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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună eu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a început, vi
neri 13 iunie, o vizită de lucru 
în județul Brașov.

La vizită participă tovarășii 
Constantin Dăscălescu și Silviu 
Curticeanu.

Vizita se înscrie ca un nou 
și semnificativ moment al 
dialogului permanent, nemij
locit, pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ii poartă cu 
creatorii de bunuri materiale și 
spirituale în toate marile pro
bleme ee privesc dezvoltarea 
generală * țării, munca, viața 
și bunăstarea întregului popor.

Mîndri de noua înfățișare 
a județului lor, a întregii țări, 
și profund recunoscători pen
tru viața trăită astăzi in dem
nitate și bunăstare, brașove
nii au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu o primire 
deosebit de entuziastă.

La intrarea in municipiul re
ședință de județ, unde a avut 
ioe primirea oficială, era așter
nut, in calea iubiților oaspeți, 
nn imens covor floral.

In cinstea sosirii secretarului 
general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost 
aliniată o gardă alcătuită din 
ostași ai forțelor armate, din 
membri ai gărzilor patriotice și 
ai detașamentelor de pregătire 
a tineretului pentru apărarea 
patriei, care a prezentat onorul.

Au răsunat acordurile Imnu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România.

După datina străbună, un bă- 
trin localnic. împreună cu două 
tinere, îmbrăcate în frumoase 
costume populare brașovene, 
a invitat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu să 
guste din piinca ospitalității, 
din ploștile cu vin.

Pionieri și șoimi ai patriei, 
băieți și fete au oferit buchete 
de flori.

Erau prezenți mii de locuitori 
ai municipiului și județu
lui JBrașov, care au în
tâmpinai pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu cu nemărgini
tă bucurie, cu manifestări vi
brante de stimă și prețuire. 
Intr-o impresionantă unitate de 
simțire, ei au reafirmat senti
mentele lor de deosebită dra
goste față de conducătorul 
partidului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru ac
tivitatea neobosită oe o consa
cră, cu dăruire și abnegație re
voluționară, cu înflăcărat pa
triotism, propășirii necontenite 
a României, bunăstării și feri
cirii întregului popor, cauzei 
destinderii și dezarmării, cola
borării și păcii, împlinirii as
pirațiilor de libertate, indepen

dență și progres ale tuturor 
națiunilor.

Formații corale interpretau 
cântece închinate partidului și 
secretarului său general, patriei 
noastre socialiste, echipe de 
dansatori in pitorești costume 
din această zonă a țării execu
tau jocuri din folclorul brașo
vean, întregind ambianța săr
bătorească a zilei.

Atmosfera entuziastă de Ia 
sosire s-a regăsit apoi pe între
gul traseu.

ÎNTREPRINDEREA „RUL
MENTUL" a fost prima unitate 
industrială din programul vizi
tei.

Pe parcursul vizitei, conducă
torului partidului și statului 
îi sini prezentate o serie dc 
linii automate de fabricație, 
tehnologii noi, moderne, gene
ralizate ca urmare a preocupă
rii colectivului de specialiști 
din întreprindere pentru creș
terea permanentă a producției 
și productivității muncii, pen
tru realizarea unor rulmenți de 
mare fiabilitate și precizie, 
comparabili cu produsele simi
lare realizate pe plan mondial, 
rulmenții fabricați la Brașov 
fiind exportați în prezent în 
peste 20 de țâri de pe toate 
continentele lumii.

S-a vizitat, în continuare, 
noua unitate a ÎNTREPRIN
DERII „HIDROMECANICA", a 
cărei punere în funcțiune a 
asigurat sporirea producției de 
circa 4 ori, creîndu-se astfel 
condiții pentru o continuă di
versificare și modernizare a 
fabricației. Profilată pe realiza
rea de transmisii hidraulice și 
hidromecanice, turbosuflante și 
converlizoare pentru motoare 
diesel de mare putere, instala
ții de foraj sau utilaje grele 
de transport sau construcții, 
„Hidromecanica" a parcurs o 
perioadă de multiple innoiri in 
planul dotării cu mașini și uti
laje, al perfecționărilor tehno
logice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a vizitat, in continuare, ÎN
TREPRINDEREA DE TRAC
TOARE — modernă unitate a 
construcțiilor de mașini din 
țara noastră, care a cunoscut, 
de-a lungul anilor, și în special 
in ultimii 20 de ani, o puter
nică dezvoltare. Complet inte
grată, uzina dispune de două 
turnătorii, o oțelărie, fabrici 
producătoare de motoare, cutii 
de viteză și transmisii, precum 
și de secții de prelucrare și 
montaj.

Dialogul de lucru al secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu făuritorii de bunuri mate
riale din județul Brașov a con
tinuat la ÎNTREPRINDEREA 
DE AUTOCAMIOANE

In centrul analizei efectuate 
s-au aflat probleme legate de

(Continuare In pag a 4-a)

LA „INTERNAȚIONALELE" DE ATLETISM ALE ROMÂNIEI 
EVOLUEAZĂ PATRU CAMPIOANE OLIMPICE

Sărbătoare a atletismului pe 
Stadionul „23 August", prilejui
tă de desfășurarea celei de a 
XXXI-a ediții a „Internaționa
lelor" și de meciurile echipei 
feminine a României, cu Anglia 
și RJS.F.S. Rusă.

Intre zecile de concurenți, 
români și străini, aflați la star
tul diferitelor probe, subliniem 
prezența a patru campioane o- 
limpice la Los Angeles : engle
zoaica Tesa Sanderson (suliță). 
Doina Melinte (800 m), Mari- 
cica Puică (3 000 m) si Anișoara 
Stancio (lungime), ceea ce, de
sigur, conferă prestigiu întrece
rilor.

In formația engleză, foarte 
redutabilă, reținem numele unor 
atlete reputate, precum alergă

Continuă Campionatele Naționale de inot

CURSE SPECTACULOASE, 
PERFORMANTE DE VALOARE □

Noemi Lung, din nou la înalt nivel Foto : A. D. NEAGU

O frumoasă dispută pentru 
titluri și recorduri, realizarea 
unor performanțe de înaltă 
competitivitate pe plan mon
dial — iată ce a caracterizat, 
pe scurt, ziua a doua a Cam
pionatelor Naționale de inot, 
care promit, în continuare, 
spectacole pasionante și re
zultate de valoare, în reuniu
nile de azi și miine, de la 
Complexul „23 August".

Programul a debutat spec
taculos : prima probă, pri
mul record. La 400 mixt, între
cerea băieților a început prin 
a-1 avea ca lider pe C. Ponta, 
după procedeul fluture, dar 
de la următorul stil încolo J. 
Bart a preluat conducerea, de- 
tașîndu-se In tnvingător in

toarele Christina Boxer, Wendy 
Sly, Shireen Bailey, Kathy 
Cook, fruntașe în numeroase 
concursuri internaționale de an
vergură. Din rindurile atletelor 
sovietice se detașează : Liubov 
Matveeva (3 000 m — 8:41,60), 
Elisaveta Cernișeva (100 mg — 
12,85), Elena Concearova (400 
mg — 54,92), Marina Doronina 
(înălțime — 1.97 m), Larisa
Cosițina (înălțime — 1,98 m).
Liubov Svercova (disc — 68,68 
m) ș.a.

Concursul programează probe, 
astăzi, de la ora 17 (festivitatea 
de deschidere are Ioc la ora 
16,30), iar miine, de la ora 16 
(cursa de 20 km marș are loc 
la ora 9). Bilete de intrare se 
găsesc de vlnzare la casele o- 
bișnuite. La competiție, accesul 

contestabil, 4:32,57, timpul băi- 
măreanului a însemnat îm
bunătățirea celui mai bun 
rezultat anterior pe plan 
național (4:34,24), ce-i aparți
nea. Cursa feminină, una din
tre punctele de mare atracție 
ale întregii ediții a cam
pionatelor, a confirmat, o

Geo RAEȚCHI

(Continuare in oag 2—3) 

„Cupa Carpați“ la polo

PARTIDE INTERESANTE iN PRIMA V

elevilor, in mod organizat, va 
fi liber, la tribuna a doua.

întrecerile constituie un bun 
prilej de verificare in vederea 
apropiatelor concursuri din ca
drul Marelui Premiu și mai a- 
les a Campionatelor Europene 
de seniori de la Stuttgart și a 
„Mondialelor" de junior, de la 
Atena.

AU FOST DECERNATE 
PRIMELE TITLURI, 

EA EEOREIĂ Șl SABIE
CRAIOVA, 13 (prin telefon). 

In prima zi a finalelor Cam
pionatelor Naționale de scrimă, 
pentru probele individuale, pe 
planșele instalate in Sala spor
turilor din localitate, cei care 
au deschis seria asalturilor au 
fost floretiștii. In finala de 8 
s-au calificat direct Romică 
Molea, Nicolae Iile, Livius 
Buzan și George Oancea, toti de 
la Steaua, pentru ca prin reca
lificări să li se alăture Fer
nando Bucur („Poli" Timișoara), 
Anton Marcvart (Progresul 
București), Sorin Roca (C. S. 
Satu Mare) și Petre Ducu 
(CTAS).

în primele asalturi : Molea — 
Bucur 10—7, Oancea — Ducu 
10—8, Iile — Roca 12—10 și 
Buzan — Marcvart 10—7. Apoi, 
în semifinale s-au impus vice- 
campionul mondial de tineret, 
R. Molea, care l-a întrecut pe 
Oancea, cu 10—7. de partea cea
laltă a tabloului venind cam
pionul național en titre, L. 
Buzan, învingător cu 10—-5 în 
fața lui Iile. Asaltul pentru de
semnarea campionului țării pe 
1986 a fost deosebit de specta- 
cutos. Livius Buzan a con
dus cu 4—1. Dar, iată, însă, că 
vicecampionul mondial de tine
ret a reușit să depășească o 
barieră psihică și printr-o suită 
de atacuri directe efectuate din 
distanță optimă a remontat sen
zațional ajungînd la 9—4! Zaru
rile au fost aruncate, chiar 
dacă cel ce deținuse titlul, a

Paul SLĂVESCU
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Astăzi și miine, etapa a 33-a a Diviziei A la fotbal

MECIURI IMPORTANTE PENTRU CONFIGURAȚIA CLASAMENTULUI
• in „uvertura" de azi, Steaua și Dinamo, mai favorite ca aricind in fața a doua echipe clasate 
modest • La Ploiești, un meci care se anunță atractiv, cu jocul ofensiv în prim-plan • La Rm. 
Vilcea, o partidă deloc ușoară pentru gazde • La Slatina, F. C. Olt nu are decit varianta victoriei. 
Altfel... • La Tg. Mureș, mai important e jocul pentru oaspeți, dar A.S.A. nu cedează • La Ora
dea, Universitatea vine cu gindul, încă, la... Cupa U.E.F.A. • La Pitești, derby-ul etapei intr-o partidă 
deosebit de echilibrată • La București, Victoria știe că doar... victoria îi poate menține intacte spe

ranțele pentru un final favorabil

Turneul Internațional de polo 
al României, dotat cu „Cupa 
Carpați", a debutat ieri dimi
neață, In bazinul Dinamo din 
Capitală, meciul inaugural opu- 
nind reprezentativele de seniori 
și juniori ale tării noastre. Ti
nerii pol oi ști au luptat cu ar
doare pentru a obține un re
zultat cît mai bun în fața colegi
lor lor mai mari. Mai sigură 
in apărare și mai eficientă în 
atac, reprezentativa de seniori

s-a impus pe merit. Scor fi
nal 13—9 (2—1, 3—2, 4—3,
4—3). Au marcat : Gordan 4, 
Garofeanu 2. Hagiu- 2. Costrăș, 
Moiceanu. V. Șerban. Ardelean, 
Răducanu, respectiv Fruth 4, 
Tufan 3, Zaharia 2.

POLONIA — R.S.S. UCRAI
NEANA 9—7 (2—1, 5—2, 0—0,

Marian NEGOIȚĂ

(Continuare in pag a 4-a)

'■WAWAM.*.' PROGRAMUL JOCURILORCLASAMENTUL LA Z

1. STEAUA 32 25 5 2 73-19 55
2. Sp. Stud. 32 18 9 5 77-33 45
3. Dinamo 32 19 6 7 46-25 44
4. „U“ Craiova 32 18 6 8 58-32 42
5. Corvinul 32 16 3 13 81-45 35
S. F.C. Argeș 32 13 7 12 34-37 33
7. „U« Cj.-Nap. 32 13 5 14 48-48 31
S. Rapid 32 13 4 15 39-56 30
9. Petrolul 32 10 9 13 30-39 29

10. S.C. Bacău 32 13 2 17 41-48 28
11. Chimia 32 12 4 16 36-50 28
12. F.CJH. Bv. 32 10 8 14 29-55 28
13. „Poli" Tim. 32 11 5 16 46-52 27
14. Gloria 32 10 7 15 45-59 27
15. F. C. Olt 32 10 7 15 33-48 27
10. Victoria 32 8 :10 14 33-46 26
17. A.S.A. 32 9 6 17 28-47 24
18- F. C. Bihor 32 5 7 20 26-64 17

Astăzi
București :

Miine
Ploiești : 
Rm. Vilcea 
Slatina : 
Tg. Mureș : 
Oradea : 
Pitești : 
București :

DINAMO - GLORIA BUZĂU
(Stadionul Dinamo)

STEAUA - S. C. BACĂU
(Stadionul Steaua)

PETROLUL 
CHIMIA 
F. C. OLT 
A S A
F. C. BIHOR 
F. C. ARGEȘ 
VICTORIA

- CORVINUL ;
- RAPID
- ,,U“ CLUJ-NAPOCA !
- „POLI” |
- UNIV. CRAIOVA
- SPORTUL STUD. .
- F.C.M. BRAȘOV J

(Stadionul Dinamo)
Toate partidele vor începe Ia ora 18. i|

FINAL PASIONANT LA RUGBY: 
FARUL SAU STEAUA?

Doar □ zi ne mai desparte 
de cel mai, important eveniment 
rugbystic al sezonului 1985/86 : 
miine. la Constanța vom cu
noaște cea de a 69-a campioană 
națională.

In luptă directă pentru supre
mație, două vechi rivale Steaua, 
recordmana campioanelor noas
tre, cu 16 titluri, la activ (pri
mul In 1949, sub denumirea pe 
care o purta pe atunci. C.C.A.), 
și Farul, cu trei cununi de lauri 
(1975, ’76, ’78). în prima manșă 
a întâlnirii-derby, Steaua a ciș- 
tigat (la- București) cu 9—6, un

scor strins care, desigur, nu-i 
este asigurător. Farul — sub 
impulsul numeroșilor și pasio
nalilor săi suporteri — puțind 
remonta avantajul. Sigur, lotul 
XV-lui bucureștean e in an
samblu mai valoros, dar XV-le 
Litoralului are o anumită di
băcie tactică, căreia i-au căzut 
victimă multe echipe puternice, 
însăși Steaua cedînd anul tre
cut, după un promițător 15—15 
la Constanța, cu 6—16 la Bucu-

(Continuare in pag. 2—3)



ELECTROMUREȘ Tg. MUREȘ (f) Șl AURUL BAIA MARE (m). CAMPIOANE LA POPICE DumiRlcfr,

NOI Șl ATRACTIVE ÎNTRECERI
• In Capitala, finalele Pentatlonului atletic școlar fi ale Concursului 

de ștafete al elevilor

în plină lună a lui-Cireșar. pe 
agenda Daciadei sini înscrise 
tot mai atractive întreceri spor
tive. Rețin în mod deosebit a- 
tenția cele cu etape finale pe 
tară, programate si jn această 
«ăptămînă în Capitală si în alte 
orașe ale țării.

în București, de pildă, după 
reușitul concurs de ștafete la 
atletism rezervat tinerilor din 
mediul rural (acțiune aflată a- 
nul acesta la a VIII-a ediție), 
pe Stadionul .,23 August" se vor 
întrece — simbătă și duminică 
— Analiștii Pentatlonului atle
tic școlar — ediția a XVIII-a 
ti cei oi Concursului de ștafete 
a! elevilor — ediția a X-a. Am
bele acțiuni, inițiate st organi
zate de secția de resort a C.C. 
al U.ȚtC., sînl rezervate tineri
lor din invățămînt (băieți ti 
fete), intre 14—19 ani.

în tară, alte două Anale re
publicane. Cea de la Suceave 
se adresează elevilor din clase
le V—VIII. Analiști ai Campio
natului pe echipe al școlilor la 
tetratlon, întrecere dotată cu 
„Cupa Pionierul", prima orga
nizată de Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor. Parti
cipă cite 16 echipe de fete și 
băieți, printre care cele ale 
școlilor 15 Buzău, 7 Deva. 206 
București, 11 Baia Mare. 40 
Constanța — fete, 1 Suceava. 
190 București. 4 Arad. 11 Reși
ța, 10 Bacău. 3 Moroni — Dîm
bovița și 8 Hunedoara.

Cealaltă Anală pe țară va 
avea loc la Buzău, prilejuită de 
desemnarea câștigătoarelor la vo
lei. sab si tenis de eimp din 
cadrul „Cupei Sănătății". Între
cere rezervată lucrătorilor din 
rețeaua sanitară.

MULTI TINERI CU APTITUDINI IN ATLETISM. 
CINE II DESCOPERĂ? CINE ll MODELEAZĂ?...

Anul acesta, la a vm-a ediție, concursul da selecția pentru atle
tism al tinerilor din meciul rural, acțiune la nivel republican, ini
țiată șl organizată de secția de resort a C.C. al U.T.C., a relevat 
încă o dată existența unui bogat eșalon de elemente da perspectivă 
in primul dintre sporturile olimpice. Șl chiar dacă condițiile de... 
exprimare ale Analiștilor n-au fost dintre cele mai avantajoase șl 
mal concludente (în prima zi, pe Stadionul Tineretului, averse de 
ploaie au influențat cursivitatea desfășurării unor probe, in timp 
oe în ziua a doua concursul a fost transferat pe Stadionul 23 Au
gust, datorită unor defecțiuni tehnice pe cel de la Șosea, dar din 
nou greutăți, o ploaie torențială n-a contenit pini la... festivitatea 
de premiere), totuși specialiștii prezenți și-au putut nota dteva 
nume de sportivi pe care intenționează. eă-i testeze in continuare. 
Oricum este de salutat această inițiativă a soților fol and a șl loan 
S3 ter. Getei Dumitrescu, a celorlalți tehnicieni de frunte al atle
tismului nostru, precum șl a neobositului animator al acestui sport, 
care a fost șl a rămas prof. Victor Firea. Căutările lor repetate șl 
stăruitoare nu pot fl declt de bun augur pentru atletismul româ
nesc, oferind modalități de a descoperi noi și noi talente, de data 
aceasta din mediul rural. Este o activitate lăudabilă, care vine in 
însăși tntimplnarea Inițiativei C.C. al U.T.C. de a organiza un astfel 
de concurs — finală pe țară in cadrul Daciadei .— șl, lată, de a-1 
asigura o dorită tradiție.*

înainte de a consemna numele atleților care au urcat pe podium 
(ca o firească răsplată pentru eforturile șl ambițiile lor), ne facem 
datoria de a semnala preocuparea care există pentru atletism in 
unele județe, in Caraș-Severin, de pildă, care a avut în ac
tuala ediție doi ciștigători, a Sectorului Agricol Ilfov, cu un loc I 
(dar cu posibilități Încă neexplorate, aspect asupra căruia vom re
veni), Călărași (situat pe locul I tn clasamentul general). Buzău, 
Bacău șl Alba.

Pe podiumul de premiere au urcat:
CATEGORIA 1.4—15 ANI. Fete, 100 m î 1. Florlca Tonlță (S.A.I.).

1. Loredana Socaciu (Buzău), 3. Geanlna Sorooeanu (Bacău); greu
tate : 1. Maria Tîbuleac (Suceava), 2. Paulina Lazâr (Buzău). 3. Mi- 
haela Bama (Bihor). Băieți, 100 m : 1. I. Dala (Caraș-Severin), 2. C. 
Nadaș (Satu Mare), 3. N. Șchiopu (S.A.I.) ; greutate : 1. I. Vartic 
(lași), 2. V. Ivan (Prahova), 3. R. Iile (Călărași). 10—17 ANI. Fete, 
«00 m : 1. Ana Roșu (Neamț), 2. Elena Soare (Prahova), 3. Nlcoleta 
Burbutan (Ialomița) ; greutate : 1. Llublnca Vuletici (Caraș-Severin),
2. Carmen Marin (S.A.I.), 3. Gabriela Flora ru (Argeș). Băieți, 1500 m: 
1. R. Ciobanu (CHt), 2. N. Cotfas (Harghita), ». Șt. Glrteanu (Con- 
rtanța). greutate: 1. C. David (Prahova). 2. ,V. Creț» (Hunedoara), 
3- N. Codreanu (Călărași).

Tiberiu STAMA

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ÎNOT
(Urmare din pag. 1)

dată mal mult, posibilitățile 
talentatei Noeml Lung. Chiar 
dacă a plecat mal puțin re
pede declt tn cursa de la 
Berlin, din februarie (înche
iată cu cea mai bună perfor
manță mondială a sezonu
lui — 4:44,54), Noeml a tnotat 
excelent, după „fluture", termi- 
nînd cu o victorie fără drept 
de replică, cu mal bine de o 
Jumătate de bazin avans, cu 
un 4:45,94 ce Înseamnă al trei
lea rezultat pe plan interna
țional în ultimele nouă luni.

La 100 m spate, dinamovis- 
tul Cristian Stavriu a obți
nut un succes limpede, lupta 
Aind mai degrabă pentru pozi
ția secundă, Intre Nicolescn șl 
Tache, cel dinții sosind eu o 
zecime mai repede. Disputa 
fetelor a reprezentat un nou

moment de deosebit interes, 
lntrutotul Justificat : pe cu
loarele 4 și 5 se aflau două 
dintre marile specialiste ale 
noastre, ale lumii — Carmen 
Bunaciu șl Anca Pătrășcoiu. 
Iar așteptările au fost îm
plinite printr-o cursă ce a 
ținut cu sufletul la gură asis
tența. Anca a luat un start 
mai bun, Carmen a fost ime
diat „umăr la umăr". Eleve
le Cristinel Sopterian au 
întors aproape simultan la 
50 m și așa au „mers" pînă în 
final. Ambele au înregis
trat 1:02,68, un timp de cer
tă competitivitate, devansat 
In topul anului doar de trei 
rezultate. Pătrășcoiu a fost 
declarată ieri câștigătoare.

Două probe lungi de li
ber, 400 m, au Încheiat reu
niunea. La băieți, sosire ca la 
„sută", R. Pinter impunlndu-

MilNE - „PREMIUL DUNĂREA**

HIPISM
Antrenorul ■ L Oană, care 

in alțl ani concura la un loc 
pe podium, a reușit tn reuniu
nea de joi două victorii, eu Vlca 
șl Rug, cu care a cedat .lan
terna roșie" iul M. Ștefânescu. 
Un alt antrenor care joi a reu
șit două victorii a fost G. Su- 
dltu. El a demonstrat astfel câ 
schimbarea făcută cu C. Iorga 
este de bun augur, acesta dș- 
tlgînd cu Sorel șl Oslna. Dintre 
tnvlngătorl, s-a remarcat Sulițaș, 
■ cărui forma l-a adus, pe lingă 
victori*, un nou și valoros re
cord de 1:27,5/km, In condiții de 
timp nefavorabil, G. Popescu ră- 
minlnd același valoros antrenor. 
Au mal ciștlgat : Stejerel, un 
mlnz cu perspectivă, șl Suplac, 
care la reintrare șl-a Îmbunătă
țit recordul eu peste 3 secunde.

REZULTATE TEHNICE Ș Cursa 
l: Stejerel (M. Dumitru) 1149,1,

L Bagdad. Cota : dșt 1,40. Cursa 
a. n-a : 1. Sorel (Iorga) 1:33,1, 
3. Fraza. Cota : dșt. 1,30. ev. 12. 
Cursa a ni-a : 1. Oslna (Iorga) 
1:34.2, 3. Cosmetic, 3. Tlttana. 
Cota : dșt. 1.80, ev. 8. ord. tri
plă 31. Cursa a IV-a t 1. Vlca 
(Dumitrescu) 133.9, 2. Surina,
3. Vital. Cota : dșt. 130, ev. 12, 
ord. triplă 33S, triplu H—m—IV 
300. Cursa a v-a : 1. Rug (Dumi
trescu) 139,7, L Respect, 3. Ci
nica. Cota : dșt. 1,29, ev. 11, ord. 
triplă Închisă. Cursa a Vl-a : 
L Sulițaș (G. Popescu) 137,9, 2. 
Hlpollt, 3. cămlța Cota : dșt. 
>, ev. 39, ord. triplă 333. Cursa 
a Vil-a i 1. Suplac (Slmlon) 
136,3, 3. Brădlșor. Cota : dșt 1, 
«v. 13, ord. io.

Reuniunea de inline dimineață, 
deși lipsita de derbyștll 1986, are 
in „Premiul Dunărea* o alergare 
de mare atracție, mal ales că se 
va disputa pe • distanță de fond 
de 3300 metri, avlnd ea prota
goniști pe Fldetto, Humor, La
minor, Soneta, MeUnte șl alttl.

A. MOSCU

Cele mai bune opt echipe feminine și tot atitea masculine, cla
ia seriile campionatului Diviziei A de popice, 

titlurile de campioane ale țării pe arenele din
sate pe locurile 1—4, 
și-au disputat 
CÎMPINA (f) și PLOIEȘTI (m).

Cucerindu-si dreptul de parti
cipare dună aproape sase luni 
de întreceri ta serii, cele I echi
pe calificate pentru turneul final 
feminin al Diviziei A de popice 
au pornit de la zero ta ultima 
lor tentativă de a urca ne po
dium. In disputa lor finală, con- 
tra-scor, tur-retur, sextetele ră
mase In cursa pentru titlu au 
fost supuse unui serios examen, 
cele sase piste ale arenei Casei 
stiintel sl tehnicii pentru tineret 
din Cîmnlna neasemulndu-se una 
cu alta. Si. surprinzător, ta a- 
ceste condiții, outsiderele și-au 
regăsit mal repede ritmul de 
lansare, o serie de jucătoare cu 
state mal vechi de activitate, 
printre care si clteva componen
te ale lotului național de senioa
re (Maria Todea. Silvia Boboc. 
Elena Pană. Ibolya Mathe, Ro- 
dlca Bariu sl Elena Andreescu 
n-au reușit aă denâseascl ta

prima evoluție granița celor IOC 
d d) s-au acomodat foarte greu 
cu particularitățile sălii. Dar 
dacă confruntările din tur n-au 
avut orea multe realizări tehni
ce deosebite. în schimb cele • 
echiDe finaliste, fiind de forte 
sensibil egale, au furnizat între
ceri viu disputate, care au stat 
permanent sub semnul echilibru
lui. participantele înșîrulndu-se în 
clasament după prima reuniune 
pe distanta de numai 34 p: 1. 
Voința București 2384 pd, 2. Vo
ința Oradea 2380. 3. Rapid Bucu
rești 2363. 4. Gloria București
2362. 5. Eiectromureș Tg. Mureș 
2362. «. Voința Tg. Mureș 2361,7. 
Hidromecanica Brașov 2359, t. 
Laromet București 2350.

Diferențele mici dintre prota
goniste au stfrnit mari ambiții 
tn retur, aproape după fiecare 
schimb producindu-se răsturnări 
tn clasament. înaintea ultimului

Divizia A de baschet feminin .

„MOBILA" A EVITAT.. EȘALONUL SECUND
SATU MARE, 13 (prin tele

fon). în meciul decisiv pentru 
evitarea locului 11 In clasa
mentul Campionatului National 
de baschet feminin, echipa Mo
bila CSS Satu Mare a repur
tat o victorie categorică asupra 
formației Comerțul CSS Tg. 
Mureș : 87—63 (46—37). Gazdele 
au coidus permanent ti ti-au 
adjudecat al patrulea succes în 
turneul final. Coșgetere : Banc 
22. Așteleanu 21, Szocs 14, res
pectiv Olasz 21, M. Nagy 14.

Comerțul Tg. Mureș a retro
gradat.

în celălalt joc al zilei : Chi
mistul CSȘ Rm. Vîlcea — Cri
șul CSS 2 Oradea 76—73 
(34—31). Coșgetere : Barbu 31, 
Ioneseu 18. Petre 13, respec
tiv : Casetti 16. Pop 13.

întrecerile au fost conduse de 
brigada de arbitri formată din : 
G. Chiraleu, I. Olani (Bucu
rești). I. Georgiu. I. Isofache 
(Cluj-Napoca). V, Bin (Timi
șoara). Z. KOVACS — coresp.

★

CLASAMENTUL FINAL 
AL DIVIZIEI A

1. U. Cj.-Nap.
2. Voința
3. Olimpia
4. Poli. Buc.
5. Poli. Timiș.
6. Progresul
7. Rapid Buc.
0. Chimistul
9. Crișul Or."

10. Mobila S.M.

45 37 8 3682:3026 82
45 31 14 3313:2937 76
45 30 15 3131:2759 75
45 28 17 2991:2868 73
45 17 20 3023:3365 62
45 13 32 2907:3470 58

★ ' *
I. Margareta Olasz (Comerțul) 
716 p, 9. Luminița Măringuț (Pro
gresul) 677 p, 10. Lucia Cutuș 
(Crișul) 650 p.

40 17 23 2558:2747 57
40 17 23 2420:2430 57
40 10 24 2447:2607 55

40 18 25 2765:2970 55
11. Comerțul 40 14 20 2690:2822 54 
• A pierdut un meci prin nepre- 
zentare.

Clasamentul final al TROFEU
LUI SPORTUL pentru eficacitate:
1. Magdalena Jereble („U") 954 p,
2. Monica Așteleanu (Mobila) 
791 p, 3. Maria Roșlanu (Poli. 
Buc.) 770 p. 4. Gabriela Petre 
(Chimistul) 776 p, 9. Marcela Bo- 
dea (Poli. Timișoara) 773 p,
6. Roxana ștefan (Voința) 7S4 p,
7. Edith Mathe (Comerțul) 753 p,

se ta fața colegului său 
Bart grație a tiflei „.sutimi ! 
Pentru ziua a doua, cortina a 
căzut după o altă cursă- 
record. Stela Pura a dștigat 
într-o manieră de veritabi
lă campioană, plecînd tare 
și menținînd ritmul, crono
metrai oprindu-se pentru ea 
la 4:15,21, ceea ce înseamnă a 
zecea performanță, mondială 
a anului, tînăra de 15 ani 
fiind, după toate probabili
tățile, cea mal bună junioară 
europeană a momentului. $i, 
repetînd situații anterioare, 
„400 m* a avut un podium 
băimărean, cu Eniko Palenc- 
sar a doua șl Ramona Ter- 
șansehi (foarte tînără, dotată 
și în progres) a treia.

REZULTATE TEHNICE, 400 m 
mixt b : 1. J. BART (CSMȘ Bala 
Mare) 4:32,57 — rec. național ; 2. 
Cr. Ponta (Dlnamo) 4:44,39 ; 3.
L. Bay (Crișul) 4:49,29 ; 4. M.
niescu (CSȘ Petrolul Ploiești) 
4:55,89 ; 5. B. Roatiș (CSMȘ) 
5:01,52 ; 0. C. Cosma (C. I. Bra
șov) 5:10.62 ; 400 mixt t : 1.
NOEMI LUNG (CSMȘ) 4:45,94 ; 1. 
Andreea Szlgyarto (CSMȘ) 5:04,49:
3. Maricica CuHcă (CSMȘ) 5:06.20;
4. Viorica Marin (CSȘ Petrolul) 
5:11,70; 5. Adriana Șefban (C. I. 
Brașov) 5:15,24 ; 0. Corina Dumitru 
(C. I. Brașov — C.O. Bala Mare) 
5:16,52 ; 100 «pate b : 1. C. STA
VRIU (Dtaamo) 1:00,40 ; L L. 
Nieolescu (CSȘ Petrolul) 1:02,M ; 3. 
I*. Tache (Steaua) 1:02,94 ; 4. L. 
Volculeț (CSȘ Brăila — C.O. Bala 
Mare) 1 :M,M ; I. D. Bălașa (CSȘ 
Petrolul) 1:04,25 ; (. M. Satnolanu 
(CSȘ Brăila) 1:04,29 ; 109 spate f: 
1. ANCA PATRAȘCOTU (Dtaamo) 
1X12,68 ; 1. Cârmea Bunaciu (Dina
mo) 1:02,68 ; 1. Andreea Szlgyarto 
(CSMȘ) 1 .-06,72 ; 4. Mălina Bădlcâ 
(CSȘ Brăila — C.O. Bala Mare) 
1.-09,49 ; 9. Noeml Lung 1:99,09 ; 
8. Anca Purțue (CSȘ Hunedoara) 
1:11,47 ; 400 Uber b : 1. R. PINTER 
(CSMȘ) 4:00,17 ; 2. J. B»rl 4X10,22 ; 
3. B. Nan (Steaua) 4:06,80 ; 4. E. 
Nan (Steaua) 4XM.M ; 9. D. Panga 
(CSMȘ) 4:13,29 ; 9. AL Moldo- 
veanu (CSȘ Petrolul) 4:16,69 ; 400 
liber f : 1. STELA PURA (CSMȘ) 
4:15,21 — rec. național senioare și 
junioare ; L Eniko Falencsar 
(CSMȘ) 4U9.23 ; 8. Ramona Ter- 
șanschl (CSMȘ) 431,19 ; 4. CSKxSa 
Arsene (Dinamo) 439J9 : 9. Corina 
Creț (CSMȘ) 4:31,55 ; 9. Slmona 
Spala (CSMȘ) 433,94.

schimb erdm-ea era următoarea: 
Eiectromureș 4 387, Hidromecanica 
4 364, Voința Buc. 4 357, Laromet 
4 354, Voința Oradea 4 339, Glo
ria 4 309. Rapid Buc. 4 300 și 
Voința Tg. Mureș 4 294. Cu o 
bună deschizătoare de „pîrtie* — 
tînăra mureșean că Hona Bartha, 
autoarea celui mai bun rezultat 
individual — 436 p.d. — Electro- 
mureș Tg. Mureș a avertizat că 
are de apărat un titlu pe care 
l-a <£știga.t anul trecut tot pe 
arena din Cîmplna și tn final 
dovedind un plus de coeziune
1 reușit să-și mențină titlul de
campioană șl pe 1086. Antreno
rul Alexandru Șereș a utilizat 
următoarea formație: Bona Bartha 
(399—436>. Rodica Baciu (395—410), 
Aurelia Șerdean (410—411), Me
linda Demeter (392—391), Maria 
Șopterean 354 — Bona Șîmon
377, Doina Tegean (412—393) —
rezervă Maria Tarța.

CLASAMENT FEVAJL: 1. Elec- 
tromureș Tg. Mureș 4 780 p.d. (b> 
îur 2 362 — în retur 2 418 — cam
pioană pe 1986, 2. Gloria Bucu
rești *744 (2 362—2 382), 3. Hi
dromecanica Brașov 4 743 (2 359—
2 384), 4. Laromet București 4 732
(2 350—2 382), 5. Voința Oradea
4 729 (2 306—2 349), 8. Voința Tg.
Mureș 4 70» (3 361—2 347), 7. Vo
ința București 4 704 (2 384—2 320), 
8. Rapid București 4 623 (2 363—
2 326)

Echipele masculine s-au tntrecut 
pe arena Votata din Ploiești ti 
după o dispută atractivă. de 
bun nivel tehnic. victoria — 
titlul de campioană ■ țării — a 
revenit formației Aurul Bala 
Mare — care ctștigă pentru a 
șaptea oară. Bălmârenll au 
aliniat următorea formație : 
tulin Bice (924 — 901). Alexandru 
Naszodl (955 — <85 — înlocuit eu 
Teodor Botiș — 389), Stelian Boa- 
riu (915 — 919). Daniel Schlesinger 
(789 — 804). Ernest Gergely 
(865 — 875). Alexandru Szekely 
(867 — 457 — Înlocuit eu T.
Boris — 374).

Pe primele trei tocuri s-au si
tuat : 1. Aurul Bala Mare 10523 
pd 2. Eiectromureș Tg. Mureș 
10497, 3. Gloria București 10331.

Din cauză că arbitrii s-au 
grăbit să nu piardă trenul, nu 
avem ordinea celorlalte echipe ta 
clasament I

Traian IOANITESCU

LA VOLEI (m) A DOUA RETROGRADATA SE DECIDE AZI
ZALAl), 13 (prin telefon). Pa

tru echipe au continuat lupta 
— două pentru promovarea In 
primul eșalon, două pentru evi
tarea retrogradării — singurele 
scutite de griji fiind Dlnamo El- 
cond Zalău, promovata Încă Îna
intea începerii turneului, și CSU 
Oradea, retrogradata In WB" de 
joi, cu două zile înaintea termi
nării campionatului.

tn penultima zl, meciul dintre 
cele două amenințate Relonul 
Săvineștl — Calculatorul Bucu
rești, putea să rezolve definitiv 
problema retrogradării ta cazul 
unei victorii a buoureștenllor 
care astfel s-ar fl salvat. Dar, 
bine conduși de pe margine de 
I. Postoladhe șl susținuți de o 
puternică galerie comptwă din... 
11 tnfocațl suporteri — care au 
făcut Insă cit o sală Întreagă —, 
lucătorii Relonulul au obținut o 
victorie categorică: 3—0 (10, 11, 
10), cu care ș!-au egalat concu
renta la puncte șl au depășit-o 
Ia setaveraj. Perfect conectați la 
Joc, deplin angajați In lupta sl 
încrezători tn victorie, Bădiță 
Gavril (an tren or-jucător), Șofron,

Buruș, Vițelar» și rezervele 
Chezan, Boicu, Popa, Inteligent 
coordonați de Răduleseu, au fost 
tot timpul la clima jocului. In 
schimb, bucureștenli au greșit 
surprinzător de mult atlt servi
ciul cit și atacul. O victorie me
ritata într-un med arbitrat ex
celent de S. Popescu — C. Șo
văială.

In ai doilea med al reuniunii, 
Elcond Dinamo Zalău șl revelația 
turneului, Tractorul Brașov, 
două echipe bine puse la punct, 
au oferit un joc spectaculos, 
foarte disputat, ta duda scoruri
lor detașete pe seturi. Deși fără 
Tuto van (accidentat), sălăjenll 
au cfștigat cu 3—1 (5, —2, 5, 8), 
folosind sextetul: Mășeășan,
Clontoș, Codre, Tămășan, Horje 
(Ghic), Strauff (Ștreang).

în ultimul meci: ASA Electro- 
mureș Tg. Mureș — Relonul Să- 
vinești 3—0 (10, 4, 6),

Azi, de la ora 13, ultima reu
niune : ASA (59 p) — Relonul 
(57 p) r Elcond Dlnamo (CC p) — 
CSU (54 p) ; Calculatorul (57 p) 
— Tractorul <58 p).

Aurelian BR EBE A NU

Azi și mi ine, la Buzău

TOP 12" LA TENIS DE MASĂ PENTRU CĂDEȚIn

Alături de disputele din cam- 
Dlonate. calendarul competlțional 
Intern la tenis de masă cuprinde 
o serie de întreceri de. larg in
teres. avlnd ta vedere că parti
cipă. pe categorii de vlrsta. cei 
mal buni jucători sl jucătoare. 
Este vorba de »Top 12", concurs 
organizat. In general. Înaintea 
campionatelor europene sau mon
diale. ca un Important test pen
tru alcătuirea echipelor naționa
le. Este meritul organelor sporti
ve din Tg. Mureș (seniori). Bu
zău (cădeți). Cluj-Napoca (ju
niori) sl Arad (copil) pentru 
Inițiativa de a organiza aceste 
Întreceri.

Drept urmare, astăzi șl mîlne, 
la Buzău, ta Sala Sporturilor, are 
loc o nouă ediție a .topului" 
pentru cădeți, concurs dotat eu 
.Cupa României*, șl la care șl-au 
anuntat participarea, printre al
ții : Adriana Năstase, Mihaela 
Chlrită. Marla Cocoș, Iulla Răs- 
eanu. Daniela Musetoiu, Slmona 
Corolanu. Zoltan Zolțan, Mlrcea 
Vltan. Marlus Bărăgan ș.a.. ti
neri Jucători care candidează la 
un loc în echipele naționale pen
tru cea de a 13-a ediție a Cam
pionatelor Europene de cădeți 
(20—27 iulie. Ixiuvaln Ia Neuve. 
Belgia).

PRIMELE TITLURI, LA FLORETĂ Șl SABIE
(Urmare din pag. 1)

mai punctat o dată"; cel care s-a 
impus în final a fost tînărul 
Moîea, care a dobîndit pe plan
șe primul titlu național de se
niori. Pentru locurile 3—4 : 
Oancea — Iile 10—4. Clasa
ment : 1. R. Molea, 2. L. Buzan, 
3. G. Oancea. 4. N. nie, S. P. 
Ducu, 6. 8. Roca, T. A. 
Marcvart, 8. F. Bucur.

După-amiază au intrat ta 
competiție primii M de sabrerL 
După un prim tur preliminar a 
urmat faza eliminărilor directe 
*1 recalificările In urma cărora

t-au calificat direct, pentru fi
nala de 8. Al. Chiculiță, L Pop, 
M. Mustață și W. Szabo, toți 
de la Steaua, tabloul Analiștilor 
fiind completat, după recalifi
cări. cu I. Pantelimonescu si M. 
Frunză (ambii de la Dinamo 
București), Fl. Păunescu și M. 
Florea (ambii de Ia Steaua).

în primele asalturi ale fina
lei: Chiculiță — Frunză 12—10. 
Pantelimonescu — Pop 12—11, 
Mustață — Păunescu 10—6 și 
Bzabo — Florea 10—6. După 
cum «e vede. Chiculiță șl Pan
telimonescu s-au departajat de 
adversari foarte greu, in timp

DINAMO BIJ 
ÎN FINALA „

Sezonul competi 
bal masculin se 
ne. o dată cu dl? 
Iul act al «Cupei 
tia a VTII-a. Dre 
oare în finala pr 
petitli l-au cuce». 
Dlnamo Bucure 
laureată cu titlu 
a tArii. sl Poliței 
care se vor întîh 
Sala sporturilor ( 
ceoînd de la ora

Actualele candt 
României*, căror 
Steaua si H.C. IM 
re. sînt formatlilt 
nutat întîletatea 
ditii anterioare. î 
ua dețin record 
în finală — cîte 
egalitate sl la vi 
cîte două : Mina 
în schimb cu rec 
privește cîstlgarei 
ori (patru finale) 
a mal fost o dat; 
petiției.

Cu jocul de r 
antrenată de Gh 
lentin Samungi, 
mul Ioc In ceea 
mărul participări 
ca sâ-1 egaleze 
victoriilor finale, 
litehnlca Tlmlsoa

Timp de

„INTERN/
începînd de 

de o săptămîn 
mul sportiv B 
se va desf? a 
Concursulu. J 
parasuti sm al 
petiție la care 
prezentanțli no 
zențl sportivi 
r; D. Germană 
venită tradition 
această dată < 
valoare deosebi 
ind faptul că ® 
tative oaspete 
nența lor meda 
ediții ale C.M 
cursul, avlnd i 
ridicat, va oferi 
posibilitatea u. 
cari a eficiente 
te pentru readt 
rilor noștri în 
național frunta 
lea rînd, va c 
test înaintea 
Concursul Inter 
lor socialiste, I 
Iulie si C.M.,

MIHAI OPRE 
Ca un bun co
tețl. este cit 
resc ea Inima 
bata puternic 
rugby Farul, m 
ea va lntîlni 
formația bucuri 
Joo fiind titlul 
României. Prir 
ml se pare to 
șl convingerea 
clștiga acest 
meci, după 
9—6 pentru 
tuși nu știu 
să cunoașteți ș 
ta ldeea că ve 
aliat. Trebuie i 
stat, așa cum 
specialist ta rt 
aș fi :

Părerea mea 
Nu v-ar veni 
Lăsațl ecMp< 
Șl veți afla

EMIL LUCA, 
tonașele galbe 
trat tn._ fun<

ce Mustață S 
candidatura 1; 
reprezentativă 
Szabo s-a dor 
in creștere d< 
du-și dreptul 
ultimul asalt 
a trecut ta 
Mustață, cu 
i-a fost Chlc 
mi finala cu 
Chiculiță a i 
Pentru locuri: 
Pantelimones< 
sament : L C 
3. Mustață,
S. Fl, Păune
T. M. Frunză

Slmbătă ut 
finalele la fl<



orturilor din Craiova

IIIIHNU HMIȘOARA I 
IILI" IA IIANBBAI (m) I

In Bwizia
Hiluc In Dhlzla ll

UN FINAL FIERBINTE Șl OBLIGAȚIILE LUI

Constantin Jude, va face tot po
sibilul ca la a doua participare 
in finala .Cupei României* să 
aducă prețiosul trofeu pe ma
lurile Begăl. Cinstea de a con
duce finala celei de-a Vm-a e- 
dițli a «Cupei României* a reve
nit cuplului de arbitri Internațio
nali D. Gherghlșan sl C. Drăgan. 
ambii din Iași.

Tot Ia Craiova, 
ora 10. Steaua sl 
Intllni Tn „finala 
locurile 3—4. intr-un meci care 
noate fl socotit, pe drept cuvlnt. 
al orgoliilor rănite, ambele for
mații a vi nd un final de 
competltional mal puțin 
Vor arbitra cralovenli VI 
iocaru sl I. Mihăilescu.

La Pitești se vor tntllnl 
talte patru divizionare A prezen
te In ultima etapă. finală, a 
„Cupei României". De la ora 1# 
se vor întrece știința Bacău șl 
Constructorul Oradea (pentru 
locurile 7—8). iar de la ora 11,30 
Carpati Mtrșa — Dinamo Brașov 
O—ti.

Toate locurile slnt eliminatorii ; 
tn caz de egalitate, partidele *e 
ror prelungi; Iar dacă egalitatea 
persista se vor executa arun
cări de la 7 m pentru stabilire» 
învingătoarelor.

fnceplnd de la 
Mlnaur se vor 
mică*4, pentru

sezon 
fast.
Co

cele-

, la Brașov-Ghimbav

" DE PARAȘUTISM
brie. In această ordine de idei, 
comandantul Detașamentului 
parașutism din cadrul A.C.C.R., 
ir. Marin Vasile, remarca com
portarea bună a parașutiștilor 
aeroclubului ieșean care au 
concurat in prima decadă * lu
nii iunie la Al bena (Bulgaria) 
unde, intr-o Întrecere care a 
reunit 11 echipe din 8 țări (Bul
garia Cehoslovacia. Polonia, 
lomânia, R.D.G.. Ungaria) spor- 
ivii noștri (Elena Tom», Samuel 
ăncuța. Alexandru Clobanu, 
ștefan Pădnrariu. antrenor — 
Wihalaclie Bursuc) au reușit să 
se situeze pe locul secund attt 
n proba de grup, dl și In cta- 
lamentul genertl. performantă 
ieosebit de bună In contextul 
îltimelor prezente pe arena in- 
ernațională. îițtnirft ordinea și 
succesiunea probelor (punct fix 
1 acrobație) vor fi stabilite In 
aport 
ogioe, 
’or fi 
lupă 
D. C.)

de condițiile meteoro- 
rezultatele concursului 

publicate centralizat 
încheierea întrecerii.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

I
I
I

urneul final al Campionatului 
Mondial de fotbal din 1S78, dea- 
ășurat tot in Mexic. S-ar pu
sa vorbi, deci, de O— anlver- 
are. Prin 
artonase. sa creat — ea să spun 
șa —

introducerea acestor I
_ fel de limbaj lnterna- 

lonal, jucătorii neipalputind sus- 
Ine că n-au toțeles cuvintele 
rbltrulul, rostite ta altă Holbă 
lectt aceea pe care o vorbeau 
L Apoi, cartonașele galbene șl 
oști au devenit o regulă șl in 
ampionatele interne ale tuturor 
ărilor, In orice partidă de tot
al.

I

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. O 
eflexle, pe marginea suspen- 
ăril pe un an a._ casierului 
chlpel Torpedo Zămeștl, caro 
isultase brigada de arbitri.

I
I

Cazul pare Inedit, 
Dar urmarea e firească, 
EI fiind obișnuit
Să... plătească. I

De astăzi și pini miercuri. 
Divizia A parcurge ultimele 
etape ale ediției 1985/86. Runda 
cu nr. 33. care va avea startul 
astăzi, pe cele două stadioane 
bucureștene, Steaua și Dinamo, 
și se va încheia mline, prin ce
lelalte șapte partide ale pro
gramului. ne soliciți atenția 
prin întîlnirile în care slnt an
gajate formațiile aflate în „zona 
nisipurilor mișcătoare* sau prin 
preajma el. Chiar din debutul 
rundei. în disputa dintre dlna- 
moviștii bucureșteni și fotbaliș
tii din Buzău, se desfășoară un 
moment important al acestei 
atît de complicate si de pre
lungite întreceri pentru evita
rea locurilor retrogradante. 
Mi ine vom avea continuarea 
competiției prin alte partide eu 
implicații directe pentru situația 
din a doua parte a clasamentu
lui. Ne referim la partidele de 
la Slatina (F. C. Olt — „U“
Cluj-Napoca). de la București 
(Victoria — F.C.M. Brașov) șl 
de la Tg. Mureș (A.S.A. — Jto- 
litehnica "1. __ ‘
jocuri cu concurente aflate in 
plină cursă de evadare de pe 
pozițiile incomode pe rare le 
ocupă. Se anunță, prin urma
re. tntilniri de mare angajare. 
Pe care le dorim desfășurate In 
deplină sportivitate.

Prin cealaltă prismă sau În
trebare fără un răspuns clar, 
definitivarea locurilor din Cupa 
U.E.F.A., se disting meciurile 
de la Pitești, unde elevii lui 
Florin Halagian, primesc repli
ca celor ai lui Constantin Ar
deleana, și de la Oradea, unde 
F. C. Bihor este partenera de 
întrecere a Universității Cra
iova. Este adevărat situația 
definitivă a acestei Întreceri 
trebuie coroborată eu verdicte
le Cupei României, unde even
tuala prezență a Iul Dinamo în

finala competiției aduce 
automat ocupantei locului 4 
din campionat dreptul de a se 
prezenta în Cupa U.E.F.A.

Vedem, deci, că chiar dacă 
in privința locului întîi lucru
rile s-au limpezit eu multe eta
pe înainte dîndu-ne o campioa
nă virtuală, pe Steaua. în alte 
sensuri finalul ediției se prezin
tă agitat $1 sub multe semne de 
întrebare. Posibil este ea sl ul
tima rundă să fie solicitată in
tru obținerea sentințelor de
finitive.

întreaga fizionomie a finalu
lui de sezon cere a se accentua 
eforturile spre DISCIPLINA, 
spre SPORTIVITATE. Condiții 
absolut necesare nu numai 
partidelor de pe prima scenă 
fotbalistică, ei si pentru Divizii
le B si C unde, de asemenea, 
au loe sprinturile de pe „linia

dreaptă". Chiar în această pa
gină aflăm despre o serie de ac
te de incorectitudine, de gravă 
abandonarea atitudinii de fair- 
play din partea Jucătorilor, a 
antrenorilor, a unor conducători 
de cluburi sau asociații.

Finalul de sezon, cu partidele 
lui decisive nu poate, nu tre
buie să reprezinte o scuză pen
tru asemenea încălcări ale re
gulilor sportivității. Să lăsăm 
să vorbească, să decidă numai 
ARGUMENTELE PUR SPOR
TIVE, astfel ca verdictele de 
pe stadion să fie efectul valo
rii intrinsece a concurentelor și 
nu al altor factori !

Un sezon fotbalistic care 8-a 
bucurat de • excepțională per
formanță Internațională trebuie 
onorat ea atare șl de competi
țiile Interne, de finalul lor. Ori
ei! de fierbinte ar fi acesta !

In fruntea
PROGRAMULUI:

PARTIDELE DE LA
SATU MARE Șl BISTRIȚA

Timișoara). Trei

Campionatul speranțelor

SIflll ÎȘI MENȚINE TITLBE, AROEȘVL
$1 CRAIOVA CONTINUA PROITOVARILf

Și Întrecerea din eșalonul se
cund se apropie de final. Milne 
va avea loc runda cu nr. 32, tn 
programul căreia figurează citeva 
partide interesante și rezultatele 
lor pot clarifica ierarhia din 
fruntea seriei a Ill-a și din zona 
fierbinte a clasamentelor.

In prlm-plan se află meciurile 
Olimpia Satu Mare — F.C. Mara
mureș Baia Mare și Gloria Bis
trița — Jiul Petroșani Deci, am
bele asptrante la promovarea tn 
Divizia A vor juca tn deplasare, 
în compania unor adversari care 
știu să-și valorifice avantajul 
propriului teren.

De asemenea, liderii seriilor I 
și a n-a vor evolua tn deplasa
re : Oțelul Galati la Plopeni cu 
Metalul Iar Flacăra Automeeanl- 
ea Moreni la București eu 
I.C.S.1JI*. După cum se vede. 
Oțelul are o sarcină dificilă, de
oarece Metalul Plopeni speră să 
se distanțeze de zona nedorită a 
retrogradării. In schimb. Flacăra 
avind ca adversară echipa cla
sată pe ultimul loc se află in 
fața unei misiuni mult mai

Steaua, echipa pregătită de Radu 
Troi, este — eu două etape îna
inte de final — virtual campioană 
a țării. Duminica trecută, ea a 
dțtlgat clar la Brașov (3—1), iar 
miercuri șl-a adjudecat și partida 
restanță eu Gloria Buzău (5—•). 
Astfel, distanța față de F.C. Argeș 
(șl ea Învingătoare, eu *—t, la 
București, in fața Rapidului) s-a 
mărit la zece puncte. In disputa 
pentru locul trei. Universitatea 
Craiova a luat o mică opțiune de 
puncte. Petrolul nereușind să 
treacă de Sport C»ub, la Bacău 
(1—1), gazdele afBndu-se șl ele 
intr-o frumoasă revenire de for
mă In retur.

TUIINfELI SEMIFINALA Alf CAMPIONATULUI Ol JUNI001 I
SPORTUL STUDENȚESC - C.S.Ș. 
LUCEAFĂRUL BACĂU 3-« (1-0)

CIMPINA. 13 (prin telefon). In 
primul med al grupei semifi
nale găzduită de frumosul oraș 
prahovean s-au tatflnlt Sportul 
Studențesc sl C.S.Ș. Luceafărul 
Bacău. Victoria a revenit eu 
3—S (1—O) echipei bucureștene 
care a atacat mai mult pe toată 
durata partidei (Suturi 7 84—6 ;
cornere : 4—3), intentfile ei ofen
sive fiind anunțate tacă din mta. 4, de „transversala* Iul Stăntrl, 
cel mal bun de pe teren. După 
citeva contraatacuri băcăuane, 
ratate Insă de vîrful de atac 
Pavel, același STANICI • ratat 
In mln. 31. dar, ta mia. 34, 
a transformat penalty-ul acordat 
Ia faultul asupra tal SlmireSn.

După pauză, dominare șt mal 
clară a bucureștenltor rara ta 
măresc avantajul ta mln. W, prin 
lORGULESCN. Au mai ratat 
Covadu (mln. te). torguleucu 
(70). Stănlci (74), după care a 
marcat tot IORGULESCU (mta. 
7«). cu un șut puternic.

Arbitrul I. Coț (Ploiești) a 
condus bine echipele: SPORTUL 
STUD. : Lucescu — SIM1REAN 
(mln. 77 Popete), Petre, Lesner, 
Cruceru — Szoke (mta. 77 Alexe), 
Dobre (mln. 35 PRODAN), Cova
elu — Bondoc (mln. 79 Cristea), 
IORGULESCU, STANICI; C.S.Ș. I 
Burlăcut — Vlad (mta. W Teo- 
dorescu). POPOV1CI. Pliat (mln. 
S4 Aconstantlnesel). Roman — 
Puscutâ (mln. 72 Tăcu), Olteana. 
Pichlu — Pătrășcan. PAVEL, A- 
llstar (mln. SS Alzlc).

Laurențiu DUMITRESCU

OLIMPIA SATU MARE - 
DINAMO 2-2 (0-1)

PITEȘTI, 13 (prin tetefon). De
but tranșant de ambeta părți, 
flecare echipă avtad Intenția •- 
videntă de a hta o primă op
țiune tn tentativa elstlgărfi gru
pei. După două ocazii Irosite de 
Patkos (mln. I șl S). notăm s 
imensă situație ratări de Tor- 
călău (mln. 18). Jocul eonrti»- 
natfv al bucureștenOor te con
feră acestora un plus ta pte- 
nul superiorității teritoriale, ear*

se va materializa ta mln. 38 S 
eursă impetuoasă Jereălău, cen
trare Ideală șl RADUCIOIU în
scrie din apropiere t 8—1. La 
reluare OMmpla Satu Mare se a- 
rată mult mal Incisivă șl. ta 
mln. 59, reușește egalarea : cen
trare Levente șl BENCZE, profl- 
ttad de săritura ta contratimp a 
tal Slmlon, șutează plasat : 1—L 
Sătmărenii slnt din nou la ettlva 
centimetri de gol ta mln. »L 
Insâ, Stmlon scoate de pe Bnla 
porții balonul șutat de Bencze. 
Șl cum ratările se răzbună, pes
te două minute va Înscrie Di
namo prin același RADUCIOIU, 
eare a lobat balonul peste portar. 
Finalul aparține sătmărenilor eare 
nu renunță te luptă, el reușind 
de altfel să egaleze prin BENC
ZE, ta urma unul contraatac 
frontaL

Arbitrul AL Mustățea (Pitești) 
a condus foarte bine fonnațtne:

OLIMPIA : RltH — ARDAL AR
DELEAN, Hebe, Morar (mln. 48 
Șofran) — dASDAR, BENCZE, 
Gerstenmaler — Levente (mln. 74 
Costea), L Palcsa (mln. 38 Fe- 
ronczl), Patkos (eliminat ta mln. 
W).

DINAMO : Prunca — Station, 
Ghtaea (mln. 75 Bănică). MITICI, 
BUCUR — Clobanu (mta. 38 E- 
tcmla), C. Sava (mta. 84 Vasi
le), Dochia, D. Sava — JER- 
CALAU. RADUCIOIU.

Adrion VAS1LESCU

Etapa a 32-a a campionatului a 
oferit, insă, și altfel de rezultate 
deeft cele Înscrise In foile de ar
bitraj. Afirmam săptămtna tre
cută că antrenorul virtualei cam
pioane s-a bucurat pentru pro
movarea „spirldușulul* echipei 
sale, Goran, o extremă stM-Cri- 
șan ; că din rtndurlle echipei sale 
un aM jucător, Dan Petrescu, 
bate cu insistență la poarta pro
movării. Șl, lată, foarte tinărul 
fundaș a debutat In Divizia A. E 
adevărat, nu a avut prea mult 
timp să arate tot ce știe, dar e 
și greu să joace intr-o apărare 
cu... lovan, Bumbesen, Belodedicl, 
Bărbulescn sau Weisenbacher I

Nld urmăritoarea liderului, F.C. 
Argeș, nu a-a lăsat mal prejos. 
Pe prima scenă șl-a făcut apariția 
un portar de 18 ani, Hristea, pro
movat eu mult curaj de antre
norii Florin Halagian șl Leonte 
lanovschL Șl Hristea n-a putut 
fi Învins, pe Glulești, deeft din 
■XI" m 1 In sflrșit, două noi lan
sări șl la Craiova, P. Răducanu 
șl Calafeteanu, care vin să se 
alăture multor altora „răsărite* 
din grădina unul elub ta care 
ettlva antrenori ambițioși continuă 
eu rezultate remarcabile munca 
predecesorilor lor printre care 
s-au numărat Gh. Scăeșteanu, CI. 
Jordănescu, regretatul N. Oprlș. 
„Valorile nu pot apărea dectt ta 
echipe bune. Rareori se ivesc din 
formații mediocre*, afirma chiar 
umil dintre antrenorii eraiovenl 
amintiți mai sub. Și așa este l

Laurențiu DUMITRESCU
L STEAUA
8. F.C. Argeș
3. Untv. Craio
4. ~ 
L
4.
7.
8.
8.». _

11. A.S.A.
12. „Poli- Hm.
f ——~
14. Rapid
ÎS. F.C. ON
M. Sportul Stud. 
B. „U* Cj.-Nap. 
38. Chimia

Petrolul 
Corvlnul 
Dta&mo 
F. C. Bihor 
Gloria
8. C. Bacău 
Victoria

4 92-17 22
4 55-17 92
2 52-27 22
2 97-22 22

CAMPIONATUL DE RUGBY
(Urmare din pac. f)

ești ! Grupul numeros de te- 
emaționali din ambele tabere 
a asigura partidei Wa te ora 
J) — sperăm — o calitate 
îaltă. iar arbitru! bucureșteaa 
an Vasilică, a desfășurare 
ormală. astfel ca victoria să 
evină celor realmente mai 
uni.
Pentru locurile *—4 se roi 

itîlnl Dinamo (marea Învinsă 
campionatului) eu revelația 

cestei ediții. CSM Sibiu (Sta
ton Olimpia ora 10) t ta pri- 
ta manșă 10—10. Iată progra- 
nd in continuare t tocurile 
-8: Știința Cemta Bai» Ma- 
b — RC Gritefța Roșie (ta tan 
-7) 7—8 : Politehnica Iași —
tiința Petroșani (15—-19) g •—

10 : AS Coniacioare Busla — 
CSM Suceava (15—12)1 11—Î2: 
Rapid Bue. — Riilmetetal Blrtad 
(13—38), partida se va disputa 
în Parcul Copihihil taeeptna de 
la ora • ; 13—14 : TC IND. Con
stanța — Universitatea Timișoa
ra (S—21) ; 15—18 : Gloria PTT 
Arad — Universitatea 18 Fe
bruarie Cluj-Napoca (#—Ml l 
17—18 : Mașini Grele — Sportul 
Studențesc (6—13), doar nceut 
meci se va disputa satiri, pa 
stadionul Olimpia Incepfnd de 
ta ora 17.

In turneul de ea&fieara (sta
dionul Tineretului, aatdri, taca- 
pînd de la ora 16,30) l IAMT 
Oradea — PetroeMmtatul Ptteșfl 
81 Chimia CFA BriDa — Gtatta 
Bue. învingătoarele vor promo
va te Divizia A.

13. F.C.M. Bra«OT 32 — “ sg
32
32

32 M 3 
32 a 4 

iva 32 » I
32 U 4 
32 18 4 14 48-43 M
S 37 3 13 47-» a 
a h 4 13 «-« a 
a u 413 n-52 a 
a 14 
a a 
a u 
a m 

n 
io

S' 13 44-45 47
2
5
2
3
5

9 2 17 22-43

14 37-52 42
41
32
32
35
33

2 2 20 24-25 24
5 2 19 50-59 23
5 5 22 30-22 20

ÎS 40-55
14 44-51
12 55-42 
n 42-54

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
■ Mult prea multă nervozitate, 

chiar *1 in campionatul „speran
țelor*. Șl de aici, diferite abateri, 
merglndu-se ptnd la lovirea ad
versarului, fără balon. Aga an 
procedat Jercălanu (Gloria Bu
zău) șt Mihai Tones (F.C. Olt), 
care aveau să fie suspendați pe 
cite trei, respectiv, clnd etape, 
O atitudine condamnabilă a avut, 
eu acest prilej, antrenorul echi
pei de speranțe F. C. Olt, Iulian 
Dobre, care a adresat Injurii ar
bitrilor șt a vrut, la an moment

dat, să-și retragă echipa de pe 
teren, mulțumindu-se, insă, ea 
aceasta, la terminarea medului, 
să nu se prezinte la salutul pu
blicului. Să vedem, dacă va fi... 
mulțumit șl de felul cum va 
privi lucrurile Colegiul Central al 
Antrenorilor I

a De necrezut 1 In minutul 86, 
dnd <fin clipă In clipă arbitrul 
nuna să fluiere sfirșltul jocului, 
iar scorul era de 3—0 pentru 
4LSJH. Suceava, un jucător M a- 
eestd echipe, Gălușcă, a aplicat

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 13 IUNIE 1986 
Extragerea I : M 50 65 «5 

34 50 15 79 n
Extragerea a H-a : 73 47 71 

37 65 45 88 M 60
FOND TOTAL DE CÎȘTI- 

GURI ; 1.228.319 tot din eare
458.005 lei. report Ia categorial.
• NUMAI ASTAZI. stmbătâ 14 

Iunie, vă mal putetl exprima op- 
thmlle pentru TRAGEREA SPE
CIALA LOTO 3 de duminică 13 
Iunie. Avantajele deosebite ale 
acestei trageri decurg atR dta 
numărul mare de extrageri (7. 
grupate In 3 faze), ett sl din pa
leta largă si variată a elstteurflor 
acordate. Reamintim, de aseme
nea. că se poate elstiga șl eu 3 
numere. TRAGEREA SPECIALA 
LOTO 3 va avea toc duminică. 18'

Iunie, cu Începere de la ora 1S.38, 
ta sala clubului din str. Doam
nei nr. 3. unde se află instalată
urna electronică.
• Tot ASTAZI este ULTIMA 

ZI sl pentru depunerea buletine
lor te concursul Pronosport de 
duminică. U Iunie.
• 91 săptămlna aceasta s-au 

prezentat la sediul Administrației 
de Stat Loto-Pronosrort o serie 
de oartidpanti. pentru a intra In 
nosesla autoturismelor „Dacia 
1300* dstigate la diversele siste
me de loe. Dintre beneficiarii 
eare au avut asemenea bucurii. 
9 menționăm pe : Ștefănescu Io
nel (PtncoU, Arad) — ta Prono- 
anori. precum *1 Nlcolae Marla 
(București). Udrescu Gheorgbe 
(SăcCle, Brașov) șl St&nciolu Lu
cian Cojasca, (Dîmbovița) — toți 
te LOZ IN PUC. Cheia succesu
lui acestora nu este alta deeft 
perseverența I

ușoare.
Iată programul complet al eta

pei șl arbitrii meciurilor :
SERIA I : Aripile Bacău — F.C. 

Constanța : I. Nistor (SL Gheor- 
ghe), FX.M. Delta Tulcea — Pra
hova C.S.U. Ploiești : L. Ciucu 
(București). Dunărea C.S.U. Ga
lați — C.S.M. Suceava : M. Bu- 
elumeanu (Tîrgoviște). C.F.R. 
Pașcani — Chimia Fălticeni : L 
Metea (Alud). Dunărea Călărași 
— Ceahlăul P. Neamț : L. Iakab 
(Chij-Napoca). F. C. Progresul 
Brăila — Olimpia Rm. Sărat : D. 
Avrlgeanu (București), Minerul
vatra Dome! — c.S. 
V. Dobrescu

V. Onu

(Brăila).

Tr. Severin 
lung : 
1-C.S.IJd. 
Autom. 
(Iași) 
I.C.IJH.
năvenl : M. 
canlcă Fină 
IJI^.S.A. 
Grosu 
canlcă
Gaz Metan 
au (Arad), 
Tractorul 
(Bala

IJPJ4. Sibiu -A 
rese Slatina : I.
Mare), Carpați MIrșa 
Vulcan București : C.

SERIA A in-a : Olimpia Satu 
Mare — F.C. Maramureș Baia 
Mare ; I. Crăelunescu (Rm. Vtl- 
eea), C»S.M. Reșița — Mecanica 
Orâștle 1 e. Drulă (Tg. Jiu), 
CJf.R. Timișoara — Mureșul Deva: 
T. Ionescu (București), Gloria 
Bistrița — Jiul Petroșani : D. Pe
trescu (București), Înfrățirea o- 
radea — Aurul Brad : AL Bolea 
(București), Minerul Cavnic — 
Metalul Bocșa : I. Moraru (Ctm- 
pina), Armătura Zalău — Strun
gul Arad : L Roșu (Tg. Mureș), 
Minerul Lupenl — C.T.L. sighet t 
M. Toncea (București), C.S. U.T. 
Arad — Unirea Alba Talia : BL 
Fior ea (Craiova).

Toate liartldele vor începe la 
ora 11.

o lovitură unul adversar de Ia 
Ceahlăul Piatra Neamț. El ar fi 
trebuie, firește, să fie pedepsit 
exemplar. Dar. in loco! unei u- 
nanlmltăți tn acest sens. Comisia 
de Disciplină, cu majoritate de 
voturi, l-a suspendat numai pe 
o etapă. O sancțiune care, cre
dem noi, nu vine in apărarea 
disciplinei d dimpotrivă...
• Pentru unele echipe șl pen

tru unii Jucători un rezultat ne
favorabil nu este niciodată con
secința unei slabe pregătiri fizice 
seu a unor șuturi imprecise. Vi
novăția mi o poartă echipa sau 
unii dintre jucătorii el el... ar
bitrul. Așa a judecat șl Tlră de 
la Șoimii Llpova, care la sflrșl- 
tul medului, cu Minerul Paro- 
șehl a adus Injurii arbitrilor. A 
fost Imposibil insă, să 1 se re
tină carnetul cum prevede regu
lamentul, din cauză că s-au opus 
mai multe persoane venite te 
vestiarul arbitrilor, printre eare 
medicul și antrenorul echipei 
Bineînțeles că Tlră n-a scăpat de 
pedeapsă. El a fost suspendat pe 
S etape ! Iar echipa din Llpova 
a primit un avertisment pentru 
deficiențe de organizare.
• Partida Victoria Tăndărel — 

Sportul „3# Decembrie* a fost 
orice, numai meci de fotbal nu 1 
Asta din cauza huMganlsmelor ce
lor din TăndăreL Drept urmare, e- 
chlpa Victoria a fost amendată 
eu 3000 de lei, rldlcindu-i-se, tot
odată, dreptul de organizare pe 
terenul propriu, pe o etapă. Doi 
dintre huligani, delegatul echipd. 
Badea, șl portarul Bugblu au fost 
suspendați : primul pe 6 luni, tar 
cel de al 2-lea pe 4 etape. Poate 
eâ așa se va putea juca din nou 
fotbal ta Tăndărel.

Jack BERARIU

\



VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

IN JUDEȚUL BRAȘOV
ELENA CEAUȘESCU ÎNCHEIEREALA

1

FAZEPRIMEI
GRUPA A

TURNEUL FINAL IA, Cu ADEVARAT, STARTUL..

(Urmare din pag. 1)

modul în care se acționează 
pentru transpunerea in viață a 
indicațiilor și orientărilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu privire la organizarea și mo
dernizarea proceselor de pro
ducție prin introducerea pe sea
ră largă a progresului tehnic, 
pentru sporirea productivității 
muncii, ridicarea nivelului teh- 
nio si calitativ al produselor, 
reducerea consumurilor de ma
terii prime și energie, a ©ostu
rilor de fabricație, creșterea efi
cienței întregii activități eco
nomice.
După-amiază, secretarul general 

al partidului a vizitat COMBI
NATUL CHIMIC FAGARAȘ.

Dialogul de lucru al secreta
rului general al partidului eu 
oamenii muncii și specialiștii 
acestei mari unități a in
dustriei noastre chimice a fost 
consacrat unor probleme legate 
de modernizarea instalațiilor, 
automatizarea și robotizarea 
proceselor de producție, de re
ducerea manoperei pe produs și 
a cheltuielilor materiale, de re
alizarea Ia termenele planifiear- 
te a investițiilor.

Analiza problemelor privind 
creșterea permanentă a produc
ției agricole vegetale și anima
liere, ameliorarea soiurilor, a 
efectivelor de animale, folosirea 
eu maximă eficiență a pămân
tului, ridicarea întregii activi
tăți Ia parametri superiori ti
vul loc la ÎNTREPRINDEREA 
AGRICOLĂ DE STAT PREJ- 
MER.

colectivelor J:IReprezentanții 
de muncă din întreprinderile 
vizitate au exprimat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu profunda 
satisfacție și cele mai vii 
mulțumiri pentru noul și 
rodnicul dialog de lucru, 
de însemnătate hotărîtoare 
pentru activitatea viitoare 
a acestor unități, pentru În
treaga industrie și agricultură a 
ludețului. Oamenii muncii brașo
veni s-au angajat să transpu
nă in fapte orientările și in
dicațiile date de secretarul 
generai al partidului, sâ-și în
deplinească exemplar sarci
nile de plan ce le revin in a- 
cesi an și pe întregul cincinal, 
să-și sporească contribuția la 
progresul general al 
la creșterea bunăstării 
tregului nostru popor.

târli, 
în- I

Așadar, meciurile „de antrena- 
ment“ s-au cam terminat: actua- 
la formulă de desfășurare a tur
neului final, cu o primă parte 
de Jocuri In grupe preliminarii, 
extrem de generoase în locuri de 
promovare, a condus spre o 
mulțime de meciuri fără miză. 
Numai cine n-a vrut nu... s-a 
calificat ! Echipe de valoare, ca
re sl-au atins scopul de a acce
de în optimi după primele două 
meciuri, l-au jucat pe al 3-lea ca 
pe unul de plăcere, exersînd 
scheme tactice cu gîndul la op
timi ori amuztndu-se in 
unor echipe hipnotizate 
Brazilia — Irlanda de Nord 
Spania — Algeria 3—0. 
gentlna — Bulgaria 
U.R.S.S. — Canada 2—0, 
cele mal bune exemple 
clnd între ele. favoritele au 
uneori, impresia că și-au împăr
țit tacit cele două puncte șl... 
drum bun In optimi !

Ce ne-a rămas după disputarea 
grupelor? Din păcate, prea pu
tini Trei meciuri (numai trei!) 
de referință (U.R.S.S. — Ungaria 6—0, -------------- — - '

fata 
parcă : 

3—0,
Ar- 

2—6, 
par 
Ju- 
dat.

Danemarca — Uruguay 6—1,

precum șl Danemarca — R.F.G.) 
si alte vreo două spectaculoase 
(Franța — U.R.S.S. 1—1. Brazilia 
— Irlanda de Nord 3—0. prin 
contribuție unică sud-americană, 
poate Anglia — Polonia 3—0. prin 
hat-lrlck-ul lui Lineker șl... cam 
atît) ; o echipă preocupată de 
fotbal si mal ales de frumusețea 
iul. Danemarca, șl poate încă 
una. Brazilia, tn aceeași idee, cu 
toate desele el ralantluri ; o 
imensă surpriză marocană pe 
care parcă, ne-am dori-o perpe
tuată numai si numai pentru a 
mal avea încă un punct de a- 
tractie pe Ungă cele puține de 
Dină acum, tn rest, spectatori pu
tini. arbitri aleși pe criterii geo
grafice. doar una-două vedete cu 
personalitate, meciuri pe muchie 
de cuțit extrem de rare, răstur
nări de scoruri nld atît...

începe. Insă, etapa eliminărilor 
directe. De acum Înainte, datele 
probleme! se schimbă. Califica
rea se va pierde sau se va clș- 
tlga Intr-un singur med. A venit 
momentul adevărului. Turneul 
final de-abla începe l

Radu TiMOFTE

★
BRAZILIA - IRLANDA DE NORD 3-0 (2-0)

F

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

3 2 1 0 6—2 8
3 12 0 5—4 4
3 0 2 1 2—4 1
3 0 1 2 4—7 1

GRUPA B
1. Mexic 3 2 1 0 4—2 1
L Paraguay 3 1 2 0 4—3 4
3. Belgia 3 111 5—5 3
4. Irak 3 0 0 3 1—4 •

GRUPA C
1. UJR.S.S. 3 2 10 1 S
2. Franța 3 2 1 0 5—1 i
3. Ungaria 3 1 0 2 2—9 2
4. Canada 3 0 0 3 6—5 6

GRUPA D
L. Brazttta 3 3 0 0 5—0 6
L Spania 3 2 0 1 5—2 4
3. Irianda de Nord 3 0 1 2 2—6 1
4. Algeria 3 0 12 1—5 1

GRUPA E
1. Danemarca 3 30 0 9-1 4
1. R. F. Germania 31113-49
I. Uruguay 30212-73
4. Scotia 30121-31

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întîlnit, vineri după- 
amlazt, cu membrii Biroului 
Comitetului județean Brașov 
al P.CJL

In cadrul ședinței, a conti
nuat analiza profundă 
fășurată, in cursul 
in unități industriale și agri
cole din județ, pornindu-se de 
Ia concluziile desprinse, de 
la obiectivele importante ale 
dezvoltării economico-sociale 
ce-1 revin județului Brașov 
tn acest cincinal, pe măsura 
potențialului și posibilităților 
mari de care dispune.

Vizita în județul Brașov con
tinuă.

des- 
zilei,

In 
fata 
zilla 
Irlanda de Nord. Sud-amerlcanli 
au jucat excelent, callflcindu-se 
pentru optimile de finală, fără a 
pierde vreun punct sau a pri
mi vreun gol 1 Brazilia a domi
nat categorie jocul, si dacă „bă- 
trlnul" portar Jennings (cel mal 
bun de pe teren) n-ar fl prins 
o zi excelentă, scorul putea fl și 
mal mare. Golurile au fost mar
cate. In ord’ne, de către Careea 
(mln. 15), Josimar (min. 41) șl 
din nou Careea ■ ■ -
a intrat in joc, 
fost coautor la 
gol. Arbitrul
Germană) a condus formațiile : 
BRAZILIA Carlos — Josimar, 
Julio Cesar. Edlnho, Branco — 
Alemao. Socrates (mln. 68, Zlco), 
Junior. Elzo — Careea, MUIler, 
(mln. 26 Casagrande. IRLANDA

grupa D, la Guadalajara. In 
a 40 000 de snectatori. Bra- 
a dispus cu 3—0 (2—0) de

DE NORD J Jennings — Nlcholl, 
O’Neill, McDonald, Donaghy — 
Stewart. McIlroy, McCreery, 
Whiteside (mln. 68 Hamilton) — 
Campbell (mtn. 71. Armstrong), 
Clarke.

1. 
X.
3.
4.

GRUPA
Manx
Angfla 
Polonia 
Portugalia

3 12
3 11
3 11
3 1 0

0
1
1
x

3-1 4
3-1 3
1- 3 3
2- 4 1

țl ACUM, OPTIMILE DE FINALA !

(min. 88). Zleo 
In min. 68 și a 
eel -de-al treilea 
Klrschen (R.D.

POLONIA-ROMANIA, 7-7 DUPĂ PRIMA ZI IN „CUPA DA VIS"
• Azi, intilnirea de dublu, iar miine ultimele două meciuri de simplu

VARȘOVIA, 13 (prin telefon). 
Vineri la prînz, la arena 
C.W.K.S. Legia, a începui ta- 
tîlmirea de tenis din Zona eu
ropeană A a „Cupei Davis’* 
(turul II). dintre reprezentati
vele Poloniei și României. Du
pă primele două partide de sim
plu, scorul este 1—1.

Meciul inaugural și l-au dîs-

„CUPJ CARPAȚI" LA POLO
(Urmare din pag. 1)

2—1). Cu un plus La capitolul 
tehnico-tactic echipa Poloniei a 
câștigat mai clar decît o arată 
scorul final. Golgeteri : Kosia- 
da 3, Borowski 3.

CEHOSLOVACIA — BULGA
RIA 11—S (3—2, 4—3, 3—2,1—1). 
Victorie logică a poloiștilor ce
hoslovaci. mai buni Ia toate ca- 
îtolele. Cei mai eficace : Po- 

iacik 5, Jaska 3 (C), Gheor- 
ghiev, Dogarov, Sușkov câte 2.

Azi, reuniuni de La orele 9 
Si 17, miine de la ora 9.

ROMANIA A — CEHO
SLOVACIA 12—7 (5—1, 4—3,
0—2, 3—1). Poloiștii noștri
s-au impus fără prea mari 
probleme, datorită plusului 
la capitolele tehnico-tactic și 
pregătire fizică, prin jocul 
bun în apărare, reușind sa în
chidă culoarele de șut ale ad
versarilor și anihilarea prin
cipalului realizator al lor, 
Polacik, iar în atac, cu o bună 
circulație a mingii, să realize
ze goluri frumoase și specta
culoase. Au marcat : Costrăș 
S, Răducanu 2, Moiceanu 2, 
Garofeana 2, Ardelean, Hagiu, 
Ionescu, respectiv Bundsuch 
3, Vidumanski 2, Borsig, 
Richter.

POLONIA — ROMANIA (j) 
11—10 (5—1, 2—4, 1—3, 3—2). 
Evoluție bună a juniorilor 
(cu excepția primei reprize) 
intr-un meci echilibrat și 
deosebit de disputat, pier
dut în ultimele 5 secunde de 
joc I Cei mai eficace : Kosia- 
da 4, Greszecki 5 (P), Geantă 
3, Balanov 2.

BULGARIA — R.S.S. U- 
CRAINEANA 11—11 (4—2,
J 1—2, 2—6). Golgeteri 5
Lanov 8 (B). respectiv Loma
kin 3.

putat jucătorii nr. 1 ai celor 
două formații, Waldemar Ro
gowski și Florin Segărceanu.

Florin Segărceanu a termi
nat Învingător cu 7—5, 6—0.
6-L, tatr-un. meci în care s-a 
Întrebuințat serios doar In pri
mul set. Meciul a începuit prin 
tatonare de către ambii jucă
tori, ptaă la 5—5, nici unul 
cHntre ei nereușind să se dis
tanțeze. Din acest moment, Se- 
găroeamu s^a impus, a ciștigat 
două ghemuri consecutive, pre
cum și setul. In cel de al doi
lea. superioritatea românului 
a fost evidentă pe toate 
narile. Deși a cîștigat la 
tă, Segărceanu s-a aflat 
manent la cîrma jocului

pla- 
limi-
per- 

si ta

oel de al treilea set. care avea 
să fie și ultimul al meciului 
său cu Rogowski.

Tot trei seturi au fost nece
sare și ta cea de a doua ta- 
tflnire. ta care, față în fată, 
la fileu s-au aflat Lech Bien- 
kowski și Andrei Dîrzn. Cu un 
ritm de joc mai rapid, cu pas- 
sing-shots-uri care l-au pus 
ta dificultate pe Dîrzu, tenis- 
manul polonez a ciștlgat cu 
6-4, 6—1. 7—5.

Simbătă se dispută meciul de 
dublu ta care este mai mult ca 
sigur că vor evolua cuplurile 
Lech Bienkowskf — Wojciech 
Jamroz și Florin Segărceanu — 
Andrei Dîrzu. Duminică au loc 
ultimele două tatîlniri de sim
plu : Segărceanu — Bienkow- 
ski și Dîrzu — Rogowski.

TINERI SPORTIVI ROMÂNI-PE LOCURI FRUNTAȘE
LA TURNEUL DE JUDO DIN R.P.D. COREEANA

Lnceptnd de miine și pinâ miercuri IC iunie va avea loc faza 
a doua a turneului final, cea a optimilor, după programul de 
mal Jos. zilnic stnt programate cite două partide, la ora 12 (ora

recurge la lovituri de la 11 m.

■ București) și Ja ora 16 (ora 1 București).

15 iunie Mexico MEXIC - BULGARIA
Leon U.R.S5. - BELGIA

16 iunie Guadalajara BRAZILIA - POLONIA
Puebla ARGENTINA - URUGUAY

17 ‘ramie Mexico ITALIA - FRANȚA
Monterrey MAROC - R. F. GERMANIA

18 iunie Mexico ANGLIA - PARAGUAY
Queretaro DANEMARCA - SPANIA

Meciurile vor fi eliminatorii. tn caz de egalitate, după 90-
de minute. urmează prelungiri ; dacă egalitatea persistă se va

SPANIA ALGERIA 3-0 (1-0)

Zilele trecute, la Nam-Po 
(R.P.D. Coreeană), s-au înche
iat Întrecerile unuj turneu in
ternational de judo pentru se
niori, la care au 
sportivi din opt țări : Bulgaria, 
Cehoslovacia. R. P. Chineză, Ja
ponia, Polonia, România, Unga
ria si R.P.D. Coreeană, cu ma: 
mulți reprezentanți. Federația 
noastră de specialitate a dele
gat o echipă formată din nouă 
sportivi tineri, component! ai lo
tului national care se pregăteș
te pentru Campionatele Europe
ne de tineret din acest an.

Tinerii sportivi români au a- 
vut o comportare bună, ocupînd

participat

trei locuri 2 si două locuri 3. 
Juniorul Florin Lascău . (cat. 
semlmljlocie) s-a clasat pe lo
cul secund la categoria sa, fi
ind învins, în finală, de japo
nezul Takamo Hiromi, campion 
mondial universitar. O perfor
manță asemănătoare a realizat 
și tinărul „greu" Arcadie Mari- 
ași, învins, în finală, de Hwang 
Joe (R.P.D. Coreeană), alt cam
pion mondial universitar. Ni
colae Iosif (mijlocie) s-a situat, 
de asemenea, pe locul 2. iar 
Stănlcă Olteanu (ușoară) și Pe
tre Anițoaie (mijlocie) s-au cla
sat pe locul 3.

In grupa D, la Monterrey, e- 
chipa Spaniei n-a avut probleme 
deosebite cu reprezentativa Alge
riei. Formația europeană a ciștl- 
gat clar, eu 3—0 (1—0). în mln. 
16. mingea centrată de Guendouz 
a fost reluată de Caldere in col
tul drept al porții adverse. Du
pă pauză. - același Caldere a fost 
bine servit de Eloy șl a Înscris 
(mln. 68) In poarta părăsită de 
Lartjl. Trei minute mai tîrzlu, 
Eloy a marcat ultimul goi, prin- 
tr-un sat expediat tn colțul drept 
al porții. Partida s-a jucat pe o 
vreme caniculară (35 de grade) 
șl a fost condusă de Takada (Ja
ponia), In fata căruia s-au ali
niat echipele : SPANIA : Zubl- 
zarreta — Tomas, Goicoechea 
Gallego. Camacho — Victor, 
Francisco, Michel (min. 63. Senor) 
— Caldere. Butragueno (min. 46 
Eloy), Julio Salinas. ALGERIA : 
Drid (min. 20 Larbl) — Kouri- 
chl, Megharla, Guendouz, Man
sour! — Kacl Said, Maroc, Bel- 
lonml — Madjer, Harkouk, Zida
ne (min. 59. Menad).

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Aseară, la Queretaro, in 
grupa E : DANEMARCA - R. F. 
GERMANIA : 2-0 (1-0).
marcat J. Olsen (min. 43 
11 m) și Eriksen (min. 63).

Au 
din

La Nezahualcoyotl : SCOȚIA 
- URUGUAY : 0-0.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Recorduri națio

nale s Malovec (Ungaria) 66,64 m 
la suliță femei, Klaus Ploghaus 
(R.F.G.), 81,36 la ciocan, după un 
alt concurs de 79,88 m, Chidl Imoh 
(Coasta de Fildeș) 20,36 pe 200 m 
— record al Africii • citeva re
zultate de reținut : disc, F : Dia
na Sachse (R.D.G.) 72,30 m,
1500 m s Rob Harrison (Anglia) 
3:35,74 pe 1500 m, Mâttl Vainio 
(Finlanda) 28:14,0 pe 10 000 m 
după o lungă suspendare.

CICLISM • Turul Suediei (et. 2 
Halmstad — Lanskrona, 158 km) 
a revenit danezului Soren Lllholt 
In 3.22:51 : el a îmbrăcat tricoul

galben g Turul Italiei (amatori). 
Etapa a doua (Frosinone — Pesco- 
costanzo, 101 km) s-a încheiat cu 
succesul sovieticului Aleksandr 
Krasnov, în 2:55:54 a Turul El- ' 
vețlel (etapa 1, în împrejurimile 
localității Winterthur (177,5 km), 
a fost dștlgată de Urs Freuler 
cronometrat în 4.13:45. In același 
timp au sosit Jtirgen Bruggman 
(Elveția), Greg Lemond (S.U.A.) 
etc. Etapa a doua (Winterthur — 
Lîestal, 163,5 km) a prilejuit vic
toria olandezului Gerrie Knete- 
mann.

TENIS > In optimi de finală, 
la Londra 1 Connors — Forget

6—1, Seguao — Vlsser 6—4. 6—2, 
Wilkinson — Nelson 6—7, 7—6,
13—11, Edberg — McNamee 7—5,
6— 3, Becker — Youle 6—3, 6—1, 
Mayotte — Pate 7—5, 6—1 • Tur
neul feminin de la Birmingham 
turul 3 5 Savcenko — Turnbull
7— 5, 6—2, M. Maleeva — Dias 
6—0, 6—0, Inoue — Pfaff 6—1, 6—2, 
Shriver — Nagelsen 7—6, 6—3.

FOTBAL • Finala Cupel Ligii, 
tn Spania t la Sevilla, Betis Se
villa — FC Barcelona 1—0.

RUGBY • la Nuku’afola : Insu- 
sele Tonga — Țara Galilor 7—15 
(3-6).
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„.Mai toate privirile, 
toate comentariile l-au 
pînă acum pe Elkjacr, 
belii, primii care au 
cota de patru goluri marca
te, pe Lineker, primul cu trei 
goluri Intr-un meci, pe "Ma
radona, adevărată stea, Bu
tragueno, cu cel mai rapid 
gol, după 63 de secunde, pe 
Țigana, pe Timouni, conside
rat cel mai tehnic jucător al 
primului tur, el, 
tul marocan, cel 
câtor al Africii,

Mal sînt, Insă, 
ei, ultimul dig 
lurilor ofensive ; 
să salveze golul 
mal poate face 
fundașii au fost 
mat ; el, portarii, 
uitați șl, hai să 
merită parcă un pic de aten
ție în plus. Dacă vreți șl 
pentru simplul fapt că. joi, 
la Guadalajara, decanul lor 
de vîrstă, recordmanul mon
dial al selecțiilor în echipa 
națională. Pat Jennings, de 
119 ori sub tricoul Irlandei 
de Nord, a Împlinit — culme 
a ironiei — 41 de ani, exact 
la 12 iunie, cînd Brazilia îi 
trimitea pe nord-irlandezi la 
aeroport, pentru Belfast, după 
un 3—0 scurt, deși, el. Jen
nings a făcut tot ce a putut 
și a mal scos vreo două- 
trel goluri. Billy Bingham a 
închinat, totuși, o cupă de 
șampanie pentru Jennings 
pentru cel 41 de ani : „adio, 
fotbal !• a zis însă sărbăto
ritul, cu lacrimi 
rămas să-1 atace 
portari.

Cine va trece 
lecții 7 Cine îl va depăși glo
ria î Poate Carlos, brazilia
nul care se poate lăuda că e 
singurul portar de la Mundia! 
care nu a scos încă mingea 
din poartă, poate paraguaya- 
nul Fernandez, primul care 
a apărat un penalty la acest 
Mundial, poate Rasmussen, 
singurul din echipa daneză 
care joacă In... Danemarca. 
Schumacher, în ..conflict" cu 
Rummenigge, Dasaev. Bats, 
Shilton, Zaki, Zubîzarreta ?

necunoscu- 
mai bun ju- 
anul trecut, 
și portarii : 

în fața va- 
ei, chemați 
cînd nu se 
nimic, cînd 
fâcuți șah- 
au cam fost 
fim sinceri.

în ochi, 
recordul
de 119

Ati 
alți
se-

Mircea M. IONESCU
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