
TOVARĂȘUL'
NICOLAE CEAUSESCU

A SOSIT LA BUDAPESTA PENTRU A IUA PARTE
EA CONSFĂTUIREA COMITETULUI POLITIC

CONSULTATIV Al STATELOR PARTICIPANTE
LA TRATATUL DL LA VARȘOVIA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
plecat, marți dimineață, la 
Budapesta, pentru a lua parte 
la Consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ al statelor par
ticipante la Tratatul de la Var
șovia,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit de tovarășii 
Constantin Dăscălescn, membru 
al comitetului Politie Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-ministru 
al guvernului. Ion Stolan, mem
bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.K., Vasile Milea, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării națio
nale, Ilie Văduva, ministrul a- 
facerilor externe.

Conducătorul partidului și 
statului a fost salutat la plecare 
de membri și membri supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., secretari ai 
Comitetului Central al partidu
lui. de membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, de reprezentanți ai u- 
nor instituții centrale, organi
zații de masă si obștești.

Un grup de pionieri a ofe
rit cu dragoste și stimă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
buchete de flori.

Au fost de fată ambasadorul 
Republicii Populare Ungare la 
București și membri ai ambasa
dei.

La ora 10,30 aeronava prezi
dențială a decolat de pe aero
portul Otopeni, indreptindu-se 
spre Budapesta.

w
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
sosit, marți dimineață, la Buda
pesta pentru a lua pane ia 
Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

Pe aeroportul capitalei unga
re, conducătorul partidului și 
statului nostru a fost intimpinat 
și salutat de Janos Kadar, se
cretar general al P.M.S.H., Pal 
Losonczi, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., pre
ședintele Consiliului Preziden
țial al R.P.U., Gyorgy Lazar, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P.U., 
Gyorgy Aczel, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., Ferenc Havasi, mem
bru al Biroului Politic, secretar 
al C,C. al P.M.S.U., Laszk» Ma- 
rothy, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U., vice
președinte al Consiliului de Mi-

Bee. ifaMt.
«AAA fit LiCTOKJI

Preletari iin teate țările, unlțl-eă I

R-P.U„ Miklos Overt, 
al Biroului Politie, ae-

niștri al 
membru ____
eretar al C.C. al P.M3.U., Istvan 
Sarlos, membru al Biroului Po
litie al C.C. al PJM.S.U., Matyas 
Szuros, secretar al C.C. al 
P.M.S.U., Peter Varkonyl, mem
bru al C.C. al P.M.S.V., minis
trul afacerilor externe al 
R.P.U., și general colonel Ferenc 
Karpati, membru al C.C. al 
F.M.S.U„ ministrul apărării al 
R.P.U.

Erau prezenți ambasadorul tă
rii noastre la Budapesta, Nicolae 
veres, și membri ai ambasadei.

Un grup de pionieri a oferit 
Hori,

★
La 10 iunie a i 

Budapesta, Consfătuirea 
miletului Politic Consultativ 
al statelor participante la 
Tratatul de Ia Varșovia.

La lucrările ședinței par
ticipă : delegația Republicii 
Populare Bulgaria, condusă 
de tovarășul Todor Jivkov, se
cretar general al C.C. al Parti
dului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R. P. Bulgaria ; delegația 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, condusă de tovarășul 
Gustav Ilusak, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, pre
ședintele R. S. Cehoslovace ; 
delegația Republicii Demo
crate Germane, condusă de 
tovarășul Erich Honecker, se
cretar general al C.C. al Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania, președintele Consiliului 

al R. D. Germane ; 
Republicii Populare 

condusă de tovarășul 
Jaruzelski, prim

al C.C. al Partidului 
Unit Polonez. 
Consiliului de 
Polone ; delega- 
Socialiste Româ- 

de tovarășul 
Ceaușescu, secretar 

al Partidului Comu-

!

I
I
8

inceput, la 
tuirea Co- gII

de Stat 
delegația 
Polone, 
Wojciech 
secretar _
Muncitoresc 
președintele 
Stat al R. P. 
(ia Republicii 
nia, condusă 
Nicolae 
general _____  _____
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România ; 
delegația Republicii Populare 
Ungare, condusă de tovarășul 
Janos Kadar, secretar general 
al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar ; delegația 
U.R.S.S., condusă de tovarășul 
Mihail Gorbaciov, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

Din componența unor de 
legații fac parte șefii de stal 
și de guvern, secretari ai co
mitetelor centrale, miniștrii 
de externe și miniștrii apă
rării.

(Continuare in pag a 4-a)
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Sorții aa decis 1

In semifinalele „Cupei

României" la fotbal

JIUL STEAUA
$1 

VICTORIA - DINAMO
Ieri la prânz, la sediul 
F. B. Fotbal, în 
delegaților celor . 
chipe calificate, a 
loc tragerea la sorți a se
mifinalelor „Cupei Româ
niei", competiție ce se 
desfășoară sub genericul 
„Daciadel". Iată progra
mul celor două partide :

JIUL - STEAUA 
VICTORIA - DINAMO

Partidele se vor desfă
șura la 22 iunie, de la 
ora 18, pe terenuri neutre.

prezența 
patru e- 

avut

Azi și inline. ta sala Floreasca, tradiționalul derby baschetbalistrc

MECIURILE STEAUA — DINAMO, CA DE OBICEI,
DECISIVE IN LUPTA PENTRU TITLU

CJa în majoritatea întîlnirilor 
de baschet dintre echipele 
Steaua și Dinamo, si cele de 
astăzi și miine, din sala Ho
rească, au o mare importanță în 
disputa pentru stabilirea campi
oanei tării. Mai precis. în urma 
rezultatelor directe de pînă a- 
cum (Steaua — Dinamo : 3—1) 
si a punctelor acumulate in 
clasament (Steaua : 73 ; Dina
mo : 72), lupta pentru titlu poa
te fi ori continuată (în ipoteza 
că dinamoviștii vor ciștiga am
bele meciuri), ori încheiată (da
că stelistii obțin o victorie). A- 
șadar, partidele prezintă o în
semnătate majoră, ceea ce anti
cipează jocuri echilibrate, cu 
finaluri captivante, așa cum se 
petrece de obicei cînd se întâl
nesc aceste fruntașe ale basche
tului. în plus, publicul are pri-

lejul de a-i vedea evoluînd pe 
cei 10 jucători care au alcătuit 
reprezentativa României, autoa
rea frumoasei performanțe — 
promovarea în grupa A a Cam
pionatului European : Opșitaru 
— căpitanul selecționatei, Nicu- 
lescn, Cernat, Vinereanu. Ermu- 
rache, Netolițchi, Ionescu, Arde
lean. David si Iacob.
In deschidere, două meciuri în

tre echipele candidate la locul 3.
Programul jocurilor : de la ora 

15 : Rapid — Farul (locurile tn 
clasament : 4 șl respectiv 3 ; re
zultate anterioare: 2—2), ICED— 
Dinamo Oradea (5—6 ; 0—4),
steaua — Dinamo (1—2 ; 3—1).

In țară, tn grupa 7—11 : CSU 
Sibiu — Academia Militară Bucu
rești (7—9 ; 4—0) și CSU Galați — 
Universitatea Cluj-Napoca (11—10; 
0—4).

După Campionatele Naționale de ciclism-fond

MUNCA FARA PREGET. CHEZĂȘIA VIITOARELOR PERFORMANȚE
Pe șosele din împrejurimile 

frumosului oraș argeșean Cimpu- 
lung-Muscel s-au încheiat. Ia 
sfîrșitul săptămînii trecute. 
Campionatele Naționale de ci- 
clism-fond ale seniorilor. Fiind 
cea mai importantă competiție

pe plan intern, firesc am căutat 
să discernem, prin analiza re
zultatelor, cum a progresat ci
clismul față de anul trecut. La 
ședința tehnică, o surpriză. Nu
mai 6 echipe La startul probei 
de 100 km. Se mai puteau în-

Mircea Romașcanu — liderul incontestabil al rutierilor noștri — i?i 
adjudecă unul dintre sprinturile probei de semifond a Campionatelor 
Naționale sde la Cimpulung Muscel. Foto: George NEGOESCU

Evoluții ale sportivilor români la Balcaniade
UN TITLU CUCERIT DE POLOIȘTI

IN DRUMUL SPRE... EUROPENE
TINERII VOLEIBALIȘTI

N-AU CONFIRMAT AȘTEPTĂRILE...

scrie și altele ? După Părerea 
noastră, da. Secțiile care nu a- 
veau decît 3 alergători, pentru 
al patrulea om din echipă ar fi 
putut apela (avîndu-se în acest' 
sens acceptul necesar) la cicliști 
care au fost transferați la alte 
cluburi, chiar în actualul sezon, 
mai ales că ei nu evoluau in a- 
ceastâ probă la noile echipe. 
S-ar fi făcut cu această ocazie 
un test pentru toți, întrucîț

Ho.'ațiu SIMA

(Continuare in pag. 2—3)

La Campionatele Republicane

Școlare de atletism

BĂIEȚII AU RAMAS
IN BLOC-STARTURII

Ducă patru ani, poioiștii noș
tri sînt. din nou. campioni bal
canici. Acest titlu — al sapte- 

, lea în istoria competiției pen
tru snortul cu mingea pe apă 
din România — înseamnă pen
tru reprezentativa de seniori 
îndeplinirea principalului obi
ectiv ne 1986, an. în rest, de 
acumulări în perspectiva parti
cipării la europenele din Fran
ța. în grupa de elită a între
cerii continentale (locul? a fost 
recîstigat. se știe, prin convin
gătorul succes în seria B. la 
CE din Bulgaria).

Recapitulînd rezultatele de la 
Balcaniadă. antrenorul Iuliu 
Capsa a punctat, se înțelege, 
o seamă de detalii asunra 
partidelor de la Sofia : „8—7
cu Grecia, intr-un dificil meci 
de debut în competiție. în 
compania unei echipe in vizi
bil progres, participantă in gru
pa A la europenele de anul tre
cut. care va merge si la C.M. 
din august. Am condus in ma
joritatea timpului de joc si am 
învins tenacitatea unor adver
sari cu gabarit bun, pregătiți 
de o bucată de vreme de un

antrenor italian. Apoi, 12—10 
cu Iugoslavia, prezentă ia So
fia cu o garnitură tinără (in
cluzi nd trei componenti ai vi- 
cecampioanei continentale), a 
cărei medie de înălțime, peste 
190 cm, ne-a dat impresia 
unei selecționate de ...baschet. 
Ultima partidă. 10—6 cu Bulga
ria. a însemnat cea mai bună 
evoluție a echipei noastre, ce 
si-a asigurat, astfel, o conclu
dentă victorie finală la această 
ediție a JB“. • Cum au răs
puns solicitărilor jucătorii fo
losiți ? • „Formula de h.ză a 
fost aceea, să-i zicem, clasică 
in ultima vreme: Simion (a pri
mit Cupa pentru cel mai bun 
portar), Garofeanu, Răducanu. 
E. Ionescu, Hagiu, Moiceanu. 
Costrăs — cu prestații, pe an
samblu, bune. Se observă ab
senta valorosului Gordan (bol
nav). ceea ce a necesitat în
trebuințarea lui Hagiu în cen
tru. acesta devenind, si asa 
golgetcrul întrecerii. cu 15

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag a 4-a)

După cum se știe, la Campio
natele Balcanice de volei, des
fășurate în Grecia, echipele 
noastre au ocupat, în final, 
locurile 2 la feminin (0—3 cu 
Bulgaria) și 3 la masculin (0—3, 
atit cu Bulgaria, cit și cu Iugo
slavia). Pornind de la faptul că 
obiectivul în această competiție 
era locul 1 sau 2, doar selecțio
nata feminină și-a făcut datoria 
și doar din acest punct de ve
dere ! Pentru că, despre jocul 
practicat de aceasta nu se pot 
spune decît foarte puține 
lucruri bune. într-o competiție 
care in acest an n-a fost de un 
nivel’ tehnic ridicat, rezultatele 
reprezentantelor noastre au de
monstrat că... n-avem încă e- 
chipa pe care o dorim. Tinerele 
cărora li s-au încredințat tri
courile tricolore, talentate evi
dent, vin de la cluburi cu o 
pregătire fizică precară, sînt 
lipsite de dîrzenie în joc ! De 
aici, o evoluție modestă. sub 
valoarea componentelor forma
ției : Doinița Dimofte, Mirela 
Popoviciu, Speranța Găman, Da
niela Dinică, Felicia Popescu, 
Eugenia Cotescu (rezerve : O-

lilia Szentkovics, Dana Coso- 
veanu, Cristina Anton). Semni
ficativă, in sprijinul acestei a- 
firmații, declarația antrenorului 
federal Sandi Chiriță, recunos
cut pentru competență în pregă
tirea echipelor feminine : ,,S-a 
jucat slab. Nu pot evidenția pe 
nimeni". Și doar la insistente
le noastre a spus, cu îngădu
ință : „Cele care au depășit oa
recum pe celelalte : Popoviciu 
și Anton", O ultimă remarcă : 
pe postul de ridicătoare — coor
donatoare, atit Dimofte. cit și 
Szentkovics sînt sub cerințe.

La masculin, dezamăgirea a 
fost si mai mare. Victorie chi
nuită in meciul cu Grecia 
(3—1), prestație sub așteptări 
in partidele cu Bulgaria si Iu
goslavia. Ar fi fost greu, desi
gur, să fie învinse puternicele 
reprezentative ale Iugoslaviei si 
Bulgariei cu echipa actuală, tî- 
nără, în formare. Ne-ar fi bucu
rat mult, însă, ca băieții „să 
joace", să se bată pentru fie-

M o deșt o FERRARINI

Dintotdeauna. atletismul — 
disciplina olimpică nr. 1, nu 
numai prin numărul de meda
lii puse în joc, ci, mai ales, 
prin caracterul său formativ — 
a avut o principală pepinieră, 
la noi si oriunde in lume, in 
mediul școlar. Este suficient să 
reamintim că dintre campioa
nele noastre olimpice, de pildă., 
Lia Manoliu și-a început lun
ea carieră de performeră în 
anii de liceu. Iolanda Balas a 
devenit pentru prima dată re- 
cordmenă a tării la virsta nio- 
nieriei. iar Mihaela Penes a 
urcat ne treapta cea mai înal
tă a podiumului olimpic cînd 
nu-si dăduse încă bacalaurea
tul.

Si cum ediția 1986 a Campio
natelor Republicane Școlare 
constituia o primă trecere în 
revistă a cvasitotalitătii princi
palului eșalon al speranțelor, 
într-un sezon cu multe între
ceri de anvergură pentru ju
niori — ca. de exemplu, cele 
două premiere, meciul Româ
nia — S.U.A., de la Pitești, și 
Campionatele Mondiale, de la 
Atena, ambele în luna iulie — 
disputele de pe principalul sta
dion al tării. .,23 August", au 
fost așteptate cu interes. în 
primul rînd. de cei de pe lith 
tele de concurs si cei care l-au 
pregătit, doritori să convinsă 
că iarna (a se citi : sezonul <fe 
sală) le-a fost un sfetnic bue 
si. apoi, factorii responsabili ai

Paul SLAVESCU

(Continuare In pag a 4-a) (Continuare In pag. 2—3)



JUCĂTORII DE OINĂ JUNIORII LA PORȚILE AFIRMĂRII Divizia A

DIN RÎMNICELU
Șl GHERĂIEȘTI

C.S.Ș. PIATRA NEAMȚ, PENTRU A DOUA OARĂ
9

PE PRIMELE LOCURI
CONSECUTIV CAMPIOANA LA HANDBAL (m)

CALIFICATE CU... AJUTORUL ALTORA? feminin (I

Reunite la Rm. Vîlcea, cele 10 
echipe calificate în turneul fi
nal al Campionatului de oină re- 
xervat școlarilor și juniorilor au 
furnizat întreceri spectaculoase, 
disputîndu-și întâietatea cu ar
doarea specifică vîrstei. Cu un 
evident plus de superioritate teh
nică și fizică, formațiile Energia 
Rîmnicelu (jud. Buzău) și I.M.P. 
București s-au întîlnit în meciul 
decisiv, cîștigat de primii oiniști 
cu scorul de 8—3. Cu 5 jucători 
din echipa care s-a clasat pe lo- 
cul n în «Cupa României" la se
niori, Energia Rîmnicelu 
nor ■— prof. I. Enaclie) 
la al doilea succes în 
sezon.

CLASAMENTUL :
Rîmnicelu 27 p, 2. I.M.P. Bucu
rești 25 p, 3. Electro Botoșani 
22 p, 4. I.P.A. Sibiu 22 p (punct- 

x averaj mai slab), 5. Șc. gen. Ghe
răiești (jud. Neamț) 17 p, 6. Ve
nus Negrileștl (jud. Bistrița-Nă- 
săud) 17 p, 7. C.P.L. Bacău 14 p, 
8. Torpedo Zămeștl 13 p, ». Șc. 
prof. nr. 10 Cărei 11 p, 10. Lie. 
agro.-tad. Șimian (jud. Mehe
dinți) 11 p.

Cea mai tînără echipă, Școala 
generală din Gherăiești a deve
nit o merituoasă campioană a șco
larilor, fiind urmată tn clasa
ment de Șc. prof. nr. 10 Cărei 
fi Lie. agro-tad. Șimian.

După aprecierile secretarului 
T. R. Oină, C. Costescu, arbitra
jele au fost bune, remareîndu-se 
prin competență șt autoritate V. 
Comșa (Călărași), I. Alexandru 
(Tîrgovlște) și Gh. Șodincă (Mo- 
neasa).

La sfîrșitul săptămînii trecute, 
In Sala Floreasca s-au Încheiat 
întrecerile turneelor finale ale 
Campionatelor Republicane de 
handbal rezervate juniorilor. Pe 
primul loc In competiția băieți
lor s-a situat, pentru a doua 
oară consecutiv, echipa Clubului 
Sportiv Școlar Piatra Neamț, pre
gătită de prof. Otto Hell. Indis
cutabil, handbaliștil moldoveni au 
fost cei mai buni, cu execuții 
tehnice demne de laudă și cu

anume cădere fizică în ultimei" 
meciuri, poate o urmare firească 
a faptului că „greul" l-au dus 
doar patru-cincl jucători, foarte 
buni ce-1 drept, dar oboseala este 
oboseală. I-am numi, în primul 
rind, pe Adrian Ștot și Cristinel 
Bursuc (jucători cu dublă legi
timare, care au activat și în Di
vizia A, la Relonul Sâvlnești), pe 
Marcel Mihalcă, Ionel Căescu și 
portarul (excelent) Cătălin Mi- 
trea. Turneul final a reliefat cî-

1.

AZI
DISPUTA

(antre- 
se află 
actualul

Energia

începe

PENTRU
TITLU LA RUGBY
Cele mal bune opt echipe, eta

late pe primele locuri în seriile 
Campionatului Național al junio
rilor șl școlarilor, îți încep azi 
Întrecerea pentru desemnarea 
campioanei rugbyului nostru ju
venil. Prima zi programează, pe 
terenurile ni șl IV de la Sta
dionul Tineretului din Capitală, 
meciuri ale căror rezultate au. 
menirea de a permite învingă
toarelor să joace, in continuare, 
pentru locurile 1—4. Iată parti
dele de azi : CSȘ Carpațl Mîrșa 
— CSȘ t Constanța, CSȘ Sucea
va — RC Grlvița Roșie, ambele 
de la ora 9 ; CSȘ Locomotiva 
București — CSȘ Locomotiva 
CIuj-Napoca și CSȘ Steaua — 
CSȘ Unirea Iași, de la orele 18.

Vineri, învingătoarele îșl dispu
tă semifinalele (Tineretului IV, 
orele 16,30 șl 18), cîștlgătoarele 
din aceste întîlnirl urmînd să 
joace duminică finala (Tineretu
lui IV, ora 10,30), iar Învinsele, 
pentru locurile 3—4 (Tineretului 
IV, ora 9). Programul este com
pletat de jocurile pentru locurile 
5—8, oe se desfășoară vineri, de 
la ora 9, și sîmbătă, de la orele 
16,80 șl 18 la Stadionul Tinere
tului.

nu gustase din amărăciunea 
înfringerii pe pistele proprii, 
a... capotat neașteptat, dumi
nică la Constanta în fata pe
troliștilor din Cîmpina. aceș
tia din urmă salvîndu-se in 
extremis de la retrogradare ! 
tn sfîrsit, în confruntările 
dintre formațiile feminine 
Voința Galați (o echipă fără 
griji care nu suferise, acasă, 
decît un singur eșec în ac

tualul campionat) 
si Voința București 
.spiritul 
lie" a 
evident.
la...

DUpă 18 etape, desfășurate 
tur-retur de-a lungul a aproa
pe șase luni, se cunosc echi
pele din cele două serii fe
minine si tot atîtea masculi
ne ale Diviziei 
ce. care s-au 
neele finale, 
matiile care 
mul eșalon.

In ultimele ____ . . . .
sive pentru configurația cla
samentelor de la 
cele două extremi- I 
tăti. s-au înregistrat [| 
cîteva surprize dc • 
proporții care — în 
contextul. disputelor 
tru calificarea 
neele finale — au produs iu
bitorilor sportului . . ' 
prilej de meditație. Bunăoară, 
popicarii de la Electromureș, 
cu o „carte de vizită" impre
sionantă. care ne 'obișnuiseră - 
cu victorii chiar și în depla
sare. în penultima etapă au 
pierdut surprinzător pe pista 
proprie în fața colegilor de 
la C.F.R. Tg. Mureș, (în tur. 
surclasați cu scorul de 5283— 
5046) șl astfel ambele sextete 
mureșene vor pleca la tur
neul final masculin de Ia 
Ploiești. De asemenea. C.F.R. 
Constanta, care avea asigurat 
locul în ultimul 
Ploiești, datorită, 
măsură. lanțului 
lungul turului

A de popi- 
calificat in tur- 
precum și for
au părăsit pri
întreceri, deci-

îri
pen- 
tur-

popicelor

de fami- 
fost prea 

oaspetele 
pas. In con- 

bucurcștencele’. au 
grupul finalistelor. 

Petrolul

LUPTA
miAREA

SATU MARI 
Luptă extra< 
diviziei A de 
(locurile 7—11 
retrogradării, întrecerii, ect 
a înregistrat 
torie învingîn 
formația < 
VÎLCEA cu 
(37—37). Prim 
echilibrată, di 
minute gaz 
clar si au îr realizatoare: 
Aștelean 16 
respectiv Pet 
Barbu 11.

Cea de a c 
RAPID — C 
a fost dram; 
prelungiri pe tigătoarei cai 
fost echipa 1 (37—36. 69—69
Cîrstoiu 20 și 
Cutuș 21 și 
CLASAMENT 
Chimistul 53 
10. Mobila 51 
Mureș 50 p.

cîstigînd 
'secință. 
urcat în 
în dauna formației 
Băicoi,’ la egalitate de puncte 
cu Voința București» , dar cu 
un număr, mai mare de po- 
Dice doborîte în deplasare.

Prin urmare, se pdate ob
serva că rezultatele mențio
nate ău același numitor : e- 
chipele care n-au izbutit 
să-și soluționeze singure pro
blemele au așteptat ca alte 
formații să le rezolve situa
ția. în felul acesta, s-au pro
dus după părerea noastră, 
satisfacții false unora și ne
cazuri nemeritate altora. Co
rect este să-ți joci șansă în 
competiție prin propriile forțe.

de la 
bună 
de-a

act 
în 
că.

și returului. Troian iOANIȚESCU

IN „CUPA STEAUA" LA ICURSE ATRACTIVE

w Mir- ie‘: .• J

Echipa CSȘ Piatra Neamț, campioana de juniori a ediției 1983/86 la 
handbal. Sus, de la stingă la dreapta : Bogdan Mânu, prof. Otto Hell — 
antrenorul formației, Marcel Mihalcă, Ionel Căescu, Gigei Irimia, Cris
tinel Bursuc, Adrian Ștot, Dan' Avram, Ovidlu Boite; jos — Cristinel 
Fermeșanu, Alexandru Axinte, Cătălin Mitrea, Mihăiță Pitaru, Valentin 
Găman, Ștefan Stanciu ți Lucian ~Popescu Foto : Aurel D. NEAGU

a „Cupei Steaua" 
desfășurată pe 

Cimpina, a reunit 
mai buni alergă-

disciplină tactică Impecabilă, în 
special tn ceea ce privește apă
rarea — mobilă, avansată, agre
sivă. De altfel, echipa din P. 
Neamț a fost singura din com
petiție care a aplicat, corect și 
eficient, prevederile regulamen
tului referitoare la jocul in de
fensivă. Din acest punct de ve
dere se cuvine a fi menționată 
și formația CSȘ Mlnaur Baia 
Mare (Ion Negovan).

în ultimele două zile, în tur
neul pentru desemnarea ocupan
telor locurilor 1—4 s-au înregis
trat următoarele rezultate : CSș 
Mlnaur Bala Mare — csș Di
namo Brașov 26—26 (14—15), CSȘ 
Piatra Neamț — CSȘ Petrolul 
Moreni 27—25 (14—19) ; CSȘ P.
Neamț — CSȘ Minaur 26—25 
(14—17), CSȘ Dinamo — CSȘ Pe
trolul 17—26 (9—14). CLASAMEN
TUL FINAL : 1. CSȘ P. Neamț 
— campioana ediției 1985/86, 2. CSȘ 
Petrolul Moreni (Costel Gyorgy), 
3. CSȘ Minaur Bala Mare, 4. CSȘ 
Dlnamo Brașov (Elena șl Remus 
Drăgănescu), 5. CSȘ „Dobrogea- 
nu Gherea" Ploiești, 6. CSȘ Brăi
la, 7. CSȘ Drobeta Tr. Severin, 
8. CSȘ Politehnica Timișoara.

Ediția din acest an a campio
natului juniorilor a fost mai pu
țin echilibrată decît în alțl ani, 
In lupta pentru desemnarea cam
pioanei contînd, practic, numai 
primele patru finaliste. Este, de 
altfel, șl părerea antrenorului fe
deral pentru juniori, Bogdan Ma- 
covel.

Alături de succintele caracte
rizări ale jocului echipei cam
pioane trebuie precizat și faptul 
că în evoluția acestei echipe 
bine instruite, s-a observat o

leva individualități, printre care: 
conducătorul de joc Ion Aldica, 
Pavel Bejan și Ghcorghe Iancu 
(Moreni), portarul Emil Neacșu, 
Florin Tusan și Emil Motoc 
(Brașov), portarul Sergiu Buș
tean, conducătorul de joc Cris
tian Maroșan, Adrian Popovici și 
Tibor Illes (Minaur), Vasile Ma
rian (Ploiești), Florică Condruz 
(Brăila), conducătorul de joc 
timișorean Horațiu Gal, Marian 
Goia (Drobeta Tr. Severin), cei 
mai m-ulți dintre ei fiiJid și com- 
pomenți ai lotului reprezentativ 
de juniori.

Nu putem încheia aceste suc
cinte notații fără să subliniem 
faptul că în turneul final n-a 
fost prezentă nici una din atît 
de numeroasele echipe bucureș- 
tene, iar în tribune, cu mici ex
cepții, antrenorii din Capitală au 
excelat tot prin... lipsă. Poate 
cei vizați, și mai ales cei care-i 
controlează și îndrumă, au ceva 
de spus. Din nou s-a manifestat 
indisciplină pe băncile antreno
rilor, ulide vociferările perma
nente, gesturile teatrale cu care 
erau primite deciziile arbitrilor 
(firește cele împotriva formați
ilor proprii), preocuparea pentru 
orice altceva decît conducerea 
calmă și serioasă a elevilor din 
echipele de care răspund etc. în
trebăm : ce fel de educatori sînt? 
Sau cum poate fi calificat ges
tul antrenorului Remus Drăgă- 
nescu care și-a rupt, în văzul tu
turor, legitimația care-i conferă 
dreptul de a-și conduce echipa 
în teren ? Cu siguranță, F. R. 
Handbal va lua măsurile ce 
impun.

Ediția a 2-a 
la motocros, 
traseul de la 
alături de cei ___ . _
tori români și selecționate ale 
cluburilor militare T.S.K.A. din 
U.R.S.S. la clasele — 250
cmc seniori și 125 cmc tineret. 
Printre oaspeți s-au aflat și 
cițiva piloți de primă mărime, 
A Ovcinicov, I. Hudiacov și A.

Similin fiind laureați în arena 
internațională.

Așa cum se anticipa, cursele 
au fost atractive, deși concu- 
renții au avut — în plus — de 
înfruntat. în ambele manșe, 
un adversar de neînduplecat : 
ploaia, (in ..reprize" torențiale) 
și vintul. Alergătorii sovietici 
și-au onorat „cărțile de vizită", 
de valoarea lor apropiindu-se

se

Mihail VESA

CAMPIONATELE REPUBLICANE ȘCOLARE DE ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

federației, doritori să jgadă la 
lucru cit mai multi candidați la 
un loc în reprezentativa Româ
niei.

Din acest punct de vedere, 
primul examen al sezonului a 
fost trecut cu bine doar de fe
te, ca si de atitea alte ori în 
ultimii ani băieții rămînind 
restantieri (oină la a cita... 
examinare?).
nrohelor 
n rimelor 
valorice 
perioada 
prim-plan. firesc, alergările pe 
distante medii si lungi. cele 
care. în anul trecut, ne-au 
dus satisfacția medaliilor 
aur la „europenele" de la 
tbus. Două din cele trei 
D ioane. Ana Pădurean 
reintrată in circuitul competi- 
țional) la 1500 m și Cleopatra 
Pălăcian la 3000 m susținîn- 
du-si candidatura pentru „mon
diale" printr-o comportare si
gură si cifre valoroase (4:09,52 
— nou record republican școlar 
și, respectiv. 9:05,75), în urma 
lor clasîndu-se. după curse 
spectaculoase, alte tinere ta
lentate. ca de exemplu Cristi
na Misaros. Luminița Zaituc 
(1500 m), Simona Staicu (3000 
m). ultima în vîrstă doar de 15 
ani! La 800 m. într-o cursă a- 
fectată evident de ploaia toren
țială. un timp foarte bun rea
lizat de Tudorita Chidu 
(2:03,83). într-o marcată reve
nire de formă, urmată de foar-

_  _ ____  re
in majoritatea 

feminine. rezultatele 
clasate au atins cote 
promițătoare pentru 

în care ne aflăm. In

a- 
de 

Cot
eam- 
(abia

te tînăra alergătoare din Sla
tina. Denisa Zăvelcă (16 ani) — 
2:06,13 — un alt real talent pe 
care-1 dorim crescut cu grijă. 
Performante demne de relevat 
au izbutit Ana Maria Drăghia, 
la 400 mg (56,57) si Lăcrămioa
ra Andrei, la 400 m’ (53,23, rea- 
mintindu-ne de o altă atletă 
valoroasă din Roman, Mariana 
Suman, acum antrenoare!), am
bele. noi recorduri școlare. Si 
vorbind de recorduri. 6ă acor
dăm o mențiune specială du
rei probe de 5 km marș, do
minată de elevele din Alba Iu- 
lia. la capătul căreia iunioara 
Mihacla Dăogăroiu a stabilit 
eea mai bună performantă la 
nivelul... senioarelor (23:11,46). 
în două probe 
spectaculoasă, 
surpriză : după 
reu în poziția 
nia Constantea

cu desfășurare 
două victorii- 
ce a stat me- 
a 
a

tima încercare (la lungime) 6,36 
m. denăsindu-le
Henriette Nedelcu (6,26 m) si

treia. Olim- 
sărit în ul-

De favoritele

Mirela Belu (junioară II, 6,22); 
iar la 100 mg. constănteanca 
Lenuța Birzu si-a depășit con
diția de outsideră. întrecind 
tandemul bucurestean Florina 
Neder — Daniela Neaga, cu un 
timp valoros — 13,92 s. ne o 
vreme potrivnică. Antrenoarca 
bucurestenceior. Aurelia Sîrbu, 
ne snunea că elevele sale se 
află, totuși, ne drumul cel bun. 
Să-i dăm crezare. Fără.adver
sare. practic doar în luptă cu 
ea însăsi. sprintera Corina Ro- 
șioru (11,64 s la 100 m) 
care așteptăm, totuși, o 
ascendentă a formei, pe 
ra calităților pe care le 
a dorinței sale de afirmare.

Dintre băieți. Vasiîe Miron 
(16 ani) si Gabriel Pop (19 
ani), care au dominat împreună 
alergările de 1500 si 5000. me
rită atenția selecționerilor, 
rest... Nu-i prea puțin, 
peste 250 de concurenți, i 
răsi antrenori și profesori 
vă ocupați de juniori ?

de Ia 
curbă 

măsu- 
are si

în 
din 

lova- 
carc

DUPĂ 1 I NATIONALELE “» OE CICLISM FOND
(Urmare din pag. 1) ultimelor 

a fost in-

proba se aleargă la noi o sin
gură dată pe an. Juriul s-a o- 
pus, astfel că. pe șosea, au e-^ 
voluat numai 24 de cicliști ! Și 
cam tot atîția, deși ar fi vrut 
să . concureze, s-au alăturat 
spectatorilor prezenți la întrece
re !?

Desfășurată pe o vreme idea
lă, proba de contratimp-echipe 
a revenit formației Dinamo, ca
re și-a păstrat titlul cucerit a- 
nul trecut. Performanța, însă, 
nu spune nimic, deoarece, com
parativ cu anul trecut (cînd pe 
același traseu si în aceeași pro
bă vremea a fost urîtă, vîntul 
a bătut tare și temperatura era 
doar +9°), timpul este cu 7 
min. mai slab, iar media orară 
a scăzut de la 46,970 km la 
44,400 ! Formația Steaua, cla
sată pe locul II, deși aproape 
jumătate de cursă fără aportul 
unui om, C. Popa, a venit la 
51 sec. Din cele 6 echipe, doar 
două — Dinamo și I.M.G.B. — 
au terminat proba în -formație 
completă !

La contratimp individual. M. 
Romascanu — după 18 ani pe- 
trecuți pe șosele și colecționar 
a peste 40 de tricouri de cam
pion — continuă să domine 
topul, dar performantele sale în 
această probă scad. In 1985, în 
condițiile dificile arătate mai 
sus, el realizase, pe același tra
seu, o medie orară de 46,670 km, 
iar acum numai 44,100. Edifica
tor, nu ?

Proba de semifond a revenit, 
după două succese consecutive 
ale steliștilor (Cr. Neagoe, AI. 
Ion), dinamovistului V. Mitra
che. Dublul campion balcanic 
de la Konya a fost rutierul ca-

re a dat coloratură 
două probe. Deși nu 
elus in lotul care a efectuat 
pregătirea centralizată in timpul 
iernii — greșeală sesizată, dar 
nereparată — vitezistul Mitrache 
le-a dat o lecție despre comba
tivitate colegiloT săi fondiști.

Fondul — anul acesta mărit, 
mai aproape de cerințele de pe 
plan internațional, 140 km — 
a revenit unui alt rutier dina- 
movist C. Nicolae (și el neinclus 
in pregătirile lotului), dar cel 
care a animat această cursă a 
fost tot V. Mitrache. Imediat 
după plecare, el a rulat solitar in 

.................................... de 
km 
fost

fruntea plutonului cale 
120 km. Cu numai cîțiva 
înainte de sosire, sufocat, a 
prins și nu s-a clasat între pri
mii șase. Si aici, media este mi
că, 35,000 km, față de 36,300.

După 4 zile de întreceri — 
o concluzie clară : Dinamo 
București, antrenor N. Voi- 
cu, continuă să dpmine au
toritar ciclismul românesc, dar 
performanțele pe plan național 
scad și o dată cu ele reprezen
tarea sa generală pe plan inter
național. Dovada ? în afara 
Turului Mediteranean, cu o eta
pă cîștigată și două sosiri în 
primii trei, la toate competițiile 
internaționale la care au luat 
parte cicliștii noștri în acest an 
s-au clasat mai jos de locul 20 
(excepția Cr. Neagoe, Ioc 19 în 
Turul Niedersachsen).

Viitorul ciclismului românesc 
stă, în primul rînd, în puterea 
tuturor celor care contribuie 
— sau trebuie să contribuie — la 
buna sa desfășurare : federație, 
antrenori, sportivi, Muncind fă
ră preget, responsabil, analizând 
in mod obiectiv starea actuală 
de lucruri, se poate redresa ac
tuala situație.

/'OMINISTRATIA DE STAI LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 8 IUNIE 198G. 
Cat. 1 (13 rezultate) : 6 variante 
25% a 22.585 lei ; cat. 2 (12 re
zultate) : 74 variante 25% a 2.747 
lei ; cat. 3 (11 rezultate) 
riante 100% a 1.099 lei 
variante 25% a 275 lei.

4* Tragerea obișnuită 
EXPRES de astăzi, 
iunie, va avea loc în Sala clu
bului din str. Doamnei nr. 2, cu

: 30 va- 
șl 1.113

PRONO- 
miercuri 11

INVITAȚIE PENTRU VACANTĂ
Pentru vacanța dumneavoastră în lunile iunie 

și iulie 1986, întreprinderea de Turism, Hoteluri 
51 Restaurante București organizează :
• Excursii de 12 zile pe litoral ta stațiunile :
— Olimp (hotel „Muntenia") in perioadele : 

16—27 iunie (lei 1217/pers.), 19—30 iunie (led 1271/ 
pers.), 25 iunie — 6 iulie (led 1635/pers.), 27 iu
nie — 8 iulie șl 28 iunie — 9 Iulie (led 1726/pers.).

— Saturn (hotel „Mureș"), în perioada 30 iu
nie — 11 iulie (lei 1641/pers.) șl (hotel „Prahova")

în perioada 25 iunie — 6 iulie (lei 1635/pers.).
A Turul României în zece zile (plecări în 13 g 

și 27 iunie).
• 6 zile în Transilvania și în Țara de sus a 

Moldovei (plecări în 24 iunie).
• Șapte zile prin nordul Olteniei, Oaș, Ma- 

ramureș și Moldova de sus (plecări în 16 șl 30 
iunie).

® Excursie de cinci zile în Moldova (plecări g 
tn 2 și 16 iulie).

g î
<i\\\^WX\\\\\\\\\\\\\\\\\V4\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

începere de la ora 16,50. Trans
misia desfășurării tragerii se va 
face la radio, la ora 16,15. Nu
merele extrase vor fi radiodifu
zate, de asemenea, In aceeași zi, 
la ora 23 pe programul I, și re
luate mîine, joi, la ora 8,55 pe 
același program.
• Concursul Pronosport de du

minică, 15 iunie 1986, se menține 
ta aceeași notă de interes, în
scriind partide din eșalonul se
cund al campionatului intern și 
Italian, după cum urmează : 1. 
Ascoll — Catanzaro ; 2. Cagliari
— Lanerossi ; 3. Campobasso — 
Cremonese ; 4. Catania — Bolog
na ; 5. Cesena — Empoli ; 6. Ge
noa — Sambenedettese ; 7. Lazio
— Brescia ; 8. Palermo — Monza;
9. Perugia — Arezzo ; 10. Pes
cara — Triestina ; 11. Metalul
Plopeni — Oțelul Galați ; 12. Glo
ria Bistrița — Jiul ; 13. Olimpia 
Satu Mare — F.C. Maramureș.
• Rețineți că, ta această săp- 

tămtaă, alături de tragerea obiș
nuită LOTO de vineri, 13 Iunie, 
se remarcă, prin avantajele ce le 
oferă, TRAGEREA SPECIALA 
LOTO 2 DE DUMINICA, 15 IUNIE.

11.
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Campionatul Diviziei A și problemele hri

Pe stadionul Oțelul din GalațiStuden-

INTRE CEI MAI BUNI JUCĂTORI DIN DIVIZIA B
Ga-

Constcntîn ALEXE

Slatina și BucureștiAstăzi, la
ULTIMEI I

S-A ÎNCHEIAT [TAPA GRUPflOR PRIIIMINARFDIN DIVIZII ARESTANTEM.

SATU MARE

n (mdn. 56
eoresp.

GALAȚI :

BRAȘOV

eoresp.
TIMIȘOARA :

JiulSIBIU

cădii oi „CONFIDENTE LA MARGINEA GAZONULUI

,ll*-le vfleean, cralovea-

Valentin
opiniile

zece

1
Constantin FIRANESCUI

asupra 
șl tlne-

s-au 
cla- 
sînt 

Cor-
prezentate si care 
de sugestive. Doar

disputat 
totuși.

dup& acel 
Interesant 
Aglu. Dar 
Interesant 
jucat mai

noas- 
noua

volumul 
lărgește

Cum ? Așa cum au 
vremea lor. Petrolul, 
apoi Universitatea și

din 11 m), respectiv Lungu (min. 
63 — din 11 m).

tre- 
de 

ora 
fot-

Marc — 
marcat :

în me- 
echipe

SE- 
GA-

Adevă- 
domină 

prea 
la o

Ma- 
res-

SE- 
SE-,cele 14‘ 

patru

pri- 
Traian 

Stănescu,

cere în revistă

CJi.Ș. Tirgoviște — Metalurgis
tul Cugir 3—1 (2—1). Au marcat: 
Drăgan (min. 15), Răuță (min. 
45), Genoiu (mdn. 85), respectiv 
Anlatoroaie (min. 4).

punctele cu echipele din 
----“ fiind

lor. Numai Calafeteanu 
.remarcat* prin starea sa 
nervozitate, pus mal me-
pe harță...

C.SJS. Fălticeni — Otelul Galați, 
med Întrerupt in min. 12, la sco
rul de 0—0, deoarece echipa gă- 
lăteană a rămas In 7 Jucători 1

S. NE'-VII A, eoresp.

s-au disputat ultimele me
dia cadrul grupelor prell- 

ale turneului final al

1)011 jocuri

reflecții asupra unor 
lucruri din fotbalul 

emoțio-

„Republicanele" de juniori I

DOUA ATRACTIVE MECIURI DE SELECȚIE

...Șl GAZON

OHmpia Satu Mare — C.S.Ș. Ti
mișoara 3—8 (9—«). Au înscris : 
Bencze (min. 46), Palce ' 
și 76).

Z. KOVACS —

CVARTETUL FRUNTAȘ Șl „CELELALTE 14
Al 68-lea campionat al Diviziei 

se îndreaptă spre final. Mai 
sînt doar două etape de 
șl restantele de azi și, 
senine de întrebare îșl așteaptă 
încă răspunsul. Sportul 
țese și Dinamo Ișl dispută Încă 
„medaliile de argint* si au a- 
proane asigurate locurile în Cu
pa U.E.F.A., in timp ce Univer
sitatea Craiova, rămasă la trei șl. 
respectiv, două puncte de ele. 
așteaptă jocul rezultatelor (după 
ce eraiovenii s-au ...jucat cu a- 
tîtea ' nunctel și al semifinalelor 
Cupei României cu speranța că 
va juca. în toamnă, ta cupele 
europene. Iar în subsolul clasa
mentului. lupta pentru evitarea 
retrogradării a adus în discuții 
noi variante după rezultatele. în
registrate duminică la Timișoa
ra, Cluj-Napoca și Buzău, De la 
locul 10 în jos, toată lumea fa
ce calcule (mai nutin F.C. Bi
hor). adică opt echipe, pentru 

se poate evita retrogradarea 
28 de nuncte. dacă nu chiar 
27. Cifre mici dacă ne gîndim 
F.C.M. Brașov a retrogradat 
1983 cu 29 de puncte; „U* 

Cluj-Napoca cu 30, ta 1982 : Po
litehnica iași, tot cu 30, cu un 
an mal înainte ; ca să nu mai

Clasamentul pe baza rezultate
lor obținute de 
ciurile cu cele 
fruntașe :
1. Corvinul
2. F.C. Argeș
3. S.C. Bacău
4. F.C. Olt
5. .U“ Cluj-Nap.
6. Rapid
7. Victoria
8. F.C.M. Brașov
9. ..Poli" Tim.

10. Gloria
11. Chimia
12. Petrolul
13. A.S.A. Tg.
14. F.C. Bihor

Clasamentul „celor 14* 
rezultatelor dintre ele.

3 
2
2
1
1
2
0

7
7
7
7
8
8
8
8 1
8 1
6 1
8 1
8 •
8 8

3
4
4
4
5
6
4
5
6
4
6
6
7
6
pe baza

12—14
8

6—11
5— 11
7—16
7— 17
6— 16
6—25
8— 17
6—16
4-16
9— 15
4—18
2—20

7
5
5
4
4
4
4
4
9
3
3
2
1
1

Corvinul 25 13 2 10 69-31 38
F.C. Argeș 25 11 6 8 29—29 28

1 3- „U" 24 12 3 9 41—32 «
1 4 Petrolul 24 10 7 7 27—24 27

5. Ranid 24 11 4 • 32—39 26
6. Chimia 24 11 3 10 32—34 25

1 ’• „Poli" 24 18 4 18 38-35 24
1 ' Gloria 25 9 6 10 38—99 24
1 9 F.C.M. Bv. 24 9 6 9 23—30 34
■ 10. S.C. Bacău 25 11 1 13 35—37 23

11. A.S.A. 23 9 5 9 23—26 23
1 12- victoria 24 8 6 10 27—30 22
1 13. F.C. Olt 24 8 5 11 26—36 21
■ 14. F.C. Bihor 25 5 « 14 24—44 16

0 să-l vadă mai mult, poate

spunem că 
tu Mare a 
puncte, iar 
de puncte! 
ne înainte 
Napoca, cu 
locul 7. De

Pentru că
tă mai mult ca orieînd de cele 
patru echipe fruntașe, Steaua, 
Sportul Studențesc, Dinamo sl 
Universitatea Craiova, singura 
care mai tine piept echipelor din 
Capitală. în 1982, de pildă, doar 
două echipe au terminat deta
șat, Dinamo și Universitatea (cu 
47 șl. respectiv: 45 de puncte) : 
în 1983. au fost trei echipe (Di
namo — 49. Univ. — 46, Spor
tul Stud. — 44), pentru ca, de 
doi ani. plutonul fruntaș să fie 
de patru, prin ascensiunea echi
pei Steaua. Sl în acest campio
nat pe care îl Încheiem peste 
puține zile, diferența dintre ele 
si restul „celor 14“ s-a mărit 
considerabil, steaua, de pildă, a- 
jungînd la un excelent procen
taj de puncte realizate. adică 
85.48 la sută. Mal mult, din cele 
572 de puncte, cele patru echipe, 
au acumulat 184, adică peste 30 
la sută, restul de 70 la sută tre
buind să-l împartă celelalte 14 
echipe. Toate au suportat greu 
contactul cu cele „4“, chiar șl 
Corvinul. ceea ce ne-a dus la In
teresante constatări, care 
concretizat crin cele două 
samente 
deosebit 
vinul a reușit să obțină jumă
tate din 
frunte, restul realizărilor 
modeste, ca să nu mai vorbim 
de F.C. Bihor, care a jucat 830 
de minute pentru doar 1 punct 
și... două goluri. A.S.A., tot un 
punct, culmea, la București, cu 
Dinamo: Petrolul doar două ega- 
luri. acasă. Nici o echipă nu are 
golaverai pozitiv, nici Corvinul, 
care a marcat 18 goluri la Hu
nedoara. cu Universitatea. Steaua 
sl Sportul Studențesc, dar a pri
mit 9 ta două jocuri, la Craiova 
si in cel cu Sportul Studențesc. 
Dar ce să mal spunem de go
laverajul Iul F.C. Bihor. A.S.A., 
F.C.M. Brasov (8—35). Petrolul. 
Chimia. Rapid. Victoria, F.C. Ar
geș. eu f p. șl acel 5—8 la go
laverai. confirmă jocul bun ta 
apărarea mereu pusă la punct șl 
contraatacurile sale tăioase.

Sl eum diferența e atlt de ma
re intre .cvartet* «1 restul, ne
am gtadlt la un interesant cla
sament al celor .14*. deși exista 
impresia că. de pildă. Corvinul

în 1980, Olimpia Sa- 
retrogradat cu 30 de 
C.S. Tîrgoviște cu 31 
Acum, cu două eta- 
de final, „U“ Cluj-
31 de puncte, ocupă 
ce 7
întrecerea e domina-

ar fi distanțată de celelalte, 
care le-a spulberat Ia Hunedoa
ra. Tată în acest clasament. 
Corvinul si F.C. Argeș sînt in 
frunte, la egalitate, apoi adevă
ratele revelații, nou promovatele 
„U“ Cluj-Napoca și Petrolul, 
doar la un punct distantă : du
pă: ele. Rapid, Chimia, toate cu 
procentaje de peste 50 la sută. 
Acest clasament demonstrează 
cum nu se poate mai bine echi
librul dintre 13 echipe, pentru 
că si aici orădenii n-au făcut 
fată. Ce mai surprinde ? Numă
rul mare de înfrîngeri ale Corvi- 
nului (cît Chimia. „Poli", Glo
ria si Victoria), cele 13 înfrângeri 
ale băcăuanilor.- Jocul . " 
al Petrolului, doar cu 7 
(cele mai puține) dar și 
„gen Perugia" (cele mal 
în timp ce mureșenii ar 
cest clasament... salvator 
ei.

Constatări, calcule etc. 
rul e că. sus. „cvartetul" 
competiția, că la. distantă 
mare, plutonul s-a. nivelat, 
cotă modestă, că o victorie obți
nută în fata fruntașelor tine de 
conjunctură, de atîtia factori, de 
șansă, dar că adevărata situație 
nu poate fl remediată decît prin- 
tr-o selecție riguroasă, prin for
marea de jucători de valoare, 
care să ridice nivelul general al 
Diviziei A. 
făcut-o. la 
F.C. Argeș, 
Corvinul.

.italian11 
eșecuri 
remize 

multe), 
dori a- 
pentru

Galațiul. orașul de la Dunăre, 
care se pregătește să revină în 
prima divizie a țării, găzduiește 
astăzi după-amiază un adevărat 
festival al fotbalului din eșalonul 
secund. Pe stadionul- Oțe
lul, federația de specialitate or
ganizează o amplă acțiune de 
selecție cu jucătorii remarcați în 
actualul campionat al Diviziei B, 
din toate cele trei serii. Au fost 
convocați 59 de jucători, printre 
ei aflîndu-se 'nume consacrate ca 
Burdujan, Cașuba, Niculescu, 
ștefănescu, Neculce, Lovaș, Sîg- 
mirean, Gîngu, Arezanov, I. Mu- 
reșan, dintre care majoritatea au 
evoluat în Divizia A, precum și 
tineri care bat la porțile afirmă
rii, ca Dohot, Buliga, Baicea, 
Purcăreațft, Pană, Cenan, Adil, 
Moromete, Văsîi, Vancea, Lasco- 
ni sau Țîrban, la toți selecționa- 
bilil adăugîndu-se și componen-

ții fruntașei seriei I, Otelul lăți.
Acțiunea este, de fapt, o 

o fondului 
jucători de care dispune la 
actuală eșalonul secund al 
balului nostru, a posibilităților de 
promovare a valorilor în deve
nire (sau certe) de care are ne
voie mai mult ca orieînd prima 
divizie. Vor fi la Galați, în ca
litate de selecționeri, și cițiva 
dintre antrenorii tineri, pină mai 
ieri nume de jucători cu rezo
nanță, precum Dobrin, Dinu, 
Mulțescu, Moldoveanu, Marica, 
Peniu, Nairn.

Meciurile se vor disputa după 
următorul program :

ORA 16 : SELECȚIONATA 
RIEI I — SELECȚIONATA 
RIEI A Il-a ;

ORA 18 : SELECȚIONATA 
RIEI A HI-a — OTELUL 
LĂȚI.

chiar titular, pentru că tî- 
nărul fotbalist are calități. A- 
eum, cînd situația echipei e 
destul de dificilă, cum spu
nea șl antrenorul Gh. Con
stantin, e greu ca jucătorii 
tineri, fără experiență, să te 
salveze. O promovare a lor, 
în asemenea condiții, le poa
te compromite șansele depli
nei afirmări • PE LISTA DE 
REZERVE a echipei Dinamo 
pentru meciul de la Oradea, 
cu F, C. Bihor, alături de 
Bucu, Jercălău, Toipolinsehi și 
Cheran era înscris și numele 
de Lupescu. Ne-am interesat 
și am aflat că este fiul fostu
lui internațional Nicolae Lu
pescu (antrenorul lui Rapid) 
șl joacă în echipa de Juniori 
a clubului din Șoseaua Ștefan 
cel Mare. Lupescu n, ta virs- 
tă de 17 ani, este, cum afir
mă tehnicienii, un jucător de 
real talent, căruia li dorim 
să pășească pe urirele tată
lui său • La F. C. Bihor a 
fost introdus, din minutul 31, 
tînărul Berețchi, care l-a în
locuit pe Lazăr, accidentat. 
El a Jucat pentru a doua oa
ră ta Divizia A, prima dată 
fiind promovat pe vremea 
ctad la conducerea tehnică a 
formației orădene se afla 
Victor Stănculescu • în pri
mele 45 de minute ale me
ciului dintre F. C. Bihor șl 
Dinamo, formația bihoreana 
a realizat .recordul* de a 
nu expedia nici un șut pe 
spațiul porții apărată de Mo- 
raru I • In duda faptului că 
F. C. Bihor are, cum se spu
ne, soarta pecetluită, aceea de 
a juca ta campionatul urmă
tor ta Divizia B, suporterii 
orădenl sînt, totuși, alături de 
echipa lor favorită, dovedln- 
du-șl astfel atașamentul fată 
de ea. Dovada? Duminică In 
tribunele stadionului F. C, Bi
hor s-au aflat peste 5000 de 
spectatori • MECIUL „U* 
Cluj-Napoca — A.S.A. Tg. Mu
reș ne-a furnizat dteva date 
interesante. în prima repri
ză, de exemplu, gazdele au 
șutat de trei ori pe spațiul 
porții șl au marcat două go
luri, iar mureșenii n-au ex
pediat balonul nid măcar o 
dată pe poartă ; raportul de 
cornere a fost insă favorabil 
oaspeților : 4—1 1 • Schim
bare inspirată Ia A.S.A. 1 
Muntean, care nu se prea vă
zuse ta joc, a cedat locul, 
în min. 65, Iul Iile Costei. 
Dupji un minut, Iile Costei a 
marcat golul egalizator • IN 
PARTIDA CU RAPID de pe 
stadionul Gluleștl, F. C. Ar
geș n-a putut prezenta o e- 
chlpă completă. Au absentat, 
printre alții, portarul Cristian 
și libero ui șl căpitanul echi
pei, Stancu, amîndol acci
dentați. „Astăzi o să vedeți

un portar mare* — afirma 
înainte de meci Constantin 
Ciratea, președintele clubului 
argeșean. Se referea, desigur, 
la Hristea, care. Intr-adevăr, 
a debutat și a apărat foarte 
bine. Ptaă a ajunge un por
tar... mare, mal are Încă de 
muncit serios, plus experien
ța competițională absolut ne
cesară postului. Oricum, F. C. 
Argeș continuă seria promo
vărilor • In timpul meciului, 
la stația de amplificare a 
stadionului de lingă Podul 
Grant se anunțau (foarte 
bine 1) modificările de scor 
la partidele din țară. Doar 
meciul de la Craiova a fost 
omis. Să fie, ta continuare, 
supărați giuleștenll 
0—7 din Bănie 7 • 
.duelul* Ștefan — 
ar fi fost și mal 
dacă primul ar fi 
puțin dur, iar al doilea și-ar 
fl văzut mal mult de joc șl 
mal puțin de... replici șl vo
ciferări • ULTIMELE FT APE 
ale campionatului anunță un 
final fierbinte șl in lupta 
pentru titlul de golgeter. Du
minică, Bleu, care alături de 
Hagl șl Pițurcă figurează in 
„trio*-ul fruntaș, a Înscris go
lul celor două puncte ta me
ciul cu Chimia Rm. VUcea. 
Șl ta alte dteva situații s-a 
aflat ta fața golului, dar a 
ratat.. Numai că altceva am 
dori să semnalăm. Știm, Bleu 
lșl dorește mult acest titlu 
de golgeter. Dar, ta partida 
cu .. . ‘
nul n-a căutat cu orice preț 
drumul spre buturile adver
se. El a ales soluția jocului 
colectiv, a pătruns pe aripi, 
a centrat, a dat dteva pase 
bune de gol coechipierilor. A- 
celașl joc colectiv care l-a 
adus pe Blcrj ta dteva situa
ții bune de a înscrie... 
• Continuă ascensiunea Tul 
Gh. Popescu, căpitanul primei 
noastre selecționate de Ju
niori, care parcă joacă de 
cind lumea ta formația din 
Bănie. Șl duminică prestația 
sa a fost Ia cote ridicate, fi
ind, am putea spune .mo
torul* echipei • Două nume 
noi pe scena primei divizii : 
P. R&ducanu șl Calafeteanu, 
care au debutat duminică sub 
culorile Universității. Semn 
că .banda rulantă* continuă 
să producă. Cele numai d- 
teva minute ta care au evo
luat nu ne-au permis să fa
cem o apreciere a calități
lor 
s-a 
de 
reu

Campionatul Diviziei A se a- 
propie de final. Mai sînt de dis
putat numai două etape șl cor
tina va cădea peste ediția ac
tuală. Pină duminică Insă, ctad 
stat programate jocurile penul
timei runde, astăzi se vor dis
puta ultimele două meciuri res
tante. Este vorba de partida F. C. 
OK — A.S.A. Tg. Mureș (din e- 
tapa a 23-a) și de tntflnirea 
Steaua — Gloria Buzău (din e- 
tapa a 25-a). Ambele meciuri 
stat extrem de importante pen
tru trei din cele patru echipe 
angajate direct in lupta pentru 
evitarea retrogradării.

La Slatina, F. C. Olt are nea
părată nevoie de victoriei singura 
variantă care 11 conferă șanse 
de menținere in primul eșalon. 
De partea cealaltă, oaspeții, a- 
flațl tatr-o situație extrem de 
precară (cu minus 8 ta .clasa
mentul adevărului*) nutresc ul
timele speranțe, acelea ale clș- 
tigăril ambelor puncte puse ta 
joc. Greu de presupus, ținind 
seama de avantajul terenului pro
priu d“ care beneficiază F. C. 
Olt. Partida va fl condusă de o 
brigadă de arbitri, avtadu-1 la 
centru pe R. Petrescu, ajutat la 
Hnle de L. Maieran (ambii din 
Brașov) și M. Niculescu (Bucu
rești).

La București, echipa campioa
nă Steaua, liderul autoritar al 
campionatului, are o sarcină u- 
șoară ta fața echipei Gloria Bu
zău, care după egalul de dumi
nică, de la Buzău, cu F. C. OK, 
nu se poate considera scutită de 
griji. Intflnirea va fi arbitrată de 
Gh. Constantin (Rm. VUcea) ; la 
Unic C. Gheorghe (Suceava) și 
V. Titorov (Drobeta Tr. Severin).

Ambele partide vor tacepe la 
ora U.

Ieri 
duri 
minare   _
Campionatului Republican de ju
niori i. Pentru etapa următoare, 
două grupe zonale, la Cîmpdna șl 
Pitești, s-au calificat echipele 
CJLȘ. Luceafărul Bacău, F.C.M. 
Brașov, Dinamo București, O- 
llmpla Satu Mare, Sportul Stu
dențesc șl Politehnica Timișoara.

Iată rezultatele înregistrate :
BACAU :
Petrolul Ploiești — C.S.S. Lu

ceafărul Bacău X—1 (1—X). Sco
rul a fost deschis de băcăuani, 
prin Pavel (min. 4), ploieștenil 
reușind egalarea ta min. 31, autor Zafiris.

Aripl Pitești — C.S.Ș. 
2—0 (1—0). Au înscris : 
(mdn. 21), Stoian (min.

I. IONESCU —

Brașovia Șerban 
51).
eoresp.

F.C. Maramureș Baia
CE. U.T.A. 3—3 (2—2). Au_______
Nagy (min. 33), Sabău (min. 33), 
Kerekeș (min. 66), respectiv Lă- 
bădău (min. 30 șl 71), Lahu (min. 
58).

Aripile Bacău — Politehnica 
Iași 2—0 (1—0). Au marcat : 
Luca (min. 44). Scinteic (min. 88).

Dunărea C.S.U. Galati — Spor
tul Studențesc 2—X (1—0). Au 
Înscris : Călin (min. 16), Neagu 
(min. 73 — din 11 m), respectiv 
Bondoc (min. 52).

T. SIRIOPOL

C.S.Ș. Rovine Craiova — Strun
gul Arad 5—1 (2—0). Au marcat: 
Mutilă (min. 20), Pascu (min. 32 
șl 40), Tudorache (min. 60), 
riș (min. 82 — autogol), 
pectdv Gheorghe (min. 80).

Politehnica Timisoara 
Petroșani 3—0 (2—0). Au Înscris: 
Drăgușin (mim. 26), Oloșutean 
(mta. 39), V. Ciută (min. »5).

C. CREȚU — eoresp.

Spre finalul unei primăveri 
în care, datorită excepționalei 
performante a echipei noastre 
campioane. Steaua, 
pentru fotbal a atins 
cote maxime, editura 
dalitate ne-a oferit o 
deosebit de atractiva 
subiecte alese din lumea 
cît de mare, pe atlt de gene
roasă șl pitorească a sportului 
cu balonul rotund. Autorul res
pectivei cărți — el însuși legat 
trup si suflet de această lume 
a fotbalului — este mal vechiul 
jucător de la C.C.A.. mal apoi 
antrenor, devenit după aceea 
un cunoscut și apreciat croni
car. iar de cltiva ani secretar 
al federației. Mihai Ionescu.

Proaspătul său volum — al 
șaptelea la număr cu tematică 
sportivă Intr-o prodigioasă ca
rieră publicistică Începută cu 
15 ani ta urmă —, sugestiv in
titulat „Confidențe la marginea 
gazonului". 11 continuă ta fapt 
pe cel precedent, scos de sub 
tipar ta 1982. care avea ca tit
lu .Antrenori la ora confesiu
nilor*. Primită, la apariția el, 
cu real interes și multă căl
dură. cartea din ’83 cuprindea 
o biografie romanțată a ___
dintre cei mai reputati antre
nori de fotbal din tara 
tră. In prima el parte, 
lucrare urmărește — de-a lun
gul acestor ultimi patru ani — 
drumul ta viață șl profesional 
parcurs de cel zece antrenori, 
cu satisfacțiile sau decepțiile 
intervenite, care II oferă auto
rului — ca si subiecților săi — 
prilejul unor pertinente con

interesul 
la noi 
de spe- 
nouă si 

carte eu 
pe

duzii si 
■țări de 
nostru. De-a dreptul 
nant este capitolul referitor la 
regretatul Coleman Braun-Bog
dan. după cum pline de sem
nificație stat episoadele 
vindu-1. de pildă, pe
Ionescu, . ______
Viorel Mateianu, sau de mare 
interes șl actualitate 
exprimate de antrenorul fede
ral Cornel Drăgușin 
problemelor juniorilor 
retulul.

Spre deosebire de 
din 1982. cel de acum _ . 
cu mult sfera personajelor, ca 
si a Incursiunilor ta viata in
timă a fotbalului nostru. Găsim 
ta. cuprinsul lui — brodate cu 
măiestrie — biografii și confe
siuni ale altor cunoscutl antre
nori ta activitate. cum stat 
Mircea Dridea șl Ion Oblemen- 
co. romanticele amintiri ale 
vechiului international venusist 
Sfera Lazăr, aflat acum la virs- 
ta senectuții, precum și o am
plă prezentare a valorosului 
International de azi Gheorghe 
Hagi, de la primii lui pași In 
fotbal pină la momentul ono
rantei investituri de căpitan al 
echipei naționale. în calde ima
gini ne Împărtășește autorul 
constatările sale din călătoriile 
efectuate peste hotare Împreu
nă cu prima reprezentativă a 
tării sau cu cea de juniori. Cu 
bogata sa experiență de pe ga
zon sl din marginea lui. ea 81 
din anii de muncă la federație 
ta domeniul copiilor si junio
rilor. el ne pune, de asemenea.

în temă priritr-o largă și a- 
profundată dezbatere a proble
melor cu care se confruntă fot
balul nostru în direcția asigu
rării si pregătirii «schimbului 
de mîineM.

Cele 225 de pagini ale cărții, 
însoțite de inedite și sugestive 
ilustrații, oferă astfel tuturor 
iubitorilor de sport (și nu nu
mai lor) posibilitatea unei lec
turi deosebit de plăcute și in
structive. cu fapte, gînduri și 
impresii de un real interes și 
de autentică valoare educativă 
din lumea fotbalului nostru.

■rfWW-V.



TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

A SOSIT IA BUDAPESTA PENTBU A IUA PARTE 
LA CONSFĂTUIREA COMITETULUI POLITIC 

CONSULTATIV AL STATELOR PARTICIPANTE 
LA TRATATUL UE LA VARȘOVIA

(Urmare din pag. 1)

Ia lucrările consfătuirii 
participă comandantul șef al 
Forțelor Armate Unite ale sta
telor participante la Trata
tul de la Varșovia, mareșalul 
Uniunii Sovietice, Viktor 
Kulikov.

Secretariatul general al 
consfătuirii este asigurat de 
Miklos Barity, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe 
al R. P. Ungare.

Consfătuirea a fost deschi
să de tovarășul Janos Ra
dar, secretar general al 
P.M.S.U., conducătorul dele
gației Republicii Populare 
Ungare.

Au avut loc două ședințe, 
care s-au desfășurat sub 
președinția tovarășilor Erich 
Honecker, conducătorul de
legației Republicii Democrato 
Germane, și Wojciech Ja
ruzelski, conducătorul dele
gației Republicii Populare 
Polone.

In prima zi a lucrărilor a 
luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii 'Socialiste România. Au 
luat, de asemenea, cuvintul : 
in numele delegației Uniu
nii Sovietice — tovarășul 
Mihail Gorbaciov ; in nu
mele delegației R. P. Polone — 
tovarășul Wojciech Jaruzelski ; 
in numele delegației R. S. Ce
hoslovace — tovarășul Gustav 
Husak ; în numele delegației 
R. D. Germane — tovarășul 
Erich Honecker ; in nume
le delegației R. P. Bulgaria — 
tovarășul Todor Jivkov ; in 
numele delegației R. P. Un
gare — tovarășul Janos Radar.

Turneele finale de .oiei PRETENDENTELE LA TITLUL FEMININ, UMĂR LA UMĂR SPRE
Ultima cursă spre titlul de cam

pioană a țării la volei (feminin) 
a avut și ieri. In ziua a treia a 
turneului găzduit de sala Dinamo 
din Capitală, două capete de afiș. 
Campioana „en titre" Dlnamo 
București, care începuse compe
tiția decisă să reciștige suprema
ția la... potou, după ce a stat tot 
campionatul în „plasa" echipelor 
universitare din Craiova și Ga
lați. a avut de înfruntat pe per
formera zilelor precedente, CSM 
Libertatea Sibiu, iar rivalele 
bucureștencelor s-au întilnit între 
ele, pentru... sprintul final...

Dar echlpa-surpriză a acestui 
ultim turneu, C.S.M. Libertatea, 
a fost șl ieri un judecător sever, 
admiinlstrindu-le campioanelor o 
Înfrângere la care nimeni din ta
băra dinamovistă nu s-ar fi gîn- 
dit. Sibiencele — itn rlndul căro
ra Mirela Popo viciu a dovedit 
încă o dată că poate să învingă... 
aproape singură orice echipă din 
primul eșalon — au obținut vic
toria OU 3—2 (12, —8. —8, 6, 12) 
după circa două ore și jumătate 
de joc. Dinamo a intrat ta teren 
fie extenuată după partida grea 
din ziua precedentă, fie prea si
gură de victorie, oricum lipsită 
de concentrare și tonus, fără de
cizia cu cane abordase partidele 
din zilele precedente, ceea ce a 
avut consecințe nefaste chiar din 
primul set, pierdut după un a- 
vantaj pe tabela de scor (11—9), 
neconvingător ca joc. Sforțările 
sextetului său în următoarele 
două seturi, coroborate însă cu 
unele neînțelegeri șl vizibile ani
mozități între jucătoarele sibiene, 
au adus-o pe campioană In a- 
vantaj la seturi (2—1), dar evo
luția sa în continuare a stat sub 
somnul lipsei de angajament, ai 
greșelilor copilărești la serviciu, 
la preluare si la blocaj, aoest 
ultim compartiment fiind departe 
de randamentul obișnuit. Mirela 
Pavel, singura mai activă și mal 
lucidă, se zbătea să-șL readucă 
echipa la liman dar aceasta nu 
reacționa.... In schimb, Mirela 
Popoviciu Doina Bischln, Carmen 
Bobe și celelalte sibience treceau 
cu brio 1a cîrma partidei, cîști- 
gind clar setul 4 și desprinzîn- 
du-se de la 9—9 și 12—12 spre 
victorie (meritată) și răminînd 
singura formație neînvinsă în a- 
cest turneu. Arbitrii I. covaci și 
Al. Dragomlr au condus corect 
și autoritar echipele: C.S.M. LI
BERTATEA SIBIU — Carmen 
Bobe, Anca Beșta, Doina Bischln, 
Mirela Popoviclu, Anca ștefan, 
Daniela Mărginean; DINAMO — 
Mirela Pavel (Ottilia Szentkovics),

In cadrul Consfătuirii Co
mitetului Politie Consultativ, 
caro se desfășoară într-o at
mosferă de prietenie și colabo
rare tovărășească, de lucru, 
se analizează situația din Eu
ropa și din lume in ansamblu, 
atenția principală acordin- 
du-se problemelor actuale 
ale luptei pentru dezarmare, 
pentru transformarea rela
țiilor internaționale, întări
rea securității europene și 
generale, dezvoltarea cooperării 
dintre state.

Sint discutate, de aseme
nea, probleme actuale ale 
întăririi unității șl coeziu
nii statelor participante Ia 
Tratatul de la Varșovia, lăr
girii cooperări! lor multilate
rale.

Lucrările Consfătuirii Co
mitetului Politie Consultativ 
al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia continuă.

*

Marți, Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, Consiliul Prezi
dențial șl Consiliul de Miniștri 
al R.P. Ungare au oferit un 
dineu oficial in onoarea 
delegațiilor participante la 
Consfătuirea Comitetului Po
litie Consultativ al state
lor participante Ia Tratatul de 
Ia Varșovia.

împreună cu conducătorii 
celorlalte delegații. Ia di
neu a fost prezent tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Dineul oficial a decurs în
tr-o atmosferă cordială.

I

I

Doina Moroșan, Georgeta nane, 
Victoria Banclu, Irlna • Veiicu, 
Dana Ooșoveanu.

La rlndul lor. celelalte două 
candidate la titlu. C.S.U.-I.M.N. 
Galați șl Universitatea C.F.R. 
Craiova 3—2 (—8, —6. 3, 10. 11) 
s-au angajat într-o dispută ma
raton. cu răsturnări spectaculoa
se de scor final șl pe parcursul 
seturilor. Stimulate de... înfrîn- 
gerea dinamovlstelor, craloven- 
cele au început furtunos, ta 
dorința de a face pasul decisiv 
ta fata trioului concurent la titlu. 
Coordonatoarea lor. Violeta Dinu 
sl-a dus mal bine în valoare 
trăgătoarele, ta special pe Monica 
Șușman șl pe Tanța Drăgol, dectt 
corespondenta el gălățeancă, 
Maria Mititelu. Echipa din Bănie 
a clstigat primele două seturi 
ușor, opoziția adversarelor fiind 
disperată și haotică. Dar 
tocmai această dominare ca
tegorică a dus apoi la relaxare 
sl la revenirea gălătencelor, a- 
nlmate de Crina Ităuță, din nou 
excelentă la pupitru, de Daniela 
Dinlcă si Violeta Vue (jucătoare 
extrem de utilă echipei, inspirat 
Introdusă). Balanța s-a schimbat 
complet, craiovencele avind apoi 
doar două perioade de joc bun 
in setul 4 (cînd au redus 
handicapul de la 3—1# la 10—12) 
sl la Începutul setului 5 (cînd 
au condus cu 5—0. 6—1 sl 10—8). 
Arbitrii M. Nicolau șl N. Găle- 
seanu au condus foarte bine 
echipele : C.S.U.-I.M.N. — Ga
briela Coiocaru, Ileana Berdllă, 
Maria Mititelu. Speranța Găman, 
Daniela Dinlcă, Cristina Buzilă 
(Crina Răuță), Violeta Vuc, 
Emilia Nedelcu. Lucia Tocaci) ; 
UNIVERSITATEA C.F.R. — Car
men Cueideanu. Monica Șușman, 
Eugenia Cotescu. Tanța Drăgol, 
Violeta Dinu, îuliana Enescu (Li
liana Hermeneanu. Lucreția 
Mirea. Mirela Nlstor). In celălalt 
meci: Flacăra Roșie București — 
Farul Constanța 3—1 (12 17, —16, 
8). Remarcate Corina Olteanu și 
Viorica Birsășteanu (Flacăra 
Roșie). Arbitraj bun: N. Dobre 
— D. Dobrescu. în clasament : 
1. Universitatea C.F.R. 62 p (89:60), 2. C.S.U.-I.M.N. 62 p.
(87:60) 3 Dinamo 62 p (85:64),
4. C.S.M. Libertatea 54 p (68:78).
5. Flacăra Roșie 54 p (63:85). 6. 
Farul 48 p (48:93). Azi, de la ora 
15 penultima rundă : C.S.M. Li
bertatea — Farul. C.S.U.-I.M.N. — 
Flacăra Roșie șl Dinamo — U- 
nlv. C.KR.

Aurelian BREBEANU 
Gheorghe LAZAR

Lobaaovskl, 
sovietic, după 
Canada. 2—0 :

I

CANADA 2—0 (0—0)8 UJIAS.

I

(

• Henri Michel, antre- 
norul francez, după Fran
ța — Ungaria 3—0 : „Intil- 
nirea ne-a permis să ne 
urmărim progresia șl, din 
acest motiv, am păstrat 
echipa standard, in ciuda 
unul anume risc de a-t 
obosi pe jucători. în ceea 
ee-I privește pe Plattai, el 
iși ameliorează jocul de Ia 
un meci ia altul, dar trebuie să aducă echipei mult 
mai mult dectt tot ora ac
tuală".
• Valeri

antrenorul TT R 3 <1 —
„Echipa a făcut ceea ce 
trebuia să tacă t lndepH- 
takrea obiectivului do a cu
ceri primul loc in grupă.

Daca alcătuirea echipei a 
fost diferită de cea stan
dard. asta s-a înlîmplat 
din cauză că am dorit să 
ne economisim forțele, țl- 
nlnd cont de dificultatea șl 
lungimea turneului final".
• Echipa Ungariei a dis

putat, liud, cea da a 600-a 
sa tutîlnjro internațională 
lnter-țări, Dtn 1902, bilan
țul el este de 320 victorii. 
135 meciuri egaăe șl 154 
tafrtageri.
• Un vtnzăitoc de apa

rate fotografice danez a 
anunțat public vtazarea cu 
100 de cocoane mal puțin 
pentru fiecare gol diferen
ță realizat in favoarea Da
nemarcei, ta partida cu 
Uruguay. Cum a fost vor
ba de I Soiuri, vinzătorul 
a dat faliment, căd toți 
amatorii de aparate foto 
l-au vizitat de urgență...

La Irapuato, ia grupa C, echipa 
U.R.S.S. a susținut ultimul med 
al seriei, dlspuntad de reprezen
tativa Canadei cu 2—0 (0—0). ta- 
tleosCM prin Jocul prestat In re
priza secundă. In primele 45 de 
minute, canadienii au făcut tot 
posibilul să Înscrie, dar n-au reu
șit in fața unei apărări bine or
ganizate. La rlndul lor, fotbaliștii 
sovietici au avut șl el mal multe 
ocazii, irosite de Ldtovcenko (de 
trei ori), Blohln șl Evtușenko. 
După pauză, echipa U.R.S.S. a 
accelerat ritmul reușind să ta- 
scrie de două ori : Belanov l-a 
servit excelent pe Blohln. care a 
trimis mingea in plasă (mta. 50). 
Apoi, a foot marcat al doilea gol: 
Betanov l-a pasat Iul Zavarov, 
care a expediat balonul tn poarta 
lui Lettleri. învingătorii n-au a-

In turneul grupei valorice 
secunde, la Rm. Vîlcea, PE
NICILINA IAȘI a învins surprin
zător pe lidera detașată DACIA 
PITEȘTI cu 3—1 (7. 13, —7, 10). 
Remarcate : Gabriela Coman, Ta
tiana Popa sl Marcela Olteanu 
de la învingătoare. In rest, re
zultate normale : CALCULA
TORUL BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
BACAU 3—1 (7, 9, —13, 3) —
remarcate Mirela Zamfir, Elena 
Negulescu, respectiv Florlca 
Bratu : CHIMIA RM. VÎLCEA — 
RAPID ^BUCUREȘTI 3—0 (10, 6, 
14) — evidențieri: Volodea Cebuc, 
Dorina Gherghev, Nataly Dullcă, 
respectiv Dana Iacob sl Tanța 
Codrea (P. GEORNOTU, coresp.).

EVOLUȚII ALE SPORTIVILOR ROMÂNI
UN TITLU CUCERIT DE POLOIȘTI

(Urmare din pag. 1)

nunele. Au mai fost introduși 
in echipă. intr-un moment sau 
altul, tinerii Kiss, Angelescu. 
Ardelean. Ragea, primii doi 
arătindu-se cel mai aproape de 
o posibilă titularizare, apoi S. 
Popescu (care-și revine treptat 
după o mai lungă absentă) si 
portarul P. Lisac." • Trăgind 
linie si adunînd. v-ati notat, 
desigur, cu plus sau cu minus 
unele aspecte definitorii în e- 
volutia reprezentativei... • „A 
crescut mobilitatea echipei în 
atac, procentajul de rezolvare 
a situațiilor de inferioritate nu
merică. Rămine de îmbunătă
țit finalizarea de la semidis- 
lanță, trebuie să insistăm asu
pra rezolvării cu eficacitate 
sporită a situațiilor de superio
ritate numerică. Vom încerca, 
in continuare, si alti jucători 
în vederea alcătuirii celei mai 
bune formații pentru anul eu
ropenelor din Franța." • Cel 
mai apropiat prilej vi-1 oferă 
Turneul Internațional al Româ
niei — dotat cu Cupa Carpati 
—. care reunește. în Capitală, 
de vineri pînă duminică echi
pele Bulgariei. Cehoslovaciei. 
Poloniei RSS Ucrainene, alâ-

CAM PUȚINE „STELE", DEOCAMDATĂ,
PE CERUL

De la primul Campionat Mondial (1030) șt piuă ta ori actual 
(M 13-lea). do flecare dată au a- 
părat jucători șl echipe celebre, 
care ea intrat ta „legenda* to»- 
ba&duL tn competiția inaugurală, 
ta Montevideo, uruguayanul An
drade a fost declarat o mare ve
detă a formației sala, oare a cu
cerit trofeul. An trecut M de ani

Bobby Charlton (1000). vest-ger- 
man id Beckenbauer (1966 șl 
olandezul Cruyff (10T1) șl— 
CM»).Care este „topul* marilor ve
dete ta această ediție f în pre
zent Mata „cetor mari" este des
tul da săracă, din motive obiecti
ve și subiective. Ptaă acum, a- 
nroape de sftrșltul grupelor șl de 
Începerea optimilor de finală, ju
cătorii de la care se aștepta mal mult n-au prea strălucit : Platini 
trece printr-o criză de formă ;

-------------------------- PROGRAMUL ZILEI -----------------------
GRUPA B. ta Cluâad de Mexico : mexic — irak șl ta 

■ Toăuca î BELGIA — PARAGUAY.
GRUPA F, ta Monterrey : POLONIA — ANGLIA șl la Gua

dalajara : MAROC — PORTUGALIA.

păsat prea mult pe pedala de oe- 
orienație. In vederea primului joe 
dlu optimi folosind chiar mal 
mullțl jucători de rezervă. în fata 
celor 10 000 de spectatori. arbi
trul Traore (Mall) a condus echi
pele : U.K.S Ji. : Ctanov — Bal, 
Bubnov, Kuznețov, Morozov — 
Litovcenko, Aleinikov, Rodionov 
Evtușenko — Protasov (mln. M 
Belanov), Blohta (mln. 61 Zava
rov). CANADA : Lettterl — Le- 
narduzzl. Bridges, Samuel, 
Wilson — James (mln. 64 Segota), 
Ragan, Gray (mln. 69 Pakos), 
Norman — Valentine, Mitchel.

FRANȚA - UNGARIA 3-0 (1-0)

La Leon, tot ta grupa C, echipa 
Franței a clștlgat cu un scor net 
in fața selecționatei Ungariei 
3—0 (1—0). ta prima repriză jo
cul a fost destul de echilibrat, 
datorită temporizării impuse de 
fotbaliștii unguri, oare n-au reu
șit Insă să pericliteze prea des

„SOSIRE“
La Zalău, a Început și turneul 

masculin al grupei valorice se
cunde. Lupta pentru evitarea re
trogradării a dat loc la partide 
foarte Îndârjite. în prima, care 
a durat 3 ore (!), TRACTORUL 
BRAȘOV a dispus cu 3—2 (—14, 
10, —12, 0, 13) de RRLONUL SĂ- 
v in ești. remarclndu-se: 8 le- 
rea. Ferariu, Crișan, respectiv 
Rădulescu șl Șofron. Apoi, sur
priză : „lanterna* CJS.U. Ora
dea a Întrecut pe Calculatorul 
București cu 3—0 (16, 14, 7). în 
încheierea programului, Elcond 
Dinamo Zalău — A.S.A. Electro- 
mureș Tg. Mureș 3—0 (7, 13, 0). Remarcați: Tuto van, Mășcășau,
Clontoș, respectiv Racolța. (I. 
DOMuȚA, coresp).

turi de garniturile noastre de 
seniori si juniori. • »Ne do
rim. bineînțeles, să mergem pe 
același drum bun. oferind 
jocuri de calitate. Si la Bucu
rești. in ultimele zile ale săp- 
tăminii. sl în Cehoslovacia. Ia 
Cupa Dunării (4—6 iulie), sau 
in Bulgaria, Ia Cupa TV, din 
26—28 iulie..."

TINERII VOLEIBALIȘTI
(Urmare din pag. 1) 

care punct. Dar n-a fost așa. 
In general, el nu se prea obo
sesc să retină ceea ce le expli
că antrenorii Cornel Oros și 
Virgil Dumitrescu, au manifes
tări de vedetism (de ce oare ? 
fiindcă n-au nici un fel de per
formanțe răsunătoare !), acceptă 
gindul înfrîngerii cu o indife
rență inadmisibilă, n-au ambi
ția caracteristică vîrstei. Și a- 
tunci 7 Atacurile au fost ste- 
reotipe. pe model clasic, bătrî- 
nesc, ușor de blocat ; mingile 
..puse", de regulă, s-au trans
format. în loc de puncte cîști- 
gate în puncte pierdute ; bloca
jul — ca inexistent, iar linia a 
II-a în mare suferință; in 
partidele grele, echipa se... e- 
nervează si randamentul scade 
și mai vizibil : sextetul nu are 
ridicător. Pădurețu (19 ani) și

MEXICAN..
KJB. Rummeniggo nu și-a reve
nit după o veche accidentare șl 
nu mal are forța șl simțul porții 
de odinioară ; zfco are necazuri 
ta turna unor vechi traumatisme 
Iar BOnlek, Brlegel, conți. 
Junior, Hugo Sanches, Hate- 
ley, Socrates șl alții s-eu do
vedit Inegali.
la ora actuală, ta fruntea lis

tei „cetor mari* se află, totuși, 
dțlva jucători. Ar fi vorba de 
danezii Eftjaer șl Laudrup (ambii 
cu o mare forță șl fantezie de 
joc). Maradona, Țigana, Belanov, 
K. Allots. Carlos Manuel.

Pe echipe, jocuri bune au reu
șit ptaă acum, duipă cum se atir- 
mă de la fața locului, U.R.S.S., 
Danemarca, Franța, Argentina, 
R. F. Germania. Cam puține.» 
Cine va câștiga, așadar, trofeul t 
O formație consacrată, ca Brazi
lia sau italia (de cite trei ori pe 
cri mal Înalt podium), ori RJ*. 
Germania (de două ori), Franța, 
campioană europeană en titre, 
U.H.S.S. sau Danemarca, ultimele 
trei ta premieră T

tn orice caz, ptaă acum. Mun- 
dlalul mexican nu s-a ridicat ta 
cota așteptărilor. Să sperăm Insă 
că ntnă la 29 Iunie».

Ion OCHSENFELD

poarta lui Bats. în mln. 30. fran
cezii au deschis scorul : Ayache 
a centrat impecabil, iar Stopyra 
a reluat nestingherit, cu capul, ta 
poartă. După pauză, la cârma 
partidei, au fost Jucătorii francezi, 
care au Izbutit s> mal marcheze 
de două ori : Țigana din pasa 
tul Rocheteau (mln. 63), șl Ro- 
cheteau (mln. 80) din pasa splen
didă a Iul Plătind. în fața celor 
22 000 de spectatori, arbitrul por
tughez Carlos Valente a condus 
formațiile : FRANȚA : Bats — 
Ayache, Battiston, Bossls, Amo
ros — Fernandez, Țigana, Gl- 
resse, Platini — Papin (min. 61 
Rocheteau), Stopyra (mln. 71 
Ferreri). UNGARIA s P. Disztl — 
Sallai, Roth, Kardos, Varga — 
Garaba, Ilannlch (mln. 46 A. 
Nagy), Dajka, Detari — Kovacs 
(min 66 Bognar), Esterhazy.

CLASAMENTUL FINAL AL 
GRUPEI C

L UJ1.SJS. „
2. Franța
3. Ungaria
4. Canada

3 2 1 0 9—1 1
3 2 1 0 5—1 5
3 1 0 2 2—9 2
3 0 0 3 0—5 0

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Aseară, in cadrul grupei A, la 
Ciudad de Mexico, ARGENTINA 
- BULGARIA 2-0 (1-0), prin
golurile marcate de Valdano 
(min. 2) și Burruchaga (min. 77). 
La Puebla, ITALIA - COREEA 
DE SUD 3-2 (1-0), marcatori: 
Altobelii (min. 18 ți 73) ți Cho 
Kuang Rae (autogol, min. 83), 
respectiv Chioi Sung Hoo (min. 
62) ți Jiang Moo (min. 89).

LA BALCANIADE
Manole (30 ani) fiind departe de 
cerințele actuale. Mina a fost 
singurul jucător complet, dă
ruit jocului pînă la epuizare, 
competitiv, la nivelul cerut. U- 
tili : Constantin și Fop (cu fru
moase disponibilități) ; Șoica, 
incredibil, nu s-a „văzut" în 
nici unul din meciuri, pledînd 
parcă pentru... scoaterea sa din 
lot ; Dascălu („liderul genera
ției". „tunarul" — cum este 
răsfățat in țară) a demonstrat 
că este sub cota internațională 
medie. A greșit mult, a servit 
de multe ori din săritură în 
plasă, a stricat puncte decisive 
din neatenție, a „arătat" cite 
ceva doar în meciurile ușoare. 
Fiindcă este „plin de el" și a- 
tent mai mult la impresia este
tică, vestimentară, decît la joc j 
Pralea, cu unele reușite în par
tida cu Iugoslavia, devine „un 
pachet de nervi". Prin mani
festările sale necugetate (vezi și 
un gest agresiv asupra lui Pop, 
care greșise o preluare !). ne
stăpânit, el se constituie într-un 
„caz". O surpriză plăcută — 
deși au jucat foarte puțin — ti
nerii Ferariu șl Drăgușin.

O singură concluzie după a- 
ceste campionate : este încă 
mult de lucrat pentru redresa
rea voleiului românesc. Mai a- 
ies că tinerii în care puneam a- 
tîta bază nu confirmă !
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