
în urma unei dominări insisten
te, prin golul lui Zidane (min. 
58) tot din lovitură liberă. Apoi 
locul a devenit dur. arbitrul 
sovietic Butenko fiind nevoit să 
arate 5 cartonașe galbene, dintre 
care 4 formației europene. în 
fata celor 22 000 de soectatori au 
evoluat 
NORD: 
O’Neil.
Penney 
roy, McCreery 
Hamilton. Whiteside 
Clarke). ALGERIA • 
Med.iadi. Kouriehi 
Mansour! — Said. Mabrouk. Ma
roc — Madjer (min. 33 Harkouk). 
Zidane (min 71 Asad.

echipele: IRLANDA DE 
Jennings — Nichol, 

McDonald. Donaehy — 
(min. 68 Slewart). Mcll- 

Worthington — 
(mln. 81 
Larbi — 
Guendouz.

în grupa B la Ciudad 
xico, în fata a 90 000 de 
tori, echipa Mexicului a 
cu 2—1 (2—1) de cea a 
Partida nu s-a ridicat 
nivel tehnic corespunzător. Me
xicanii. jucînd cu mult elan. în 
prima repriză, au marcat de 
două ori. prin Quirarte (min. 23) 
și Sanchez (min. 39). iar Van- 
denbergh (min. 45) a redus din 
handicap. Jocul a fost uneori 
dur. arbitrul Esposito (Argenti
na) a acordat 3 cartonașe gal
bene. Formațiile: MEXIC' Larios 
— Trejo, F. Cruz. Quirarte. Ser
vin — Aguirre. Negrete. Mnnoz, 
Boy (min. 70 Espana) — Flores 
(min. 80 J. Cruz). Sanchez. BEL
GIA : Pfaff — Gerets. Broos. Van 
der Elst, De Wolf — Vercaute- 
ren, Vandere.ycken. Scifo, Ceule- 
mans — Vandenbergh (min. 
Demo!). Desmot (min 80. 
sen).

de Me- 
specta- 
dispus 

Belgiei, 
la un

65 
Claes-

LA EDIȚIE!

Asearâ, la Toîucas în grupa B : PARAGUAY - IRAK 1—0 
șl la Queretaro, în arupa E: R.F. GERMANIA - URUGUAY 1-1
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