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CU MtMBIIII BIROULUI g
portul

DE PARTID AL CAPITALEI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

s-a întâlnit, miercuri după- 
amiază, in cadrul unei ședințe 
de lucru, la Comitetul Central 
al partidului cu membrii Bi
roului Comitetului municipal de 
partid București.

In cadrul ședinței, primul 
secretar al Comitetului muni
cipal, tovarășul Constantin 
Olteanu, precum și al ți mem
bri ai Biroului Comitetului 
municipal București al P.C.R. 
au raportat secretarului general 
al partidului despre activi
tatea desfășurată și măsu
rile pe care le-au întreprins 
în vederea înfăptuirii în bune 
condițiuni a sarcinilor de pro
ducție ce revin unităților in
dustriale ale Capitalei, despre 
modul în care s-au desfășurat 
în acest an lucrările in Secto
rul agricol Ilfov, precum și 
in legătură cu felul in care 
se acționează pentru reali
zarea obiectivelor de in
vestiții, a programelor și 
planurilor de sistematizare, 
de bună gospodărire și dezvol
tare edilitară a Capitalei. 
De asemenea, vorbitorii au a- 
nalizat, în spirit critic și au
tocritic, activitatea desfășu
rată de organizația de partid a 
Capitalei în vederea mobiliză
rii tuturor oamenilor mun
cii pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan și au prezentat 
măsurile întreprinse pentru 
ridicarea întregii munci 
partid la nivelul cerințelor 
exigențelor deosebite ce 
pun in acest an și în

Ceaușescu 
ansamblu, 
serie de

de 
Ș> 
sc 

acest 
cincinal în fața organizațiilor 
<le partid, a tuturor colectivelor 
de muncă dîn Capitală. Cu a- 
cest prilej, au fost relevate o 
serie de rezultate bune obți
nute in industrie și agricul
tură, în celelalte domenii ale 
activității economice șl so
ciale și s-a evidențiat hotă- 
rîrea cu care comuniștii, oa
menii muncii din Capitală ac
ționează pentru lichidarea 
neîntârziată a unor neajun
suri ' ' “
nele 
curea 
un nivel superior de 
și eficiență.

pentru
a unor 

care mai persistă în u- 
sectoare, pentru ridi- 
întregii activități la 

calitate

Tovarășul Nicolae 
a apreciat că, pe 
Capitala a obținut o 
rezultate bune care, insă, prin
tr-o organizare superioară a 
muncii, puteau fi și mai 
bune, la nivelul mijloacelor 
moderne, a puternicei baze 
tehnico-materiale de care dis
pune municipiul. Secretarul 
general al partidului a subli
niat necesitatea de a se ac
ționa eu mai multă fermitate 
pentru aplicarea programe
lor de organizare și moderni
zare a Întreprinderilor, de ri
dicare a nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, arătind 
că este necesar să fie larg 
mobilizate, in acest scop, 
toate forțele tehnice și științi
fice din întreprinderi, 
instituțiile de cercetare 
invățămint ale Capitalei, 
subliniat că trebuie luate mă
suri hotărîte pentru folosirea 
mai bună a capacităților de 
producție existente in Capi
tală, pentru buna organizare și 
repartizare a forțelor pe cele 
trei schimburi de produc
ție, pentru intărirea spiritului 
de răspundere și disciplină la 
fiecare loc de muncă, în fie
care unitate de producție.

în mod deosebit, secretarul 
general al partidului a accen
tuat necesitatea de a se lua 
toate măsurile pentru reali
zarea în întregime și în cele 
mai bune condițiuni de calita
te a producției destinate ex
portului — aceasta constituind 
un obiectiv de cea mai marc 
însemnătate, care trebuie să 
se afle, în permanență, pe pri
mul plan al preocupărilor Co
mitetului municipal de partid, 
al sectoarelor de partid, al tu
turor organelor și organizații
lor de partid și de stat din 
Capitală.

A fost subliniată însemnăta
tea intensificării muncii politico- 
educative. a întregii activități 
de partid in direcția mobili
zării comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii pentru Înde
plinirea prevederilor planului, 
reducerea consumurilor energe- §
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La căderea cortinei In Divizia A de fotbal

STEAUA, PENTRU A 11-a OARA CAMPIOANA !
• Pe celelalte locuri ale podiumului: Sportul Studențesc și Universitatea Craiova • Ocupantele 

ultimelor poziții: „Poli" Timișoara, A.S.A. Tg. Mureș și F.C. Bihor • Hagi - golgeterul ediției

Echipa campioană 1985—86. STEAUA BUCUREȘTI, deținătoare a Cupei Campionilor
Europeni, se prezintă : de la stingă la dreapta, sus : Weissenbacher, Bumbescu, Pițurcă, Belodedici, Io- 
ran, Boloni ; la mijloc : Emcrich Jenei (antrenor principal), Dumitru Neagu (masor), Ducadam, Ion 
Alexandrescu (vicepreședinte al clubului si șeful secției fotbal), Stângaciu, dr. Marcel Georgescu, 
prof. Florentin Marinescu (preparator fizic). Angliei Iordănescu (antrenor secund) ; jos : Balint, 
Bălan, Stoica, Lăcătuș, -Majaru, Bărbulescu, Pistol Foto : Aurel D. NEAGU

REZULTATE TEHNICE |\\\\\\\\\\^ Felicitări campioanei!

(Continuare In pag. a 4-a)

INTERNATIONALtLF“ DE TIR ALE ROMÂNIEI
CU TRĂGĂTORI DIN 15 ȚĂRI

Univ. Craiova - Steaua 5-4 (3-2)
„U“ Cluj-Napoca - Petrolul 1-0 (0-0)
Sportul Studențesc - F. C. Olt 7-5 (3-2)
Corvinul — Dinamo 2-1 (0-0)
„Poli" Timișoara - F. C. Argeș 1-2 (1-1)
F.C.M. Brașov — F. C. Bihor 5-0 (3-0)
Gloria - Victoria 0-0
S. C. Bacău — Chimia 3-0 (1-0)
Rapid - A.S.A. 2-0 (2-0)

i

CLASAMENTUL FINAL
9 Balcaniada la a 50-a ediție • In premieră, un sistem 
de evaluare zecimală a

de deschidere, azi, de la

3

valorii focurilor! • Festivitatea 
ora 13, la poligonul Tunari

De ieri dimineață, la poligonul 
bucureștean Tunari, febra ma
rilor întreceri de tir a început 
să se facă din nou simțită : 
împodobită sărbătorește, fru
moasa bază a primit primii 
oaspeți sosiți în capitala țării 
noastre, la Campionatele Inter
naționale de tir, concurs cooptat 
în lanțul celor cinci întreceri 
de Cupă Mondială, sistem 
inaugurat în acest an și la 
Balcaniada de tir, aflată la cea 
de-a 50-a ediție. Au sosit e- 
chipele Bulgariei și Elveției, 
fiind așteptați în cursul di
mineții de astăzi sportivi 
din alte țări care și-au 
anunțat prezența la întrecerile 
din București : Albania, Ce
hoslovacia, Egipt, Grecia, Fran
ța, Italia, Iugoslavia, Kenya, 
Peru, Polonia, Turcia, Ungaria. 
La întrecerile din prima zi a 
Campionatelor Internaționale 
vor mai participa și cîțiva tră
gători sovietici, care au luat 
startul la Dinamoviadă. Așa
dar, vor fi înscriși pe foile de 
concurs trăgători din 14 țări, 
la aceștia adăugîndu-se, bine
înțeles, țintașii din România,

Pregătirile în vederea celor 
două competiții internaționale 
de mare tradiție și de un real 
prestigiu, au fost amănunțite, 
federația noastră de specialita
te și celelalte organe investite 
cu atribuții achitîndu-se 
în momentul de față cu 
Va funcționa, bunăoară, în 
mieră la noi în țară, un 
mit sistem electronic de
luare a valorii focurilor, în în
trecerea finală a fiecărei pro
be, mergîndu-se pînă Ia zeci
male : practic, așadar, nu vor

mai exista rezultate egale 
deci, nici baraje, la probele 
pușcă și pistol liber.

Printre trăgătorii selecționați 
în loturile României, se află 
Corneliu Ion, Silvia Kaposztay, 
Liviu Stan, Sorin Babii, Ilie 
Petru, Constantin Stan, Florin 
Cristofor, Paul Gruia, Ilie Co- 
dreanu, Roxana Lămășanu, A- 
nișoara Matei, Niculina Iosif, 
Maria Macovei

Festivitatea 
are loc astăzi,
poligonul Tunari.

și, 
de

și alții.
de deschidere 

de la ora 13, la

1. STEAUA 34 26 5 3 79-25 57
2. Sportul Stud. 34 19 10 5 87—41 48
3. Univ. Craiova 34 20 6 8 65-36 46
4. Dinamo 34 20 6 8 49-27 46
5. Corvinul 34 17 3 14 84-50 37
6. F. C. Argeș 34 14 8 12 39-41 36
7. ,,U“ Cluj-Napoca 34 14 5 15 51-52 33
8. Rapid 34 14 5 15 41-56 33
9. Petrolul 34 11 9 14 34-41 31

10. S. C. Bacău 34 14 2 18 45-50 30
11. F.C.M. Brașov 34 11 8 15 35-58 30
12. Victoria 34 9 11 14 36-47 29
13. F. C. OTt 34 11 7 16 42-57 29
14. Chimia 34 12 5 17 36-53 29
15. Gloria 34 10 8 16 45-61 28

16. „Poli" Timișoara 34 11 5 18 48-56 27
17. A.S.A. Tg. Mureș 34 10 6 18 30-50 26
18. F. C. Bihor 34 5 7 22 26-71 17
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teaua București și-a înscris din nou 
x numele in dreptul ciștigătoarei titlului 

de campioană a țării la fotbal, reușind 
de data aceasta cea mai categorică victorie 
(clasamentul confirmi afirmația noastră) 
din cele realizate de-a lungul anilor de 
formația Clubului sportiv al armatei în 
Diviziei A. Felicitări Steaua, felicitări fot
baliștilor purtători ai culorilor roș-albastre, 
tuturor celor care i-au îndrumat și pregătit! 

Obținînd titlul național pentru a 11-a 
oară, avind și 14 victorii finale (record!) 
in Cupa României, formația noastră cam
pioană — deținătoare și a prestigioasei Cupe 
a Campionilor Europeni, cel mai rivnit tro
feu continental al echipelor de club, cucerit 
in marea finală de la Sevilla — și-a asi
gurat locul de frunte in „cartea de aur“ 
a fotbalului românesc, dar mai cu seamă 
in rîndul celor mai prestigioase formații 
de club de pe continent.

înaltele distincții inminate de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, componenților 
echipei, antrenorilor și unor tehnicieni ai e- 
chipei, precum și unor cadre din conducerea 
Clubului sportiv al armatei cu prilejul solem
nității care a avut loc la 12 mai, la Con
siliul de Stat, constituie pentru Steaua — 
căreia îi adresăm încă o dată felicitări la 
această oră de bilanț în campionatul pe 
1985—1986 — un mobilizator îndemn de a
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eva-

FARUL A DEVENIT, DIN OUTSIDERA, CAMPIOANA LA RUGBY
reprezentând

al armatei,

V

• »*•***•- ••

Cu un sentiment de imensă 
satisfacție au salutat infocații 
suporteri ai Farului victoria 
rugbyștilor constănțeni in cam
pionatul ’85/86. Au irumpt apoi 
cu sutele din tribune spre te
ren, precum valurile mării, 
spre a-i îmbrățișa pe cei care 
au adus, în miez de iunie, ti
tlul — al patrulea in ultimii 
11 ani — în marele oraș-port, 
Nici că se putea un cadou mai 
frumos dăruit unui municipiu 
care a cunoscut in anii din 
urmă înnoiri și prefaceri uria
șe. Priveam la aceste statui 
vii — rugbyștii — obosiți, dar 
cu fețele luminate de senti
mentul datoriei împlinite, la 
capătul a 80 de minute de foc 
ale ultimului meci — decisiv 
— al campionatului, în care 
s-au înfruntat bărbătește, dar 
corect, cu sportivii, nu mai

puțin valoroși. 
Clubul sportiv 
Steaua.

A cîștigat, se 
(17—9), remontând 
ța, relativ ușor, 
primului meci de 
(6—9) și dovedind 
jurul principalei porți mariti
me a țării, s-a sudat unul din
tre cele mai trainice 
rugbyului românesc, 
să afirmăm aceasta 
desigur, proporțiile) 
toarele argumente : 
mișcării rugbystice, 
impulsul echipei-fanion 
rul), a cuprins toată Dobro- 
gea, faptul că Litoralul ali
mentează cu sportivi de va
loare mai toate echipele noas
tre fruntașe, punîndu-le la 
dispoziție pe cei mai buni 
dintre ei, popularitatea cres-

știe, Farul 
la Constan- 

handicapul 
la București 
că acolo, în

nuclee ale 
îndrăznim 
(păstrînd, 

cu urmă- 
amploarea 
care, sub 

(Fa-

cîndă de care se bucură rug- 
byul printre iubitorii de sport 
constănțeni.

Și, totuși, în campionatul cu 
nr. 69, echipa Farul era initial 
creditată doar cu șansa a... tre
ia, după Dinamo și Steaua, 
ambele întrecute pe... linia de 
sosire. Iată ce ne-a spus în 
această privință antrenorul 
Mihai Naca, principalul arti
zan al victoriei constănțenilor: 
„Obiectivul echipei noastre era 
doar locul 3, deoarece pe pla
nul teoretic al valorii, aceasta 
era poziția noastră. Printr-o 
dăruire și mobilizare excepțio
nale, băiefii noștri și-au de
pășit însă condiția, cîștigind —

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare In pag 2—3)

31 GOLURI :
Hagi — 8 din 11 m
29 GOLURI :
Pițurcă — 6 din 11 m
25 GOLURI : 
Bîcu — 3 din 11 m
19
I.

GOLURI :
Petcu — 6 din 11 m
GOLURI :16

Mateuț, M. Sandu
13 GOLURI :
Coraș
12 GOLURI: 
Cîmpeanu II — 3 din
11 GOLURI :
Gabor, Cojocaru, Cîrtu
11 m, Cramer (F.C.M.
— 2 din 11 m.

11 tn

— 1 din 
Brașov)

Citiți in pag. 2-J cronicile, 
ultimei etape.



REZULTATE

se formează după

PASIUNE Șl COMPETENȚA

• Natalia Betini 
fi elevele sale
Cine oare poate cunoaște 

mai bine „secretele" unui 
sport sau altul decit unul 
dintre performerii care l-a 
practicat și care a simțit, 
vorba aceea, pe propria-i 
piele, ce înseamnă pregătire, 
concurs și performanța a- 
devărată ? De aceea ar tre
bui — poate — ca antreno
rii să se recruteze, in pri
mul rind, dintre foștii spor
tivi care și-au dovedit in 
timp valoarea și pasiunea. 
Iată un exemplu, foarte re
cent, care demonstrează un 
astfel de avantaj. Se numeș
te Natalia Betini, nu cu 
mulți ani in urmă o aler
gătoare de marcă, o atletă 
cu un prestigios palmares 
in care stau înscrise recor
duri mondiale, europene și 
naționale, titluri și medalii 
continentale de sală, zeci de 
victorii in ' 
ționale.

După ce 
letismului 
Natalia s-a dedicat antre- 
noratului. Nu era deloc o 
treabă ușoară, dar, fiind in 
perfectă cunoștință de cau
ză, în ceea ce privește a- 
lergările pe distanțe medii 
și lungi, cu pasiune, multă 

- pasiune, cu un remarcabil 
simț pedagogic și cu un 
„ochi" deosebit in a alege 
esențialul din „mulțime", a- 
dică în a depista talentul 
autentic — calități care, de 
obicei, j ~
mulți ani de activitate 
tinăra 
in numai TREI ani, ceea ce 
alții nu reușesc in mult mai 
mulți. In mod concret, Na
talia . Betini, acum antre
noare la C.S.M. Universita-

DEOSEBITE

tea Craiova, a dat atletis
mului nostru de performan
ță trei alergătoare de real 
talent. Este vorba de :

Adriana Dumitru (are 
doar 18 ani și este legitima
tă la C.S.M. Pitești).* Du
minică ea a terminat proba 
de 3000 m in 
cord național 
de o valoare 
superior celui 
cent (9:01,76) 
europeană Cleopatra 
cian, alături de care poate 
concura cu încredere la a- 
propiatele „mondiale" de la 
Atena. Anul trecut Adriana 
realizase 9:13,89, deci o 
creștere spectaculoasă.

Ilinca Mitrea (22 de ani, 
de la C.S.M. Universitatea 
Craiova), anul acesta cam
pioană balcanică la cros (cu 
echipa), locul III la indivi
dual, participantă la C.M. 
de cros de la Neuchătel; la 
„internaționale", recorduri 
personale la 800 m (2:00,28) 
și la 1500 m (4:10,53). In 
1985 ea alergase 2:05,0 
800 m și 4:19,32 pe 1500

Rodica Moroianu (de 
C.S.M. Universitatea Craio
va), o alergătoare in plină 
afirmare.

Și mai sint in grupa ti
nerei antrenoare Natalia Be
tini și alte tinere atlete care 
așteaptă prilejul să se facă 
remarcate. Iată de ce se 
poate spune că, intr-adevăr, 
nici pentru antrenori valoa
rea nu așteaptă numărul 
anilor...

L SUCIU Șl ECHIPA BRAȘOVULUI
untul in „CUPA OIIÂStLOR" IA CICLISM

urmat de colegul său de echi
pă FI. Zorilă, animatorul cursei, 
cîștigător al cătărărilor de la 
Fundata, Pîrîul Rece și al 
sprintului de la Tohan — în
toarcere (pe prima parte, acest 
sprint a revenit lui I. Balea 
de la Voința București) și de 
ploieștenii M. Țîrlca și Cr. 
Păun, între care s-a intercalat 
bucureșteanul N. Pătrașcu.

a avut Ioc 
Brașov, în 
parcurs de 
la fiecare 
extrem de

Cea de-a 29-a ediție a com
petiției cicliste rezervată 
niorilor, dotată cu „Cupa Ora
șelor", a continuat pe melea
gurile brașovene cu desfășura
rea în condiții foarte bune a 
două noi etape.

Etapa a Vil-a, 
fond, 104 km, s-a 
pe ruta Brașov — 
Fundata — Rîșnov — Predeal, 
avînd sosirea la intrarea în 
rașul 
nind 
diata 
derii 
tapă 
pe cicliști Ia eforturi deosebi
te. După o suită de tentative 
de desprindere, anihilate de 
pluton, pe ultimii km au reușit 
acest lucru cinci alergători 
care au coborît vertiginos ser
pentinele Timișului, trecînd în 
același timp linia de sosire. 
Sprintul final a fost cîștigat 
de Liviu Suciu, din echipa Bra
șovului, cronometrat în 2.50:22,

ju- I CEI PATRU GIULESTEN

proba de 
desfășurat 
Bran —

o-
de la poalele Tîmpei, ve- 
dinspre Capitală, din ime- 
vecinătate a Intreprin- 
Republica. A fost o e- 
foarte grea, care a supus

antrenoare a reușit,

Romeo VILARA

a pus punct at- 
competițional, 

1 dedicat 
Nu era deloc

întreceri interna-

LA FINALA PE ȚARA

8:56,62 — re
de junioare, 
excepțională, 
realizat re

de campioana 
Pălă-

I
a VlII-a 
circuit în 
de 2600 m, 
cu sprint 

a fost

Etapa 
pe un 
lungime 
21 ori, 
două ture, 
spectaculoasă, urmărită de un 
numeros public și s-a încheiat 
cu victoria la sprintul final a 
lui Stelian Anton, în 1.25:56, 
urmat de S. Stoica și P. San
ta, toți trei din Selecționata 
Bucureștiului.

înaintea următoarelor două 
etape, de la Arad, Liviu Suciu 
și echipa Brașovului conduc în 
clasamentele generale.

Carol GRUIA — coresp.

SE CUNOSC REPREZENTANȚI! CAPITALEI
A MARȘULUI POȘTAȘILOR

I
I
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Numeroși bucureșteni i-au 
văzut duminică dimineață, la 
Stadionul Tineretului și în 
împrejurimile acestuia, pe oa
menii care, zi de zi, poartă în 
tolba lor vești de pretutindeni. 
De această dată, factorii poș
tali, deși erau îmbrăcați în 
cunoscuta lor uniformă și cu 
tradiționalele tolbe, nu purtau 
nici un fel de știri : 100 din
tre cei peste 800 care lucrează 
la oficiile bucureștene, bărbați 
și femei, s-au întîlnit pentru 
a-și disputa faza pe Capitală 
a unei tradiționale competiții 
sportive, înscrisă sub generosul 
însemn al Daciadei — Marșul 
Poștașilor. Factorii au pornit 
la un drum ce măsura 5 kilo-

metri, cu 3 kilograme greutate 
în tolbe, factorițele — pe 3 
km, cu 2 kg. Primii au sosit — 
în aplauzele multor colegi de 
muncă — Nicoleta Dinu (Of. 
PTTR 1), Cornelia Lehăduș 
(Of. 74), Maria Țigănuș (Of. 
1), respectiv Ion Erciu (Of. 24), 
Niculae Dumitru (Of. Chitila), 
Gheorghe Mihalache (Of. Moa
ra Vlăsiei). Remarcabilă și 
comportarea veteranilor Elena 
Iordache (Of. 4), de 53 de ani, 
și Ion Găuroi (Of. Otopeni),. de 
55 de ani, situați pe locuri 
fruntașe.

Finala pe țară a competiției 
are loc în zilele de *27 și 28 
iunie, la Tîrgu-Mureș.

CUPA FEDERAȚIEI-
LA DINT-inACK Șl CAMPIMAINl

Of VIItZĂ
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PARUL ...mpioaria 1385/86. In picioare, de La stingă la dreapta: Ti. Prisecaru, FI. Opriș, G. Tudor,' V. ‘ 
<îaJan> Șt'. Constantin,, E. Necula, FI, .Ionită, Em. Grigore, N. Buzata, secre- 

mrul secției de rugbg. prof. Mihâi Naca, antrenor; jos: V. Ion, A. Pllotsehl, M. Bică, M. Holbăn, Gh. 
Florea, Gh. Varga, N. Dinu, Gh. Dinu, N. Nan; fizioterapist, dr. Nic. Gheracopol, medicul echipei.

Foto: Iorgu BÂNICA
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FARUL A DEVENIT, DIN OUTSIDERS, CAMPIOANĂ LA RUGBY !
(Urmare din pag. 1)

mpotriva tuturor pronosticuri
lor — campionatul !“.

Atuurile Farului : a) o gra
nada puternică, experimentată, 
:are — impulsionată exemplar 
le Gh. Dumitru (acum „mina 
ireaptă" a lui Naca la condu- 
:erea tehnică) — a avut, în 
insamblul ei, un sfîrșit de se
mn impresionant 
rine" sigură, cu

• Tradiționala competiția de
dlrt-track datată cu „Cupa Fe
derației". va. începe vineri pe
pista stadionului . I.P.A. din ' Si
biu. La start se vor alinia cei mai. 
buni alergători ‘ căre Iși vor dis
puta întiietatea (de la ora 17), 
în formula clasică de 16 motoci- 
Cliștl în 21 de manșe. In deschi
dere, întrecerile etapei a 5-a a 
campionatului de Juniori.

. Duminică, de la ora 10, va. avea 
loc etapa finală' a' „Cupei Fede
rației", de: data această pe pista 
stadionului Voința din Sibiu.

® Prima etapă a Campionatu
lui Republican de' viteză . pe I50- 
sea este programată duminică pe >■ 
traseul de la Oradea. In program 
figurează șase clase, la care și-au 
anunțat participarea aproape 100 
de concurenți. Primul start se va 
da la ora 9. ■

SELECȚIE LA ÎNOT

RAPiD 
A S.A. TG.

Stadion
timp călduros; spectatori circa 
7 (KM. Șuturi: 21—14 (pe poartă : 
18—6). Cornere: 11—3. A marcat: 
GOANȚA (min. 32 și 39).

RAPID : Mânu — Marinescu. 
Rada, Cîrstea, Bacoș — AGIU, 
DUMITRU ,(mtn. 85 Mineu), 
GOANȚA, ȘT. POPA, — . Țîră, 
(min. 60 Damăschin II), Manea.

A.S.A, : VODĂ — Muntean. 
Botezan, Szabo, Fodor — S. DU
MITRESCU, C. Ude (min. 46 Crib- 
dilean), Marton — Cioreeri, Albu 
(min. 53 Someșan), Fanlei.

A arbitrat bine O. Ștreng (O- 
radea); la linie: Șt. Rotărescu 
(Iași) și N Bițin (Salonta).

La speranțe: 4—0 (0—0).• ——
Deși n-a cîștigat cu același 

scor net, ca la speranțe (4—0), 
așa cum cerea inimoasa gale
rie giuleșteană, „echipa 
mare" și-a mulțumit suporte
rii la ultima sa evoluție în 
campionat, pe teren pro
priu. Pentru că a cîștigat fără 
dubii, prin două goluri specta
culoase și pentru că a avut în 
decursul partidei nenumăra
te faze de atac, încheiate cu 
șuturi pe poartă. De altfel, 
caseta tehnică arată clar acest 
lucru, superioritatea evidentă 
a coechipierilor lui Dumi
tru (și în acest meci cel mai 
bun jucător rapidist), fiind ba
zată pe aportul decisiv al li
niei

MUREȘ
G tulești;

mediane.

2 (2) 
0

teren, bun;

Goanță înscrie
(Fază din mech

Din rîndul n 
și recrutat golf 
cu A.S.A., cel 
acest ultim suci 
lor bucureșteni 
cel care l-a se 
ces pe Dumitri 
min. 32, printr- 
diat de Ia apro 
Ia scmiinălțime, 
învins pentru 
pe portarul Voi 
el a înscris șa 
tîrziu, cînd 
taculos și ing 
Șt. Popa pe 
Manea, a , aju

MAI PUTIN DECIT NE AS A .
Cioc^r ''mir 
capul 1- cer

CLUJ-NAPOCA, 18 (prin 
telefon). Sigur, performanțe
le lui „U“ și Petrolul, promo
vate în acest campionat, sint 
meritorii și prin poziția lor, 
fără griji, se anticipa un joc 
frumos, deschis, sportiv. Din 
păcate nu prea a fost așa. A

lui 
cu 
dovan) și .aza 
min. 45 (,,cap“
Jipa, Moldova: 
spate și balonu 
La Petrolul am 
„bomba" lui Ci 
respinsă cu 
Căvai.

La reluare, î 
Cismaru a șuta 

. plasa laterală. 1 
faultează, mai 
tonaș galben și 
nat.

„U" CLUJ-NAPOCA 1 (0)
PETROLUL 0

Stadion Municipal; teren foarte 
bun; timp frumos, , călduros; 
spectatori — circa 3 000. Șuturi: 
11—9 (pe poartă: 5—4). Cornerc: . 
9—5. A marcat: BIRO I (min. 52). rică, 

cr.ra-N4POC4: CAVoi _ cu
pase
plutea în aer 

„ atac, puteau 1 
.. . ,5 dar în min. 75. 

ștefan cu, Cimpeanu I 
ratat ocazii cit

Con

JU“ CLUJ-NAPOCA î Cavai
Meszaroș (min. 67 Sabău), Neaifi-- 
țu, CIOCAN. Bagiu — L. Moldo-» 

. van . (ipjn. . 46. Cîmpeauu II). Muj«- 
nai, BUCUR — Dobrotă, POPICU, 
Biro I.

IPETROtut: Jipa’ — ____
(min. 30 Cat-ificar, Butufei, Pitu*-- 
lice (min. 46 Costin), P.' Gușă — 
Mocanu, DRAGAN, I. SOLOMON 
— CISMARU, C. En-e, I. Gușă.

^li A. Porum- 
. lirfie* bine ’.

____ ,.r_ Ionescu (ambii 
din București).

Cartonașe galbene: CIOCAN, 
BAGIU, BIRO I, ■- GATTNCA.

Cartonase roșii: BIRO I ' (min. 
59)., . ’; •.

La speranțe: 2—1. (2—0).
rear.,.-7

I
In super 
Petrolul 

autoritate, 
au privat-*.

I
 — CISMARU, C. En-e,

A arbitrat cu greșeli ?
■ boiu (Vaslui)? la liri'ie 

R. Matei și T-. I-bnesx

I
VICTO

I
I
I

de •

BRAȘO 18
Brașovenii au a 
Ierator chiar di 
nute de ioc. Du 
nut o lovitură 
zolvată cu brio 
orădeană, iucătc 
au deschis scor 
Bucico. aflat 1 
de poarta procr

■ degajeze balonul 
l-a „suflat" șl, i 
aDărătorii oaspe 
careu, a șutat s 
oDt minute, gaz

. iorat avan tail
■ făcut un dr 
apărătorii adi 
14 m a expedia 
plasă : 2—0.
replica Bihorulu 
numai la destră

fost și căldura, destul 
mare, dar cele două echipe 
prea au , abordat partida cu în- ; 
Cordâre. Apoi, arbitrul Po- 
rumboiu, parcă prea zelos, a, 
exagerat ...cu nimicuri și . cu 
unele catonașe. „U“ a cîștigat 
prin golul înscris în min. 52 : 
minge „bîlbîită", Catinca e- 
zită, BIRO I șutează nu prea 
puternic și Jipa,‘ surprins, pri
mește un gol parabil. în a- 
ceastă parte a meciului am 
notat ocaziile Iui ; Bucur în 
(min. 5 — Jipa a scos de Ia 

-Vinclu), Biro I (min. 31 ra
tare de"!a 6 m), „transversala"

Clubul sportiv școlar al Li
ceului 'industrial nr. 
București selecționează 
născuți în 
pentru secția de înot, 
selecționați pot urma 
le școlare în clasa I 
lui, care dispune de 
ternat. Examenul de 
va avpa loc în ziua de 20 ini- | 
gust 1986, la bazinul „23 Au
gust". . |

Relații suplimentare se, pot 
obține la secretariatul liceului, I 
telefon 21.70.92.

I37 din 
copii 

anii 1979 și 1980 
Copiii 

cursuri- 
a liceu- 
semiin- 

admitere

sosind, după un asemenea mo- turi (ășa 
ment de vjrf, totuși, ceasul re- finala de

ee a dus, 
meciului). 
Stelei, ca 
(antrenori : j. Țuțuianu și Gh. 
Daraban), locul trei — „marea 
învinsă a campionatului" — 

' așteptăm în viitorul sezon un 
joc mai convingător și un a- 
port mult mai consistent la 
„națională" I

novării, al reconstrucției unei 
• garnituri noi, mai tînără, mai 

viguroasă.
Pe poziția imediat următoare 

a clasamentului — Steaua (an
trenori Th. Rădulcscu și Radu 
Durbac). Pentru XV-le militar 
sezonul încheiat nu a fost prea 
fast, trei înfrîngeri în grupă 
(la Sibiu, Cluj-Napoca și în 
fata Griviței Roșii), plus una 
în finală și două egalități (Ia 
Petroșani și Bîrlad) — oare
cum surprinzătoare — venind 
să confirme un regres al for- ' 
m’ației care, cu 16 titluri, de
ține recordul detașat al cam
pionatului. Cauzele acestui in
succes : o slăbire a exigenței 
în pregătire, ca și faptul că 
trei dintre veteranii echipei 
(NI. Munteanu, FI. Murariu și 
M. Ionescu), suferind accidente 
repetate, nu și-au mai adus

s-a întîmplat și în 
Ia Constanta, ceea 
poate, la pierderea 
Oricum, din partea 

și a lui Dinamo
I
I
I

; b) o „mar- 
doi prinzători 

loarte dotati, S. Galan și Șt. 
lonstantin, cărora li s-a adău- 
;at adesea și V. Giuglea; c) 
in „demi", V. Ion, întreprinză- 
or (doar pe acest post și nu 
>e cel de fundaș) ; d) o apă- 
are eficientă la nivelul centri- 
or (Gh. Varga și M. Iloiban) 
i un realizator de excepție, 
ripa A. Pllotschi, cu 22 de 
seuri la activ, dintre care trei 
a dublul meci cu Steaua !
Relația Farul-echipa naționa- 

i a fost mai puțin reușită, 
LV-le . constăntean exprimîn-, 
u-se ca un tot, ca o echipă 
!• mai puțin pe planul indivi- 
ualităților. Emulația pe ; ,car.e 

va șțîrni, desigur, cpcerireă _ ... ___ _  m .........
țiului' prihtfe' juniorii (aiT-" 5 jtreaptă (imediat următoare, 
•enorii celor două ...scfcipe l. ; Codoi, V. David, A. Ținea

ucutr șl cofiîii Litofaiifluî va 'ta^1 dispecer de Ia deschide- 
ropulsa, fără doar și poate, rN J11»1* >econo‘
t de curînd, noi elemente de mie, șutind în loc să-și deschi- 
iloare spre echipa campioană dă : percutanta linie de treisfer-

I
aportul obișnuit, iar flankertil ■ 
Alj Radulescu a evoluat inegal? 
Singurii constanți la Uh nivel ’ 
buh : ■ E. Constantin, C. Florea 
și T: Coman, oameni de națio- 

. najă, ultimul, în perspectivă,
nr.: 1 al postului de „demis‘. Pe

ADMINISTRAȚIA OE STAI lOTD-PRONOSPORT
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRON 

DIN 18 IUNIE 1986
: EXTRAGEREA. I : 34 4 15 3 1 37
: EXTRAGERE  A, a Il-a: 38 11 33 20 44 7 

IFond total de cîștiguri
categoria 1.. > ..

CIȘTIGUR1LE TRAGEKD 
1986. FAZA I — Cat. li S 
a:27.252 lei, în. cadrul cărora o excursie de două £ 
și. diferența în numerar ■ și .5 25% a 6.813 Iei; <iat. S: 
lei; în cadrul cărora, o excursie, de un loc',: in K. 
diferența In itumerar șl 24 25% a 2.214 lei; cat. 4: 6 
cat. 5: 163,75 â 525 lei; Cat. 6: 318,50 a 390 lei; cat. 7 
cat. 8: 2 997,25-a 1O0 lei. FAZA A U-a — Cat. A: 1 

.>;..5fl iOOO . iei: cat. B: 1 variantă 100%' a 25 538 lei, In ■ 
*. 'excursie de- doită: loeuri;in RJLG'. șl diferența în nu 
I. a i6 383. lei; cat. C: 11 a.51,75 lei?, cat, D: 73,75 a 772 le 

■ a 100 lei. ' . .. . - ,

: fcîșțlgul' în valoare. de 50 000 lei a... revenit participa: 
Iujian din BticurțștV

J .Reamintim tuturor '■ pârtiei- „Dacia 1300“, exc 
panțilqr că., numai' AjSTĂZI; joi .. Ungară, precum

- 19 ș lunie.se tmai pot juca: nitmeșele -șume de bani, c 
preferate "la tragerea oțllșnțiită ..Jixe șl variabile. 

(LQTO "de mîîrie; yfneri,- 20 iunie, 'anunță a fi deos 
' • £> De agendă dv. de săptă- joasă, avînd in v 

aceasta hu: omiteW^c" nici’v eă se efectuează sociaie șt pensii-aie airecțutcrr pentru probleme de muncă Șl --------- --------------- - u.------------ — . —. .
ocrotiri sociale. ' ..- ' > - .-- -g f.Spres de di

"' ;■ ’ ’’ r'v' ■ ;' r I CîstiguHle ’’ adore
? ȘajegăfiiiȘonșSș

LITORALUL ÎN 1986:
Sănătate - Reconfortare - Ospitalitate - Bună dispoziție

I

IStațiunile litoralului se află in plin sezon estival. Bine pre- 
gătite, punind la dispoziție, turistului toate cele necesare pe- 
trecerii Unei vacanțe reușite lâ mare, gazdele dvl' vă propun § 
cîteva modalități' pentru petrecerea timpului pe litoral:
• programe de agrement și divertisment diipă preferință

fiecăruia ; ■ • ... ? ■ '
• excursii' pe Gailalul • Duftare-’ — Marea- Neagră, în

Dunării și alte zone de-larg interes: Histria. Adamclisi, Cheile 
Dobrogei, Poiana Fîntiniței, Murfatlar; ■; .0

. • plimbări cu vaporul pe. mare, partide-de pescuit și jocuri 
sportive ; • . . g

IN Luna iunie,, beneficiați de. reduceri- de. tarife ,
La solicitarea â numeroase.'colective de. oameni ăl muncii t ® 

din întreaga țară, oficiile județene de turism și I.T.H.R. BucU- | pa’ 
rești au suplimentat numărul1 de Ioduri- disponibile" in luna g • îo *. 
iunie pe litoral pentru concedii, mihlvacanțe' sau excursii. 
Locurile se-.pqt proțura de la: .agențiile oficiilor .județene de 
turism, i..tji;r. București,' conijtetele. sinpițațelor din. intre-:. g- 
prinderi șT IhStitUțil, SȘ

I

868.077 lei, din care 59.34

EXCEPȚIONALE LOTO 
variante'25% a 29.523 Jel;

I • • - *
‘ ajjeasva . nu. uiiiiiep-r-."Dna va se eieuiueaza 

TRAGEREA „MULTIPLA PRONO- un total de 48 d 
EXPRES de duminică, .22; iunie. tele care participi 

date;^clasate .p.e'!j6 .gerile au valoare: 
iau'.in autoturisme rianta.

lunie.se


Divizia A, TOȚI PENTRU HAGI! POLI" N-A AJUNS LA LINIA DE SOSIRE
ultima etapă

IIA MEDIANA
caracterizată,

a-

SPORTUL STUDENȚESC 
F. C. OLT

7 (3)
5 (2)

ă ce l-a driblat pe portarul Vodă 
. 2—0). Foto : Iorgu BĂNICĂ

din urmă tot la GOANȚA 
care, aflat în careul mic, I-a 
driblat și pe portarul Vodă, 
înscriind fără dificultate : 2—0.

Din restul partidei, cursivă 
și alertă în pofida căldurii ca
niculare, mai menționăm ma
rea ratare a lui Albu (singur 
în 6 m a trimis mingea în 
bară, în min. 20) și frumoasa 
consecuție din min. 82, cînd 
Muntean a șutat puternic, por
tarul Mânu respingînd cu difi
cultate, dar reușind să lanseze 
un contraatac 
Manea, care, 
senzațional,

feroviar prin 
după un sprint 
a șutat în Vodă.
Paul SLĂVESCU

Un meci pentru un golgeter ! 
Așa poate fi 
foarte pe scurt, partida 
ceasta, disputată In ^Regie".
Pentru că, într-adevăr, Sportul 
Studențesc a jucat efectiv nu
mai pentru atacantul ei Hagi, 
care — intr-un duel de la 
distanță cu stelistul Pițurcă — 
a reușit pînă la urmă să de
vină golgeterul campionatului 
Diviziei A. Echipa a jucat pen
tru Hagi, Hagi a jucat pentru 
el, reușind pe durata celor 
90 de minute să înscrie de 
șase ori și ar mai fi putut 
marca, dar — ajuns singur în 
fața buturilor adverse — s-a 
opus de cîteva ori inspirat tî- 
nărul portar Cîmpeanu, intrat 
în locul titularului Ciureâ. Iată 
tot pe scurt și o trecere în re
vistă a celor 12 
record pentru 
Divizia A.

Scorul a fost 
SANDU (cu un 
EFTIMIE a egalat dintr-o lo
vitură de la II m, dar imediat 
HAGI a adus echipa sa in a- 
vantaj, reușind două șuturi 
care I-au surprins total nepre
gătit pe Ciureâ. 3—2 la pauză, 
al doilea gol al oaspeților fiind 
înscris de GEORGESCU, 
urma unei acțiuni rapide.

După 
secunde, 
dribling 
adverși, 
apoi tot 
transformat lovitura de pe
deapsă, după care au marcat 
și oaspeții prin M. POPESCU

goluri, probabil 
un meci de

deschis de M. 
șut de la 25 m),

in

pauză, chiar în primele 
HAGI a trecut prin 

printre apărătorii 
a ridicat scorul la 4—2, 
el, faultat în careu, a 

lovitura de

CORVINUL 
DINAMO

TIMIȘOARA 18 (prin telefon). 
Lovitură de teatru, aici, pe malul 
Begâi, unde „Poli" retrogradează 
în ceasul al 12-lea, deși o remiză 
li era suficientă pentru a râmî- 
ne pe prima scenă. Plteștenli, 
fără emoții la vreun pol al cla
samentului, s-au „bătut" pentru 
că nu mai aveau nimic de pier
dut și au cîștigat, semnînd ma
rea „bombă" a finalului de cam- 
_ ’ ‘ ‘ ___ L" ____1 - des
chidă scorul la primă lor acțiu
ne ofensivă, în min. 13, cînd Bă- 
nuță, nemareat, a urcat lejer pe 
stînga, a centrat, Ionuț a scos 
inițial de pe linia porții, pentru 
ca apoi JURCA, cu un șut de Ia 
marginea careului, să Înscrie, re- 

Iorgulescu, Cazan, Mun- levînd asistenței că în poarta ti
mișorenilor se afla un jucător 
(Popa) yenit din Divizia C, de la 
Petrolul Berea, și aflat la ai trei
lea meci al său în Divizia AI Io- 
nuț va rata egalarea în min. 14, 
dar timișorenii încă speră : în 
min. 27 Sabou este faultat la 22 m 
și ROTARIU execută excelent lo
vitura liberă trlmițind balonul la 
vinclu, în stînga lui Cristian. în 
min. 34 Oancea șl Ionuț sînt la 
un pas de gol, pentru ca, în min. 
40, D. Zamfir să se afle și el a- 
proape de a marca.

„Poli" începe liniștită repriza 
secundă, fapt de care profită e- 
chipa argeșeană : în min. 56 JUR
CA mai înscrie o dată, din mar
ginea careului mare, cu un șut 
pe care nouă portari din zece l-ar 
fi apărat. Numai Popa nu a reu
șit ! în min. 61, același portar se 
dovedește. .. poet șl doar „bara" 
îl salvează. Dar barele îl vor 
salva și pe Cristian în min. 63 
(cînd a șutat Oancea) și, drama
tic, în min. 87 (cînd a șutat Giu-

Stadion Sportul Studențesc ; 
teren foarte bun; timp călduros; 
spectatori 
22—17 
7—3.
(min.
52 —
pectiv EFTIMIE (min. 14 — 
penalty), GEORGESCU (min. 
M. POPESCU (min. 62 — din 
nalty) și DESPA (min., .65 șl

SPORTUL STUDENȚESC: Spe- 
riatu (min. 72 ZarioȘu) — M. 
Mttiail, 
teanu n — Terheș (min. 46 M. 
POPA), Cristea, Bozeșan I, Coraș 
— M. SANDU. HAGI.

F. C. OLT: Ciureâ (min. 30 
CÎMPEANU) — Laurențiu, Mihali, 
Minea, M. Zamfir — M. POPES
CU, Sorohan (min. 62 Despa), 
EFTIMIE — Crișan, Leță, Geor
gescu. ■ V

A arbitrat foarte bine Gh. Con
stantin (Rm. VÎIcea); la linie: 
V Titorov (Drobeta Tr. Seve
rin)

La

(pe 
Au
3),

— circa 6 000. Șuturi : 
poartă: 14—8). Cornere: 
marcat: M. SANDU’

HAGI (min. 16, 28, 46, :,, AU „pompa- a nnaiuiui acdin penalty, 70 și 89), reș- pionat. Argeșenii aveau să

la 
Titorov (Drobeta Tr. 

șl D. Ciolan (Pitești), 
speranțe: 3—2 (1-—1).

„POLI" TIMISOARA 
F. C. ARGEȘ

’ (1)
2 (1)

din 
32), 
pe- 
75).

Stadion „1 Mai"; i 
bun; timp călduros; j 
circa 12 000. Șuturi: __ _ 
poartă12—4). Cornere: 14—2. 
marcat: ROTARIU (min. 27). res
pectiv JURCA (min. 13 și 56).

politehnica: popa — An
drea?, ȘUNDA, Ionuț, PASCU — 
Vlătănescu, Sabou (min. 80 Mu- 
reșan), Neagu (min. 61 Giuchici), 
ROTARIU — Oancea, Bolba.

F. C. ARGEȘ: CRISTIAN — 
VoiCU (min. 77 Toma), STANCU, 
Ștefan, EDUARD — Badea (min. 
89 Tănase), SIMION, BANUȚA — 
D. Zamfir, Ignat, JURCA.

A arbitrat foarte bine G. io- 
nescu; la linie: L. Ciucu și N. 
Voinea (toți din București).

Cartonașe galbene: BADEA, 
ANDREAȘ, ROTARIU, CRISTIAN, 
GIUCHICI.

La speranțe: 2—1 (0—0).

teren foarte 
spectatori — 
: 28—3 (pe

Au

penalty). Au urmat, pină(din ______________ _____ __
în final, alte patru goluri, două 
înscrise de același HAGI și 
două realizate de noul intrat pe 
teren DESPA ; goluri realizate 
In condițiile deosebite ale a- 
cestui meci în care apărările au 
fost deseori foarte ușor depă
șite. Oricum, însă, Hagl și-a 
văzut visul împlinit, cîștigînd 
disputa celor mai productivi 
atacanți, depășindu-i pe 
Pițurcă și Bîcu.

chici). După o dominare sterilă 
a gazdelor, consemnăm contra
atacul lui D. Zamfir din min. 76, 
salvat în ultimul moment de Șun- 
da. Și așa, deși a dominat par
tida, „Poli“ părăsește prima di
vizie după un joc modest, în care 
i-a lipsit, în primul rlnd, un por
tar în stare să se opună cit de cît 
șuturilor piteștene. Cit despre 
oaspeți, un cuvînt de laudă pen
tru sportivitatea cu care au ju
cat pînă în ultimul minut. A- 
cest „ultim minut“ al campiona
tului s-a încheiat cu o surpriză de 
proporții.

Mircea M. IONESCU

DE 9 ORI IN PLASA, DE 3 ORI IN BARA I
Laurențiu DUMITRESCU

UNIV. CRAIOVA 
STEAUA

5 (3)
4 (2)

REPRIZA A DOUA, REPRIZA GOLURILOR
2 (0)
1 (OJ

Stadion Corvinul; teren exce
lent; timp înnorat; spectatori — 
circa 12 000. Șuturi: 11—11 țpe 
poartă: 6—3). Cornere: 6—6. Au 
marcat: COJOCARU (min. 48), 
GABOR (min. 73), respectiv VAI- 
DEAN (min. 68).

CORVINUL : ioniță — NICȘA, 
Dubtacluc, MĂRGINEAN, TiEno- 
veanu — Mateuț, Petcu, KLEIN 
— Gabor (imn.. 83 strofa), Cojo
caru (min. 68 BOZGA),, Văetuș.

DINAMO: Moraru — Zare, Al. 
Nicolae, Movilă, VARGA (min. 66 
Stănescu) — REDNIC, DRAGNEA, 
Orac, Andone — Damaschin- I, 
Suciu (min. 64 Văidean).

A arbitrat bine M. salonnr 
(Cluj-Napooa); la linie: I. Tăr- 
:an (Tg. Mureș) și D.' Pura 
(Dej). .................

Cartonașe galbene: GABOR..
La speranțe: 3—1 (0—î).

HUNEDOARA, 18 (prin 
telefon). Meciul a debutat cu 
fulgerătoare acțiuni ale gazde
lor la poarta Iul Moraru, cea 
din min. 2, „cap“ al lui Petcu, 
fiind cea mai periculoasă. A- 
tunci, mingea s-a dus milime
tric peste transversală. A urmat, 
in min. 7 și 8, replica dina- 
movișților, cînd Suciu a ratat 
șutul de la „deschiderea" lui 
Andone, iar Ioniță a scos de 
Ia vihclu „bomba" lui Dragnea, 
la o fază excelent creată de 
Damaschin I. Apare, în min. 9, 
un alt moment greu la poarta 
dinamovistă, rezolvat cu ' brio 
de Moraru, în corner, .ia o lovi
tură de cap a lui Cojocaru. 
Jocul este plăcut, echilibrat, 
măi puțin momentele de nervo
zitate ale hunedorenilor, „supă- 
rați" pentru nereușitele lor din 
atac. Arbitrul este obligat să

Stadion Central; teren foarte 
bun; timp canicular; spectatori
— circa 35 090. Șuturi: 23—18 (pe
poartă: 11—10). Cornere: 5—4.
Au marcat: BÎCU (min. 16 șl 58
— din 11 m) CtRȚU (min. 23), O.
POPESCU —— ---------
(min. 
(min.
două 
(min.

UNIVERSITATEA: Lung — Ad. 
Popescu. SANDOI, Cioroianu, M. 
Stănescu — GH. POPESCU, Badea 
(min. 66 M Anton), IRIMESCU, 
BÎCU — O. Popescu (min. 37 Mă- 
năilă), Cirțu.

STEAUA: stîngaciu — D. Pe
trescu. V. Petcu, STANCIU, 
Weissenbacher — BĂLAN, C. 
Gheorghe, MAJARU, Bărbulescu

fragmenteze jocul și să dea 
chiar un cartonaș galben lui 
Gabor pentru repetata sa încer
care de a-1 faulta pe Dragnea. 
Dinamo se apără exact, Închide 
bine culoarele, realizează cîteva 
bune contraatacuri, dar finali
zarea lasă de dorit, ca și la 
Corvinul, meru precipitată și 
neinspirată.

Imediat după reluare (min. 
48), Klein realizează o șarjă 
spectaculoasă, finalizată exce- 
lent de COJOCARU cu un șut .. wlcuiew 
puternic din careu, sub „tranșT , (min. 74 M. Alexandru) — PlțuT-

• Radu n.
A arbitrat bine R. Petrescu 

(Brașov); la linie: A3. Mustățea 
(Pitești) si V. Onu: (Predeal).

Cartonase roșii: CtRTU (min. 
•1).

La speranțe: 2—1 (1^-1). r

versălă*, fără speranțe pentru că,.* - a a ___ _S_ _

A 4-*-TtNri zxrx F C.M. BRAȘOVA GAZDELOR F c. bihor
5 (3) 

0
Stadion Municipal; teren foarte 

bun; timp frumos; spectatori —
v.—tă: 6—2). Cornere: 2—5. Au mar

cat: CRAMER (min.- 4), CADAR

■ilor localnicilor. *1332. în min. - . —, ----------
13. Mărgărit, de pe aripa stingă, c*rca 8 000■ Sjrtnri,: 16—J (pe poar- 
t centrat si BARBU, din voleu,aniont i Ceste. LâJKA-M^SH. (mill.* fi, OAIXARL reluat balonul in nlasă, ma- (min. 12), bakbtj (mim 43 și «9), 
ori nd avantajul la 3 zoluri. MOLDOVAN (min. 92).
In repriza secundă aspectul f.cjw. brașov: Poig-ar —- Bă- 

ocului s-a. schimbat. F.C. Bihor ■ ■ lan. ■ Nagiil (min. 87 C3ta»peaai), 
l renunțat la ioeul defensiv moldo VAN, Mandoca — ȘER-
i s-a anroniat mai des de BĂNICĂ, ȘT. VASTLE, Mărgărit
>oarta lui Polgar. însă Grosu. ~ Ca<5?r’ BAR-
n min. 65 și 66. a ratat din 
lozitii favorabile. In schimb, 
rasovenii au sancționat cu 
romptitudine erorile apărâto- 
ilor adverși. Astfel. In min.
9. în urma executării unfei 
ivituri libere indirecte de Ia 
8 m. Cîmpean I-a servit pe 
1ARBU si acesta, văzîndu-l pe 
aîasz ieșit din poartă, a lobat 
aîonuî ‘ *
lin. 82 apărarea 
2dat din 
irea unei 
asilc. de
trimis

OLDOVAN a făcut
că" la semiînăltime si „ghiu-

Moraru : 1—0. Dinamo revine în 
atac, forțează egalarea. pe care 
o realizează în min. 68 : acțiune 
pe stînga VAlDEAN, șut de la 
14 m, cu efect, păcălindu-l pe 
Ioniță : 1—1. Meciul se joacă 
deschis, pe „contre". A venit 
însă, min. 73, șl Ia centrarea lui 
Bozga (abia intrat in teren), 
GABOR înscrie nestingherit... 
2-țl. Dinaino forțează egalarea, 
are momente de dominare, nu 
tnșă limpezimea șl forța reali
zării unui rezultat de egalitate 
sugerat de datele din., caseta 
tehnică.

Stelian TRANDAFIRESCU

I

66), 
20, 
din 

90).

(mim. 28), BADEA 
respectiv PIȚURCĂ 

41 șl 79 — ultimele
11 m), RADU n

CRAIOVA, 18 (prin telefon). 
Ambele echipe au prezentat 
formații cu' jucători foarte 
tineri. Cu toate acestea, partida 
■ fost extrem de plăcută, fa
zele âltemind la ambele porți, 
multe dintre ele terminîndu-se 
eu goluri frumoase, spre satis
facția celor 35 000 de spectatori. 
O sinteză a partidei : nouă go-

Iuri (victorie la limită a forma
ției craiovene), trei șuturi în 
bară (Irimescu — min. 16, Ma- 
jaru — min. 19 și din nou 
Irimescu — min. 85). Apoi ze
cile de ratări la ambele porți și 
mai ales lupta de la distanță, 
dintre Pițurcă și Hagi, pentru 
titlul de golgeter. Scorul a fost 
deschis de craioveni în min. 16, 
mingea revenită din bară Ia 
șutul lui Irimescu fiind reluată 
în plasă de BÎCU. în min. 20 
egalitatea a fost restabilită de 
PIȚURCĂ cu un șut plasat; la 
capătul unei pătrunderi fron
tale. în min. 23 o excelentă 
centrare a lui Bicu a fost fruc
tificată cu o frumoasă lovitură 
de cap de CÎRȚU. Desprinde
rea craiovenilor s-a produs în 
min. 28 cînd 'O. POPESCU a 
înscris din apropiere. In min. 
41 Radu II a fost faultat în 
careu și PIȚURCĂ. a transfor
mat , penaltyul, reducînd din 
handicap.

După pauză același aspect,al 
jocului. înscrie mai întii BICU, 
din penalty, în min. 58, apoi 
BADEÂ, în min. 66, de la mar
ginea careului, pentru ea în 
finalul partidei echipa campioa
nă să puncteze prin PIȚURCĂ, 
în min. 79, din penalty, în urma ' 
unui fault comis asupra lui 
Weissenbacher ; in min. 90 
RADU ÎI stabilește scorul final.

Gheorghe NERȚEA

NOTĂ MAXIMĂ PENTRU ANGAJAMENT

peste el si 4—0. în 
orădeană a 

nou. După execu- 
lovituri de colt. St. 
pe partea dreaptă, 

mingea oe stînga.
,o foar-

BU, CRAMER.
F. C. BIHOR: Balazs — Diariu, 

Bueleo, Brukenthal, Kiss — TA- 
MAȘ, Cigan, Brumară, Grosu — 
Georgescu (min. 76 Harșani), 
Lazăr (mta. 46 Re).

A arbitrat foarte bine Cr. Teo- 
dorescu (Buzău), la Bnle: P. Ba
laș (București) și I. VeOea (Cra
iova).

Cartonașe galbene: BRUMARU, 
BRUKENTHAL.

La speranțe: 3—4 (2—0).

leaua* s-a oprit în plasă : S—0. 
Victorie lejeră, scorul reCectînd 
diferența 
echipe.

dintre cele două
Pompiliu VINT1LÂ

BUZĂU, 18 (prin telefon). O : 
partidă de mare Încercare, ex- ’ 
plicabllă prin miza pe care 
o ‘ prezenta la începutul ei. 
Două maniere diferite de 

. abordare a partidei la lovitura 
de începere : gazdele au
forțat prin atacuri poziționale 
prelungite deschiderea sco
rului, în vreme ce bucu- 
reștenii s-au grupat foarte a- 
tent in apărare, declanșind 
contraatacuri. , S-a luptat cu 
multă energie, dar fazele de 
poartă au lipsit în general. 
Din prima repriză

■ lovitura in bară a 
lanschi (min. 26),

vom nota 
lui Șumn- 
urmată de

ATACURI SUSȚINUTE, SPECTACULOASE
gazde- S. C. BACĂU 

CHIMIA RM. VILCEA
Stadion „23 August”; 

foarte bun; timp călduros: spec
tatori — circa 8 000; Șuturi: 23—8 
(pe poartă: 11—3). Cornere: 7—3. 
Au marcat: VISCREANU (min. 
37), C. SOLOMON (Blin. 46 și 54).

BACĂU: Arvinte (min. 89 
— ANDRIEȘ; BOrcea, 
Elisei — Burieanu, C.

BACĂU, 18 (prin telefon). — 
Ima acțiune mai periculoasă se 
i produce abia în mim 12, clnd 
-vinte va fi nevoit să pion- _  __  __ _
je la picioarele lui Vedgeanu, centrează cu 
truns In careu, fir continuare, "
să, jocul va deveni din ce in

mai 
.torltă 
inilor, 
sținut 
in. 25. _ ,_ _____
I C. Solomon, V. Preda va res- 
nge mingea; prin reflex, eu J>1- 
irul, de pe linia porții. Peste 
:e trei minute, ‘ ‘ ‘
ultează. în careu . pe Șoiman, 
r Andrieș ratează • penaltytil. 
mițînd balonul în bară. Scorul 

fi deschis în mln. 37 : een- 
:ază A vădanei spre' Eifsei, «<?CS- 

pasează înapoi spre VTS- 
IEANU, care Înscrie prlntr-un 
rmos șut, aproape de vtnclu. 
îeprizasecundă' debutează eu

un nou atac in forță al i. 
lor care reușesc să-și' mărească 
avantajul : Avădahel H deschide 
tn adinclme pe Șoiman, acesta 

" " J precizie la C. SO
LOMON șl căpitanul echipei lo
cale reia in plasă. Oaspeții, care 
vor replică și el ceva’ riial insis
tent, In atac, după pauză, își 
creează o bună ocazie în min. 50, 
insă Verigeanu — la capătul u- 
nei impetuoase curse pînă în ca
reul băcăuanilor — va șuta slab, 
fără probleme pentru tînărul Ar- 

____ vlnte. în schimb, patru minute 
' Cațabăgeac 11- mal tlrziu: gazdele vor rotunji-sco- 

------1 . pe Șoiman, nil la 3t-0, după un prelungit a- 
ratează penaltytil. tac, ta cursul cârâia mal tatii 

Șoiman a șutat în bară, apoi 
C. SOLOMON a reluat mingea ta 
plăsă. La eealaltă poartă, Arvln- 
te se va remarca ta nttfl. 55, -Tes" 
ptagînd ta corner o spectaculoa
să „foarfecă- a Iul Ancuța.

Constantin F1RÂNESCU

animat și mai 'atractiv; 
— cu precădere — băcă- 
care vor ataca pe ctt de 
pe atît de spectaculos. In 
îa o lovitură Cu capul ă

(1)3
0
teren

s. c.
Floria) 
Arieni,_ ___ . .. _ „
SOLOMON. Adoif (min. 61 Tis- 
mănaru)' — Șbinlan, AVADANEI; 
VISCREANU.

CHIMIA: V. Preda — Lazăr, 
CIREAȘĂ, M. Preda, Clncă — Bl- 
ca (min. 46 Voleu),\ Vergii, Iovan 
— țVerigeâniî (min. 53 Ghiță), AN- _ 
CUȚA, Cârabageac.

A arbitrat foarte bine Dan Pe
trescu ; la linie: T. Badea șȚ V. 
Alexandru (toți din București).

La speranțe: 3—6 (1—0)- ,

periculoasa lovitură liberă 
executată de Augustin (min. 
27). Momentul cei mai prielnic 
pentru gazde de a 
nd l-am Înregistrat în min. 34, 
rind o pasă a lui__ 2_
gescu l-a pus în bună poziție 
pe Ghizdeanu, lovitura de 
a acestuia a fost parată 
intervenția de ultim 
ment a lui Nițu.

După pauză, partida a 
tigat in viteză și spectaculo
zitate. în min. 46 și 59, apăra
rea Victoriei reușește să de
joace acțiunile inițiate de 
Mircea și Tică. Oaspeții au 
răspuns prin cursele insistente 
ale lui Cățoi (min. 47), Tirchi- 
neci (min. 51), care au obligat 
pe apărătorii buzoieni să a- 
corde cornere. Ultimele două 
acțiuni la Înregistrăm, de 
asemenea, de ambele părți : 
min. 71 — cursă Tirchineci,
pasă la Augustin și Lazăr res
pinge mingea expediată de

deschide sco-
I. Dudu Geor-

cap 
de 

mo-

cis-

GLORIA BUZĂU 0
VICTORIA 0

Stadion Gloria; teren bun: limp 
călduros; spectatori — circa 20 000. 
Șuturi: 9—6 (pe poartă: 5—3)< 
Cornere: 6—4.

GLORIA: Lazăr — Comăneseu, 
MIRCEA, Tică, Tulpan — Șumu- 
lanschi (min. 62 STAN), Ghizdeanu, - - - —
DUDU 
Stoica),

VICTORIA: NIȚU — Vlad, Mi- 
rea, X. MARIN (imln. 55 TIRCHI
NECI), Săndoi — Ursu, CAȚOL 
P. Petre — Nica (min. 73 Lala), 
Augustin Iordăche.

A arbitrat foarte bine I. Cră- 
elunescu (Rm. Vîlcea); la linie: 
C. Corocan (Reșița) și C. Popa 
(Iași).

Cartonașe galbene: NIȚU, MI
RE A, STOICA, LALA, CĂȚOI. 
AUGUSTIN.

La speranțe: 1—0 (1—0).

BALAUR. CRAMER — 
GEORGESCU (min. 70 
Profir.

vlrful de atac bucureștean ; 
min. 75 — Stan reia balonul
prin foarfecă și Nițu de
viază in extremis în corner, 
Astfel meciul se încheie cu un 
just rezultat de egalitate.

Eftimie IONESCU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •ȘTIRI
• ÎN ETAPA DE DUMINICA 

A DIVIZIEI B partl’da Jiul — 
Unirea Alba lulla a fost amîna- 
tă deoarece echipa din Petro
șani joacă In semifinalele „Cu
pei României*'. Meciul urmează' 
a se juca ulterior. Restul tatll- 
nirilor se vor" disputa, conform 
programului, de lâ oră 11.

a MECIUL DE BARAJ pentru 
desemnarea campioanei Capitalei 
a programat prima manșă: C.FJI. 
B.T.A. București — IA.B. Pante»

Iimon (Sectorul Agricol ' Ilfov) 
0—0. A doua partidă se va dis
puta vineri, de lâ ora 18, pe 
stadionul Progresul. (Ștefan Ni- 
colae-coresn.). ' c
• DUMINICA, SEMIFINALELE 

„CUPEI ROMÂNIEI". Cele ;' două 
semifinale' ale '„Clipei României", 
se vot desfășura duminică 'dlipă 
următorul program: Jiul — Stea
ua, pe stadionul Steaua, și Victo
ria -r- Dinamo, pe stadionul .23 
August".



TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

CU MEMBIIII BIROULUI
DE PARTID AL CAPITALEI

(Urmare din pag. 1)

tice, de materii prime și mate
riale, creșterea productivității 
muncii și a calității produselor, 
realizarea unei eficiențe econo
mice superioare in toate dome
niile de activitate. In acest sens, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
accentuat că principalul criteriu 
de apreciere a activității de 
partid este — și trebuie să fie 
— rezultatele concrete obținute 
de fiecare colectiv, de fiecare 
om al muncii in îndeplinirea 
planului, a sarcinilor privind 
dezvoltarea economico-socială a 
țării.

. Referindu-se la activitatea 
din Sectorul agricol Ilfov, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
indicat să se ia măsuri opera
tive pentru stringerea in cel 
mai scurt timp și fără pierderi 
a recoltei, precum și pentru 
executarea în cele mai bune 
condițiuni a tuturor lucrărilor 
de care depinde obținerea unor 
producții agricole sporite, atit 
in cultura vegetală, îndeosebi in 
legumicultura, cit șl în 
zootehnie.

In cadrul ședinței, secretarul 
general al partidului, referîn- 
du-se la problemele privind 
sistematizarea, dezvoltarea edi
litară și buna gospodărire a 
municipiului, a cerut Comitetu
lui municipal de partid, Consi
liului popular municiplal, comi
tetelor de partid și consiliilor 
populare ale sectoarelor să ia 
măsuri ferme pentru ca aceste 
importante activități să se des
fășoare in cele mai bune con
dițiuni, astfel incit Bucureștiul 
să devină un model de organi
zare gospodărească și edilitară, 
o capitală modernă din toate

PERFORMANȚE VALOROASE 
LA DINAMOVIADA DE TIR
Numărul mare de campioni 

olimpici și mondiali, condițiile 
excelente de organizare asigu
rate de clubul din șos. Ștefan 
cel Mare au condus, si în ziua 
a doua a Dinamoviadei de tir, 
la realizarea unor rezultate ri
dicate. Astfel, sovieticul Petik- 
jin s-a impus în proba de 
pușcă liberă 3 poziții cu 1173 
de puncte, performanță compe
titivă în orice mare întrecere 
internațională. El a fost ur
mat de cehoslovacul Petr 
Kurka, un alt ținta? consa
crat, cu 1170 p, dar o perfor
manță promițătoare a fost re
alizată de tînărul (24 de ani) 
pușcaș român I. Necșulescu, cu 
un total de 1167 p, cu care s-a 
clasat pe locul 4, la egalitate 
cu locul 3, cunoscutul trăgător 
sovietic I._ Mitrofanov. De alt
fel, nu mai puțin decît 10 tră
gători au realizat cifre de peste

TURNEU DE ȘAH |H POLONIA
VARȘOVIA, 18 (Agerpres). — 

în turneul internațional feminin 
de șah de la Piotrkov Tribunals
ki, în fruntea clasamentului se 
află Liu Șilan și Iang Ianfin 
(ambele R.P. Chineză) cu cîte 
4,5 puncte, urmate de polonezele 
Szmacinska și Wiese cu cîte 3,5 
puncte. în runda a 6-a, Liu Și- 
Ian a remizat cu Lechner, Șikova 
a pierdut la Ianfin, Szmacinska 
a cîștigat la Swekzik.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Concurs Ia Bar

celona : 10 000 m : Fernando Ma- 
mede (Portugalia) 27:47,84; 100 m 
F: Ellen Vader (Olanda) 11,17; 
200 m F: Vader 22,96 • La Ebers- 
stadt (R.F.G.), înălțime : Milton 
Ottey (Canada) 2,30 m, Jim Ho
ward (S.u.A.) 2,30 m, Geoff Par
son (M. Brit.) 2,27 m.

AUTOMOBILISM • Cursa des
fășurată pe circuitul de la Zelt- 
weg (Austria) a revenit fostului 
campion mondial de motoclclism, 
venezueleanul Johnny Cecotto, la 
volanul unei mașini „Volvo". Pe 
Jocul secund s-a clasat suedezul 
Olav Granberg („volvo").

CĂLĂRIE • Paul Schockemohile 
și Reiner Klimke au devenit pen
tru a clncea, respectiv a opta 

punctele de vedere. In acest 
context, s-a cerut să se revadă 
și să se perfecționeze în conti
nuare programele de dezvoltare 
a serviciilor pentru populație, 
atit in Capitală, cit și in locali
tățile Sectorului agricol Ilfov.

Subliniind că în acest cincinal 
Capitala patriei noastre va cu
noaște o dezvoltare intensivă, 
calitativă, realmente nouă din 
toate punctele de vedere, 
secretarul general al nartidului 
si-a exprimat convingerea că 
puternica organizație de partid 
a municipiului, comuniștii, toți 
oamenii muncii, trăgînd conclu
ziile ce se impun din activi
tatea desfășurată Dină acum, 
vor acționa cu înaltă răspun
dere, cu spirit revoluționar 
pentru îndeplinirea tuturor 
sarcinilor ce le revin, pentru 
sporirea contribuției Capitalei 
la dezvoltarea generală eco
nomico-socială a tării, la înfăp
tuirea Programului partidului 
de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
șl înaintare a României spre 
comunism.

In numele Biroului Comitetu
lui municipal de partid, primul 
secretar al Comitetului de 
partid al Capitalei a exprimat 
tovarășului Nicolae 
calde mulțumiri si 
recunoștință pentru 
si orientările date 
prilej si a asigurat ne 
general al partidului 
nizatia municipală 
Consiliul popular 
comuniștii, toți oamenii muncii 
din Capitală vor face totul 
pentru transpunerea lor în via
ță, pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce le revin 
din planul pe acest an și pe în
tregul cincinal.

Ceaușescu 
deosebita 

indicațiile 
cu acest 

secretarul 
că orga- 

de partid, 
municipal,

370 p, la poziția în picioare.
Alte rezultate : pistol 10 m, 

feminin : 1. Olga Zameatkina 
(Dinamo U.R.S.S.) 377 p, 2. E- 
lena Ene (Dinamo București) 
375 p, 3. Ana Butu-Ciobanu 
(Dinamo București) 375 p ; e- 
chipe : 1. Dinamo U.R.S.S. 1123 
p, 2. Dinamo București 1118 p, 
3. Gwardia 1109 p; pistol sport: 
1. Marina Kutiankina (Dinamo 
U.R.S.S.) 586 p, 2. Maria Ma- 
covei (Dinamo București) 578 p, 
3. Olga Zameatkina (Dinamo 
U.R.S.S.) 576 ; echipe : 1. Di
namo U.R.S.S. 1723 p, 2. Dina
mo București 1706 p, 3. Levski 
Spartak Sofia 1698 p.

întrecerile se încheie, tot la 
poligonul Dinamo, astăzi.

TURUL CICLIST
AL IUGOSLAVIEI

BELGRAD, 18 (Agerpres). — 
Cea de-a treia etapă a Turului 
ciclist al Iugoslaviei, disputată pe 
traseul Zablosk — Trebanicl 
(152 km), a revenit sportivului 
austriac Johan Traksler, crono
metrat în 3.53:43 (medie orară 
38,800 km). Pe locul 6, în același 
timp cu învingătorul, a sosit ci
clistul român Nicolae Aldulea.

In clasamentul general conduce 
rutierul iugoslav Jure Pavlici, 
urmat de coechipierul său Gll- 
var ia 1:07 șl italianul Plccin! 
la 1:11.

oară campioni ai R.F.G. la obsta
cole șl dresaj.

FOTBAL • Campionatul Mon
dial de juniori, preliminarii, zona 
africană, primul tur: la Lusa
ka : Zambia — Angola 1—1 •
Noile promovate în prima divizie 
a campionatului Italian sînt echi
pele Ascoll, Brescia șl Vicenza.

HANDBAL • Echipa feminină 
a R.P. Chineze a jucat la Osijek 
cu formația Iugoslaviei. Scor : 
33—31 (15—14) pentru gazde.

HOCHEI PE IARBA • La Tar- 
rasar: Spania — Pakistan 1—4 
(1-2).

ÎNOT • Campionatele R.D.G., 
Ia Berlin: femei: 100 m liber: 
Kristin Otto 55,21, Manuela Stel- 
lmach 55,32; 400 m mixt : Kathle-

I En țutul lui Matthăus, din lovitură liberă, portarul marocan plonjează, 
dar nu ajunge mingea care intră In plasă..,

Telefoto: AJ>. — AGERPRES

PE TURNANTA, FARA »» SQUADRA AZZURRA"
CIUDAD DE MEXICO, 18 

(prin telex). Marți la prînz, iu- 
bitorii fotbalului din marea 

§ metropolă se îndreptau spre 
§ Stadionul Olimpic pentru a trăi 

campioana
& <

așteptatul duel dintre 
_____ i lumii. Italia, și
campioana Europei, Franța, a- 
ducind critici la adresa formu
lei sistemului de desfășurare 
alcătuit de F.I.F.A. pentru a- 
cest Mundial ’86. Pini și Plati
ni, cel mai iubit dintre „ita
lieni", se ridicase net împotrivă, 
iar Bobby Robson o

%.,rnuerte iubito" (moarte
numise 

răpi-h; - ----------- ...-----
| dă n.a).

Dar, iată că, după 
f- Franța — Italia, discuțiile des- 

pre formula de desfășurare au 
0 căzut pe planul al doilea. Fac 
Js o paranteză, deoarece, chiar în 
g această clipă, e trecut de mie-

meciul

i
I

zul nopții de marți spre 
miercuri — la televiziune, pe 
fondul Marseillezei și a repe
tării pînă la saturație a fru
moaselor goluri ale lui Platini 
yi Stopyra, mereu tînărul ve
teran al cronicarilor de fotbal, 
Pedro Escartin, face o compa
rație intre fotbalul strălucitor 
al Italiei lui Rossi ’82 și fot
balul — citez — trist ji lent al

ESTE VREMEA

I
„SFERTURILOR1

I
In desfășurarea Campionatu

lui Mondial de fotbal, după 
Încheierea fazei a doua, a 
optimilor, va Interveni o pau
ză de două zile, uimind ca 
Întrecerile să fie reluate slm- 
bătă, cu meciurile din sfer
turile de finală.

Vor avea
partide:

loo următoarele

Iunie, Guadalaja- 
ora îl la Bucu-

slmbătă tl 
ra (ora 12; 
rești)

Brazilia — Franța

l
Monterrey (ora 16)

BJF. Germania — Mexic 

de
duminică 22 Iunie, Ciudad 

Mexico (ora 12)
Argentina — Anglia

Puebla, ora 16
Danemarca 
sau Spania — Belgia
semifinale, miercuri 25

2
$

în ..........
iunie, se vor întâlni: la Gua
dalajara (ora 12) învingătoa
rele din „sferturile* de la 
Guadalajara șl Monterrey, Iar 
la Ciudad de Mexico (ora 16). 
învingătoarele de Ia Ciudad 
de Mexico și Puebla.

en Nord 4:42,92; bărbați: 100 m 
bras: Ingo Grzywotz 1:04,98; 200 
m liber: Sven Lodziewski 1:48,77 
— record național.

RUGBY • In continuarea tur
neului pe care-1 întreprinde în 
Australia, echipa Franței a jucat 
la Canberra cu o selecționată a 
capitalei australiene. Partida s-a 
încheiat Ia. egalitate 18—18, după 
ce gazdele au condus cu 9—8 la 
pauză. La francezi a funcționat 
foarte, bine linia de treisferturl, 
care a realizat patru eseuri (Bi
anchi, Lafond, Cecillon, Modln) 
șl o transformare (Bianchi). Gaz
dele au înscris prin Girvan le- 
seu), Apps — dropgol, Moore o 
transformare la eseu și trei lo
vituri de pedeapsă.

sud-americanului, dinco- 
farmecul ei, sugerează 
dată că un stil emina- 

defensiv se poate corec- 
mare greutate, mai ales

„Squadrei ’86", la care, adăugăm 
noi, quartetul „medio campo", 
Bagni — Barest — Di Napoli 
și Conti (acesta din urmă um
bra celui din Spania), a fost 
surclasat de ceea ce se spune, 
aici, ci e cel mai bun „mijloc" 
din lume, adică Giresse — Fer
nandez — Platini — Țigana.

După această tristă infringe- 
re, ne revin în minte cuvintele 
fostului antrenor brazilian Sal- 
danha, care scrie zilnic la co
tidianul „Esto" „...Italia se apă
ră încă de pe vremea lui Iulius 
Cezar, cînd juca la Colisseum..." 
Ironia 
lo de 
încă o 
mente 
ta, cu 
cînd au rămas cu un singur 
virf, Altobelli, și acela neutra
lizat de jocul fără greșeală al 
lui Bossis. Intre timp, ziarele 
de seară au și început focul 
concentric asupra lui «Don 
Enzo»-, invocind absența regre
tabilă a lui Serena, Tardelli și, 
mai ales, Rossi, dar să ne o- 
prim aici, pentru că, de cînd 
e lumea, jucătorul de rezervă 
e mai bun decît cel care a fost 
pe teren, bineînțeles după o 
infringere !

Cam atit, deocamdată. Să nu 
ne angajăm prea mult, deoa
rece replica slabă a Italiei nu 
poate fi un reper solid pentru 
valoarea de moment a echipei 
lui Platini tn preajma meciului 
cu Brazilia, oarecum renăscută.

loan CHIRILA

FRANȚA
Meciul dintre Franța, campi

oana Europei, șl Italia, campioa
na lumii, desfășurat la Ciudad 
de Mexico, a fost așteptat cu 
mare interes nu numai de cel 
60 008 de spectatori prezențl pe 
Stadionul Olimpic, ci și de iubi
torii fotbalului de pe toate conti
nentele. Reprezentativa Franței a 
dstigat fără drept de apel, cu 
2—0 (1—0), după un joc tn care 
a fost net superioară, tn timp ce 
„squadra azzurra" a decepționat 
(fără o linie de atac eficientă, 
cu multe greșeli la mijlocul te
renului sl tn apărare). în aseme
nea condiții, francezii au domi
nat gratie unul joc mal bine or
ganizat tactic, lmpunlndu-se prin 
tehnica individuală etalată îndeo
sebi de Platini, Țigana. Stopyra 
si Glresse — comentează Agenția 
France Presse. Primul gol a fost 
marcat de Platini (min. 14). dupâ 
o frumoasă combinație intre

R.F. GERMANIA -
Partida K.F, Germania — Ma

roc s-a încheiat cu victoria la 
limită. 1—0 (0—0), a selecționatei 
vest-germane. Jocul, desfășurat 
pe o căldură excesivă (33 de 
grade la umbră), in fata a 10 000 
de spectatori, la Monterrey, nu 
s-a ridicat la Înălțimea așteptă
rilor. Vest-germanil au fost a- 
proape tot timpul la „timonă", 
dar n-au putut depăși decit o 
singură dată apărarea excelentă 
a marocanilor, in frunte cu 
portarul Zaki. Singurul gol a 
fost marcat abia in min. 88: 
Rummenigge a fost faultat la 30 
de metri de poarta adversă de

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Ieri, in cadrul optimilor de finală, la Ciudad de Mexico :
Anglia — Paraguay 3—0 (1-0). Au marcat: Linecker (min. 31 și 

77) și Beardsley (min. 56).
Rezultatul jocului Danemarca — Spania, început noaptea tirziu, 

nu ne-a parvenit.

„Am fost 
in toate

antrenorul 
in același

• Henn Michel, antrenorul 
echipei Franței, învingătoare 
asupra Italiei cu 2—0: „Doresc 
să-mi exprim marea satisfacție 
pentru calificarea în «sfertu
rile* acestei ediții a mondia
lelor și, de asemenea, bucuria 
mea imensă pentru faptul că 
am reușit să-i învingem pe 
campionii mondiali. Nu am 
mai reușit o victorie în fața 
Italiei, intr-un meci oficial, 
de 66 de ani
• Enzo Bearzot: 

inferiori francezilor 
compartimentele..,".
• Jose Faria,

Marocului: „Sint
timp dezamăgit și satisfăcut de 
acest meci. (0—1 cu R.F.G.» 
n.r.). Dezamăgit de eliminare, 
dar mulțumit de comportarea 
elevilor mei în fața unei for
mații atit de puternice."
• Franz Beckenbauer : „A 

fost o partidă extrem de di
ficilă pentru noi, dar ne aș
teptam la victorie. Marocul a 
demonstrat din nou că alcătu
iește o echipă puternică, a că
rei calificare în faza secundă 
a fost perfect justificată".
• Erwin Vanderbergh și 

Rene Vandereycken, în pre
zent accidentați, vor părăsi 
Mexicul, pentru a reveni la 
Bruxelles. Conducerea clubu
lui Anderlecht a cerut antre
norului Guy Thys să accepte 
întoarcerea lui Vandenbergh, 
pentru ca acesta să poată fi 
operat cît mai repede, de me
nise, la unul din genunchi. 
Gurile rele spun însă că în
toarcerea precipitată a aces
tuia s-ar datora unui viitor 
contract cu A.S. Monaco...

Cea de-a doua sosire acasă, 
a mijlocașului lui Anderlecht, 
s-ar produce tot din „motive 
medicale", după cum s-a a- 
nunțat oficial. Zvonurile spun 
că, încă din primul tur al 
C.M., Vandereycken ar fi a- 
vut multiple discuții cu antre
norul și cu coechipierii.
• Eliminarea echipei Uru- 

guayului nu a produs o sur
priză prea mare la Montevideo, 
înfrîngerea în fața eternului 
rival, Argentina, fiind conside
rată normală. Presa sportivă 
uruguayană recunoaște că e- 
chipa „celestă" a arătat ace
leași carențe pe plan tactic, 
cunoscute încă dinaintea tur
neului final. Iar atacul a ră
mas, ca de obicei, dator. 
Unii comentatori apreciază că 
adoptarea de către antrenorul 
Borras a unor sisteme de 
joc... europene a fost neinspi
rată, campionii sud-americani 
nereușind să se încadreze în 
aceste tactici socotite mult 
prea rigide.

ITALIA 2-0 (1-0)
Fernandez si Rocheteau. care au 
profitat de greșelile lui Ber- 
goml si Cabrini. în min. 31. Fer
nandez a șutat în bară. Dună 
pauză, italienii au forțat egala- 
rea dar n-au reușit-o. Apoi ini
țiativa a revenit din nou fran
cezilor. care au înscris prin Sto
pyra (mln. 5S), în urma unei ac
țiuni a lui Țigana (care l-a 
driblat pe Sclrea) si Rocheteau 
(care a trecut de Vierchowod). 
Arbitrul Esposito (Argentina) a 
condus echipele: FRANȚA: Bat» 
— Ayache. Bossis, Battiston. 
moros — Fernandez (min. 
Tusseau), Țigana, Glresse, 
tini (min. 88 Ferreri), - 
teau, Stopyra. ITALIA: 
Bergomî, Vierchowod.
Cabrini 
Dl Gennaro)

. A-
74

Pla- 
Roche- 

Gaili — 
Scirea, 

Bagni, Baresi (min. 46 
De Napoli, Conti

— Galderlsi (min. 58 Viali), Al
tobelli.

MAROC 1-0 (0-0)
către Oudani. Mathăus a execu
tat lovitura liberă avtnd tn fată 
un zid format doar din trei apă
rători, surprinzîndu-l pe Zaki, 
plasat in coltul opus al porții l 

Arbitrul Petrovicl (Iugosla
via) a condus echipele: R. F. 
GERMANIA: Schumacher — Ber
thold. FOrster, Eder. Briegel — 
Jakobs, Magath, Mathăus — Rum
menigge, VOller (min. 46 Lit- 
tbarskl), K. Allots. MAROC : 
Zaki — Khalifa, Oudani, BOuya- 
hlaoui. Lemriss — 
Bourdebala. Dolmy,
— Khalrl. Krlmau.

Iladdaout, 
Tlmmounl


