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Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

ȘEOINJA COMITETULUI POLITIC
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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut Ioc, vineri, 20 
iunie, ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

în prima parte a ședin- 
au fost supuse dezba- 
și aprobării Comitetului 

Politic Executiv o serie de 
documente privind dezvoltarea 
economico-socială a țării in ac
tualul cincinal și (perfecționarea 
in continuare a activității in 
acest domeniu. Comitetul 
Politic Executiv a subliniat im
portanța deosebită a acestor do
cumente, elaborate sub îndruma
rea permanentă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. și a dat — 
și cu acest prilej — o înaltă 
apreciere contribuției esențiale a 
secretarului general al partidului 
Ia stabilirea și fundamentarea 
planului și programelor de dez
voltare economico-socială a tă
rii, la mobilizarea șl stimularea 
tuturor energiilor sl forțelor 
creatoare ale națiunii în vede
rea îndeplinirii în condiții cît 
mai bune a prevederilor actua
lului cincinal, a ridicării patriei 
Pe noi trepte de progres și ci
vilizație, a transpunerii neabă
tute in viață a Programului de 
edificare a societății socialiste 
și comuniste pe pămintul Româ
niei.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat PROGRAMUL PRI
VIND ÎNFĂPTUIREA OBIEC
TIVELOR STABILITE DE CON
GRESUL AL XIII-LEA 
AI, PARTIDULUI COMUNIST 
ROMÂN PENTRU DEZVOLTA
REA INTENSIVA A ECONO
MIEI NAȚIONALE ÎN PE
RIOADA 1986—1990. S-a apre
ciat că programele de măsuri 
— pe ramuri, ministere, centra
le și întreprinderi — privind 
perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii, elaborate 
din inițiativa secretarului general 
al partidului, asigură accentua
rea laturilor calitative ale creș
terii economice, dezvoltarea in
tensivă a industriei, agricultu
rii, a tuturor ramurilor și sectoa
relor de activitate, pe baza ce
lor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii, mobilizarea mai pu
ternică a resurselor existente, 
sporirea continuă a eficienței, 
amplificarea participării' 
noastre la " ~ 
mondial.

Comitetul 
dezbătut, 
PROGRAMUL PRIVIND PER
FECȚIONAREA SISTEMULUI 
DE FINANȚARE ȘI CREDITA
RE A ACTIVITĂȚILOR ECO
NOMICE ȘI A NORMATI
VELOR .........
CIARE, A fost relevat 
tul că 
bilite se asigură întărirea 
dinii Si răspunderii în acest im
portant sector de activitate, gos
podărirea cu înaltă eficiență a 
tuturor resurselor materiale, de 
muncă și bănești, aplicarea cu 
bune rezultate a noului meca
nism cconomico-financiar și ob
ținerea, pe această bază, a unor

tării
circuitul economic

Politic Executiv a 
de asemenea,

ECONOMICO-FINAN- 
fap- 

prin măsurile sta- 
or-

DACI4D>I

economice superioare,rczultate economice superioare, 
creșterea rentabilității și a be
neficiilor 
sporirea 
productive la constituirea fon
durilor generale ale societății, 
cit și a mijloacelor necesare 
autofinanțării întregii activități.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat PROIECTUL PLANU
LUI NAȚIONAL UNIC DE 
DEZVOLTARE ECONOMICO- 
SOCIALĂ A REPUBLICII SO
CIALISTE ROMANIA IN CIN
CINALUL 1986—1990, apreciind 
că, prin prevederile și orientă
rile sale, proiectul de plan asi
gură, în spiritul orientărilor și 
hotăririlor Congresului al XIII- 
lea al partidului, o mai puter
nică mobilizare a resurselor 
materiale și umane ale țării, a 
posibilităților sporite de care 
dispune economia națională, 
prin trecerea cu hotărire la o 
dezvoltare economică intensivă. 
Ia creșterea eficienței in toate 
domeniile de activitate, la rea
lizarea unei calități noi, supe
rioare, a muncii și a vieții în
tregului popor.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat, totodată, PROIECTUL 
PLANULUI DE DEZVOLTARE 
A AGRICULTURII ȘI INDUS
TRIEI ALIMENTARE PE PE
RIOADA 1986—1990, care asi
gură înfăptuirea obiectivelor 
noij revoluții agrare, punerea 
deplină in valoare a tuturor 
rezervelor de creștere a pro
ducției vegetale si animale, în 
vederea satisfacerii in condiții 
cit mai bune a cerințelor de 
consum ale populației, a altor 
nevoi ale economiei naționale, 
ridicării neîntrerupte a bună
stării întregului popor.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat în unanimitate toate 
aceste documente și a hotărît 
ca acestea, cu îmbunătățirile 
propuse in cadrul ședinței, să 
fie supuse dezbateri. Plenarei 
Comitetului Central al Partidului 
și, apoi. Marii Adunări Na
ționale.
în continuare. Comitetul Politic 

Executiv a examinat RAPOR
TUL CU PRIVIRE LA 
APLICAREA PREVEDERILOR 
LEGII SISTEMATIZĂRII TE
RITORIULUI SI LOCALITĂȚI
LOR URBANE ȘI RURALE și 
a stabiiit măsuri pentru o mai 
bună organizare și sistemati
zare a tuturor' așezărilor, valo
rificarea integrală și cu eficien
tă maximă a suprafețelor con- 
struibile, atît Ia sate, cit și 
la orașe, in vederea eliminării 
oricăror forme de risipă de te
renuri agricole si a disponibi
lizării, pe această cale, a unor 
importante suprafețe ce vor fi 
folosite în scopul dezvoltării 
producției agricole.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a prezentat o 
INFORMARE ÎN LEGĂTURĂ 
CU LUCRĂRILE CONSFĂTUI
RII COMITETULUI POLITIC

care să ducă atît la 
contribuției unităților

(Continuare în pag. a 4-a)
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la Petroșani și București

SEMIFINALELE CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL
Deși e cald, o căldură chiar 

sufocantă (cum a fost miercuri, 
de pildă), fotbalul rămîne încă 
în prim-planul activității com- 
petiționale. Avem un final de 
sezon deosebit de dens. Dumi
nica trecută și miercuri s-au 
consumat ultimele două etape 
(șî ce etape au fost !) ale Di
viziei A. Peste campionat a 
căzut cortina, dar comentariile 
continuă.

Și, iată, doar la trei zile
JS distanță, iubitorii acestui sport 

iși vor îndrepta pașii spre sta-
dioanele Dinamo din Capitală 
Și spre cel din Petroșani. As
tăzi după-amiază CUPA ROMÂ
NIEI, populara competiție, care 
se desfășoară sub generosul

generis al DACIADEI, iși 
derulează penultimul act al e- 
dițiel 1985/86.

Așa cum au stabilit sorții, 
vor avea loc ineditele semifi
nale JIUL PETROȘANI — 
STEAUA BUCUREȘTI și VIC
TORIA BUCUREȘTI — DINA
MO BUCUREȘTI. Așadar, un 
succes notabil al fotbalului din 
Capitală, prezent cu trei for
mații din patru. Provincia va 
fi reprezentată de o echipă cu 
tradiții, echipa minerilor din 
Valea Jiului, ani și ani la rînd 
prezentă în primul eșalon fot
balistic, angajată chiar și a- 
cum în interesanta dispută (cu 
F.C. Maramureș) pentru reve
nirea în Divizia A.

După cum s-a mai anunțat, 
la cererea Iubitorilor de fotbal 
din Valea Jiului, 
vadă „pe viu** pe 
Cupei Compionilor 
F.R.F. a hotărît, 
ambelor cluburi, 
Jiul — Steaua să 
Petroșani, de la

dornici s-o 
deținătoarea 

Europeni, 
cu acordul 
ca partida 
aibă loc la 

ora 17,30. 
Nu ne indoim că, așa cum 
Steaua a fost primită la Timi
șoara, Brașov și Cluj-Napoca, 
și stadionul, frumosul și mo
dernul stadion din Petroșani se 
va umple pînă la refuz și că 
Steaua, împreună cu Jiul, vor

Constantin ALEXE

(Continuare tn pag. 2-3)
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Campionate internaționale ale țârii noastre

dispute de Înalt nivel, rezultate valoroase la tir
Ieri, in atmosfera i 

marilor competiții, 
ligonul bucureștean 
au început întrecerile 
natelor Internaționale 
ale României, concurs 
cadrul Cupei Mondiale, și ale 
Balcaniadei, Pe standurile 
de pjișcă, pistoale, trap și 
skeet au fost prezenți trăgători 
de renume reprezentînd 16 
țări, din trei continente : Al
bania, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Egipt, Elveția, Grecia, Franța, 
Italia, Iugoslavia, Kenya, 
Peru, Polonia, Turcia, Ungaria, 
Uniunea Sovietică și România.

specifică 
la po- 

Tunari 
Campio- 

de tir 
din

Programul primei zile a o- 
ferit cîteva puncte de real 
interes, mai cu seamă prin 
faptul că, fiind în joc cîștiga- 
rea unor locuri în cursa de 
calificare la Jocurile Olim
pice, toți trăgătorii prezenți 
au dorit să ajungă pe 
treapta Intîi a podiumului (sin
gura poziție care permite 
„selecția" olimpică I). prin 
intermediul unor rezultate 
cit mai ridicate. Astfel că 6 
trăgători de pistol.liber au 
realizat rezultate peste 560 
p, în concursul propriu-zis. 
premergător finalei, ceea ce

înseamnă, o primă reușită. 
Iar patru dintre finaliștii pro
bei de pușcă liberă 60 f.c., au 
adunat în ultima parte a între
cerii peste 100 de puncte (sis
temul ' 
introdus, 
pionatele 
ționale 
creditate 
maximă, __

In ambele 
prezentanții

de
in premieră.

măsurare zecimal, 
la Cam- 
interna- 
lovituri

noastre
permițînd

cu zecimi peste nota 
cea a decarului !). 

aceste probe, re- 
noștri s-au a-
Rndu TIMOFTE

Mîine, la Stadionul Olimpia din Capitală

PRIMA PROBA LA PENTATLON MODERN
Miine, la ora 9, la Stadionul 

Olimpia din Capitală se va da 
startul în noua ediție, a 26-a, 
a Campionatelor Internaționale 
de pentatlon modern ale Româ
niei, importantă competiție care 
reunește 
Canada, 
U.R.S.S. 
nia.

Avînd 
ța delegațiilor participante, în 
care figurează pentatloniști cu 
experiență și cu bune rezultate 
pe plan internațional — Ferenc 
Fath, Bela Sueveg, Peter Mi- 
holics, Laszlo Korom, Lawren
ce Keyte, Michael Csisztu ș.a. 
— se așteaptă confruntări a- 
tractive, de un bun nivel teh-

la start sportivi din 
Polonia, Ungaria, 

și, bineînțeles, Romă-

în vedere componen-

AMPLE Șl ATRACTIVE MANIFESTĂRI

ÎN MAREA ARENĂ A DACIADEI

nic și spectacular. Reprezen
tanții noștri s-au pregătit cu 
sîrguință pentru a avea o com
portare cit mai bună și, după 
cum ne spunea Dumitru Spîr- 
lea, unul dintre antrenorii lo
tului, „există toate premisele 
pentru obținerea unor rezultate 
de valoare, care să ofere repe
re mai clare in vederea apro
piatei ediții a mondialelor de 
seniori și juniori din august**. 
Țara noastră va fi reprezenta
tă de două echipe de seniori 
(Marian Gheorghe, Dragoș Pă- 
trui. Lucian Țintea — I ; Las
zlo Horga, Liviu Pavel, Otto 
Wermescher — II) și două de 
juniori (Corneliu Isac, Lauren- 
țiu Mosor, Sorin Faur — I ; 
Marian Stoide, Adrian Faur, 
țîrnest Herman — II). în com
ponența fiecărei existînd pen
tatloniști cu reale resurse și 
posibilități de afirmare.

Delegat tehnic al UIPMB la 
această competiție este Imre 
Nagy (Ungaria), secretar pen
tru pentatlon modern al foru-

(Continuare in pag a 4-a)

Marian Gheorghe va Încerca să 
aibă din nou o comportare cit 

mai bună
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lui internațional, care, vizitînd 
bazele pe care se vor desfășura 
întrecerile (Stadionul Olimpia

Emanuel FANTĂNEANU

(Continuări tn pap a 4-a)
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LA ALBA IULIA - FINALELE PE ȚARĂ ALE CROSULUI 

TINERETULUI
Municipiul Alba Iulia va fi, 

astăzi, locul de desfășurare a 
unei mult așteptate finale pe 
țară a Daciadei — cea de-a 
XlX-a ediție a Crosului Tine
retului. întrecerea este rezer
vată iubitorilor de alergări pe 
teren variat, proba atletică cea 
mai accesibilă și care este ne
lipsită din competițiile sporti
ve de masă inițiate și organi
zate în toate asociațiile sporti
ve din școli, întreprinderi și 
instituții, în special în cele din 
Municipiul București și din ju
dețele Brăila, Buzău, Cluj, Ti
miș, Alba și Maramureș. Este 
concluzia desprinsă după eta
pele prime ale Crosului Tine
retului.

Inițiată de C.C. al U.T.C., 
prin secția de resort, actuala 
ediție a întrecerii se va bucu
ra de sprijinul organele* loca-

care au 
pentru 
pe un 

in peri- 
Primul

La Sibiu, 
în Pădurea Dumbrava 
„ZIUA ORIENTĂRII" 

CU 3000 DE PARTICIPANT!

ÎN ÎNTRECERE, elita europeană
le din Municipiul Alba Iulia 
și din județul Alba, 
creat condiții optime 
desfășurarea probelor, 
traseu adecvat, situat 
metrul vechii cetăți.
start, la ora 16,30, cu proba 
de 1500 m fete — categoria 
15—16 ani. Apoi, în ordine, se 
vor prezenta la start băieții de 
la aceeași categorie (2000 m), 
finaliștii la categoria 17—19 
ani (fetele, 2000 m., băieții,
3000 m) și cei de la categoria 
peste 19 ani (fetele. 2000 m., 
băieții, 5000 m).

Demonstrații de gimnastică 
ritmică, modelism și motoci- 
clism (cu participarea fruntași
lor în acest ultim sport) vor 
completa programul frumoasei 
acțiuni sportive de la Alba 
Iulia.

Peste 3000 de sibieni — elevi, 
muncitori, militari — și-au dat 
întîlnire în locul numit „Poia
na Mare** din pădurea Dumbra
va pentru a se intrece în ca
drul tradiționalei „Zile a orien
tării** — amplă acțiune spor
tivă de masă desfășurată sub 
egida Daciadei. Competiția s-a 
bucurat de o mare popularita
te în rindul tuturor generați
ilor. de la copii la vîrstnici.

Clasament general. ȘCOLI — 
1. Șc. 19, 2. Șc. 3, 3. Șc. 21 ; 
LICEE - 
nr. 5, 2. 
3.
DERI — 
Drapelul

1. Liceul industrial
Lie. industrial nr. 4, 

Liceul textil ; ÎNTREPRIN- 
1. Independența. 2.
Roșu, 3. IPA Sibiu.

(Continuare in pag. 2—3)

A PILOȚILOR ACROBAȚI
care în ultimul deceniu au fost 
principalii candidați la întîie- 

tate atît la C.E., cit șl la C.M. 
Enumerarea numelor cîtorva 

dintre participant!, Victor Smo
lin, Iurgis Kairis, Nikolai Nl- 
kitiuk, Valentina Iaikova, Liu
bov Nemkova, Halida Makago- 
nova — din formația sovietică. 
Jiri Sailer, Pavel Cico, Jana 
Sablikova, Hana Burianova — 
din echipa cehoslovacă, și că
rora li se adaugă reprezentan
ții noștri, Mielu Fețeanu, Mar
cel Mita, Valeria Zamfir, Ioan 
Diaconu, Aurel Iana, este su
gestivă în privința nivelului va
loric al competiției, la drept

»
Incepînd de duminică, timp 

de o săptămînă, aerodromul 
sportiv Ploiești-Strejnic va 
găzdui «Internaționalele- de 
acrobație aeriană (zbor cu mo
tor) ale țărilor socialiste, edi
ția 1986, întrecere de tradiție, 
la startul căreia vor fi pre- 
zenți piloți din Cehoslovacia, 
Polonia, România, Ungaria și 
Uniunea Sovietică.

Concursul se anunță foarte 
disputat, reprezentativele pre
zente cu cîteva zile înainte de 
începere etalind în cadrul an
trenamentelor de acomodare cu 
reperele din teren și marcajele 
de concurs un nivel deosebit 
de ridicat, dintre oaspeți re- 
mareîndu-se pregnant zbură
torii sovietici și cehoslovaci. (Continuare In pap. 2—3)



>ZU" - CÎȘTIGĂTOARE DE ÎNALTĂ ȚINUTĂ,
FURNIZOARE A LOTURILOR NAȚIONALE

CAMPIONATE DIFERITE. CARENȚE COMUNE
In pregătirea pilotilor>

Centru a șaptea oară In Istoria 
competiției, pentru a cincea oară 
de cînd la conducerea tehnică se 
află antrenorul Nîcolae Martin si 
pentru a treia oară consecutiv 
echipa feminină de baschet UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA a 
cucerit titlul de campioană a tă
rii; de astă dată cu un avans 
de; 6 puncte (82, fată de 76 ale 
următoarei clasate. Voința Bucu
rești). Caracteristicile de anul 
trecut ale formației clujene sînt 
valabile si acum: subordonarea 
calităților individuale disciplinei 
colective de loc, Însușirea și a- 
plicarea principiilor tactice ale 
baschetului modern (în primul 
rînd agresivitate în apărare, mer- 

gîndu-se pînă la folosirea destul 
de des a presingului). asigurarea 
unei pregătiri tehnice, tactice șl 
atletice datorită căreia au putut 
fi puse în practică lecțiile teore
tice. In plus, față de 1985 juni
oarele (provenite de la CSȘ Vi
itorul — antrenor: Horia Pop) 
au acumulat experiență sl au 
devenit tot mal folositoare echi
pei. ceea ce si explică detașarea 
formației clujene în fruntea cla
samentului. Pe lîngă cucerirea 
titlului, baschetbalistele din ora
șul de ne malul Someșului meri
tă laude pentru aportul pe care-1 
aduc loturilor naționale de seni
oare (Magdalena Jerebie, Ga
briela Kiss, Paula Misăilă. Vir
ginia Popa) și de junioare (Au
rora Dragoș. Ildiko Man asses, 
TUnde Enyedi, Margareta Veres), 
precum si pentru frumoasa lor 
comportare din ediția 1985—1986 
a Cupei Campionilor Europeni. 
Iată o carte de vizită onorantă, 
pe care avem convingerea că an
trenorul N. Martin și elevele lui 
se vor strădui să o completeze 
cu performante șl mal bune.

VOINȚA. CSȘ 2 BUCUREȘTI 
(antrenor: Marian Strugaru)
s-a clasat pe locul se
cund. dar apreciem că printr-un 
mal pronunțat spirit de echipă, 
prin abordarea cu mal multă

î GAZDE, DAR NICI CHIAR AȘA /
• Am primit la redacție o 
£ scrisoare semnată de cinci■ din cei șapte antrenori ai e- Z chlpelor participante la unul
■ din turneele de calificare în
■ Divizia B de baschet. Antre-
■ norii respectivi afirmă că for- 

mația gazdă (Automatica A-Z lexandria. care a șl promo-
■ vat) a beneficiat în mod abu- Z ziv de avantajul terenului■ propriu, mal precis Z de deciziile arbitri-
■ lor care au „mane- Z vrat* în așa fel încît
■ pe locul I săZ se claseze Automatica.
■ Dacă ar fi vorba numai
■ si numai de opiniile celor Z cinci antrenori si tot ar tre-
■ bui să semnalăm că avantajul Z de gazdă depășește deseori
■ limitele eticii și că cei ce ob- Z tin organizarea unui turneu
■ de baschet își ating țelul nu
■ doar pentru că sînt familia- J rizatl cu parchetul, coșurile
■ si panourile, ori că benefici- Z axă de suportul moral al pu-
■ blicului. Dacă treburile s-ar Z petrece normal, am vedea si
■ echîpe-gazdă pierzînd, nerea-
■ lizîndu-șl obiectivul. Dar, nu-
■ mai în lunile mai și iunie
■ constatăm că absolut toate 
JJ formatiile-gazdă și-au înde-
■ plinit scopul: în Divizia B. Ia 2 Baia Mare si la Bacău —
■ . IMUAS (băieți) șl Robotul Z CSȘ IPEP (fete) au promovat
■ în Divizia A; în campionatul

HIPISM MilNE - „PREMIUL DE ÎNCERCARE"

In reuniunea de joi, formația 
lui S. lonescu a obținut două 
victorii: cu Vandalic. în cursa 
de fond, sl cu Fina, una din 
speranțele tinerei generații. Din
tre învingători, ne-a impresionat 
în mod deosebit Cămita. al cărei 
record realizat o aduce în rîn- 
dul vedetelor generației. Cinica 
a realizat, la rîndul ei. un nou 
record al carierei, pentru ame
liorarea căruia are încă resur
se. Actualul lider al celor două 
clasamente si totodată cel mai 
valoros tînăr antrenor. V.I. Mi
hai. s-a afirmat din nou, învin- 
gîrid cu Amfora și consolidîn- 
du*si astfel poziția. Au mai în
vins: Stînca. în frumos progres, 
si Fante, care a produs surpriza 
zilei, si el într-un nou record. 

i

■ ■ 1INVITAȚIE PENTRU VACANTĂ
Pentru vacanța dumneavoastră în lunile iunie 

șl iulie 1986, întreprinderea de Turism, Hoteluri 
și Restaurante București organizează :
• Excursii de 12 zile pe litoral tn stațiunile:
— Olimp (hotel ,^Muntenia”) In perioadele : 

25 Iunie — C Iulie (lei 1635/pers.), 27 iunie — 
» Iulie și 28 iunie — > iulie (lei 1726/pers.).

— Saturn (hotel „Mureș*), tn perioada 30 iu
nie —11 iulie (lei 1 S43/pera.) și (botei „Prahova”) 
tn perioada 25 iunie — 6 iulie (lei 1635/pers.).

României în zece zile (plecări în• Turul
27 iunie).
• 6 zile 

Moldovei (plecări în 34 iunie).
• Șapte zile prin nordul Olteniei, Oaș, Ma

ramureș șl Moldova de sus (plecări in 30 
Iunie).
• Excursie de cinei zile In Moldova (plecări 

ta 2 și ÎS Iulie).

în Transilvania și în Tara de sus a

A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W

încredere a întrecerilor, compo
nentele formației vor obține re
zultate mai bune, chiar și în 
competițiile internaționale ca. de 
pildă. „Cupa Liliana Ronchetti" 
(în care anul trecut au avut o 
prestație foarte slabă), olimpia 
BUCUREȘTI (antrenor: Constan
tin Paraschivescu), ocupanta lo
cului 3 a avut cîteva „sincope" 
care Pau anulat șansele la locu
rile 1 sau 2. la care aspirase ini
tial sl la care poate ajunge în 
campionatul viitor, cu condiția 
completării lotului. în primul 
rînd printr-o conducătoare de 
ioc. POLITEHNICA SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI (an
trenori : Constantin DineScu și

Marius Bărbulescu), cu un lot 
restrîns. a candidat la locul 3 si 
s-a clasat pe 4 (oricum mai bi
ne declt în 1985 — locul 6), dar 
pentru a redeveni ce a fost 
clndva. echipei îi este necesar 
ca aerul Infuzia de tineret, care 
să joace în teren si nu să stea 
pe banca rezervelor. Deocamdată 
a fost utilizată (dar numai în 
ultimele meciuri) Ioana Cocîrlan, 
o junioară căreia îi întrevedem 
un frumos viitor în baschet. Pe 
locurile 5 si 6. POLITEHNICA 
CSS TIMIȘOARA (antrenor: La- 
dislau Bachner) și PROGRESUL 
STIROM BUCUREȘTI (antrenor, 
numit cu putină vreme înaintea 
încheierii campionatului: Cezar 
Ioneci) echipe de la care, prtn 
prisma componentei loturilor, se 
pretinde evident mai mult.

Tn grupa valorică 7—11. CHI
MISTUL CSȘ RM. VTLCEA (an
trenor: Alexandru Moise), s-a 
impus net (de altfel, ratase de 
puțin promovarea în grupa 1—6) 
datorită manierei moderne de joc 
aplicată de tinerele el bascheba- 
liste. unele dintre ele componen
te a^e lotului național de junioa
re (Gabriela Petre. Magdalena 
Manea. Antoaneta Barbu, Maria 
lonescu). Celelalte formații 
(CRIȘUL CSS 2 ORADEA — an
trenor: Traian Constantinescu, 

de calificare în Divizia B — 
la Craiova. Alexandria și 
Călărași — Constructorul 
TAGCM. Automatica (băieți), 
Confecția (fete) au promovat: 
în Divizia A — la Satu Mare 
— Mobila CSȘ (fete) a evitat 
retrogradarea.

Departe de a face proces de 
intenție, de a insinua că per
formantele echipelor în cauză s-ar datora în ex

clusivitate avanta
jul de gazdă, nu 
putem trece cu ve
derea „coincidența* 

că nici o amfitrioană nu a 
ratat !

Pornind de la ideea că a- 
vantajul de gazdă nu trebuie 
să ducă Ia vicierea rezultate
lor. apreciem că este necesar 
ca F.R. Baschet să delege la 
turneele finale și de califica
re pe cei mai competent!, co
rect! si onești arbitri, capabili 
să asigure normala desfășu
rare a meciurilor. Totodată 
vor trebui evitate localitățile 
cu echipe ale căror antece
dente dovedesc lipsă de 
scrupule în atingerea telului, 
chiar dacă acesta este o sim
plă calificare în „B“, mult 
prea modestă pentru interese
le majore ale baschetului din 
tara noastră, dar exagerat de 
importantă pentru echipa im
plicată.

ST. DUMITRU

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
I: 1. Fina (Moise) 1:48,5, 2. Simi- 
noc. Cota: cîst. 1. Cursa a II-a:
1. Stînca (Chiș) 1:30,9, 2. Sparta. 
Cota: cîst. 1. ev. 7. Cursa a IlI-a:
1. Amfora (V.I. Mihai) 1:34,0, 2. 
Rondes. 3. Comana. Cota: cîșt. 1, 
ev. 22. ord. triplă 1757. Cursa a 
IV-a: 1. Cămita (Todută) 1:27,2,
2. Sadina. 3. Delicat. Cota: cîșt.
2. ev. 20. ord. triplă 89. triplu
H-III-IV 229. Cursa a V-a: 1.
Vandalic (lonescu) 1:31,2, 2. Fra
za, 3. Sulitaș. Cota: cîșt. 2. ev. 
12. ord. trinlă 350. Cursa a Vl-a:
1. Cinica (Vasile) 1:26,8. 2. Socola,
3. Marcela. Cota: cîșt. 1,80, ev. 
250. ord. triplă închisă. Cursa a 
Vll-a: 1. Fante (Simion) 1:32,2,
2. Stana. Cota: cîșt. 4, ev. în
chis. ord. 120.

Aruncă la coș Aurora Dragoș, o 
junioară devenită jucătoare de 
bază in echipa de senioare „U" 
Cluj-Napoca Foto Ioan LESPUC

RAPID BUCUREȘTI — antrenor 
Dumitru Vintilă, MOBILA CSȘ 
SATU MARE: antrenor: Iosif 
Bencze si COMERȚUL CSȘ TG. 
MUREȘ — antrenor: Attila Bor- 
bely) au dat o luptă acerbă pen
tru evitarea retrogradării (pier
dută de mureșence), ceea ce — 
tlnînd seama de tradiția și de 
capacitatea organizatorică a ce
lor patru secții — constituie un 
țel deloc onorant pentru unitățile 
respective, al căror aport la Io
turile reprezentative este si el la 
un nivel necorespunzător.

Dumitru STĂNCULESCU

CONCURS INTERNAȚIONAL
DE CULTURISM LA CONSTANȚA

în Sala Sporturilor din Con
stanța va avea loc a» cea 
de-a 9-a ediție a Concursului 
internațional de culturism do
tat cu „Trofeul Dacia".

Au fost invitați sportivi din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Polo
nia, Turcia și Ungaria, alături 
de care vor concura reprezen
tanți ai țârii noastre.

ÎN ÎNTRECERE
(Urmare din pag 1)

vorbind un minicampionat eu
ropean.

Disputa va demara duminică 
dimineața, după festivitatea de 
deschidere, cu prima probă, 
programul de exerciții impuse, 
celelalte trei (programul liber 
ales, necunoscut, liber cu dura
tă de timp limitată) urmînd a 
fi eșalonate pe durata săptă- 
mînii viitoare, în funcție de 
numărul concurenților și con
dițiile meteo.

Duminică 29 iunie aerodro
mul sportiv ploieștean va găz
dui festivitatea de premiere, 
urmată de evoluțiile laureați- 
Ior, cărora li se vor adăuga șl 
reprezentanți ai celorlalte dis-
— - '■' - Et —

Ultima confruntare înaintea 
Derb:/ului se va desfășura mîlne 
dimineață, pe hipodromul din 
Ploiești. Vor concura protagoniș
tii Derbyulul (ediția 1986), în 
frunte cu Surîs. Coran. Hendorf, 
Kalin. Daciana și recenta reve
lație Recrut, pe distanța inedită 
de 2400 m. alergare care ne va 
edifica asupra șanselor lor în 
principala cursă a anului. Tot 
în această reuniune vor concura 
și componentei Iotului național, 
în frunte cu Manuc. Sardonic, 
Excelent, Crîșan, care se pregă
tesc pentru mitingul hipic de la 
Moscova.

A. MOSCU

I
I

Cu reuniuni care rareori au 
depășit nivelul mediocrității, cu 
surprize mai mari sau mai mici. 
Campionatele Naționale de dirt- 
track (perechi) și de motocros 
au luat sfîrșit pe pista stadionu
lui Metalul din Capitală șl, res
pectiv. pe traseul de la Zărnoștî.

Rezultatele se cunosc, titlurile 
aflîndu-se în posesia celor mai 
merituoși motoeicliști. Succesul 
dobîndit în confruntările de dirt- 
track de cuplul M. Gheorghe — 
D. Gașpar (Metalul București) 
se apreciază ca o surpriză nu 
numai prin locul în clasament, 
ci, mai ales, prin maniera cate
gorică în care cei doi au învins 
ne liderii de pînă la ultima eta
pă a campionatului. I. Pavel — 
N. Puraveț (Steaua). Lipsiți de o 
pregătire corespunzătoare, steliș- 
tii au opus în actul final o slabă 
rezistentă adversarilor. pierzînd 
puncte prețioase chiar în cursele 
directe cu... outsider!. Această 
eclipsă de formă s-a manifestat, 
mai mult sau mai puțin, șl la 
alte perechi favorite dc-a lun
gul Campionatului. Explicația? Cu 
unele excepții, alergătorii frun
tași de dirt-track se antrenează 
numai în condiții de... concurs, 
iar insuficienta pregătire fizică 
si tehnică își spune cuvîntul. 
Drept urmare. în actualul sezon 
n-a putut -fi doborît (sau măcar 
egalat) nici unul dintre recordu
rile existente.

Dominînd copios cursele de 
motocros. stelistul E. Mulner și-a 
cristalizat de mult o concepție 
sănătoasă în procesul de instru
ire. care. iată, dă roadele cuve
nite. Temeinica învățare a pilo
tării mașinii sl permanenta acu
mulare a calităților fizice nece
sare menținerii unul ritm alert

AkAa&iRgSHHSHSBEWKEySWIIIb ———~

JOCURI INTERNAȚIONALE
AMICALE DE HANDBAL
• In Sala Sporturilor din 

Brașov, divizionara A de hand
bal din localitate, Dinamo, a 
susținut o dublă partidă ami
cală internațională cu echipa 
S.C. Leipzig. în ambele me
ciuri victoria a revenit, la li
mită, gazdelor : 26—25 (14—11), 
în primul joc și 25—24 (12—12), 
în al doilea. Cele mai multe 
goluri au fost înscrise de Roș
ea (7 + 8) și Nicolcseu (8+5), 
respectiv Marquant (5+3) și 
Kraase (2+6). (C GRUIA — 
coresp.)

ELITA EUROPEANĂ
cipline aeronautice — parașu- 
tiști, planoriști, zburători cu 
motoplanoare ultraușoare. (D.C).

LOTO-PRONOSPORÎ INFORMEAZĂ
G NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 20 IU
NIE : Extragerea I : 51 28 59 
26 86 10 23 14 39 ; Extragerea a 
II-a : 81 45 64 5 49 38 9 4 41. 
Fond total de cîștiguri : 
1.118.869 lei, din care 401.677 lei, 
report la categoria 1.

Așa cum im mai anunțat, 
„capul de afiș* al acestei săp- 
tămîni îl deține TRAGEREA 
MULTIPLA PRONOEXPRES de 
duminică, 22 iunie. La această 
tragere, puteți obține mari cîș
tiguri, constînd în autoturisme 
„Dacia 1300*, excursii în R. P. 
Ungară și importante sume de 
bani. Se efectuează 8 extrageri, 
în două faze, cu un total de 
48 de numere. Dacă doriți să 
participați la toate extragerile, 
avînd, deci, acces la bogatul și 
variatul registru al numeroaselor 
categorii de cîștiguri acordate, 
rețineți că este necesar a vă 
procura bilete de 25 lei varian
ta. Important este să nu uitați 
că numai astăzi vă mai puteți 
exprima preferințele în ceea ce 
privește numerele pe care obiș- 
nuiți să mizați. Mal presus de 
toate este, însă, participarea, 
cheia indispensabilă a drumului 
către reușită !

TRAGEREA MULTIPLA PRO
NOEXPRES va avea loc dumi
nică, 22 iunie, începînd cu ora 
16,30 în București, în sala clu
bului din str. Doamnei nr. 2. 
La radio puteți urmări transmi
sia desfășurării tragerii la ora 
17,30, pe programul I, după care 
numerele extrase vor fi radiodi
fuzate, pe același program, la 
ora 22,20 (o dată cu rezultatele 
concursului Pronosport), precum 
șl luni, 23 iunie, la ora 8,55. 
Informații în legătură cu nume
rele extrase pot fi obținute și 
din presa centrală de a doua zi, 
precum și la serviciul telefonic 
051 la puțin timp după efec
tuarea tragerii.

NU UITAȚI Că, tot ASTĂZI, 
este ultima zi și pentru depu
nerea buletinelor la concursul 
PRONOSPORT de duminică, 22 
iunie. 

de la start sl pînă la sosire au 
fost atuurile care i-au permis lui 
E. Mulner, elev al maestrului e- 
merit al sportului Gh. loniță, să 
conducă cu autoritate „ostilită
țile* pe toate traseele celor 7 e- 
tape, devenind pentru a 10-a 
oară campion la clasa 250 cmc 
— seniori. Motocrosiștii militari 
s-au impus categoric șl la clasa 
125 cmc — tineret prin FI. Pop 
si P. Schmidt, care s-au clasat, 
în ordine, ne primele două locuri 
Ia finele campionatului. De ase
menea. si secția Tornedo Zăr- 
nești (antrenor — P. Mulner) 
și-a făcut „norma", vitrina eu 
trofee a asociației îmbogățindu-se 
cu o medalie de aur prin titlul 
cucerit de talentatul I. Bogdan 
Ia 80 cmc. două medalii de ar
gint si una de bronz. Tn rest, 
reprezentanții celorlalte secții au 
dat o renlică palidă protagoniș
tilor. unii motccrosiștl slăbind 
evident ritmul de la o tură la 
alta, iar alții, care reușiseră să 
se numere cîteodată printre ani
matori chînulndu-se apoi, pur sî 
simplu, să termine cursa. Spor
tivii vizați au pus comportarea 
lor inconstantă pe seama obo
selii „cailor putere* ai motoare
lor respective. Mai degrabă în
clinăm să credem (după cum a- 
preciau șî specialiștii federației) 
că marea maioritate a motocro- 
sistilor se antrenează de Ia un 
concurs la altul, micșorînd — 
în mod greșit — procentul de 
exerciții specifice în favoarea 
pregătirii mașinilor pentru între
ceri.

Nivelul tehnic si spectacular 
scăzut al curselor, rezervate atît 
alergătorilor de dirt-track. cît și 
celor de motocros, are un nu
mitor comun: continuînd să fie 
prizonierii unor concepții empiri
ce în procesul de instruire, multi 
antrenori ignorează programele 
de exerciții fizice, crezînd că 
mașinile pot suplini linsa pregă
tirilor temeinice între concursuri. 
Deprindere greșită, care se opu
ne obținerii rezultatelor superi
oare si care trebuie grabnic în
lăturată.

VJR1
ECRAN

în stagiunea 
nematecii hucu 
va Națională < 
zintă un ciclu 
dedicate temei , 
tive în film", 
loc paralel cu 
duri in cursul 
șl iulie, ba chj 
mele cinci zile 
gust.

Oferind cinefi 
de ședințe — 2 
subiect din lui 
Cinemateca .vin 
întâmpinarea 
mai vechi din < 
tre, care propi

într-un serial i 
celor mai bun< 
nema togra f i ce 
sportivă.

în ciclul into 
gurează, e vi den 
ferite calibre, < 
și II pînă la 
nească Totul i 
Sînt prezente „c 
ale ultimilor sr. 
Campioana me: 
rie, Să prinzi 
toare, Micuța 1 
gheață, Grand 
le-au fost ad 
producții mai 
te, dar nu lips 
cum ar fi filr 
Scorsese Taum 
matică biograf: 
Jack La Motte 
de Robert de 1 
Saga, un rema 
Kurosawa, pov 
tea dintre judo

Mai puțin In 
părut Induden 
unor filme evic 
consacrate ari 
/chiar da în 
rează Br. Le 
ferat. poa_, j 
cu această oc; 
mari sportivi : 
ror populari ta 1 
folos exploatat 
șaptea artă: S 
Johnny Weissn

Troian IOANIȚESCU

SĂRITOAREA (in apă) IOANA
I
I
I
I
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O fetiță slăbuță, numai 
nerv și... talent, a uimit pu
blicul prezent în tribunele 
bazinului Olimpia din Si
biu, cu prilejul Campionate
lor Internaționale de sărituri 
ale României. Ioana Voicu, 
pentru că despre ea este 
vorba, a fost răsplătită cu 
aplauze pentru săriturile la 
platformă, mai cu seamă 
pentru dublu salt și jumă
tate grupat înapoi ji triplu 
salt și jumătate grupat îna
inte, salturi pe care le exe
cută doar practicanta cu ex
periență ai acestei ramuri a 
natației (deoarece sînt foar
te pretențioase, dovadă fiind 
în acest sens, coeficienții de 
dificultate : 3 țt respectiv
2,7). $i la trambulină 3 m, 
micuța Ioana Voicu a avut 
în program sărituri preten
țioase, ca, de pildă, dublu 
salt și jumătate grupat îna
poi (2,8) și dublu salt și ju
mătate grupat contra tram
bulinei (2,7), ceea ce demon
strează că eleva antrenoarei 
Melania Treistaru (fostă 
multiplă campioană naționa
lă) are, in program încă de 
la această vîrstă fragedă, să

rituri care-i pe 
locurilor frunta 
competiții inter 
cum a și fact 
la Campionatel 
nale de la Sibi

Talentul foar 
ritoare (s-a nă: 
bruarie 1972 ; < 
clasa a VIII-a 
Industrial nr. . 
rești, un șc 
re s-au .diet
sportivi de perf 
incontestabil, 
actuală — com 
locul 5 obținut 
participare la u 
ternațional — 
si spere la v 
formanțe onora 
Ies cu condiția 
pregătirii la a 
luri de exigen 
tate ca pînă ac

Ioana Voicu 
o speranță. La 
Internaționale, 
ferestrele afirn 
tăm confirmări 
nilor în vara t 
prilejul Concu 
nia.

Dumitru AS

„ZIUA ORIENTĂRII"
(Urmare din pag. 1)

Pe primele locuri : Cristina Mo
han — Camelia Ungurcanu, L.

Munteanu — S. 
echipaje Șc. r 
Viad — Delia B 
— D. Cîmpeai 
19) ; Marcela 
Olteana (Liceul 
san — I. Tan 
5) ; A. Masrev 
treprinderea m

Hie IONI
FINALELE „CUPEI ÎNVĂTÂMÎNT-CU1 

EDIȚIA A VIII-a
Au luat sfîrșit (la Sibiu) în

trecerile celei de a VIII-a e- 
ditii a „Cupei învățămint-cul- 
tură", organizate în cadrul 
Daciadei. Participanții — învă
țători, profesori — reuniți la 
start, reprezentanți din 28 ju
dețe ale țării, s-a întrecut la 
4 discipline sportive : volei, 
șah, tenis de masă și tenis de

eîmp.
Cîștigători : 

stanța (f) și I 
NIS DE MASA 
halca și A. B 
jud. Timiș) ; 
Vajna (Cluj) i 
(Hunedoara) ; 1 
— Eva Elekeș 
Fodor (Mureș).

O REUȘITĂ PROPAGANDĂ PEN 
SPORTUL PARAȘUTISMULUI

Printre manifestările sportive 
prilejuite de sărbătorirea Zilei 
Aviației Republicii Socialiste 
România s-a înscris și concur
sul de parașutism-turn, desfă
șurat la București și dotat cu

„Cupa Aurel 
trecerile finale 
de tineri — t

După S zile 
în probe de pi 
rii de la inălț



I La Petroșani

I șț bucurești
MULTE MECIURI CU IMPLICAȚII

ÎN „ZONELE FIERBINȚI " ALE DIVIZIEI B

I SEMIFINALELE CUPEI ROMÂNIEI
I (Urmare din pag. 1)

I
I
I
I
I
I

oferi o partidă pe măsura in
teresului manifestat de publi
cul din această parte a țării. 
Si să nu uităm că echipa bucu- 
reșteană este o adevărată spe
cialistă a Cupei, competiție în 
care deține 14 victorii finale, 
că echipa minerilor se mîn- 
drește și ea cu faptul că a cîș- 
tigat prețiosul trofeu în vara 
lui 1974 și că a mai fost o 
dată în finală. Pe gazonul sta
dionului petroșenean. cu gîn- 
dul la finala de miercuri, vor 
păși cei mai buni jucători ai 
celor două formații, Ducadam, 
Iovan, Stoica, Lăcătuș, de o 
parte, Muîțescu, Lasconi, Ba
niță, de cealaltă.

Iar în Capitală, tot prin co
mun acord. Victoria și Dinamo 
vor disputa cealaltă semifinală

Pe frumosul stadion din Șosea
ua Ștefan cel Mare, cu înce
pere de la ora 18.

La București, o semifinală 
în premieră. De ce ? Pentru 
că in timp ce formația Dina
mo are o reputată carte de 
zitâ și în Cupa 
care a cucerit-o 
și a mai fost de 
nalistă. formația 
ciații sportive Victoria reali
zează acum performanța ei de 
vîrf : calificarea în semifinale. 
Iată, deci, premise pentru o 
frumoasă reușită, anunțindu-se 
un meci de ambiții între două 
echipe cu jucători cu atîtea 
state de serviciu In fotbalul 
nostru ca Moraru, Rednic, An- 
done. Dragnea. Orae, Nicolae 
— Ia Dinamo, Ion Marin, 
Nițu, Cățol. Augustin. Nica. 
lordache — la Victoria.

României, 
de cinci 
patru ori 
tinerei

vi-
pe 

ori.
fi-

aso-

Vă mai amintiți meciurile 
din „sferturi" ale acestor pa
tru semifinaliste ? Jiul a învins 
pe Chimia cu 2—1, după ce 
fusese condusă cu 1—0 ; 
loria a eliminat pe Oțelul Ga- 

învinsese Sportul 
4—1) cu 1—0.

Vic-

I DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA

lăți (care 
Studențesc cu 
prin golul marcat de Iordache 
în min. 90. iar Dinamo a în
trecut pe Univ. Craiova cu 
6—4. după executarea lovituri
lor de la 11 m. (se va ajunge 
și azi la asemenea lovituri ?). 
Doar Steaua a obținut o vic
torie eategorică. cu 5—1, cu 
Progresul Vulcan, în fața a 
70 000 de spectatori.

Meciurile de azi vor fi con
duse de N. Dinescn — Gh. Con
stantin și I. Dogaru (toți din 
Rm. Vîlcea), la Petroșani, și de 
către bucureștenii M. Constan- 
tîneseo — R. Matei și M. Stoe- 
nescu la București.

Deci. în caz de egalitate, vor 
urma prelungiri și, dacă e ca
zul, lovituri de la II m. Tar 
miercuri. FINALA !

Doar două etape mai sînt de 
disputat In eșalonul secund și 
vom afla răspunsul și la în
trebările „cine va părăsi Divizia 
B“ 7 șl „cine va ti a treia pro
movată in A 7", deoarece de 
pe acum se cunosc două dintre 
viitoarele divizionare A — aees- 
tea fiind Oțelul Galați șl Flacăra 
Automecanica Moreni. In seria a 
ill-a, Jiul Petroșani are un pro
gram mai avantajos decît cei al 
Iul F. C. Maramureș Baia Mare, 
principala rivală tn lupta pentru 
intrarea pe prima scenă.

Dar, care sint partidele cu
prinse în programul de mîine ?

IN SERIA L liderul, Oțelul 
Galați va juca pe propriul te
ren în compania echipei Dună
rea Călărași, aflată pe poziția cu 

Deci, gălățenll au prima 
șl Iubitorii fotbalului din 
doresc ca ultima lor ta- 
cu echipa favorită să in
și o victorie. Cu impli- 

sînt par-
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• In meciul cu Jiul Petroșani, 
Radu Gheorghe (Gloria Bistrița) 
a lovit un adversar, In plină 
față cu pumnul (potrivit celor 
arătate de arbitrul Dan Petrescu) 
— sau să acceptăm șl această 
versiune, cu palma, cum a spus 
Radu Gheorghe în fața Comisiei 
de disciplină. Oricum, o faptă 
reprobabilă, care l-ar fl putut 
aduce acestui jucător multe e- 
tape de suspendare. Cum Insă 
din 1971, Radu Gheorghe n-a mal 
avut nld o abatere, Comisia de 
disciplină, deschizînd larg (poa
le prea larg !) compasul circum
stanțelor atenuante, s-a oprit Ia 
o singură etapă de suspendare. 
Să spunem, în concluzie, că Radu 
Gheorghe a scăpat ieftin. Măcar 
dacă și-ar da seama de acest 
lucru...
• Doar cu o săptămlnă in ur

mă, cititorii noștri aveau toate 
motivele să compătimească echi
pa Sportul „30 Decembrie* pen
tru neplăcutele întîmplări cărora 
a trebuit «ă Ie facă față In me
ciul cu Victoria Țăndărei. Joi 
insă, această formație nu mal 
apărea la ședința Comisiei de 
disciplină pe post de... victimă, 
ci pe acela de vinovată, doi din
tre jucătorii el fiind eliminați 
de pe teren, în intîlnirea de la

Mangalia, cu Marina. Unul din
tre ei, Tănase, a practicat un 
joc brutal, iar celălalt, Mihăi- 
lescu, a adus injurii arbitrilor.. 
TAnase a fost suspendat pe două 
etape, Iar Mibăllescu va (ta pe 
tușă 3 etape.
• 1 000 de lei nu erau de ld 

de colo pentru echipa CUPRtlM 
Baia Mare. Dar nu-1 va putea 
folosi, intrucît va trebui să plă
tească această sumă F.R.F., drept 
amendă, după meciul cu Chimia 
Tășnad, clnd un spectator tur
bulent, hal să-1 spunem pe nu
mele lui adevărat : un huligan 
— a pătruns pe teren șl l-a lo
vit pe arbitrul de centru. Huli
ganul. N. Ignat, a fost șl el a- 
mendat de organele de ordine, 
cu 500 de lei.
• Intrucît pînă la ora Începe

rii ședinței Comisiei de disci
plină nu sosiseră, flrește, foile 
de arbitraj ale meciurilor din 
ultima etapă a Diviziei A, dispu
tată miercuri, eliminarea Iul 
Cirțu (Universitatea Craiova) șl 
Biro I (Universitatea Cluj-Napo- 
ea) va fi luată în discuție ta 
ședința de joia viitoare a Comi
siei de disciplină. Dar era nevoie 
de această... „restanță* 7

Jock BERARIU

ANUNȚ
Biletele pentru finala Cu

pei României la fotbal, care 
se va desfășura pe stadionul 
„23 August* din Capitală in 
ziua de 25 iunie, se pun In 
vînzare începînd de luni 23 
iunie, ora 10, la următoa
rele case de bilete : agenți
ile Loto — Piața Kogălnl- 
ceanu. Loto — Văcărești. A- 
genția Rapid din Gara de 
Nord, stadioanele „Steaua*, 
„Dinamo", „Giulești*. „Pro
gresul", „23 August* și pa
tinoarul „23 August*.

nr. IC. 
șansă 
Galați 
tilnire 
semne 
cațti ta .zona fierbinte' 
tldele de la Bacău, dintre Ari
pile șl Steaua Mizil, precum și 
de la Botoșani, dintre Clubul 
Sportiv șl Metalul PlopenL

In SERIA A H-a, Flacăra Au- 
toznecanica MorenI se deplasează 
la Tîrnăvenl, unde va întîlnl o for
mație 
să-șl 
moții 
ctteva 
torltă 
chlpele respective 
clasamentului. Amintim de jocu
rile Muscelul Ctmpulung 
vlntul Reghin, " - —
resc Slatina - 
(echipa oaspe a evoluat 
multe partide susținute 
plasare).

In SERIA A III-A : 
Jiul Petroșani — Unirea Alba 
lulia a fost amlnat, deoarece for
mația din Valea Jiului joacă as
tăzi cu Steaua in .Cupa Româ
niei*. In schimb, F. C. Mara
mureș va inttlnl, pe propriul te
ren, pe C.F.R. Timișoara, echipă 
care face eforturi deosebite pen
tru a părăsi subsolul clasamen
tului. Mal rețin atenția meciurile 
Mureșul Deva — Olimpia Satu 
Mare șl Metalul Bocșa — înfră
țirea Oradea.

ambițioasă șl dornică 
păstreze locul ferit de e- 

(9). Șl In această serie 
meciuri atrag atenția da- 
pozlțlilor ce le ocupă e- 

in subsolul
A-

Sportul Muncito- 
Brașov 

bine in 
ta de

I.C.I.M.

meciul

Iată programul cvmplct a) e- 
tr.p.u și atoitrii meciurilor :

bmțkA .1 : Minerul Vatra Dor- 
nei — Dunărea C.s.U. Galați : 
I. Garantau (Oradea), Olimpia 
Km. sărat — !•'. c. Constanța : 
r. Badea (București), E. c. Pto- 
gresui Brăila — C.F.R. Pașcani : 
v. Angheloiu (București), Oțelul 
Galați — Dunărea Călărași : D. 
Vișenescw (București), Prahova 
C.S.U. Ploiești — c.S M. Sucea
va : Al. Reughel (Vaslui), Po
litehnica lași — F.c.M. Delta 
Tulcea : S. Necșuiescu (Tirgo- 
viște). Ceahlăul P. Neamț — 
Chimia Fălticeni: D. Vasile (Bucu
rești). Aripile Bacău — Steaua 
Mizil : D. Boliutiș (București), 
C. S. Botoșani — Metalul Plo
peni : M. Salomlr (Cluj-Napoca).

SERIA A H-a : Tractorul Bra
șov — l.c.s.l M. București : Gh. 
simeso (Deva), Gaz Metan Me
diaș — Mecanică Fină Steaua 
București : D. Buciuman (Timi
șoara), I.M.A.S.A Sf. Gheor
ghe — Carpați Mirșa : N. Gheor
ghiu (Giurgiu). Automatica Bucu
rești — A. S. Drobeta Tr. Se
verin : I. Niculițov (Focșani) — 
stadionul Automatica, Muscelul 
Cimpulung — Avintul Reghin : 
C. Corocan (Reșița), Electropu- 
tere Craiova — C. S. Tirgoviște : 
V. Curt (Medgidia), Progresul 
Vulcan București — Șoimii I.P.A. 
Sibiu : Gh. Plrvu (Constanța) 
— stadionul Progresul, Chimica 
Tîmăveni — Flacăra Automeca
nica Moreni : V, Antohi (Iași), 
Sportul Muncitoresc Slatina — 
I.C.I.M. Brașov : I. Bălan (Arad).

SERIA A IlI-a : Gloria Bistri
ța — Mecanica Orăștle : V. Ma
xim (Iași), Strungul Arad — Mi
nerul Lupeni : I. Dlma (Sighi
șoara), C.I.L. Sighet — Aurul 
Brad : I. Nistor (Sf. Gheorghe), 
Minerul Cavnlc — C. S. U. T. 
Arad : S. Catană (Drobeta Tr. 
Severin), C.S.M. Reșița — Ar
mătura Zalău : P. Balaș (Bucu
rești). Metalul Bocșa — înfră
țirea Oradea . D. Busuioc (Cra
iova), Mureșul Deva — Olimpia 
Satu Mare : E. Mustață (Bucu
rești), F. C. Maramureș Baia 
Mare — C.F.R. Timișoara : C. 
Gheorghe (Suceava).

Toate meciurile vor începe Ia 
ora 11.
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I Noi apariții In librării
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POVESTEA PRIMEI JUMĂTĂȚI DE VEAC 

A SOCCERULUI NOSTRU
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Volumul „Fotbal — Cadran 
mondial* scris de regretatul Mi
hai Flamaropol, apărut In J9S4 la 
Editura Sport-Turism, a avut re
cent o urmare : la amintita edi
tură a văzut lumina tiparului, ca 
operă postumă a autorului, vo
lumul „FOTBAL — CADRAN 
ROMANESC*, o carte de peste 
200 de pagini în care fostul nos
tru Internațional a consemnat dru
mul parcurs de „sportul rege* pe 
teritoriul României, de la perioada 
romantică a începuturilor și pînă 
In pragul celui de-al șaselea de
ceniu al secolului, Intenția autoru
lui fllnd să Încheie întreprinderea 
sa cu o a treia apariție In care 
să prezinte epoca înfloritoare de 
azi. Din păcate, decesul prematur 
l-a smuls din mijlocul nostru pe 
Mihal Flamaropol, care a dăruit 
sportului Întreaga sa viață. Mal ta
tii ca jucător (Internațional) de 
fotbal șl hochei, apoi ca antrenor, 
pentru ca in anii din urmă să 
apară In librării eu deosebit de 
interesante cărți ta care a pre
zentat evoluția (în țara noastră

I
turnului bucureștean (80 m),
a fost întocmit un clasament 
general. La categoria avansați, 
primul Ioc a revenit tînărului 
Vasile Cristian, elev al Liceu
lui „23 August*. La categoria 
începători, cel mai bun rezul
tat a fost obținut de Aurel 
Ene, elev la Lie. Ind. 25. în 
întrecerea fetelor, pe locul I 
s-a clasat Eugenia Pop (Coop. 
Arta și Precizie), iar la înce
pătoare, Alice Oprea (Lie. lnd. 
Republica).

„FESTIVALUL SPORTIV 
SLĂNICUL-MOLDOVEI"

șl in lume) celor două discipline 
sportive care l-au fost dragi.

In „Fotbal — Cadran românesc* 
lșl află răspuns eîteva întrebări 
esențiale privind istoricul mișcă
rii sportive din țara noastră: clnd șl 
unde s-a jucat pentru prima dată 
fotbal in România 7 Care au fost 
primele echipe șl clnd au fost 
organizate cele dinții Întreceri 7 
Cum au fost conduse competi
țiile in perioada Interbelică (1918 
—1940) 1 Care a fost activitatea 
Internațională a fotbalului ro
mânesc 1 Ce formații au pre
zentat cluburile campioane șl 
dștlgătoare ale Cupei României 
Intre anii 1907—1947 1 Acestor În
trebări, care constituie tot atltea 
capitole de Istoria a fotbalului 
nostru, autorul le-a găsit răspun
surile, după cum spune In cuvta- 
tul său de Început, „urmărind 
atestarea documentară a faptelor*, 
cercetind prin arhive. In biblio
teci, la Muzeul Sportului, neoml- 
țtad nld interviurile apărute In 
presa vremii sau Însemnările u- 
unor pionieri al fotbalului româ
nesc, pe unii dintre ei autorul 
cunosclndu-1 personal. Șl a re
zultat un volum dens, plin de 
date, multe dintre ele Inedite sau 
altele, pierdute In colbul anilor, 
readuse in circulație, un volum 
deosebit de Important pentru vii
torii cercetători al fenomenului 
fotbalistic românesc, o carte care 
prezintă cursiv și captivant po
vestea prime! jumătăți de veac 
a soecerulul nostru.

Mircea TUDORAN

• LA ÎNCEPUTUL MECIULUI DE LA CRA
IOVA, dintre Universitatea șl Steaua, antreno
rul echipei locale, Mircea Bădulescu, l-a felici
tat pe Jrlmescu pentru faptul că ta returul 
campionatului n-a primit nld un cartonaș gal
ben sau roșu. Faptul, anunțat de crainicul sta
dionului, a fost urmat de ropote de aplauze, 
onorate de Irimescu prtntr-un Joc bun, fără 
cartonaș. Ii dorim să continue pe această cale 
șl ta ediția viitoare de campionat. • Foarte 
multi jucători tineri au fost folosiți în forma
țiile echipelor Universitatea șl Steaua. Mal ex
perimentați s-au dovedit craiovenil, unii dintre 
el, cum se apune, eu mal multe jocuri ta pi
cioare. cum a fost cazul iul doroianu, M. Stă- 
nescu, Gică Popescu sau Badea. Bine s-a 
descurcat șt Anton care, deși a jucat numai 24 
de minute, a lăsat o frumoasă impresie. La 
Steaua, D. Petrescu V. Petcu, Stanciu șl M. 
Alexandru, nu s-au lăsat nici el mal prejos, 
anunțtndu-se jucători de reală perspectivă.
• „Păcat de talentul Iul Clrțn — spunea unul 
dintre spectatorii eralovenl prez.cnțl la meci — 
gestul Iul de a-1 lovi eu cotul, In gură, Pe 
ttnărul D. Petrescu, care a comis un simplu 
fault de Joc, a produs o proastă Impresie*.
• ÎNAINTE DE PARTIDA DE LA BUZĂU 

l-am urat sueoes arbitrului I. Crăclunescu. „In 
adevăr, am nevoie* ne-a răspuns el. Șl a con
dus cu... succes partida cea mal grea a etapei.
• Repriza secundă a tatflnlrll a fost prelun
gită eu două minute din pricina accidentării lui 
L Marin (comoțle, ta un duel aerian), astfel 
că ea s-a terminat cu IM de secunde după cea 
de la Timișoara. Secundele ta care publicul a 
reacționat zgomotos; cel din teren întrebau ce 
se tatîmplă. Șl așa au aflat jucătorii rezultatul 
partidei Politehnica Timișoara — F.C. Argeș. • 
Tlrchtaecl, unul dintre cel mai tineri Jucători 
din lotul Victoriei, a lăsat o Impresie excelentă 
din momentul ta care a intrat in teren. El «l 
Juniorul Stan de ta Gloria. Două reușite ale 
tinereții, ale promoției de speranțe fotbalistice.
• DEȘI LIPSITA DE GRIJI, echipa feroviari

lor bueureștenl a ținut să-șl onoreze suporterii 
eu e victorie ta flnaătri campionatului, pe teren 
propriu. Șl chiar dacă începutul mal ezitant al 
echipei favorite ta medul cu A.S.A. Tg. Mureș, 
mal alea tn apărare, crease griji faimoasei ga
lerii gluleștane, evoluția ulterioară a rapldiștlloT 
a readus „liniștea* la tribune, manifestată prin... 
scandări repetate, încurajatoare pentru apetitul 
ofensiv al coechipierilor lui Dumitru șl Goanțâ.
• O frumoasă demonstrație de- gimnastică rit
mică și scrimă a micilor elevi de Ia C.S.Ș. 1 
București, pe gazonul giuleștean, a primit aplau- 
zeSe cuvenite dtn partea miilor de spectatori 
care uitaseră atunci de goluri, puncte și clasa
ment... • In formația U.A., ta pauză Costel

nie a lăsat locul tlnărutul șl neexperimentatu- 
lui jucător Cribdilean. Șl cînd te gindești că, 
nu cu mult timp în urmă, Costel Iile era con
siderat o tinără speranță a fotbalului nostru...
• TIMIȘOARA, MIERCURI, ORA 17,45. Sta

dionul „1 Mai*. Tribunele aplaudă. Echipa de 
handbal „Poli* Timișoara (masculin) primește 
„Cupa României*, cucerită cu cîteva zile tn ur
mă. Peste două ore. aceleași tribune plecau 
capetele, sub povara retrogradării echipei de 
fotbal. De la extaz la agonie h-au trecut decît 
două ore !... • înaintea meciului de la Timi
șoara, antrenorul piteștenilor, Florin Halagian, 
declara: „Am venit să ciștigăm ! Pentru «at
mosfera» pe care ne-au făcut-o timișorenii duPă 
meciul din tur, cînd am ciștigat cu 4—3, după 
ce studenții au condus cu 3—0 !“. Am înțeles 
revanșa piteșteană. însă, ta final, cînd jucă
torii argeșeni se îmbrățișau șl săreau de bucurie 
de parcă ar fl ciștigat Cupa Campionilor Euro
peni, Iar timișorenii pllngeau, 
potrivit puțin respect pentru 
rulul... • După meci, ta fața 
șorenli, statul cu lacrimi in 
foștii fotbaliști al tal „Poli* 
R. Petrescu, Bathori). „Acum,

ni se părea mai 
durerea adversa- 
vestiarelor, timi- 
ochl. Printre ei, 
(Surdan, Bungău, 

, ... „____ , tot ce ne rămtae
să facem este să o luăm de Ia capăt ! Cu serio
zitate, eu cumpătare, cu tncredere. Ne așteaptă 
o serie grea, Insă Timișoara trebuie, acum, să-și 
unească forțele !*, a zis unul dintre ei. Acesta 
e esențialul.
• ÎNAINTEA MECIULUI DE LA CLUJ-NA- 

POCA. o discuție prietenească între trei foști 
excelențl jucători. Remus Clmpeanu, Remus 
Vlad șl Mircea Drldca. Toți se felicitau pentru 
frumoasele rezultate ale celor două promovate, 
lipsite de griji șl emoții. Priceperea antrenori
lor, modestia și hărnicia elevilor lor au de
monstrat că chiar șl ta lipsa valorilor autentice 
•e pot obține rezultate frumoase. • In poarta 
echipei de speranțe a clujenilor, un ttnâr bine 
cUdlt, eu frumoase calități, în vlrstă doar de 
n uni: Clmpeanu III, vărul Iul Clmpeanu II 
șt.„ fiul Iul Remus Clmpeanu. Tradiția familiei 
continuă. • Flavin Buturcă este lector univ. 
ta Chimie. Dar șl un îndrăgostit de fotbal. Fl. 
Buturcă nu e altul dedt erainlciul stadionului 
câujean, eeS. care a făcut o frumoasă prezentare 
a meciului șl a adresat calde cuvinte echipe! 
vizitatoare. • Pitulice era accidentat șl porta
rul Jlpa a degajat, volt, balonul in afara te
renului pentru a se da îngrijiri colegului său. 
Baglu a repus balonul de la margine, dar l-a 
trimis tot ta aut pentru ca ploleștenii să re
intre ta posesia mingii. Gestul de sportivitate 
a fost însoțit de ropote de aplauze. Din păcate 
au apărut șl stările de nervozitate, mai ales fa 
tabăra gazdelor, al căror joc nu prea mergea, 
din cauza stării de oboseală, cum ni s-a spus. 
Deci, vacanta a venit la timp.

/n Divizia C: VERDICTE AMINATE PINA LA ULTIMA ETAPA
La sfîrșitul acestei săptămîni, 

în județul Bacău, se va des
fășura o interesantă competiție 
în cadrul Daciadei : cea de-a 
13-a ediție a „Festivalului spor
tiv al stațiunii Slănic-Moldova".

în. anul acesta întrecerile — 
Ia care vor lua parte sportivi 
și sportive din întreprinderile 
și instituțiile a 3 județe (Ba
cău, Harghita și Vaslui) — se 
vor disputa la mai multe dis
cipline : handbal, volei, tenis 
de cîmp, popice și atletism 
(cros). Festivalul va dura două 
zile (21 și 22 iunie)

Punct final șl In campionatul 
Diviziei C. Duminică are loc e- 
tapa a 30-a care va definitiva 
lista celor 12 echipe care, la 
toamnă, vor evolua in eșalonul 
secund precum șl cele 14 de for
mații care vor retrograda. Deși 
ultimele etape au fost hotări- 
toare pentru eșalonarea echipe
lor pe primele șl ultimele locuri 
ale clasamentelor, totuși au ră
mas multe semne de întrebare 
șl pentru ultima confruntare, a- 
tlt in privința stabilirii câștigă
toarelor, cit șl al codașelor. Din 
cele 12 viitoare divizionare B 
patru vor fi cunoscute abia I» 
ultima etapă (stnt promovate de 
pe acum Minerul Gura Humoru
lui, Unirea-DInamo Focșani, FEPA

74 Blrlad, Unirea Slobozia, Au
tobuzul București, Gloria-Pandu- 
rii Tg. Jiu, Unlo Satu Mare șl 
Poiana Cimplna). Dar lată situa
ția in fruntea clasamentelor ce
lorlalte serii în care dștigătoa- 
rele vor fl desemnate după ul
timul fluier al arbitrilor. In se
ria a Vl-a : 1. ROVA Roșiori 5» p 
golaveraj +30, 2. Automatica A- 
lexandria 55 p +27 goluri, am
bele joacă acasă (ROVA eu Re
colta Stoică •iești șl Automatica 
cu Progresul Bănești), șanse mal 
mari de ciștig avînd ROVA. In se
ria a vm-t: 1. Minerul Paroșestl 
13 p +32 goluri, »• C.SJH. Lugoj 51 p 
+17 goluri. Minerul evoluează in 
deplasare Ia Orăștle, au Dacia,

echipă amenințată cu retrograda
rea, iar C.S.M. va avea avan
tajul terenului in partida cu U- 
nlrea Tomnatic, formație aflată 
in prima parte a Ierarhiei gru
pei ; deci mari șanse de ciștig 
pentru lugojeni. «Duelul* dintre 
Metalurgistul Cuglr și Steaua- 
CFR CIuj-Napoca pentru șefia se
riei a IX-a se va decide in ul
timul joc. Metalurgistul Șl P +41 
goluri, steaua-CFR 59 p +5« go
luri 1 Cele două candidate la 
promovare vor juca la Cluj-Na- 
poca : Metalurgistul eu Electro- 
metal (echipă retrogradată), iar 
Steaua-CFR eu Vlltorul-IRA. de
ținătoarea unul Ioc liniștitor in 
clasament. Clujenii pot etștlga 
primul loo numai in eazul unui

eșec sau meci nul al me- 
talurgiștilor. La fel de pa
sionantă și disputa din seria 
a Xl-a, unde, duminica trecută, 
INTER Sibiu a detronat, din pos
tură de lideră, echipa Electro- 
mureș. Acum situația lor se pre
zintă astfel : 1. INTER Sibiu 58 p 
+41 goluri, 2. Electromureș Tg. 
Mureș 58 p +37 goluri. Inter 
joacă acasă cu Progresul Odor- 
hel (locul 3), iar Electromureș, 
tot acasă, cu Minerul Bălan (lo
cul 9). Se pare că egalitatea de 
puncte dintre cele două fruntașe 
se va menține, departajarea lor 
făcîndu-se prin golaveraj, situa
ție In care Inter este favorizată.' 

tn privința echipelor care vor 
retrograda problema este mal 
complicată, căci, ta afara celor 
•—10 formații care nu mal au 
cum să evite ultimul Ioc mal sînt 
aproape 20 de formații tatr-o pos
tură periculoasă. (T.B.).



SlfflJA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV Al C.C. Al P.C.R.

(Urmare din pag. 1)
CONSULTATIV AL STATELOR 
PARTICIPANTE LA TRATA
TUL DE LA VARȘOVIA. CARE 
S-A DESFĂȘURAT LA BUDA
PESTA, IN ZILELE DE 10—11 
IUNIE 1986.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere activită
ții desfășurate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cadrul 
consfătuirii, contribuției sale 
la elaborarea documentelor a- 
doptate, modului strălucit în 
care conducătorul partidului și 
statului a prezentat poziția 
României în problemele deosebit 
de importante discutate, subli
niind că aceasta este în deplină 
concordantă cu hotăririle stabi
lite de Congresul al XIII-Iea al 
P.C.R. si corespunde întrutotul 
năzuințelor supreme ale po
porului român de pace si prOj 
greș, de a trăi într-o lume fără 
arme și fără războaie, înlr-un 
climat de înțelegere șî coope
rare rodnică intre națiuni.

Comitetnl Politic Executiv a 
aprobat, jn unanimitate, docu
mentele adoptate in cadrul con
sfătuirii Comitetului Politic 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via, apreciind că acestea dau 
o largă perspectivă luptei pen
tru pace, dezarmare și colabo
rare internațională. A fost su
bliniată însemnătatea deosebită 
a Apelului adoptat de statele 
participante Ia Tratatul de la 
Varșovia eu privire Ia un pro
gram de reducere a forțelor 
urmate și armamentelor conven
ționale în Europa. S-a apreciat 
eă realizarea reducerii cu 25 
la sută, pină in 1990. a arma
mentelor, efectivelor și cheltu
ielilor militare va permite să 
se treacă, in continuare, la noi 
măsuri, astfel incit, pină in 
anul 2000, acestea să fie redu
se cu cel puțin 50 la sută. Pe 
această cale, a reducerii tru
pelor și armamentelor conven
ționale. a cheltuielilor militare 
se vor putea dezvolta încre
derea și colaborarea pașnică, 
se vor elibera uriașe mijloace 
materiale, financiare și umane, 
care să fie folosite în direcția 
asigurării progresului economie 
și social, ridicării bunăstării ge
nerale a tuturor popoarelor. 
S-a subliniat că, in actuala si
tuație internațională, ce con
tinuă să fie deosebit de gra
vă, trebuie făcut totul pentru 
a se trece la o abordare com
plexă a problemelor dezarmă
rii, la înfăptuirea unui pro
gram general de dezarmare, 
care, avind in centrul său de
zarmarea nucleară, să cu
prindă și măsuri de reducere 
a armamentelor convenționa
le, precum și alte măsuri 
care să ducă la dezvoltarea 
procesului de dezarmare, la 
înlăturarea pericolului de 
război.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că realizarea acestui 
ansamblu de măsuri impune 
activizarea si folosirea cit mai 
eficientă a forurilor de nego
ciere existente și în mod deo
sebit impulsionarea desfășurării 
cu succes a Conferinței de la 
Stockholm, consacrată întăririi 
încrederii sl colaborării si pen
tru dezarmare în Europa, pre
cum și a negocierilor de la 
Viena. în vederea ajungerii, cit 
mai curind posibil. Ia un acord

corespunzător privind reducerea 
armamentelor si efectivelor mi
litare în centrul Europei. Româ
nia este hotărită să contribuie 
activ la desfășurarea cu bune 
rezultate a acestor conferințe, 
convinsă că încheierea lor cu 
succes va avea o mare însem
nătate pentru politica de dezar
mare și destindere in Europa 
și în lume

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat, totodată, necesitatea 
ca, fără a neglija problemele 
păcii și securității lor, țările 
socialiste să se concentreze mai 
mult în direcția dezvoltării co
laborării economice dintre ele, 
a soluționării cu forțe unite a 
problemelor Pe care le ridică 
mersul înainte al construcției 
noii orinduiri.

Aprobind întrutotul activita
tea desfășurată de delegația 
Română la consfătuirea de la 
Budapesta, Comitetul Politic 
Executiv a stabilit să se treacă 
neîntârziat la măsuri și acțiuni 
concrete astfel ca România să-și 
aducă întreaga contribuție la 
înfăptuirea programului de 
dezarmare adoptat, la efortu
rile generale pentru oprirea 
cursei înarmărilor si înlătura
rea pericolului de război, pen
tru întărirea colaborării șî des
tinderii, înțelegerii și păcii în
tre toate națiunile.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut O 
INFORMARE CU PRIVIRE LA 
VIZITA EFECTUATA ÎN ȚARA 
NOASTRĂ DE AMIN

| „RECORDURILE"
Amatorii de recorduri (și sînt 

$ destui chiar si într-un sport fără 
recorduri, cum este fotbalul) au 
avut prilejul să înregistreze cî- 

< teva fapte despre care se poate 
afirma că sînt autentice „recor- 
duri". , Astfel, în întîlnirea Uru- 
guay — Scotia a fost înregistrată 

3 cea mai rapidă eliminare, de pe 
3 teren, din istoria jocului cu ba-

NEPLĂCUTE ALE FOTBALULUI !
faulturi lunete de-a dreptul gro
solane). acțiunile ofensive 
adversarilor. Consecința a 
nu doar întreruperea cursivității 
jocului, fragmentarea Iul. urîțl- 
rea spectacolului fotbalistic, ci si 
tot felul de accidentări, unele cu 
consecințe grave, care au condus 
la scoaterea de pe teren a unor 
jucători (spaniolul Maceda. por-

ale 
fost

GEMĂ VEL. 
REPUBLICII

PREȘEDINTELE 
LIBANEZE.

Comitetul Politie Executiv a 
aprobat rezultatele convor
birilor dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Amin 
Gemayel, desfășurate într-o 
atmosferă de cordialitate și în
țelegere reciprocă, apreciind că 
ele reprezintă o contribuție im
portantă Ia promovarea relați
ilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări, la dez
voltarea, în continuare, a con
lucrării bilaterale — pe plan e- 
conomic, tehnico-științifie și 
cultural — in folosul șl spre 
binele ambelor popoare, al cau
zei păcii gi înțelegerii în lume.

A fost subliniată sem
nificația schimbului de ve
deri efectuat de președinții 
Nicolae Ceaușescu și Amin 
Gemayel în probleme interna
ționale actuale, indeosebl in le
gătură cu situația din Orientul 
Mijlociu.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere poziției 
consecvente reafirmate, și eu 
acest prilej, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
căile si mijloacele de soluțio
nare globală, pe cale politică, 
a situației din Orientul Mijlo
ciu.

S-a evidențiat hotărirea Româ
niei si Libanului de a inten
sifica conlucrarea pe arena in
ternațională, în vederea solu
ționării constructive a marilor 
probleme ce confruntă omeni
rea. a Înfăptuirii idealurilor de 
pace, libertate, independență și 
progres ale tuturor popoarelor.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politie Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme curente 
ale activității de partid și de 
stat.

REZULTATE VALOROASE LA TIR
(Urmare din pag l)

flat in luptă directă pentru 
primele locuri, dar. din păcate 
le-a lipsit foarte puțin ca ei 
să urce pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului, atin- 
gîndu-și astfel obiectivele! 
Dar atît Florin Cristofor, la 
pușcă liberă 60 f.c.. cit si Sorin 
Babii, la pistol liber, n-au reu
șit să se claseze decît pe locu
rile secunde... Primul se 
afla după desfășurarea con
cursului propriu-zis pe po
ziția a 6-a. cu 594 p. în finală 
primind dreptul să parti
cipe primii 8 clasați. Repre
zentantul nostru a evoluat 
foarte exact și. trăgînd 8 
„muște" care i-au adus multe 
zecimi în plus, a realizat cel 
mai valoros punctaj al întregii 
reuniuni finale : 102,8 p,
din numai 10 focuri ! Cristo
for a depășit 4 dintre adver
sarii săi. dar sovieticul Peil- 
kian (102,7 p în finală) a re

zistat atacului puternic al tră
gătorului român și a rămas pe 
primul loc.

In schimb. Sorin Babii a 
evoluat foarte bine in con
cursul propriu-zis, pe care l-a 
dominat clar, cu 567 p, față de 
numai 564 p, realizate de prin
cipalii săi urmăritori, ceho
slovacul Fiala și sovieticul 
Mazurenko. Dar Babii n-a 
mai tras la fel de bine și în 
cele 10 focuri ale finalei, lă- 
sindu-se Întrecut de un 
trăgător extrem de calm, 
polonezul Pietrzak, venit „din 
urmă* (562 în concursul pro
priu-zis..,). învingătorul a 
realizat o decadă finală de ex
cepție (96 p).

REZULTATE TEHNICE, Cam. 
plonatele internaționale, pistol li
ber: 1. Pietrzak (Polonia) 658 p, 
2. Babii (Romănia) 656 p, 3. Hora 
(Peru) 630 p, 4. Meîentlev
(U.R.SjS.) 630 p, 5. Karacsony
(Ungaria) 649 p, 6. Fiala (Ceho-
slovaola) 649 p. ...17—18. Petru
șl L. Slin 549 p; campion balca-

O imagine a unul fault, așa-zi* 
comis de marocanul Lahcen

blind, din timpul Mundialulul ’M, 
asupra lut K. H. Rummenlgge 
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g ionul rotund. Nici nu se împlinl- 
se încă un minut de joc (trecu- g . .... - ..scră abia 53 de secunde) si tl- 
nărul arbitru francez Joel Qul- 
nlou l-a arătat cartonașul roșu 
iul Batista, elimlnindu-1 pentru 
un fault grosolan comis asupra 
unul scoțian.

Un alt -record" este cel al 
cartonașelor galbene, cele mal 
multe acordate pentru faulturi. 

«5 cu sau fără Intenție, dar sanctl-
g onate ca atare de cavalerii fluie- 
g rulul. Astfel, dacă în toate cele 
g 53 de meciuri ale Mundialulul 
g SDaniol. în 1982. fuseseră acorda- 
g te 96 de cartonașe galbene șl 5 
g cartonașe roșii, acum în Mexic, 
g dună 44 de partide au fost dic- 
g ta te 6 eliminări sl arătat de 109 
g ori cartonașul galben (de 24 ori 
g numai In cele 8 meciuri ale op- 
g timllor) în primul rînd pentru 
g faulturi, dar sl pentru diferite 
g alte atitudini nesportive.
g După cum transmit agențiile de 
g presă, marele număr de faulturi 

(sancționate sau nu!) se datorea- 
g ză nu numai jocului foarte as- 
g nru al formațiilor în defensivă 
g ci. mal ales, neputinței acestora 
g de a stăvili altfel, dectt prin

tughezul Bento, danezul Berthel- 
sen etc.).

A fost unul dintre aspectele 
neplăcute ale acestei a 13-a edi
ții a Campionatului Mondial, fată 
de care trebuie să se intervină 
cu hotărîre, cu atît mal mult cu 
cit un fault oarecare din teren 
se poate repercuta cu. consecin
țe neprevăzute. în rîndurile unor 
spectatori pătimași. Trebuie deci 
sl mal multă exigență șl fermi
tate. în primul rînd din partea 
arbitrilor, dar a nu se înțelege 
că de la această acțiune sînt 
cumva scutit! conducătorii de e- 
chipe. antrenorii, medicii etc.

Astfel de „recorduri" schilodesc 
frumusețea incomparabilă a fot
balului !

Romeo VILARA
P.S. La fotbal nu există, ca în 

alte jocuri, un clasament — să-l 
zicem oficial — al echipelor 
sancționate. Totuși: 1. Uruguay 
11 galbene +2 roșii (Bossio șl 
Batista), câte 2 galbene Diogo, da 
Silva. Acevedo: 2. Irak 9 1-1 (Ba
sil). Samir — 2 galbene: 3. An
glia 8+1 (Wilkins). Fenwlch — 
2 galbene; 4. Italia 8. Bergomi — 
2 galbene, 5. Argentina, Garre — 
2 galbene șl Coreea de Sud, Joo 
Sung — 2 galbene, cîte 6 etc. Alțl 
13 jucători, din 12 < 
fost sancționați cu 
cartonase galbene.

La nolul opus al 
lui: u Canada 2+1. 
Portugalia eu cîte 2 
galbene (în 3 meciuri). 22. R.F.G. 
2 cartonașe galbene (4 meciuri). 
23. U.R.S.S. 1. 24. Ungaria nici 
un cartonaș!

Din cele 44 de partide doar in 4 
meciuri (Brazilia — Algeria. 
U.R.S.S, — Ungaria. Franța — 
Canada sl U.R.S.S. — Canada) 
n-a fost arătat nici un cartonaș—

AZI Șl MÎINE, FAZA
„Actul" al treilea al turneului 

finală, se Va desfășura astăzi și 
program :

sImbăta
Guadalajara, stadion Jalisco, ora

echipe, au 
cite două
clasamentu-
20. Algeria, 

cartonașe

„SFERTURILOR“
final, etapa sferturilor de 
duminică, după următorul

12 (21, ora Bucureștiului)
BRAZILIA - FRANȚA

(arbitru : loan Igna — România)
Monterrey, stadion Technologico, ora 16 (1, ora Bucureștiului) 

R.F. GERMANIA - MEXIC
(arbitru : Jesus Diaz Palacio — Columbia) 

DUMINICĂ
Ciudad de Mexico, stadionul Azteca, ora 12 (21. ora 

Bucureștiului)
ARGENTINA - ANGLIA

(arbitru : Siegfried Kirschen — R.D.G.)
Puebla, stadionul Cuauhtemoc, ora 16 (1, ora Bucureștiului)

SPANIA - BELGIA
(arbitru : Aii Bennacear — Tunisia)

Reamintim că semifinalele vor avea loc la Guadalajara și 
Ciudad de Mexico, miercuri 25 iunie.

SUCCESE ALE GIMNASTICII ROMANEȘTI
IN CONCURSURI INTERNATIONALE

Cileva participări in turnee in- 
Jî ternaționale au adus frumoase 
Șs succese gimnastelor și gimnaștl- 

lor români.
g • PREZENȚI la competiția ln- 
g ternațlonală dotată cu „Cupa Nl- 
Jî șipurile de Aur", desfășurată la 

Vama, Marian Rizan și Eugenia 
g Golea au cules frumoase apre- 
g cieri pentru nivelul exerclțlllor 
g prezentate, atît la „Impus", cît 
g șl la .liber ales". Astfel, la fe-

minin, Eugenia Golea i-a situat 
pe locul 1 la bîrnă, pe 4 la 
sărituri și paralele și pe locul 5 
la individual compus și soL, în- 
tr-o întrecere în care au fost 
prezente 28 de gimnaste din mul
te țări ale lumii. La masculin 
(31 de concurenți) Marian Rizan 
a obținut două locuri 2 în fi
nalele pe aparate (cal cu mînere 
și paralele) șl s-a clasat pe po
ziția a 8-a la Individual compus.

nic. Sorin Babii cu 567 p; pușcă 
liberă, 6C f.c. : 1. Petikian
(U.R.S.S.) 697,7 p. 2. Cristofor 
(România) 696,8 p, 3. Dufaux (El
veția) 696,3 p, 4. Poliakov (Bul
garia) 695,2 p. 5. Igaz (Ungaria) 
692,8 p 6. Mitrofanov (U.R.S.S.) 
690,6 p; pistol 
(Ungaria) 678 
(UJi.S.S.) 677 
slavla) 676 p, 
ria) 676 p, 5.676 - - •
p. ...

PENTATLON MODERN
(Urmare din pag. I)

sport: 1. Kotroczo 
p, 2. Kuteankina 

p, 3. Skoko (Iugo- 
4. Horvath (Unga- 

... „. Sllenok (U.R.S.S.) 
p. 6. Balogh (Ungaria) 675 
Matei 571 p, Taciuc 566 p, 

Kaposztay 569 p; Balcaniada, 
nușcă liberă, 60 f.c., juniori : 1. 
Stoicev (Bulgaria) 587 p. 2. Tri- 
gonidis (Grecia) 586 p, 3. Marin 
(România) 585 p; echipe: 1. Ro
mânia 1 751 p, 2. Iugoaiavia 1745 
p, 3. Grecia 1 732 p; pistol liber, 
seniori, echipe: 1. România 1 665 
p, 2. Iugoslavia 1 642 p, 3. Bul
garia 1 640 p; pistol sport, juni
oare: l Edlira (Albania) 583 p, 
2. Kassoumi (Grecia) 583 p, 3. 
Valbona (Albania) 573 p, 5. Cio- 
banu (România) 570 p, 8. Duml- 
trașcu (România) 568 p: echipe: 
1. Albania 1728 p, 2. Bulgaria 
1 699 p, 3 România 1 697 p; pis
tol liber, juniori: 1. Juncu (Ro
mânia 537 p 2. Kotaras (Grecia) 
540 p, 3. Ssranovicl (Iugoslavia) 
538 p; echipe: 1. Iugoslavia 1 594 
p. 2. România 1 583 p, 3. Grecia 
1 552 p.

— călărie ț Sala Floreasca — 
scrimă 5 Bazinul „23 August"
— înot î Poligonul Tunari — 
tir j Parcul IOR — cros), a 
avut numai cuvinte de apre
ciere pentru condițiile de 
concurs, afirmind că : «spor
tivii au la dispoziție un cadru 
deosebit, care poate favoriza 
din plin obținerea unor perfor
manțe de ridicat nivel.

Așadar, duminică, de la 
9, la Stadionul Olimpia se 
da startul in prima probă, 
lăria. Dar, iată programul
tegral : luni — de la ora 9,15, 
Stadionul Olimpia — călărie; 
marți — de la ora 9, Sala 
Floreasca — scrimă; miercuri
— de la ora 16,45, Bazinul „23 
August* — înot; joi — de la 
ora 9, Poligonul Tunari — tir ; 
vineri — de la ora 11, Parcul 
IOR — cros.

• CONCURS internațional de 
„ritmică" la Biala Slatina, în 
Bulgaria, cu participarea a 34 
de junioare pînă la 13 ani. Țoale 
locurile 1—2 au fost ocupate de 
sportivele din țara gazdă, dar 
Adriana Stoenescu și Francisca 
Dumitrescu au avut evoluții bune. 
Confirmînd prestațiile din ultima 
vreme, Adriana Stoenescu s-a si
tuat în toate probele pe locul al 
treilea.
• Echipele de juniori (fete și 

băieți) ale orașelor București, 
Praga, Budapesta și Sofia s-au 
întîlnit la Praga.

La băieți, pe echipe a cîștigat 
selecționata Bucureștiului cu 
277,30 p, urmată de Praga 266.75 
p, Budapesta — 265,30 p. Sofia — 
245,95 p. Și la individual compus 
tot un gimnast român în frunte' 
— Nicolae Bejenaru, distanțat la 
aproape două puncte de cel 
de-al doilea clasat. La fete, e- 
chipa Bucureștiului s-a clasat pe 
locul 2 cu 185,15 p. după selec
ționata Pragăi cu 187,15 p. Lu
minița Z&vod s-a situat pe locul 
secund la individual compus. 
Sportivii noștri s-au impus și în 
finalele pe aparate : Nicolae Be
jenaru a cîștigat la inele, sări
turi și paralele, Radu Bora la 
sol, Cătălina Bucur la bîmă iar 
Liliana Stanciu la sol.

ora 
va 

că- 
in-

ACTUALITATEA LA ÎNOT
• Campionatele R.D.G., ia 

Berlin : bărbați : 100 m liber
— Lodziewski 50,29 ; 200 m
spate — Fichter 2:00,63 : femei: 
400 m liber — Heike Friedrich 
4:06,85 — record european ; !00 
m spate: Cornelia Sirch 1:01.99.
• Campionatele U.R.S.S., Ia 

Kiev : bărbați : 50 m liber — 
Prigoda 23,24 ; 400 m liber — 
Salnikov 3:51,52 ; 400 m mixt
— Iarociuk 4:24,36 : femei : 50
m liber — Irina Gapone 26,67; 
400 m liber — Natalia Kuzmi
na 4:22,27 ; 400 m mixt —
Svetlana Kopcikova 4:55,18.


