
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU

Proletari din toate țările, unițt-vă l

IN JUDEȚELE CALARAȘL IALOMIȚA,
CONSTANTA, TULCEA 51 BRAILA

de lucru a secretarului 
al partidului a conti- 
judetul Constanta, in

condițiilor 
ale tuturor

secretarului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintei* 
Republicii Socialiste România, 
• efectuat, joi, o vizită de lu
cru în județele Călărași. Ia
lomița, Constanța, Tulcea și 
Brăila.

tn.județele vizitate, conducăto
rul partidului și stalului nos
tru a lost primit cu sentimente 
de profundă dragoste și stimă 
de lucrătorii ogoarelor, care au 
exprimat recunoștința fierbinte 
a tuturor oamenilor muncii din 
agricultură pentru grija perma
nentă pe care o poartă dez
voltării și modernizării acestei 
ramuri de bază a economiei na
ționale, înfloririi satului româ
nesc, îmbunătățirii 
de muncă si viată 
cetățenilor patriei.

în cinstea sosirii
general al partidului, formații 
alcătuite din membri ai gărzi
lor patriotice și detașamente
lor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei au pre- 
zentat onorul.

Expresie a înaltei pre
țuiri a oamenilor muncii 
din patria noastră, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost întîm- 
pinat peste tot cu pîine și 
sure, cu flori.

Vizita a început in .județul 
Călărași. Ia INSTITUTUL RE 
CERCETĂRI PENTRU CE
REALE ȘI PLANTE TEHNICE 
FUNDULEA — importantă uni
tate unde se creează soiuri și 
hibrizi de mare productivitate, 
se produce sămință din cate
gorii biologice superioare si se 
elaborează tehnologii de cul
tură pentru zone ce cuprind 
mai mult de 85 la sută din su
prafața arabilă a țării.

în continuare, au fost vizi
tate două lanuri cu grîu si in. 
aparținind C.A.P. TAmADĂU, 
din imediata apropiere a In
stitutului Fundulca.

Elicopterul prezidenția! a a- 
terizat anoi la COOPERATIVA 
AGRICOLA DE PRODUCȚIE 
DOR MĂRUNT, din Consiliul 
unic agroindustrial Dragoș Vodă.

Ultimul obiectiv aI vizitei in 
județul Călărași a fost ÎNTRE
PRINDEREA AGRICOLA DE 
STAT JEGAlIĂ, unitate pu
ternică, cu o suprafață de 7 709 
hectare. în totalitate irigată.

Următorul obiectiv al vizitei 
a îv‘ «irr-s* • OGRADA, ju
delui Ialomița, una din cele mal 
mari unități agricole din cimpia 
Bărăganul uu

Vizita 
general 
ouat in 
cîmpurile cerealiere din Consi
liul unic agroindustrial Cobadin.

Secretarul general al partidului 
i-a intilnit apoi cu lucrătorii 
ogoarelor dobrogene pe solele 
cultivate cu grîu, orz și mazăre 
ale ÎNTREPRINDERII AGRI
COLE DE STAT AMZACEA. 

Ultimul obiectiv al vizitei în 
Județul Constanța a fost ÎNTRE
PRINDEREA AGRICOLA DE 
STAT COGEALAC. puternică 
unitate agricolă dobrogeană, 
specializată atît în cultura ce
realieră, cit și în creșterea oi
lor.

în județul Tulcea vizita a în
ceput la ÎNTREPRINDEREA 
AGRICOLĂ DE STAT BAIA.

S-a mers apoi Ia COOPERATI
VA AGRICOLA DE PRODUC
ȚIE DIN COMUNA BEIDAUD.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a vizitat în continuare ferma 
vegetală PRUNDU DIN I.A.S. 
INSULA MARE A BRĂILEI.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a vizitat în continuare I.A.S. 
URLEASCA, unitate cunoscută 
in tară pentru producțiile mari 
si stabile obținute an de an.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a continuat dialogul cu oame
nii muncii din agricultura Ju
dețului Ialomița la COOPERA
TIVĂ AGRICOLA DE 
DUCȚIE 
tinsă de 
titlu de 
ci alls te* 
mari realizate la grîu și po
rumb.

Noul dialog de lucra al 
secretarului general al partidului 
cu cei ce muncesc pe ogoarele 
patriei a avut, și de această 
dată, un accentuat caracter de 
lucru, vădind statornica preo
cupare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru dez
voltarea și modernizarea agri
culturii. pentru continua în
florire a satului românesc.

Primii secretari din județele 
vizitate au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în numele 
comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii, vii mulțumiri 
pentru vizita efectuată, pentru 
prețioasele indicații și orientări 
primite și l-au asigurat că 
tivul de partid, specialiștii, 
lucrătorii din agricultură 
depune toate eforturile în 
derea obținerii unei înalte 
ciențe in acest important sector 
al economiei noastre naționale.

PRO- 
GIRBOV1, unitate dis- 
două ori cu înaltul 
„Erou al Muncii So- 

pentru producțiile

ac- 
toți 
vor 
ve- 
efl-

DIN CUPRINSUL ZIARULUI

• „Ne angajăm să contribuim ta indeplinireo tuturor obiec
tivelor majore de performanță ale fotbalului nostru*

(paginile 2—3)
• România — R.D. Germană ia sărituri (juniori)
• El Mundial - Mexico '86. (pagina * t-a)

Vasile Stingă ți-a reconfirmat 
valoarea și în partida Steaua —

H.C. Minaur Baia Mare 
Foto : Iorgu BĂNICA
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Marginalii după meciul amical de fotbal cu Norvegia

0 VICTORIE DE PALMARES SI UN REAL PUNCT
DE PLECARE PENTRU VIITOARELE
Final de sezon fotbalistic. Un 

sezon încărcat, dar plin de sa
tisfacții prin ceea ce a făcut 
Steaua, cîștigătoare a Cupei 
Campionilor Europeni, perfor
manță care a ridicat substan
țial prestigiul fotbalului româ
nesc în arena europeană și 
chiar mondială. Un 
sezon dominat, pe 
plan intern, de pal
pitantul final al 
campionatului — 
mai ales în zona 
retrogradării — și 
de fazele finale ale 

$ Cupei României, Un 
sezon în care echi- 
pa națională a in- 

Ș scris în palmares 
g șl frumoasa 
Jj torie cu 
$ U.R.S.S. în 
§ context, meciul a- 

mical susținut de 
echipa națională- în

J: compania repre- 
5; zentativei Norve-
Șî giei a avut ecou în 
$ rîndurile iubitorilor 

fotbalului din Ca
ii pitală, prezenți în 
Jî tribunele stadionu- 
g lui .23 

gur. ar 
lori să 
tatorl, 
pe mulți îi 
rivalitatea sportivă dintre unele 
cluburi, punctele și situația din 
clasament și nu spectacolul în 
sine. Dar aceasta e o cu totul 
altă problemă, deși Steaua, de 
pildă, care apărea „în bloc* în

$
$

I

vic-
echipa 

acest

MECIURI OFICIALE
această partidă, are mult mai 
mulți simpatizanți.

Echipa noastră reprezentativă 
a obținut miercuri o 
victorie, 
dar nu întotdeauna 
meciuri doar pentru 
natul Mondial sau Campionatul

sigur, de
frumoasă 
palmares, 
se joacă 
Campio-

cind Okland
in bara transversală și apăra
rea noastră a fost pusă pe 
contre-pied „in bloc* (da, una 
din puținele greșeli ale defen
sivei).

Ce ne-a arătat echipa noas
tră ? Că valoarea râmi ne va-

a trimis mingea

August". Si-
fi trebuit ca lingă „trico- 
fi fost mal mulți spec- 
dar se vede treaba că 

interesează doar

Boloni, Ia meciul nr. 90 tn echipa națională, 
dirijarea mecanismului „tricolorilor"

de presti- 
că blonzii 
învinsese- 
Danemar- 
miercurl.

Europen. O victorie 
giu dacă ne gîndim 
fotbaliști norvegieni 
ră nu demult Italia, 
ca șl Argentina. Și
ne-am convins, norvegienii au 
adăugat la excelenta pregătire 
fizică și constituția atletică 
destule acumulări pe plan teh
nic și chiar tactic, dacă ne re
amintim doar faza din min. 60,

Turneul final al Diviziei A de baschet (l)

U“ CLUJ-NAPOCA, VIRTUALĂ CAMPIOANĂ

a jucat același rol
Foto : Aurel

important tn 
D. NEAGU
in condițiile 
de echipă, 

de omogenl-

loare chiar și 
unei noi formule 
deoarece de lipsă 
tate este vorba în mică mă
sură tn condițiile prezenței In 
teren a 7 (șapte) jucători de 
la Steaua, Ia care s-au adău-

Constantin ALEXE

(Continuare in pag 2-3)

5Ț In sala GiuleșU din Capitală 
g au continuat întrecerile tur- 

neului final al campionatului 
$ național de baschet feminin. în 
$ ziua a doua am urmărit me- 

ciurl in care favoritele au cîș- 
tigat fără probleme, mai ales 

J; ?ă situația în clasament nu mai 
S; putea fi prea mult schimbată 

Studentele din Cluj-Napoca se 
îndreaptă liniștite spre un 

g nou titlu de campioane.
iț tn această situație puținii

DOMINAT ÎNTRECEREA MASCULINA DE HANDBAL
Dinamo a relansat spiritul de echipă 
Steliștii au ratat cel de-al 20-lea titlu

sfirșitul săptăminii tre
cute, cea de a 28-a ediție a 
Campionatului Diviziei A la 
handbal masculin și-a consu
mat ultimul act înaintea fina
lului s-au întîlnit din nou 
Steaua, campiona ediției ante
rioare, și Dinamo București, 
■rea care avea deja asigurat

pregătiri începute imediat după 
terminarea campionatului. Crea
rea și mai ales respectarea spi
ritului de echipă reprezintă 
unul dintre atuurile succesului 
repurtat, in condițiile tn care 
lotul Jucătorilor a fost aproa
pe identic cu cel din ediția an
terioară, cînd Dinamo ocupa

spectatori au asistat lia partide 
„liniștite*, fără miză, ta care 
fiecare baschetibaJistă a încer
cat să *el etaleze posibilitățile, 
să demonstreze că 
tenția selecționerilor 
itoarele confruntări 
nale. Unele au fost 
vingătoare*, altele mal puțin.

In prima partidă studentele 
de pe Someș au obținut o vic
torie categorică în fața colege
lor lor de pe Bega, care le-a 
asigurat practic titlul de cam
pioane. Elevele lui Nicolae 
Martin au evoluat sigure pe 
ele și au tnvtae eu 85—61 
(46—34).

Olimpia a tatrecut Progresul 
cu 75—60 (37—27).

într-o întâlnire mai animată 
Voința București a Învins Poli
tehnica București cu 70—66 (34— 
32). consolidîndu-șl astfel locul 
secund al clasamentului

merită a- 
pentru vi- 
tatemațio- 
mal „con-

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA 
MISOARA 85—61 (46—34). 
marcat : 
5, Popa 
nașiu 5. 
Vigh X 
10 și Kiss 4 pentru 
pecHv R, Chepețan 9, Bocea X 
Grădinara 14. V. Chepețan 3, 
Bodea 8, Blândul 10. Jitariu X 
Stăm in IX Arbitri : D. Crăciun 
si N. Sdrulă.

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 75— 
60 (37—27). Au înscris : Criatea 
10, Stingă 8, Bâră 12, G. Szoke 
4. Marinache 9, Andreeseu 10, 
E. Szoke 2. Sipoș 11 și Popa 9 
pentru Olimpia, respectiv Dl- 
voiu 4. Lefter 13. Iancu 15, Mâ- 
ringuț 14, Caipelovies 4, Cio
can 2, Laszlo 6, Cristescu X 
Arbitri : I. Antonescu și L
Cernat.

VOINȚA BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 
70—66 (34—32). Marcatoare 1

POLITEHNICA TI-
Au

Mărginean 5, Mtsăîlă 
X Czesglădi 2, Costa - 
Dragoș 12, Sandor 10, 
Jerebie 28, Manasses 

„U“, res-

Paul IOVAN
(Continuare în vag t—3)

ROMANIA VA GĂZDUI EDIȚIA 1989 
A CAMPIONATULUI EUROPEAN DE CADETE

Seriile „europenelor" de seniori ți Junioare

in palmares, 
mai edifica- 
a caracterl- 

lncheiat cu

ratind 
cupele

de ce-

titlul, al nouălea 
A fost, poate, cel 
tor moment, care 
zat campionatul 
victoria handbaliștilor din șos.
Ștefan cel Mare, antrenați de 
maeștrii emeriți ai sportului 
Ghiță Llcn și Valentin Samun- 
gi. Performanța tinerilor antre
nori exprimă, simbolic, 
generațiilor trecute la 
sul handbalului : după 
mondiale (o, tempora !) 
ționale — ca jucători, acum în 
fericita postură de antrenori ai 
echipei campioane.

Succesul handbaliștilor dina- 
moviști este pe deplin meritat, 
el fiind rodul unei minuțioase

aportul 
progre- 

titluri 
și na-

un modest loc patru, 
astfel și participarea tn 
europene.

încercînd o apropiere 
rințele actuale ale handbalului
pe plan mondial, dinamoviștii 
au abordat pregătirea cu o altă 
mentalitate, în special in ceea 
ce privește momentul apărare, 
decisiv In economia Jocului. 
Succesul lor final s-a conturat 
încă din timpul turneelor, pre
mieră în desfășurarea 
rii Diviziei A, lzvorîtă 
cesitatea pregătirii tn

întrece- 
din ne- 
vederea

Mihail VESA

'.Continuare tn pag 2—3)

Comisia executivă a Federa
ției Internaționale de Baschet, 
întrunită la Londra, a discutat 
viitoarea activitate oficială și. 
ținînd seama de propunerile 
federațiilor naționale, a stabi
lit locul și data de desfășurare 
ale celor mal importante eve
nimente 
mâtoril 
privesc 
chetului 
va găzdui următoarele manifes
tații : ediția 1989 a Campiona
tului European de eadete (tur
neul final), turneul de califi
care pentru ediția 1987 a Cam
pionatului European de cădeți 
(vor participa echipele U.R.S.S., 
Bulgariei, Ciprului și României;

din acest sport tn ur- 
ani. Unele dintre ele 
direct activitatea bas- 
din țara noastră, care

se vor califica primele două 
clasate) și Stagiul arbitrilor 
Internaționali din anul 1988.

Cu același prilej, au fost tra
se la sorți seriile turneului fi
nal al Campionatului European 
de seniori (Grecia, 3—14 iunie 
1987 ; seria A : U.R.S.S., Spa
nia, Franța, Iugoslavia, Româ
nia, Grecia ; seria B : Ceho
slovacia, Italia, R.F. Germania, 
Israel, Polonia, Olanda), pre
cum și ale Campionatului Eu
ropean de junioare (16—30 iu
lie 1986, tn Italia ; seria A: 
U.R.SJ5., Italia, Spania, Unga
ria, R.F. Germania, România i 
seria B : Iugoslavia, Cehoslova
cia, Suedia, Olanda, Franța, 
Polonia).



IN PERFECTĂ

SIMETRIE
I De fapt, simetria nu este 
I chiar perfectă in poziția 
I prezentată data trecută 
I - Rdî, Tf6, Cf3, Pa3, 

negru — Rd5), dar ne 
apropia de perfecțiune 

( dnd pe tablă .cheia* 
4 blemei ți anume : 1. <

Este singura care duce la 
rezolvare (v-ați convins...), 
altfel nu vom reuși nicioda
tă să realizăm matul la mu
tarea a Z-a. Iată, in con
tinuare, mecanismul de joc. 
Negrul dispune acum de 
două pătrate libere, la ale
gere : l...Re5 și .poanta* va 
fi 2. Re4 1 obligind pe ad
versar la 2—Re4 3. TeS mat; 
iar la 1—Rc5 avem manevra 
inversă 2. Re4 ! Rc4 3. Tc6 
mat I Simetria se realizea
ză, astfel, In soluție.

Autorul acestei interesante 
i probleme. In stil clasic, este 

Inginerul bucureștean Nico- 
lae Chlvu, un compozitor 
șahist ce numără frumoase 
performanțe la activ. Cu lu
crarea de față, el a ocupat 
locul al doilea la recentul 
concurs al „Cupei Munici
piului București*, In grupa 
.3 mutări". Dacă doriți să 
cunoașteți rezultatele de
taliate ale competiției, con
sultați ți ultimul număr al

i (alb 
> (3;

vom 
i ju-
pro- 

Cd4 1

.Revistei Române de Șah* 
(pag. 15).

Mal departe, in universul 
șahului, să abordăm un gen 
de întrecere care stârnește 
totdeauna curiozitate ți ad-

vedeți- clștizul pentru 
alb 7

mirațle. Este vorba de așa- 
numitele „partide 
in 
să 
trl 
la 
ale 
bite. în diagramă un exem- 
nlu de referință.

Radu VOIA

_______ oarbe*, 
care țahistul joacă fără 
vadă tabla. Marii maeș- 
sint, de obicei, solicitați 
asemenea exteriorizări 
forței lor șahiste deose-

La complexul Obor, printre cei mai mici iubitori ai sportului

iNTR-0 ZI FRUMOASA CU MULT SOARE Șl BUCURII
Simbătă spre prinz, pe o ca

niculă de iulie, am vizitat, dină 
curs unei invitații frumos tipă
rite. Complexul sportiv Obor al 
C.S.S. 2, unde — In organizarea 
Consiliului Organizației Pionie
rilor, Comitetului de Femei. In
spectoratului Școlar ți Consiliului 
de Educație Fizici ți Sport din 
Sectorul 2 al Capitalei — urma 
sd aibă loc un propram cultural- 
sportiv dedicat Zilei 
nale a Copilului.

Mica dar cocheta 
apropierea Gării de . _ 
in haine de sărbătoare, era un 
furnicar de copil, profesori, pă
rinți ți... bunici. Sute de pri
chindei cu un aer de seriozitate 
maturi se agitau fie la bazinul 
de inot, fie tn sala ' 
tică sau pe peluzele 
așteptarea startului.

„Azi, cei mai mici 
clubului concurează 
dintre ei pentru prima dată —, 
dar fără... arbitri*, ne declari 
directorul adjunct ol clubului, 
prof. Nicolae Cretu, pe care 
l-am găsit, după minute buna de 
căutare, In vestiarul micuților 
fotbaliști. Se oferă să ne fie 
ghid ți, împreună, intrăm In 
sala de gimnastică. Clteva zeci 
de fetițe rlnt angajate intr-un 
concurs fără note In fața privi
rilor pline de... competență ți 
înțelegere ala mămicilor sau bu-

Intemațio-

bază din
Est, gătiti

de gimnas- 
de iarbă In

sportivi ai 
— multi

nicuțelor venite să-ți aplaude 
odraslele la primul examen 
sportiv. Ne așezăm pe o bancă 
lingă covorul pentru sol. De 
undeva, de lingă noi, o copilită 
de-o șchioapă izbucnește intr-un 
torent acrobatic pe diagonala 
covorului. Privesc. uimit de 
precocitatea fetiței, spre însoți
torul meu, care, zimbind, mă 
îndeamnă si mergem ți la ba
zin, unde „vom vedea înotători 
cam de aceeași... dimensiune*. 
Md rețin clteva momente evo
luțiile Beatrice) Crivineanu fi 
Luminiței Dumbravă, două mi
cuțe campioane școlare (cal. 
IV) care smulg ropote de aplau
ze pentru două exerciții dificile. 
„Sînt două din speranțele noas
tre pentru viitor*. re explică 
profesoara Lucia Marcu.

Trecem ți pe la bazin, unde 
cițiva înotători „de buzunar" se

LUPTELE LIBERE

• ••

luptă voinicește cu apa, apoi pe 
la peluza amenajată pentru 
partea artistică a programului. 
Prin fața microfonului se pe
rindă șoimi ai patriei, elevi ți 
pionieri din formații participan
te la Festivalul Național „Cin- 
tarea României". Micuții fotba
liști combat ți ei strașnic. In 
ciuda soarelui dogoritor, cu gin- 
dul, probabil, spre... Mexic.

Concursurile se termini ți 
bazinul devine neincipător. Căl
dură mare—

„Ați avut o idee buni" N 
spunem la despărțire gazdei 
noastre. „Asta am ți vrut Să 
oferim copiilor de ziua lor. In
tr-un cadru mai sărbătoresc, 
«port, soare, apă, bucurie și să
nătate* încheie zimbind profe
sorul Nicolae Cretu

Gheorghe LA ZAR — coresp

ÎNAINTEA

Simbâtâ fi duminica, la Tg. Mureș și Constanta

SEMIFINALELE CUPEI ROMÂNIEI LA HANDBAL MASCULIN
Activitatea handbaliștiloc con

tinuă, la fel de intens, deși cam
pionatul s-a Încheiat : simbătâ 
li duminică sînt programate 
jocurile semifinalelor Cupei 
României, ediția a 8-a. în 
această fază a popularei compe
tiții vor fi prezente numai echi
pe divizionare A. Este de aș
teptat ca meciurile să se des
fășoare. deci, la cel mai Înalt 
nivel, eu atât mai mult, eu dt 
(o curiozitate statistică) se vor 
întrece echipele 
mele opt locuri 
recent încheiat.

La Tg. Mureș 
tă seria I, unde _. 
•ansele calificării în finală echi
pele : Politehnica Timișoara, 
H.C. Minaur Baia Mare, Știința 
Bacău ți Carpațl Mîrșa 
păstrat ordinea pozițiilor 
clasamentul final al campiona
tului). in timp ce la Constanța, 
In seria a H-a, vor evolua : Di
namo București. Steaua, Con-

clasate pe pri- 
în campionatul

este programa
tei vor disputa

(am 
din

structorul Oradea si Dinamo 
Brasov.

Conform regulamentului com
petiției. rezultatele dintre echi
pele din aceeași serie calificate 
In semifinale (din etapa princi
pală, anterioară) vor conta In 
stabilirea clasamentului seriilor 
semifinale, tn seria I se por
nește de la rezultatele : H. C. 
Minaur Baia Mare — Carpați 
Mîrșa 31—19 ți Politehnica Ti
mișoara — Știința Bacău 26—26.

Programul Jocurilor din Sala 
sporturilor din Tg. Mureș este 
următorul : SIMBAtA — Car
pați Mîrșa — Politehnica Timi
șoara (ora 16,30) ți H. C. Mi
naur Baia Mare — Știința Bacău 
(ora 18.00) ; DUMINICA — 
Știinta — Carpați (ora 10,00) ți 
Ii. C. Minaur — Politehnica (ora 
11,15).

în Sala «porturilor din Con
stanta, duminică dimineață va 
avea Ioc o partidă deosebit de 
atractivă ce poate fi considerată

adevărata finală : «e vor întâlni 
Steaua, deținătoarea trofeului 
ediției anterioare, ți Dinamo 
București, noua campioană, am
bele formații dorind, firește, ca
lificarea in ultimul act al com
petiției,

în stabilirea clasamentului se
riei a II-a se vor avea In ve
dere rezultatele : Steaua —Con
structorul Oradea 32—24 țl Di
namo București — Dinamo Bra
șov 35—24.

Programul reuniunii de la 
Constanța (seria a II-a) cuprin
de meciurile : SlMBĂTA — 
Constructorul Oradea — Dina
mo București (ora 16,30) ți 
Steaua — Dinamo Brașov (ora 
18,00) ; DUMINICA — Construc
torul — Dinamo Brașov (ora 
10,00) si Steaua — Dinamo 
București (ora 11,15).

Etapa finală va fi programa
tă duminică, 15 Iunie, la Craio
va (locurile 1—4) «I Pitești 
(locurile 5—8).

Ca ți la lupte greco-romane. 
Întrecerile Diviziei A de .libe
re” au ajuna ta faza Încheierii 
tntfLnlrilor <J!n tur, duminică fi
ind programate partidele din pri
ma etapă a returului. Iată pro
gramul complet al etapei BLAJ): ---- — . —
Steaua, 
ȘOARA: CSM Reșița. Metalul 
IURT Lugoj, UM Timișoara; la 
ARAD: UNTO Satu Mare. ASA 
Oradea, Armătura Zalău, Rapid 
Arad; la SF. GHEORGHE: Stea
gul Roșu Brașov, Dinamo Bra
șov, CSM Sf. Gheorghe; la O- 
DORHEIUL SECUIESC: Construc
torul Hunedoara, înfrățirea Ora
dea. Lemnarul Odorhei; la TG. 
MUREȘ’ C-unstructorul Tg. Mu
reș, Viitorul Gheorghenl, Mure
șul Tg. Mureș, Comerțul Tg. Mu
reș; la BALȘ: Gloria Pandurii 
Tg. Jiu, CA Lupte Tg. Jiu, TOB 
Balș; la TTRGOVIȘTE: Jiul Pe- 
trila, Hidrotehnica _ Constanța, 
CS Tîrgoviște; 
Electra București. 
Buc-, CSM Craiova, URBIS Bucu
rești (organizează Danubiana); ia 
VASLUI: CS Onești Gh. Gheor- 
ghlu-Dej. Ni col l-n a Iași, Viitorul 
Vaslui; la BUCUREȘTI: Progre
sul Brăila. Rapid București, Vul
can București (organizează Vul
can); la GALAȚI: CS Săteso Il
fov, Vagonul Caracal, Oțelul Că
lărași, Dunărea Galați.

înainte» Începeri! returului, 
Clasamentele celor patru serii se 
prezintă astfel:

(la Voința Ciuj-Napoca. 
Precizia Blaj; la TIMJ- 

CSM Reșița,

Hidrotehnic»
la BUCUREȘTI:

Danubiana

SERIA 1
1. .Steaua Buc.
2. Unio S. Mare
3. Voința Cj.-Nap.
4. ASA Oradea

5-6. CSM Reșița 
Armătura Zalău

7. UM Timișoara
8. Met. IURT Lugoj
9. Rapid Arad

10. Precizia Blaj

FORMATUL
CAM

Fliinc, ultim
Cele mai bune « 

ce la juniori, șase 
atitea de băieți. 
Întâietatea in tun 
Campionatului R 
treceri care au a- 
na <f) ți Ploiești 
campioane ale ti 
duDă dispute inte 
tlllor Electromurei 
la fete si Gloria 
băieți. De mențlo, 
oare foarte bine 
sportivele din Ti 
tromures si Voim 
tlgat Drtmele doi 
schimb. Voința I 
pla campioană a 
acum poziția a 
ment. Asociația 
resteană Gloria 
acum si cu tine 
care au fost de 
buni, clțtlglnd p 
diferență «precis 
O comportare fr 
si Olimpia Buci

RETURULUI DIVE

« » ( a n m
I 7 1 1 «2 31

30
20
28
2»
1»
II

t 1 I 3 37
30
40
40
38
34
36-14

•

1111 
im

4
8
«
ț 
ț

I!1 
» 3 9
• 2 1
» 1 3
I • « u

SERIA

1. Hidrotehnic» 
3. CA Lupte Tg
3. CS Tlrgovlșt»
4. Jiul Petrila

Electra Bucu 
URBTS Bucu 
Danubiana B 
CSM Craiova 
Gloria Pand. 
TOB Baiț

5.
«.
7.
I.
I.

14.

n

SERIA A H-a SERIA
1. Mureșul Tg. M. 9 8 1 0 64 34 1. VuJcan Bucu
2. Dlnamo Brațov 9 7 2 0 73 32 2. Nioollna Iași
J. Item nărui odorhei 9 5 3 1 54 27 3. CS Oneșt! Gb
4. Steagul Roșu Bv. 9 5 1 3 47 25 4. Oțelul Călăr.
5. Const. Hunedoara 9 4 2 9 48 23 9. Dunărea Gai
6. tnifrățlrea Oradea 9 3 2 4 48 28 9. Rapid Bucu:
7. CSM Sf. Gheorghe 9 2 1 8 38 16 7. Progres- Bî
8. Comerțul Tg. M. 9 1 1 6 M 16 1. Viitorul
9. Vllt. Gheorghenl 9 1 3 5 36 ÎS 9. cs sate.».

10. Constr. Tg. Mureș IIH 8 9 19. Vagonul Car

ATLEȚI ÎN CONCUR

O ANUME
(Urmart din pag. 1)

SUFICIENȚA
bilităti a echipei-fanion

POIANA BRAȘOV. 5 (prin te
lefon). Pe stadionul din stațiune, 
în organizarea Comisiei Județene 
de atletism Brașov, a avut loe 
un concurs la care au participat 
șl cîțiva atlet! fruntași. Iată re
zultatele acestora: 500 m: Cris- 
tieana Matei 1:07,5 — record na
tional (v.r. de 1:09.0 îl aparținea 
alergătoarei Ibola KorodL tot la

Poiana Brașov 
m ea a fost 
52.0 s. Disc!
Lengyel 64.08
54,44 m. Floare 
Greutate! Sorir

ULTIMEIE REZUI TAIE DIN EȘALONUL SECUND LA RUGBY
9 Simbătă începe turneul de calificare în Divizia A

nepermisă, in momen- 
care un obiectiv este 
sau In curs de reall- 
mobilizare la cote su-

participării echipelor reprezen
tative la marile competiții in
ternaționale, in cazul de față, 
Campionatul Mondial din Elve
ția.

Eternul derby Steaua — Di
namo a definit cel mal bine 
campionatul : fluctuații foarte 
mari in comportarea jucători
lor. o anumită stare de sufi
ciență, 
tele in 
realizat 
zare, o
perioare numai cind vor unii 
dintre jucători etc., etc., adică 
aceleași racile care au condus 
la contraperformanța de la 
C.M. 1986. în acest meci-defi- 
niție, pină și punctul forte al 
dinamoviștilor — apărarea — 
avansată, agresivă, mobilă altă
dată, a fost totuși depășită de 
adversari, care în acest fel au 
pus în evidență și slăbiciunile 
(cunoscute) ale portarilor dl- 
namoviști.

Pe ansamblu, un plus față 
de ediția anterioară l-am ob
servat în comportarea lui Geor
ge Dogărescu, din ce In ce mai 
util echipei, în special Ia fi
nalizare, revenirea conducăto
rului de joc Mircea Bedivan, 
care poate însemna și o varian
tă pentru echipa națională, 
după cum dătătoare de speran
țe sînt progresele înregistrate 
de tinerii Cristian Zaharla și 
Marius Antonescu.

Aflată în fața posibilei cuce
riri a celui de-al 20-lea titlu 
național. Steaua ți-a aminat 
acest moment, cum se spune, 
cu mina ei. Au existat și con
diții obiective. De pildă, la un 
turneu cu puțin timp Înaintea 
începerii campionatului, toți 
componenții echipei au suferit 
o Jntoxicație alimentară. Dar 
acest moment nu scuză com
portarea în genera] sub posi-

a 
handbalului românesc, pregăti
tă de maestrul emerit ăl spor
tului Radu Voina. Clasarea e- 
chipei Steaua pe locul secund 
in campionat este urmarea su
perficialității manifestate une
ori în joc, ca reflex al modu
lui cum se pregătesc unii ju
cători cu reale calități — Du
mitru Berbece, Marian Mirlcă, 
Marian Dumitru, Adrian Ghi- 
meș, toți componenți ai lotului 
reprezentativ —, dar care con
sideră (nu de puține ori) că 
doar „cartea de vizită* ajunge. 
Mai constant șl mai aproape 
de valoarea reală s-au com
portat „bătrînii* echipei, in 
special Vasile Stingă și Nicolae 
Munte anu, 
insă 
peste 
ca și

Pe treapta a treia a podiu
mului a urcat, din nou, Poli
tehnica Timișoara, pregătită de 
Constantin Jude. Prestația e- 
chipei studențești a purtat am
prenta diferențelor mari de 
valoare intre componenții for
mației, in primul rind Alexan
dru Buligan șl Alexandru F61- 
ker, jucători de bază șl al na
ționalei, dar care (mai ales pri
mul) nu au pus totdeauna u- 
mărul, cu rîvnă, modestie și 
devotament pentru culorile 
«Ib-violete.

în clasament, 
continuare este 
Poate doar H.C. 
Mare (antrenori 
ți Petre Avramescu) s-a situat 
pe o poziție modestă, a patra, 
avînd în vedere lotul ți condi
țiile de care dispune, echipa 
beneficiind de jucători experi
mentați, dintre care 
ză Măricel Voinea
Petran.

în partea de jos 
Constructorul Arad 
mare luptă, menținerea pe pri
ma scenă, în timp ce Relonul

i, acesta din urmă 
cu prea multe răbufniri 

limitele regulamentului, 
antrenorul, de altfel.

Săvinești, cu numai două jocuri 
la egalitate 
retrogradat, 
men tăriile.

Al 28-lea 
mei divizii _ . 
prenta unei anume suficiente, 
situație reflectată direct de 
evoluția In ansamblu a 
handbalului românesc In a- 
ceastă perioadă. în cea
sul al 12-lea, existând ți 
șansa oferită de Campionatul 
Mondial, grupa B, din. Italia 
(februarie 1987) pentru obține
rea dreptului de participare la 
J.O. din 1988, handbaliștii țl 
tehnicienii au datoria să-și 
dea mina, să-și stringă rindu- 
riie, condiții indispensabile 
pentru ca printr-o muncă de 
excepție, responsabilă, să (re)- 
Intre în elita mondială.

ți 19 lnfrtngeri, a 
făcind inutile co-

eampionat al pri- 
a purtat, deci, am-

Duminică 1 Iunie s-au dispu
tat meciurile ultimei etape din 
cadrul Diviziei B — tineret de 
rugby (doar tn> seria I mai 
sint de 1ucat clteva partide). Ia
tă rezultatele primite la F.R.R. 
(unii arbitri contlnulnd să ami
ne. In mod Inadmisibil, predarea 
foilor oficiale).

Seria I: Vulcan — Rapid n 
0—14. ASE n — Grlvița Roșie II 
24—20. Aeronautica Buc. — Glo
ria Buc. 10—49. Steaua n — E- 
nergia Buc. 12—26. în clasament: 
1. Gloria 30 p, 2. Energia 23 etc.

Seria a n-a: Petrochimistul
Pitești — Textila Pucioasa 4—0, 
Chimia Tr. Măgurele — CSU 
Prahova Ploiești 7—0, SN Olteni
ța — Electronutere Craiova 22—3, 
TOB Balș — Tablierul Pitești 36- 
13. în clasament: 1. Petrochimis
tul 63 d. 2. Dunărea Giurgiu 53 
p (un meri mal puțin) etc.

Constructorul 52
3. Chimia fJ p.

p, 2. CFR 50 
etc.

IAMT Oradea

p.

Seria a IV-a:
Transloc Alba lulla 4—8. Petro
lul Arad — ștlir'- “
Bala Mare 7—4. Metalurgistul
Cuglr — Carpati Mîrșa 25—0. In 
clasament: 1. IAMT 52 d. 2. 
taluraistul 50 d etc.

Prima compe 
trai dedicată j 
acest sezon în 
Campionatul R 
elor si școliloi 
trecerea, Drog), 
duminică. De 
gust* din Cap 
start multi dli 
performeri al 
nil din tara r 
urmează să-și 
ra pentru Dri 
pionatelor Moi 
din luna Iulie.

Prima reuni 
sura sînt** 
Dlnd de 
duminică, 
ia e <

tă
oi 

<

Me-

*

Seria a in-a: Portul Constanta 
— Constructorul Constanta 0—4, 
Automobilul Măcin — IT Con
stanta 3—6. CFR Constanta — 
Dacia ICRAL Constanta 24—6, 
Pescărușul Tulcea — Chimia Nă
vodari 3—to. tn clasament; 1.

Seria a V-a: Chimia CFA 
20—7. In 
CFA 
37 p.

Bră- 
cla- 

38 p. î.
3. URA

ila — URA Tecuci 
sament: 1. Chimia 
Automobilul Galați 
Tecuc! 33 u etc.

★
Iată In continuare ți 

mul turneului de calificare 
Divizia A: Stmbătă 7
Constructorul Constanta — Gloria 
București (stadion Tineretului IV 
ora 18): simbătâ 14 Iunie: Chi
mia CFA Brăila cu Invingătoa- 
rea nrlmulul meci citat si lAM— 
Oradea — Petrochimistul Pitești. 
Câștigătoarele din cele două par
tide vor promova In prima divi
zie. ele urmTnd a lua locul Lo
comotivei Pașcani țl Hidroteh
nicii Focsani care In viitoarea 
ediție de campionat vor evolua 
In Divizia B.

progra- 
în Iunie:

DIVI
DE BA!

(U rmart

S-a 
publican de 
categoria B. 
etape:

încheiat Campionatul re- 
tineret Ia handbal, 
Rezultatele ultimei

ordinea In 
cea firească. 
Minaur Baia 
Lascăr Pană

se detașea- 
ți Mircea

a ierarhiei, 
a ratat, la

MASCULIN. 
Telealen - 
26 (20—10). Dacia Pitești — ASA 
Buzău 16—13 (13—4), Hidrotehni
ca Constanta — Arctic Găiești 
30—25 (15—12). IMU Bacău — CSU 
CFR Galați 28—23 (13—7). Trac
torul Brașov — Calculatorul 
IIRUC București 22—16 (12—7),
Moldosln Vaslui — CSM Borzeștl
24— 15 (12—7). Seria ” 
talul Hunedoara — 
Mare 26—14 (11—«). 
— Electromureș Tg.
(12—9).

FEMININ. Seria I: 
ila — Vulturul Ploiești 
Otelul Galați — Trainica Pucioa
sa 24—25. CSM Sf. Gheorghe — 
Precizia Vaslui 38—17 (20—7), CFR 
Craiova — TT București 19—19, 
Textila Buhușl — Progresul 
București 15—12 (9—8). Seria a
II-a: Constructorul Timișoara — 
Textila Sebeș 34—21 (15—14), Glo
ria Bistrița — Metalica Oradea
25— 20 (13—6). (Corespondenți; I.
VIeru. O. RMteann. N. Feteanu, 
C. Cretu, St. Nace, V. Fuchs, 
I. Vlad. S. Nenltă, I. Toma, C. 
Gruia. V. Popovlcl, N. Costin, 
I- Brlotă. BL Florea. Gh. Arse- 
nle).

Seria I: Petrolul 
Celuloza Brăila 32— 

Dacia Pitești

a n-a: Me- 
Unlo Satu 
CSM Resits 

Mures 22—17

Chimia Bră-
31—23.

Stefan 15. V 
Urogdi 9. 3v 
Borș 9 ți G 
lnța, respect 
daru 2, Prăz 
doveanu 13, 
bitri : I. OU 
tinescu.

CLASAME 
tea Cluj-Nai 
București 72 
rești 70 p. 4 
rești 68 p. J* 
mișoara 5ism 
București &

Programul- 
P>d, de la ' 
Timișoara — 
rești (în med 
2—4), Progress 
„U- Cluj-Nap 
(4—2).

SF 
LA

T’M
Centrul 

rul“. de ț 
sportiv se. 
Timișoara 
selecții la 
copil născ 
1970—7L , 
vor avea 
9. 10 și 11 
vil sporii’ 
lectH voi 
cazare, m 
re In mun 
ra. Cei ir 
relații la 
(prefix j I



JUNIORI ȘI-AII RESEMNAT
NETE EA POPICE

tyâ in (dminonatiiî seniorilor
î PODÎ- 
1 șl tot 
lisputat 
aJ a) 
i, tn»
Cîmpi- 
rile de 
revenit, 
forma- 
ireș — 
1 — I» 
i junî- 
nportaf 

<Eiec- 
su ciș- 
i. în 
multl- ocupai 
clasa- 
bucu- 

marcat 
iDieari 
ei mai 

cu o 
Minete. 

avui 
uJ «e-

cund. eu un punctaj mare față 
de ocunant» locului trei.

CLASAMENTELE — junioare: 
1. Electromuret Tg. Mureș 4773 p 
d ln nrima manșă 2393 — Marla 
Sonterean (cu cele mal mari re
zultate. 426 si 419), Hona Simon. 
Aurora Borea. Melinda Demeter 
Maria Tarta. Marla Boca și Ana- 
maria Komes — antrenor S. Se
res. 2. Voința Tg. Mures 4S56. 3. 
Ranîd București 4603 4. Voința
București 457». 5. U.T. Arad 4536. 
8. OMmnla București 4506. Juni
ori: 1. Gloria București IMS 
(4975) — M. Andrei (a punctat 
29» st 870). Gh. Marinescu. M. 
VasH. A. Negotel, L. Ghită. M. 
Dulean. A. Cristian — antrenor 
c. CrJstea. X Olimnia București 
982#. 3. Electromures Tg. Mureș 
9621. 4. Unic Satu Mare 9420. 5. 
Metalul Roman 9400. 6. Olimpia
Reșița 9312

„rldSinueniclc adevărului"

Finalul Diviziei D

DIILIIIl JIUL
Nf ANGAJAM SA CONTRIBUIM LA ÎNDEPLINIREA TUTUROR OBIFCTIVEIOR

IN CENTRUL ATENJIEI
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43
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40
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★
Echipele feminine si masculine 

care activează in Divizia A se 
vor intim) mtlne Tn cadrul etapei 
a lȘ-a a eomnetltlei. ultima din 
confruntările tn serii. Primele 
patru clasate in serii după aceas
tă etapă 1st vor disputa titlurile 
de campioane ale tării, turneele 
finale vor avea loe in zilele de 
11—13 Iunie la Ploiești — echipe
le masculine si la Cimpina — 
formațiile feminine. Printre fi
naliste vor fi. indtferent de re
zultatele ultimei etape: Gloria
București. Laromet București. 
Voința Tg. Mureș. Hidromecanica 
Brașov — la femei. Gloria Bucu
rești. C.F.R. Constanța, Aurul 
Bala Mare si Blectromures Tg. 
Mures — la bărbați. Nu mal 
pot evita retrogradarea Voința 
Constanta. Olimpia București. 
Voința Craiova (f) si Laromet 
București (m).

I
I
I 
I
I
I
I
I
I

a) clubului
Ecourile marii

Steaua, setul secției ic lotbol

34
3029
M

50 SI
31
11
13
30
13

46 ECHIPELE L.I.A. TIMIȘ I
Șl DANlffilliS GALAțl I

Învingătoare
■ 400 

in 
escu- 
Imon 
i m; 
59 m.

In etapa de karting
I

cen
ți in 
a fi 
B oc

in
ii 9Î
Au- 

il la 
buni 
uve- 
cînd 
latu- 
Zam- 
rtorl.

Timp de trei zile, pe karto- 
dromul din Galati s-a desfășu
rat etapa a doua a campiona
tului republican de viteză pe 
circuit șl de anduranță. Din 
nou, număr mare de coacu- 
renți ; 165, aparținind a nu mal 
puțin de 28 secții ale duhuri
lor și asociațiilor din țară. Pri
mii dasați : CIRCUIT — — 
TEZA — d. kadet — 
(I.P.A. Sibiu) ; <A. 50 
M. Natanai] fl.PĂ.) ;

I
I

I

____ performanțe 
obținute de Steaua — ciștiga- 
rea Cupei Campionilor Euro
peni la fotbal — ie fae încă 
auzite pretutindeni tn lume. Fe 
adresa clubului vin zilnic zed 
de scrisori de felicitare de pe 
întreg globul. Dorind să răs
pundem numeroaselor întrebări 
ale cititorilor, ne-am adresat 
tovarășului Ion Alexandrescu, 
vicepreședinte al clubului 
Steaua, șeful secției de fotbal, 
pentru a afla ultimele noutăți 
din tabăra laureaților europeni.

— Telegrame, scrisori, ziare 
de specialitate din țară și de 
peste hotare continuă aă ao- 
sească zi de zi pe adresa clu
bului — ne-a spus interlocuto
rul nostru. Zed, sute de plicuri 
sint desfăcute in fiecare dimi
neață. Toată corespondența cu
prinde felicitări pentru marea 
izbindă de la Sevilla, dar 
mai ales pentru onoarea ce 
ne-a fost făcută de a fl 
primiți de președintele Româ
niei socialiste, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, căruia 
fi exprimăm și pe această cale 
calda noastră recunoștință și 
angajamentul ferm de a înfăp
tui cu succes prețioasele sale 
Îndemnuri. De asemenea, H 
asigurăm pe mult stimatul 
șl iubitul nostru conducător 
că și In viitor sporti
vii clubului militar vor mun
ci cu același devotament șl vor 
lupta cu abnegație in marile 
Întreceri internaționale pentru 
creșterea prestigiului scumpd 
noastre patrii. Republica So
cialistă România, pentru creș
terea faime! sportului românesc.

— Cititorii noștri doresc să 
afle datele de disputare ale Su- 
percupei Europei și Cupd In
tercontinentale. Ați fost tncu- 
noștințați asupra acestor date?

— In privința meciului 
Dinamo Kiev, care urmează

cu 
să 

aibă loc la Monaco, organiza
torii nu s-au decis Încă asu
pra datei. în schimb, U.E.F.A. 
ne-a anunțat că meciul din 
cadrul Cupei Intercontinentale 
va avea loc la 8 sau 
cembrie, la Tokio.

— înțelegem, deci, că 
va avea un sezon de 
extrem de solicitant, 
chiar mai greu decit 
primăvară.

— Așa este. Incepind cu cam
pionatul intern și continuind 
cu noua ediție a C.C.E., a cărei 
tragere la sorți va avea loc la 
10 iulie, la Geneva, și Încheind 
cu partida de la Tokio, ca să 
nu mai vorbim și de jocurile e- 
chipei naționale din prelimina
riile C.E., din rindurile căreia fac 
acum parte numeroși Jucători 
de Ia Steaua, programul de 
toamnă este pentru noi extrem 
de Încărcat Este lesne de Ima
ginat cit de solicitați vor fi 
componențll formației noastre. 
Ne-am creat an frumos presti
giu pe plan european si stn- 
tem deciși să nl-1 apărăm. în 
același timp, vrem să contri
buim susținut la o dt mai 
bună comportare a echipei na
ționale ln atingerea obiectivu
lui major, acela de a se cali
fica la turneul final al C.E., 
care se va disputa ln 1988, tn 
R.F. Germania.

— După încheierea actualului 
sezon competlflonal Intern, care 
ar fl, tn general, programul e- 
eMpet?

— Jucători! vor Intra !ntr-o 
binemeritată vacanță, care va 
dura plnă la 14 iulie, dată Ia 
care vor relua antrenamentele, 
în aceeași zi, Jucători! selecțlo- 
nabfH se vor alătura lotului 
reprezentativ, pentru a oferi

14 de-

Steaua 
toamnă 

poate 
cel de

Si întrecerea celor 54 divizio
nare B se apropie de sfirsit. In 
acest eșalon mal slnt de dispu
tat patru etape, care. desigur, 
trebuie să dea un răspuns celor 
două înrebări- Cine va promo
va) Ce echipe vor activa, din 
toamnă, tn Divizia CT

Pentru a avea o imagine cla
ră a pozițiilor de pe care abor
dează fiecare echipă finalul cam
pionatului vă prezentăm 
mentele adevărului' 
serii

celor
,ela șa

trei
T

«fS- 
nc-- 

ț. '

!f)

14.
> «,
Vo-
Zl- 

lol- 
Ar- 
an-

Ita- 
nța 
cu- 
na-
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DE VI- 
J. Tatu
cmc —

— , d 80
— L. Ștefan (Metalul Tg. Se
cuiesc) ; cL 125 cmc — M. Roșea 
(Automobilul Galați) ; cL 250 
cmc — R. Grozea (I.T.B.). E- 
chlpe : 1. L.LA. Timiș 21 p. 
3. I.T. București 21 p, 3. Unirea 
-rteoior București 26 p. AN- 
DURANȚA (rezistență) : L A. 
Tănase-L. Tremurici (Danubius 
Galați) cuplu oare a stabilit un 
nou record ai pistei : In trei 
org a parcurs 178 ture (vechiul 
record, din 1984, era de 177 
ture), 2. C. Rusu-D. Toma (U- 
nirea Tricolor). 1 L Gheor- 
ghe-A. Velica (Chlcutatorul- 
C.M.A.K. București). Echipe : 
1. Danubius Galați, 2. C.M.A.K. 
București, X I.T. București.
• Pe același kartodrom »-« 

disputat o altă competiție re
zervată Începătorilor (ta nu
măr de 47 din Întreaga țară)
— „Cupa Dunării* — ]■
care s-a concurat numai pe 
motoare de 50 cmc. Cîștigători: 
categoria 11—14 ani — C. Je- 
lache (CJ.A.K. I.1LA. Tecuci) ; 
cat. 16—20 ani —, Felida Su
ceau (Netex Bistrița).

I
I
I
I
I
I
I
I
i
I

MARGINALII DUPĂ MECIUL AMICAL
(Urmart dta pag. 1)

gat patru jucători co mare ex
periență internațional*, ce Mo
rarii (de S3 do ori Internațio
nal), Ungureanu (43), Rodnic 
(46) și Klein (48). Doar debu
tantul Bumbescu s-«r fl putut 
simți stingher, dar oi aoad o- 
vea alături șase eolegl do dtd», 
Iar Bumbescu a foot anul cBn- 
tre cei nud bani „tricolori*. în 
prima reorizâ an toot create 
faze spectaculoase, combinații 
reușite, mingea mergind une
ori „ca pe sfoară*. Combinația 
Stoica — PÎțurc* (din mln. 
16), lansarea hd Plțurcâ de că
tre Rednlc, dnd a rezultat po- 
naltyul, colaborarea Plțurcâ — 
Rednic, rfnd nittmul a fost ta 
fața golului (mln. 27), acțiunea 
Pi turcă — Ucfttoș (mln. 30) 
sau faza golului al doilea (cor
ner lung Lăcătuș, ^ap* da pa 
partea opusă Bdodedlri și re
luare spectaculoasă PtțureS) 
slnt doar riteva exemple. Dor 
acel contraatac lSorarn (deg»-

natH
ca

rRAGERE EXCEPȚIONALA

LOTO

Gheorghe ARSENE, eoresp.

răspunzătoare. Îndeosebi In nri- 
ma repriză. Finalizarea a suferit, 
cum se tntlmplă adesea, ta pri
mul rind datorită impreciziei 
ta șut și apoi Indeciziei (din 
U șuturi, doar • au fost pa 
spațiul porții, ded 50 la sută 1). 
Iată de ce, o repriză dominată 
eu autoritate s-a Încheiat doar 
eu două goluri. Slnt aid a- 
prederi Împărtășite ta bună 
măsură șl de antrenorul Mlr- 
eea Lucescu, ea caro am dis
cutat mult pe marginea acestui 
joc.

Dar după pauză ? îl lăsăm 
pe M. Lucescu să spună : JP1- 
nalui de sezon s-a resimțit din 
plin. Aceasta a fost și rați
unea unor schimbări pe care 
te-am făcut, temlndu-mă șl de 
anele accidentări. Vreau să mal 
spun că încheiam sezonul șl 
era normal ea toți jucătorii 
convoca ți să fle folosiți, ea să 
■n mal spun că • echipă na
țională depinde tn mare măsu
ră de forma sportivă șl starea 
de sănătate permanente, ceea 
ee Impun „dubluri" pe posturi, 
mai ales eă ta toamnă vom a- 
▼ea ub program încărcat, tu 
C.K, J.O„ cupele europene șl 
ode 17 etape de campionat. 
Evoluțiile M Bumbeseo șl Bo- 
lodedid au mulțumit pe de
plin. Aportul hri Stoica s-a 
făcut simțit ta jocul Ia mU- 
locui terenului prin acțiunile 
frontale, directe, ea un grad 
mare de periculozitate. După 
cum vreau să spun ci lipsa Iui 
Rednle, In repriza secundă, e-a

-

antrenorilor M. Lucescu și A. 
Iordănescu posibilitatea să re
alizeze o omogenitate dt mai 
bună.

— In legătură eu lărgirea lo- 
tulni de jucători al Stelei, ce 
Intenționați 7

— Este o preocupare mai ve
che a noastră. Am 
performanțe cu un 
de jucători 16 la 
rem In vedere 
unor jucători, dar sin tem Încă, 
să-l zicem așa. In etapa de... 
studiu. Venim de pe poziții 
ctștigate șl ele trebuie apăra
te. Astăzi, toată lumea așteap
tă de la Steaua noi performan
țe șl pentru a le obține tre
buie să muncim la fel de mult, 
avînd la dispoziție șl un efec
tiv de jucători valoroși.

înainte de a încheia, aș dori 
ea să exprim din partea Con- 
ifliulul de conducere a! Clu
bului sportiv al Armatei, Stea
ua, tehnicienilor și Jucătorilor 
echipei de fotbal calde mulțu
miri tuturor cluburilor, asocia
țiilor, Întreprinderilor șt insti
tuțiilor, unităților militare, sus
ținătorilor. tuturor acelora, care 
au fost alături de noi, pentru 
felicitările 
cuceririi 
Europeni.

atins marile 
lot restrîns 
număr. A- 

transferarea

adresate ea ocazia 
Cupei Campionilor

Gheorghe NERTEA

CU NORVEGIA
simțit, el fiind autorul unor 
dese și rapide Incursiuni pe tot 
frontul defensiv advers. Nleo- 
loe ș| Movilă, atfl citau jucat, 
au jucat bine, șl am fost Im
presionat do angajamentul Iul 
PițurcĂ. Iată de ee m-a ne
mulțumit reacția unora dintre 
spectatori la adresa unor jucă
tor! eare ne-an reprezentat eu 
succes de atitea ori ln meciu
rile internaționale. Echipa na
țională este șl trebuie să fle o 
familie, Indiferent de aparte
nența de club, indiferent de 
simpatiile unora sau altora din
tre spectatori. Fotbalul româ
nesc a ajuns Ia un bun nivel 
de reprezentare pe plan inter
național șl asta se datorează e- 
ehlpelor de dub fruntașe și 
reprezentativei naționale*.

Du, jocul după pauză a co
bori! ea valoare și explicațiile 
slnt cunoscute. Conducerea teh
nică a echipei și federația vor 
trage concluziile de rigoare (e 
timp suficient), dar programul 
de toamnă trebuie pregătit te
meinic, vin medurile ofldale 
din preliminariile CJL șt J.O„ 
etnd se cere să prezentăm cea 
■tal bună echipă, de o reală 
valoare InteraaflonalL Presti
gioasa victorie de la Timișoa
ra, tn fața excelentei formații 
a Uniunii Sovietice, și acest 
med eu Norvegia să se consti
tuie in reale șl puternice punc
te de plecare pentru viitoarele 
confruntări șl eare să se sol
deze eu rezultatele pe care le 
așteaptă iubitorii fotbalului.

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
a 808 JH ; eat. J1 1.873,38 
lei : eat. K : 11 • 30# ld; 
L ; 500.58 a 99 lei.

FAZA a m-a : — cat.
T variante 25% a 17.30# lei;----
N : 3 variante 100% a 18.584 lei In 
cadrul cărora o excursie de un 
loe in R.D. Germană șt diferența 
In numerar și 9 variante 35% a 
4.846 lei: cat. O : 0,25 a 0.530 lei; 
eat. P: 42.23 a 1.860 lei; cat. R: 
107.25 a 736 lei; cat. s : 406,75 a 
300 lei; eat. T: 7.080.75 a 40 lei; 
eat. U : 473 a 100 lei; eat. V 2 
4.436.39 a 40 lei.

Autoturismele „Dacia 1300* de 
la categoria L faza L aa reve-

a M 
cat.

M : 
cat.

Seria
1. Otelul Galați
2. Politehnica Iași
3. F.C. Constanța
4. C.F.R. Pașcani
5. Steaua Mtzil

Dun. C.S.U. Galati 
F.C. Prog. Brăila 
C.S.M. Suceava 
Ceahl. P Neamț 
Prahova CSU PI.

4-17 
+ 8 
+ 3 
+ 2 
+ 3 
+ î0

3
— 1 
— 1 
— 1 
— 2
— 3
— 3
— 3
— 3
— > 
—13

(+52) 
(+11) 
(+14) 
(+ 0) 
(+ 5) 
r 

(—

•) 
m
4)
4)
5»
«1 

. 5)
(- 31 
(-1») 
(- •n 
(—12) 
(—13) 
(-411

0.
7.
8. 
I.

10.
11. C.S. Botoșani 
13. Metalul Plopeni
13. Olimpia Rm. Sărat
14. FCM Delta Tulcea
15. Aripile Bacău 
10. Dunărea călărași
17. Chimia Fălticeni
18. Mln. Vatra Dornei

’> Intre paranteze — golaverajul
După cum se vede. Otelul Ga

lati s-a distantat decisiv «1 acum 
se pregătește pentru debutul pa 
prima scenă fotbalistică a tării. 
In schimb. In zona .nisipurilor 
mișcătoare* doar Minerul Vatra 
Dornei nu mal poate pasa locul 
ce 11 deține altei formații. Cele
lalte sase echipe, despărțite de 
unul sau două puncte, dar si 
de golaveraj, pot face .rocade* 
Intre ele si. deci, unele să-si 
păstreze

1. Fl.
X 
a
4.
9.
a. 
?.
L
I.

18.
II.
IX
13.

14-15.

(+

■ si, deci, unele 
locul In divizia aeeundă.

Seria a n-a 
Aut. Moreni 
TirgovișteCS _ .

Frog. Vulcan B. 
ICIM Brașov 
AS Drob. Tr. S. 
Camatl Mîrșa 
Electron. Craiova 
Chimica Ttrnăvenl 
Gaz Metan Med. 
Tractorul Bv. 
Automatica Buc. 
Mee. F. St, Buc. 
So. Mune. Slatina 
Avtntul Heghln 
IMASA Sf. Glie. 
Șoimii Î.P.A. 
Muscelul C-Iung. 
ICSIM Buc. 
această primăvară

— 1
— î
— 2
— 1
— 3
— 3
— 4
— 4
— 9

(+1») 
(+3) 
(+ 7) 
(— 1> 
(—101 
( 0) (- t> 
(—18) 
(—10) 
(— 8) 
(—10) 
(-36)

Flacăra

19.
17.
18.

Iu
Automecanica Moreni a evoluat 
constant bine, arăttnd o 
pregătire fizică si. ta consecință, 
are toate sansele să termine În
trecerea pe locul tntfi. Totuși. 
C.S. Tirgoviște nu a renunțat ta 
gtndul de a reveni tn „A* șl de 
aceea va aborda fiecare med cu 
dorința de a termina Învingă
toare.

Si in această serie o echipă — 
I.C.S.I.M. — nu mal poate evita 
retrogradarea. Pentru celelalte 
trei locuri, care duc in eșalonul 
eu nr. 3. candidează opt forma
ții. denartalate si aid de unul 
sau două puncte si. bineînțeles, 
de golaveraj.

Seria a m-a
1. Jiul i Petroșani 
X FC Maram. Bdd.
X Gloria Bistrița 
X C.S. U.T. Arad 
X Olimpia satu Mare 9 
9. C.SJd. Reșița

7-9. CJ.L. Sighet 
Aurul Brad

9. Armătura Zalău 
19-11. Minerul Cavnle 

Strungul Arad 
Mec. Orăștle 
Metalul Bocșa 
Mureșul Deva 
C.F.R. Timișoara 
Unirea Alba Iulla 
Înfrățirea Oradea 
Minerul Lupenl

bună

+14 (+39) 
+12 (+31) 
+ 9 (+38) 
+ 4 (+ 9)
— î
— î
— i
— 1 
— 2
— 2 
— 2
— 2
— 2
— 3
— I
— 8 
—10

(+14) 
(+ »» 
(- n 
(~ » 
<—1«1 
( O» 
( •) 
(- m 
(—13) 
(—15) 
t- 5) (—15) 
(-11) 
(—381

IX
13.
14. 
ÎS.
19.
17.
IX

Pasionantul duel dintre Jlvl si 
F.C. Maramureș continuă st este 
posibil ca el să se prelungească 
ptnă in finalul campionatului. 
Desigur că este foarte greu de 
dat un pronostic In ceea ce pri
vește echipa care va promova, 
deoarece ambele formații mai au 
de susținut citeva examene difi
cile.

Două formații. înfrățirea Ora
dea si Minerul Lupenl. eu mare 
greutate mai pot reface terenul 
pierdut acum si. deci, din toam
nă vor activa Intr-un eșalon in
ferior. Alte sase echipe, de ta 
locul 11 oină la 16. au emoții tn 
privința activității din toamnă.

nit participantilor Maria Bleu 
din Bîlteni. Județul Gorj sl 
Gheorghe Davidoiu din Buzău.

a '>-io( xej, cat. a 
riante a 4.759 Iei; ca 
variante a 2.236 lei; < 
variante a 587 lei; ca 
variante a 263 lei; cat. 
variante a 100 lei.

Report la categoria 
lei.
• Tragerea obișnuită

azi. vineri 0 iunie, va avea loe 
in București, in sala clubului 
din str. Doamnei nr. X la an 
13.50. 1

L 4: 41.50
at. I: 158 . «; 362,73
X: X883.75
1: 420.862

LOTO d«



Azi și mîine, la Ștrandul Tineretului Z23EZZS
ROMANIA R.D. GERMANA

LA SĂRITURI (juniori)
Primul concurs de sărituri 

în apă al sezonului în aer li
ber se desfășoară azi și mîine. 
la Ștrandul Tineretului din Ca
pitală, avîndu-i competitori pe 
cei mai buni juniori ai R.D. 
Germane și României. Pentru 
cele două selecționate, între
cerile constituie primul test (în 
bazin descoperit) al pregătiri
lor efectuate în vederea com-

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
HAVANA, 5 (Agerpres). — In 

runda a 10-a a turneului femi
nin de la Havana. Ioseliani a 
cîștigat la Marisela Palao. Brust- 
man a învins-o pe Carvajal. Ma- 
kai a obtinut victoria în partida 
cu Valdes, iar Dana Nuțu a în
trerupt. cu avantajul calității, la 
Ludmila Zaiteva. In clasament 
conduce Nana Ioseliani (U.R.S.S.), 
cu 8.5 p, urmată de Dana Nuțu 
(România) — 7 p (1), Makal 
(Ungaria) — 6,5 p, Brustman 
(Polonia) — 6 p etc.

în turneul masculin, se men
ține lider marele maestru argen
tinian Carlos Palermo — cu 8.3 
p. urmat de peruanul Granda — 
8 p. Bonsch (RDG) — 7,5 p etc. 
în runda a 12-a, Bonsch a cîști
gat la Bărbulescu. Vladimirov 
Sunye. Rodriguez la Kirov, 
timp ce Palermo a remizat 
Einhorn.

BELGRAD. 5 (Agerpres). 
După 7 runde, în turneul de 
Bugojno. conduce Spasski — 
4 p. urmat de Karpov, Miles

petițiilor internaționale oficiale 
din acest an, in primul rind 
Campionatele Europene.

Din lotul țârii noastre 
parte : Vladia Dicu, S. Fredel, 8. “ - — - - _ 
(CSS 
Popa 
(CSM Sibiu), 
(Die. : ‘ " ...
Voicu (Progresul) și Georgeta 
Antohie (CSȘ Triumf). Antre
nori : Viorica Kelemen, D. Po- 
poaie și Melania Treistaru.

Programul concursului 
ora 10 
16 
ora 10 
16

fac

Baca, C. Bichiș, B. Cibu 
Sibiu), Daniela Popa, P. 
(Crișul), Cristina 
" j, Daniela 

ind. 37 București), Ioana

Lupa 
Lovi

AZI, 
trambulină fete, ora 

platformă băieți ; MÎINE, 
trambulină băieți, ora 

platformă fete.

TURNEUL PE TENIS
DE LA ROLAND-GARROS

Cd doi Învingători al «cmiri- 
nalelor care mat rămăseseră de 
desemnat tn Droba masculină a 
.Internaționalelor- de tenia ale 
Franței, la Roland-Garros, 
suedezul Mikael Pernfors 
francezul Henri Leconte.

la 
ta 
cu

la 
cu 

j - ,v ------ ---------ri
Sokolov, cu cîte 3,5 p și o par
tidă întreruptă fiecare.

sînt 
șl 

Pem- 
fon l-a învins surprinzător pe 
Boris Becker 
6—4. 6—2. 
dispus de 
nokov eu

Așadar. ___ _____ __
a Roland-Garr o s-ului sînt urmă
toarele: Lendl — Kriek, Leconte
— Pernfor» (masculin) și Na
vratilova — Sukova, Evert-Lloyd
— Mandllkova (feminin).

(R.F.G.) cu 2—«, 
8—6. iar Leconte a 
sovieticul Andrei Ces- 
8—3. 8—4. 6—3. 
semifinalele ediției *88

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM a La Varșovia. 

Krystof Krawczyk a sărit 2,29 m 
ta înălțime, iar Stanislaw Jasku- 
la 7.94 m în lungime. Sovieticul 
Mihail Kostin a aruncat greuta
tea la 21,52 m a Praga. Concurs 
feminin pe 10 km: 1. Elena Ro
dionova (U.R.S.S.) 46 01,6, 2. Mo
ria Rosza (Ungaria) 49:05,4 «
Madrid. 100 m: 
(M. Brit.) 10,04!. ______
son (S.U.A.) 10,17; 200 m 
son 20.28: 400 
Brit.) 45.46 ; 800 
Brit.) 1:45,66;
(S.U.A.) 49,84:
(Bulgaria) 8,19

S3 (89—25). Singapore 
zta 70—45 (31—20).

BOX • Venezuelanul Bernardo 
Pinango este noul campion mon
dial (WBA) la cat. cocoș. El a 
dispus la puncte de americanul 
Gaby Canizales.

SA FIE SOCRATES DOAR UN VISĂTOR?
CIUDAD DE MEXICO, 5 (prin 

telefon). După 16 ani, un event 
unic în istoria Mundlalulul. Ceea 
ce nu au reușit Brazilia si R.F. 
Germania izbutește Mexicul gra
tie lui Joao Havelange. Ne-am 
permis să scriem înaintea Mun
dlalulul că doar o surpriză plă
cută ar putea pune capăt unei 
anume oboseli care a cuprins 
fotbalul mondial.

Care ar fi această surpriză? A- 
parent. nimic deosebit, poate cu 
excepția acelui 6—0 din meciul 
U.R.S.S. — Ungaria.

Mexicul *86 este mal puțin a- 
trăgător decît 1970. Sl_ asta 
doar pentru 
nu stat alcL ------ _
seorl foarte puțin populate^ Se
vînd. uneori. __ '
de preț. Jocul de bursă al finan
țelor face ca pesosul să coboare 
puterea de cumpărare. Si. atunci, 
de unde visatele, de F.I.F.A., —* 
bune pline?

Dar să revenim la jocul 
sine. Performanta echipei 
Lobanovskl este deosebit de 
predată.
Franța. ______
miteril acestui reportai, ar 
tea corecta ODinla ziarului 
Universal": «Fotbalul 
de echipa lui Zavarov este un 
bloc mobil, veloce, cu 
sincronizate ale tuturor 
si cu explozii individuale 
de bănuit", sau avancrc 
meciul cu Franța: «Va 
duel între subtilitatea 
un bloc functional care, 
fiorituri inutile, merge < 
poartă".

Dincolo de acest 6—0. 
nevoie de confirmare, 
se îndreaptă spre echipa Dane
marcei. considerată ca fiind pro
tagonista de Dină acum. Danezii 
au redemonstrat un fotbal total, 
de proveniență olandeză, si im
presia a fost atlt de puternică 
îneît comentariile TV 
mal curtad asprimea 
goarea locului.

După această scurtă 
atmosferă să ne oprim

EL MUNDIAL
MEXICO ’86

nu 
faptul că tricolorii 
Tribunele stat de-
bilete cu jumătate

trl-

ta 
Iul
a- 
cuchiar dacă meciul 

nedisputat la ora trans- 
pu- 

___ „El 
practicat

surprizei, pentru că s-a produs 
si o asemenea surpriză. Eroul el 
este Socrates a cărui declarație 
a stlrnit valuri de comentarii. Ce 
spune Socrates? Reproducem tex
tual : .Partidele pe care le dis
pută Mexicul șt Brazilia stat a- 
ranjate. Golul neacordat Spaniei 
contra noastră a fost perfect re
gulamentar! Nu e posibil ca un 
arbitru care conduce la 
Mundial să nu acorde un 
atît de clar. Această decizie
demonstrează că partidele noas
tre șl ale Mexicului sînt aranja
te. pentru ca noi să putem a- 
vansa cit mal mult ta Mundial... 
Dacă noi si mexicanii am fi eli
minat! din prima fază, stadioa
nele s-ar goli. Socrates încheie: 
Dacă e să ciștigăm Mundialul 
mexican, să o facem cu propri
ile noastre forte și nu cu ajuto
rul arbitrilor".

Această luare de poziție a Iul 
Socrates ni se pare marea și 
frumoasa surpriză a Mundlalulul. 
Jucătorul brazilian eheamă la 
sportivitate într-un moment ta 
care fotbalul ta general e ame
nințat de propria sa avalanșă. Si 
Socrates o face risetad. E greu 
de presupus că relațiile sale cu

Tele Santana, cu coechipierii sl 
cu publicul mexican nu vor 
avea de suferit. Acum opt ani. 
ia Buenos Aires, Brazilia a fost 
frustrată prin intermediul acelui 

0—0 al Argentinei ta 
echipei Peru. Acum 
Brazilia tasăsi a fost 
pios de un arbitru

compania 
patru ani 
ajutată co- 

___ ___ ____ ______ spaniol. A 
urmat. In cadrul aceluiași Mun
dial. .ttrgul“ R.F. Germania — 
Austria... Oare nu mal poat» 
fotbalul să se elibereze de a- 
eeastă atmosferă apăsătoare car. 
se abate asupra lull

Socrates refuză să creadă e* 
nu mal există vreo soluție. St 
astfel, această luare de atitudine 
poate — sl trebuie să fie — 
mult decît o utopie cum o 
tlcă gazetarii care au văzut 
tea si atîtea turnee finale.

mal 
crt- 
atl-

loan CHiRIlA

mișcări 
liniilor 

greu

sufragiile

onica la
i f! un
latină si

, fără ta-
direct pc

care are

subliniază 
decît vi

intrare ta
asupra

------------------- PROGRAMUL ZILEI --------
GRUPA C, ia Trapuato: CANADA — UNGARIA 
GRUPA D, la Guadalajara: brazilia — algeria 
GRUPA F, la Monterrey: MAROC — ANGLIA

«. F. GERMANIA - URUGUAY
1-1 (0-1)

de foc*, grupa K, a 
prima tnttlnlre la 

tnfcre R.F. Germania
„Grupa 

programat 
Queretaro, 
șl Uruguay, o nouă secvență a 
meciului general dintre America 
de Sud și Europa. Rezultat final: 
1—1 (0—1), golurile fiind semna
te de Alzamendi (min. 4) care, 
lmterceptînd o pasă prea riabă 
a lui Mathăus, i-a driblat pe 
Briegel șl pe Schumacher și a 
înscris „cu bară*, respectiv 
Allofs fmln. 84), printr-un șut la 
firul ierbii. Jocul a fost frag-

Linford Christie 
Thomas Jeffer- 

Jeffer- 
m: Black (M. 

m: Seb. Coe (M. 
400 mg: Page 
lungime: Clocev
m.

CICLISM A 
(Anglia). Etapa 
«-a Încheiat cu 
Iul Elliott — 3.15:03.

Cursa 
a noua 
victoria

AUTOMOBILISM • Finlandezii 
Kankkunen — Piironen (Peugeot 
205 Turbo 16) au cîștigat Raliul 
AcroDole (Grecia), fiind urmați 
la 1:37 de italienii Blasion — Sl- 
veiro.

FOTBAL • „Cupa R.D.G.* 
revenit Iul Lokomotive Leipzig 
(5—1 cu Union Berlin) « Cupa 
Ligii spaniole, semifinale, meciuri 
tur: Zaragoza — Betis Sevilla 1—2, 
Atletico Madrid — FC Barcelo
na 0—1.

RUGBY • Meci amical la Var
șovia: Polonia — Bulgaria «—0(B—m.

li AS CHET • Campionatul fe
minin al Asiei, la Kuala Lum- 

R.P. Chineză India 150—

VOLEI • In turneu tn Japo
nia. echipa feminin* a U.R.SJS. 
a Jucat la Tokio: 2—1 (—6. I. I, 
tm eu reprezentativa Japoniei.

SPRINTUL FINAL DECIDE.

20

LA

Rubrică

n-a 
de

iar anul vl- 
vor 

Campiona- 
«ală. La com-

PARTICIPARE MASIVA 
CM. DE ATLETISM jUNIORI

Se presupune, desigur. că 
într-o cursă ciclistă desfășu
rată pe distanta de 588 km. 
cum este Bordeaux-Paris, 
aflată acum la a 83-a ediție, 
concurent!! au tot timpul să 
se „desfacă* și să sosească la 
diferente apreciabile unul de 
altul. Dar de data aceasta nu a 
fost așa. La Paris, linia de so
sire a fost trecută aproape ta 
„bloc*, sprintul final fiind 
cel care a stabilit ordinea so
sirii. După ce francezul Loic 
le Flohic a ratat în tentativa 
sa. după o „evadare* de 440 
km, timp de 14 ore. ta care 
s-a aflat singur la conducere, 
el a fost ajuns la kilometrul 
528. ultimii 15 km fiind. în 
fapt, hotărîtori. Fostul cam
pion mondial de fond, ta 1978, 
Gilbert Glaus a cîștigat. la 
finiș, ta 16.31:32, înaintea lui 
Guy Gallopin și Bernard Val- 
let. cronometrat! în același 
timp. După 34 s a urmat un 
alt grup de șapte alergători. 
De notat că le Flohic 
fost clasat între primii 
rutieri !

Considerat ca sportul olim
pic nr. 1, atletismul a fost 
disciplina sportivă care u-a 
avut, totuși. un campionat 
mondial de sine stătător, 
deoarece, pînă în 1980. inclu
siv, s-a considerat, prin re
gulament, că Jocurile Olim
pice sînt, în același timp, și 
Campionate Mondiale. Din 
1983. de la Helsinki, atletis
mul are șl el o astfel de 
competiție mondială care se... 
diversifică. Anul acesta, spre

Laptelul 
(145 km) 
englezu-

Indone-

i

Scoția —
Rasmussen

din cauza

O partidă bună! apreciază agențiile de presă meciul 
Danemarca; înaintașul scoțian Nicholas fi portarul danez 

o demonstrează tn imaginea A.P. AGERPRES

£ fiert ta a£tut,„
exemplu. vor avea loc Cam
pionatele Mondiale pentru ju
niori. la Atena,
Itor. la Indianapolis se 
desfășura primele 
te Mondiale de

petiția din capitala 
16—20 iulie, vor lua 
pare, atlet! din 145 
ceea ce dovedește 
extraordinar pentru 
competiție a speranțelor.

RECORD BASCHETBALISTE

Greciei, 
parte, se 
de țări, 
interesul 

această

Un record al
Jordan (198 tan) ____ _ ___ _______ _______ ______ ____ ___
Boston și Chicago. în care scorul a fost de 135—131 ! Cu acest 
prUed. Jordan a inserts S3 de puncte : 22 de coșuri (din 41 de 
tacercăiri) și 19 aruncări libere (din 23 de încercări).

.^TBC* a înregistrat baschetbalistul Michael 
ta cadrul unei tatîlntri recente dintre echipele

DE TREI ORI ÎNCONJURUL PAMINTULUI I
Navigatorul australian Jon 

Sanders este un mare... soli
tar. Atft de mare tacit el și-a 
propus să facă de trei ort 
înconjurul pămîntulul de unul 
singur. O asemenea Ispravă 
n-a mai realizat încă nimeni 
pînă acum. Sanders are 46 de

ani și-și va efectua lungul 
periplu la bordul ambarcațlel 
„ Parry Endeavour* (lungă de 
14,5 m). Plecarea șl sosirea 
stat fixate în rada Sydneyu- 
lul. Probabil că această triplă 
călătorie se va încheia ta pri
măvara anului 1988.

ECHIPAMENTUL ALB.
Curios, desigur, faptul că formațiile care au cîștigat anul 

acesta cupele europene la fotbal (Steaua București — C.C.E., 
Dinamo Kiev — Cupa Cupelor și Real Madrid — Cupa UEFA) 
au Jucat ta...echipament alb. Ceea ce nu Înseamnă insă că ta 
viitor cel came vor Juca ta echipament alb vor fi automat, șl, 
cîștflgărtxyri I

SOSIRE LA SUTIMI DE SECUNDA

tn completare, parcă, la In
formația de mai sus, lată o 
alta. Pe faimosul traseu auto
mobilistic de la Silverstone 
s-a desfășurat Campionatul 
de Formula 3 al Angliei. 
Cursa a luat sfîrșlt cu victo
ria pilotului brazilian Mauri
zio Sandro Sella care, la vo
lanul unei mașini Ralt VW, a 
realizat o medie orară de

169.27 km. Ei a fost cronome
trat in timp de 21 ;55,43. Cu 
numai șapte sutimi tn urma 

de sosire
a en-

Vă

sa a trecut linia 
mașina .Reynard VW* 
glezulul Andy Wallace, 
datl seama oare cit reprezin
tă aceste șapte sutimi de se
cundă la o viteză de aproape 
170 de kilometri pe oră T

realizată de Romeo VILARA

menitat, ta principal, 
repetatelor intrări tari ale sud- 
americanilor, care au impus de
se intervenții ale arbitrului V. 
Christov (Cehoslovacia). Forma
ția vest-germană a fost handica
pată de absența din teren a lui 
Rummenigge, intrat de-abia ta 
mim. 70, dar nerefăcut ta totali
tate. în orice caz, ambele echipe 
păstrează șanse de calificare. Au 
jucat formațiile, R.F. GERMA
NIA: Schumacher — Berthold,
Fărster, Eder, Briegel — Mathăus 
(Rummenigge, mta. 70), Augen- 
thaler, Magath, Brehme (Lit- 
tbarski, min. 46) — VOller, Allofs; 
URUGUAY: Alvez — Diogo, Ace
vedo, Gutierrez, Batista — Bossio, 
Barrios (Saralegul, min. 56), San- 
rtn — AJzamendi (Ramos, mim. 
•1), Francescoll, da Stiva.

LA

Danemarca 
o 

Di

a Si pentru atacantul 
tian Charlie Nicholas 
și pentru spaniolul Maoeda — 
C.M, ’86 a luat sfîrșlt! în ur
ma ciocnirii cu Klaus Berg- 
green (Scoția 
0—1). Nicholas a suferit 
smulgere de ligamente la 
clorul drept.• Apropo de plecarea lui 

antre- 
Munoz 
pentru

Maceda (accidentat): 
norul spaniol Miguel 
caută soluțiile Ideale 
înlocuire. Prima ar consta tn 
titularizarea Iul Gallego oe 
oostul de libero. Goicoechea 
rămtntnd fundaș central la 
marcat. Dar. la fel de bine.

SCOȚIA - DANEMARCA 
0-1 (0-0)

Tot in cadrul grupei E, dar La 
Nezahualcoyoti, al doilea med 
tare: Scoția —• Danemarca, insu
larii au trebuit să se recunoas
că învinși de reveLația „europe
nelor'' 
cărei 
să-și 
Scor 
golul 
de această forță a naturii 
este Elkjaer-Larsen, *

Agențiile internaționale de pre
să apreciază această partidă ca 
una dintre cele mai frumoase de 
pină acum, ambele echipe fiind 
preocupate mai mult să constru
iască decît să distrugă. Să fie 
oare Danemarca una dintre ma
rile echipe ale acestui Mundial ? 
ta orice caz. reprezentativa da
neză a luat o serioasă opțiune 
pentru calificarea în optimi. 
Arbitrul ungur L. Nemeth a 
avut o misiune plăcută, as ist! nd 
următoarele formule de echipă, 
SCOTIA: Leighton — Gough,
McLeish, Miller, Malpas — Stra
chan* (Bannon, min. 75), Soilness, 
Aitken, Nicol — Nicholas, stur- 
rock (McAvennle, min. 62); DA
NEMARCA: Rasmussen 
Morten Olsen, Nielsen, 
Jesper Olsen (Molby. 
Berg green, Amesen 
mtn.75), Bertelsen — 
Larsen, Laudrup.

PARAGUAY - IRAK 
1-0 (1-0)

B, la Toluca, un 
„locul 3“ (conform 

după Mexjo

1 trecute, Danemarca, ai 
fotbaliști continuă, tată, 

demonstreze progresul, 
final: 1—0 pentru danezi, 
învingătorilor fiind realizat 

*’ care 
în min. 58.

— Busk, 
Lerby — 
min. 80). (Sivebaek.

Elkjaer-

în grupa 
med pentru 
calculelor hîrtiei). 
și Belgia (favorite): Paraguay — 
irak 1—0 (1—0), după un joc
viu, interesant, ta care ambele 
formații au mizat pe cartea ata-^ 
cuiul șl a golului ! Partida s-a 
desfășurat în ușoara notă de do
minare a sud-american-ilor, în
treruptă de acțiuni suple, vârâ
te și inteligente, executate de a- 
siatid. Golul a venit, în min, 
M, oind Romero a lobat balonul 
de La marginea careului de 18 
metri, peste portarul Raad, Ieșit 
„la tatilnire“. Arbitru: E. Picon- 
Ackong (Ins uleie Ma u ric i us) -
Formații; PARAGUAY: Fernan
dez — Torales, Zabala, Delgado, 
Schettina — Romero, Nunez, Ca- 
nete — Ferreira, Cabanas, Men
doza (Guasch, min. 88); IRAK: 
Raad — Khalil, Samir, Nadum, 
Ghanim — Haris (Abdul, min. 
67), Basil (Kacem, min. 81), Na- 
tik, Ali-Husseta — Hussein Said, 
Radi.

cen-
-Del 
unde 
Bul-

pentru trans- 
unde jucăto- 

meciurile din

Goicoechea va putea juca li
bero. ta această situație Ca
macho devenind fundaș 
trai.

e Conducerea hotelului 
Rey Inn* din Toluca, 
stat cazate selecționatele
gariei, Belgiei și Uruguayului, 
a instalat la discoteca-anexă 
un ecran imens 
misii televizate, 
ril oot urmări 
cadrul C.M.

a Portarul vest-german Ha
rald Schumacher intenționea
ză să depășească numărul de 
selecții (103) în echipa națio
nală ale actualului său antre
nor. Franz Beckenbauer: „Do
resc să îmbrac tricoul națio
nalei de 104 ori (Schumacher 
are 69. n.n.). înainte. insă, 
vreau să devin campion al lu
mii."

a 250 de mexicani au fost 
rănit! ta timpul 
care sărbătoreau 
chipei lor asupra 
riei cu 2—1...

ÎNCHIDEREA

J'

fiestel prin 
victoria e- 

celei a Bel-

EDIȚIEI
Ieri, la Puebla, in grupa A : (TALIA — ARGENTINA 1—1 

(1—1), prin golurile marcate de Altobelli (min. 7, din 11 m), res
pectiv Maradona (min. 31). Iar la Leon. în grupa C : FRANȚA — 

(J.R.S.S. 1—1 (0—0), realizatori fiind Rats (min. 54), respectiv L. 
Fernandez (min. 62),


