
| COMUNICAT I 
| privind convocarea plenarei | 
jj Comitetului Central | 
| al Partidului Comunist Român J

Comitetui Politic Executiv al C.C, al P.C.R., întrunit, luni 
dimineața, in șed.nță, sub președinția tovarâșulu- 1? 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist J: 
Român, a hotorit convocarea plenarei Comitetului Central 

g al partidului in zilele de 23 si 24 iunie a.c. $
J:
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Secretar general al Partidului Comunist Român

Președintele Socialiste România

tovarâșe 
general a; 
președintele 

ca în con

pentru creșterea continuă 
performanțelor. folosirea 
eficientă, la întreaga 

bazei

Republicii
MULT STIMATE Șl IUBITE 
TOVARĂȘE NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Cu cele mai fierbinți sentimente de înalță 
prețuire, de dragoste nețărmurită, cu cel 
mai profund respect, cu adincă recunoștință 
față de Dumneavoastră — ctitor al Româ
niei moderne —. sportivii, tehnicienii. între
gul activ al Federației Române de Natație 
vă raportează, cu satisfacție, și mîndrie. rea
lizarea unor performanțe excepționale, con
tribuind astfel la creșterea neîncetată a 
prestigiului sportiv 
Republica Socialistă

S mbătă, 14 iunie, 
'â de pregătire și 
Complexul „23 August1 __ . .
fost înregistrat un nou moment de vîrf 
sportul internațional, prin realizarea a două 
răsunătoare recorduri mondiale la înot, dis
ciplină cu o foarte însemnată pondere in 
ptogramul olimpic, cu un atit de important 
rol social. Cele două performanțe, care au 
făcut între timp ocolul lumii, au fost stabi
lite de o tinără provenită dintr-un puternic 
centru muncitoresc — Ploieștiul —. o eleva 
de 16 ani, crescută la școala muncii, o spor
tivă talentată și harnică, numită Tamara 
Costache. Ea a devenit cea mai rapidă îno
tătoare din lume, prin două rezultate ex
cepționale reușite in aceeași zi, în cadru! 
probei de 50 m liber.

Aceste performanțe sportive sînt urmarea 
ronditiilor deosebite asigurate de partidul și 
stalul nostru tuturor sportivilor, a grijii și 
preocupării necontenite pe care Dumnea
voastră. mult stimate tovarășe secretar 
general ce1, mai iubit și stimat fiu 
al poporului român, o acordați formării și 
educării tinerei generații în spiritul înaltelor 
idei Pe care le promovați cu pilduitoare 
consecvență revoluționară.

îmbinînd munca susținută cu cele mai noi 
cuceriri ale cercetării științifice, domeniu ce 
se bucură de neobosita, strălucita activitate 
a tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. eminent om politic, savant

neîncetată
al patriei noastre 
România.
în această splendidă ba 
performanță care este 

.“ din București. a 
in

de renume mondial, natația românească 
putut alinia, în ultima vreme, efortului ge
nerai al sportului nostru de afirmare con
tinuă a numelui patriei si tricolorului româ
nesc .n arena internațională.

Foiosim acest prilej. pentru a vă 
raporta, mult iubite și stimate tovarășe 

. Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, că aceste re
zultate au fost posibile datorită măsurilor pe 
care federația noastră le-a luat in urma 
prețioaselor indicații pe care ni le-ați d.tl 
in di fente prilejuri, înțelegind în spirit re
voluționar critlcile pe care ni le-ati adus 
străduinău-ne să transpunem in viață 
neabătut. înălțătoarele Dumneavoastră în
demn.ni. Intensificarea procesului de pregă
tire și formare a sportivilor pentru muncă 
și viata găsirea unor noi, forme si mijloace 
moderne 
nivelului 
adevărat 
citaie. a 
voltare pe care o cunoaște sportul româ
nesc in anii luminoși ai epocii numite cu 
mîndrie de un întreg popor ..EPOCA
NICOLAE CEAUȘESCU" sînt. in continuare, 
principalele direcții în care am acționat 
vom acționa cu si mai mare hotărîre 
răspundere.

întregul nostru activ, sportivii și tehnicienii 
in fața Dumneavoastră 

iubite 
secretar
Român, 

România.

se angajează solemn 
mult stimate și 
Nicolae Ceaușescu. 
Partidului Comunist 
Republicii Socialiste 
sens cu sarcinile de mare importantă trasate 
de partidul și statul nostru mișcării sportl 
ve. să ne perfecționăm necontenit activita
tea. sr cultivăm ferm, neabătut, sentimentele 
de aleasă dragoste, abnegație 'și dăruire 
pentru patrie, partid si popor, spre a pu
tea tealiza noi și prestigioase succese :n 
marea arenă sportivă internațională. spre 
gloria și înaltul renume de care se bucură 
in întreaga lume scumpa noastră patrie — 
Republica Socialistă România.

FEDERAȚIA ROMÂNA DE NATAȚIE

„INTERNAȚIONALELE" DE ATLETISM
AU RELEVAT MULTI CANDIDAȚI 

PENTRU MARILE COMPETIȚII DIN '86
Campionatele 

ternaționale de 
letism ale Româ
niei constituie pen 
tru sportivii noștri 
cu precădere, un 
examen important 
pentru (de regulă) 
marile competiții 
care figurează in 
calendarul fiecărui 
sezon. Anul aces
ta „Internaționale
le" au contat ci 
etapă de verifica 
re in vederea celor 
două mari event 
mente ale sezonu
lui atletic, „euro 
penele" de seniori 
de la Stuttgart și 
„mondialele" de ju
niori de la Atena 

în perspectiva a- 
cestora vom face o 
trecere în revistă a 
ceea ce ne-au ară
tat unii dintr? st- 
lefii noștri frun
tași, susceptibili să 
fie selecționați per. 
tru cele două con
cursuri. De la 
bun început tre
buie menționat fap
tul că ne aflăm la 
jumătatea lunii iu
nie și că. în mod
normal (aceasta ar fi de dorit!), 
nivelul formei sportive va fi 
de acum înainte într-o conti
nuă creștere. Am vrea să cre
dem că nu se va întîmpla, in 
nici un caz, ca performanțele 
cele mai bune ale atletilor 
noștri. în acest an. să se măr
ginească la cele realizate acum 
la concursul de Drimăvară sau 
cu alte prilejuri. Este, orice 
s-ar spune, o ..operație" destul 
de complicată si va depinde de 
măiestria profesională a antre
norilor noștri să-si conducă 
elevii către atingerea vârfuri
lor de formă pentru perioada 
16—20 iulie (juniorii) si 26—31 
august (seniorii).

Deci, primul care a injtrat în

Doina Melinte si Maricica Puică în drum 
spre... medalii la 3000 m la „europenele" de 
la Stuttgart Foto : Aurel D NEAGU

concurs, cu îndreptățite preten
ții de a evolua la Stuttgart, a fost 
hurdlerul Liviu Giurgian care 
a parcurs cei 110 mg în 13,47 s. 
cu 0.07 s mai repede decit re
cordul realizat de el anul tre
cut. la Balcaniada de la Stara 
Zagora. Timpul său este prin
tre cele mai bune de pe conti
nent în acest an. Dar opinăm 
că Giurgian mai are încă re
surse...

Cristieana Cojocaru-Matei a 
mai realizat un record la 400 
mg. cu 54,62 s — performantă 
de valoare mondială. Pare

(Continuare in pag a 4-a)

Campionatele de motocros Romeo VILARA

RALIUL DUNĂRII-DACIA //

DIN CELE PATRU TITLURI SAU 19 ORE LA VOLAN!
• Ciștigător echipajul

STELIȘTII AU CUCERIT DOUĂ

Campionatele Republicane de 
motocros .și-au derulat dumi
nică ultimele secvențe pe tra
seul de la Zărnești. Ultima 
rundă a avut toate atributele 
unei adevărate finale : vreme 
frumoasă pe incîntătorul tra
seu ales Ia poalele masivului 
Piatra Craiului, curse antre
nante, unele chiar de mare an
gajament-, iar organizarea între
cerilor a fost asigurată irepro
șabil de asociația sportiva Tor
pedo din localitate.

La principalele clase din pro
gram — 250 cmc seniori și 125 
cmc tineret — lucrurile erau 
oarecum limpezite, steliștii Er
nest Miilner, Alexandru Ilieș, 
respectiv Florian Pop și Paul 
Schmidt (antrenor — maestrul 
emerit al sportului Ghcorghc 
Ioniță, mecanic — Dorn Ță
ranii) dominînd dat ultimele 
reuniuni. Ernest Miilner aflat 
la al zecelea titlu, era virtual 
campion încă după ctap/i a 5-a 
de la Tg. Mureș, âcumulind in 
final maximum de puncte.

în schimb, final fierbinte in 
cursele juniorilor, unde la 
sprinturile de pe „linia dreap
tă" au participat mai mulți a- 
lergătorl angajați in lupta pen
tru un loc pe podium, 
nuîndu-și ascensiunea, 
și talentatul motociclist
Bogdan (pregătit de Paul Mul
ner, unul dintre cci mai pro
ductivi antrenori) a ciștigat clar

ambele manșe, 
sindu-le principa
lilor adversari, co
legului de secție 
Bogdan Drăghiei 
și stelistului Mihai 
Feraru, doar posi
bilitatea să-și dis
pute locul secund, 
în cele din urmă, 
cea de-a doua po
ziție a podiumului 
laureaților la 80 
cmc a fost ocu
pată de Bogdan 
Drăgliici. La fel 
de pasionant a fost și due
lul dintre micuții piloți Pe
ter Gagyi-jr. și Iulian Milea, 
angrenați din start in cursa 
pentru primul loc (dar, parcă, 
mai palpitantă a fost confrun
tarea de la... distanță dintre 
antrenorii și mecanicii .respec
tivilor protagoniști, care nu e- 
rau alții decît părinții lor Pe
ter Gagyi și Valeriu Milea). 
Ultima etapă au terminat-o la 
egalitate, fiecare obținind cite 
37 de ■ puncte, insă tricoul de 
campion la clasa 50 cmc a 
cucerit de Gagyi-jr.

Campionii pe 1986 
(Steaua) 
(Steaua) 
(Torpedo 
Ghgyi —

(de la stingă): Ernest Mulner 
cmc — seniori, Florian Pop 

la 125 cmc — tineret, Ionel Bogdan 
Zărneșli) la 80 cmc juniori și Peter 

)r. (IRA Tg. Mureș) la 50 cmc juniori 
Foto : Viorel TANALT — coresp.

la 250

fost

Conti- 
ti nărui 

Ionel

cmc 
P. 2.
En-

CLASAMENTE: etapă, 250 
— 1. E. Mulner (Steaua) <0 
A. Illeș (Steaua) 31 n 3. A. 
eeanu (St. r. Bv.) 30 o: 123 cmc

Traian lOANIȚESCU

(Continuare în pag 2—3)

Timp de două zile pe șose
lele județului Sibiu s-a desfă
șurat cea de a 21-a ediție a 
„Raliului Dunării — Dacia", 
competiție internațională în
scrisă în calendarul FIA si con- 
tînd ca etapă în 
Prieteniei".

Au luat parte 
din Bulgaria.
Ii.D. Germană. Polonia. Româ
nia, Ungaria si U.R.S.S. — con-

.Cupa Păcii si

41 de echipaje 
Cehoslovacia.

De azi, in București,

DINAMOVIADA DE* TIR
Astăzi incepe in București, 

la poligoanele Tunari și Dina
mo (acoperit), o importantă 
competiție internațională de tir, 
Dinamoviada. La întreceri și-au 
anunțat 
fruntași 
buri din 
Spartak 
da (Cehoslovacia)
(R.P.D. Coreeană). Dinamo San 
Luis (Cuba), Dynamo (It. D. 
Germană), Huci (R. P? Mon
golă), Gwardia (Polonia). Uj- 
pesti Dozsa (Ungaria) Dinamo 
(U.R.S.S.) și Dinamo București. 
O prezență numeroasă, alcătui
tă din țintași reprezentanți ai

participarea trăgători 
de la mai multe clu- 
țări socialiste : Levski- 
(Bulgaria), Ruda Hvez- 

Amrokan

țări in care sportul 
la țintâ cu arma

tra- 
este

unor 
gerii . _
dezvoltat. Clubul sportiv Dina
mo a efectuat pregătiri specia
le în vederea acestui eveni
ment, depunînd eforturi pentru 
a asigura întrecerilor cele mai 
bune condiții de desfășurare.

Această interesantă întrecere 
ce precede startul Campionate
lor Internaționale de tir ale 
României, care vor începe vi
neri, constituie o veritabilă 
intrare în mînă pentru trăgă
torii care vor fi înscriși și la 
„Internaționale", competiție cu
prinsă în calendarul „Cupei 
Mondiale".

curentii avînd de străbătut 
862,80 km cu 36 de controale 
orare si 30 de probe de clasa
ment. Ca de obicei în acest gen 
de curse, traseul a urmat șo
sele asfaltate, dar si multe por
țiuni de macadam — drumuri 
special alese cu piatră si deni
velări (n-au lipsit cele fores
tiere): Sibiu — Slimnic — 
tis — Daia — Cisnădie — 
tinis — Cheile Cibinului 
Cisnădioara — Sibiu. De 
marcat că cei care au terminat 
acest raliu au stat la volan 
circa 19 ore oe parcursul a 
două zile și nopții dintre ele, 
în cadrul 
grupare" 
reparații) 
tate.

Mai intîi. să prezentăm pro
tagonistele: mașini Lada VFTS 
1600 (pilotate de echinaie din 
Bulgaria, Ungaria si U.R.S.S.). 
Polonez 2000 (Polonia). Skoda 
130 LR (Cehoslovacia) Wart
burg 353 si Trabant P 800 (R.D 
Germană). Dacia 1310 și Oltcit 
(România); dar si favoriții: 
Soots —• Putmaker (U.R.S.S.)
— primii, după 3 etape în „Cu
pa Păcii si Prieteniei". Buble- 
wiez — Zyszkowskl (Polonia)
— echipai de valoare europea-

Modesto FERRARINI

Me- 
Păl-

re-

căreia au avut o „re- 
(timp de odihnă si 
de trei ore si iumă-

(Continuare In pag a 4-a)
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ASCENSIUNEA TAMAREI COSTACHE
atletismul.

Diaco- 
pornina 

istoria

Știrea a făcut rapid ocolul 
lumii, telexurile agențiilor de 
presă transmițind pretutin
deni, scurt și cuprinzător 
record mondial la 50 m liber 
— 25,50. Tamara Costac’ne 
(România), 14.06.1986. Bucu
rești. Era sîmbătă, la puțin 
timp după 10t27, ora la care 
seria Tamarei asculta coman
da ștarterului Radu 
nescu, ploieșteanca 
intr-o cursă pentru
înotului nostru, a celui inter
național. ha 25 de metri, 
Mihail Gothe, antrenorul 
cumpătat de regulă, nu se 
mai putea stăpini, privind 
cronometrul care indica 11,44, 
timp intermediar excepțional, 
privindu-și eleva ce continui 
să înainteze dezlănțuită 
spre a atinge placa crono- 
metrului după 25,50 secunde, 
spulberînd recordul lumii (Îl 
sutimi mai repede, după ce 
in doi ani progresul olan
dezei Verstapen a fost de 
cinci sutimi, iar al ameri
cancei Torres de opt), stibi- 
lindu-l pe cel dinții peni» u 
nateția românească.

Ceea ce nu știau agențiile 
de presă cînd purtau vestea 
acelui 25,50 era că Tamara 
ieșea din apă, dimineață, cu 
') bucurie reținută, cu 
destiG-i. caracteristică.
Tlr.d pe după umerii bunei 
sale prietene Noemi L 
(altă mare sportivă, care 
făcut înconjurul 
intr-un suflet pentru a

mo 
spu-

Lung 
, . ~ 7 o 
bazinului 

c 
îmbrățișa intre primii pe cea 
mai proaspătă recordmană 
din lume), „știam că pot. mă 
așteptam, dar acum nu-mi 
vine să cred !", spre a adău
ga imediat „după-masă merg 
la fel de tare, dacă nu cum
va...". Și recordul, formida
bilul record, a avut via(ă 
scurtă. Tamara a luat startul 
la ora 17,48. La 25 m, antre
norul Gothe ne arăta timpul: 
11,30. Nici nu am mai putut 
urmări bine cursa, un ochi 
era către bazin, celălalt spre 
cadranul lui Delphin 8. Ci 
frele se succedau amețitor, 
oprindu-se la 25,343. Feno
menal !, exclamau, fericiți, 
oamenii din tribune, așa cum 
trebuie să-și fi zis șt ame
ricanca Dara Torres și spor
tiva din R.D.G., Kristin Otto, 
invingătoarea Tamarei în fe
bruarie, la Barcelona, învinsa 
Tamarei la începutul acestui 
iunie, la Bratislava.

„Trebuia să iasă, susține 
M, Gothe, fostul baschetba
list, profesor cu specializarea 
înot din 1970. Din 29 mar
tie. cînd ajungeam la 25,69, 
am muncit pentru nouă su
timi, convinși că putem smul
ge măcar o sutime recordu
lui mondial (n.r. și au fost, 
in cele din urmă, 27 de su- 
tirni 1!!). Zilnic, de la 5,39 
la 8 antrenament, apoi școa
lă. odihnă, pină Ia 16, cînd 
începeam celălalt antrena
ment. de patru ore. Totul, 
cu gîndul la calitate, la in
tensitate și, 50 la sută, forță, 
lucru pe uscat". Aceasta s-a 
întîmpiat în 1986, mai înainte 
vreme fiind însă povestea te
ribilă a titlului de campioană 
și recordmană, europeană de 
junioare, la care Tamara a 
ajuns anul trecut incredibil, 
pentru că drumul spre per-

formanță al fetei • născute la 
23 iulie 1970 — in familia
(cu alți trei copii) a mais
trului Grigore Costache și 
muncitoarei Florica Costachc 
— părea curmat dureros de 
rapide, in toamna lui 
Atunci, după 
concrete ale 
tește primele recorduri), 
venit, ca un 
hepatita. A urmat un an de 
luptă cu maladia, un an fără 
bazin, cu multă miere, cu 
supraveghere competentă. Și 
a revenit, o toamnă mai tir- 
ziu. in apă. și a urcat, ului
tor de repede, scara valori
lor, coborir.d-o in schimb, 
continuu pe aceea a timpu
lui, din decembrie 1984 do- 
borind in serie recordurile 
tării la 50 și 100 m liber, ple- 
cînd atunci cu 26,91 și, res
pectiv, 58,51, pentru a ajun

iată, la 25,34 și

*

SOLCAN
Înaintea Derby ului, reuniunea 

de trap de duminică a dat cîștig 
de cauză formației antrenorului 
G. Solcan, care ne-a demonstrat 
încă o dată că a rămas același 
valoros antrenor. El a învins în 
trei alergări: cu Calbar, într-un 
nou record (l:27,8/km), cu In, 
în principala curfcă de viteză a 
zilei, și cu Zela. Campionul anu
lui 1985. G Tănase. a eîștigat 
cu Recrut, în ascendență de va
loare, care poate fi un derbyst, 
mai ales că a dovedit calități de 
fondist. Liderul celor două cla
samente, N. Nicolae, a eîștigat 
cu Henric, mînzul demonstrînd 
mart valențe de trăpaș. Cealaltă 
cursă a cailor de 2 ani a reve
nit Stradei. în mare progres 
față de cursele anterioare. Au 
mai eîștigat : Rișa, la fotografie 
cu Satim, care a avut o cursă 
nefericită, Corint, fără probleme, 
toți concurenții dovedind o lipsă 
de interes (arbitrii au cuvântul !) 
și Cassian, care și-a confirmat 
forma bună.

REZULTATE TEHNICE î Cursa 
1st. Strada (Marinescu) 1:43,1, 
2. Stretean. cota: cîștig. 1,40. Cursa

’82. 
primele semne 

talentului (ci
ti 

trăznet, boala,

ge deunăzi, 
la 56,23...

Pe listele 
mondialelor 
mai nonă recordmană a lu
mii va fi, de bună seamă, in
tre favorite, și la 50, și ia 
100. Pină in august, insă. Ta
mara ia, foarte curind. un 
altfel de start : eleva de Di
nă acum a clasei a X-a 
(electrotehnică) a Liceului 
„C. Dobrogeanu-Gherea“ din 
Ploiești se prezintă la exa
menul de treaptă, cu aceeași 
credință in victorie. Pentru 
că, vorba tatălui el după 
acel 25,50 (o veste primită de 
el, nu incape discuție, cu 
bucurie, dar fără surprinde
re) : „Munca e totul. iar 
atunci cînd 6 faci cu inima 
nu se poate să nu-i culegi 
roadele"...

de înscrieri ale 
din Spania, cea

Geo RAETCHI

ACTUALITATEA ȘAHISTÂ
G Tradiționala competiție șa- 

histă pe echipe de la Gera (R. D. 
Germană), dotată cu „Trofeul 
Prieteniei", a reunit participanti 
din Cehoslovacia, R. D. Germa
nă, Polonia, România și Unga
ria. Tara noastră a fost repre
zentată de echipa Electromotor 
Timișoara, care a reușit o fru
moasă performanță, cucerind pri
mul Loc în întrecere. în forma
ția timișoreană au evoluat Em. 
Ungureanu, I. Biriescu, N. Ili- 
jin* L Zarcula, G. Mărcia, Al. 
Prundeanu, Florie? Talpoș și Du- 
șița Caplar.

PROUGOMSTA REUNIUNII

■I

• Un concurs internațional 
pentru echipe de juniori și co
pil a avut ioc la Gdynia (Po
lonia). Au luat startul 42 de for
mații. printre care și „Calculato
rul" București. Primul Ioc a fost 
ocupat de selecționata orașului 
Gdynia, Iar a doua s-a clasat 
echipa bucureșteană, în rîndul 
căreia cele mal bune rezultate 
le-au obținut Daniel Popescu 9 p 
(din 10), Andrei Munteanu-Goacă 
și Liliana Grigoriu — 7 p.

a II-a : 1. Rișa (Chiș). 2. Satim. 
Cota : cîștig. 3, ev. 6. Cursa a 
IH-a : 1. Henric (I. T. Nicolae) 
1:43,3, 2. Ager, 3. Super. Cota : 
cîșt. 4, ev. 18, ord> triplă închi
să. Cursa a IV-a : 1. Recrut
(Tănase) 1:29,1, 2. Relativ,'3. Dro- 
beta. Cota : cîșt. 2,80, ev. 93, 
ord. triplă 171. Cursa a V-a : 1. 
In (Mareiu) 1:27,2, 2. Excelent.
Cota : cîșt. 2, ev. 9. Cursa a 
Vl-a : 1. Calbor (Popa) 1:27,8, 2. 
Cobadin, 3. Bazna. Cota : cîșt. 6, 
ev. 9, ord. triplă 115, triplu 
II—IV—VI 115. Cursa a Vil-a : 1. 
Corint (Enache) 1:35,3, 2. Deda, 
3. Bazna. Cota : cîșt. 1, ev. 8, 
ord. triplă I228,_triplu V—VI—VII 
82. Cursa a 
sile) 1:33,8, 
șor. Cota : 
triplă 179. 
Casian (C.

Cotafanda, 
ord. 25.

vni-a : 1. Zela (Va- 
2. Briza, 3. Runc- 
cîșt. 1, ev. 9, ord.

Cursa a IX-a: 1.
Iorga) 1.35,0, 2. Tru- 

cîșt. 1, ev. 15,
2. 
ev.

A. MOSCU

DINAMO

Sportul sporturilor, 
a mai făcut un nas către inimi
le reprezentanților tineretului, 
studios, prin intermediul Penta
tlonului atletic școlar si al Con
cursului de ștafete al elevilor 
acum la ora finalei pe tară, sub 
egida ,.Daciadei“. Două întreceri 
sportive de masă care și-au sta
tornicit o frumoasă tradiție și a 
căror valoare (în creștere) 
zintă o promisiune pentru 
oferind perspectiva de a 
oeri. an de an. elemente 
performantă. Este scopul 
al acestei frumoase initiative

reore- 
mîine.- 
desco- 
pentru 
major 

_ ______________ T_ ___  . . a 
secției de resort a C.C. al U.T.C., 
o răsplată totodată pentru iniția
tori si organizatori (la actuala 
ediție, a 18-a a Pentatlonului 
atletic școlar și a X-a jubiliară, 
a Concursului de ștafete al ele
vilor care s-au bucurat de spri
jinul Comitetului Municipal Bucu
rești al U.T.C.. Consiliului Muni
cipal București pentru Educație 
Fizică și Sport si Inspectoratul 
Școlar al Capitalei), un prilej de 
a constata sporirea tot mai ac
centuată a interesului pentru pri
ma dintre disciplinele olimpice, 
îndeosebi în unitățile de învă- 
tămînt din București și din jude
țele Brăila. Caraș-Severin. Timiș. 
Vrancea. ca și în altele cu tra
diție atletică (sau în curs de 
formare a unei asemenea tradi
ții). ceea ce poate fi de bun 
augur pentru atletismul româ
nesc.

La actuala ediție, întrecerea fi
nală feminină din cadrul Penta
tlonului atletic școlar a revenit 
unei tinere din județul Neamț. 
Liliana Luca: 3 796 punctaj gene
ral (13.1 pe 100 m.. 8.07 m la 
greutate. 1.58 m Ia înălțime. 5"" 
m la lungime si 61,3 pe 400 m), 
victorie meritată în fața Valen
tinei Chivtt. din județul Caras-Se
verin. cu 3 556 p.. superioară în
vingătoarei la sprint (12,§ sec. 
ne 100 m.), greutate (8,16 m). 
dor cu rezultate inferioare ia ce
lelalte probe. Pe locul 3 Came
lia Gherghescu (Mehedinții eu 
3 365 p. iar pe locul 4. Lîa Pădu- 
rcanu (Argeș) cu 3 340 p.

Băieții și-au desemnat cîstieă-' 
torul prin Gabriel ■ Tordăch^senj 
reprezentant al judetalili Buziăiiș.: 
cu 3 079 p. (11,4 pe IDO m. 9.87 
m la greutate. 1,75 m la Înălți
me. 6.88 m Ia lungime și 2U7.8 
pe 809 m.). cunoștință mai veche 
a ziarului, fruntaș, cu ani „îiț ur.- 
mă. în ..-Topul Sportul" la sări-;

ftira îh
George
p.. cu

secondat
CU 2 917

1.78

L-a 
Nica (Botoșani) 
6,35 m la lungime, 

ia înălțime si 2:06,6 Ia 800 m. dar 
sub rezultatele atletului buzoian 
în restul probelor. Pe locul 3, 
Dan Scurt» (București) eu 2 903 
n. Cea mai bună dintre perfor
mantele sale: 9,68 m la greutate. 
Pe locui 4 Teodor Popa (Alba) 
cu 2 860 p. pe locul 5 Teodor 
Peterfi Carol (Prahova) cu 2 854 
p., iar ce locul 6 Cristian Ncm- 
țeanu (Bacău) cu 2 791 p.

Clasamentul general: 1. Muni
cipiul București. 2. Buzău, 3. 
Brasov. 4i Caraș-Severin, 5. Pra
hova, 6. Iași.

Tn cazul Concursului de ștafete 
al elevilor. Subliniem că edi
ția jubiliară a- revenit fetelor din 
județul Brăila 
Cici Sfeitel.

(Giulia 
Daniela

Stanciu, 
___  _____ Pleșcan. 
Ludmila VasilC), care au realizat 
cel mai bun rezultat a! întrecerii: 
2:11.7. în continuare: 2. București, 
2:14,1. 3.
2:17.7.

O notă de... 1 
care. iată. îsi 
pentru probele 
200. 100 m).

întrecerea b; . 
de cauză sprir 
ciniul Bucureși 
ciuc. .Cristian 
Gogan, Cătălin 
la 800+400 4-2004 
detașați față c 
adversari: 2. D 
3:18,2. 4. Sălaj 
trecerii), 5. Ga

în clasament 
cui I se află 
rești. urmat c 
și Timiș.

în final. încă 
se referă la rr 
administrația S 
gust" din Car 
sprijine aceste 
ditille (deloc 
aceleași zile 
..Internaționale 
României.l. Vranera 2:16,8. 4. Neamț 

Timiș 2:18,5.

Concursului de ștafete
Foto :

Final in Divizia A masculini
LUJJ. • 1

CAMPIOKAIflt BE MOIWIOS?
(Urmare din pag 1)

— 1. FI. Pop (Steaua) 40 p, 2. P. 
Schmidt Steaua) 34 p, 3.
pa. (Electro Sf. Gh.) 28 
Dută (Poiana Cîmpina) 
cmc — 1. I. Bogdan 
Zărnești) 40 p, 2. B. 
(Torpedo) 32 p, 3. M. 
(Steaua) 28 p; 50 cmc 
Gagyi jr. (I.R.A. Tg. Mureș) 37 p, 
2. I. Milea (Muscelul C-Iung) 37 
p. 3. Z. Ferenczi (Torpedo) 28 p, 
4. S. Cîrtoaje (Poiana) 28 d; ge
neral. 250 cmc — 1. E. MULNER 
240 p, 2. A. Ilieș 196 p, 3. P. Ti- 
tilencu (Torpedo) 179 p, 4. A. 
Enceanu 170 p. 5. L. Dan (Poia
na) 122 p. 6. Z. Fiilop (Electro) 
118 d: 125 cmc — 1. FL. POP 
234 p, 2. P. Schmidt 212 p. 3. C. 
Tomna 182 p. 4. D. Titilencu 
(Steaua) 148 p. 5. M. Butuza 
(Steaua) 125 p, 6. C. Dută 123 p; 
80 cmc — 1. I. BOGDAN 212 p, 
2. B. Drăghici 185 p, 3. M. Fera
ru 181 d. 4. S. Deneș (St.r.Bv.) 
135 p. 5. G. Mateescu (Muscelul) 
110 p, 64 C. Vingherzan (Poiana) 
95 p; 50 cmc — 1. P. GAGyi-jr. 
198 p. 2. I. Milea 181 p, 3. Z. 
Ferenczi 151 p, 4. S. Cîrtoaje 145 
p. 5. A. Roman (Steaua) 133 p, 6. 
M. Pascu (Loc. PI.) 126 p.

Divizia

Eidb
:rr CALCULATORUL BUCU

Șl C.S.U. ORADEA RETR
C. Tom- 
p. 4. C.

24 p; «0 
(Torpedo
Dr.ă ghici

Feraru
— 1. P.

greu de bănuit înaintea 
al grupei va-

C. Vingherzan (Poiana) 
cmc — 1. P. GAGYI-jr.
I.

A de box

A.S.A. BUZĂU
Campionatul Național de box 
s echipe (Divizia A) merge 

înainte. Mal cu aminări, mai cu 
poticneli, mai cu meciuri „așa, 
ca să £le“. Că așa stau lucru
rile, ne-am convins și sîmbătă 
după-amiază, cînd am urmărit 
în sala de box a clubului din 
șoseaua Ștefan cel Mare partida 
dintre Dinamo București și 
A.S.A. Buzău. Normal, o reuniu
ne din campionatul pe echipe cu
prinde 12 partide. Ce am văzut 
Ia gala amintită ? Dintre cele 12 
meciuri programate s-au desfă
șurat doar 6 1 Gazdele nu au 
avut reprezentant la „mijlocie", 
iar oaspeții la 4 categorii, al cin
cilea a fost oprit de medic să 
boxeze chiar Ia începutul reu
niunii, iar la „semigrea" nici o 
echipă nu a prezentat sportivi!

în această situație, au avut loc 
doar 6 întilnirl oficiale, In fața 
unei asistențe reduse șl neinte
resate de ceea ce se petrecea 
pe ring. Gala, programată să în
ceapă la oră 15, a Început cu 
20 de minute mal tîrziu, cu un 
meci de copii. După această u-

vertură, crainicul (care nu dis
punea de stație de amplificare) 
a anunțat începerea partidelor o- 
ficiale. La „semimuscă'' “ ~ ““ 
zăr (Dinamo) l-a avut ca 
versar 
vistul, 
nut o 
trebuit 
rios pînă a realizat-o. La „mus
că", Viorel Encean Pop a cîști- 
gat prin neprezentarea adversa
rului. La „cocoș", C. Tițoiu (Di
namo) s-a dovedit același spor
tiv serios, bine pregătit, și a ob
ținut o victorie scontată în fața 
bătăiosului N. Rus. La „pană", 
N. Talpoș nu a avut adversar, 
ca și M.‘ 
ușoară", 
comnicu 
priză de 
doua l-a _ _ _ 
să abandoneze. La categoria ur
mătoare D. Hie (Dinamo), în sti
lul caracteristic, a plasat o stin
gă năpraznică la corp și N. Pan- 
telimon a abandonat după — 
minut de... luptă. La 
mică", G. Blftgniceanu (Dinamo)

Ad. Ani- 
ad- 

Dinamo- 
a obți-

pe FI. Hîrcea. 
superior tehnic, 
victorie scontată, dar a 
să se Întrebuințeze se-

Dumitrescu la „semi- 
La , ușoară", FI. Tîr- 
(Dinamo), după o re- 
studiu, în cea de a 
obligat pe M. Toma

un
.mijlocie

Mai greu de 
ultimului tuAieu 
lorice secunde, desfășurat la Za
lău săptămîna trecută, retrogra
darea echipei bucureștene Calcu
latorul, alături de C.S.U. Oradea, 
din Divizia A masculină de vo
lei a devenit realitate sîmbătă, 
chiar după meciul de debut în 
reuniunea finală, meci (Relonul 
Săvinești — A.S.A. Electromureș 
Tg. Mureș) care a adus Relo- 
nuiui punctele necesare salvării. 
Formația; din. Săvinești a eîștigat 
cu 3—1 (—14, 2, 11, 12), fără a 
fi jucat însă la nivelul prestației 
din ziua precedentă, 
confruntat 
versara sa 
vării. Dar 
Mureș nu 
o replică la nivelul potențialului 
său real (e adevărat, destul de 
scăzut în ultimei? turnee) cîțiva 
jucători evitînd parcă să pună 
probleme partenerilor. Doar So
rin Țerbea ni s-a părut mai de- 
gaiat de „sentimentalism"...

Reuniunea a fost Încheiată de 
două partide în care cele mai

cînd
(și a eîștigat) cu 
directă în cursa 
nici eehipa din 

s-a străduit să-i

104,
a obținui 
dentă în

DAR...
neconclu-

___ M. Ivan 
a fost mai bun

o victorie 
fața lui 

(A.S.A.), care i 
in ring. La „mijlocie" oaspeții 
au realizat punctul de onoare 
prin E. Glava, care... nu a avut 
partener de întrecere. La „semi
grea" nici una dintre formații 
nu a avut reprezentant. La 
„grea" M. Vasilache (Dinamo) a 
eîștigat prin abandon in repriza 
secundă în fața lui L. Cosma, 
iar la „supergrea", D. Răcani nu 
a avut adversar. Scor final 10—1 
centru Dinamo. într-o „dispută" 
contînd pentru campionatul Di
viziei A, care 
aproximativ 50

nu a durat decît 
de minute !

Paul IOVAN
s-a disputat par-• La Brăila 

tida dintre Box Club din locali
tate și Box Club Galați. Ambele 
cluburi de specialitate, cu «întă
riri" de la alte secții, nu au 
arătat prea mare lucru. Gazdele 
au eîștigat Ia un scor categoric : 
lî—1.

Gr. HIZU, coresp.

bine pregătit 
tele grupei, 
lău (antrenoi 
torul Brașov 
nașe), au pi 
țiilor rămase 
ranță de scă 
si, respe 
rești. Fi j 
site de n^ză 
făsurate sub 
tulul limitat, 
tivă eehipa 
mo, care a 
suporterii m 
zultat poziti 
faze atractiv 
C.S.U. Oradi 
De la învin 
bună a faci 
secondat de 
La învinși s 
Răduță șl 1 
meci, Tracto 
(6, 9, 7) o 
rul — prăbt 
o eventuală 
sluiit la nin 
situl compel 
tor com Diet) 
(cei mai buni 
(cel mai bu
și Teleagă 
rători).

Clas?
7. Elcond D
8. ASA Elec
9. Tractorul

10. Relonul
11. Calculate
12. C.S.U.

Primele d 
movat în g 
ultimele doi 
Divizia B.

A

ADMINISTF
CÎȘTIGUR 

1: 2 variar 
25% a 23.08 
cat. 4: 91,50 
cat. 7: 228,; 
59.340 lei. . 
fost obținut 
șoara.

• ASTA2 
este ULTIM 
puteți proc 
rele prefer? 
nuită PROÎ 
mlercu-ri, li 
principala • 
este par*icl i
• Concur 

duminică, î



Et&pa s-a încheiat, 

comentariile * 

continuă

FRUMOASA SERiE A

I
I
I
I
I
I
I

chiar din

Sportul Studențesc a a::ns 
„cota 80“. 30 de goluri marcate 
pînă acum, dintre care 32 in de
plasare, ceea ce înseamnă alt
ceva «teeît cele 82 de goluri ale 
Corvinuîui, dintre care numai... 
13 pe terenuri străine. Sportul 
Studențesc a ajuns la această 
frumoasă eficacitate în primul 
rind pentFu că și-a schimbat 
atitudinea față de joc, în special 
în retur. Dacă în anii trecuți 
echipa studenților bucureșteni 
pornea puternic, finișul era m3i 
modest „lî“-le din Regie pier- 
zînd spre final de campionat, 
mai peste tot unde... gazdele a- 
veau nevoie de puncte. De data 
aceasta, iasă. Sportul Studențesc 
a „schimbat macazul" chiar din 
primul meci al returului, învin
gând cu 2—1 la Oradea. Au ur
mat alte victorii „afară". 1—0 Ia 
Timișoara» 4—1 (!) la Tg. Mu
reș, 5—0 (!!) pe stadionul Di
namo, sau egaluri, 2—2 cu Vic
toria la Tîrgoviște, 2—2 la Bu
zău și, duminică, 3—3 la Pitești. 
Altfel spus, 11 puncte în depla
sare în retur și 18 goluri mar
cate ! Pentru că echipa vrea să 
joace, pentru că Hagi, excelent 
și duminică, se bate să-și men
țină titlul de golgeter și a ajuns 
lă „cota 25", pentru că M. Sandu, 
cu 15 goluri în contul actualului 
campionat. i-a ajuns ln_ cla
samentul general 
trache și Objemeneo 
lurt în 
Sportul 
DUS 
de 
lui. ______ __ ..._____
$1 dacă despre jucătorii Corvi-

oe Dumi- 
(170 de go- 
pentru că 
și-a pro- 

recordul 
Corvinu- 

de goluri.

Divizia A), 
Studențesc 

să atace 
eficacitate al 

ajunsă la 82

I Campionatul Republican de juniori I
Gheorghe NERTEA

J

I DISPUTE [CHIUBRAIf

I
LA CÎMPINA s-au disputat, 
sâmbătă' după-amiază și dumini
că dimineața, ultimele două me
ciuri ale primei grupe semi
finale. în partida de sîmbăță, 

Icare avea să decidă echipa fina
listă, s-au întâlnit Sportul Stu
dențesc și F.C.M. Brașov, două 
dintre cele mai bune echipe ale 
campion ațului. laureate și ale 

I ediției trecute (locurile 3 și 1).
In ciudr unei călduri sufocante, 
ele au oferit un joc spectaculos, 
cu multe faze de poartă și cu 

• trei goltu'i. unul mai frumos ca 
I altul. Stanici a înscris pentru

Sportul Studențesc în min. 30 și 
45, Ad. Vasiîe, în min. 74, pen
tru brașoveni. „Alb.-ne.grii" au 
câștigat și s-au calificat pentru 

I finala campionatului, , .deoarece
au avut în Stanici (cpmponent 
ai selecționatei U.E.F.A. ’88) un 
atacant de excepție, rapid, cu 
dribling derutant, cu un deose- 

Ibit simț al porții. El a marcat 
trei din cele cinci goluri ale e- 
chipei sale și a avut și două 
șuturi în „transversală*. Foarte 

Ibine au jucat în cele două me
ciuri și R. Luccscu, Cr. Petre șî 
Prodau. Cei patru amintiți au 
alcătuit .axul" unei echipe pre
gătite cu migală de antrenorul 

ID. Apolzan și sprijinită eficient 
de conducerea tubului, îndeo
sebi de vicepreședintele aces
tuia, Florin Dumitrescu, unul 

I dintre puținii oameni de fotbal
care cunoaște în amănunțime 
toate problemele copiilor și ju
niorilor.

I
 Foarte frumos a fost și ulti

mul meci, C.S.Ș. Luceafărul 
Bacău —• F.CJML Brașov, încheiat 
Ia egalitate, 2—2. Autorii goluri- 

Ilor: Pavcl (min. 12), Olteanu
(min. 46), respectiv Ad. Vasile 
#min. .12) și Zold (min. 60). S-a 
jucat iute, eu adevărat tinerește, 

I victoria surâzând, de mai multe
ori. rind unei echipe, cînd ce
leilalte. Ambele merită felicitări 
pentru jocul prestat, dar pentru 
..finala mică" s-au calificat, la 

I Golaveraj, brașovenii, campionii
de anul trecut.

Lourențiu DUMITRESCUI 
I
I

CLASAMENT
1. SPORTUL STUD.
2. F.CJML Brașov
3. C.S.Ș. Bacău

* ★
în finala campionatului se vor întâlni, așadar, Sportul Studențesc 

și Dinamo București. Partida se va juca miercuri 25 iunie, In 
deschidere Ia finala Cupei României. în aceeași zi sint programate 
și celelalte două finale: locurile 3—4 și 5—6.

HO-PPONOSPORT INFORMEAZĂ
□EXPRES DIN 11 IUNIE 1986. Cat. 
Dacia 1300" (70.000 Iei); cat. 2: 3

a 3.897 lei și 52 25% a 974 lei; 
50 a 405 lei; cat. 6: 6.954 a 40 iei; 
3.754 a 40 tei. Report categoria 1: 
1300“ Jucate pe variante 25% au 
din Bușteni și Dan V. din Timl- 

deosebit Interes pentru partlcl- 
panțil care îmbină dragostea 
pentru sportul cu balonul ro
tund cu pasiunea anticipării și 
pronosticării. Etapa acestui con
curs se anunță cu aHt mal a- 
tractivă (șl, desigur, cu șanse 
mari de cîștiguri), cu cit progra
mează exclusiv întanirl din 
campionatul secund al țării

SPORTULUI STUDENȚESC
oului s-a spus, pe bună drepta
te, că acasă sînt lei, iar în de
plasare miei (cum a fost și du
minică, 1—1 la Ploiești), în ca
zul, Sportului Studențesc trebuie 
să remarcăm echilibrul ac»să- 
deplasare, spiritul ofensiv, pro
bat și duminică, la Pitești, in
tr-un joc în care acest 3—3 spu
ne că atacul a fost preocuparea 
principală a studenților și a ar
geșenilor.

Frumoasa „serie* a Sportului'

DUMITRU, CA IN
Scutită de grijile retrogradării, 

Rapid s-a prezentat la Rm. Vil- 
cea, în partida cu Chimia, apă- 
rîndu-si șansele cu multă ardoa
re, deși, practic, n-avea nimic 
de pierdut. Amenințată era doar 
echipa locală care, în eventuali
tatea unei infringeri. s-ar fi vă
zut retrogradată în Divizia B. A 
fi ^sau a nu fi în primul eșalon 
divizionar a creat o stare de 
spirit deosebită și pe teren, și 
în tribune, jucătorii și spectator 
rii vîlcer.i răsuflînd ușurați 
o dată cu fluierul final al arbi
trului Gr. Macavei. Pentru că, 
abia atunci, în minutul 91, Chi
mia scăpase de emoții. Ar fi pu
tut scăpa mai repede de ele 
daci ar fi reușit să obțină vic
toria. fie ea și la un gol dife
rență. Un gol care însă n-a ve
nit, situațiile clare fiind extrem 
de rare la poarta apărată de 
Mânu.

Și aceasta se explică, în pri
mul rînd, prin excelenta pres
tație a liniei defensive feroviare,

PENTRU CAlTfICARE
LA PITEȘTI grupa semifinală 

a avut ca principală caracteris
tică un echilibru perfect : din 
3 jocuri — 3 remize. Daci, .de
partajarea s-a făcut apelîndu-se 
la criterii regulamentare, prin 
care echipa Dinamo București 
(antrenor Gheorghe Timar) — 
cu cele mai multe goluri mar
cate — a promovat în ultima, 
fază a competiției, finala. In 
fapt, formația bucureșteană era 
principală favorită, țintod sea
ma de valoarea superioară a lo
tului, în componența căruia fi
gurau mai muițl juniori care au 
urcat pe prima scenă, cazurile 
lui D. Sava, Jercălău, pru»ea, 
Răducioiu. Dar pe teren lucru
rile au stat cu totul altfel. Cu 
excepția vîrfului Răducioiu (încă 
junior II) ceilalți au avut evo
luții oscilante care au parafat 
jocul de ansamblu al dinamo- 
viștilor. Astfel, duminică, în 
partida cu Politehnica Timișoara, 
după o primă repriză apreciată 
cu un calificativ între „bine" și 
„foarte bine", punctată de un 
got marcat de Jercălău (min. 
32) după o fază creată de Rădu
cioiu, dar și de cel puțin 6—7 
alte ocazii favorabile, în partea 
a doua bucureștcnil au căzut 
brusc, dind posibilitatea timișo
renilor să preia inițiativa, să e- 
galeze prin Sioicov (min. 7»), 
iar in final să forțeze victoria. 
Ambiția outsiderilor Olimpia 
Satu Mare și Politehnica Timi
șoara a fost numitorul lor co
mun in intenția de a anula atu- 
urile dinamoviștilor. Și in bună 
măsură ele au reușit acest lu
cru. Iată și alte coordonate ale 
grupei de la Pitești: miza șt-a 
pus amprenta pe nivelul tehnic 
și spectacular, meciul Olimpia — 
„Podi" primind cu Indulgență o 
notă de trecere; anonimatul în 
care s-au desfășurat partidele, 
terenul Aripi (cu toate efortu
rile lăudabile ale organizatori
lor) fiind sub cerințele acestei 
faze semifinale; o notă mică și 
la capitolul disciplină, cu o eli
minare (sătmăreanul Patkos) și 
cu multe vociferări to teren 
(nedorit lider, bucureșteanul D. 
Sava).

Adrian VASILESCU
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CLASAMENT
1. DINAMO 2 0 2 0 3—3 2
2. Olimpia 2 0 2 0 2-2 2
3. „Poli* 2 0 2 0 1—1 2

★

noastre, care se apropie de final. 
Sînt înscrise 13 concurs urmă
toarele întâlniri: 1. Minerul Va
tra Dome! — Dunărea C.S.U. 
Galați; 2. Olimpia RSmnicu Să
rat — F.C. Constanța; 3. Cea
hlăul Piatra Neamț —_ Chimia 
Fălticeni; 4. Prahova — C.S.M. 
Suceava : 5. Aripile Bacău — 
Steaua Mizil; «. Chimica Tirnă- 
veni — Flacăra Moreni; 7. Elec
tro putere Craiova — C.S. Tîrgo- 
viste; 6. Sportul Muncitoresc 
Slatina — I.C.IJtf. Brașov; 9. 
Muscelul dmpulung — Avtotul 
Reghin; 10. Minerul Cavnie — 
C.S. U.T.A.ț 11. Mureșul — O- 
Hmpla Satu-Mare; C.T.L. Stghet 
— Aurul Brad; Strungul Arad — 
Minerul Lupeni.

Studențesc, care a dus clubul în 
fața unor premiere — probabi
lă viceeampfoană a țărfi, du
pă deținătoarea „Cupei Campio
nilor Europeni* — și finalistă în 
Campionatul Național de juniori 
— vine să definească ambițiile 
cu care studenții bucureșteni au 
tinut să-și serbeze cei 70 de ani 
de existență. împliniți în aceas
tă primăvară, prin performanțe 
distinse și joc spectaculos. Ceea 
ce S-portul Studențesc a reușit 
din plin 1

Mircea M. IONESCO

PRIMA TINEREȚE
în sprijinul căreia a venit Du
mitru, de-a dreptul de netreeut. 
La 36 de ani, el a jucat ca în 
prima tinerețe, dubljnd, depose
dând, manifestând un spirit de 
anticipație care i-a permis să a- 
pară oportun unde era mingea, 
destrămînd absolut toate atacu
rile, e drept desfășurate cu... 
încetinitorul, declanșate de ne- 
inspi rații Verigeanu. Ancuța și 
Carabageac. Singura situație cla
ră s-a derulat în minutul 3, cînd 
Verigeanu n-a găsit cadrul por
ții părăsite de Mânu. în rest, 
dominare teritorială accentuată 
și cîteva șuturi de la distanță, 
cele mai periculoase avîndu-î ca 
autori pe mijlocașul Vergu și 
fundașul Cireașă. „Bine că se 
încheie campionatul — spunea ți
nui dintre suporterii echipei vQ- 

•?.ne la sfîrșitul meciului — că 
altfel nu știu dacă ne puteam 
salva la... potou". Intr-adevăr, 
Chimia a jucat ca o echipă îm
bătrânită, lent și fără vigoare, 
ceea ce trebuie să dea de gtndit, 
In perspectiva unor evoluții su
perioare în campionatul următor.

DIVIZIA C - REZULTATELE PENULTIMEI
. SERIA 1

Minerul Gura Humorului — 
Cristalul Dorohoi 5—1 (3—0), Ce
tatea Tg. Neamț — Laminorul 
Roman. 1—0 (0—0), Avîntul Fra
sin — Celuloza-Bradul Roznov
2—0 (1—0), Danubiana Roman — 
Zimbrul Șiret 4—0 (2—0), Meta
lul Rădăuți — CSM Bucecea 3—0 
(3—0), Carpați Gălănești — Ex
plorări Cîmpulung Moldovenesc 
1—4 (0—0), Relonul Săvlnești — 
Șiretul Pașcani 3—2 (1—2), Elec- 
tro-Luceafărul Botoșani — Con
structorul Iași 5—1 (2—1).

Pe primele locuri în clasa
ment, după etapa a 29-a (penul
tima) : 1. MINERUL GURA HU
MORULUI 70 p (59—21), 2. Și
retul Pașcani 62 p (63—28), 3. Re
lonul Săvlnești 45 p (56—37)... pe 
ultimele locuri : 14. Zimbrul Și
ret 35 P (38—53) 15. CSM Bu
cecea 35 p (45—72), 16. Celuloza 
Roznov 32 p (25—49).

SERIA A II-a
Textila Buhuși — Unirea-Dina- 

mo Focșani 2—4 (0—1). Steaua- 
Mecanica Huși — Constructorul- 
Flacăra Odobești 2—4 (0—0), Mi
nerul Comănești — Mecanica 
Vaslui 2—1 (2—1), Unirea Ne
grești — Proletarul Bacău 2—1 
(2—0), CSM Borzeștl — Petrolul 
Moineștl 0—0, Inter Vaslui — 
Partizanul Bacău 3—1 (3—1), Lu
ceafărul Adj ud — Voința-Petro- 
listul Rm. Sărat 2—0 (1—0), Chi
mia Mărășești — Victoria Cugești 
0—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
FOCȘANI 67 p (30—33), 3. Inter 
Vaslui 64 p (49—19), 3. Mecanica 
Vaslui 50 p (48—28)... pe ultimele 
locuri : 14. Victoria Gugești 31 p 
(23—45), 15. Voința Rm. Sărat 30 
p (32—71), 16. Chimia Mărășești 
27 p (27—53).

SERIA A IlI-a
Metalul Buzău — FEPA 74 Bîr- 

lad 1—2 (0—2), Arrubium Mă-
cin — Ancora Galați 2—0 (0—0). 
Progresul Isacccea — Granitul 
Babadag 4—1 (1—0), Laminorul 
Viziru — Chimia Buzău 2—0 (1—0), 
Victoria-IRA Tecuci — Chimia 
Brăila 2—2 (0—1), Petrolul lan-
ca — ASA Buzău 4—2 (3—1). Pe
trolul Berea — Carpați Nehoiu 
8—1 (6—0), DVA-PortuI Galați —
ȘN-CSȘ Tulcea 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : I. FEPA 74 
BlRLAD 59 p (59—28), 2. Petrolul 
Ianca 48 p (38—32), 3. Petrolul
Berea 44 p (45—37)... pe ultimele 
locuri : 12—13. Carpați Nehoiu 38 
p (39—46), Ș. N. Tulcea 38 p 
(32—39), 14. Granitul Babadag 38 
p (38—46), 15. ASA Buzău 36 p 
(40—50), 16. Ancora Galați 35 p 
(36—44).

SERIA A IV-a
Unirea Slobozia — Metalul Man

galia 5—0 (3—0), Marina Manga
lia — Sportul „30 Decembrie" 
1—0 (0—0) Cimentul Medgidia — 
ISCIP Ulmeni 1—1 (1—0), FCM- 
Dunăreana Giurgiu—Ș.N. Oltenița 
1—1 (1—0), Unirea Urzlcenl —
Electrica Constanța 1—0 '(1—0), 
Victoria Tăndărel — IMU-CSȘ 
Medgidia 3—2 (2—1), Voința Con
stanta — Viitorul Chlmogl 8—1 
(0—1), Portul Constanța — Olim
pia Slobozia 4—1 (3—1).

Pe primele locuri ; 1. UNIREA 
SLOBOZIA 65 p (78—29), 2. Spor
tul „30 Decembrie" 60 P (53—16), 
3. Portul Constanța 51 p (51—27)... 
pe ultimele locuri : 14. Victoria 
Tăndărel 32 p (35-55). 15. Ma
rina Mangalia 31 p (23—55). ÎS. 
Electrica Constanta 25 P (29—46).

SERIA A V-a
Autobuzul București — Avicola 

Crevedia 3—1 (1—0), Metalul

Calin se înalțe, și înscrie cu capul cei de al doilea gol pentru
Victoria. in meciul cu F.C.M. Brașov (3—1)

Foto : Aurel D. NEAGU

ARBITRII ULTIMEI ETAPE A DIVIZIEI A
Universitatea Craiova — Steaua : R. Petrescu (Brașov) — V. 

Onu (Predeal) și Al. Muslățea (Pitești).
„U“ Cluj-Napoca — Petrolul : A. Porumboiu (Vaslui) — R. 

Matei si T. Ionescu (ambii din București).
Sportul Studențesc — F.C. Olt : Gh. Constantin (Rm. Vilcea) 

— D. Ciolan (Pitești) și V. Titorov (Drobeta Tr. Severin).
Corvinul — Dinamo : M. Salomir (Cluj-Napoca) — D. Pura 

(Dej) si I. Tărcan (Tg. Mureș).
Politehnica Timișoara ~ F.C. Argeș : G. Ionescu — N. Voinea 

și L. Ciucu (toți din București).
F.C.M. Brașov — F.C. Bihor : C. Teodorcscu (Buzău) — P. 

Balas (București) și I. Ve.'.ea (Craiova).
Gloria Buzău — Victoria : I. Crăciunescu (Rm. Vilcea) — C. 

Popa (Iași) și C. Corocan (Reșița).
S.C. Bacău — Chimia Rm. Vilcea : D. Petrescu — T. Badea si 

V. Alexandru (toți din București).
Rapid — A.S.A. Tg. Mureș : O. Sirene (Oradea) — S. Rotă- 

rescu (Iași) și N. Bițin (Salcnta).

ASTAZI, la ora 17, pe terenul 
ICSIM, va avea Ioc meciul din
tre echipele CFRBTA (cîștigătoa- 
rea campionatului municipal Ia 
categoria Onoare) și IAB Pante-

București — Chimia Găești 3—0 
(1—0), Cimentul Fieni — Flacăra 
Roșie București 3—1 (2—0), Danu
biana București — Metalul Mija
3— 1 (2—0), Constructorul-IACP 
Bolintin — Voința București 0—3 
— echipa Constructorul fiind 
suspendată, IUPS Chitila — Aba
torul București 4—o (2—0), Visco- 
fil-București — MECON Bucu
rești 5—2 (Ș—l), Electrica Tltu — 
Tehnometal București 2—0 (2—0).
• Meciul Abatorul București — 

Constructorul IACPB, din etapa 
a 27-a, a fost omologat cu 3—0 
in favoarea echipei Abatorul.

Pe primele locuri : 1. AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 64 p (51—14),
2. IUPS Chitila 57 p (50—28), 3.
MECON București 52 p (50—34)... 
pe ultimele locuri : 14. Chimia
Găești 34 p (32—51), 15. Flacăra 
Roșie București 29 p (36—70), 16. 
Constructorul IACPB 16 p (25— 80).

SERIA A Vl-a
Metalul Alexandria — ROVA 

Roșiori 1—1 (0—0), Dacia Pitești — 
Automatica Alexandria 2—1 (1—0), 
Constructorul-TCI Craiova — Vi
itorul Drăgășani 7—1 (2—0), Re
colta Stolcănești — Electronistul 
Curtea de Argeș 5—0 (3—0), CFR 
Craiova — Armata Craiova 5—1 
(2—1), Progresul Băilești — Spor
tul Muncitoresc Caracal 2—1 
(1—0), Progresul Corabia — Vi
itorul Scorni cești 0—0, Textila 
Roșiori — Chimia Tr. Măgurele 
2—0 (0-+0).
• Meciul Electronistul Curtea 

de Argeș — Viitorul Drăgășani 
din etapa a 27-a a fost omologa* 
cu 3—1 In favoarea echipei E- 
lectronistul.

Pe primele locuri : 1. ROVA
ROȘIORI 58 p (62—32), 2. Auto
matica Alexandria 55 p (44—17),
3. Progresul Corabia 43 p (57—37)...
pe ultimele locuri : 14. Dacia Pi
tești 37 p (44—49). 15. Armata
Craiova 35 p (39—65), 16. Metalul 
Alexandria 35 p (30—50).

SERIA A Vll-a
Gloria-Pandurli Tg. Jiu — Ar

mătura Strehaia 7—1 (5—0). Mi
nerul Oravița — Minerul Moldo
va Nouă 3—2 (3—1), Minerul Mă- 
tăsari — Jiul Rovinari 2—0 (1—0), 
Minerul Motru — Mecanizatorul 
șimian 2—1 (1—0), Chimistul Rm. 
Vilcea — Petrolul Țicleni 4—0 
(3—0), Metalurgistul Sadu — Mi
nerul Anina 2—6 (1—0), Metalul 
Oțelu Roșu — Gloria Reșița 2—0 
(2—0), Dlerna Orșova — Fores
tierul Băbeni 1—0 (8—0).

Pe primele locuri : 1. PANDU
RII TG. JIU 62 p (63—17), t. Glo
ria Reșița 51 p (44—27), J. Mi
nerul Moldova Nouă 44 p (46—11)... 
pe ultimele locuri : 14. Jiul Ro
vinari 38 p (38—49), 15. Chimistul 
Rm. Vilcea 37 p (29—48), 1«. Fo-< 
restierul Băbeni 34 p (36—58).

SERIA A VHI-a
Minerul Paroșenl — Rapid A- 

rad 1—0 (0—0), Strungul Chișineu 
Criș — Obillci Slnmartinu Sîrbesc
4— 0 (3—0), Unirea Tomnatic — 
CFR Simeria 4—2 (4—0), Victoria 
Călan — CFR-Vlctorla Caran
sebeș 0—1 (0—0), CSM Caran
sebeș — Mlnerul-Știința Vulcan
5— 3 (3—1), Minerul Certej — U- 
nlrea Sinnlcolau Mare 3—0 (8—0), 
Șoimii Lipova — Dacia Orăștle 
1—2 (0—2), UM Timișoara — CSM 
Lugoj 1—4 (1—1).

Pe primele locuri I L MINE
RUL PAROȘENI S3 p (58—26). 2. 
CSM Lugoj 51 p (47—30), 3. Ra
pid Arad 49 p (56-36)— pe ul
timele locuri : 14. Unirea Sînnl- 
colau 35 p (42-51), 15. Minerul
Certej 34 p (31-50). 16. Dacia 
Orăștle 34 p (31—59). 

limon (ciștigătoarea întrecerii la 
categ. Onoare din Sectorul Agri
col Mov) pentru titlul de cam
pioană a Capitale).

ETAPE (a 29-a)
SERIA A IX-a

Metalurgistul Cugir — Gloria 
Beiuș 3—0 (0—0). Steaua-CFR
Cluj-Napoca — Oțelul On dr. Pe
tru Groza 2—0 (0—0), Unirea Va
lea lui Mihai — Electrometal 
Cluj-Napoca 4—1 (0—1), Olimpia 
Gherla — Recolta Salonta 3—2 
(2—1), Sticla-Arieșul Turda — 
Viitoruî-IRA Cluj-Napoca t—1 
(0—1), Minerul Or. dr. ’Fetru 
Groza — Industria Sîrmei Cîmpîa 
Turzii 1—1 (1—1), Minerul Șun- 
cuiuș — Metalul Aiud 3—0 (î—0)., 
Voința Oradea — Mecanica Alba 
Iulia 2—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. METĂ-
LURUISTUL CUGIR 61 p (66—25),
2. CFR Cluj-Napoca 59 p (83—25),
3. Sticla Turda 54 p (58—38)...
pe ultimele locuri : 14. Voința
Oradea 34 p (31—51), 15. Gloria 
Beiuș 33 p (32—53), 16. Electro- 
metal Cluj-Napoca 26 p (35—66).

SERIA A X-a
Minerul Băița — Unio Satu 

Mare 2—2 (0—2), Chimia Zalău — 
Victoria Cărei 1—6 (0—0), Some
șul Satu Mare — Lăpușul Tg.' 
Lăpuț 3—0 (1—0), CUPROM Baia 
Mare — Chlmforest Năsăud 2—0 
(2—0), Bradul Vișeu — Minerul 
Băiuț 1—1 (0—0), Energia Bc- 
clean — Minerul Baia Sprie 0—0. 
Chimia Tășnad — Oașul Negrești 
2—0 (0—0), Minerul Rodna — Mi
nerul Sărmășag 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. UNIO
SATU MARE 58 p (69—21), 2. So
meșul Satu Mare 49 p (45—25), 

3. Chimforest Năsăud 48 p (47—34).,. 
pe ultimele locuri : 14. CUPROM 
Baia Mare 35 p (39—48), 15. Chi
mia Zalău 35 p (28—49). 16. Lă- 
pușul Tg. Lăpuș 32 p (23—57).

SERIA A Xl-a
Carpați Agnita — Electromureș 

Tg. Mureș 1—0 (1 -0), Mureșul 
Luduș — Inter Sibiu 1—4 (1—1), 
CSU-Mecanlca Sib .1 — Mureșul 
Toplița 2—0 (1—01 Metalul Sighi
șoara — Unirea C isturu Secuiesc 
4—0 (1—0), Lacul ifrsu Sovata — 
Oțelul Reghin 2— (0—0), Unirea
Ocna Sibiului — Metalotehnica 
Tg. Mureș 1—3 (1—1), Minerul 
Bălan — Minen l Baraolt 1—0 
(0—0), Progresul odorhei — Vi
itorul Gheorgheni 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : L INTER 
SIBIU 58 p (65—24). 2. Electro
mureș Tg. Mureș 58 p (59—22), 
3. Progresul Odorhei 54 p (47—26)... 
pe ultimele locuri : 14. CSU-Me- 
canica Sibiu 35 p (48—45), 15. Mu
reșul Toplița 34 p (35—43), 16. 
Lacul Ursu Sovata 27 p (24—63).

SERIA A Xn-a
Minerul Filipești — Poiana 

Cîmpina 2—0 (1—0), Metrom Bra
șov — Metalul Tg. Secuiesc 2—1 
(0—0), Petrolul Băicoi — Nitra- 
monia Făgăraș 2—1 (1—0), Pre
cizia Săcele — Victoria Florești 
2—0 (0—0), Carpați Sinaia — Uti
lajul Făgăraș 5—1 (0—0), Cimen
tul Hoghiz — Chimia Brazi Plo
iești 1—0 (1—0). Electro Sf.
Gheorghe — Mobila-Măgura Cod- 
lea 2—1 (I—0), Torpedo Zăr- 
nești — IPT întorsuri Buzăului 
4—1 (2—0).

Pe primele 'ocuri : 1. POIANA 
CÎMPINA 55 p (50—31), 2.' Nitra- 
monia Făgăraș 47 p (58—32), 3. 
Minerul Filipești 44 p (37—35)...' 
pe ultimele locuri : 14. Cimentul 
Hoghiz 39 p (32—46), 15. Victo
ria Florești 36 p (42—45), 16. U- 
tilajul Făgăraș 33 p (39-54).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de către corespondenții 
noștri voluntari din localitățile 
respective.
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URMĂRI SOVIETICE, IA RUGBY
• Meciul are loc miercuri, 

pe Stadionul din „Ghencea”.

Miercuri după-amiazâ Capi
tala va fi gazda unui atractiv 
meci internațional de rugby. 
Protagoniste, echipa Steaua și 
Selecționata Armatei Sovietice. 
In ambele loturi vor fi pre- 
zenți numeroși internaționali ; 
la Steaua, Codoi, Hodorcă, A- 
iexandru, Florea, Constantin, 
Moț etc.; la oaspeți, aproape 
jumătate dintre titularii XV- 
lui reprezentativ al Uniunii So
vietice.

Intilnirea are un caracter a- 
mical și face parte din suita 
întrecerilor tradiționale stator
nicite pe plan sportiv.

Meciul a fost programat pe 
Stadionul Steaua (din Bulevar
dul Ghencea), începînd de la 
orele 18.

SUCCESE ROMÂNEȘTI LA REGATA
DE CANOTAJ

Simbătă si duminică. în 
R.D.G. s-a desfășurat tradițio
nala Regată de la Grunau, 
unde canotorii români au avut 
evoluții apreciate. Iată princi
palele rezultate, masculin — î 
rame f.c.: L România (Iosub, 
Toma) 6:40,85. 2. R.D.G. I 
6:42,17. 3. R.D.G. II 6:45,09; 2 
rame cu cîrmaci: 1. R.D.G. I 
6:54,18, 2. R.D.G. II 6:56,81. 3. 
România (Popescu. Tomoioagă- 
Nae) 7:01,58: feminin. 8+1:1. 
România (Armășescu, Diaco- 
nescu. Matei, Anitas, Ilica, 
Tianu. Lavric, Ispas — Doro
banțul 6:09,44. 2. R.D.G. I 
6:10,02. 3. R.D.G. II 6:13,48; 4 
rame cu cîrmaci: 1. România 
(Toader. Stoean. Trașcă. D. Bă
lan — loja) 6:41,34, 2. R.D.G. I 
6:50.06. 3 R.D.G. II 6:53,39; 4 
vîsle: 1. R.D.G. I 6:18,87. 2.

DE LA GRUNAU
România (Țăran. Cogeanu. So- 
roban. A. Bălan) 6:24,05, 3.
R.D.G. II 6:28,87 ; 2 fără cîr
maci: 1. România (Ilomeghi, 
Arba) 7:12,65 2. R.D.G. 7:19,33, 
3. Polonia 7:21,41; 2 vîsle: 1. 
R.D.G. I 6:44,33, 2. R.D.G. II 
6:50,22, 3. România (Chelariu, 
Lipă) 6:56 23; schif simplu: 1. 
Marioara Popescu (România) 
7:27,50. 2. Jutta Hampe (R.D.G.) 
7:29,30. 3. Anne Hasebrouck 
(Belgia) 7:44,36.

CUPA DAVIS LA TENIS
• Rezultatele finale ale tu

rului secund al Zonelor euro
pene (A si B) ale Cupei Davis, 
disputate la sfirsitul săptăminii 
trecute: Zona A — la Istanbul, 
Turcia — Franța 0—5: la Sofia, 
Bulgaria — Egipt 4—1; la Vie- 
na. Austria — Portugalia 5—0; 
Zona B — la Monte-Carlo, Mo-, 
naco — Ungaria 2—3; la Lucer
na. Elveția — Grecia 5—0; Ia 
Benin. Nigeria — Olanda 2—3; 
la Ramat Hasharon. Israel 
Belgia 5—0. Echipele subliniate 
s-au calificat pentru semifina
lele zonale, care se vor dispu
ta între 18 si 20 iulie. Reamin
tim că formația tării noastre 
va disputa una din semifinale

le Zonei A, la Viena, cu Aus
tria.
• Tot la sfîrșitul săptăminii 

trecute s-au Încheiat patru con
cursuri. Iată rezultatele fina
lelor — la Queen’s (Marea 
Britanie) 1 Tim Mayotte — 
Jimmy Connors (ambii S.U.A.) 
6—4. 2—1 ab. (Connors acci
dentat). la Bologna (Italia) l 
Martin Jaite (Argentina) — 
Paolo Cane (Italia) 6—2, 4—6, 
6—4; la D’Egbaston (Marea 
Britanie): Pam Shriver (S.U.A.) 
— Manuela Malceva (Bulgaria) 
6—2. 7—6; la Lyon (Franța) 5 
Marianna Perez Roldan — Be- 
ttina Fulco (ambele Argentina) 
6-4. 3—6. 6—1.

„INTERNAȚIONALELE** DE ATLETISM
(Urmare din pag. I)

foarte ciudat faptul că deși a- 
lereătoarea crâioveană a obti- 

un iin?D dc bun (cu0.32 s fată âe recordul anterior, 
de acum trei săDlămîni). ea a 
făcut o cursă... slabă, plină de 
tot felul de greșeli tehnice la 
trecerea gardurilor. Este evi
dent că si-a îmbunătățit sen
sibil viteza (o vedem chiar ca- 

de un nou record si De 
400 m olat!). dar pierde încă 
destule sutimi la trecerea gar
durilor. Dăcă-si va aduce sl 
tehnica la njvelul vitezii. n-ar 
fi deloc exclus s-o vedem în 
preajma celor 53,55 s ale recor
dului lumii, detinut de Sabine 
Busch...

Doina Melinte. <»mpioană o- 
limpică la 800 m si medaliată 
cu argint, la 1500 m. si-a fă
cut debutul în cursa de 3000 
tn. Si încă un debut strălucit, 
în compania campioanei olim- 
Dice a probei. Maricica Puică, 
Doina Melinte a dovedit adaptabilitate pentru această distan
tă. o tactică potrivită — mai 
ales că era crima ei cursă — 
si calități remarcabile. Timpul 
de 8:37,11 este, anul acesta. în
tre cele mai bune din lume, ca 
Si cel al Maricicăi (8:38.91). Ar 
fi splendid, desigur, ca oe Ne- 
ckar-Stadion ele să se afle îm
preună în luptă Dentru titlul continental 1

Tot un debut a fost si cel al 
sulițașului Nicu Roată. El a 
făcut cunoștință cu noua suli
ță chiar înainte de începerea 
concursului, dar s-a adaptat 
destul de repede specificului 
acesteia, astfel că a fost în 
măsură să realizeze recordul 
national în trei ..reprize": 72,82 
m. 72.84 m si 74.24 m. dar sîn
tem convinși că nici acesta din 
urmă nu va rezista încă multă 
vreme. în schimb Dumitru 
Negoifă (69.14 m) oare deo-

camdată. a nu fi deprins ..se
cretul" suliței celei noi.

Un semn de întrebare pla
nează asunra comoortării arun
cătoarelor noastre de disc. 
Avem, din fericire. 4—5 atlete 
de certă valoare internațională. 
De care. în mod normat se 
ooate conta Dentru marile com
petiții. Dar cînd se reunesc în 
cadrul aceleiași competiții. nu 
înțelegem de ce se inhibă. în 
loc să se stimuleze reciproc, 
astfel că rezultatele lor sînt 
mai slabe decît cele ne care le 
realizează cînd sînt însă sin
gurel Antrenorii au. în aceas
tă Drlvintă. încă serios de lu
cru Dentru a asigura o reală competitivitate elevelor lor.

Mihaela Pogăceanu la 100 mg. 
Văii lonescu la lungime. Mi
haela Loghin Ia greutate, dar 
si încă alții oot soera să rea
lizeze rezultate ne măsura ,.e- 
venimentului continental".

în ceea ce le Driveste pe Ju
nioare. avem în vedere cîteva 
performanțe de excepție reali
zate 'de Ana Fădurean (cam
pioana europeană la Cottbus) 
— un nou record national pe 
1500 m cu 4:08,30 — cel mai 
bun rezultat mondial de juni
oare al sezonului, ca si Dites- 
teanca Adriana Dumitru, cu 
8:56,72 pe 3000 m — record 
national. Noi recorduri de ju
nioare au realizat: Alina Asta- 
fei 1,92 m la înălțime. Ancuta 
Cătuna 34:13,77 la 10000 m. Mi
haela Dăogăroîu 23:06,06 (re
cord national si de senioare) la 
5 km marș. Un record de se
nioare a obținut Elena Murgocî 
cu 33:16,52 pe 10000 m. iar la 
1500 m Simona Staicu (n. 1971) 
a parcurs distanta în 4:10,86 — 
rec. junioare II.

Să nu tragem încă linie si să 
facem bilanțul. Va veni vre
mea. după marile confruntări 
ale acestui sezon, pe care-1 
sperăm bogat I

„RALIUL DUNĂRII - DACIA"
(Urmare din pag. 1) 2.

MUNDIALUL ACCELEREAZĂ SPECTACULOS
CIUDAD DE MEXICO, 16 (prin telex). Duminică 

IS. Ba nu... e trecut de miezul nopții, aici, la Ciu
dad de Mexico. Am fost pe Paseo de la Reforma și 
pe nesfirșita Avenida Insurgentes. Și a meritat. In
cendiul de la Buenos Aires din 1978 a fost un simplu 
joc de copii pe lingă alegria Mexicana. Am revenit 
cu greu printre milioanele de suporteri de toate 
vlrstele și printre sutele de mii de mașini pe capo
tele cărora se dansa cu frenezie, șoferul trăind cu 
extaz... ruinarea propriei sale mașini, pentru că 
Mexicul a obținut victoria.

Bineînțeles că această exuberanți uluitoare, demnă 
de un aprofundat studiu psihosocial, nu ne poate 
face pe noi, europenii, s£ uităm meciul Belgia — 
U.R.S.S., chiar dacă golul lui Negrete — care se 
reia, cred, pentru a suta oară la T V — ar merita poate premiul de frumusețe, la concurență doar cu 
al doilea gol al marocanilor în partida cu Portu
galia. Belgia a oferit tuturor o mare și frumoasă 
surpriză. A început anevoie, cu o înfrlngere, a 
continuat la fel de greu, cu Irakul, a reușit un 
dificil 2—2 cu Pataguayul și a țlșnit prin formida
bilul Ceullemans, ca o flacără de.sudor. Un singur 
om a crezut în victoria belgienilor. Acesta a fost 
antrenorul Thys, care a declarat in ajun: „Sovie
ticii sînt foarte puternici, dar noi sîntem și mai 
tari (“.

Mundialul accelerează vizibil... Imediat după în
cheierea celor 36 de jocuri din grupe, bookmakerii 
au publicat cotele pariurilor. Pe primul loc, la ega
litate se aflau Brazilia și Argentina, cu 4,5 la 1, 
urmate de Danemarca — 5,5 — 1, R.F.G. și Anglia 
— 7—1, Italia și Franța 8—1, U.R.S.S. 9—1, Mexic — 
U—l, Spania 28—1; toate celelalte echipe (Polonia, 
Belgia — sic ! — Bulgaria. Uruguay, Paraguay și... 
Maroc) — in bloc 50—1. După cum vedeți. Belgia,

APĂRĂRI Șl GOLGETERI

• • •
cotată la nivelul Bulgariei, a reușit marea perfor
manță. O performanță care a făcut vilvă la fel ca 
și cea a Marocului (liderul unei grupe cu Anglia, 
Polonia și Portugalia), acest Maroc despre 
Negrete, invitat la TV, spunea cri se teme mai 
decit de echipa lui Beckenbauer, favorita 
Maradona.Așadar, mundialul accelerează. Se simte că 
versează „runda... morții subite", cum a calificat 
Bobby Robson această fază a eliminărilor directe, 
formulă pe care Enzo Bearzot o depllnge. mai ales 
acum, in ajunul meciului cu Franța.

Ce așteptăm de acum încolo, după ce meciul 
Belgia — U.R.S.S. a și fost calificat drept un 
„gran juego“, cel mai bun joc, poate, al mundia- 
lului, in pofida faptului că cel puțin unul din go
lurile Scifo — Ceullemans se află sub semnul de în
trebare al ofsaidului 7 Așteptăm un sprint final 
de mare spectacol. Mundialul e greu. E foarte 
greu. (Avem impresia că unele echipe nu au reușit 
nici pînă astăzi să rezolve problema aclimatizării.) 
Formula de disputare e mereu criticată de cro
nicari, chiar și la conferința de presă a lui Have- 
lange. (Așa cum au fost criticate și numeroase ar
bitraje, in frunte cu cel al lui Bambridge, got va
labil refuzat Spaniei in meciul cu Brazilia și gol 
nevalabil — ofsaid incontestabil la Socrates, acor
dat brazilienilor.) Dacă e eliminare directă — se 
spune — atunci să se recurgă la capi de serie, ca 
la Wimbledon... Dar asta e o altă problemă.

Pină la rezolvarea ei, vă mărturisesc că aștept 
cu nerăbdare reintîlnireu cu Danemarca, o echipă 
care joacă precum o bandă de copii in recreația 
mare...

care 
mult 
lui.».
fra-

loan CH RILA

CE SE VA PETRECE ÎN ULTIMELE FAZE?

nă si la clasa respectivă, ro
mânii: Balint — Zărnescu. Va- 
sile — Scobai. Nută — Dumi- 
triu. Concursul — bine organi
zat de F.A.C.R. si organele lo
cale — deosebit de greu. 1-au 
terminat doar 22 de echipaje 
din cele 41 plecate. Lupta pen
tru locul I s-a dat între cele 
două echipaie favorite: Buble- 
wiez a mers excelent, a cisti- 
fiat 13 probe de clasament(l), 
dar a abandonat dună ce. în 
două probe făcuse... 5 pene de 
cauciuc ! ; Soots a mers cu 
grijă, bine, dar a ocupat locul 
doi (consolidîndu-și astfel do- 
zitia de lider în clasamentul 
„Cupei") ; cîștigăior a fost cu
plul sovietic format din frații 
gemeni Nikolai si Igor Bol- 
schih, 37 de ani. — prezenți la 
mai multe starturi ale raliului 
din tara noastră, dar la pri
mul succes. Dintre echipajele 
noastre, două abandonuri de 
marcă: Balint — Zărnescu. Va- 
sile — Scobai cu defecțiuni 
mecanice la mașinile întreprin
derii din Pitești?! Alte mașini, 
de la alte cluburi — aceeași 
marcă — bine pregătite nentru 
concurs însă — au rezistat). 
Comportare meritorie: tînărul 
cuplu Nută — Dumiiriu. pri
mul la clasă: locul 11 în cla
samentul general.

Rezultate tehnice. Clasament

general : 1. N. șl i. Bolschih, 
Soots — Putmaker. 3. Hristov 
Radev (Bulgaria). 4. Janeba 
Krecman (Cehoslovacia). 5. Pe
trov — Tonev (Bulgaria). 6. Pi- 
oota — Gottfried (Cehoslovacia). 
....11. Nută — Dumltriu... 15. Bo-....11. 
tezan 
Nută 
Klessling 
Weichsel 
Trabant). 
Andrei - ___
— Bucur. 7. Duval 
Mateescu 
Zogorean 
na ..B“: 
Soots —
Radev: echipe: 1. U.R.S.S., 2.
Cehoslovacia. 3. România. 4. R.D. 
Germană, celelalte neclasate ne- 
avînd numărul necesar echipei (3).

Popa: grupa „A": 
Dumitriu, 2. Galle 
(R.D.G. — Trabant). 
— Ritchter (R.D.G. 
4. Botezan — Popa.

Amărică. 6. cojocaru
Pop. 8. 

— Motoc. 10. Aldea — 
— toti- România; gru- 

1 N. și I. Bolschih, 2. 
Putmaker, 3. Hristov — 

echipe: 1.

6.

3.

S.

S-a încheiat, deci, prima fa
ză a turneului final. Să com
parăm. merită, numărul de 
goluri Înscrise în prima eta
pă a ediției din 1982 (de cînd 
la turneul final participă 24 
de echipe) cu cel din 1986. 
In Spania au fost Înscrise in 
etapa preliminară 103 goluri, 
iar acum, in Mexic, doar 84. 
Care să fie explicația acestei 
scăderi a numărului de go
luri realizate 7 In Spania, 
unele apărări au fost mal 
„slabe" și cîteva scoruri (ca 
10—1, 5—1. 4—0 etc.) au ară
tat decalaje valorice între e- 
chipe. Acum. In Mexic, doar 
două 
iat 
(6—0. 
6—1, 
Doar______ . --------. .
în rest, majoritatea jocurilor 
s-au terminat la diferențe 
miel sau la scoruri egale. A- 
ceasta dovedește că apărările, 
de data aceasta, au fost mult 
mai bine puse la punct.

In fine, să zăbovim asupra 
golgeterilor din prima fază. 
In Mexic numărul ..tunari
lor" a crescut : Altobelli și 
Elkjaer se află acum tn frun
te, cu cite 4 goluri, urmați 
de Careca, Lineker și Val- 
dano, cu cite 3 g. în ediția 
spaniolă, doar Rummenigge 
înscrisese 4 g. Vor rămlne șl 
in continuare apărările la înăl
țime, sau va fi depășit gol- 
geterul din 1982, Paolo Rossi 
(6 goluri) ? Este foarte po
sibil ca Rossl să fie Întrecut, 
dar recordul absolut al Iul 
Just Fontaine (13 g.). realizat 
tn 1958 (Suedia), va fi foar
te greu de doborît. ..

Jon OCHSENFELD

jocuri s-au înche- 
cu scoruri categorice

U.R.S.S. — Ungaria șl 
Danemarca — Uruguay), 
cîteva rezultate de 3—0.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • Marele 

Premiu a Caradel, C.M. de 
Formula I. la Montreal: a cîști
gat Nigel Mansell (Anglia) 
,.Williams-Honda“ 304.230 km 
1,42:26,415. A fost urmat 
Alaln Prost (Franța) și 
Piquet (Brazilia). Prost 
ce tn clasament cu 29 p, 
cui secund fiind Ayrton 
și Mansell cu cite 27 p 
zeltwee (Austria). ~~. .... 
țtal de turism: câștigători Cecot- 
to — olofsson pe .,Volvo".

BASCHET • Turneul dc la 
Karlsruhe: Franța -
100—99 (47—5?), U.Ti.S.S. 
slovacia 1W—68.

CICLISM • Luis Herrera a

pe 
în 
de 

Nelson 
condu- 
pe lo- 
Senna 
• La 

C.E. la ma-

R.F.G. 
Ceho-

cîștigat Turul Columbiei cu 
42.51 :43, urmat de Omar Hernan
dez — ambii Columbia — la 7:07.
• Belgianul Claude Criquielion 
(20.48 :M) și-a adjudecat victoria 
In Marele Premiu ..Midi Libre". 
La 23 s a terminat francezul 
Jean Rene Bernaudeau, iar la 38 
s, spaniolul Pello Ruiz Cabes- 
tany. o Sovieticul Viaceslav E- 
kimov conduce in Turul Italie! 
(amatori) cu 13.-18:39 cu 39 s îna
intea italianului Marco Votolo.
• După 5 .etape in Turul Sue
diei lider .estp francezul Gilbert 
Duclos-Lasalle cu 18.59:26. suc
cedat la .0,49 _de . olandezul Joop 
Zoetemelk e In Turul Elveție! 
conduce după 5 etape, france-

In continuare, întrecerile Mundialulul se vor desfășura astfel: 
SFERTURI DE FINALA : 21 iunie: Guadalajara: Brazilia — invingă- 

toarea din meciul Italia — Franța, Monterrey: Mexic — Maroc sau 
R.F.G.; 22 iunie: Puebla: Belgia — Danermarca sau Spania, Mexico: 
Argentina sau Uruguay — Anglia sau Paraguay.

SEMIFINALE 25 iunie: Mexico: cîștigătoarele de la Mexico și 
Puebla, Guadalajara: cîștigătoarele de la Guadalajara și Mon'.errcy.

FINALE: pentru locul 3: 28 iunie la Puebla; pentru locul 1: 
29 iunie la Mexico.

Meciurile Încep la 
două partide, a doua 
rești).

Reamintim câ — ta 
cu 30 de minute (2 reprize a cite 
executate Dentru departajare lovituri de la 11 m.

ora 12 (ora 21 București) iar în zilele cu 
dintre ele va începe la ora 16 (ora l Bucu-

caz de egalitate
15 minute), după

meciurile se prelungeso 
care vor fi

BELGIA - U.R.S.S. 4-3 (0-1, 2-2}
Meciul de la Leon, dintre Bel

gia și U.R.S.S., 
de spectaculos, 
tionata Belgiei, 
a fost deschis 
min. 27 după 
de ia Zavarov.
gienii (cu 4 jucători de la An- 
derlecht) au egalat prin Scifo. 
după o centrare a lui Vercaute- 
ren (min. 55). Apoi, selecționata 
U.R.S.S. a ajuns din nou în a- 
vantaj, grație golului marcat tot 
de Belanov după ce Zavarov a 
trecut de doi adversari (min 
70). După ce Raț a ratat. în min. 
77, Ceullemans a restabilit ega
litatea. cu concursul apărării so
vietice, care s-a oprit, acuzînd 
ofsaid ! In ultimele minute la- 
remciuk a tras in bară (min. 81>

a fost deosebit 
A cîștigat selec- 
cu 4—3. Scorul 

de Belanov în 
o pasă primită 

După pauză, bel-

minute 
de 2—2. 

s-au

s-au
In 

des- 
prin

șl astfel cele 90 de 
încheiat cu scorul 
prelungiri, belgienii 
prins marclnd de două ori. . 
Dcmol (gol splendid cu capul 
tn min. 101) și Claessen (tot cu 
capul. în min. :07) după care 
Belanov (min. 110) a transfor
mat un penalty. A condus Fre
driksen (Suedia). Au evoluat for
mațiile: BELGIA: Pfaff — Grun 
(min. 99 Clijsers), Demoi, Gerets 
(min. 11 Van der Elst), Renquin, 
Verwoort — Scifo, Veyt, Ceulle
mans, Vercauteren — Claessen. 
U.R.S.S.: Dasaev — Bal, Besonov, 
Kuznețov, Demianenko — tarem- 
ciuk Aielnikov, Raț, Iakovenko 
(min. 79 Evtușenko) — Belanov, 
Zavarov (min. 71 Rodionov).

MEXIC - BULGARIA 2-0 (1-0)
La Ciudad de Mexico in fața 

a 114 000 de spectatori, 
țării gazdă a obținut o victorie 
facilă tn fața reprezentative! 
Bulgariei: 2—0 (1—0). Scorul a 
fost deschis ta min. 35, prin- 
tr-un gol superb marcat din 
void de către Negrete, după o 
combinație cu Aguirre, tn repri
za secunde (min. 61) după un

echipa

• TELEX • TELEX

sorner, Serv'n a înscris cu capul. 
Arbitrul ’ 
tat 1* 
România 
mala) 
MEXIC;
Cruz, Quirarte Servin — Aguirre,

80 Cobos), 
Sanchez.

— Zcli-av- 
petrov — 

(min. 
KOS- 

Iskre-

brazilian Covilho (aju- 
tușă de loan Igna — 

și Molina — Guate- 
a condus formațiile : 
Larios — Amador, F.

Munoz, Boy (min. 
Negrete — Espana, 
BULGARIA: Mihailov 
kov, Arabov, Dimitrov, ro 
Sadkov, lordanov, Ghetov 
50 Sirakov), Gospodinov - 
tadinov, Pașev (min. 71 
nov).

zul Jean Claude Leclercq cu 
21.26:37 (2. Nampsten — S.U.A.
la 7 s).

POLO • Turneul de la Belgrad 
a fost cîștigat ție echipa U.R.S.S. 
cu 9 p, înaintea Iugoslaviei 6 p. 
Cubei șl Ungariei 5 d 
3 p și Franței 2 p.

PENTATLON MODERN 
blu succes sovietic la 
gham: Starostin 5443 p 
karevski — U.R.S.S. 5436 
echipa U.R.S.S. 16203 (2. 
15973 p).

RUGBY • La Brisbane. 
Queensland — Franța 
(3—20) • La Apia: Samoa Oee. 
— Tara Galilor 14—32 (14—13).

PROGRAMUL Z LEI -----

Optimi de finală, ;a Cmdad 
de Mexico: ITALIA — fran
ța șl la Monterrey: MtKOC 
— R.F. germania.

Spaniei

• Du-
Birmin- 
(2. Pu
pi și
Polonia

Sel.
9—48

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Aseară. în optimi, la Gua
dalajara: BRAZILIA - POLO
NIA 4—0 (1—0). prin golurile 
marcate de Socrales (min. 29. 
din 11 tn), Jqsimar (min. 53). 
Edinho (min. 77) si Careea (min. 
82. din penalty).
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