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la Tratatul de la Varșovia i
Miercuri

Budapesta 
tuirii 
Consultativ 
ticipante 
Varșovia.

Ședința 
desfășurat 
tovarășului

s-au încheiat la 
lucrările Consfă- 

Comitetului Politie 
al statelor par

ia Tratatul de la

de închidere s-a 
sub președinția 

_____ ,___ Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Conducătorii delegațiilor
participante la consfătuire au 
semnat „Apelul statelor parti
cipante la Tratatul de la 
Varșovia către statele membre 
ale N.A.T.O., către toate ță
rile europene, cu privire la un 
program de reducere a forțe
lor armate și armamentelor 
convenționale în Europa".

A fost adoptat, de asemenea. 
Comunicatul

Consfătuirea 
într-o atmosferă 
nie și colaborare 
Ea a demonstrat 
păreri a statelor 
la Tratatul de la 
problemele dezbătute 
liticii europene și mondiale.

★
După ședința de la Budapesta 

a Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la 
Tratatul de Ia Varșovia, con
ducătorii delegațiilor 
participante — Todor 
secretar 
Partidului 
președintele 
Stat al 
Gustav Husak. secretar general 
al C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele 
R. S. Cehoslovace, Erich 
Honecker, secretar general al 
C.C. a! Partidului Socialist 
Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al 
R.D. Germane. Woijcicch 
Jaruzelski, prim-sccrctar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Polone, Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Janos Kadar, secretar general 
al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, Mihail
Gorbaciov, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice — au avut o 
întilnire separată și convorbiri 
care s-au desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

★
La plecarea din Budapesta, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a fost salutat de tovarășii 
Janos Kadar, secretar genera!

al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, Pal Losonezi, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U, președintele 
Consiliului Prezidențial al 
R.P,U„ Gyorgy Lazar, mem
bru al Biroului Politie al C.C. 
al P.M.S.U., președintele Con
siliului de Miniștri, Gyorgy 
Aczel, Perene Havasl, Laszlo 
Marothy, Miklos Ovar! ?i
Istvan Sarlos, membri al Bi- 

-------  -- al
Matyas Szuros, sc- 
C.C.

I

Ieri, in Divizia A de baschet (m)

DINAMO (103-99 CU STEAUA)
A RELANSAT LUPTA PENTRU TITLU

consfătuirii.
s-a desfășurat 

de priete- 
tovărâșească. 
unitatea de 
participante 
Varșovia în 

ale po-

general al 
Comunist 

Consiliului 
R. P.

statelor 
Jivkov, 

C.C. al 
Bulgar, 

de 
Bulgaria,

ronlui Politie al C.C, 
P.M.S.U.,
cretar al C.C. al P.M.S.U., g 
Peter Varkonyl, ministrul afa- Ș 
cerilor externe, general-colo- 
nel Ferenc Karpati, ministrul 
apărării al R.P.U.

Erau prezenți ambasadorul g 
țării noastre Ia Budapesta și g 
membri ai

Un grup 
tovarășului 
flori.

ambasadei, 
de pionieri a oferit

Nicolae Ceaușescu

★
NicolaeTovarășul 

secretar general al 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a revenit, miercuri, In Capi
tală, din Republica Populară 
Ungară, unde a luat parte la 
Consfătuirea Comitetului Po- 
liiio Consultativ al state
lor participante Ia Tratatul de 
la Varșovia.

Conducătorul 
statului nostru 
de tovarășii 
Dăscălescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al 
guvernului, Ion Stolan, mem
bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 

P.C.R., Vasile Milea, 
supleant al Comi- 

Politic Executiv al 
P.C.R., ministrul apă

rării naționale. Iile Văduva, 
ministrul afacerilor externe.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a. fost in- 
timpinat de membri șl mem
bri supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai Comitetului 
Central al partidului, membri 

ai Consiliu- 
guvernului, 
unor in- 
organizații

Ceaușescu, 
Partidului

partidului și 
a fost Însoțit 

Constantin

g

Astăzi, din nou un meci 
de mare interes

Cîștigind la scorul de 103—99 
(55—56) meciul de ieri. cu 
STEAUA, echipa DINAMO 
BUCUREȘTI și-a egalat ri
vala în clasamentul Campio
natului Național 
(ambele formații 
cite 74 de puncte) 
ca întîlnirea de 
târască dacă întrecerea 
continua pină la turneul final 
(în ipoteza victoriei dinamo- 
viștilor) sau, practic, se 
va încheia (în caz de victo
rie a steliștilor).

Partida de ieri, desfășurată 
în sala Floreasca, a oferit un 
joc care a etalat multe din 
frumusețile acestui sport.

de baschet 
au acum 

șl urmează 
azi să ho- 

va

iar evoluția 
rului a 
tivantă 
ultimele 
Steaua 
cu 9—2 
77—67 
85—77 (min. 
în vreme ce 
namo a avut 
vantaj în min. 
13 (41—33), a ți
nut multă vreme 
scorul strîns, Iar 
în final a refăcut 
handicapul și a 
învins grație coșului de 3 
puncte înscris de Uglai. E- 
chipa antrenată de Gh. No-

fost 
plnă 
secunde, 

a condus 
(min.

(min.

sco-

3),
30),
33),
Di- 

a-

Joi 12 iunie 1986

Dan Niculescu înscrie un nou coș 
Foto : Aurel D. NEAGU

restituim sporturilor de tara de la runda Hoidord

OAMENI PRICEPU f! iN A CULTIVA

VOCAȚIA PENTRU SPORT

C.C. al 
membru 
tetului
C.C. al

malurile viului Moldo- 
care își are cursul 

Obcina Feredeului și 
Mestecănișului — se 

Fundu Moldovei, 
cu vechi tradiții, 
cele folclorice. au

Pe 
va — 
intre 
Obcina 
află și 
comună 
Despre 
vorbit Nicolae Iorga, Dimitrie 
Guști și mulți alții. Despre 
tradițiile in creșterea vitelor, 
în lemnărit și, mai ales, 
minerit vorbesc diferite

tincții, printre care 
Muncii cl. a IlI-a, 
Exploatării Miniere 
Moldovei. Despre 
sportive — care sini de 
mai recentă — cite ceva 
rindurile ce urmează...

Ordinul 
conferit 

Fundu 
tradițiile 

dată 
tn

vac și V. Popa a avut în Ni- 
culescu și Uglai cei mai buni 
jucători, care au reușit să su
plinească prestația mai sla
bă a pivoți lor. De la Steaua 
s-au evidențiat Ermurache, 
Ardelean șl Căpușan, acesta 
din urmă prin maniera prin 
caro l-a împiedicat pe Ni- 
culescu să acționeze (cu atât 
mai mult a nedumerit schim
barea Iui tn min. 30, moment 
din care dinamovistul și-a re
căpătat eficacitatea).

Dumitru STANCULESCU

(Continuare tn pag a <-«)

De azi plnă duminică, Io Capitală

ai C.C. al P.C.R., 
lui de Stat și ai 
reprezentanți ai 
stituții centrale, 
de masă și obștești,

Un grup de pionieri a ofe
rit, cu caldă afecțiune și 
profundă stimă, 
Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu 
flori.

Erau prezenți 
Republicii

afecțiune 
tovarășului 

i și tovarășei 
buchete de

ambasadorul 
Populare Ungare 

la București șl membri ai 
ambasadei.

$ (Continuare tn pao 2—3)
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RUGBYȘTII AU EVOLUAT NESATISFACATOR IN PRIMA PARTE
A CAMPIONATULUI EUROPEAN. VOR RECUPERA, ÎN RETUR, TERENUL PIERDUT ?

CAMPIONATELE
NAȚIONALE 

DE ÎNOT

Rugby ui era, nu demult, unul dintre 
sporturile cu care ne mîndream. Rugbyștii 
noștri erau dați ca exemplu pentru modul 
cum se pregătesc, pentru admirabilele 
lor evoluții pe celebre terenuri de rugby 
din Europa, Australia. America și Africa, 
pentru comportamentul și jocul loc viguros, 
pentru ambiția și dîrzenia cu care, de fie
care dată, apărau culorile tării, în lume se 
vorbea cu respect de existența unei adevă
rate școli a rugbyului românesc. în fața 
rugbyștilor noștri au plecat steagul teamuri 
puternice, cum ar fi redutabilele reprezen
tative ale Franței, Țării Galilor sau Scoției. 
Victoriile lor au avut un larg ecou In În
treaga lume, iar XV -le României a cu
leg aprecieri unanime, fapt pentru care a 
și fost acceptat printre marile forțe ale 
rugbyului. Cum altfel am putea interpreta 
faptul că echipei noastre 1 s-a rezervat un 
loc în „fotoliile de orchestră". între cele

vrut să aflăm purtând o discuție cu antre
norul federal Valeriu Irimescu. El ne-a 
dat dteva repere, unele explicații. Astfel, 
in privința reprezentativei de juniori (o- 
biectiy : obținerea unei medalii la Turneul 
F.I.R.A. organizat la noi in tară. 
24—30 martie a.c.), putem admite 
trîndu-ne strict in limita cifrelor) ideea 
că obiectivul a fost realizat, juniorii cu-

între 
(Păs-

L

16 invitate de onoare la prima Cupă Mon
dială (Australia — Noua Zeelandă în 1987)7

* ★ ★
Si, deodată, cam de prin toamna lui 

1984. începînd cu greaua înfrîngere (pe te
ren propriu) din fața echipei Franței 
(3—18 !). s-a conturat un Îngrijorător de
clin care. iată, pe parcurs a căpătat pro
porții. Care să fie cauzele ? Iată ce am

lui

cerind o medalie de bronz (locul I — 
Franța, II — Italia). Dar, incontestabil, 
medalia trebuia si putea să fie mai stră
lucitoare. dacă jocul tinerilor noștri rug- 
byști ar fi fost mai precis, dacă în semi
finala cu Italia (6—7) s-ar fi exprimat 
mai aproape de adevărata lor valoare, de
monstrată în toate jocurile de verificare 
premergătoare turneului.

în ceea ce privește reprezentativa de se
niori, obiectivul putea fi realizat prin ob-

ținerea a două victorii, din trei meciuri. 
Rugbyștii noștri nu gi-au îndeplinit cele 
propuse, ei nereușind decît un singur 
succes (34—14 cu Portugalia, tn deplasare), 
pierzind ulterior in fața Franței (13—25 la 
Lille), ceea ce, firește, nu constituie o 
dramă. Apoi, însă, ei nu au fost in stare 
să se impună măcar în fața Tunisiei (echi
pă de categoria a doua). înfrîngerea din 
Tunisia, coroborată cu insuccesul din „a- 
micalul" de la București, cu Scoția (18—33), 
a stîmit nu numai nedumerire, ci. totodată, 
un profund sentiment de Insatisfacție. în
cotro se îndreaptă rugbyul nostru 7

Iată ce ne spune antrenorul federal : 
„Meciurile din acest început de an au pre
zentat mari inegalități in comportamentul 
rugbyștilor selecționați în XV-le reprezen
tativ. (Țin să subliniez că una dintre, cau
ze este pregătirea slabă cu care cei mai 
mulți vin de la cluburi la lot). După un 
jos bun în Portugalia (7 eseuri), a urmat 
o cădere în meciul cu Scoția — aceeași 
echipă — (n.r. meci în care obiectivul era 
victoria), apoi din nou o evoluție în creș
tere la Lille, cu două eseuri, ca niciodată, 
înscrise pe teren francez. Părea garanția

Dimitrie CALLIMACH1

Campionatele Naționale 
inot — întrecere așteptată 
mare și justificat interes — 
desfășoară de azi pină dumi
nică in bazinul de dimensiuni 
olimpice de la Complexul 
sportiv „23 August" din Capi
tală. între cei mai buni spor
tivi ai noștri la această im
portantă disciplină olimpică, 
pe bloc-starturi urcă o serie 
de aspiranți la pozițiile frun
tașe ale marilor competiții in
ternaționale 
(Campionatele Mondiale, 
ropenele" de juniori. Concur
sul Prietenia). Sînt de aștep
tat dispute de atracție pentru 
cucerirea titlurilor de campi
oni ai țării și, totodată, obți
nerea unor rezultate de va
loare, care să confirme fru
moasele evoluții din diferite 
întreceri anterioare.

în cele patru zile de con
curs sînt programate cite două 
reuniuni — dimineața (ora 10) 
serii, după-amiaza (ora 17) fi
nale. Azi se dispută probele 
de 200 m fluture, 100 m bras, 
200 m liber, 4X100 m liber — 
feminin și masculin. Mîine : 
400 mixt, 100 spate, 400 liber, 
m + f. Sîmbătă : 50 liber. 200 
bras, 100 fluture, 200 spate — 
m+f, 4X200 liber m. Dumini
că : 100 liber, 200 mixt, 4X100

de 
cu 
se

din acest an 
,eu-

(Continuare In nao 3—3)

In meciurile restanță ale 
Diviziei A de fotbal 
disputate ieri :

STEAUA - GLORIA 4-1
F.C. OLT - A.S.A. 2-1

(Cronicile în pas. 2—3)

(Continuare tn pag. 2—3)



JUNIORII LA PORȚILE AFIRMĂRII
PRIMUL IIILII Dl CAMPIOANE Ăl HANDBALISTLLOR 

DE LA CLUBUL SPOIIIIV ȘCOLAR GALAJI

CELE MAI TINERE ECHIPE
DE GIMNASTICĂ ȘI-AU
DESEMNAT LAUREATELE

UNIVERSITATEA C.F.R. CRAIOVA, VIRTUALĂ CAMPIOANĂ LA I

• Nici 9 echipa din București 1» tnrncui lina!!
In Sala Floreasca din Capitali 

»-a desfâsurat timp de o sâDtft- 
mlnă. turneul final al Campiona
tului national de handbal al Iu- 
nloarelor. Competiția a fost aș
teptat! eu mare interes, aceasta 
fiind pe mâsura preocupărilor 
de stringentă actualitate ale fe
derației de resort de a asigura 
— la cote cit mai Înalte — 
schimbul de mllne ai handbalu
lui nostru feminin. Vom așeza, 
deci, importanta Întrecere sub 
lupa EXIGENTELOR pretinse 
acestei discipline, astfel ea. in
tr-un timo cit mai scurt tu-

euta Petrla, Ecaterina Blaga. 
Mumia Uraacha, Canda Oata- 
ehe. Ionica Harabagiu. EmOia 
Tonca. Petrica Neculae. Mihaela 
Dtnn. Nicoleta Ivan. Alexandra 
Oprea. Nicolina Lupu. Paula Io
nesco. Mihaela Stan, Carmen 
Ungureanu si Gabriela Antones
cu.Si dac! .provincia* sl-a făcut 
datoria fată de handbal. în 
schimb nici o formație din Bucu
rești (ca fi In competiția mas
culină de altfel), nu s-a putut 
califica In turneul final. Este cu 
totul anormal $1 acest fapt va

Echipa campioană (C.S.Ș. Galați)» 
de premiere

ni oare care au evoluat la tur
neul final să poată fi cooptate 
în echipele reprezentative.

„Față de ediția de anul trecut 
a turneului final — ne spunea 
Bogdan Macovel, antrenor fede
ral cu problemele juniorilor «- competiția recent încheiată a fost 
de un nivel tehnic mai scăzut, 
ceea ce trebuie să ne dea de 
gîndit atît nouă, cit fi antreno
rilor $1 sportivelor de la clubu
rile sportive școlare cu secții de 
handbal. Este urmarea unei 
munci sub nivelul cerințelor, al 
exigențelor care stau în fața 
sportului românesc". Dintre for
mațiile prezente la turneul final, 
cea mal bună prestație — reie
șită si din rezultatele obținute — 
a realizat-o/echipa C.S.Ș. Galați 
(antrenor Constantin Cojocaru). 
Handbalistele din orașul de la 
Dunăre au devenit campioane 
naționale de junioare. perfor
mantă în premieră pentru ele, 
dar așteptată de specialiști, întru- 
cît în 1984 aceeași formație cucerea 
titlul național la junioare II. Ia
tă lotul enhînpi campioane: Tin-

ta cîteva minute după festivitatea 
Foto : Iorgu BĂNICĂ

trebui analizat cu maximă res
ponsabilitate.

Reprezentativele cluburilor spor
tive școlare .Mihal Eminescu" 
din lași. CSȘ Universitatea Cra
iova si CSS Caracal (o foarte 
plăcută surpriză, antrenor Con
stantin Dincă) s-au detașat, prin 
comportare, de celelalte forma
lii. Cîteva dintre handbaliste, 
datorit! calităților lor, au intrat 
în vederile antrenorilor loturilor 
reprezentative : Mihaela Stan, 
Carmen Ungureanu. Gabriela An
tonescu (Galati). Elisabeta Roșu, 
Valentina Zapis (Constanta, in
struite de antrenorii Elena Frîn- 
cu. Codruț Hanganu si Lucian 
Rfcnîtă). Gabriela Popa. Gabriela 
Condrea (Iași, antrenor Gică So- 
vela). Veronica Florea. Camelia 
Cfocîrlan (Caracal).

Clasament final : 1. CSS GA
LAȚI — campioană națională, 2. 
CSS 1 Constanța, 3. CSȘ „M. E- 
minescu** Iași. 4. CSS Universita
tea Craiova, 5. CSȘ Caracal.

Ion GAVRILESCU

La Timișoara șl Bacău s-au 
desfășurat zilele trecute finalele 
pe tar! ale Campionatelor Repu
blicane de gîmnasică pentru echi
pele de juniori n, întreceri care 
au constituit o semnificativă tre
cere în revistă a forțelor tinere 
de care dispune gimnastica ro
mânească. Conform regulamen
tului. întrecerile au reunit echi
pe de categoriile a IV-a, a m-a 
si a n-a. Iată rezultatele înre
gistrate :

Băieți (la Timișoara) : cat. a 
IV-a (13 echipe) — CSȘ Reșița 
277.19. CSȘ Tg. Mureș 277,10, CSȘ 
3 Steaua București 272,85. CSȘ 
Viitorul Gheorgheni 272,70, CSM 
Cluj-Napoca 271,80. CSȘ 2 Sf. 
Gheorghe 271,65 ; cat. a IlI-a (8 
echipe) — CSȘ Timișoara 275,80; 
CSȘ Baia Mare 269.90, CSȘ Arad 
267,05. CSȘ Sibiu 264,5, CSȘ Bis
trița 263,80, CSȘ Oradea 255,875; 
cat. a Il-a (4 echipe) — CSȘ Ba
la Mare 214.70, CSȘ 7 Dinamo 
210.325. CSȘ 1 Timișoara 195,975. 
Ceea ce trebuie reținut în legă
tură cu concursul de la Timi
soara este participarea bogată și 
de calitate la categoria a IV-a. 
unde departajarea s-a făcut la 
distante minime, succesul echi
pei reșitene fiind pe deplin me
ritat. O frumoasă impresie au 
lăsat si formațiile din Tg. Mu
reș, CSS 3 Steaua București șl 
Viitorul Gheorgheni. O victorie 
detașată a repurtat, la categoria 
a III-a. echipa CSȘ Timișoara, 
urmată de formațiile cluburilor 
sportive- școlare din Baia Mare 
șl Arad. In general, însă, numărul 
echipelor a fost aici considerabil 
redus — numai 8. Situația s-a a- 
gravat la categoria a n-a, fiind 
prezente în concurs doar patru 
formații!

Fete (la Bacău) : cat. a IV-a 
(12 echipe) — CSȘ Petrolul Plo
iești 188.750. CSȘ Cetate Deva 
186,10, CSȘ 1 Farul Constanța 
184.100, CSȘ Viitorul București 
183,750, CSȘ Onești 182,200, CSȘ 
2 Steaua București 181,075; cat. 
a III-a (7 echipe) — CSȘ Cetate 
Deva 186.900. CSM Baia Mare 
185.200. CSȘ Sibiu 184,150. CSȘ 
Spartac Oradea 181,675. CS Bacău 
181,550. CSS Onești 180,175 ; cat. 
a Il-a : CSȘ Onești 150,625, CSȘ 
7 Dinamo București 148,614, CSȘ 
1 Farul Constanta 146.551. CSM 
Cluj-Napoca 143.988, C.S.M. Bala 
Mare 143,276. CSȘ Cetate Deva 
142,413. Specialiștii prezenti Ia 
concurs au apreciat mai ales 
calitatea selecției la echipa de 
categoria a IV-a. Petrolul Plo
iești. precum și nivelul tehnic al 
exercitiilor sportivelor de la CSȘ 
Onești. Participarea a fost, la fe
te. mal echilibrată. în cele opt 
echipe de categoria a Il-a evo- 
luînd cîteva tinere sportive cu 
calități certe și cu reale pers
pective de afirmare în marea per
formanta.

Sala Dinamo din Capitală a 
găzduit Ieri alte trei meciuri din 
cadrul turneului anal al Campio
natului Republican de volei fe
minin. Primul (CSM Libertatea 
Sibiu — Farul Constanța) mal 
puțin interesant, dat Hind locu
rile (4, respectiv •) ocupate de 
cele două combatante tn clasa
mentul crupei 1 valorice, celelalte 
două. Insă, deosebit de Impor
tante in disputa pentru titlul 
de campioană a actualei ediții, 
spre care aspirau trei echipe : 
Universitatea CFR Craiova, Dina
mo șl CSU IMN Galați.

Așadar, prima confruntare : 
CSM LIBERTATEA SIBIU — FA
RUL CONSTANTA. Cum era de 
așteptat, slblencele n-au avut nici 
un fel de probleme, dștlglnd cu 
ușurință — 1-4 ut, 11, •) — 
după numai 55 minute de joc. 
Este drept că tn acest final de 
campionat, .vasul” voleiului con- 
stănțean este in derivă, dar tot 
atlt de adevărat este faptul că 
jucătoarele din Sibiu se află In
tr-o bună formă sportivă, cu a- 
petlt de joc remarcabil. Sextetul 
antrenat de Marius Gheorghiță 
este omogen, are forță de atac, 
ambiție șl... rezultatele se adună 
In consecință. O dovadă: victoria 
de Ieri este cea de a patra din 
turneul de la București (din tot 
atitea meciuri jucate). Felicitări 
deci .celor șase”: Carmen Bobe, 
Anca Beșta, Doina Bischin, Mi- 
rela Popovlciu, Anca ștefan, Da
niela Mărginean. Arbitrii I. 
Covaci — M. Nlcclau au condus 
corect șl autoritar partida Încre
dințată.

A doua inii) .lire a -zilei — cu 
implicații In cursa spre titlu — 
a fost ’ Intre FLACAra ROSIE 
BUCUREȘTI și CSU IMN GA
LAȚI. Formația gălățeană avea 
neapărată nevoie de victorie. 
Insă Flacăra — cu fetele ei ini
moase, care știu să lupte cu dlr- 
zenie — și-a jucat din nou bine 
rolul de .buturugă mică” si... 
Flacăra Roșie — CSU IMN Ga
lați, neașteptat- 3—1 (7, 7, —5, 11) I 
Formația bucureșteană, antrenată 
de C. Stan, a mal arătat încă o 
dată că nu se teme de nimeni in

campionat și a dominat net pri
mele două seturi. L-a pierdut pe 
cel de-al treilea, a avut 3—9 In 
setul patru, dar a știut să re
monteze și să dțtlge ta aplau
zele spectatorilor entuziasmați de 
această partidă. Foarte bun arbi
trata' prestat de N. Găleșeanu 
— N. Dobre, cărora li s-au aliniat 
formațiile: FLACĂRA ROȘIE - 
Corina Olteanu, Viorica Nleules- 
cu, Nicoleta star.du, Marla Ol
teanu (Cristina Anton, Mihaela 
Ivan), Nleulina Bujor, Viorica 
Btrsășteanu (Doina Chirie); CSU 
IMN — Speranța Gaman. Cristi
na Buzilă (Lidia Gliga), Gabriela 
Cojocaru, (Lucia Tocad Emilia 
Nedelcu), Daniela Dinlcă, Crina 
Răuță (Maria Mltiteiu).

în turneul grupei valorice se
cunde — feminine — ce se des
fășoară In Sala Sporturilor din 
Rm. Vîlcea, DACIA PITEȘTI a 
întrecut RAPID BUCUREȘTI cu 
scorul de 3—2 (9. —10, —12, 10, 
5), după o partidă in care bucu- 
reștencele și-au apărat dîrz șansa, 
timp de două ore. Remarcate: 
viorela Rădulescu, Dana Mari
nescu (D), Geta Popescu, Florica 
Vasile (R). Un meci de factură 
slabă a fost cel dintre CHIMIA 
RM. VÎLCEA — ȘTIINȚA BACAU 
terminat cu victoria vîleencelor: 
3—1 (—13, 3, 9, 3). In ultima par
tidă a zilei: CALCULATORUL 
BUCUREȘTI — PENICILINA

CAMPIONATELE DE ÎNOT
(Urmare din pag. 1)

CONCURSUL REPUBLICAN AL
Sala Sporturilor din Arad a 

găzduit cea de a XVI-a ediție a 
Concursului Republican al clu
burilor sportive școlare la tenis 
de masă, la Întreceri partlcipînd 
175 de sportivi din 1» secții, prin
tre care s-au aflat șl compo
nent! ai loturilor naționale care 
se pregătesc tn vederea apro
piatelor Campionate Europene de 
juniori si cădeți. REZULTATE : 
cat. 10—12 ani : feminin — echi
pe : CSS Rm. VHcea. simplu : 
L. Nicolae (Constanta) dublu :

CLUBURILOR SPORTIVE ȘCOLARE LA TENIS DE MASĂ
L Copaci — L. Nica (Rm. Vîl- 
eea). mixt : L. Nica — C. Negri
tă (CSȘ Rm. Vîlcea — Pionierul 
Craiova): masculin — echipe :
Pionierul, simplu : c. Toi (Pio
nierul). dublu : C. Toi — C. Ne- 
grilă (Pionierul): cat. 13—14 ani : 
feminin — echipe : CSS Univer
sitatea Craiova, simplu A. Trăls- 
taru (Constanta), dublu: A. Dră- 
gan — S. Corolan (Constanta — 
Craiova) mixt : C. Creangă — S. 
Corolan (Bistrița — Craiova); 
masculin — echipe : Bistrița.

simplu : C. Creangă (Bistrița), 
dublu : C. Creangă — V. Căluș 
(Bistrița); cat. 15—18 ani: femi
nin — echipe : CSȘ 1 București, 
simplu : A. Girblnă (Rm. Vllcea), 
dublu : A. Girblnă — M. Bo- 
goslov (Rm. Vîlcea), mixt : L. 
Birlan — M. Bogoslov (CSȘ 2 
București — Rm. vîlcea); mas
culin — echipe : CSS Universita
tea Craiova, simplu : E. Slmlon 
(Constanta), dublu : P. Simion — 
E. Colan (Constanta — Craiova).

mixt — m+f, 800 liber f, 
1500 liber m.
• CUPA CARPAȚI, trofeul 

pus în joc la Turneul Interna
țional de polo al României, 
este disputată, de miine pină 
duminică. In bazinul Dinamo 
din Capitală, de echipele Bulga
riei, Cehoslovaciei, Poloniei, 
R.S.S. Ucrainene și de selec
ționatele noastre de seniori și 
Juniori. Vineri și simbătă au 
Ioc cite două reuniuni, de la 
ora 9 și 17 : România A — Ro
mânia juniori, R.S.S. Ucrai
neană — Polonia, Cehoslova
cia — Bulgaria ; Polonia — 
România jun., R.S.S. Ucraine
ană — Bulgaria, România A — 
Cehoslovacia (miine) ; R.S.S. 
Ucraineană — România jun., 
Polonia — Cehoslovacia, Ro
mânia — Bulgaria ; Bulgaria 
— România jun., R.S.S. Ucrai
neană — Cehoslovacia, Româ
nia — Polonia (simbătă). Du
minică, de la ora 9 : Cehoslo
vacia — România jun., Bulga
ria — Polonia, România — 
R.S.S. Ucraineană.

ATLETISM, in întrecere, pe listele de 
concurs alr Campionatelor Republicane Șco
lare s-au aflat aproape 500 de Juniori șl 
junioare. Din păcate, însă, oficialii probe
lor au consemnat, în decursul celor două 
zi4e, și mult- absențe de la start, inclusiv 
din rîndul ... Analiștilor ! • ÎN POFIDA 
unor condiții vitrege de concurs (ploaie 
torențială, vînt), duminică dimineața, corpul 
de oticiaL ș4 arbitri și-a făcut datoria cu 
promptitudine, dăruire și abnegație. Șl 
mulți dintre e. au trecut de prima tinere
țe, constituind șl în 8cest mod un exem
plu pentru tinerii atfleți • ESTE PACAT 
că Ministerul Educației și învățămintulul 
— care și-a adus prin cadrele sale de 
specialitate o contribuție, importantă, ală
turi de federația de resort, la buna des
fășurare a Campionatelor — nu a găsit 
modalitatea de a recompensa pe învingători 
și cu tradiționalele tricouri de campioni 
• DE LA UNELE inspectorate școlare ju
dețene au venit anunțate eronat liceele 
sub culorile cărora au evoluat unii compe
titori. Din această cauză, am asistat la 
multe cereri de rectificări pe diplomele 
premlaților, fiecare profesor sau antrenor 
dorind firesc să poată face dovada unor 
rezultate. Cun rămîne însă, cu „scăpări
le" orfanei o județene de resort ? (P.S1.)

BASCHET. SUBCOMTSIA
GANDA >președinte: fostul arbitru inter
național Augur Atanasescu) . din cadrul
Comisiei oe .pe<na',tate a
București a asigurai ta 
al Divizie’ feminine A citeva panour 
date de rea
au fost si
ci paie pentn 
ditii tehnic 
Corigente a 
prlu-zise gospodarii sălii Ra - d 
ospitalitate a _':l: 2; :
echipele au trebuit să vină cu 
proprii pentr- a le umple cu ană. nu a 
fost amenajat un foarte neclar bufet, nu

DE PROPA-

munlc'piului 
turneul fina) 

cu 
interes Demne de aprecat 

oreocupărlle Com s.-- m -n - 
i as gura intr-ce'l'or con- 

de d’spu’are ci mm bune 
fost doar. . ea’d"’e oro- 

n - or 
ăsat de dorit «printre altele: 

vină cu ștlNe..

a existat nîci un fel de apă minerală sau 
de băuturi răcoritoare). De altfel, slntem 
convinși că desfășurarea actului final 
tatr-un alt oraș decît Bucureștiul, ar fi 
contribuit 1a popularizarea acestui sport, 
așa cum s-a întimplat anul trecut la Foc
șani și cum s-ar fi putut petrece anul a- 
cesta în altă parte, de pildă la Bacău, oraș 
din care a promovat pentru prima dată o 
echipă de fete in Divizia A. Este de dorit 
ca nefericita experiență din sala Rapid să 
fie evitată cu * ' * ’*
Oampionatulu*

HANDBAL.
ROMÂNIEI dfc 
nul dintre „eternele" derbyuri Steaua — 
Dinamo. Și de aceasta data, am urmărit 
un joc încins, insă, spre meritul acestor 
echipe fruntașe, nu au fost încălcări ale 
regulamentu’ui de joc în ceea ce privește 
sportivitate*, un merit substanțial revenind 
arbitrilor Gheorghe Șandor (Oradea) și 
Nicolae Iancu (Buzău), care au condus 
foarte blno o partidă dificilă. • LA UN 
CONTRAATAC, dinamovist, Mircea Grabov- 
schl s-a afiar la finalizare pe semicerc. A 
urmat o aruncare foarte puternică, din 
săritură, dar extrem de oportună a fost 
parada portarului stellst Nicolae Munteanu, 
serios zdruncinat insă de mingea ca
tapultată de i" numai doi-trei metri : go
lul nu a fost înscris Pe banca de odihnă
— ta'r-un monolog al sportivității — Gra- 
bovs-'h den-iingea lovitura in piept adml- 
r-’st-a a <yU”CT”ta‘ din echipa națională • 
în generai atmosfera a fost destinsă, 
” dep’ir -oleg'aîltate, Inclusiv pe culov

- - săiti const." rene Protagoniști — 
. t-„ m-'t. Gh»orghe GOran. aadu VOI-

Urban Gbi-ă Lic’X Valentin Sa-
■ -■ sau dinirfioviști. colegi șl

■ curta ai unora dintre cele
- ■■ ■•rece de odinioară ale hand-

tadusiv titlul mondial.
CT duelul verbal, unsori la 

“ rUi-re. d’etre an‘ren o-

prilejul turneului final al
Național masculin. (D.ST.).
SEMIFINALELE
ia Constanța au reeditat u- 

,eternele r
CUPEI

■V

rul orădean Gheorghe Ion eseu șl jucătorul ' 
brașovean Tudor Roșea. Regretabil ..spec- , 
tacolul" oferit. (M. v.). i

RUGBY. DUPĂ APROAPE trei decenii ] 
de eforturi susținute, lată că Sibiul con- i 
firmă: un loc în ..cvartetul de ași” al cam- i 
pionatului I Frumoasa răsplata a unul di- 1 
mat de muncă perseverentă imprimată de | 
un tehnician modest, Bebe Boboc, care a i 
dispărut prematur, de curtnd, dintre noi. ' 
Ștafeta a fost acum preluată de prof. Ion | 
Stanciu, el însuși fost rugbyst de valoare, , 
trăsătura de unire dintre cei doi numln- i 
du-se Dumitru Rășcanu, un antrenor pe 'i 
cit de harnic, pe atît de priceput. CSM-ul | 
are sus, in Dumbravă, un teren numit su- i 
gestlv „Valea Aurie”, cu un gazon excep- i, 
țlonal. E păcat insă că aceasta echipă nu | 
are la stadion șl un grup social, cu ves- , 
tiare șl dușuri, echiparea rugbyștilor fă- i 
cîndu-se la., bazinul olimpic, cale de 20 1
de minute de la teren. Valoarea XV-lul sibian [ 
ar impune remedierea acestei situații 1 • i 
ARBITRUL partidei CSM — Dinamo, ing. ' 
Al. Pavlovici, a primit felicitările ambelor ' 
echipe pentru prestația sa (iată, ne-am zis, , 
un tînăr arbitru cu certe perspective). Ce- i[ 
ea ce nu ne Împiedică să gîndlm că, după 1 
70 de ani de rugby pe meleaguri romă- ] 
nești, un meci cheie s-ar fi cuvenit să i1 
fie condus de o brigadă „neutră”. Din i[ 
Iași sau Constanța, spre pildă. (D.C.) • 1
LOVITURI DE pedeapsa transformate de | 
dincolo de centrul terenului am mal văzut, i1 
Dar reușita iul Laurențiu Codol de duml- ' 
nlcă face parte din categoria realizărilor ji 
mai puțin obișnuite. Nu prin distanța de , 
țintă (circa Km), d datorita condițiilor i 
tn care bucureșteanul a deschis scorul tn 1 
derbyul Steaua — Farul : exact In momen- , 
tul potrivirii balonului (aittt de greu din . 
cauza apel b ploaia. începută cu o oră — i 
o oră și jumătate Înaintea Jocului, a iz- ' 
bucnit in rafale.. • ESEURILE Înscrise , 
în prima manșă a finalei au fost „sem- i 
nate" de constanteanul Pnoțschl — cri ' 
care are la activ șl trei eseuri tatr-un , > 
meci cu Steaua, un adevărat record — șl i 
de... ex-constanțeanul Ținea. Acesta din j 
urmă, actual titular al formației militare, !- 
Îmbrăca tn vara trecută tricoul de Câta- ' 
pion național ia Juniori împreună cu cel- | 
lalți component! al echipei CSȘ 1 Con- ’ 
stanta. (G. R.). |

In ultima partidă, 
tre celelalte două 
Dinamo București, 
»en-titre”, și Univ 
Craiova, victorie a 
CU 3—0 (11, 13, 4), c 
fel virtuale câmpie

In clasament: 1.
84 p (92:60), 2. CSI 
3. Dinamo <3 p (S 
Libertatea 56 p (71: 
Roșie » p (66:86), 
(48:96). Azi, de la 
versitatea — CSM, 
namo, Farul — CS’

Modestd 
Gheoi

IAȘI 3—0 (13, 2, 1 
NOIU, coresp.).

La Zalău, in zi 
turneului masculin 
rlcă secundă), s-au 
țațele: ELCOND DI 
— RELONUL SAVI 
16, 8), remarcinc
Mășcășan, Tutovai 
(R). In a doua par 
a CALCULATORI 
RESTI asupra forr 
LECTROMUREȘ: 3 
Remarcați: Drăgt
(C), Roșea (ASAt. 
TRACTORUL BR.’ 
ORADEA a rever.i 
cu scorul: 3—1 (!
(I. DOMUȚA, cere

------------ i i^»i iii iw ii lin !■ mu i

Azi și miine, la Cimpina și

I»L[ HMALf ALf
Cele mai bune echipe femi

nine și masculine de popice, 
primele patru clasate in seriile 
Campionatului Diviziei A. _ iși 
dispută, azi și miine, la Cim
pina (f) si Ploiești (m). _ ti
tlurile de campioane ale țării, 
fn urma disputării celor 18 
etape și-au cucerit dreptul de 
participare la ultima fază a 
întrecerii următoarele formații 
situate pe locurile 1—4 tn 
cele patru serii : FEMININ — 
seria Sud : Laromet București, 
Voința București, Rapid Bucu
rești, Gloria București, seria 
Nord : Voința Tg. Mureș, Hi
dromecanica Brașov, Electro-

DIVIZIEI A I
mureș Tg. Mi 
Oradea ; MASC 
Sud : Gloria Bti 
Constanța, Olim; 
Rulmentul Brașo 
Aurul Baia Ma 
reș Tg. Mureș, 
Mureș și C
năveni, Acta-'el 
sînt : Elect j
(f) și Gloria B

Finalistele, vo 
la femei, cit și 
două partide, ec 
mai mari rezull 
posesia titluriloi 
ne ale țării.

RUGBYȘTII AU EVOLU
(Urmare din pag. 1)

revenirii la jocul bun de al'.ă- 
dată. Din păcate, a venit con- 
traperformanța din meciul cu 
Tunisia, care trebuie pusă mai 
ales pe seama nerespcclării ce
lor exersate atît de riguros Ia 
antrenamentele premergătoare 
meciului, ca si a nesocotirii in
dicațiilor tactice vizavi de con
dițiile specifice existente în Tu
nisia (teren impropriu, căldură 
excesivă etc.). Am acordat de
plină încredere XV-lui folosit 
Ia Lille (care acolo a dai un bun 
randament) in intenția de a în
jgheba un nucleu pentru viito-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
11 IUNIE

Extragerea I: 19 42 36 34 5 *5 
Extragerea a Il-a: 22 24 7 12 6 43
FOND TOTAL DE ClȘTIGURI : 
938.332 lei din care 133.098 lei 
report la categoria 1.
• ASTĂZI ESTE ULTIMA ZI 

în care vă mal puteti Juca nu
merele dv. preferate la tragerea 
obișnuită LOTO de vineri. 13 iu
nie. De retinut că mai multe 
variante jucate deschid mal mul
te șanse de ciștigl

• Reamintim că. pentru aceas
tă săptămtnă. deosebit de atrac
tivă se anunță TRAGEREA SPE
CIALA LOTO 3 de DUMINICA 
15 IUNIE.

Tragerea se desfășoară după o 
formulă tehnică deosebit de a- 
vantajoasă prin cele 7 extrageri 
ale sale. încadrate in 3 faze 
(obișnuită, suplimentară, specia
lă) cu un total de 32 de nume
re. Se pot obține cîștiguri șl cu 
3 numere din 4. respectiv 6 ex
trase. De notat că. pentru a avea 
acces la clștigurile de la toate 
fazele, este necesar a vă procu
ra bilete de 25 lei varianta fa
cilitate 100% sau 25%). TRAGE
REA SPECIALA LOTO 2 oferă 
nu mal puțin de 18 categorii de 
cîștiguri. constînd tn aiUoturlsme 
„Dacia 1300“. excmgll ta R.D. 
Germană si Jtapo'riante sume de 
bani. To-tce aceste avantaje con- 
stitr>» o motivație pentru ca fle- 
6âre participant să folosească 
șansele ce i se oferă!
• în curlnd. iubitorii popu

larului sistem LOZ ÎN PLIC vor 
avea o nouă surpriză, perseve
renta Darticipantilor fiind in 
permanentă răsplătită. Urmăriti- 
vă Cu Consecventă șansele!

rul sezon, cu re 
tului F.I.R.A. si 
Spre regretul n< 
rea acelorași si 
tionat total, cei 
angajîndu-se in 
dintr-o inadmis 
ciere a adversar 
re de ansambl 
meciuri. Ia c 
s-au primit 3 e 
tughezi, 3 de 1: 
la francez; sl al 
sieni, ceea ce i 
dintre atuurile 
chipei in 1 'l 
s-a anulai...

La cele decla: 
rul federal am 
dintre concluzii 
s-a remarcat 1 
nalX. în ultimi 
prea mare flucl 
tdri, au fost im 
35 de elemente 
unii rugbyșt; -j 
pentru a părăs 
din lipsă de val 
țională ; b) sel 
întotdeauna cel 
mente ; este i 
ca pe viitor în 
pătrundă num: 
măsură să răsi 
lor ceruți unui 
national la ni’ 
rugbyului mon 
fizică, tehnico- 
volitivă, educs

FESTIV

E
Ministerul 

mărfuri mei 
Meșteșugărei 
Iun* • iunie, 
merei-le loc 
Cluj-Napoca, 
Neamț, Suc< 
mlșoara, Tg 
sorii de bici 

înscrierile 
Bicicletele 

plăcute in j 
Folosirea 

condiții de i 
Zilele și or
• 15 iunie
• 19 iunie 
® 21 lunii 
® 22 iunie

Moldovenesc
® 26 iunie 
® 29 iunie 

la ora 9 —



BUCUREȘTEMI
început furtunos al formației 

campioane, care in min. 5 con
duce cu 2—0. într-adevăr. in 
min. * LĂCĂTUȘ ia o acțiune 
pe cont propriu, perpendicular 
pe poarta apărată de Lazăr, 
driblează totul si ridică balonul 
peste apărătorul buturilor 
buzoiene in plasă : 1—0. După 
nici 60 de secunde va ti 2—0 : 
PIȚURCĂ. aflat in luptă pentru 
titlul de golgeter, fructifică o 
pasă a lui Lăcătuș si trece in 
fruntea celor mai productivi 
jucători ai campionatului. Din 
acest moment, insă. Gloria în
cepe să joace mai atent, apără
torii (mai ales Tică si Mircea)

CLASAMENTUL LA ZI
1. STEAUA 32 25 5 2 73-19 55
2. Sp. Stud 32 18 9 5 77-33 493. Dinamo 32 19 0 7 46-25 44
4. WU“ Craiova 32 18 6 8 58-32 425. Corvinul 32 ÎS 3 13 81-45 35
4. F.C. Argeș 32 13 7 12 34-37 33
7. .U" Cj.-Nap. 32 13 5 14 48-48 318. Rapid 32 13 4 15 39-56 30
9. Petrolul 32 10 9 13 30-39 2910. S.C. Bacău 32 13 2 17 41-48 2811. Chimia 32 12 4 16 36-50 28

12. F.C.M. Bv. 32 10 8 14 29-55 2813. „Poli* Tini. 32 11 5 16 46-52 2714. Gloria 32 10 7 15 45-59 2715. F. C. Olt 32 10 7 15 33-48 2718. Victoria 32 8 10 14 33-46 2617. A.S.A. 32 9 6 17 28*47 24
18. F.C. Bihor 32 5 7 20 26-64 17

In clasamentul golgeterilor, pe 
primul loc a trecut Pițurcă (Stea
ua) cu 25 goluri marcate (4 din 
11 metri).

S-AU IMPUS FĂRĂ

se dublează (și chiar se... tri
plează) iar atacanții devin mai 
periculoși. Asta insă Si datorită 
celor de la Steaua care, avind 
un avantaj de două goluri și 
conștienți de superioritatea lor 
(incontestabilă, de altfel), joacă 
mai puțin precis, mai puțin 
decis. Si asistăm la citeva ac
țiuni de atac ale Gloriei ce e 
drept cam firave. daT Stan 
(mln. T si 20). Profir (min. 14) 
Balaur (min. 28) si Sumulanschi 
(min. 36) ajung să-și creeze 
bune poziții de $ut. Repriza se 
încheie cu golurile marcate In 
primele cind minute, in ciuda 
șuturilor deosebit de puternice 
(din unghiul ..lui" devenit cu
noscut din partida cu Honved) 
ale lui Bărbulescu. Dar de fie
care dată Lazăr. același Lazăr 
care a primit ușor cele două 
goluri, se află la post.

După pauză. Gloria desfă
șoară același joc bun în cîmp 
și în min. 53 GHIZDEANU re
duce diferența, reîuînd in plasă 
balonul centrat de Sumulanschi 
de pe linia de fund. într-un 
moment cind Ducadam se află 
în afara porții. Va fi 3—1 în 
min. 76 : Mircea îi împinge, în 
careu, pe PIȚURCĂ si vîrful 
de atac al militarilor transfor
mă penaltyul cu precizie, în 
sfîrșit, in min. 82, cel mai 
spectaculos gol al meciului a- 
vîndu-1 ca autor pe BALAN. 
Ia o foarte frumoasă pasă a Iu! 
Pițurcă : 4—1,

SĂ FORJEZE

STEAUA 4 (2)
GLORIA 1 (0)

Stadion Steaua ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 10 000. Șuturi: 31—10 "(pe 
poartă : 17—3). Cornere : 10—2. 
Au marcat î LĂCĂTUȘ (min. 4), 
PITURCA (min. 5 și 76, ultimul 
din penalty), BALAN (mln. 82), 
respectiv GHIZDEANU (min. 53).

STEAUA : Ducadam — 1OVAN 
Belodedlcl. Bumbescu, BÂRBU- 
LESCU — Malarii (min. 74 Bă
lan), T. Stoica. Ballnt (min. 82 
Radu II). BOLON1 - LĂCĂTUȘ. 
Pițurcă.

GLORIA : LAZAR - Năstase. 
MIRCEA, TICA. Soearicl — Șu- 
mulanscnl, Balaur (min. 87 P. 
Stoica) Ghizdeanu. Stan — Pro
fir. Timiș.

In genera! inegal arbitrajul 
prestat de Gh. Constantin (Rm. 
Vîleea': la linie: C. Gheorghe 
(Suceava) și, eu unele neaten
ții, V Titorov (Drobeta Tr, Se
verin).

Cartonașe galbene : MAJARU, 
TICA, SOCARICI.

La speranțe : 5—0 (1—0).
•.........................

Arbitrul Gh. Constantin, 
inegal, a dat decizii diferite la 
același gen de infracțiune. în 
min. 7 Iovan l-a faultat pe 
Stan, în careu, și nu a acordat 
nimic, după cum în min. 58 a 
trecut cu vederea un henț în 
careul Gloriei, la șutul lui 
Lăcătuș etc.

Mircea TUDORAN

MECIURILE DE SELECȚIE ALE DIVIZIONARILOR B
GALAȚI, 11 (prin telefon). Pe 

frumosul său stadion. în exce
lenta organizare ■ clubului 
Oțelul Galați, a avut loc trialul 
jucătorilor din cele trei serii ale 
Diviziei B. Cei 8000 de spec
tatori au asistat la două partide 
frumoase, deși prima (în pri
mele 45 de minute) avea să fie 
influențată de căldura înăbuși
toare. în prima partidă. s-au 
intilnit Selecționatele seriilor I 
șl a Ii-a. Fotbaliștii din seria 
secundă au dominat partida, 
care s-a încheiat cu scorul de 
2—1 (1—1) în favoarea lor. Au 
marcat : Ștefănescu (min. 34) 
Gîngu (min. 56). respectiv 
Poiifronie (min. 42). Au evoluat 
echipele :

SERIA I : Dohot — Abălașei. 
Ivanov. V. Drăgan, Cămui — 
Ruse. Popovîcl. Poiifronie — 
Funda, Sfrijan, Șacu. Au mai 
jucat : Rotărăscu, A. Drăgan 
Dinu. Burdujan. Purcăreață.

SERIA A n-a : V. Marcel - 
Popescu. Baicea. Badea. Aldea 
— Neculce, Cenan. Ștefănescu. 
Aronlcă — Gîngu. Biță. Au maî 
jucat : Pătru. Pudea. Blro. Mo- 

romete. Pană. Adil. Culea. 
Stânei.

Al doilea meci : Selecționata 
seriei a III-a — Oțelul Galati. 
A plouat. s-a făcut mai răcoare 
și jocul s-a ridicat peste valoa
rea primului orin rapiditate și 
mal ales prin acțiunile de 
poartă. Echipa gălăteană mai 
omogenă, a învins cu 2—1 
(2—Ij. Au marcat : Antohi (min. 
11). Hanghiuc (mîn. 43). respec
tiv Tirban (min. 3). iar în min. 
87 balonul expediat de Vancea 
a intilnit bara. Au evoluat e- 
chineie :

SERIA A III-a : Lovas — 
Laiș. Utiu. Litan. Radu — Sze- 
keli. Hodină. Stana — Tirban, 
Vancea Dinut. Au mai jucat: 
Boitor, Sigmirean, Raț, Petran.

OTELUL GALAȚI : Călugăru 
— Dumitru. Bejenaru. C. Stan, 
Popescu — Burcea. M. Stan. 
Rotaru — Vaiscovici. Antohi. 
Hanghiuc. Au mai jucat : 
Pasalîc. Bosmac.

Cele două meciuri au fost 
conduse de N. Hainea — bine 
și M. Draga — bine, ambii din 
Galați.

Constantin ALEXE

VICTORIE PREȚIOASĂ, DAR CU
SLATINA, 11 (prin telefon). — 

Ultima speranță — teoretică — a 
mureșenilor s-a năruit. Dar cit 
de greu au cedat el In fața unei 
echipe care nu avea altă alter
nativă decit victoria. Un meci 
plin de suspans. In care forma
ția locală a atacat necontenit, dar 
s Intilnit mereu o defensivă fer
mă. Practic, Jocul a avut un sin
gur sens, spre poarta apărată 
de Vodă. în min. 5. Pena a șutat 
puternic „afară*. în min. 9, un 
,cap" a făcut ca balonul ex
pediat de A. Georgescu să trea- 
:ă la o palmă de buturile e- 
:hlpel mureșene. Peste un mi- 
iut, o centrare excelentă a lui 
Crlșan n-a putut fi fructificată 
ie Leța, care, singur in 6 m, 
i reluat peste „transversală*. Pe 
ondul atacurilor necontenite ale

VTISFÂCĂTOR
:) este cazul ca echipa noastră 
eprezentativă să revină la eu- 
ioscuta-i agresivitate (în sensul 
iun al cuvîntului). Ia angajarea 
unit mai hotirită în joe, în 
copul cistigării de teren cind 
i noștri sînt în posesia mingii 
- selecția trebuie subordonată 
cestui scop 1 ; d) să se I&r- 
ească in continuare registrul 
le joc al echipei, care evoluea- 
ă adesea după scheme modes- 
e, primare, fără curaj în atae, 
ar dacă no întreprinzi nimic 
sau foarte puțin) — se știe — 
Ici mare Iucrn nu poți obține!
S-ar putea redresa situația ? 
posibilă eliminarea nereali- 

ărilor ? Credem că da ! Noua 
onducere a federației (pre- 
edinte — ing. Marin Crîstea) 
-a apucat serios de treabă. Ea 
peră. chiar în această ediție a 
ompetiției europene (Cupa 
'.I.R.A.), care are o „bătaie" 
tal lungă (se întinde pe durata 

doi ani pînă în 1987), ca în- 
rzierile să fie recuperate, a- 
reciind că returul, cu 4 me
tal acasă (Tunisia, Franța, 
ortugalia. Italia) și doar unul 
tară (U.R.S.S.), este favorabil 
:hipej noastre. Așadar, obiee- 
vul echipei naționale de rug- 
I — O MEDALIE — ar putea 

realizat în final. Cu o con- 
iție : viitorul sezon să fie a- 
»rdaț cu o exigență și respon- 
ibllitate mult ma; mari 1

ETELOR PEGAS
-a, 1986

Direcția comercială pentru 
i Centrală a Cooperativelor 
ganizează și In acest an, in 
e VOINȚA și organele co- 
BacăU, Brașov, București, 
ea, Ploiești, Pitești, Piatra 
ng Moldovenesc, Sibiu, Ti
de cu premii pentru pose- 
categorille de vlrstă și sex. 

: vor face l-a start, 
isare comod, stnt rezistente 
sau la serviciu.
tribute la menținerea unor
lesfășura concursurile slut : 

Piatra Neamț ;

uceava, Rădăuți, Clmpulung 

;. Mureș, București (startul 
erei, str. Valea Ialomițel). 

localnicilor, In min. 12, un con
traatac fulgerător declanșat de 
oaspeți a făcut ea balonul să 
ajungă la Cioreeri, a urmat cen
trarea șl Soare, absolut singur, 
a reluat defectuos, alungind e- 
moțllle din tribune. In min. 38, 
asistăm la faze „fierbinți*, mal 
inttl la poarta gazdelor, cind 
Botezan trimite balonul cu boltă 
șl portarul salvează în ultima 
clipă, pentru ca In secundele ur
mătoare Pena, scăpat singur, să 
rateze o ocazie rarisimă. Un mi
nut mal tlrzlu, F.C. Olt reușește 
deschiderea scorului : CRIȘAN, 
aflat la marginea careului, mi
mează pasa șl șutează fulgeră
tor din întoarcere, surprtaztn- 
du-1 pe Vodă. în ultimul minut 
a! reprizei, Eftdmie zdruncină 
„transversala* cu un „șut-bombă* 
de la 35 m.

La reluare, lovitură de teatru: 
o pătrundere frontală a Iul AL- 
BU, care a trecut dezinvolt pe 
Ungă fundașii adverși, a fosi 
continuată cn un șut sec, res- 
labilindu-se egalitatea. Din acest 
moment, F.C. Olt iși multiplică 
atacurile și In min. 54, la un șut 
al hii Leța, Szabo oprește ba
lonul cu mina in suprafața de 
pedeapsă. Penalty dar, executat 
de Eftimle șl apărat de porta
rul Vodă. Ofensiva dezlănțuită a 
localnicilor se soldează eu citeva 
mar! ratări, printre care ale Iui

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• PARTIDELE STEAUA — S.C. 

BACAUsi DINAMO — GLORIA 
BUZĂU, din etapa a 33-a a Di
viziei A. programată duminică II 
iunie, se vor desfășura stmbătă 
14 iunie, pe stadioanele Steaua 
St respectiv. Dinamo, cu începe
re de la ora 18.
• TRIAL DE JUNIORI. Recent 

s-a desfășurat o mare acțiune de 
selecție. In Întreaga țară, in ve
derea depistării unor tineri ju
cători (născutl după 1 august 
1969). care să completeze Lotul

OAMENI PRICEPUȚI IN A CULTIVA VOCAȚIA PENTRU SPORT
(Urmare din pag. 1)

—Cei din Fundu Moldovei 
3-au gindit că ar fi bine ca 
tn salba tradițiilor lor să vadă 
și strălucirea „Daciadei". Și 
au trecut la acțiune, pe baza 
unui plan, la elaborarea ți 
îndeplinirea căruia fi-au adus 
ți iși aduc contribuția zeci de 
oameni, printre care: prima
rul comunei (Florin Tonegari), 
directorul Școlii generale nr. 1 
(profesoara de filologie Viorica 
Tonegari), cadrele didactice 
(profesorii de educație fizică 
Viorel Totoescu și Gheorghe 
Bratu, profesorul de • fizică 
Horea Lucan, profesorul de 
francezi George Andrieș, pro
fesoara de matematică Valeria 
Popa ș.a.j, activiștii din dome
niul educației fizice și spor
tului (secretarul CJ.E.F.S. Su
ceava, Dragoș Macovei, și pre
ședintele C.O.E.F.S. Cimpulung 
Moldovenesc, Dorel Juravle). 
Au pornit de la premisa că și 
In acastă zonă bucovineană 
există vocația pentru sport și, 
ca atare, trebuie să i se im
prime dinamism. Pentru ca lu
crurile să decurgă bine, a fost 
adoptată metoda specializărilor. 
Intii — unii organizează fes-

CITE EMOȚII!
F. C. OLT 2 (1)
A.S.A. TG. MUREȘ 1 (0)

Stadion .1 Mal*; teren foarte 
bun; timp frumos; spectatori — 
circa 5 000. Șuturi: 20—3 (pe poar
tă: 0—2). Cornere: 0—3. Au 
marcat: CRIȘAN (min. 39), A. 
GEORGESCU (min. 78), respectiv 
ALBU (min. 48).

F. C. OLT: durea — Lauren- 
țlu, Mihail, MINEA, Matei — M. 
POPESCU, Leța (min. 73 Soro- 
han), ETTIMIE — CRIȘAN, Pena 
(min. 72 M. Zamfir), A. Geor
gescu.

A.S.A. : Vodă — Szabo, Jenei, 
ISPIR, Fodor — Dumitrescu, BO
TEZAN, C. Die (min. 58 Marton) 
— Cioreeri, ALBU, Soare (min. 
« Fanlcl).

A arbitrat bine R. Petrescu: la 
Hale: L. Măeran (ambii din Bra
șov) și M. Nlculescu (București).

Cartonașe galbene: MIHALȚ, 
FODOR.

La speranțe: 1—0 (1—0).
•

Laurențiiu (min. 60 și 70), Leța 
(min. 62) șl Crișan (min. 63). In 
sfîrșit, prețiosul gol al victoriei 
este înscris ta min. 78 de A. 
GEORGESCU, cu un șut din in
teriorul careului.

Gheorghe NERTEA

de iunlorl U^J.A. ’88, pe agen
da căruia se află mal multe ac
țiuni Internaționale. Au fost re
ținuți 50 de jucători. Aceștia vor 
fi convoeati la București, unde. 
Intre 10 si 18 iunie, vor participa 
la un nou trial. Iată numele lor: 
P. Levente. T. Tompoș, N. Ilea, 
M. Pod (jud. Satu Mare), S. Pre
da (Prahova), M. Toderlciu. C. 
Dolhan. I. Pîrvu (Brașov), L. 
Fler. G. Citu, A. AmatI (Vilcea), 
D. Pap. F. Florescu, B. Takacs 
(Bihor), M. Dusan. C. Păcurar 
(Arad). G. Irlmle. E. Volca (Bis- 

tivalurile sporturilor de iarnă, 
alții — festivalurile sporturilor 
de vară. Apoi, fiecare școală 
din satele comunei să-ți for
meze o tradiție ; de exemplu : 
Botuș — „Săgeata zăpezii", 
Fundu Moldovei — „Festivalul 
sporturilor de vară", Frumosu
— „Crosul generațiilor", Vatra 
Moldoviței — „Festivalul arun
cătorilor", Sadova și Pojorîta
— „Șoimul zburător"...

„. tn ziua desfășurării celui 
de al treilea „Festival al spor
turilor de vară", toate drumu
rile alergătorilor crosiști, ju
cătorilor de tenis de masă, 
baschetbaliștilor și handbaliș- 
tilor duc spre Fundu Moldo
vei. Peste 600 de competitori 
sînt înscriși pe foile de con
curs, elevi ai școlilor din 
Cimpulung Moldovenesc, Mol
dova, Sulița, Izvoarele Suce
vei, Breaza, Frumosu, Pojorî
ta, Botuș și Fundu Moldovei. 
Se dă startul la cros. Ai im
presia că sînt probe de sprint. 
La clasele VII—VIII, Octavian 
Solcan, din Frumosu, ciștigă in 
stil de... clasat pe locul 6 la 
finala „Gupei Pionierului", iar 
Doina Androniccscu este tris
tă pentru locul 2, gîndindu-se 
că la... biatlon, la „Cupa Pio-

Campionatul republican al juniorilor I

AU FOST STABILITE CEFE DOUĂ GRUPE SEMIFIMIE
In acest final de stagiune, care 

Înregistrează la nivelul celor trei 
eșaloane divizionare „cote* de 
atractlvitate dintre cele mal Înal
te, iată că șl juniorii urcă in 
„topul* interesului, Întrecerea 
lor apropllndu-se de linia de so
sire. După ce timp de trei zile 
— duminică, luni și marți — a 
parcurs faza grupelor prelimina
rii ale turneului final. Campio
natul republican al Juniorilor I 
iși va derula, de vineri plnă du
minică, etapa semifinală, la care 
vor participa eiștlgătoarele celor 
șase zone preliminare. La Cimpl- 
na vor continua lupta pentru un 
loc In finală echipele CSS Lu
ceafărul Bacău, Sportul Studen
țesc București șl F.C.M. Brașov, 
Iar la Pitești formațiile Olimpia 
Satu Mare, Dinamo București și 
Politehnica Timișoara. Un grup 
merituos, dominat de patru re
prezentante ale cluburilor divi
zionare A, alături de una divi
zionară B șl una a unităților spe
cializate — CSȘ Luceafărul Ba
cău — care, evident, beneficia
ză de o apreciere ta plus. Cele 
șase semiflnallste și-au obtlnut 
dreptul de promovare după 

trita-Năsăud). V David (Olt). M. 
Codeseu. E. Matache (Hunedoa
ra), D. Anastasescu. G. Dumitru,
C. Fuerlu. I. Petcu. D. Popescu,
D. Merisanu (Argeș). M. Glrea- 
dă. S. Patrichl (Bacău), L. Pop, 
R. Șutea (Cluj). C. Timar. C. 
T6r6k (Alba), C. Tlcneanu (Te
leorman). V. ștefănlcă. C. Stoi
ca (Dolj). A. Galață (Sibiu), G. 
Ivan (Călărași), V. Huzum (Ga
lați) C. Szanta (Mureș), G. Pop,
C. Bed (Maramureș). E. Săcâ- 
dan (Timiș). H. Bălțat, R. Ma
tache. L. Alluță. C. Haralambie,
D. Dumltrachie, I. Marina, D. Ca
pră (București).

nierului", a ocupat locul 1. La 
categoria claselor IX-X, domi
nă Eleonora Țlmpău, o fată 
blondă pe care consătenii săi 
din Fundu Moldovei au pore
clit-o „Leoaica", pentru părul 
ei lung și mai ales pentru ad
mirabila combativitate. De pe 
panglica șoselei, „dîrzenia" te 
mută pe dreptunghiul de as
falt al terenului de handbal. 
Eleonora Iși aduce și aici o 
contribuție majoră la succesul 
echipei sale. Aflăm că ea 
a ciștigat această vitalitate cu 
drumurile sale zilnice spre ți 
de la școală, cu urcușuri și 
coborîșuri, vara — pe jos, iar
na — pe schiuri, de altfel ca 
și mulți alți elevi din această 
zonă. Așa că nu a mai fost 
nici un fel de mirare să-i 
vezi pe unii ți aceiași intre- 
cindu-se și la atletism, și la 
baschet, și la tenis de masă, 
și la handbal.

La un moment dat, soarele 
a dispărut, iar de pe coama 
Dealului Negru au început să 
se rostogolească coluri uriașe 
de ceață, un fel de avangardă 
a unei ploi puternice și de 
durată, care n-a întîrziat. în
trecerile de handbal continuă 
însă, deoarece competitorii au 
refuzat formula omologării re- 

dlspute în general extrem de 
echilibrate, departajarea finală 
făcindu-se tn două cazuri, tn. zo
nele de la Bacău și Galați, la 
golaveraj.

Vineri, la ora 11, tn cele două 
orașe-gazdă, va avea Ioc trage
rea Ia sorți a meciurilor din cele 
trei zile de întreceri, care se vor 
desfășura după următorul pro
gram :

— la Cîmpina : vineri, de Ia 
ora 17 ; stmbătă, de la ora 15 ; 
duminică, de la ora 10 (vor ofi- 
da la centru, in ordine, arbitrii 
I. Coț, A. Moroianu și I. Velea).

— la Pitești : vineri, de la ora 
17 ; stmbătă, de la ora 15 : du
minică de la ora 10 (A. Mustă- 
țea, T. chelu, A. Nicoieseu).

Iată clasamentele finale ale 
grupelor preliminare :

B A C A U 
1. CSȘ Luc. Bacău 3 2 10 8-25
2. Petrolul Ploiești 3 2 1 0 8- 4 5
3. CSȘ Fălticeni 3102 6-11 2
4. Oțelul Galați 3 0 0 3 1- 6 0

SATU MARK
1. Olimpia S. M. 33007-06
2. C.S. U.T.A. 311 17-6 3
3. F. C. Maramureș 30213-42
4. CSȘ Timișoara 30120-71

GALAȚI
1. Sportul Stud. 32018-34
1. Dunărea CSU Galați 3 2 0 1 5-2 4
3. Politehnica Iași 31022-52
4. Aripile Bacău 31022-72

BRAȘOV
1. F.C.M. Brașov 3 3 0 0 13- 2 6
2. CSȘ Tîrgoviște 3 2 0 1 8- 4 4
3. Metalurg. Cugir 3 1 0 2 4- 8 2
4. CSȘ Sibiu 3003 1-12 0

SIBIU
1. Dinamo Buc. 3 2 1 0 5-3 5
2. Șoimii Sibiu 32016-34
3. Aripi Sibiu 31024-52
4. CSȘ Brașovia 30121-51

TIMIȘOARA
1. „Poli* Timișoara 3 3 0 0 11- 1 6
2. Jiul Petroșani 3 2 0 1 10- 6 4
3. CSȘ Rov. Craiova 3102 8-92
4. Strungul Arad 3003 2-15 0

zultatului la întrerupere. ln- 
trebindu-i, in glumă, pe orga
nizatori ce ar face dacă ploa
ia s-ar transforma în ninsoa
re, lucru sugerat de tempera
tura care cobora vertiginos, ei 
au zimbit : „în loc de unul 
singur, vom avea două festi
valuri ale sporturilor de iarnă 
tn 1986. Să se știe că' toți a- 
cești elevi știu la fel de bine 
și să schieze, și să pati
neze !“...

... Pină la festivalul din* iar
nă, să-i numim pe ciștigătorii 
festivalului de vară : Cros — 
Florin Moroșan, Ana-Maria 
Filimon, Gheorghe Macovei, 
Oltea Răducanu, Florentin Le- 
haci, Stela Andronicescu (toți 
din Fundu Moldovei), Octavi
an Selcan (Frumosu), Liliana 
Nuțescu (Fundu Moldovei), 
Viorel Țăran (Breaza), Eleo
nora Țimpău (Fundu Moldo
vei) ; Tenis de masă — Ovi- 
diu Mitici, Valentina Cotnă- 
reanu, Gabriel Morar, Marioa- 
ra Grigoroșcuță, Constantin 
Coca (toți din Cimpulung 
Moldovenesc), Adriana Lucan 
(Fundu Moldovei) ; Baschet — 
Școala generală 1 Fundu Mol
dovei (băieți) și Școala gene
rală 4 Cimpulung Moldove
nesc (fete) ; Handbal — Școa
la generală 1 Fundu Moldovei 
(băieți și fete, clasele V—VI 
și clasele VII—X).



PREGĂTIRI PENTRU C.M. DE ȘAhJ
MOSCOVA, 11 (Agerpres)
Campionul mondial de șah. 

Gări Kasparov, s-a înapoiat la 
Baku, după ce, timp de o lu
nă, a disputat, în diferite ora
șe din Europa, meciuri și tur
nee de pregătire J
întîlnirii-revanșă 
Karpov. In săptămînile urmă
toare, Kasparov va susține, la 
Institutul de limbi străine din

în vederea 
cu Anatoli

Baku, examene pentru obține- 
rea <—.._____
limba și literatura engleză.

Vorbind despre pregătirea 
sa pentru meciul cu Karpov, 
campionul mondial a declarat

i, examene pentru obține- I 
diplomei de profesor de I ni 4-o « v«v» A-n o*r S

că de pe acum a atins o for-

meciul cîștigat eu 5,5—0,5 *\ PRIMUL „CAP DE AFIȘ" AL OPTIMILOR: ITALIA-FRANȚA
fața marelui maestru englez ' * f

RECORDMANI FARA

CÂRTI DE VIZITA'*
In momentul în care aude 

despre un nou record mon- 
dial, stabilit de un atlet con
sacrat, orice iubitor al atle
tismului se va bucura, desi
gur, de noua izbîndă a aces
tuia, mal ales în cazul unei 
performanțe cu totul deose
bite. Dacă Marita Koch, spre 
exemplu, înregistrează încă un 
record mondial, în afara ce
lor numeroase pe care le-a 
mal realizat, acesta va fi con
siderat. însă, un fapt de-acum 
obișnuit.

Alta va fi, însă, reacția — 
de surpriză, de uimire — a- 
tunci cînd devin recordmani 
mondiaU, europeni sau nu
mai naționali atleți despre

care nu s-a prea auzit sau 
nu s-a auzit deloc ! Este ca
zul ultimilor autori de recor
duri mondiale șl europene, de 
săptămîna trecută, la arun
carea discului, respectiv la 
triplusalt șl la 110 mg : Jilr- 
gcn Schult (R.D.G.), Nikolai 
Musienko și Igor Kazanov 
(ambii din U.R.S.S.).

Jurgen Schult, care a arun
cat discul la 74,08 m, la Neu
brandenburg (cu 2,22 m peste 
vechiul record mondial al 
sovieticului Iuri Dumcev), 
este în vîrstă de 26 ani, iar 
cel mal bun rezultat ante
rior măsura doar 69,74 m (la 
22 septembrie 1985). Concursul 
de verificare pentru Campio
natele Europene a avut loc 
pe o vreme nefavorabilă, a- 
runcarea record fiind la a 
patra înoercare. Pînă acum el 
n-a mal obținut vreo victo
rie spectaculoasă.

Nikolai Musienko, tot de 26 
de ani, a întrecut cu un cen
timetru recordul de 17,78 m 
la triplu al bulgarului Hrls- 
tov Markov. Cel mai bun re
zultat al său, din 1985, fusese 
17,26 m. obținut la 28 august.

Igor Kazanov, noul record
man continental Ia 110 mg 
(13,14 s ; vechiul record — 
13,28 Guy Drut), are 23 ani. 
în bilanțul anului trecut nu 
figurează cu vreo performan
ță pînă la 13,54 s. Dar toate 
acestea nu mal contează din 
momentul în care cel trei 
atlețl „necunoscuțl* au deve
nit, iată, reeordmeni.

Romeo VILARA

Miles. în afara preparativelor 
specifice jocului de șah, Kas
parov urmează si un program 
de educație fizică, din care nu 
lipsesc partidele de fotbal, 
sportul său preferat

I
I

TELEX • TELEX
ATLETISM • In cadrul con

cursului Internațional de la Eu
gene (S.U.A.), americanul Greg 
Foster șl-a adjudecat victoria tn 
proba de 119 m garduri, cu tim
pul de 13,32, coechipierul său 
Willie Banks a dștigat proba 
de triplusalt, cu 17,51 m, iar bra
zilianul Jose Lula Barbosa a 
trecut primul linia de sosire ta 
cursa de 809 m, ta 1:45.74.

CICLISM • Desfășurat in 
patru etape. Turul Luxemburgu
lui s-a încheiat cu victoria ru
tierului olandez Steven Rooks, 
urmat ta clasamentul final de 
danezul Soeren Lilhot — la 4 a 
și de austriacul HaraM Maler — 
la M s. Ultima etapă a fost clș- 
tigată de italianul Luigi Furlan, 
care a parcurs 171 km ta 4h41:42.

FOTBAL, a Comisia de dis
ciplină a U.E.F.A. a decis 
excluderea echipei A.S. RO
MA din4 competițiile europene 
intercluburl pentru sezonul 
1986—1987. Cap de acuzare: ten
tativă de corupere a arbitru
lui francez M. Vautrot înain
tea semifinalei C.C.E. dintre A.S. Roma și Dundee United, 
la 25 aprilie 1984. Clubul ita
lian are drept de contestație 
la Comisia de apel a U.E.F.A.

HANDBAL • Echipa feminină 
Rapid București, aflată ta turneu 
ta Polonia, a Jucat ta oompanla 
campioanei țării gazdă, formația 
Pogon Szczecin. Partida s-a În
cheiat cu scorul de 27—26 (13—14) 
în favoarea handbalistelor polo
neze.

MOTOCROS • Campionatul 
Mondial la clasa 506 cmc a pro
gramat ta localitatea vest-ger- 
mană Beuren un concurs, ta oare 
victoria a revenit sportivului bel
gian Andre Malherbe („Honda*), 
ta clasamentul general, după 
cinci probe, se menține lider en
glezul David Thorpe — 156 p, 
secundat de Andre Malherbe — 
140 p.

POLO PE APA • Intr-un meci 
internațional amica! de polo pe 
apă desfășurat la Krusevac, se
lecționata Iugoslaviei a Învins ca 
scorul de 7—6 (1—0, 3—3, 2-2, 
1—1) formația Ungariei.

TENIS • Turneul Internațional 
de la Beckenham (Anglia) a fost 
cîștlgat de Ramesh Krishnan, în
vingător cu 7—5, 6—1 ta finala 
disputată cu Dannie Visser. In 
finala probei feminine, Pam 
Shriver a dispus eu 6—4. 6—3. de 
Barbara Potter.

I
I
I
I
I
I
I
I

CIUDAD DE MEXICO U (prin 
telex). Drum lung, tn continuare, 
aici, spre finala de pe „Azteca", 
punctul terminus al celui de al 
13-lea C.M. La ora cînd are loc 
transmisia noastră, se cunoaște 
verdictul doar tn două grupe, A 
șl C. din cele șase, urmtnd ca 
situația generală să fie Încheiată 
vineri 13 iunie, cînd tn „grupa 
de la muerte" (E) stat programa
te meciurile Uruguay — Scoția 
Si R.F. Germania — Danemarca.

Stabilită fiind Ierarhia ta cele 
două grupe, marți după-amlază 
cei aproximativ 2 006 de ziariști 
acreditați la acest Mundial și-au 
notat ta carnetele lor primul joc 
din „optimi*: Italia (locul 3 tn 
grupa A) — Franța (locul 3 ta 
grupa C). La centrul de presă 
din capitala Mexicului se discută 
mult despre acest meci care va 
opune campioanei continentale pe 
actuala campioană a lumii, 
duelul de tradiție 
mare atracție eu 
Sud, Europa va 
tacă din turnl al . _
dintre cele mal puternice repre
zentante ale sale* remarca — pe 
bună dreptate — decanul de vir
ată al cronicarilor de fotbal, spa
niolul Pedro Escartln, martor 
ocular la 12 ediții (din 13!) ale 
turneelor finale.

Ziarele apărute miercuri la 
Ciudad de Mexico fac loc și 
declarațiilor părților Interesate. 
„Îmi era perfect egal cu cine că
deam. cu Italia sau cu Argentina, 
ne care le apreciez ca fiind de 
aceleași forte" spune Henri 
Michel tntr-un interviu publicat 
de buletinul Centrului de presă.

PROGRAMUL ZILEI

GRUPA D, la Guadalajara t 
IRLANDA DE NORD — BRA
ZILIA ;

la Monterrey : ALGERIA — 
SPANIA

.ta 
șL totodată, de 

America de 
pierde, așadar, 
doilea, pe una

„Reprezentativa pregătită de mi
ne. a continuat antrenorul fran- - 
cex. va căuta să-șl Impună jo
cul. un joe tn care sper să dea 
întreaga măsură a talentului 
componenților el**. Optimism d 
In tabăra squadrei azzurra, după 
cum rezultă tn opiniile apărute 
tn „El Gol del Mexico**, „Băieții 
mei vor evolua Ia un nivel su
perior celui de pînă acum. In
tenționez eă apelez la serviciile 
lui Tardelll si Rossi" a declarat 
Enzo Bearzot.

Dintre meciurile care urmează.

tn centrul atenției se află si 
partida .R.F. Germania — Dane
marca. programată a se desfă
șura. vineri. la Queretaro. tn 
perspectivă, se apreciază aici, o 
adevărată „probă de foc" pentru 
echipa Iul Beckenbauer care, ta 
compania selecționatei Danemar
cei. va avea ocazia să-și demon
streze valoarea de moment 
condițiile ta care Brlegel

ta 
si 

Rummenlgge vor fi indisponibili 
la ora partidei. tn momentul 
ctad aceste rtaduri văd lumina 
ttaarului. s-a hotărit si situația 
echipei Angliei (al cărei rezul
tat va apare ta numărul de vi
neri al farului nostru) una din
tre campioanale lumii care. nu 
pentru prima oară, nu s-a deo
sebit prea mult 
„mici*...

Dar. ta 
prima sl 
„calculele 
eu ceea

de echipele
este pentru 
oară cînd 

se potrivesc
fotbal, nu 
nici ultima 
hlrtiel** nu 

_ _ ___ ce se tatîmplă pe te
ren. Formația iul Bobby Robson 
ar fi prima dintre deținătoarele 
titlului suprem care ar părăsi 
turneul final chiar după dispu
tarea primului tur, ca urmare a 
complicatului loc de rezultate 
decis de atît de nelnsplratul sis
tem de desfășurare a actualului 
Mundial.

Gheorghe NICOLAESCU

I
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Mingea centrată de pe stingă de Maradona a fost reluată, cu capul, 
de Burruchaga, care înscrie al doilea gol pentru Argentina, in par
tida cu Bulgaria

Telefoto : A.P.-AGERPRES

ARGENTINA - BULGARIA 2-0 (1-0)

In grupa A. la Ciudad de Me
xico. în fata a 35 000 de specta
tori. echlna Argentinei a cîștl- 
gat partida cu selecționata Bul
gariei fără prea mare dificulta
te : 2—0 (1—0). Pare surprinză
tor faptul că formația bulgară 
nu a jucat mal ofensiv. Ea nu 
a tras nici un șut periculos la 
poarta adversă! In general, me
ciul nu s-a ridicat la nivelul as-

a- 
al 
In 
de

ÎNTRECERILE DIVIZIEI A DE BASCHET MASCULIN
RAPID BUCUREȘTI — 

FARUL CONSTANTA 77—70 
(38—41). Partidă importantă 
pentru ocuparea locului trei al 
clasamentului. Feroviarii au 
învins după o dispută destul de 
interesantă și echilibrată. în 
care conducătorul lor de joc. 
Andrei Popovici, și-a demon
strat încă o dată talentul și va
loarea, ducindu-și coechipierii 
spre victorie. Succes la care au 
contribuit toți baschetbaliștii 
folosiți de antrenorul Victor 
Bulancea. Constănțenii au venit 
la București cu doar 9 jucători 
(Băiceanu a fost suspendat 
pentru incidentele petrecute în 
sala de. pe malul Mării. în par
tidele cu ICED), iar antrenorul 
AL Botos si-a „condus" echipa 
din tribună, fiind și el suspen-

dat. tot pentru cele petrecute 1a 
meciul amintit.
Mihai II, Popovici 
mitru 4.
10, Sipoș 
Logofătu 
Mănăiîă 
Spinu 8, 
trajul prestat de M. Aldea șiZ. 
Raduly.

Au marcat;
18, M. Du- 
G. Dumitru 
8, respectiv: 
14, Marin 2.

6,

Ghiță 15, 
13, Snciu 
2, Tecău
26. Moldoveana 
Ilucă 12. Bun arbl-

Nicoară 2. Costin27, Cristea 17. 
Au condus : C. 
R. Stănciulescu,

Dumitrache si

Paul IOVAN

Steaua 74 p.
74 p. 3. Rapid

teptărilor. Scorul a fost deschis 
tn mln. 4 de Valdano. care a 
reluat, cu capul, balonul centrat 
de Cucciuffo. Apărarea bulgară 
nu s-a așteptat la o asemenea 
acțiune rapidă și a fost prinsă pe 
picior greșit! A urmat o lungă 
perioadă In care Inițiativa a 
nartlnut argentinienilor, dar 
doilea gol a fost marcat abia 
mln. 77 : Maradona a trecut
Jeliaskov. a centrat de pe partea 
stingă spre Burruchaga. care a 
înscris, nestingherit, cu capul. 
Arbitrul Morera (Costa Rica) a 
condus formațiile: ARGENTINA 
Pumpldo — Cucciuffo, Ruggerl, 
Brown. Garre — Giusti, Batista 
(min. 46 Olarticoechea), Burru
chaga, Maradona — Borggl (mln. 
46' Enrique), Valdano. BULGA
RIA : Mihailov — Petrov, Dimi-

• Carlos Bilardo, antreno
rul echipei Argentinei, după 
meciul Argentina — Bulga
ria 2—0 : „In mod cert, n-am 
jucat bine, dar esențialul era 
să cîștigăm pentru a ne ad
judeca primul loc in grupă 
șl, deci, să avem un adver
sar mal ușor în optimi*.
• Enzo Bearzot, după me

ciul Italia — Coreea de Sud 
3—2 : „Am fost îngrijorat 
după 1—1, dar, din fericire, 
echipa a acționat repede și 
bine. A fost o probă de ca
racter importantă pentru ceea 
ce va urma".
• Bats, portarul echipei 

Franței, are de suferit de pe 
urma ciocnirii cu propriul său 
coleg, Ayache, tn partida cu 
Ungaria : un ligament foarte 
întins, o atelă la picior șl ci- 
teva zile de repaos la pat.
• Ziarul Uruguayan El 

Pais, comenttnd înfringerea 
reprezentativei Uruguayului 
cu 1—6 in fața echipei Dane
marcei : „Am înregistrat un 
eșec total, c&cî individualități 
de marcă nu alcătuiesc o 
echipă. A fost un Waterloo 1“
• încă o declarație surprinzătoare : — - -

joacă mai 
Sanchez !“ 
gului de 
mexicane, 
Qulrarte.

„Echipa noastră 
bine fără Hugo 

Ea aparține cole- 
echipă al vedetei 
mijlocașul Manuel

*
(

trov. Jeliaskov, A. Markov — Sl- 
rakov (min. 79 Zdravkov), Sad- 
kov. Iordanov, P. Markov 
Ghetov, Mladenov (mln. 
Velicikov).

51

I.C.E.D. 
DINAMO 
(46—45). Din nou un spectacol 
plăcut oferit de sportivii celor 
două echipe, în care orădenli 
au avut 9 încercări reușite de 
cîte 3 puncte. Au înscris?: 
Păsărică 14, C. loan 39. Tzakis 
19, Voicu 3. Grădișteanu 2, 
Pogonaru 5 pentru I.C.E.D., res
pectiv Pasca 4, Kosa 4, Flaun- 
dra 2. Rădulescu 22,AntohI 10

BUCUREȘTI — 
ORADEA 82—88

Clasament : 1.
2. Dinamo Buc.
57 p, 4. Farul 56 p, 5. Dinamo 
Oradea 55 p, 6. ICED 55 p.

Programul de azi — de la 
ora 15 : Rapid — Farul, ICED — 
Dinamo Oradea. Steaua — 
Dinamo.

TURNEUL FEMININ (locurile 7-11,’

ITALIA - COREEA DE SUD 3-2 (1-0)

DINAMO A RELANSAT LUPTA PENTRU TITLU
(Urmare din pag. 1)

în general, acțiunile ofensi
ve purtate în viteză și 
dîrzenia în apărare 
festată însă numai 
priza secundă) au 
lementele 
ciulul, dar 
aruncările 
tanță, dintre care 9 de cîte 3 
puncte.

Au marcat : Niculescu 38. 
Uglai 26, Braboveanu 15, VI- 
nereanu 11, David 3, Vasilică

viteză 
(mani- 

in 
fost 

pregnante ale 
nu au lipsit 

precise de la

re- 
e- 

me- 
nici 
dis-

2, Bărbulescu 2, Ionescu 4, 
Iacob 2, respectiv Ermurache 
31, Ardelean 19, Cernat 15, 
Opșitaru 11 (remarcabile efor
turile lui în condițiile ne- 
refacerii totale după un ac
cident mai vechi), Brăniș- 
teanu 14, V. loan 4, Căpușan 
5. Arbitrii P. Pasere și Al. 
Guță au „ținut" în mină jocul 
în prima repriză, dar în 
a doua au comis greșeli, 
în special în aprecierea gre
șelilor personale, dintre care 
unele au dezavantajat forma
ția Steaua.

SATU MARE, 11 (prin tele
fon). în Sala Sporturilor din 
localitate au continuat întreceri
le ultimului turneu de baschet 
feminin (locurile 7—11), cu par
tide echilibrate, interesante, ca
re au făcut ca lupta pentru evi
tarea locului 11, retrogradant, să 
fie acerbă.

în prima partidă a zilei, Mo
bila Satu Mare a înregistrat un 
nou succes, de data aceasta în 
fafa echipei Rapid, cu scorul de 
60—54 (30—24). Cele mai efica
ce au fost : Aștelean 23, Leitner 
16 de Ia gazde, respectiv Trîcă 
22, E. Popa 15.

In cea de a doua partidă, bas
chetbalistele de la Comerțul Tg. 
Mureș au obținut o victorie nes
contată 81—74 (37—38) în fata 
Chimistului Rm. Vîlcea, dar pe 
deplin meritată, care le mărește 
șansele de supraviețuire în 
primul eșalon.

Z. KOVACS

La Puebla, tn grupa 'A. Italia, 
campioană mondială en titre, nu 
a lăsat o impresie deosebită in 
meciul cu echipa Coreei de Sud. 
Au ctstlgat italienii, la Urnită, cu 
3—2 (1—0). Primul punct a fost 
Înscris de Altobelll 
după o centrare a lui 
in urma unei greșeli 
portarul sud-coreean. 
cui a fost destul de 
După pauză, formația ______  _
egalat: Chio! Hoo a demarat șl a 
șutat de la 18 metri, surprlnzta- 
du-1 pe Galii (min. 62). Italienii 
au beneficiat apoi de o lovitură 
liberă de Ia 20 de metri. Balonul 
s-a lovit de zid. a ajuns la De 
Nanoll. care l-a găsit liber pe 
Altobelll șl acesta a Înscris prin
tre doi apărători (mln. 73). E- 
chlpa Italiei Isl va mări avantajul ' - - -

(mln. 18), 
De Napoll. 
comise de 
Apoi, jo- 
echlllbrat. 
asiatică a

In m!n, !B prin... autogolul

LA

coresp.

mi
dia

Reaacpa p aamlnl.tratla <oa 1977. București str. » eocta 
Pentru străinătate abonamente prin ROMPRESFILATELIA

iul Kuang Rae! tn fine, in 
nutul 89. Jiang Moo reduce 
handicap, spre decepția lui Galii, 
tn fața a 13 900 de spectatori, ar
bitrul Davis Socha (S.U.A.) a 
condus formațiile : italia 7 
Galii — ColIovatL Vierchowod, 
Soirea, Cabrlnt — Bagnl (mln. 87 
Barest). De Napoli. Dl Gennaro, 
Conti — GalderisI (mln. 88 Viall), 
Altobelll. COREEA DE SUD 7 
Yun Kyo — Kiung Hoon, Kuang 
Rae. Yong Huan, Jiang Moo — 
Yung Jeung. Byung Joo, Clang 
Sun, Jo Sung (mln. 46 Jong Soo) 
— Cia Bum, Chiol Hoo.

CLASAMENTUL FINAL 
AL GRUPEI A 

3 2 1 
3 12 
3 8 2
3 8 1

1. Argentina
2. Italia
3. Bulgaria
4. Coreea de Sud

ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

o 
o
1
1

6-2 5 
5—4 4 
2—4 2
4—7 1

r

Aseară, in cadrul grupei B, la Ciudad de Mexico : MEXIC 
IRAK 1—0 (0—0). A marcat Quirarte (min. 54).

La Toluca 
Vercauteren 
și 76).

1. Mexic
2 Paraguay

BELGIA - PARAGUAY 2-2 (1-0). Au înscris s
(min. 32), Veyt (min. 60), respectiv Cabane ts’*:n. 50

CLASAMENTUL FINAL AL GRUPEI B
3 2 18 4—2 5 3 Belgia
3 1 2 6 4—3 4 4. Iral-

3 111 V—5 3
30031—40
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