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NICOLAE CEAUȘESCU

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, vineri, 6 iunie, a avut 
loc ședința Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a examinai 
«APORTUL PRIVIND STA
DIUL REALIZĂRII, LA 31 
MARTIE 1986, A PRINCIPA
LILOR INDICATORI TEHNI- 
C’O-ECONOMICI APROBAȚI 
LA CAPACITĂȚILE DE PRO
DUCȚIE INDUSTRIALE PUSE 
IN FUNCȚIUNE.

Din analiza datelor cuprinse 
in Raport, precum și din infor
mările prezentate in cadrul 
ședinței de conducătorii minis
terelor economice, rezultă că, 
deși in acest domeniu s-au ob
ținut unele progrese in com
parație cu anii precedențl, la 
o seric de obiective nu s-au 
realizat încă parametrii pro
iectați.

Criticind această situație, 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
cerut să se stabilească progra
me de măsuri concrete, pe fie
care minister, care să asigure 
realizarea in cel mai scurt timp 
a tuturor indicatorilor tehnico- 
eeonomici aprobați, a produc
ției planificate la capacitățile 
puse iu funcțiune, la toate o- 
biectivele de investiții. S-a sta
bilit ca guvernul să urmăreas
că, să asigure și să răspundă 
nemijlocit de infăptuirea în 
cele mai bune condiții a aces
tor programe de măsuri — să 
informeze Comitetul Politic 
Executiv in legătură cu modul 
in care au fost soluționate pro
blemele privind incadrarea fie
cărei capacități de producție în 
indicatorii tehnico-economici a- probați.

C.C. AL P.C.R.
In continuare. Comitetul Po

li tio Executiv a dezbătut RA
PORTUL PRIVIND MODUL 
de Îndeplinire a planu
lui COSTURILOR DE PRO
DUCT» IN TRIMESTRUL I 
1988 In industria repu
blicana.

Analiza efectuată a pus in 
evidență faptul că, deși pe an
samblul industriei republicane, 
s-au înregistrat, față de aceeași 
perioadă a anului trecut, în
semnate reduceri Ia costurile 
de producție, acestea prezintă, 
in primul trimestru, o depășire 

■față de prevederile planului.
Comitetul Politic Executiv a 

indicat conducerilor organelor 
economice centrale, ale tuturor 
unităților productive să urmă
rească riguros îndeplinirea pro
gramelor de măsuri stabilite 
pentru reducerea cheltuielilor 
de producție și recuperarea 
restanțelor, prin găsirea și a- 
plicarea de noi soluții tehnice, 
tehnologice și organizatorice, 
înlăturarea și prevenirea pier
derilor, rentabilizarea tuturor 
activităților și produselor, pen
tru realizarea ritmică șl inte
grală a planului, încadrarea in 
consumurile normate, utilizarea 
intensivă șl eficientă a dotări
lor existente, creșterea calită
ții produselor și a mnneii.

La Indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu s-a hotărit 
ca, |n cel mal scurt timp, Con
siliul Central de Control Mun
citoresc al Activității Economi
ce și Sociale, Ministerul Finan
țelor, organele de control fi
nanciar să stabilească și să 
treacă efeetiv la aplicarea de 
măsuri concrete pentru lichida-
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(Continuare in pap. a 4-a)

La invitația tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
Vizita președintelui Republicii Libaneze
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AMIN GEMAYEL
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
vineri după-amiază a sosit la 
București. într-o vizită în țara 
noastră, președintele Republicii 
Libaneze, Amin Gemayel.

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete a avut loc pe aeropor
tul Otopcni, împodobit sărbăto
rește. Pe frontispiciul aerogării 
sc aflau portretele președinților 
Nicolae Ceaușescu si Amin 
Gemayel, încadrate de drapelele 
de stat ale celor două țări.

In intîmpinarea înaltului 
oaspete a venii președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a întâmpinat cu cordialitate, la 
coborîrea din avion, pe pre
ședintele Amin Gemayel. Cei 
doi președinți și-au strîns cu 
căldură miinile.

Numeroși oameni ai muncii 
aflați pe aeroport au făcut 
președinților Nicolae Ceaușescu 
și Amin Gemayel o caldă ma
nifestare de stimă si prețuire. 
Ovaționind pentru prietenia 
româno-libaneză, cei prezenți 
au dai expresie convingerii că 
noul dialog Ia nivel înalt ro- 
mâno-libanez va impulsiona si 
mai mult dezvoltarea relațiilor 
existențe între țările și po
poarele noastre, va contribui la 
promovarea cauzei păcii, înțe
legerii și cooperării in întreaga 
lume.

în aplauzele bucureștcnilor 
aflați pe aeroport, președintele 
Nicolae Ceaușescu si președin
tele Amin Gemayel s-au în
dreptat, apoi. Intr-o mașină es
cortată de motocicli.ști spre 
reședința rezervată înaltului 
oaspete.

La reședință, cei doi șefi de 
stat s-au întreținut intr-o am
biantă cordială, prietenească.

★
în cadrul unei ceremonii care 

a avut loc vineri după- 
amiază, Ia Palatul Consiliului 
de Stat, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a înmînat 
președintelui Republicii Libane
ze, Amin Gemayel. înaltul

Ordin „Steaua Republicii 
Socialiste România** clasa I, cu 
eșarfă.

La rindul său. președintele 
Republicii Libaneze. Amin 
Gemayel, a inminat președintelui 
Nicolae Ceaușescu cea mai 
înaltă distincție a Repu
blicii Libaneze — „Meritul 
Libanez", grad extraordinar, ca 
o expresie a profundei consi
derații fată de personalitatea 
șefului statului român, precum 
si a prieteniei dintre cele două 
țări si nonoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Amin Gemayel 
s-au felicitat reciproc, și-au 
strîns miinile cu căldură.

Solemnitatea a decurs intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

★
La Palatul Consiliului de 

Stat au inceput, vineri
6 iunie, convorbirile ofi
ciale intre președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, si 
președintele Republicii Libaneze, 
Amin Gemayel.

In timpul convorbirilor au 
fost evidențiate bunele relații de 
prietenie și colaborare dintre 
România și Liban, posibilitățile 
existente pentru extinderea si 
diversificarea pe multiple 
planuri a acestor raporturi, in 
interesul si spre binele celor 
două țări și popoare, al cauzei 
păcii, înțelegerii și colaborării 
intre națiuni.

Au fost examinate, de ase
menea, probleme ale situației 
din Orientul Mijlociu,

Convorbirile se desfășoară 
intr-o atmosferă de cordialitate 
si înțelegere reciprocă.

★
Președintele Republicii socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a oferit vineri, la Pa
latul Consiliului de Stat, un 
dineu oficial in onoarea pre
ședintelui Republicii Libaneze, 
Amin Gemayel.

In timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă cordială, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Amin Gemayel 
au rostit toasturi, care au fost 
urmărite cu deosebit interes.

g

i

portul
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XLM — Nr, 11 341 I 4 PAGINI - 50 BANI I

Succesele halterofililor români

la C.M. și C.E. de juniori

PREMISE PENTRU CONTINUAREA

DRUMULUI ASCENDENT

IN ARENA INTERNAȚIONALA
Așa cum se cunoaște, Campio

natele Mondiale și Europene de 
haltere pentru juniori, desfășu
rate săptămlna trecută, la Do
naueschingen (R.F.G.), s-au În
cheiat cu rezultate exoelente 
pentru reprezentanții țării noas
tre, care aiu câștigat 15 medaMl, 
dintre care * de aur. Acest re
marcabil succes promovează hal
terele din România In rindul 
fruntașelor pe plan internațional, 
dovedind progresul Înregistrat în 
ultimii ani de această disciplină 
sportivă din țara noastră.

Firește, aceste performante, 
care se adaugă celor realizate de 
seniori, vin să confirme faptul 
că sportul halterelor de la noi 
șl-a găsit cadența, dispune de 
o metodică de pregătire cores
punzătoare realizării marilor

Andrei Socacl, din nou — I 
pentru a țasea oarăl — pe 
cea mai tnaltd treaptă a po
diumului de premiere de la

Donaueschingen |

performanțe la toate nivelurile, de 
tehnicieni pricepoițl și pasionați 
(atât la federație, cit șl la du
huri) șl de demente bine dotate 
pentru acest aport. Și, cum este 
bine cunoscut faptul că juniorii 
reprezintă schimbul de mtlne, 
cel care au datoria de a conti
nua drumul deschis de Nicu 
Vlad șl ceilalți colegi al săi, in 
cele ce urmează vom Încerca să 
analizăm, succint, prin prisma 
evoluției tinerilor noștri repre
zentanți la CU. șl C.E.. ce pers-

I

La concursul de înot de la Bratislava

9 VICTORII
REZULTATE DE

ROMANEȘTI, 
CERTĂ VALOARE

înotătorii români s-au numă
rat printre protagoniștii Con
cursului internațional de la Bra
tislava, termlnind învingători in 
nouă probe, cu citeva rezultate 
de certă valoare. Cu un succes 
deosebit a concurat Anca Pă- 
trășcolu, cîștlgătoare autoritară 
a probei de 200 m spate. Ea a 
fost cronometrată Intr-un ex
celent timp — 2:11,01 — nou re
cord național, cea mai bună per
formanță mondială a anului. Trei 
victorii a obținut Noeml Lung, 
cu 2:19,00 la 200 mixt, 4:47,46 la 
too mixt șl 4:17,20 la 400 liber. 
Stela Pura a fost dublă învingă
toare — 2:03,09, record național 
la 200 liber și 8:44,05 la 800 li
ber. La 50 liber, Tamara Cos
tache a înotat tn 25,90. Carmen 
Bunaclu s-a impus la 100 spate 
în 1:02,56, Iar J. Bart a sosit 
primul la 400 liber m, cu 3:50,89.

De menționat că șl rezultatele 
înregistrate de Tamara Costache, 
Noeml Lung — la mixt și Car- 

printre cele 
an pe

men Bunaclu sînt 
mal valoroase In acest 
plan Internațional, promițătoare 
fiind șl cele ale Stelei Pura.
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Simbătâ 7 iunie 1986

peoWve se întrevăd halterelor ro
mânești la viitoarele mari com
petiții internaționale șl, tn spe- 
alail. la Jocurile Olimpice.

Cei mal ttnăr reprezentant al 
României (șl dintre toți partlcl- 
panțll la întrecerile de la Donaue
schingen), Aurel Sirbu (15 ani) 
— 52 kg — a concurat foarte
bine, anunțlndu-se ca un ele
ment de mare perspectivă în a- 
ceastă disciplină pe care o prac
tică încă din oopllărie (provine 
din familie de halterofili, tatăl 
șl unchiul său fiind foști prac- 
tlcanți ai sportului celor puter
nici). El s-a evidențiat la „arun
cat", obținlnd medalia de aur la 
C.E., în compania unor adver
sari valoroși șl de vârstă mal 
mare decît el. Pentru stilul 
smuls, el trebuie să lucreze 
mult la perfecționarea tehnicii. 
Chiar dacă în perioada desfășu
răm j.o. A. sirbu va fi în 
vîrstă de numai 17 ani, apredem 
că el poate realiza tn timp pro
gresele necesare, astfel îneît pro-

Ion OCHSENFELD 
Mihai TRANCA

(Continuare in vag 2—3)

Astăzi și mîine, caiac-canoe pe Canalul Bascov

SPORTIVI DIN 8 TARI
Astăzi și miine (dimineața de 

la ora 9, după-amlaza la ora 
15,30) se va disputa, pe Canalul 
Bascov, din apropierea Piteștlu- 
lul, .Regata Pitești" la caiac- 
canoe. Competiția, cu caracter 
international întregește sulta de

între 13 și 15 iunie In județul Sibiu

„RALIUL DUNĂRII DACIA"
perioada 13—15 iunie, Fe-In _

derația A.CJt. organizează în ju
dețul Sibiu cea de a xxi-a e- 
diție a .Raliului Dunării Dacia" 
— competiție Înscrisă In calenda
rul Federației Internaționale a 
Automobilului șl etapă in .Cupa 
Prietenia*.

vorTraseul raliului — la care 
participa sportivi din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. 
Polonia, Ungaria,

D. Germană,
U.R.S.S. și

Turcia — are o lungime de 862 
km, cuprinzind 36 de controale 
orare și 32 probe de clasament.

mine, etapa a 32-a

a Diviziei A de lotbal

LA „REGATA PITEȘTI"
regate premergătoare Campiona
telor Mondiale (găzduite de Ca
nada, la mijlocul lunii august), 
oferind participanților (încă) un 
prilej de verificare a forțelor, în 
contextul unor întreceri „tari“, 
la mare concurență. La Pitești 
și-au anunțat participarea spor
tivi din 8 țări : Bulgaria, R.
Chineză, Cuba, Iugoslavia, Polo
nia, Ungaria, U.RS.S. și bineîn
țeles, România. Se vor disputa 
cele 13 probe clasice de viteză 
(500 și 1 000 m pentru băieți, 
500 m pentru fete), în care re
prezentanții noștri au datoria să 
confirme frumoasele rezultate 
obținute la regata precedentă, 
de la Mechelen (Belgia), cînd au 
obținut trei victorii prin canoiș- 
tdl Aurel Macarencu, Petre Zgur- 
schi și Nichita Șergan, clasîn- 
du-se de trei ori pe locul doi 
și de patru ori pe poziția a treia.

MECIURILE DE PRiM-PLAN,
SPORTUL STUDENȚESC - COR VINUL

Șl CELE DE LA BUZĂU Șl TIMIȘOARA
• Rapidul in fața... contraatacului
• In „Regie", meciul eficacității, __ _____ _
muchie de cuțit** in orașul de pe Bega • La Bacău, localnicii încearcă să scape de „marcajul" 
ploieștean • La Oradea, o întâlnire de un loc in Cupa U.E.F.A. pentru oaspeți • La Buzău, meciul 
in care F.C. Olt încearcă să realizeze măcar jumătate din ce a obținut la Craiova • Brașovenii 
din nou in fața unui examen greu : vine Steaua I • La Cluj-Napoca, un meci decisiv pentru... A.S.A.

argeșean • Craiovenii încearcă reabilitarea in iața suporterilor 
cu golgeterii Hagi ți Petcu in întrecere directă • Partidă „pe 

Ț încearcă să scape de

PROGRAMUL JOCURILOR

g

g

g

CLASAMENTUL

1. STEAUA 30 24 4 2 67-16 52
2. Sp. Stud. 31 17 9 5 72-32 43
3, Dinamo 31 18 6 7 44-25 42
4. Univ. Cv. 31 17 6 8 57-32 40
5. Corvinul 31 16 3 12 80-40 35
6. F.C. Argeș 31 13 7 11 34-36 33
7. WU- Cj.-N. 31 13 4 14 46-46 30
8. Petrolul 31 10 9 12 30-36 29
9. Chimia 31 12 4 15 36-49 28

10. Rapid 31 12 4 15 38-56 28
11. FCM Brașov 31 10 7 14 27-53 27
12. „Poli* Tim. 31 11 4 16 45-51 26
13. S.C. Bacău 31 12 2 17 38-48 26
14. Gloria 30 10 6 14 44-55 26
15. Victoria 31 8 9 14 32-45 25
16. F.C. Olt 30 9 6 15 31-47 24
17. AS A Tff. M. 30 9 5 16 25-43 23
18. F.C. Bihor 31 5 7 19 26-62 17

București

Craiova : 
București

Timișoara : 
Bacău :
Oradea :
Buzău : 
Brașov : 
Cluj-Napoca

Toate partidele vor Începe

RAPID - F.C ARGEȘ
(Stadionul Giulețti)

UNIVERSITATEA - CHIMIA 
SPORTUL STUD. - CORVINUL 

(Stadionul Sportul Studențesc)
„POLI"
SPORT CLUB
F.C. BIHOR
GLORIA
F.C.M.
„U"

la

- VICTORIA
- PETROLUL
- DINAMO
- F.C. OLT
- STEAUA
- A.S.A. TG. MUREȘ 
ora 18.



După Campionatele Mondiale de popice (III) JUNIORII LA PORȚILE AFIRMĂRII BC mîine |i

...UNII MARI CAMPIONI UITA DE UNDE AU PLECAT încheiere de stagiune la volei ULTIMUL
In ultimele două decenii, școa

la româueaecă de popice a cres
cut, In flux continuu, sportivi 
<le prima mărime — Elena Tran
dafir, cornelia petrușcă-Moldo- 
veanu, E3ena Andreescu, petre 
Purge. Iosif Tlsmjnar, iuliu 
Bice și alte jucătoare și jucători, 
care — mențtatadu-se ani la 
rind ta grupul de elită ai per
formerilor Internaționali — au 
devenit multipli laureațl al Cam
pionatelor Mondiale. Marile suc
cese repurtate de acești sportivi 
au tost posibile datorită atlt ta
lentului slrgulnțel, disciplinei, 
autodepășlrii cit șl ca urinare 
a condițiilor deosebite de pre
gătire pute la dispoziția popi
cari’» r porniți pe drumul con
sacrării.

Cu atlt mal bizare apar. in 
acest context, cele dteva acte 
de indisciplină produse ta ulti
ma vreme ia loturile reprezenta
tive tattmplări care au diminuat, 
evident, potențialul echipelor 
naționale la recentele Campiona
te Mondiale de la Mtlnehen, pen
tru că, din păcate, in discuție au 
Intrat „vtrfuri” ale sportului de 
popice. Bunăoară, fostul dublu 
campion mondial la ediția ante
rioară de la Ljubljana, IttHu Bi
ce, a început să condiționeze 
participarea la programele de 
pregătire. El a oretlns să se an
treneze după .strategia” Iul, ne- 
gind adesea competența tehnicie
nilor și a unor membri al bi
roului federal Neflind la prima 
abatere de acest fel, Bice... a ră
mas acasă, rattnd startul unui

★
Ocupindu-ne intr-un serial de trei articole de 

evoluția echipei reprezentative la actualele Cam
pionate Mondiale de popice se impun, firește, ette- 
va concluzii. Astfel, specialiștii noștri prezențl pe 
arena „Rudy Sedlmayer” dta Mtinchen au fost 
de părere. In unanimitate, că recentele „mondiale” 
s-au situat la cea mal înaltă cotă valorică. In 
acest context, cu excepția sportivilor Iosif Tismă- 
nar. dublu medaliat — ’88 (aur — la perechi, cu 
Stelian Boarlu șl bronz — la Individual) șl a mal 

tinerilor colegi Marian Andrei și Ibolya Mathe 
(principala realizatoare in proba pe echipe), cla
sați pe locul 7 șt, respectiv, 10 ta Ierarhia mon
dială, ceilalți popicari nu s-au ridicat la înălțimea 
așteptărilor, datorită — după părerea noastră — 
următoarelor deficiențe: 1) tatr-o serie de cazuri, 
selecția s-a făcut ta conformitate cu ștacheta va
lorică, dar tn altele — după criterii subiective; 
2) planurile de Instruire nu au conținut toate nou
tățile apărute tn sfera internațională; 3) eel patru 
antrenori de Iot au fost adesea Inconsecvențl tn

campionat unde — cunoscindu-I 
valoarea și puterea de luptă — 
ar fi putut să-și apere cu brio 
cele două titluri mondiale. Du
pă excluderea din țot, am dis
cutat mult cu Iuliu Bice șl 
ne-am dat seama că a tras Învă
țămintele de rigoare pentru a 
nu mal cădea intr-o asemenea 
greșeală.

Un alt popicar eu .vechi sta
re” în echipa națională, Gheor- 
ghe Silvestru, se supără peste 
noapte (de oe 7 !, pe cine t 1) 
ti plea :ă din lot fără să anun
țe pe nimeni, motlvind apoi că 
știe d mal bine decit specialiș
tii federației să-șl alcătuiască 
programul de pregătire. La fel, 
considertnd J-se senatori de drept, 
nie Hosu șl Elena Andreescu au 
făcut antrenamente mal mult 
după bunul plac, jucătoarea de 
la Voința București totirzllnd u- 
neori chiar de la program. De 
asemenea, alțl doi component! 
de bază ai echipelor reprezen
tative au manifestat ta ultima 
vreme acte de taglmfare, Vasla 
Donos refuztad asistența tehni
că Ir proba de perechi și «... 
capotat din no” (875 la echipe șl 
358 p.d. la dublu), iar Elena Pa
nă a părăsit lotul pentru a-șl 
rezolva unele probleme perso
nale, obțtatad la MOnchen rezul
tate sul angajamentele luate (417 
și 4*9). Comportarea necorespun
zătoare a ambilor nu le-a per
mis să se califice ta turneele fi
nale.

Cu sportivii amintiți s-a folo
sit. de flecare dată, metoda con-

★

vlngeril, făcindu-se demersurile 
necesare c. el să respecte pla
nurile stabilite și aprobate de 
conducerea federației. Din feri
cire, n-au mai apărut șl alte 
„cazuri”, dar, se pare că Gheor- 
ghe Silvestru, Uie Hosu și Vaaia 
Donos au priceput prea tlrziu 
că nu po‘ să se Instruiască doar 
după propr.a experință, el plă
tind destul de scump la actua
lele „mondiale” lipsa de seriozi
tate ta antrenamente.

Fără doar și poate, aceste „acci
dente" nu ar fi fost posibile da
că cel vizați ar fi tatîmpinat 
din partea antrenorilor Iile Bă- 
iaș, Ludovic Martina șl Constan
tin Neguțoiu o atitudine mai in
transigentă. fără concesii deter
minate de amenințările („chiar 
dacă nu-mi dai voie, eu tot plec 
acasă”; „ori este cu mine, ori 
mă las de lot” etc.) sportivilor 
cu manifestări crase de vede
tism. Este adevărat, popicarii 
menționați (ți alții) au făcut 
mult pentru sportul popicelor. 
Dar, ca un revers al medaliei, 
șl sportul a făcut mult, poate 
totul, pentru ca ei ai devină 
multipli campioni. Șl, paradoxal, 
aceștia răspund condițiilor deo
sebite de viață șl de muncă ce 
le-au fost create, cu ifose șl 
pretenții nejustificate. Prin ur
mare, se pare că au uitat de 
unde au plecat șl mal ales că 
unor adevărați campioni nimic 
nu le stă mal bine decit seriozi
tatea, care InseammS conștiincio
zitate. disciplină și muncă fără 
menajamente

★
aplicarea programelor stabilite, manifestind, nu o 
dată, lipsă de autoritate; 4) insuficienta preocupare 
a antrenorilor de club pentru formarea unor ele
mente tinere și talentate, capabile să înlocuiască 
„vîrfurile” loțurilot reprezentative care, din cauza 
viratei, nu mal pot face rată solicitărilor; 5) igno
rarea de către unii sportiv* a mijloacelor de re
facere șl recuperare; 6) neglijarea asigurării unor 
condiții corespunzătoare de lucru tn ultima etapă 
a preparatlvelor; 7) absența, tn unele perioade, a 
unui climat propice de muncă șl de colegialitate 
tn rtadurUe selecțlonabîlilor și antrenorilor.

Bste posibil ca la o analiză temeinică, obiectivă 
a comportării popicarilor la cea de a 18-a ediție 
a CJd. să mal apară șl alte carențe. Important este 
să se la măsurile cuvenite și să fie duse pînă la 
capăt, deoarece sportul popicelor dispune de re
surse pentru c mal bună reprezentare ta arena 
taternațlor alâ.

Troian IOANIȚESCU

Turneul linal al Diviziei A de baschet (I)

FAVORITELE ÎNVINGĂTOARE ÎN SERIE
.Conturile” fiind încheiate, cea 

de a treia zi a turneului final 
al campionatului național de 
baschet feminin a avut o des
fășurare liniștită, eu Învingători 
clari și scontați ta primele două 
partide si cu un meci mal a- 
nlmat Intre virtuala campioană, 
am numlt-o pe Universitatea 
Cluj-Napoca șl Olimpia Bucu
rești. A fost o întîlnire a orgo
liilor. dar între Intenție șl re-

AZI Șl MiINE, 

ÎN SALA RAPID
Meciurile de baschet de azi șl 

mîlne din sala Rapid, din cadrul 
Campionatelor Naționale, se vor 
disputa după următorul pro
gram :

81MB ATA, de la ora 12: Aca
demia Militară — Universitatea 
Cluj-Napoca (m). Politehnica Ti
mișoara — Progresul București 
(fl. Dinamo București — Dina
mo Oradea (m). Politehnica 
București — Universitatea Cluj- 
Napoca O. Olimpia București — 
Voința București (f). Steaua — 
Rapid (m);

DUMINICA, de la ora I: Aca
demia Militară — „U“ (m). Voința 
— .U“ (f). Dlnamo București — 
Dinamo Oradea (m). Olimpia — 
Poli Timișoara (fi. Steaua — 
Rapid (m), Progresul — Poli. 
Buc. (f).

alizare s-a Interpus... căldura 
sufocantă din sală.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 78—«1 
(39—27). Au marcat : Roșianu 
8. Zldaru 9. Făgărășanu *. Io- 
nescu 10. Jiga 8, Prăzaru-Mathe 
14. Netolltchl 8, Moldoveanu 13 
și Codrlan 4 pentru învingătoa
re, respectiv Neueatz 8, Grădi
nara 11. Bodea Zl. Blîndul 8, 
Jltara Z. Stamln 11. Arbitri : 
L Antonescu șl L Cernat.

VOINȚA BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 93—53 
(51—22). Au înscris: Ștefan 15, 
Vasile 3. Gera 8, Mușat 4, Anghe- 
lus 9. Urogdl 3, Jugănaru 11. 
Fillp 26. Borș 8 șl Grecu 10 
pentru Voința, respectiv Dlvoiu 
8. Nicola 2. Iancu 2, Lefter 20, 
Măringut 10. Capelovles 7. Ciocan
2. Arbitri : D. Crăciun și N. 
Constantinescu.

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA — OLIMPIA BUCUREȘTI 
61—60 (33—29). Au marcat :
Misăilă 4. Popa 8, Dragoș 12, 
Sandor 20. Jerebie 12. șl Ma- 
nasses 7 pentru „U“. respectiv 
Cristea 17. Stingă 10. Bîră 3, 
Marinaehe 12, Andreescu 8. Si- 
mloană 2. Slpoș 10. Arbitri : 
P. Pasere si D. Oprea.

CLASAMENT: „U” Cluj-Napoca 
79 p. 2. Voința București 74 p,
3. Olimpia 71 p, 4. Politehnica 
București 70 p. 5. Politehnica Ti
mișoara 59 p, 6. Progresul Bucu
rești 55 p.

Paul IOVAN

ELEMENTE CU REALE PERSPECTIVE

IN ECHIPELE FEMININE
Timp de trei zile, la mijlocul acestei săptămini, cele mai bune 

echipe de junioare și juniori din Divizia națională au susținut, in 
sălile din Craiova și Tulcea, turneele finale ale campionatelor, In 
arma cărora au fost desemnate câștigătoarele ediției 1985—1986 a 
competițiilor.

C.S.V. LICEUL „N. TITULESCU” CRAIOVA LA AL 4-LEA TITLU 
CONSECUTIV...

Disputa finală a junioarelor, la 
care au fost prezente cele șase 
formații calificate ta urma tur
neelor semifinale, a dat clștlg de 
cauză șl In acest an (pentru a 
patra oară consecutiv) echipei 
C.S.V. Liceul .N. Titulescu” din 
Craiova, pregătită cu cunoscutu-1 
zel de prof. Mircea Dumitrescu, 
care se mlndrește în acest se
zon șl cu o altă performanță re
marcabilă, aceea de a fi promo
vat in Divizia A pe „Ol tei t” 
Craiova, abia ajunsă (anul tre
cut) ta „B" I Performante care 
vorbesc clăi despre exigența în 
muncă, profesionalltatea șl, ta 
mod cu totul deosebit, despre 
știința acestui tehnician de a 
construi echipe șl a le face com
petitive, chiar ta fața altora mat 
bogate ta jucătoare cu calități 
deosebite.

tn cele trei zile ale turneului 
din Bănie, publicul șl specialiștii 
prezențl tn sală au avut două 
motive de satisfacție: cîteva par
tide (îndeosebi cele dintre aspi
rantele la locurile podiumului) 
s-au ridicat adesea la nivelul Jo
curilor făcute de echipele pri
mei divizii; pe lingă elementele 
pocnite mal de mult pe drumul 
afirmării și deja cunoscute — 
Gabriela Dumitrescu, Mlreia Ne- 
culiță. Felicia Popescu, Corina 
Holban, Anca Gheorghe, Ftarica 
Tănasie, Cristina Anton, Doina 
Chirie — mal multe alte ju
nioare mici dovedesc calități și 
reale perspective chiar la nivel 
international (dacă pregătirea lor 
va continua in această idee): pi- 
teșteanca Dana Marinescu, clu
jeanca Alina Pralea și, poate, 
colega ei Corina Savu. pietnen- 
oele Xenia Ivanov șl Ioana To- 
muță, bucureștencele Nlcoile Bă-

dițescu și Mirela Bezdedeanu 
(din pepiniera prof. C. Vesselly), 
craioveanca Liliana Popescu și, 
nu in ultimul rlnd. Daniela Bum- 
băcilă de la CSȘ Caransebeș. 
Așteptăm deci cu interes evolu
ția acestor elemente de perspec
tivă, nădăjduind că cei ce se 
ocupă acum de pregătirea lor (șl 
cel ce ie vor prelua) le vor aju
ta să crească in valoare o dată 
jcu virsta.

Iată rezultatele înregistrate In 
turneul final: C.S.V. Lie. „N. Ti
tulescu” ' Craiova 3—0 cu CSȘ Lie. 
„M. Basarab” București și cu 
CSȘ Caransebeș, 2—3 cu CSȘ Vi
itorul Pitești; CSȘ Viitorul Pi
tești 3—0 cu CSȘ P. Neamț șl
2— 3 cu CSȘ Viitorul Cluj-Na
poca; CSȘ Viitorul Chij-Napoca
3— 1 cu CSȘ Caransebeș șl cu 
CSȘ Lie. „M. Basarab”, CSȘ Ca
ransebeș — CSȘ P. Neamț 3—2 
si CSȘ Lie. „M. Basarab” — 
CSȘ P. Neamț 3—0. Clasamentul 
final (în care se ține seamă și 
de rezultatele directe dintre e- 
chipele aflate ta aceeași serie a 
turneelor semifinale): 1. C.S.V. 
Liceul „N. Titulescu” Craiova 9 p 
Csetaveraj 14:3) — campioană na
țională, 2. CSȘ Viitorul Pitești 
9 p (14:6) — antrenor M. Nicu- 
lescu, 3. CSȘ Viitorul Cluj-Na- 
noea 9 p (12:9) — antrenor Maria 
Marta, 4. CSȘ Caransebeș 7 P, 
5. CSȘ Lie. „M. Basarab” Bucu
rești 6 p, 6. CSȘ P. Neamț 5 p. 
Craiovenoele Gabriria Dumitres
cu (cea mal bună ridicătoare), 
Mirela Neculiță ducătoare com
pletă) șl clujeanca Alina Pralea 
(cea mai bună trăgătoare) au 
fost premiate la Încheierea com
petiției.

Aurelian BREBEANU

Ultimele tui 
Camoionetului 
ziei A' de vc 
de mîine pînă 
mo din Capitali 
în Sala Sportur 
cea (7—12). îr 
lor stîrnește u 
res, avînd în t 
trem de strînsS 
această ediție ] 
titlului de c 
C.S.U. Galați, 
Craiova și Din, 
mă că, în disp 
siderele (Flacăr 
CSM Libertatea 
Constanța) vor 
greu.

Iată situația 
intea turneului
1. C.S.U.
2. Univ. CFR
3. Dinamo
4. Flacăra
5. C.S.M. Libert
6. Farul

Mîine, tn pri

Azi și m

C.S.Ș. DINAMO (m) DIN NOU IN FRUNTEA lE^W^ -

DIVIZIA A DE BASCHET
Etapa a 39-a a Campionatului 

Național de baschet masculin 
(penultima dinaintea turneelor 
finale; ultima va avea loe 
miercuri și joi șl va cuprinde 
tradiționalul derby Steaua — Di
namo) programează, azi și inli
ne, următoarele meciuri: grupa

BILETELE PENTRU MECIUL 
STEAUA - DINAMO

Biletele pentru dublul 
meci de baschet Steaua — 
Dlnamo, care va avea loe 
miercuri și joi, ta sala 
Floreasca, se pun în vln- 
zare de luni, la casele 
C.N.E.F.S., Dlnamo *1 la 
agenția C.C.A.

(m) LA ETAPA A 29 a
S: Dlnamo București — Di

namo Oradea (locurile în clasa
ment: 2—5; rezultatele anterioa
re: 4—0), Steaua — Rapid (1—3; 
4-0), Farul — ICED (4-6; 0-4); 
grupa 7—11: Academia Militară 
— Universitatea Cluj-Napoca 
(10—9; >—2) si CSU Sibiu — Po
litehnica lași (8—7: 2—2).
• De luni plnă vineri se va 

disputa, ta sala CSȘ din Satu 
Mare, turneul finat ai Campio
natului Național feminin, grupa 
valorică 7—11. tn ziua inaugura
lă au loc meciurile: Crișul — 
Mobila și Rapid — Comerțul 
Tg. Mureș. Clasamentul înaintea 
întrecerilor :

Campionatele de ciclism

DINAMOVIȘTII - 

ÎNCĂ DOUĂ TITLURI
Joi, pe o vreme splendidă șl 

In mijlocul unul interes major, 
la Cimpulung Muscel au conti
nuat Campionatele Naționale de 
cicilsm-senlorl, cu proba de con
tratimp individual. întrecerile 
s-au desfășurat Intre Cimpulung 
Muscel șl Lerești (40 km). La 
Jumătatea drumului, valorosul 
nosțru rutier M. Romașcanu a 
întors ta 26:41, avertizîndu-și ad
versarii că are de glnd să-și 
apere titlul cucerit anul trecut 
pe același traseu. Reușind ta fi
nal să realizeze cel mal bun 
timp. Astfel : 1. M. Romașcanu 
(Dlnamo) 54:01 (medie orară — 
44,400, superioară celei înregis
trate anul trecut), 2. C. Popa 
(Steaua) 54:26, 3. O. Celea (Stea
ua) 54,43, 4. Gh. Kleinpeter (Vo
ința Arad) 55:02, 5. C. Neagoe
(Steaua) 55:06, 8. L. Covad (Dl
namo) 55:19.

Vineri dimineața s-a consumat 
penultima probă din program : 
140 km cu plecare ta bloc, pe 
ruta' Cimpulung Muscel — Rîș- 
nov și retur. La start s-au ali
niat 63 de concurențl. Imediat 
după plecare, dinamovistul V. 
Mltrache a evadat din pluton și 
a rulat solitar plnă la Rîșnov, 
unde a Întors primul, cu un a- 
vans de 3:41. La înapoiere, el a 
fost ajuns de coechipierul său 
C. Nicolae, oare va reuși să se 
desprindă șl să treacă primul 
linia de sosire : 1. C. Nicolae 
(Dinamo) 41100, 2. V. Constanti
nescu (Dlnamo), 4h00:23, 3. Gh. 
Butaru (Met. Plopenl) 4h00:24,
4. C. Câruțașu (Dlnamo) 4h00:26,
5. c. Neagoe (Steaua), 6. V. A- 
postol (Dinamo) ambii 4h02. Du
pă cum se poate vedea, dlnamo- 
vlștii, Învingători șl ta cursa de 
fond de 100 km pe echipe, au In
trat ta posesia a tacă două 
titluri. Stmbătă, de la ora 11, 
ultima probă : circuit (80 km) In 
centru] orașului Cimpulung Mus
cel.

P. MATEO IU — coresp.

Foarte disputat turneul final 
al băieților. în care s-a detașat 
echipa CSȘ Dinamo București, 
pregătită de V. Tătaru și M. 
Păușescu. Surprinzător, campioa
na ediției trecute, CSȘ Steaua, 
lipsită si de două „piese" impor
tante (Pădurețu și Șoica), nu a 
mai putut urca nici pe podium ! 
în schimb, remarcabilă ascensiu
ne a bucureștencelor CSȘ Ener
gia (antrenor Fl. Teodorescu) M 
CSȘ Rapid (antrenor Șt. Wasîl- 
ko). în partidele cele mal Im
portante: Energia — Rapid 3—2,

Dlnamo — Rapid 3—0, Diiraftfo — 
Steaua 3—1, Energia — Steaua 
3—1. Clasament final: 1. CSȘ Di
namo București 10 p — campioa
nă națională, 2. CSȘ Energia 
Buc. 9 p 3. CSȘ Rapid Buc. 8 p,
4. CSȘ Steaua Buc. 6 p (8:13),
5. CSȘ, Toplița 6 p (6:13), 6. CSȘ 

«Suceavă 6 p (4:14). Remarcați :
Ștefa^ JRotar, Georgescu (D), 
Anton, Preda, Bu.ioreanu, Tabar- 
cea (Ek Haiduc, Pîtigoi (S). Stă^ 
'neseu/ Serei (R), Macarîe și Bl» 
culeu (ToDlița).

Ion DIACONII, coresp.

prin neprezentare.

Chimistul 36 16 20 2420:2436 52
Crișul Or? 36 15 21 2447 :2607 50
Rapid Buc. 36 14 22 2291 :2491 50
Comerțul 36 13 23 2432:2499 49
Mobila S.M. 36 11 25 2466:2725 47
Echipa a pierduIt un mec!

MÎINE - CRITERIUL
Reuniunea de joi du-pă-amiază 

a fost dominată de formația an
trenorului D. Toduță, care cu 
©ele două victorii obținute a in
trat direct în lupta pentru titlu. 
Un alt evidențiat a fost campio
nul din 1985, G. Tănase, care cu 
Excelent a realizat un nou și 
valoros record de 1:23,ftkm.

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
I: 1. Vandalic (S. Ioneseu) 1:30,8, 
2. Fraza. Cota: dșt. 2,20. Cursa a 
ll-a: 1. SamaHa (Toduță) 1:27,3, 2. 
Valea. Cota: cîșt. 2,40, ev. 9. 
Cursa a in-a î 1. Craidon (M. 
Dumitru) 1:33,1, 2. Aga, 3. For- 
moza. Cota: cSșt. 2,40, ev. 5, ord.

TINERII JUCĂTORI DE OINĂ
Campionatul republican de oi

nă. rezervat școlarilor și junio
rilor, a ajuns In faza finală, ul
timele Întreceri fiind programa
te astăzi și mîine, la Rm. Vîlcea. 
Dintre numeroasele participante 
la etapele anterioare, zece echi
pe au mai rămas în cursa pen
tru invidiatul titlu: IMP Bucu
rești, Școala prof. nr. 10 Cărei, 
Venus Negrilești (jud. Bistrița- 
Năsăud), Energia Rîmnicelu (jud.

IȘI DESEMNEAZĂ LAUREAȚII
Buzău), Șc. gen. Gherăleștl (jud. 
Neamț), IPA Sibiu, Torpedo Zăr- 
nești, Lie. agro-industrial șlmian 
(jud. Mehedinți), CPL Bacău 5’ 
Electro Botoșani. Se va Juca sis
tem turneu simplu.
• Tot azi șl mîine, ta opt lo

calități din țară, sînt programa
te „zonele” «Cupei Pionierilor”, 
competiție deschisă oinlștUor pl
nă la 14 ani.

STEAUA :
AL

Sezonul rugb 
nie dreaptă". I 
nica viitoare, 
rioada deciziile 
Diviziei A, tn 
vom cunoaște 
două noi comț 
scenă a sportu 
Ionul oval.

în noua f^rne 
ceastă ed; 
bată în * 
88 — după in 
urmează acum 
pentru stabiliri 
Prima manșă i 
e programată 
săptămîni. Cap 
ne, fără îndoi.- 
titlul de camp 
disputa Intre 
ilor, Steaua ș 
nostie pare fo 
Bucureștenii a 
specialiștii — t 
te valori indiv 
urile constănți 
de luat în se 
tn sistemul tui 
cifică fiecărei 
rol ce poate f 
ta se anunță ' 
ne place să cr 
Stadionul Stea 
formațiile pre, 
Rădulescu și 
pectiv de Mih; 
onoreze derbjr 
de mare an ga 
tacolul sportiv 
ti mul plan.

La Sibiu pi 
tru „bronz", îj 
tea talente ca 
XV-le local, ( 
întîmpl?' ,
clei". L ?iei 
o pozlțk wau 
tul fin î ’ ’
vitatea . L 
ordine, tn Ca] 
Roșie — Ști It 
Mare, astăzi, 
Parcul Copilu: 
ora 16,45. disi 
pentru locuri!»

SUCCESELE HALTEROFILILOR ROMANI
(Urmare din pag l)

gresia recordurilor sale să-1 per
mită intrarea în lupta pentru 
medalii. Firește, aceasta numai 
în condițiile unei pregătiri per
fecte, dirijate cu multă grijă.

Despre evoluția lui Andrei 
Socaci (75 kg) considerăm că nu 
mai este necesar să amintim. 
De altfel, deși junior, el a reușii 
performanțe și în întrecerea se
niorilor, calitățile sale situîndu-i 
încă de acum în rîndul celor 
mai valoroși halterofili din lume. 
Socaci rămîne un sportiv de 
bază în echipa olimpică, de la 
care se pot aștepta multe și 
mari succese internaționale, cu 
condiția ca să-și dezvolte forța 
picioarelor și tehnica la stilul 
smuls, să se pregătească în con
tinuare eu aceeași dăruire.

Bine s-a prezentat și Alexan

dru Kereki (100 kg), care a în
registrat progrese însemnate de 
anul trecut și pînă în prezent 
(de la 345 kg la 357.5 kg), sta
bilind și un record național la 
„smuls", cu 167,5 kg. Kereki va 
depăși anul viitor vîrsta junio
ratului, dar el are mari resurse 
de a-și depăși recordurile, fiind 
competitiv șl la nivelul seniori
lor.

O contribuție apreciabilă la 
cumulul de medalii realizat de 
delegația noastră la Donaueschin
gen a avut-o Atilla Czanka 
(60 kg). El a devenit campion 
continental la „aruncat- cu 
150 kg, dar nu și-a egalat re
cordul personal la „smuls*, ca 
și alțl reprezentanți ai noștri. 
De altfel, evoluția celor mal 
mulți tineri halterofili români la 
acest stil nu s-a situat la cei 
mal bun nivel, fapt care — deși

CAILOR DE 4 ANI
triplă 45. Cursa a IV-a: 1. Exce
lent (Tăj.a<e) 1:23,0, 3. Sulița?, 
3. Cămlța. Cota: dșt. 1, ev. 7, 
ord. triplă 55, triplu II—m—IV 
63. Cursa a V-a: 1. Simin (To
duță) 1:30,0, 2 Soeola. 3. Jebel. 
Cota: cîșt. 3, ev. 5, ord. triplă 
143. Cursa » Vl-a: 1. Turnir (Tă
nase) 1:32,1, 2. Cosmetic, 3. Se
verin. Cota: cîșt. 2,20, ev. 3, ord. 
trlpă 41. Cursa a VTI-a: 1. Hăr- 
nicuț (Marinescu) 1:40,l, 2. Osina. 
Cota: cîșt l, ev. 8, ord. 75.

Penultim; confruntare a pre- 
temdențllor la ti Hui de cfștigă- 
toT al Derbyulul 1986 se va des
fășura mîine dimineață, pe hi-

HÎ P IS M
podromui din Ploiești. Se vor 
confrunta, printre «Iții, S’uris, 
deținătorul recordului generației. 
Coran, cîștlgă torul „Premiului 
cailor de 3 ani" Hendorf, recen
tul cîștigător al „Premiului Pă
cii", Kalin, câștigătorul „Premiu
lui Carpațâ*, și alții, într-un 
handicap frumos alcătuit.

La agenția Smîrda-n se fac în
scrieri pentru participarea la a- 
proplatul Derby 19««

A. MOSCU

explicabil prii 
perlență comp 
bule să dea < 
lor noștri. A. 
om de perspe 
tru reprezenta 
mult, cu cît 
nul 1969, avîn 
ani de juniora

Dumitru Nef 
viu Muntean 
o experiență 
respunzătoare. 
excesivă em 
reușit să con 
posibilităților 
trenamente st 
interne.

Cu participi 
de la Donau 
pulzat, insă, 
valoric al det- 
fililor noștri 
destul tineri 
realiza lnsem: 
ce, ca Traian 
națlooal la 5: 
accidentat. Pai 
Andrei Szasz 
rel șl Adrian 
alțl ce*'țl sau 
urme,-./, calea 

tn afara ur 
și bine dirija 
nuu, explicați 
rofllilor romă 
rllor (ca șl a 
ta măsura lu 
a cobori eu 
căril acestui 
timpurie, prai 
todlcă foarte 
de către pro 
meriți, prof, 
ștefan Achlm 
valoric reali» 
România în t 
Există antren 
slonațl, sport 
șl condiții o 
Există, deci, 
formanțe vl 
ascendentă re 
ani.
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sala Dinamo din Capitala I
ÎN ÎNTRECEREA

DE VOLEI
I
I

lui, programul începe la ora ». 
ctiprinzind partidele: C.S.U. ~ 
lăți — “ "
Dinamo 
CFR - 
toareie 
ora 15. 
nicienii ___  _
lalte participante la turneul fi
nal sînt invitați la o interesantă 
masă rotundă pe tema : „Condu
cerea jocului de volei asistată de 
calculator".

La Rm. Vîlcea problema re- ' 
trogradărll fiind deja rezolvată, 
se va stabili doar a doua echipă , 
care va urca In plutonul 
alături de Dacia Pitești 
Lupta se dă. direct și 
intre Penicilina Iași (55 
Chimia Rm. Vilcea (54 
spatele lor, Calculatorul 
reștl (52 p) și practic retrogra
datele Rapid București (48 p) și 
știința Bacău (45 p). Programul 
de miine. de la ora 8 : știința 
— Dacia, Penicilina — Rapid șl 
Chimia — Calculatorul.

Ga- 
C.S.M. Libertatea Sibiu. 

— Farul șl Universitatea 
Flacăra roșie. In urmă- 

4 zile jocurile Încep la 
Luni, la ora 12, toți teh- 
bucureștenl șl ai celor-

fruntaș. 
(61 P). 

Indirect, 
p) si 
p). In 

Bucu

manșă a meciurilor decisive
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Studențesc — Mașini Grele; slnt 
singurele intilniri programate azi 
șl felicităm clubul grivițean pen
tru că avem, in fine, un cuplaj 
Interbucureștean). Apoi, Știința 
Petroșani — Politehnica Iași, 
CSM Suceava — Contactoare Bu
zău, Rulmentul Bîrlad — Rapid 
Buc., „U" Timișoara — TC ind. 
Constanța, ,U“ 18 Februarie Cluj- 
Napoca — Gloria PTT Arad, o 
precizare: Biroul Federal a de
cis ca, tn cazul unul punctave- 
raj egal (după cele două manșe), 
partida retur să se prelungească 
cu două reprize a 15 minute. 
Dacă egalitatea persistă, se va 
trece Ia serii de cite cinci lovi
turi de pedeapsă, executate 
ternatlv, de ja 22 m, iar tn 
de nevoie 
50 m.

de la 30 m, 40
ai- 
eaz 

na,

★
• „TROFEUL SPORTUL", 

fruntea întrecerii se află acum 
dlnamovfstui Cornel Popescu, eu 
23 de eseuri înscrise I El este 
urmat de S. Fufcu (Steaua), Ad. 
pnoțchl (Farul) 1* etc. Dintre 
echipe. Dinamo a reușit un to
tal de 114 eseuri. Steaua IOT. Fa
rul 104 -.a.m d. Constănțeanui V. 
Ion este cel mal eficace, trans
former, cu 153 puncte.
• Primul meci al barajului 

pentru Divizia A: Constructorul 
Constanța — Gloria Buc. (azi, 
ora 18, Stadionul Tineretului din 
Capitală).

In

G. R

Cinci minute cu Gerhard HITZEL, antrenorul
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I
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I
I
I

V 1

secund al reprezentativei

M-AM CONVINS CĂ 
ARE MULTE

Printre spectatorii recentelor 
meciuri amicale internaționale cu 
reprezentativele Norvegiei. des
fășurate la Ploiești șl București, 
tn tribună s-a aflat și antrenorul 
secund al echipei naționale a 
Austriei. Gerhard Hitzel, care 
răspunde si de pregătirile forma
ției de tineret a tării sale. Pri
lej de a-1 aborda pentru dteva 
minute, după medul desfășurat 
ne stadionul „23 August".

— Renorterul l-a urmărit pe 
antrenorul Hitzel șl a observat 
că sl-a făcut o mulțime de În
semnări în timpul celor două 
partide vizionate. îmnărtăslti-ne. 
vă rugăm, cite ceva din impresi
ile dv.

— Nu înainte de a vă spune eă 
este normal să studiem jocul 
fotbaliștilor români pe eare, eum 
se știe. 11 avem ea adversari no 
două fronturi ta preliminariile 
Campionatului European. Vrem 
să descoperim pină tn cele mai 
mid amănunte, dacă se poate 
zice asa. fotbalul românesc, 
acest fotbal eare a urcat verti
ginos pe planul competitivității 
Internationale tn ultima vreme. 
O să Incen observațiile mele eu 
partida de la Ploiești, unde tlnăra 
echipă a țării dv. a realizat • 
primă repriză de foarte bună ca
litate. Am retinut dinamica cres
cută 
bună
ceea 
unor _____ _________ __
„agresivitatea" echipei tn 
momente ale jocului. In 
parte a Intllnirll Insă, 
depus de fotbaliștii 
multi dintre ei. asa eum . _ _ 
spus, fiind tacă juniori, a dus la 
scăderea temnoulul șt ta greșeli, 
din care s-au născut si cele 
două goluri ale norvegienilor — 
pe al treilea, cel din penalty, 
consldcrindu-1 un „cadou* al ar
bitrului. Indiferent Insă de rezul
tat. m-am convins eă fotbalul 
românesc are destule talente tn

a locului el, tehnicitatea 
a unora dintre echipieri, 
ce le-a permis executarea 
manevre moderne tn teren, 

ambele 
a doua 
efortul 

români, 
ml s-a

Austriei

FOTBALUL ROMANESC 
TALENTE a*

anticamera primei echipe repre
zentative. Asta spune mult.

— Dar. despre meciul de la 
București, care v-a interesat ta 
cel mai înalt grad, ce părere 
aveți T

— Sincer să fiu, de prea multe 
nu stat Încă edificat, tntruelt s-a 
slmtlt Ia jucătorii dv. apropierea 
finalului de sezon ee. de regulă, 
este atit de solicitant. „Grupul* 
Stelei are si motivația întemeiată 
a parcurgerii operațiunii C.C.E., 
Încheiată atit de strălucitor. Ve
rificarea eu Norvegia a oferit 
reprize diferite, ea și la tineret. 
Cea din urmă eu scăderi Ine
rente datorate 
care orice 
să le faeă

— Care 
v-au atras

— tn primul rtnd nr. 6
— Belodedicl). un jucător 
bral. sigur pe el șl foarte 
tn ceea ee face, 
pentru postul de _____ _ ___
nr. 8 (Piturcă). atacant agresiv 
sl eu un deosebit simt al porții. 
Trebuie să-1 studiem foarte bine 
pe amtndol ea și pe alții. M-a 
mal Impresionat șl „explozia* 
purtătorului tricoului eu nr. 7 
(Lăcătuș). Insă ee păcat că este 
prea irascibil șl asta fl poate 
costa pe el șl echipa In eare 
joacă.

— Ce
— La 

drumul 
eu un , _
Antrenorul principal al acesteia, 
iugoslavul Branko Elsner, 
află 1_ ______ ‘
tntr-un cantonament, 
gram figurează două Jocuri 
verificare 
și Ferenevaros 
august.
re 
ta

__  schimbărilor pe 
antrenor are dreptul 
tn timpul unul test, 

dintre seleetionabill 
atenția?

croit aș 
„libero".

(n.n. 
cere- 
exaci 

aice 
Apoi.

face echîpa... Austriei? 
ora actuals, fșf continuă 

reconstrucției început 
an si Jumătate în urmă.

in prezent eu Întreg iotul 
_________ In pro- 
___  ------ _ ' de 
cu Olimpia Liubllsna 

______ Budapesta. fn 
____  este prevăzută o tattlnl- 
amleală cu naționala Elveției. 
Innsbruck.

Stefian TRANDAFIRESCU

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA

SASE JUNIORI GRĂBIȚI■I u
Marti, la Ploiești, reprezen

tativa noastră de tineret a 
terminat la egalitate (3—3) 
cu formația similară norvegi
ană. Scorul final nu a oferit 
o mare satisfacție, mal cu 
seam.’ dacă ținem seama că 
tinerii noștri Jucători condu
ceau. la pauză, cu 3—0. Cre
dem insă. că, dincolo de 
acest, pe jumătate îmbucu
rător. rezultat de egalitate, 
s-a înregistrat o mult mai 
importantă victorie.

Tn formația noastră de start 
care, conform u- 
zanțelor internațio
nale. avea drep
tul să folosească 
jucători pină la 21
de ani (si doi jucători chiar 
Dește această vlrstă). regula
mentul a fost cu larghețe 
respectat pentru că. asa cum 
știm, au evoluat șase juniori. 
Tehnicienii reprezentativei. C. 
Drăgușin șl Gb. Staicu, au 
procedat la o reconstruire a 
selecționatei de speranțe care, 
de ce să n-o spunem», pre
zenta destule riscuri. Unul 
era ca diferență de vlrstă, 
de gabarit, de experiență in
ternațională să producă o ru
pere de echilibru ta teren ce 
se putea solda cu efecte gra
ve pentru rezultat. N-a fost 
asa. Doar ta partea a doua, 
clnd. ta adevăr, handicapuri
le de care aminteam isi ară
tau efectele o dată cu scurge
rea timpului, această repre
zentativă de tineret-juniori 
a mal cedat pasul. Dar. ta 
ansamblu, debutul a șase ju
niori (Prunes. Petrescu. Gh. 
Popescu, D. Sava. Jercălău.

Nuță) intr-o selecționată su
perioară categoriei de vîrstă 
a reprezenta® un succes. Care 
este cîstigul? De timp șl de 
promovare a talentelor. Ca 
timp s-a cîștigat. zicem noi. 
vreo doi ani, adică atît cit 
le-ar fi trebuit celor șase (și 
alții din categoria lor; pentru 
că mai jînt 
niorl 
mente 
tibile 
Pojar. ________
Dumitrașcu etc.) ___ ___ __

jungă în forma
ția de tineret, 
tn timpurile noas
tre, cînd campio
nii de 16—18 ani nu 

mal sînt de mult o excepție, 
o asemenea grăbire a trase
elor ni se nare salutară si 
oportună. Al doilea avantaj 
ar fi acela că prompta pro
movare a juniorilor către e- 
saloanele superioare stimulea
ză $1 celelalte promoții să se 
grăbească și. astfel, am putea 
înregistra acele atît de dorite 
apariții timpurii de fotbaliști 
de ridicată clasă, apariții cam 
rare în ultima perioadă. 
Hagi, adus între tricolorii cei mari fn anii junioratului, 
rămîne exemplul cei mai gră
itor al răsplatei promovărilor 
curajoase. Fotbalul nostru 
are mare nevoie de încă 5—6 
„trasee Hagi" pentru că ele 
aduc, pe întreaga scară a se
lecționatelor. o efervescentă, 
o emulație care nu se poate 
să rămînă fără roade.

în lotul de Ju- 
UEFA ’86, șl alte «Ie
de real talent, suscen- 
de promovare: Stroia, 

Bejenaru, Oloșutean. 
oînă să a- 
rn 

de

Eftimie IONESCU

Campionatul speranțelor STEAUA SE ÎNDREAPTĂ

SPRE AL DOILEA TITLU CONSECUTIV
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CURSE DE MOTOCROS I

X- 
re- 
11- 
un 
>s- 
îai 
a- 
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Penultima etapă (a șasea) a 
Campionatelor Republicane de 
motocros se va desfășura miine 
pe traseul de la dmpina, în 
organizarea asociației sportive 
Poiana din localitate.

tn program figurează curse 
pentru seniori, tineret șl juniori, 
la care și-au anunțat participa
rea alergători din București, 
Brașov, Zămești, Sf. Gheorghe, 
Tg. Mureș, Ploiești, Buzău, Ti
mișoara, Morenl, Cimpulung- 
Musoel șl alte centre moto. La 
Clasele 250 cmc — seniori șl 123 
cmc — tineret va evolua șl cfte 
o echipă a clubului militar ȚSKA 
din Moscova. Primul start se va 
da la ora 9,30.
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..FESTIVALUL TINEREȚII"
Miine, pe stadionul Me

talul va avea loc o ma
nifestare cultural-artlștlcă 
și sportivă a tineretului 
din sectorul 2, intitulată 
„Festivalul tinereții". în 
program figurează, între 
orele 8—11, tntreoerl șt de
monstrații sportive (aler
gări cutsă cicllstă, dirt- 
track), după careva urma 
meciul de fotbal Metalul 
— Autobuzul (din Divizia 
O. ta continuare, eel 
prezenți vor putea asista 
la tm spectacol artistic.

I
I
I
I
I

« Automatica București — Pro
gresul Vulcan București o—<1 Un 
meci in care echipa oaspete a 
dovedit o netă superioritate, ast
fel că. neexisttnd motive de ten
siune. locul n-ar fl trebuit 
ofere si unele aspecte 
$1. mai ales, era greu 
put că „focul* avea 
prins de... Progresul.
că la un moment dat. un jucă
tor al oaspeților. Radu, a cosit 
nur șl simplu, un adversar eare 
II depășise. Atit Ie-a trebuit ce
lor de la Automatica. El au tă- 
bărit asupra lui Radu, iar unul 
dintre aceștia. Mlhalache, l-a și 
lovit. De altfel puțin a Horit ea 
acest meci, cu o desfășurare atit 
de liniștită oină atunci, să nu se 
transforme intr-o Încăierare ge
nerală. Radu a fost suspendat pe 
două etape, iar Mlhalache (reci
divist) nu va Juca trei etape. 
Pentru ceea ce s-a intimplat 
sancțiunile pot fl socotite cores
punzătoare. dar. dacă ne gindim 
si la cele ce puteau să se inttm- 
ple. credem că nu s-ar fl greșit

să
neplăcute, 
de eonce- 
sâ fle a- 
Dar. iată

dacă Urnita sancțiunii nu s-ar fl 
oprit aid.
• Tordaehe (I.C.S.I.M. Bucu

rești) a fost suspendat pe două 
etape. Nu ne-am fl oprit asupra 
acestui caz din dosarele Comisiei 
de disciplină dacă secretarul el 
n-ar fl trebuit să facă mari efor
turi pentru a găsi un locșor ta 
carnetul de legitimare unde să 
înscrie noua sancțiune, carne
tul lui Tordache fiind... plin pină 
la refuz cu sancțiunile acumula
te de-a lungul anilor.

• Roatiș (Olimpia Satu Mare), 
după ee a faultat un adversar 
In medul eu C.F.R. Timișoara, 
negăsind alt mtjloe de a se... 
remarca, a lovit cu pumnul șl 
un coechipier. „Remarcat" de ar
bitru el a fost eliminat de pe 
teren, iar Comisia de disciplină 
l-a suspendat pe trei etape.

Jack BERARIU

Se apropie de final și campio
natul speranțelor. Șl la fel ca în 
competiția nr. 1 a fotbalului 
nostru, si ta Întrecerea tinerilor 
jucători — care face trecerea 
Intre juniorii republicani si Di
vizia A si al cărei principal scop 
rămtae acela de a pregăti șl ro
da ta mod corespunzător viitorii 
eomponențl al primului eșalon — 
liderul. Steaua, are. după eum 
lesne se poate observa din cla
samentul alăturat, un avans sub
stantial de puncte, plus o parti
dă restantă, eu Gloria Buzău, pe 
teren propriu. Steaua se În
dreaptă. așadar, eu pași mari șl 
siguri spre al doilea titlu con
secutiv. Că-1 va cîstlga nu-i o 
noutate, ea afltndu-se de la În
ceputul campionatului ta dispu
ta pentru locul 1. Nu-1 deci o 
surpriză. Surpriza plăcută e 
alta: este aceea că un jucător 
din grupul veritabilelor talente 
ale clubului, atacantul Goran, a 
reușit să-și facă intrarea pe sce
na primei divizii, tatr-un „11“ 
aureolat de recenta elștlgare a 
Cupei Campionilor Europeni! Si
gur eă ee! mal bucuros pentru 
aeest fapt a fost, ta primul 
rtnd. antrenorul Radu Trol, cel 
care pregătește eu pasiune și 
competentă echipa de speranțe 
a clubului militar. S-a bucurat 
pentru Goran, așa eum speră să 
se bucure si pentru 
Jucătorii pe care-1 
unul dintre cel mal 
vizat de conducerea 
primei echipe) fiind

alții dintre 
antreneazS. 

talentat! (și 
tehnica a 

Dan Petres-

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• MIINE ÎNCEPE TURNEUL 

FINAL AL CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DB JUNIORI L In 
șase orașe din țară (Bacău, 
Brașov, Galati, Satu Mare, Sibiu, 
Timișoara) se dă startul in tur
neul final al campionatului re
publican de juniori I. Partidele, 
in care sînt angajate 24 de for
mații finaliste, se dispută zilnic 
in cuplaj, de la orele 11 și, res
pectiv, 18, taceplnd de mtine șl 
pină marți.
• ACȚIUNE DE SELECȚIE CU 

jucătorii din eșalonul se
cund. Miercuri, 11 iunie. va 
avea loc la Galați, pe stadionul 
Otelul, o amplă acțiune de se
lecție cu jucători! remarcați in 
cele trei serii ale DtvMeâ B. tn- 
eeplnd de la ora II. se vor to- 
ttlnl Selecționatele seriilor I a! 
a n-a. In continuare va avea loc 
partida dintre Otelul Galați ri 
Selecționata seriei a TH-a.

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTD-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN t IUNIE 
1986. Extragerea I: 2S SS 79 4 I 
64 35 50 41; extragerea a n-a: 
11 18 77 73 80 44 27 « 25. Fond 
total de cfștiguri: 1.1OT.008 lei, 
din care 420.662 tel, report la ca
tegoria 1.
• CIȘTIGUBILE TRAGERII 

„LOTO 2“ DIN 1 IUNIE 1386. Cat. 
1: 3 variante 25% a 34.376 tel; 
cat. 2: 3 variante 100% a 16.949 
lei și t variante 35% a 4.237 ' ’

3: ----- ' ’ ’ ’ -----
4:
5: 
6:

TRAGEREA EXCEPȚIONALA
LOTO de duminica, t iunie, pre
cum șl pentru depunerea bule
tinelor Pronosport la concursul 
din aceeași zi.

cat. 
cat 
cat 
cat

17.50 variante a 4.843 
75,25 variante a 1.125 
193,511 variante a MO
1.821.50 variante a 100

lei 
lei

• Astăzi, este ULTIMA 
pentru procurarea de bilete

ZI
Ml

• TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO de duminică. 8 Iunie, va 
avea loc ta București ta Sala 
clubului din »tr. Doamnei nr. 2, 
tacepind cu ora 16,38. Transmi
sia desfășurării tragerii ae face 
la radio, la ora 17,38, pe progra
mul I. Numerele extrase vor fl 
radiodifuzate, de asemenea, la 
ora 22,20, o dată eu rezultatele 
concursului Pronosport, pe pro
gramul L precum șl luni, 8 iu
nie, la ora 1,55, pe același pro
gram.

cu. fundaș al naționalei noastre 
de Juniori.

Cit privește celelalte competi
toare. să subliniem frumoasa as
censiune din acest retur a echi
pei craiovene. venită tocmai de 
pe locurile 7—8. O mai despar
te de „podium" doar golaverajul, 
mai slab decît cel al Petrolului, 
revelația întrecerii, speranțele 
de mtine ale unuia dintre cele 
mai vechi centre fotbalistice ale 
tării. Ploiestiul. Finalul competi
ției speranțelor va fl dominat, 
deci, de „duelul" Petrolul — U- 
nlversitatea Craiova pentru me
daliile de bronz ale competiției, 
cele de argint fiind de pe acum 
acontate de F.C. Argeș.

Lourențiu DUMITRESCU

1. STEAUA 30 24 2 4 84-10 74
2. F.C. Argeș 31 21 4 8 53-16 67
3. Petrolul 91 18 5 8 56-25 59
4. „U“ Craiova 31 18 5 8 51-27 59
5. Corvlnul 31 17 4 10 47-40 55
6. Dinamo 31 10 2 13 45-93 50
7. F.C. Bihor 31 15 4 12 47-38 49
A Gloria 30 14 4 12 50-47 46
8. S.C. Bacău 91 14 4 19 43-44 46

10. Victoria 31 12 « 13 37-47 42
11. A.S.A. 90 11 5 14 37-53 38
12. FCM Brașov 31 11 3 17 34-59 38
13. „Poli* Tlm. 91 8 8 14 41-51 35
14. Rapid 91 10 5 16 41-54 35
18. F.C. Olt 90 8 8 16 27-42 30
16. Sportul Stud. 31 8 0 19 24-64 24
17. „U* Cj.-Nap. 91 5 8 18 29-56 23
18. Chimia 31 $ 5 21 30-65 20

Io Divizia C DISPUTE ECHILIBRATE PENTRU PROMOVARE
Divizia C rămtae un campionat 

atractiv, eu multe „suspens-uri*... 
O dovadă: abia ultimele trei e- 
tape. cite au mai rămas de ju
cat ta acest campionat, vor cla
rifica situația in fruntea unor 
serii, vor stabili echipele care 
vor intra la toamnă ta Divizia 
B. Dintre cele 12 fruntașe doar 
trei stat virtual promovate: FEPA 
74 Btrtad (14 p avans). Poiana 
Ctmptaa (11 p). Gloria Pandurii 
Tg. Jiu (11 p), dar. practic, nu 
pot pierde șefia nici Unio Satu 
Mare (8 p). Minerul Gura Hu
morului (S p). Metalurgistul Cu- 
glr (5 p) și nld chiar Autobuzul 
București (4 p). Fruntașele din 
restul seriilor stat angajate ta- 
tr-o luptă 
menținerea 
ta seria a 
Focșani și 
la egalitate ______________ ____
au jocuri relativ ușoare tn eta
pa a »-a uimind ea meciul 
decisiv al fle chiar confruntarea 
directă, de la Focșani ■ (ta tar, 
la Vaslui a efștlgat Liter eu 2—1).

Continuă spectaculosul „duel*

pasfonantă pentru 
primului lor. Astfel, 
n-a Unlrea-Dinamo 
Inter Vaslui, aflate 
de puncte (cite CI).

din fruntea seriei a IV-a. dintre 
Unirea Slobozia și Sportul .30 
Decembrie*, care are acum un 
handicap de I p, dar duminică 
toacă acasă cu Electrica Constan
ța (locul 14) tn vreme ce Unirea 
evoluează tn deplasare, la Chlr- 
nogi, tn compania echipei Viito
rul aflată pe poziția a 9-a tn Cla
sament.
, O situație nu mai puțin Intere
santă este șl ta fruntea 
Vl-a. unde candidate la 
vare slnt ROVA Roșiori 
tomatlca Alexandria.
care a suferit un soc In etapa 
trecută, fiind detronată după 26 
de etape dim poziția de lider, 
are acum un handicap de 1 
punct fată de Automatica, dar 
speră să revină, căci duminică 
va juca acasă eu Electronistul 
Curtea de Argeș, iar Automatica 
se deplasează la Craiova unde 
va avea un meci foarte greu ta 
compania fostei divizionare B, 
Constructorul TGI, acum ame
nințată serios cu retrogradarea.

In seria a vm-a nu mal pu
țin de patru formații aspiră la

seriei a 
promo- 
și Au- 
ROVA.

promovare, aproape toate eu 
șanse egalei Minerul Paroșenl 
(48 p) evoluează ta deplasare la 
Minerul Certej (locul 14), Rapid 
Arad (46 p) are joc acasă cu 
Șoimii Lipova. C.S.M. Lugoj 
(45 p) joacă tot acasă cu 
Strungul Chlșineu Criș, Iar U.M. 
Timișoara beneficiază și ea de 
avantalul terenului propriu in 
meciul ^u Minerul-Știlnța Vul- 

continuare, 
privind lide-

can. Deci. tn 
semne de întrebare 
rul seriei.

Electromureș Tg. 
duce cu 55 d ta seria a 
dar Inter Sibiu — locul secund 
cu 52 p — este o contracandida
tă serioasă. Electromureș mal 
are de jucat cu Minerul Baraoit 
(acasă), eu Carnali Agnita (de
plasare) si Minerul Bălan (a). 
Iar Inter cu Oțelul Reghin (a). 
Mureșul Luduș (d) si Progresul 
Odorhei (a). Deci, ambele echipe 
au o situație asemănătoare. Poa
te că si aici golaverajul va fl 
hotărttor; el este acum favo
rabil mureșenilor (+8 goluri).

Toma RĂBȘAN

Mureș con- 
Xl-a,

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE MilNE
SERIA 1: r.C.M. Delta Tulcea

— Dunărea C.S.U. Galați: M. 
Stoeneseu (București), Metalul 
Plopenl — C.F.R. Pașcani: L Pă- 
trut (Timișoara). F.C. Constanta
— Dunărea Călărași: E. Pătrașeu
(București). Otelul Galați — Mi
nerul V. Domel: I. Nlculițov 
(Focșani). C.S.M. Suceava' —
Ceahlăul P. Neamț: M. Hleș (O- 
dorhel). Politehnica Iași — Ari
pile Bacău: O. ștreng (Oradea). 
Prahova C.S.U. Ploiești — Olim
pia Rm. Sărat: V. Tltorov (Dro
beta Tr. Severin). Chimia Fălti
ceni — Steaua Mlzil: M. Con- 
stantlneseu (București), C.S. Bo
toșani — F.C. Progresul Brăila: 
L Tărcan (Tg. Mureș).

SERIA A n-a : Flacăra Auto- 
mecanlca Morenl — Șoimii I.P.A. 
Sibiu: C. Nistor (Vaslui), Chimi
ca Ttrnăvenl — Mecanică Fină 
Steaua: AL Mustătea (Pitești), 
Progresul Vulcan — Electropu- 
tere Craiova: L. Sălăjan (Satu 
Mare). Sportul Muncitoresc Sla
tina — Avtatul Reghin: V. Donțu 
(Galați). Automatica București — 
I.C.I.M. Brașov: M. Georgescu 
(Constanta). I.M.A.S.A. Sf. Gheor- 
ghe — I.C.S.I.M. București: C.
Teodorescu (Buzău). Tractorul 
Brașov — Carpațl Mlrșa: M. Ne- 
șu (Oradea). Gaz Metan Mediaș 
— Drobeta Tr. Severin: I. Cră
ci unesc u (Rm. Vilcea). Muscelul 
CImpulung — C.S. Tlrgovlște: N.

A DIVIZIEI B
Dinescu (Rm. Vilcea).

SERIA A tll-a: Mureșul Explo
rări Deva — Minerul Cavnic: V. 
Alexandru (București). Minerul 
Lupenl — C.S. U.T. Arad : A.
Morolanu (Ploiești). Aurul Brad 
— C.S.M. Reșița: M. Bădlci (Ca
racal). Strungul Arad — înfrăți
rea Oradea: R. Matei (București), 
Unirea Alba Iulia — C.F.R. Timi
șoara : Fl. 
Mecanica 
Zalău: V.
ramures - --------  -------
Angheloiu (București). Metalul 
Bocșa — Olimpia Satu Mare: C. 
Olteana (Drobeta Tr. Severin), 
C.I.L. Sighet — Jiul: L Velea 
(Craiova).

Popescu (Ploiești), 
Orăstie — Armătura 
Onu (Predeal), F.C. Ma- 

Glorla Bistrița: V. 
(București).



ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C C. AL P.C.R.

Săplămlna viitoare in „cupa Davis**

POLONIA-ROMANIA, PRIMA TENTATIVA
'Urinare din pag 1)

rea stărilor de lucruri negative 
existente in acest domeniu, 
tn cadrul ședinței, TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUSESCU A 
PREZENTAT O SERIE DE 
CONSTATARI ȘI CONCLUZII 
DESPRINSE DIN VIZITELE 
SI ANALIZELE FĂCUTE IN 
ACESTE ZILE ÎN UNITATI 
AGRICOLE DIN 10 JUDEȚE 
ALE TARII.

Secretarul general al 
partidului a apreciat că in cele 
mai multe din unitățile vizitate 
culturile se prezintă bine, că 
acolo unde s-a lucrat cu con
știinciozitate si răsDundere si 
au fost respectate prevederile 
legale, normele stabilite nrivind 
densitatea plantelor, calitatea 
arăturilor, există condiții pen
tru obținerea unor producții 
mari la orz si griu, la celelal
te culturi, superioare nivelu
rilor planificate.

S-a subliniat necesitatea de 
a se face o evaluare cit mai e- 
xactă a producțiilor agricole, 
de a se asigura stringerea in 
cele mai bune conditiuni. fără 
Dierderi. intr-un timp cit mai 
scurt, de 3—4 zile, a întregii 
recolte de orz si griu.

Dat fiind că uncie unități au 
si trecut la recoltarea orzului, 
că în următoarele zile se va 
trece si Ia stringerea griului in 
cele mai multe din județele tă
rii. s-a evidențiat necesitatea 
organizării temeinice a recol
tării. transportului si depozită
rii corespunzătoare a întregii 
producții.

S-a hotării ca in această 
perioadă membrii Comitetului 
Politic Executiv al' C.C. al
P.C.R.. alti tovarăși din condu
cerea partidului să se deplase
ze in județe si să acționeze
direct, la fata locului, pentru 
buna desfășurare a lucrărilor
agricole, să răspundă de În
treaga activitate de îndeplinire 
a planului, atit in industrie, ott 
si in agricultură.

în continuare. Comitetul Po
litic Executiv a examinat si 
aprobat PROPUNERILE PRI
VIND PLANUL DE ȘCOLARI
ZARE ȘI NUMĂRUL DE BUR
SE PENTRU ANUL DE ÎN- 
VATAMINT 1986—1987.

Proiectele planurilor de șco

larizare. elaborate in confor
mitate cu prevederile docu
mentelor celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului, cu hotă- 
ririle adoptate de Congresul 
Științei si învătămîntului si 
pe baza propunerilor ministe
relor. instituțiilor centrale si 
comitetelor executive ale consi
liilor populare, oglindesc aten
ția deosebită pe care conduce
rea partidului si statului nos
tru. personal tovarășul 
Nicolae Ceausescu, o acordă 
dezvoltării si modernizării în- 
vătămintului de toate gradele 
— primar. gimnazial. liceal, 
profesional, superior si postu
niversitar — în strînsă legătu
ră cu cercetarea si producția, 
in deplină concordantă cu ce
rințele actuale si de perspecti
vă ale economiei naționale, ale 
progresului multilateral al tării. 
S-a subliniat că propunerile de 
școlarizare au in vedere ca 
marea majoritate a elevilor 
din clasa a IX-a să fie pregătiți 
în licee cu profiluri industri
ale. agricole si silvice.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat, totodată, propunerile 
privind numărul burselor ce 
vor fi acordate elevilor si stu
denților în viitorul an de în- 
vătămînt. apreciind că ele asi
gură condiții tot mai bune de 
viată, de muncă si de învăță
tură tineretului patriei noastre, 

în continuarea ședinței, 
Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut unele probleme pri
vind activitatea internațională a 
partidului si statului nostru. In 
acest eadru, au fost examinate 
Si aprobate PROPUNERILE ÎN 
LEGĂTURĂ CU PROMOVA
REA INIȚIATIVEI PRIVIND 
TRANSFORMAREA BALCANI
LOR ÎNTR-0 ZONA FĂRĂ 
ARME CHIMICE. De aseme
nea. au fost analizate si apro
bate CONSIDERENTELE RE
PUBLICII SOCIALISTE ROMA
NIA CU PRIVIRE LA REDU
CEREA ARMELOR CONVEN
TIONALE. A EFECTIVELOR 
SI CHELTUIELILOR MILITA
RE. LA ÎNFĂPTUIREA ALTOR 
MASURI DE DEZARMARE. 
PÎNA ÎN ANUL 2000.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, totodată, probleme 
curente ale activității de partid 
si de stat.

I

o

ÎN APĂ ROMÂNIA

lI

Tradiționala întilnire de sărituri 
dintre selecționatele de juniori 
ale României șl R. D. Germane, 
găzduită de Ștrandul Tineretului 
din Capitală, a fost dominată — 
conform previziunilor — de oas
peți, reprezentanți ai unei țări 
în care această disciplină a nata- 
ției cunoaște o mare dezvoltare, 
iar sportivii el se clasează, de 
regulă, printre fruntașii clasa
mentelor marilor competiții ofi
ciale. In Întrecerile de ieri, oas
peții au obținut — la platformă 
— primele două locuri datorită 
faptului că au avut sărituri cu 
coeficient de dificultate ridicat 
fcâștigătorul a avut trei salturi 
de 3,0 șl două de 2,81), prin care 
au obținut punctaj general supe
rior Iul Bogdan Cibu, corect Un 
execuții, dar cu sărituri cu 
coeficienți mal mid. La fete, 
sporti vele din R. D. Germană au 
ocupat primele trei locuri' tatr-o 
probă — trambulină 3 m — tn 
care săritoarele noastre au mal 
puțină specializare. Așteptăm să 
se revanșeze astăzi, la platformă.

Clasamente — platformă băieți: 
- - - -------------- ---------- L

3.
4.
5. 
«.

p; 
Silke

I 1. 
M. 
B. 
T.
s. 
S.

J. Zatoel (R.D.G.) 
KOtme (R.D.G.) 
Cibu (România) 
SChflber (R.D.G.) 
L'redet (România)
Baca

P. 
P. 
P. 
P.

---- —— P.
(România) 348,65 

trambulină 3 m fete: 1. 
KrBger (R.D.G.) 444,55 p, 2. In
dira Rltsche (R.D.G.) 437,20 p, 3. 
Ute Wetzlg (R.D.G.) 438,85 p. 4. 
Daniela Popa (România) 341.90 p, 
5. Vladla Dicu (România) 308.65 
p. 8. Luana Clufullgă (România) 
291,90 p.

Programul de azi: ora 10: tram
bulină băieți, ora 18: platformă

Dumitru STĂNCULESCU

SPRE FINALA ZONEI EUROPENE
In noua ediție a „Cupei Da

vis* reprezentativa de tenis a 
României o va lntîlnl — fapt 
mal puțin scontat — pe cea a 
Poloniei, pe terenul acesteia. In 
zona europeană A. Cu două săp- 
tămtal in urmă, la Varșovia, te- 
nismanll polonezi au primit re
plica echipei Finlandei, eveniment 
la care a fost prezent șl căpi
tanul nejucător al formației ță
rii noastre, antrenorul emerit 
ștefan Georgescu.

Pe reputatul nostru tehnician 
l-am tntllnlt. zilele trecute, la 
arena Progresul din Capitală, Ia 
unul dintre antrenamente, îm
preună cu tenlsmanll selecționați 
tn echipa care, luni dimineață, 
va pleca In capitala Poloniei : 
Florin Seg&rceanu, Andrei Dlrzu, 
Adrian Marcu șl Mihai Vanță. 
„M-a impresionat foarte mult 
tînăra echipă poloneză, al cărei 
componenți s-au dovedit supe
riori din punct de vedere teh
nic celor din Finlanda — ne-a 
spus Ștefan Georgescu. Explica
ția constă in faptul că tenisma- 
nil polonezi sint prezențl de 
mulți «ni la clrcultele-satelit a- 
dresate tinerilor, avind astfel po
sibilitatea de a acumula o bună 
experiență in confruntări interna
ționale eu miză. Este drept, cu- 
nosdndu-1 de mult timp pe te- 
nlsmanii finlandezi, cu Leo Paltin 
— un Jucător de mare torță, mi
zam pe o victorie a acestora, 
chiar dacă evoluau in deplasare. 
Succesul echipei Poloniei prefi
gurează, deci, un meci de foarte 
ridicată dificultate pentru repre
zentativa României...*

Ultima tnttlntre de .Cupa Da
vis* dintre echipele României șl 
Poloniei a avu» toc In anul i960, 
la București, oaspeții cîștlglnd 
cu 3—2. Un amănunt interesant : 
tn medul de dublu, alături de 
Ion Tiriac, a fost prezent șl 
actualul căpitan nejucător ște
fan Georgescu. Revenind la a- 
flrmațla antrenorului privind dl-

NAVRATILOVA — EVfRT-LLOYD, ÎN TIINAIĂ U «OLAND-GARROS
Finala probei de simplu femi

nin a „totecnațtonaleilor* de te
nta ata Franței, de la Roland- 
Garroo, se va disputa intre fa
voritele nr. 1 șl 3, Martina Na
vratilova șl Ciuta Evert-Lloyd 
(ambefte 3.U.A.). Acestea le-au 
învins pe cehoslovacele Helena 
Sukova, cu 4—8, 7—8, 6—2, șl, res
pectiv, Hana Mandlikova, cu 6—1, 
6—1. Celle două finaliste se tn-

A"
fie uita tea întâlnirii de săp â-mina 
viitoare, l-am solicitat și cite va 
explicații. .Argumentul nr. 1 ar 
fl excelenta pregătire a echipei 
Poloniei, ne-a spus Ștefan Geor
gescu. Lech Bienkowski este un 
jucător ofensiv prin excelență, a- 
tacînd des la fileu, chiar dacă 
evoluează pe teren de zgură, 
printre .armele* sale aflîndu-se 
și stopurile, pe care le folosește 
cu mare eficacitate. Acesta, îm
preună cu Wojciech Jamroz al
cătuiesc un foarte bun cuplu 
care, in mod sigur, cum a fost 
și ta meciul cu Finlanda, va a- 
părea și in disputa cu echipa 
noastră*.

Revenit de la Roland-Garros, 
jucătorul de bază al echipei 
României, Florin Segărceanu, se 
pregătește cu ambiția celui care, 
anul trecut, participînd la trei 
întâlniri de „Cupa Davis“, nu a 
pierdut nici un meci de simplu. 
Antrenorul și însuși Florin do
resc repetarea... istoriei. „Segăr
ceanu — este de părere Ștefan 
Georgescu — dispune de o ex
periență valoroasă în competi
ția „Salatierei**, în cei aproape 
opt ani de c-înd evoluează în e- 
chipa României el dovedindu-și 
valoarea printr-o mare viteză 
imprimată jocului, dar mai ales 
prin adaptarea elementelor teh- 
nico-tactice la specificul adver
sarului, la suprafața de joc etc.* 
Mai mult ca sigur, ca urmare 
a foarte bunelor sale rezultate 
obținute la circuitul de turnee 
din Ungaria, unde a cîștigat 
„Masters-ul*, Andrei Dîrzu va 
evolua, alături de Florin, atât în 
proba de simplu, cît șl în cea 
de dublu. în felul acesta, echipa 
României este mai omogenă de
alt oea de anul trecut. Partida 
cu Polonia rămîne — cu toate 
acestea — deosebit de grea, șt 
va fl un succes notabil dacă 
ea se va încheia cu victoria for
mației noastre.

Ion GAVRILESCU

tilnesc acum pentru a 69-a oară 
din 1973 (Navratilova — 36 de 
victorii, Evert-Lloyd — 32). Pen
tru Navratilova este a 5-a fi
nală Ia Roland-Garros (după 
1975/82/84/85), unde a triumfat tn 
1982 șl 1984, Iar pentru Evert- 
Lloyd — a 9-a (după 1973/74 75/ 
79/80/83/84/85), cîștlgînd 6 (1974'75/ 
79/80/83/85).

TELEX • TELEX
ATLETISM • Kenyanul Julius 

Kariuki, într-un concurs la Es
sen. a alergat 3 000 m obst. In 
8:20,79 • La Sodertălje (Suedia): 
suliță — Peter Borglund 80,74 m, 
Seppo Râty (Finlanda) 80,08 m.

BASCHET • Turneu feminin la 
Srbobran (Iugoslavia) : Ungaria
— Iugoslavia 70—66, U.R.S.S. — 
Bulgaria 88—74, Iugoslavia —Bul
garia 78—65, U.R.S.S. — Ungaria 
92—89, Bulgaria — Ungaria al
es, Iugoslavia — U.R.S.S. 76—75! 
Turneul a fost cîștigat de echipa 
Iugoslaviei.

BOX • Americanul Buster 
Drayton este noul campion mon
dial al cat. mljlode-mlcă (IBF). 
L-a învins la puncte, în 15 rep., 
pe portoricanul Carlos Santos • 
Jimmy Paul (campion mondial 
la cat. ușoară — IBF) și-a păs
trat titlul învingî-ndu-1 la puncte 
pe Irles Perez. Ambele meciuri 
au avut loc la East Rutherford.

CICLISM • In „Turul Lapte- 
lul“, etapa a 10-a (147 km) a fost 
cîștigată, la sprint, de ceho
slovacul Travnicek. Liderul 
cursei este englezul McLoughlin 
cu 34.13:28 * Prima etapă din 
Turul Luxemburgului a reve
nit belgianului Rudy Dliaenens • 
Etapa I a Turului Columbiei 
(141 km) a prilejuit victoria co
lumbianului Abelardo Rios, În
vingător la sprint, în 3.01:30.

FOTBAL „ „Cupa Italiei*, se
mifinale, retur : Florentina — 
AS Roma 1—1 (în tur 0—2). Me
ciul dintre Como și Sampdoria 
(1—1 ta tur) a fost oprit ta pre
lungiri deoarece la scorul de 2—1 
pentru Como, atunci cînd ge- 
novezil trebuiau să execute un 
penalty, arbitrul a fost rănit de 
o piatră aruncată din tribu
nă (?!’> a Campionatul Suediei 
(et. 9) : AIK — Oester 0—0. Bra- 
ge — Djurgarden 0—1. rFK G8- 
teborg — Kalmaar 3—0, MalmS
— Elfsborg 0—0. Norrkoplng — 
Halmstad 2—1, Hammarby — Oer- 
gryte 4—3. Conduce IFK Gâte- 
borg cu 16 p. urmată de MalmS 
cu 12 p.

POLO • Aseară, ta cadrul 
Balcaniadei de polo, care are loc 
la Sofia, echipa României a În
vins selecționata Greciei cu 8—6.

ȘAH • Turneul feminin .Me
morialul Capablanca* de la Ha
vana a fost cîștigat de Nana 
Ioseliani cu 9.5 p din 11 posi
bile, urmată de Dana Nuțu șl 
Zsuzsa Makai cîte 7.5 p. tn ul
timele două runde, Dana Nuțu a 
remizat cu Zalțeva șl a pier
dut la Brustman. La masculin 
Carlos Palermo și Julio Granda, 
cu 9 p fiecare din 13 posibile, 
un ocupat primul loc la egalitate.

EL MUNDIAL-MEXICO ’86
PROGRAMUL MECIURILOR

SIMBAtA, ta GRUPA B, La Ciudad de Mexico: MEXIC 
PARAGUAY; ta GRUPA D, la “ ‘ -----------
IANDA DE NOIi»: ta GRUPA 
PORTUGALIA.

DUMINICA, ta GRUPA B. la ____ . ..
GRUPA E, la Queretaro: R.F.G. — SCOȚIA; ta GRUPA E, la 
Nezahualcoy’otl: URUGUAY — DANEMARCA.

Guadalajara: SPANIA — IR- 
F, la Moartemey: POLONIA —

Toluca: BELGIA — IRAK; ta

E RÎNDUL GOLGETERILOR
S-a Intrat ta turul doi din care 

s-au șl jucat (cu excepția me
ciurilor de aseară — ora Româ
niei) trei partide. In total 15. Și 
fiecare dintre ele a fost foarte 
dificilă. E căldură, mereu ta jur 
de 30 de grade, se pierd plnă la 
4 kg, ta 90 de minute ! Șl mai 
e altitudinea. De prin mln. 60, 
alergarea devine» cal var. Dar pre
gătirile specialei* limitează efec
tele negative ale caniculei șl ale 
taălțlmdl. Așa că, deocamdată, 
cel nud greu de anulat pare a 
fl șocul psihologic al 
goi primit. De fapt, a 
poslbH de depășit acest 
nici o echipă condusă 
șlt, ta 15 meciuri, să 
rezultatul in favoarea sa 1 
reușit doar ...._ ___
zuri (un singur med de 0—0 !) 
— egalul, chiar dacă a fost vor
ba de Anglia, de R.F. Germania 
sau de Belgia, adică formații 
care nu „se sperie* cu una-cu 
două. E greu șl va fi șl mal 
greu, dată fiind lungimea com
petiției. Cine va avea Înlocuitori 
mal apropiați de valoarea titu
larilor tșl va spori simțitor șan
sele. Iar ta această perspectivă, 
mulțimea cartonașelor galbene 
(preludiu de trist augur aJ sus
pendării pe o etapă) e un nor 
negru pentru multe echipe : în
găduitori ta privința eliminărilor 
de pe teren (nu s-a dictat nld 
ima plnă acum t), cavalerii 
fluierului s-au arătat risipitori 
(pe bună dreptate !) eu cartona
șele galbene : 23, recordul fiind 
deținut de vechile noastre cunoș
tințe. nord-irtandezH. cu 3 sanc
țiuni.

Firește, europenii (reprezen- 
tați de 14 echipe) au cucerit 
cele mal multe puncte (17), sud- 
americanll 11 urmează cu 8 p, 
culese insă doar de 4 formații ; 
deocamdată, meciul general EU
RO — AM. SUD se desfășoară 
ta favoarea sud-amerlcanitor : 
Brazilia — Spania 1—0 ; Uru
guay — R.F.G. 1—1 ; Italia -

primului 
fost tai- 

obstacol : 
n-a reu- 
răstoarne 

S-a 
in 6 din 14 ca-

Argentina 1—1, echipierii acestui 
maestru oare este Maradona, ab
solut convingător, arătind o față 
„europeană* a jocului lor greu 
de prevăzut acum cîțiva ani. 
Surprinzător startul slab (un sin
gur punct !) al celor 3 echipe 
britanice, redutabile altfel chiar 
și numai la enunțare : Anglia, 
Scoția, irlanda de Nord.

Nimic nu e însă definitiv. 
De-acum, intră ta centrul aten
ției, și mai mult, marcatorii. 
„Puncheurii* El Mundialului s-au 
făcut remarcați, ei au înscris, 
dar media e tacă scăzută, doar 
două goluri. Argentinianul Val
dano și italianul Altobelli con
duc, cu cîte 
pluton masiv, 
23 de jucători 
dar adevăratul 
ptaă acum, o 
U.R.S.S., cu 7 goluri !

Radu TIMOFTE

două puncte, un 
alcătuit 
care au
golgeter 
echipă,

din alțî 
finalizat, 

rămîne, 
cea a

ITALIA - ARGENTINA 1-1 (1-1)
Meci de mare atracție. In 

grupa A, la Puebla, între ulti
mele două echipe campioane 
mondiale : Italia (1982) și 
gentina (1978). Intîlnlrea, 
chelatâ la egalitate, 1—1 
s-a ridicat la un bun nivel teh
nic, apreciat de cel 40 000 de 
spectatori. Maradona a făcut un 
adevărat spectacol de măiestrie, 
dar 1 se poate reproșa. poate, 
jocul prea Individual. Partida, 
în special ta prima repriză, a fost 
alertă. Italienii au deschis sco
rul prin Altobelli (min. 7) din 
penalty, acordat de arbitrul Jan 
Keizer (Olanda), dupâ ce Burru-

BULGARIA - COREEA
Tot ta grupa A, la Cludad 

de Mexico, partida dintre Bulga
ria șl Coreea de Sud s-a în
cheia* la egalitate : 1—1 (1—0).
In prima repriză fotbaliștii bul
gari au fost mal incisivi, reușind 
să înscrie în mln. ia prin Ghe
tov. Dupâ pauză, pe o ploaie 
torențială, echipa asiatică s-a 
descurca* mai ușor șl’ a egalat 
ta min. 67, prin Jong Boo. Arbi
trul Al-Shanar (Arabia Saudită) 
a condus formațiile (unul dintre

FRANȚA
Joc de înalt nivel tehnic, între 

deținătoarea titlului european. 
Franța, șl puternica reprezenta
tivă a U.R.S.S., la Leon, In gru
pa C. Rezultatul de 1—1 (0—0)
menține ambele reprezentative

(i-i).

chaga a comis henț în careu. In 
min. 34, Maradona, bine servit 
de Valdano, a egalat prlntr-un 
gol care l-a făcut ,,șah-mat“ pe 
Galii. După pauză, italienii au 
forțat victoria, pe care n-au 
reușit-o. Au evoluat formațiile : 
ITALIA : Galii — Bergomi, vier, 
chowod, Scirea, Cabrini — Bagni, 
De Napoli (min. 87 Baresi), Dl 
Gennaro, Conti (min. 64 Viali) — 
Galderisi, Altobelli. ARGENTI
NA : Pumpido — Cucciuffi, Rug
gieri, Brown, 
Batista (mln. 61 
Burruchaga, Maradona 
(mln. 75 ~ ' "■
DE SUD
tușieri a 
GABIA :
Dimitrov, 
rakov, “ ,
Jeliaskov), Gospodinov — 
nov (min. 75 Kostadinov), 
denov. COREEA DE SUD : Yun Kyo 
— Kyung Hoon, Jung Moo, Cho 
Jeung, Jong Hwan — Kwan Rae 
(min. 70 Min Kook), Soo Jing 
(min. 45 Jong Boo), Ciang Sund, 
Byun Byung — Joo Sung, Cha 
Bum.

Garre — Giusti, 
Olarticoechea), 

Borghi 
Valdano.Enrique),

1-1 (1-0)
fost loan
Mihailov 
Arabov,

Sadkov, Ghetov (min. 57
Iskre- 

Mla-

Igna) : BUL-
— Zdravkov, 

Petrov — Si-

• Cumullr.d al doi
lea cartonaș galben, 
joi seara. In partida 
cu Argentina (l-a vă
zut pe primul tn par
tida de 
Giuseppe 
fundașul 
squadrei 
va juca în meciul cu 
Coreea de Sud...

• După Maceda 
(Spania) și Nicholas 
(Scoția), portarul por
tughez Bento se vede 
obligat să nu mai 
joace la El Mundial :

a suferit o frac-

deschidere) 
Bergomi, 

lateral al 
azzurra, nu

tură la peroneu, ta 
timpul unul antrena
ment, l-a fost aplicat 
un ghips șl nu va 
putea juca ctteva 
șfiptămtnl. Trist, a 
declarat : «Așa e via
ța. E ultimul meu 
turneu final, am 38 
de ani...*
• Garry Lineker, a- 

tacantul attt de per
cutant al englezilor : 
.Noi nu am calculat 
niciodată, in teren*. 
Să fie aceasta, oare, 
explicația înfrîngerll 
din meciul eu Por
tugalia ?
• Valeri Lobanov- 

ski, antrenorul selec
ționatei sovietice : 
.Rezultatul (U.R.S.S. 
— Franța 1—1 — n.r.) 
este satisfăcător pen
tru ambele echipe.

Cea mai bună va
riantă ar fl fost vic
toria, dar trebuie să 
știi, uneori, să faci 
și un meci egal*.
• Mijlocașul polo

nez Waldemar Maty- 
sik a slăbit, ta me
dul cu Maroc, 4 kg, 
ta*rectndu-l net pe 
Boniek șl Smolarek, 
eare n-au reușit (tn 
același meci) să dea 
jos dectt... 2,5 kg.
• Rezervele echipei 

Ungariei, încă sub 
șocul severei tnfrtn- 
geri în fața U.R.S.S. 
(0—6). nu s-au antre
nat a doua zi după 
meci. Ele au rămas 
la hotel, împreună cu 
titularii, pentru a 
viziona înregistrarea 
partidei. Șl au făcut-o 
de 3 ori...

U.R.S.S. 1-1 (0-0)
în cursă pentru calificare tn 
optimi. Primul gol l-a marcat 
Raț (dansat de Belanov) prin- 
far-un șut puternic de La 25 de 
metri (min. 54), după care fran
cezii au egalat prin L. Fernan
dez, care l-a prins pe picior 
greșit pe Dasaev (min. 62). Scor 
echitabil după aspectul jocului, 
ta fața a 20 000 de spectatori, 
arbitrul brazilian Filho a con
dus echipele : FRANȚA : Bats — 
Ayache, Battiston, Bossis, Amo
ros — L. Fernandez, Țigana. Gi- 
resse (min. 83 Vercruysse), Pla
tini — Papin (min. 76 Bellone)* 
Stopyra. U.R.S.S. ; Dasaev — La
rionov, Kuznețov, Bessonov, De
mianenko — Aleinikov, Iarem- 
eiuk, Zavarov (min. 59 Blohin), 
Iakovenko (min 69 Rodionov) — 
Belanov, Raț.

LA1NCH1DEREA EDIȚIEI

Ieri, la Irapuato, in 
grupa C : CANADA - UNGARIA 
0-2 (0—1), prin golurile mar
cate de Esterhazy (mln. 2) ți 
Detari (min. 75); la Guadala
jara, in Grupa D : BRAZILIA - 
ALGERIA 1-0 (0-0), a marcat 
Careco (min. 67).
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