
Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
ieri a început

PLENARA COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Sub președinția tovarășului 
Nicola* Ceaușesco, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, au început, lom 23 Iu
nie, lucrările Plenarei C.C. al 
P.C.R.

La propunerea Comitetului 
Politie Executiv al C.C~ al 
F.C.R, plenar* a adoptat, in 
unanimitate, următoarea ordine 
de zi :

1. Programul privind Înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XHI-Iea al Parti
dului Comunist Român pentru 
dezvoltarea intensivă a eco
nomiei naționale în perioada 
1986—1990 ;

2. Programul cu privire la 
perfectionarea sistemului de fi
nanțare șl creditare a activită
ților economice șl a normative
lor economico-financiare ;

3. Proiectul Planului national
nnic de dezvoltare economico- 
social* a Republicii Socialiste 
România in cincinalul 1986— 
1990 ; . —

i. Proiectul Planului de dez
voltare a agriculturii, industriei 
alimentare, silviculturii și gos
podăririi apelor in perioada 
1986—1990 ;

5. Raportul cu privire la a- 
plicarea prevederilor Legii sis
tematizării teritoriului și loca
lităților urbane și rurale ;

6. Probleme organizatorice.
La lucrările plenarei partici

pă, ca invitați, cadre cu munci 
de conducere in aparatul de 
partid șl de stat care nu stnt 
membri al C.C. al P.CJL

La invitația tovarășului 

NICOLAE CEÂUȘESCU 
și a tovarășei

ELENA CEÂUȘESCU, 
ieri a început vizita oficială 

de prietenie a tovarășului 

ARISTIDES MARIA PEREIRA, 
secretar general al Partidului African 
al Independenței din Capul Verde, 

președintele Republicii Capului Verde, 
împreună cu tovarășa

CARLINA FORTES PEREIRA
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, luni, 23 
iunie, a sosit la București to
varășul Aristides Maria Pereira, 
secretar general al Partidului 
African al Independenței din 
Capul Verde (PAICV), pre
ședintele Republicii Capului 
Verde, care. împreună cu tova
rășa Carlin* Fortes Pereira, 
efectuează o vizită oficială de 
prietenie in țara noastră.

Vizita conducătorului partidu
lui și statului din Republica 
Capului Verde se Înscrie ca un 
moment important in cronica 
relațiilor de prietenie, colabo
rare și solidaritate militantă 
dintre partidele, statele și po
poarele noastre, ce și-a găsit 
expresie in sprijinul larg șt 
multilateral acordat de România 
socialistă luptei anticolonia
liste, de eliberare națională * 
poporului din această țară.

Ceremonia primirii oficiale a 
înaltului oaspete a avut loe pe 
platoul din fața Palatului 
Republicii, intr-o atmosferă săr
bătorească.

Numeroși oameni ai muncii 
au făcut tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Aristides 
Maria Pereira, tovarășei Elena 
Ceaușescu și tovarășei Carlina 
Fortes Pereira, o călduroasă 
manifestare de stimă și pre
țuire.

Ora 17,00. In aplauzele celor 
prezenți in Piața- Republicii,

In deschiderea lucrărilor 
plenarei, tovarășul NICOLAE 
CEÂUȘESCU, secretar generai 
ai Partfduhd Comunist Român, 
a rostit o amplă cuvtntare.

Magistrala cuvtntare a 
secretarului general al partidului 
a fost urmărită eu deosebită a- 
tenție șl viu Interes, cu deplină 
satisfacție și unanimă aprobare, 
fiind subliniată, in repetate rin- 
duri. cu puternice aplauze. Parti- 
cipanții la plenară au dat ex
presie înaltei aprecieri fată de 
acest document programatic, 
care, pe baza unei analize cu
prinzătoare și aprofundate, 
stabilește, eu clarviziune și cu
tezanță revoluționară, căile și 
direcțiile de acțiune pentru 
realizarea in cele mai bune 
condiții a marilor obiective de 
dezvoltare economlco-sodală a 
României în aetualul cincinal și 
in perspectivă.

S-a trecut, apoi, la dezbate
rea In plen a problemelor în
scrise pe ordinea de zL Au luat 
cuvîntul tovarășii Marin Ena- 
che, Pavel Aron, Mihai Mari
na, Vaslle Bărbulescu, Ion 
Pavel, Alexandru Neeula, Ste
fan Rab.

In cursul după-amiezil, ple
nara și-a desfășurat lucrările 
in cadrul Comisiei pentru pro
bleme de Industrie, agricultură, 
investițil-construcțll, transpor
turi, export și circulația mărfu
rilor, Comisiei pentru p robie-

(Continuare hs pag. e 4-a)

împodobită cu drapelele de stai 
ale celor două țări, tovarășul 
Aristides Maria Pereira și 
tovarășa Carlina Fortes Pereira 
sînt salutați eu prietenie șl 
cordialitate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Ce doi conducători de partid 
și de stat și-au strîns eu căldu
ră miinile, s-au îmbrățișat. Cu 
aceeași cordialitate s-au salutat 
tovarășa Elen* Ceaușescu și 
tovarășa Carlina Fortes Pereira.

In întâmpinarea solilor 
poporului din Republica Capului 
Verde, se aflau, de asemenea, 
membri șl membri supleanți ai 
Comitetului Politie Exeeutiv al 
C.C. ai P.CJL, secretari *1 
Comitetului Central al partidu
lui, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, generali, 
alte persoane oficiale.

O gardă militară, aliniată in 
cinstea sosirii Înaltului oaspete, 
a prezentat enoruL Au fost 
intonate imnurile de stat ale 
celor două țări.

★
Tovarășul Aristides Maria 

Pereira, secretar general ai 
Partidului African al Indepen
denței din Capul Verde, pre
ședintele Republicii Capului 
Verde, șl tovarășa Carlina 
Fortes Pereira au făcut, luni 
după-amiază, e vizită proto
colară tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român,

(Continuare in pag. a 4-a)

Proletari din toate țările, untți-oi I
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însemnări pe marginea unei semnificative competiții rezervate tineretului

ACTUALELE SPERANȚE POT DEVENI

CERTITUDINI ALE GIMNASTICII
Reunind 60 de sportive șl 56 

de sportivi In trei reuniuni des
fășurate In Sala Sporturilor din 
Cluj-Napoca, „Cupa speranțelor** 
la gimnastică sportivă, întrecere 
deschisă performerilor fruntași 
de la toate categoriile de clasi
ficare, cu excepția maeștrilor.

JUNIORII LA PORȚILE AFIRMĂRII
a fost in măsură să ne ofere 
suficiente elemente pentru a a- 
preda prezentul st mai ales, 
perspectiva celor mai autentice 
talente ale gimnasticii noastre 
sportive. Să specificăm diii capul 
locului că, la băieți, succesul 
pe echipe repurtat de CJS.Ș. 
nr. 7 Dinamo. la o distanță 
foarte mare de cea de a doua 
clasată, este pe deplin meritat, 
bucureștenli avind in competiție 
un număr record de ooncurenți 
— ÎL La feminin, o victorie 
concludentă pentru C.S.Ș. Tri
umf. cu numai 6 sportive in 
disputa pentru locurile fruntașe, 
dar cu numeroase locuri pe po
dium.

Fără îndoială, finalitatea a- 
cestui concurs rezidă, in ultimă 
instanță. In propulsarea cit mal 
multor elemente de certă valoa-
re in arena competițională de 
vîrf. Prin această prismă, „Cu
pa speranțelor** din acest an a 
evidențiat. De de o Darte. ca
litățile binecunoscute ale unor 
gimnast! ca Nicolae Bejenaru, 
Radu Bora, Florin Gheorghe 
sau Cătălin Șerbănescu. la bă
ieți. sau Liliana Stanciu, In 
întrecerea fetelor. Pe de altă 
parte, cele trei zile de concurs 
au adus în prim-plan tinere șl 
tineri gimnast! desnre care, cu 
siguranță, vom avea prilejul să 
scriem laudativ și In viitor. Ne 
gîndlm, de nildă. la Felicia Fe
ier, Luminița Zăvod, Mihaeia

SE IMPUNE PERFECȚIONAREA METODELOR
DE PREGĂTIRE A PARASUTISTILOR

9 9

Ultima încordare deasupra punctului fix Foto : O. PAȘENCO
„Internaționalele** de parașutism 

ale României, disputate săptămi- 
na trecută pe aerodromul sportiv 
Brașov-Ghlmbav, pot fi conside
rate drept ediția cu cel mal ri
dicat nivel valoric, după cum o 
atestă rezultatele primilor cla
sați. Reprezentanții a două pu
ternice școli de parașutism, spor
tivii din Bulgaria și R.D. Ger
mană, șl-au disputat tntiietatea 
în toate probele, conflrmlnd și cu 
acest prilej, prin performanțele 
realizate, atlt succesele de pini 
acum, cit șl perspectivele in ve
derea CAI. — 1986. Astfel, proba 
de punct fix a fost clștigată de 
Diana Wledmann (R.D.G.) cu un 
total de 0,02 m (8 salturi, dintre 
care 8 de 0.00 m) șl, respectiv, 
Ivan Ptlciov (Bulgaria) cu 0,04 m 
(din cele 8 aterizări, 5 de 0.00 m). 
Proba de acrobație a revenit 
Katjel Schneider (R.D.G.) 26.19 a 
(media pentru cele trei lansări 
fiind «ub 9 s) șl Dragomir Nedcov 
(Bulgaria) 23.46 s (media sub 

Dinu COSTESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Ciobanu. Eugenia 
Popa. Nicole ta To
ma. Mihaeia Ioji- 
hnn. Maria Stlae 
sau Corina Popa, 
fete care —pregă
tite cu grilă si cu 
exigentă — pot 

constitui prezențe 
certe in viitoarele 
loturi reprezentati
ve ale tării. La 
băieți, cuvinte de 
apreciere pentru 
Florin Purje. Do- 
rel Vorindan. Cris- 
tinel Brezeanu. Dă- 
nut LumeL Adrian 
Gali. Nlcu Stroia. 
Rămine ca foruri
le competente să 
asigure tuturor ce
lor care s-au evidențiat condi
ții de valorificare deplină a ta
lentului si posibilităților lor 
pentru ca. din actuale speran
țe. să devină autentice certi
tudini.

REZULTATE TEHNICE! mas
culin, Individual compui t 1. Nl-

Campionate Internaționale ale țării noastre

DISPUTE ECHILIBRATE
ÎN CONCURSUL PENTATL0NIȘT1L0R

Pentatloniștii prezenți la cea 
de a 26-a ediție a Campionate-, 
lor Internaționale ale României 
și-au Încheiat disputele din ca
drul primei probe, călăria, con-

Mîine, de la ora 18, pe stadionul „23 August»

STEAUA Șl DINAMO, IN FINALA 
„CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL

Vom avea din nou e finală 
STEAUA — DINAMO, asa cum 
am mai avut de cinci ori oină 
acum, dar nu outem trece eu 
vederea meritele celor două 
semiflnaliste care, ne narenr- sul „competiției lite.**, au avut 
comportări deosebit de bune. 
JIuL e mai veche cunoștință In 
„Cana României* (a etstirat-e 
In vara lut 1974. a fost fina
listă in 1972) a eliminat, din 
etana _16**-imilor. oe Corvinul 
Hunedoara, Metalul Bocșa si

Foto: Eugen POP — Cluj-Napoea
„Podiumul* întrecerii feminine, cu Felicia Feier, 
Liliana Stanciu ?i Luminița Zăvod (de la . stingă 
la dreapta) Foto: Eugen POP — Cluj-Napoea

colae Bejenaru (C.S.S. 7 Dinamo) 
56,75, 2. Cătălin Șerbănescu
(C.S.S. 7 Dinamo) șl Adrian GaU 
(C.S.S. Bistrița) 55,7#, 4. Florin 
Gheorghe (C.SA. 7 Dinamo)

Constantin MACOVEI

(Continuare In pag 2—31

curenții care au evoluat în ul
timele două serii oferind, ca și 
colegii lor duminică-dimineață, 
un frumos spectacol sportiv.

Performanța din prima zi a 
reprezentantului nostru. Marian 
Gheorghe, a fost repetată, In 
această a doua zi a probei de 
călărie, doar de un singur pen- 
tatlonist, Bela Sfiveg (Ungaria) 
cu Sigfried, reușind și el, la 
capătul unei prestații de bună 
calitate, să acumuleze puncta
jul maxim (1100 p), dar, dato
rită timpului inferior, se află 
pe locul secund. Evoluția celor 
doi, dar și a celorlalți penta- 
tloniști, lasă să se întrevadă o 
luptă și mal strînsă pentru tn- 
tîietate in probele următoare, 
mal ales că, deocamdată, dife
rențele Între competitori sint 
minime.

Desigur, cu mult interes a fost 
urmărită și comportarea celor
lalți reprezentanți al noștri, mai 
ales a lui Dragoș Pătrui, al trei
lea component ai primei garni
turi. Dacă el ‘ar fl acumulat 
punctajul maxim, echipa s-ar 
fi aflat la conducerea plutonu
lui. Această șansă a fost, insă,

Emanuel FANTANEANU

(Continuare fa) nag. 1—3)

Chimia Rm. Vileea. In timp ea 
Victoria București, oentru uri- 
ma dată tntr-e fază superioară 
a comnetltlei. a scos ne Explo
rări Cimpulung Moldovenesc, 
Petrolul Ploiești si Otelul Ga- 
latL

Așadar Steaua si Dinam* 
isi dispută direct trofeul pen
tru a saeea oară, ta cale cinei

Mircea TUDOR AN

(Continuare fa» pag. 3—3)



PESTE NOTARI
BELGRAD, 23 (Agerpres). — 

Ce* de-a 42-a ediție ■ Turului ci
clist al Iugoslaviei »-• Încheiat 
eu victoria rutierului iugoslav 
Jure PavUd, urmat de echipierii 
săi Smole, la lr» și Gllvar la 
1:07. Pe echipe a dștlgat prima 
reprezentativă a Iugoslaviei, se
cundată de formația Cehoslova
ciei la 7.-50.

Ultima etapă, a S-a, Plivite* — 
Novo Meat* (148 km), a reve
nit concurentului iugoslav Sandi 
Papei ta 3.20 31 (medie orară 42 
km). Cu primul pluton, la 55 s 
față de Învingător, au sosit șl 
cicliștii români Dumltrache Olo
gii. Nlcolae Aldulea și Cornel

BELGflAfl, 23 (Agerpres). — 
în cadrul turneului internațional 
feminin de handbal „Trofeul Iu
goslava* de la Zren Janin, selec
ționata României a întrecut cu 
«corul de TI—19 (12—10) repre
zentativa Ungariei. Principalele 
realizatoare ale echipei române 
au fost Ntțoiu (9 mlnrll. T3r&fr 

. moz«c .

Sîmbătâ și duminică. Sala Glu- 
leștl a găzduit Întrecerile Turneu
lui International de lupte Ubers 
Sgreco-romane rezervat juniori- 

r, la care au participat sportivi 
reprezentanți al Budapestei. Var
șoviei și cite două echipe la fle
care stil ale Municipiului Bucu
rești.

Programat cu mai puțin de e 
lună Înaintea Campionatelor Mon
diale de juniori de la Schiffer
stadt (R.F.G.), concursul s-a dorit 
un prilej de verificare a poten
țialului de luptă al tinerilor noș
tri luptători susceptibili să iacă 
parte din echipele care vor par
ticipa la competiția cus-amlntită. 
Trebuie să spunem, insă, de Îs 
început că scopul propus nu a 
fost decit parțial atins, adversa
rii tatllniți de tinerii noștri re
prezentanți avînd un nivel va
loric modest. In aceste condiții, 
firește, luptătorii români au do
minat cu autoritate întrecerile, 
elaslndu-se pe primul loc la a- 
proape toate categoriile de greu
tate ale celor două stiluri.

Evoluția sportivilor români

tegorie la puncta Că—1) de cole
gul Ion Burice*, fnvtagătorua a 
aplicat o tactică foarte bună, reu- 

“ prin
i da 

ltd

șind numeroase „fixări" ; 
Intrări la picioare, procedeu 
atac pentru care apărarea 
Vlaicu s-a dovedit deficitară.

Iată primii trei clasați 
.GRECO-ROMANf (43 kg) t

(ALIA ți VALOAREA PIV01II0R

• în localitatea poloneză Poz
nan a avut loc ud turneu Inter
național de judo eu 14 echipe 
participante, printre care șl N1- 
tramonfa Făgăraș Avînd o bună 
comportare, formația făgărășesnă 
(ai'trenor GneorgTie GuJhăS a re
purtat un frumos succez cuce
rind primul loc. O etipă «pedală 
a primit Mircea Frăției, apreciat 
drept cel mal tehnln judoks din 
competiție.

TRAGEREA LA SORB PfflTRO

C.E. DE VOLEI JUNIOHI
SOFIA, 23 (Agerpres). — La 

Sofia s-a efectuat tragerea Ia 
sorți a grupelor preliminare ale 
Campionatelor Europene de vo
lei pentru juniori și Junioare, 
competiții programate ta peri
oada 17—24 august ta Bulgaria.

Echipa masculini a României 
face parte dta grupa a IlI-a. 
alături de selecționatele Fran
ței, Bulgariei și Cehoslovaciei. 
In turneul feminin, reprezenta
tiva României va evolua ta 
prima serie, Împreună cu echi
pele U.ILSJ?. R. D. Germane 
și UnrarieL

TURNEUL REPREZENTATIVEI
FEMININE DE HANDBAL

A R.P. CHINEZF
Reprezentativa feminină de 

handbal a RJ. Chineze va face 
un turneu de patru jocuri a- 
micale ta țara noastră, după 
următorul program : joi 26 iu
nie, ora 16.30, cu Selecționata 
divizionari a României (în 
sala Floreasca din Capitală), 
vineri (ora 18) eu Chimistul 
Rm. Vîlcea ; duminică, 29 iu
nie (ora 10,15), cu Mureșul Tg. 
Mureș ; marți, 1 Iulie (ora 18), 
cu Știința Bacău.

s 
fost corespunzătoare, la multe ca
tegorii locul I ta clasament dls- 
puttndu-se intre el. ta cltev» 
dintre acestea, sportivii conside
rați ca rezerve au reușit să răs
toarne calculele hlrtiei șl «ă-i 
tavingfi pe titularii categoriilor 
respective, puntadu-i astfel te 
dilemă pe selecționeri. De pildă, 
la stilul libere, la categoria 11 kg, 
rapldistul Nlcolae Ghlță a reuși' 
să-l depășească la puncte pe 
Laszle Szabo, sportiv cu o nuli 
mai bogată experiență eompeti- 
țlonală, creditat cu unele succese 
și- peste hotare La categoria 
+87 kg. deși Ion Vlaicu era con
siderat principalul favorit, ta ul
timul meat el a fost depășit ca

te 
____________ . ____ â. 
L Minciună, 1. X- Roth (Buda
pesta); 3. R. AnuszklewlCl (Var
șovia) ; 52 kg: 1. V. Bbara, 3. F. 
Polak (B.), 3. F. Sulek (V); M 
kg: 1. P. Oncln, L F. Aroksalsetd 
(B.), 3. P. Dirozdezewicz (V.); 88 
kg: 1. Gh. Banu, 2. G. Maty (B.), 
3. R. Zoltowskl (VJ; 65 kg : L 
C. Alexandrache, 2. D. Plerze- 
mala (V.), 3. F. Egly (B.) ; 78 kg: 
1. G. Dascălu, 2. L. Vizi (B), 3. 
P. Rydzewskl (V.); 75 kg: 1. 
L Iurescu, 3. V. Mlliceanu, 3. L 
Klssmoni (B.); 81kg:L P. Farkaș
1. N. Croltoru, 3. G. Krasnlak, 
(V.); 87 kg: 1. C. Buleașcă» *• 
L. Feheri (B.), 3. R. Grzywacz 
(V.) ; +87 kg : 1. C. Olaru, 2. 
Z. Bongos (B.), 3. Z. Olszewski 
(V.) ; LUPTE LIBERE (43 kg) î 
L R. Rașovan, 2. I. Gubo (B.), 3. 
R. Kaprinsk: (V.); 52 kg: 1. R. Ana,
2. J. Kruszesld (V.), 3. T. Toth 
(B.); 56 kg : 1. D, Prefit, 2. J. 
Smolak (V.), 3. T. Gyvar (B) ; 
60 kg: 1. C. Băjenaru, 2. G. Coclk 
(B.), 3. R. Majewski (V.); 65 kg:
1. R. Elekes, 2. V. Vicik 
Z. Paker (B.); 71 kg: 1 
nlță, 2. Z. More (B); 3.
rawski (V.); 75 kg: 1. șt.
2. Z. Felyol (B.), 3. J. Vojda
(V.); 81 kg : I. N. Ghlță, 2. c. 
Bodo (B.), 3. L. Omisk (V.); 87 kg: 
1. C. Păpușoi, 2. L Beke (B). 2 
T. Roblasz (V.).

Prezența Junioarelor in «chi
tite de Macbet participante la

negași

1.
(V), X.
D. IO~ 
T. Zu- 
Vizitin,

Mihol TRA.NCt.

Gavriliue, Daniela Popa, Ga
briela Szffke (Olimpa Bucu
rești), Ioana Cocîrlan (Poli
tehnica București ; provine de 
la CSȘ 2 București și a fost 
promovată ta xritimele etape 
ale campionatului), Gabriela 
Nagy (Politehnica Timișoara ; 
provine de la CSȘ 2 Oradea), 
Cecilia Laszlo, Florica lancu 
(Progresul STIROM București). 
Gabriela Petre, Maria Ionescu, 
Antoaneta Barbu, Magdalena 
Manea (Chimistul CSȘ Rm. 
Vîlcea), iată cele mai bune 
junioare care au contribuit 
uneori în mod decisiv, Ia vic
toriile echipelor lor. Din rîn- 
dul lor sînt selecționate dese
ori, componentele loturilor na
ționale de junioare și senioare.

Privind
prisma obiective
lor reprezentati
velor tării, ea re 
▼or lua parte a- 
nul acesta la com
petiții Internațio
nale oficiale (se
nioarele — la tur
neul de calificare 
pentru Campio-

I. PAVEL (STEAUA) A CUCERIT „CUPA FEDERAȚIEI" LA DIRT-TRACK
• Arbitraje care au lăsat de dorit

Dupâ o eclipsă de formă, e- 
lergătorul nostru nr. 1 de diri- 
track. Ionel Pavel (Steaua). a 
tlnut — si a reușit — să de
monstreze ta -Cupa Federației" 
că slaba evoluție din 
Campionatului 
perechi a fost 
Făcînd uz de 
sena) fizic si 
si-a avertizat 
din startul -Cupei Federației" că 
are de apărat un nrestieiu cîs- 
tigat cu mari eforturi. eJ ter
mini nd neînvins prima etapă, 
desfășurată vineri De stadionul 
I.P.A. din Sibiu: 1. L Pavel 
p. 2. M. Șoaită (IPA) 14 p. 
M. Gheorghe (Met. Buc.) 13
4. D. Gaspar (Met. Buc.) U
5. D. Stoica (IPA) 10 p.

In actul final, programat du
minică dimineața pe pista sta
dionului Voința din Sibiu, des
fășurat la o cotă de interes 
sporit, liderul competiției si-a 
dus din nou ta valoare cunoș
tințele (din păcate. Insă, si-a 
permis și unele neregularități', 
ca gesturi ironice la adresa ad
versarului sau mers periculos 
cu piciorul ta afara pedalei), 
terminînd neînvins toate man
șele. în două curse, așteptate 
cu viu interes de numeroșii 
spectatori, adversarii principal’ 
ai stelistului. mai Intîi A. Hack 
si apoi- M. Gheorghe. au iesb

finalul
Republican pe 

doar un accident 
întregul «ău ar- 
tehnic. «telistuj 
adversarii încă

15 
3. 
IX 
>.

•rematur din concurs, orimul 
răstumîndu-se după plecare, 
iar al doilea fiind eliminat pen
tru start greșit In ansamblu, 
majoritatea alergătorilor au •- 
vut o comportare bună, retnar- 
cindu-se si D. Gașpar. M. 
Gheorghe (fără gafa din manșa 
a 10-a). S. Postolache si 
Soaită care se anunță ca pro
tagoniști ai apropiatului 
Dionat individual de seniori. 
-Noul val“ a avut ca reprezen
tant! de nădejde De M. Agri
șa n. L. Maier si M. Albu. care 
progresează de la un concurs 
la altul. In eeneraL întrecerile 
-Cunei Federației" au constituit 
un test concludent în aștepta
rea campionatului individual, 
stirnind noi ambiții pe nrima 
scenă competitională.

Dacă la ultima reuniune or
ganizarea întrecerilor s fost 
ireproșabil asigurată de asocia
ția sportivă Voința Sibiu, ta 
schimb s-au produs cîteva erori 
de arbitrai care au determinat 
nemulțumiri în rindul sportivi
lor si al publicului. Si Încă 
ceva : din lipsă de started în 
concursul de deschidere a ofi
ciat în acest post antrenorul 
«ibian. AL Pis. El a fost ne
voit să-si negliieze atribuțiile 
de tehnician si în plus a creat 
suspiciuni în rîndurile adver
sarilor elevilor săL Dai fiind

M.

cam-

eă ne aflăm In oreaima celui 
mai important campionat se 
tannme ca federația să delege 
un corp de oficiali competent 
M autoritar, pentru toate postu
rile.

CLASAMENTE FINALE : e- 
tapă — L 1 Pavel 15 D. 2. D. 
Gașpar 14 p. 3. M. Gheorghe 
12 d. 4. S. Postolache (Steaua) 
12 p. 5. M. Șoaită 11 d. A M. 
Dobre (Met Buc.) 9 p. 7. G. 
Scarlet (Pet Ianca) 8 p; ge
neral : f. L Pavel 30 p. 2. M. 
Gheorghe 25 p. 3. D. Gașpar 25 
p. 4. M. Soaită 25 p (ultimii trei 
au susținut e manșă pentru 
departalare). 5. S. Postolache 
20 p. & M. Dobre 15 p. 7. 
Agrișan (Met Buc.) 14 p. 8. 
Hack (V-ța Sibiu) 13 d.

CEI MAI TINERI 
ALERGĂTORI — CONFIRMA

Etapele a 5-a si a 6-a ale 
campionatului de juniori au a- 
vut loc vineri si duminică în 
deschiderea celor două reuniuni 
ale -Cupei Federației”. Dispu- 
tîndu-si intiietatea cu dîrzenie 
tinerii de la secțiile I.P.A Si
biu (antrenor N. Rînreanu) -si 
Petrolul Ianca (instructor — N. 
Nită) bat tot mai insistent 
porțile afirmării, dominînd în
trecerile. Iată rezultatele : 
nerl (et a 5-a) — 1. Al. Toma 
(Pet Ianca) 5 n. 2. S. Lienerth 
OP A) 
(IPA) 
— L 
Toma
4 n

M. 
A.

la
vi-

5 d. 3. Fl. Ungurean 
5 d; duminică (et. a 6-a) 
S. Lienerth 5 p. 2. Al. 
4 p. 3. A. Oanes (IPA) 

4. FL Ungurean 4 n.
Troian IOANIȚESCU

ÎN CONCURSUL PENTATLONIȘTILOR
(Urmare din pag. 1)

ratată. Dragoș Pătrul greșind 
la două obstacole, la care, din 
cauza lipsei de impulsie a ca
lului, a derobat, astfel că Ia 
punctele de penalizare ale par
cursului s-au adăugat și cele 
pentru depășirea timpului acor
dat (50 p). Cumulate, punctele 
celor trei pentatloniști ai pri
mei noastre echipe (Marian 
Gheorghe, Cornel Isac, Dragoș 
Pătrui) situează deocamdată 
formația pe locul 3, ei trebuind 
să depună ta continuare seri
oase eforturi pentru a recupera 
handicapul de 112 p care-1 des
parte de prima clasată.

Dintre ceilalți sportivi ro
mâni, doar Sorin Faur, Liviu 
Pavel și Laszlo Horga au reu
șit să depășească „granița" ce
lor 1000 p, ta timp ce Lucian 
Mirică, Otto Wermescher și 
Marian Stolde au greșit destul 
de mult, avînd substanțiale pe
nalizări.

în întrecerea pe echipe, for
mația Ungariei se dovedește a 
fi bine pregătită, omogenă, ca
racteristici care sînt valabile și 
pentru pentatloniștii sovietici, 
Oleg Plakșln reușind o bună 
evoluția la călărie.

Ca de fiecare dată, proba de 
scrimă, a doua din cadrul pro
gramului, se anunță foarte di

ficilă și solicitantă, atit pe plan 
fizic, cit și psihic, dar ea poate 
oferi reprezentanților noștri po
sibilitatea să se mențină in 
lupta pentru locurile fruntașe.

REZULTATE TEHNICE — că- 
«ftrie : 1- Marian Gheorghe
(România 1) cu Olivia 1100 p 
(1:35,3), S. Bela SOveg (Ungaria) 
cu Sigfried 1100 p (1:38,2), 3. A- 
drian Fatp- (România 4) cu Fre- 
xla 1036 p, 4. Ferenc Fatb (Un
garia) cu Hermes 1070 p, 5. Sorin 
Faur (România j.) cu OUvla 1064 
p (1:45,3), 6. Oleg Plakștn
(U.R.S.S.) cu Trezia 1064 p 
(1:45,6) ; echipe : L Ungaria 31S2 
p, 2. U.R.S.S. 3114 p, 1 Româ
nia I 3080 p. 4. România H 2993 
p ; S. România j. 2974 p, 6. Româ
nia m 2 896 p.

Astăzi, de la ora 3, la Sala 
Floreasca, se desfășoară proba 
âe scrimă.

AP ÎNCEPUI

CURSEU DE VITEZA
La startul primei etapa a 

Campionatului Republican de 
motodclism-viteză, desfășurată 
duminică pe traseul de la Ora
dea, s-au aliniat 105 concurenți 
dta 14 cluburi și asociații spor
tive. Iată Învingătorii : 50 cmc 
Începători — O. Vrăjitoru (IMG 
Buc.), 50 cmc sport — Emilia 
Dinu (IMG Buc.) șl V. Stanca 
(Voința Oradea) ; 125 cmc — 
L Viktor (V-ța Oradea), 250 
cmc — A. Viktor (V-ța Ora
dea), ataș pini la 500 cmc — 
L și A. Toth (IRA Tg. Mureș). 
(L GHIȘA — corespj

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTOPRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘT1 GURILE TRAGERII PHO- 

NOKXPRES DIN II IUNIE ; cat. 
3 J 1 variantă 100% a 26.088 iei 
St 3 variante 25% a 6.521 lei; cat 
3 5 12.30 variante a 1.783 lei ; 
eat. 4 : 69.00 variante a 1.229 lei: 
cat. 5 : 140,25 a 604 lei ; cat 8 : 
8.022.25 a 40 lei ; eat. 7 : 161,25 
a 200 lei ; cat. 8: 2.794,75 a 4# 
lei.

Report la categoria 1 ■. 144.11S 
lei.

Săptămlna aceasta Înscrie in 
fruntea agendei sale TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA LOTO de dumi
nică, 29 iunie 1986, care oferă

perspectiva unor frumoase riști- 
guri constlnd in autoturisme 
„Dacia 1300-, excursii tn R.D. 
Germană șl importante sume de 
bani

Nu uitați, totuși, că acțiune» 
care bate la ușă (șl la care NU
MAI ASTAZI vă mal puteți jucx 
numerele preferate) este tragerea 
obișnuită PRONOEXPRES d» 
mîine, miercuri, 25 iunie.

Notați-vă șl tragerea obișnuită 
LOTO de vineri, 27 iunie, după 
care urmează concursul PRONO
SPORT de duminică, 29 iunie, 
care programează exclusiv intil- 
niri din ultima etapă a campio
natului diviziei naționale B. De

menționat, ta acest context, eâ 
pe timpul pauzei ce intervine ta 
campionatul național de fotbal, 
va interveni o pauză și pentru 
amatorii sistemului Pronosport.

Concursul PRONOSPORT dta 
29 iunie: 1. Steaua Mlzll — Oțelul 
Galați; 2. CSM Suceava — Poli
tehnica Iași; 3. Chimia Fălticeni — 
CS Botoșani; 4. Dunărea Călăraș!
— Prahova; 5. Avtatul Reghin — 
Progresul; 6. Mecanică Fină Bucu
rești — Muscelul: 7. A.S. Drobeta
— Tractorul Brașov; 8. Șoimii Si
biu — I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe;
9. Armătura Zalău — Mureșul ;
10. Olimpia Satu Mare — Jiul ;
11. C.F.R. Timișoara — CSM Re
șița; 12. înfrățirea — Gloria Bis
trița; 13. Minerul Lupenl — F.C. 
Maramureș.

natul European, 
junioarele - 
turneul final 
Campionatului Eu
ropean). trebuie 
spus că întreceri
le Diviziei A au 
solicitat în mare 
măsură baschet
balistele vizate să 
alcătuiască 
rile 
multe 
tîlniri 
du-se 
ficile, 
absolvite.

155r, deși»constatările genera
le sînt pozitive, trebuie spus că 
problema majoră a echipelor 
noastre naționale (valabilă în 
egală măsură și pentru partici
pantele la cupele europene in- 
tercluburi), talia 
jucătoarelor-pivot a rămas ne
rezolvată. Făcînd un scurt bi
lanț. constatăm că din cele 10 
baschetbaliste de 1,90 m (de 
fapt, de aici se măsoară talia 
adevăratelor jucătoare-pivot pe 
plan internațional) aflate la în
ceputul sezonului în activitate, 
doar trei sînt competitive pe 
plan Internațional (Mariana Bă- 
dinici, din lotul de senioare, 
Cecilia Laszlo, din echipa de 
junioare și Ștefania Borș, afla
tă spre apusul carierei de spor
tivă fruntașă, după o activitate 
îndelungată și prodigioasă). 
Celelalte (Delia Cuzic, Angelia 
Becea. Florica Anghel, Rodica 
Cbepețan) nu au înregistrat 
progresul așteptat și s-au re
tras temporar din activitate 
(Carmen Duțică și Codrina 
Oancea), ori au susținut în 1986 
primele meciuri divizionare A 
(Dana Rădulescu).

Cert este că baschetbalistele 
cu talie foarte înaltă sînt în 
număr mic și nici nu au evo
luat așa cum se cuvenea dacă 
ar fi avut și ar fi respectat un 
program special de pregătire, 
specific elementelor de peste 
1.90 m. Pregătirea -I» grăma-

lotu- 
naționale. 

dintre in- 
constituin- 

în teste di- 
de cele mai

Ștefania Borș (în acțiune, 
de longevitate sportivă, v 
jucătoarele-pivot.

multe ori,

și valoarea

dă", accast 
nia noaStri 
plicalie a 
jucătoarele 
1,90 m, pr' 
marea perf 
multe se p 
bilitatea Ic 
prezentative 
sub -•'est a. 
alto țări, 
basc,._ibalis 
tri a deven 
Se cuvine 
trenorilor i 
înainte să 
cuvine de 
deosebită, c 
Carmen Ci 
ani — CSȘ 
na Neagoe 
ani — CSȘ 
Nițulescu ( 
CSȘ Rm. ' 
Vasilescu ( 
CSȘ 4 “ 
nioare, 
Divizia 
ca și 
ce vor fi e 
jul Festiva 
Minibaschet 
iulie), trebi 
ția preocup 
precum și 
nu trebuie 
nuarea posi 
nătățire a 
naționale d 
rii ’--ătoar 
tna

Jumil

Bux 
alte: 
șco:

PREGĂTIREA PARASE
(Urmare din pag. I)

8 s), Iar cea de grup (4 compo
nent! X 4 manșe) R.D. Germane. 
0,25 m la feminin și Bulgariei, 
0,20 m la masculin. Sugestivă 
este și media de vîrstă a oaspe
ților: 22,5 ani Bulgaria, respec
tiv 19,05 R.D. Germană, deci ele
mente aflate încă în perioada de 
creștere.

în acest context antrenorii lo
turilor noastre, Traian Șurariu 
(masculin) șl Ionel Iordănescu 
(feminin), au recurs la sportivi 
cu experiență de concurs, pre
cum Florica Uță și Vasile Ml- 
hanciu, avînd fiecare cîte două 
decenii de activitate competițlo- 
nală, ambii clasați în imediata 
apropiere a podiumului. Firesc, 
deoarece măsurile de restructu
rare a reprezentativelor noastre 
șl de reconsiderare a metodelor 
de pregătire, preconizate de noul 
comandant al Detașamentului pa
rașutism din cadrul A.C.C.R., dr. 
Marin Vasile, nu puteau asigura 
într-un interval scurt înlocuitori 
de valoare. Trebuie remarcat șl 
efortul depus de conducerea 
F.A.R. pentru asigurarea bazei teh
nice la ud nivel internațional, •-

diția din- a 
competiție 
noastră și a 
asigurat cu 
Efortul trebi 
țla video și 
prezentînd 1 
procesul de 

în perspee 
mine, In c< 
certă a p? 
Locul 3 în ] 
o medie su 
nele rezulta 
dar există 
să se plafor. 
asigura un 
pe măsura 
cluși în con 
„România L 
Iul Drăgan 
Buzău, au fi 
înaintea coi 
nlngrad, iar 
dovedit că e 
bat la ora a

Prin nivel 
țla 19M a „ 
oferit posibl. 
corecte a p 
dispun perf< 
tactul cu ce

CERTITUDINI ALE GIMNASTICI)
(Urmare din pag. 1)

55,65, 2. Nlcn Strol» (C.S.S.
Gheorghenl) 55,35, 6. Florin Purje 
(C.SJÎ. I Oradea) 55,15; finale p» 
aparate, aol > L Florin Purj» 
19,00, 3. Cristlnri Brezeann (C.S.S. 
Brașovla) șl Radu Bora (C.S.S. 7 
Dinamo — C.S.S. Arad) 18,85 ; 
cal cu minere : 1. Dorel Vorindan 
(C.S.S. Arad) și Nlcolae Bejenare 
19,18, 3. Petrlcâ Pătâluțâ și Cos- 
mln Llcaciu (C.S.S. 7 Dinamo)
18,95; inele: 1. Florin Gheorghe 
18,90, 2. Rivellno Taga (C.S.S. Re
șița) Și Nlcolae Bejenarv 18.88 ;

sărituri: 1. Radu Bora 18,15, 2. C. 
Brezeanu 18,825, 3. Dănuț Lume! 
(C.S.S. Bala Mare) 18,55; paralele; 
1. N Bejenaru 19,10, 2. A. GaD 
19,05, 3. C. Șerbănescu 18,70 ;
bară: 1. N. Bejenaru șl A. GaD 
18,40, 3. C. Șerbănescu 18,30 ; fe
minin, individual compus: 1. Li
liana Stanclu (C.SJS. Triumfi 

38,35, 2 Felicia Feier (C.S.Ș Cetate 
Deva) 38.05 3. Luminița Zăvod
(C.S.S. Triumf) 38.00, + Mlhaela 
Ciobanu (Petrolul Pi.) 37,65, 5.
Eugenia Popa (C.S.S. 7 Dinamo) 
37,55, 6. Lăcrămioara Filip (C.S.S. 
Onești) 37,35.; finale pe aparate, 
sărituri : L Feliei» Feier 1.9.30.

2. Luminița Z 
la Ciobanu II 
mlnlța Zăvo 
19,40, 3. Nlc 
București) 1 
la Ciobanu 
ban (C.S.M. 
Maria Ștlac 
dea) 18.85; 
du 19,325, 2 
Sibiu) 19,225

In urm» ; 
samentele ț 
astfel: femi 
București 61 
36 p, Petrol 
Onești 21 p, 
masculin: C 
C.S.S. Bistri 
26 p, C.S.S. 
Baia Mare
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STEAUA-DINAMO, MECI DE GALĂ
PP6tttA‘ll!L DE PEI 0 DESCHIDERE CU II JUNIORI JMEfItNA J ItJNAJ I

| • A 43-a finală a Campionatului republican
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A sosit si ziua celei de-a 
43-a finale a Campionatului re
publican de juniori I. compe
tiția la startul căreia s-au a- 
linlat 162 de echipe împărțite 
in 12 serii. Spre deosebire de 
edițiile precedente, aceasta, a 
43-a, s-a desfășurat, in ultima 
sa parte. Intr-o formulă nouă, 
cu 24 echipe in faza finală. 
Faptul a avut efecte pozitive, 
deoarece mai multe formații 
din cele 12 serii s-au angajat 
in disputa pentru calificare si 
la turneul final, in etapa lui 
zonală, au venit eu adevărat 
echipele cele mai bune : 5 re
prezentând cluburi divizionare 
A (Petrolul, „Poli" Timisoara, 
F.C.M. Brașov, Sportul 
dențesc si Dinamo), 10 din e- 
șalonul secund (Oțelul Galați, 
Olimpia Satu Mare, C.S. U.T.A., 
F.C. Maramureș, Dunărea 
C.S.U., Polit. Iași, AripHe Ba
cău, Șoimii I.P.A. Sibiu, Jiul 
Petroșani și Strungul Arad), 
una din Divizia C (Metalur
gistul Cugîr) și 8 cluburi spor
tive școlare (din Bacău, Făl
ticeni, Timișoara, Tîrgoviște, 
Pitești, Sibiu, Craiova, Brașov). 
Dintre acestea, pentru grupele 
semifinale s-au calificat Spor
tul Studențesc, F.C.M. Brașov, 
C.S.Ș. Luceafărul Bacău. Dina
mo, Olimpia Satu Mare și 
„Poli" Timișoara. în sfirșit, 
„alb-negrii" din Regie și spe
ranțele clubului din șos. Ște
fan cel Mare au reușit să se 
impună Ia Cîmpina și Ia Pi
tești șl să „uree" astfel pină 
in finala care se va disputa 
astăzi pe eel mai mare stadion 
al țării. Iată, de altfel, „tra
seul rezultatelor" celor două 
echipe, ambele provenind din 

a 
cea bucureștea- 

cea mai echilibrată serie 
campionatului, 
nă (a V-a) :
1. Sportul St.
2. Dinamo Buc.

In partidele
Sportul
în grupele zonale și semi

finale :
SPORTUL STUDENȚESC: 

4—0 cu Aripi Bacău, 3—1 cu 
Polit. Iași, 1—2 cu Dunărea 
C.S.U., 3—0 cu C.S.Ș. Bacău și 
2—1 cu F.C.M. Brașov.

DINAMO : 1—1
Brașovia, 2—1 eu Aripi Pitești, 
2—1 eu Șoimii Sibiu, 
Olimpia Satu Mare șl 
„Poli" Timișoara.

Iată și loturile celor

I
25 22 3 0 111-16
25 19 5 1 85—14 
directe :

Dinamo 2110 3—S' 

I
I
I

cu C.S.Ș.
cu
cu

douăI e-

de ore la C. S. M. Cluj-Napoca

ALE TÎNĂRM COLECTIV CLUJEANTU
lități 
este 

ecție 
(52 

ntre- 
ional 
! (82 
rimă 
ora) 
pre-

11 can 
itică, 
:eput 
il că 
sînt

;r-un 
tatea 

do- 
i ln- 
per- 
tot- 

mnei 
izen- 
itriei

total) și una de aur („aruncat") 
și una argint (total) de la C.E. 
Satisfacțiile colectivului s-au 
mai concretizat și prin convo
carea celor 26 de sportivi la 
pregătirile și competițiile mai 
multor loturi republicane.

„Rezultatele bune obținute 
pină acum sînt rodul aetivității 
desfășurate de tehnicieni, din-

• Medaliile halterofililor — 
Imbold pentru noi performanțe
• Două antrenamente zilnice - 
condiție a succesului • Forțe

unite - echipe puternice

le și 
din 

estui 
iade, 
nbo- 
nion 
ițele 
niori 
>uri- 
cu- 

lati- 
i I), 
istic 
mka 
) Și 
bere 
cent 

cu 
ătii- 
itele 
ju- 

z Ia 
1 la

ire care amintim pe antrenorii 
Călin Tătara (atletism ; U pre
gătește pe S. Mocanu), Gheor- 
ghe Jakab și Tlberiu Roman 
(haltere), Farkaș Fane th (tenis 
de masă). Se așteaptă mai 
mult, In special de la antre
norii tineri, de la -Georget* 
Păcuraru (atletism) șl Vasile 
Daniel (haltere). Buchetul re
alizărilor ar fi fost mult mai 
mare dacă am fi putnt organi
za cite două antrenamente pe 
zi la toate secțiile și grupele. 
Nu am reușit să facem aceas
ta tot timpul, deoarece elevii 
învață la mai multe unități 
școlare, la distanță una de alta 
și totodată față de locul de 
pregătire sportivă", ne-a spus 
Paul Radvany, instructor prin
cipal.

Preocupări pentru îmbunătă
țirea permanentă a activității

chipe, jucătorii cu majuscule 
fiind vizați de antrenorii lor, 
Dan Apolzan și, respectiv, 
Gheorghe Timar, să se alinieze 
Ia startul partidei. SPORTUL 
STUD. : LUCESCU, Vărzariu, 
SIMIREAN, Popete, Cr. PETRE, 
LESNER, CRUCERU, Cristea, 
PRODAN, SZOKE, Alexe, CO- 
VACIU. BONDOC. IORGULES- 
CU, STANICI, Dobre, Ciolca. 
DINAMO : PRUNEA, SIMION, 
GHINEA, Bănică, MITICH, 
BUCUR, CIOBANU. Eremia, 
C. SA VA, Vasile, DOCHIA, D. 
SAVA, JERCĂLAU, RĂDU- 
CIOIU. Stelea, Neagu, Ioniță.

De ce anticipăm o finală de 
mare atractivitate 7 în primul 
rind deoarece în loturile celor 
două echipe apar nu mai puțin 
de 11 internaționali, component 
ai selecționatelor U.E.F.A. ’86, 
*87 și ’88 și toți acești jucători 
— dintre care se detașează 
Prunes, Lucescu. Stănici, D. 
Sava, Jereălău, Răducioiu, Mi
tici, Bondoc — au marea obli
gație de a demonstra toate în
sușirile care i-au făcut jucători 
internaționali. în al doilea rind, 
pentru că Intre cele două echi
pe există o frumoasă rivalitate 
sportivă care, sperăm, lși va 
pune o amprentă pozitivă și 
asupra acestei finale, a 43-a, 
a întrecerii juniorilor. Care 
dintre cele două echipe lși va 
înscrie numele pe tabloul eîști- 
gătoarelor. pe care figurează 
numele a 21 echipe, tn frunte 
cu performerele Întrecerii, „U“ 
Cluj-Napoca (8 titluri), Rapid 
(4), U.T.A. și Dinamo (3) ?

Partida va începe la ora 15,45 
și va fi arbitrată de Gh. Con
stantin (Rm. Vîlcea), ajutat la 
linie de I. Coț și Ad, Moroianu 
(ambii din Ploiești).

Laurențiu DUMITRESCU

Centrul Olimpic de pregătire Viitorul Tg. Mureș

START PROMIȚĂTOR SUB ÎNDRUMAREA UNOR ANTRENORI PASIONAȚI
Bdldnl, Bozeșan, Unchiaș, Vun- 

vuaea, Fazekaș, varo I șl II. A. 
Stoica. Deac. iată numai dteva 
nume de jucători, depistat!, pre
gătiți 81 formați cu rlvnă sl 
răbdare, ani de-a rtadul, la cen
trul de copil sl juniori Chimica 
TIrnăveni. de harnicul antrenor 
Teodor Mesaroș, jucători care 

au existat încă de la începutul 
anului școlar. In primul rind, 
pentru formarea unor echipe 
puternice, care să reprezinte cu 
mal mult succes sportul din 
municipiul Cluj-Napoca. Cu 
sprijinul organelor locale s-au 
unificat secțiile de gimnastică
— fete și Înot cu cele similare 
de la C.S.Ș. Viitorul, iar aceea 
de șah cu secția de la A.S. 
Electrometal. De asemenea, In 
prezent unele secții sînt spri
jinite eficient de către colec
tive din mari unități econo
mice. Exemple : secția de ci
clism, de Regionala C.F.R., sec
ția de haltere, de Cooperativa 
Constructorul.

„Dorim ea pină 1a sftrșiiul 
anului sportivii noștri să con
tribuie și mai mult ta crește
rea prestigiului sportiv al țării,
— ne-a declarat Simion Kezdi, 
președintele clubului. Ne-am 
mai propus să eîștigăm medalii 
Ia Campionatele Europene de 
tenis de masă juniori, prin 
Zoltan Zoltan (tn vlrstă de 15 
ani), ta eele mondiale de scri
mă, prin floretlsta Iudith Gyur- 
kan, precum și ta cele balca
nice — box, haltere și scrimă 
Și ta „Cupa Prietenia". Pentru 
realizarea acestor obiective, 
deși noi nu avem baze sporti
ve proprii, trebuie ca procesul 
de pregătire să se desfășoare 
la un nivel calitativ și mai 
bun. De asemenea, va trebui să 
punem bazele unor surse de 
venituri sigure și permanente 
care să ducă ta autofinanțare.'

sens, ea de altfel tn 
noastră activitate, ne 
de sprijinul organelor

în acest 
întreaga 
bucurăm 
locale".

Pompiliu VINTUĂ

Pițurcă intr-o spectaculoasă acțiune la poarta lui Moraru. Sec
vență din ultima intilnire (din campionat) Steaua — Dinamo.

Foto : Iorgu BĂNICĂ
vență din ultima intilnire (din

(Urmare din pag. 1)

de tineri de real talent care bat 
la porțile naționalei și, sub a- 
cest raport, premisele pentru un 
fotbal de calitate sînt favorabi
le. Plus că mal intervine marea 
ambiție de victorie, dorul de 
revanșă al dinamoviștilor pen
tru pierderea la potou a podiu
mului. setea de revanșă și a 
steliștilor pentru recenta înfrân
gere din campionat (unde pal
maresul înseamnă 31 victorii 
Dinamo, 17 Steaua. 28 egaluri), 
prima infringere, de după ma
rea finală de la SeviMa câști
gată „cum laudae". Va fi un 
duel intre două stiluri deosebite, 
va fi o luptă între jocul de i- 
maginație, de viteză al campio
nilor si cel de elaborare al alb- 
roșilor. Șl, ca de fiecare dată, 
cînd se întîlnesc cele două 
mari echipe ale fotbalului nos
tru, un pronostic nu este indi
cat, pentru că derbyurile din
tre ele au generat mereu echi
libru și spectacol.

...Steaua și Dinamo au, a- 
cum, Ia căderea cortinei, mari 
obligații. Pentru că mul
te dintre ultimele derby-uri 
ale campionatului nostru n-au 
prea fost onorate, numai Stea
ua — Sportul Studențesc si U- 
niversitatea Craiova — Dinamo 
(acesta in Cupă) corespunzînd 

apoi au întregit loturile unor e- 
chlpe divizionare A. Recunoscfa- 
du-i-se priceperea șl pasiunea, 
antrenorului I. Mesaroș 1 a-a 
încredințat, din această primă
vară. conducerea, la Tg. Mureș, 
a unuia dintre cele 12 Centre O- 
llmplce de pregătire a juniorilor 
la fotbal, repartizate judicios pe tatreg teritoriul țării. .Este o 
măsură binevenită — ne spunea T. Mesaroș — care urmărește 
concentrarea celor mai talentați 
juniori, de pe raza a 3—I jude
țe. intr-un singur toc, ta acest 
mod procesul de instruire fiind 
uniformizat, oferindu-se posibili
tatea antrenorilor să se ocupe 
de pregătirea lor Întreaga perioa
dă a anilor de juniorat. Cei mai 
valoroși dintre el urmează să reîmprospăteze Ioturile U.E.F.A. 
Ia anumite eșaloane de vlrstă. 
Pină In prezent, am selecționat 
un număr de 30 de juniori de 
ne raza județelor Mureș, Harghi
ta. Bistrlța-Năsăud șl Suceava, 
acțiunea fiind In curs de des
fășurare ptaă Ia stîrșitul lunii 
Iulie la Centrul nostru urmlnd 
să-și desăvirșească pregătirea 30 
de tineri jucători".

Inițiativa este lăudabilă, gfa- 
dtadu-ne la faptul că toți junio
rii sînt supravegheat! și lși dB- 
făsoară. fa paralel, procesul de 
lnvătămînt cu pregătirea sportivă. In acest sens, trebuie subli
niat faptul că absolut totl jucă
torii slnt transferați. pe linie 
școlară, la Uceul Industrial nr. 
2 din Tg. Mureș (director fag. 
Gllga Iordan), unitate unde, cu 
sprijinul organelor locale de 
partid, al C.JJLr.S. Tg. Mureș 
si al Inspectoratului școlar județean, au fost create condiții 
dintre cele mal bune pentru ca 
Învățătura si sportul să se fa- 
blne armonios. De altfel. Liceul 
industrial nr. 2 beneficiază de o 

gin-
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TRAGERE EXCEPȚIONALĂ LOTO

5 ULTIMA zi de participare, slmbă-

Prin gama amplă și variată de ciș- 
tiguri (In autoturisme, bani și 
excursii) și formula tehnică (7 ex
trageri In 2 faze, cu un total de 66 
numere),

TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA LOTO

este un prilej ce oferă avantaje 
pentru toți participant».

g

uiiiiirurișinc 
DACIA 1300

așteptărilor. Tocmai de aceea, 
astăzi, ultimul mec; înseamnă 
o mare obligație. Față de fotbal, 
față de competiție, fată de spec
tatori.

...A 48-a finală a „Cupei
României" înseamnă în primul 
rind o invitație la spectacol Un 
spectacol care să demonstreze, 
ca o ultimă impresie, valențele 
adevărate ale fotbaliștilor noștri 
de vîrf. în ambele tabere an
trenorii, jucătorii, conducătorii 
de club s-au pregătit ea această 
finală să reprezinte Un veritabil 
recital. Sigur, fiecare cu ambi
ția, dorința victoriei, dar, vrem 
să credem, toti cu gîndul unui 
fotbal modern, spectaculos, 
sportiv. în fond, astăzi, ultimul 
meci al sezonului ne va duce cu 
gîndul la primele dispute ale 
toamnei. Pentru că. nu putem 
uita, la 10 iulie, vom cunoaște 
adversarii echipelor noastre de 
dub în cupele europene, iar Ia 
10 septembrie o dată cu meciul 
eu Austria, Încep preliminariile 
pentru Euro ’88.

...Steaua — Dinamo, un meci 
de gală al fotbalului nostru. O 
finală mult așteptată. Sintem si
guri că ambele echipe si, deloc 
neglijabil, toți spectatorii, vor 
contribui la crearea unui spec
tacol care să ne facă să uităm 
neîmplinirile și să ne îndemne 
să credem în viitor. Cind se în-

din antrenamente 
și pe

de Za-Fabrial

ettiva dintre 
fotbal.

frumoasă bază sportivă, care cu
prinde două terenuri de handbal 
bltuminlzate *1 o sală de sport, 
mare parte 2’_ _ __
desfâsurtadu-se și pe terenul 
Constructorul (gazonat), locul ca
re. ta perspectivă, va deveni ba
za sportivă proprie a Centrului 
Olimpic de pregătire Viitorul Tg. 
Mureș. In plus, cei doi profesorl- 
antrenori. Teodor Mesaroș șl 
Mtrcea Lepădatu, mal beneficiază șl de terenul---------  ‘ ~
hâr.

Să amintim șl ____
profesorii cu specializare 
care au meritul de a se fi ocu
pat de pregătirea juniorilor pină 
ta momentul ta eare eel mal ta
lentati dintre tinerii jucători au 
fost selecționați la Centrul O- 
Umpic Viitorul Tg. Mureș. A- 
cestla se numesc loan Șchlopu (Centrul de oopH șl Juniori Chi
mica TIrnăveni), Ioan Pall (C.S.Ș. 
Sighișoara). Andrei Pali (C.S.Ș. 
Reghin).

Programul de pregătire se des
fășoară zilnic ta afara orelor de 
curs, marțea, joia și vinerea an
trenamentele fiind duble, acest 
sistem generallzindu-se ta peri
oada vacantei de vară. «Vrem să 
formăm jucători buni, competi
tivi, de valoare ridicată — 
ne-a declarat T. Mesaroș. Tocmai 
din acest motiv ta numeroasele 
selecții de pină acum am ținut • - .......... aarj

de 
joc. 
ale 

pri-

seama de mal multe calități, 
tn special, de gabarit, grad 
tehnicitate sl orientare tn 
Numai așa loturile U.E.F.A. 
tării noastre pot fi mereu _ 
menite cu jucători de real talent. 
La toamnă, • dată eu startul fa 
Campionatul rezervat celor 12 
Centre Olimpice, vom vedea cine a avut... ochi, cine a muncit mai 
mult sl mai bine".

Gheorghe NERTEA

ORA 15,45 : finala Campio
natului Național de juniori 
dintre formațiile Dinamo și 
Sportul Studențesc. ORA 16,30 
(în pauza meciului), vor fi 
premiate echipele semifina- 
liste ale Campionatului Na
țional de juniori, adică Olim
pia Satu. Mare șl F.C.M. Bra
șov. Decernarea medaliilor și 
diplomelor echipelor finaliste 
tn C.N. de juniori, LA ORA 
17,38.

Finala Cupei României, din
tre Steaua și Dinamo, va în
cepe LA ORA 18,00. In pauza 
meciului va avea loc decer
narea titlului de golgeter al 
Diviziei A pe 1985—86 jucăto
rului Gheorghe Hagi (Sportul 
Studențesc). In sfirșit, după 
consumarea finalei, echipa ciș- 
tlgătoare va primi Cupa 
României, medaliile și diplo
mele cuvenite Învingătoarei, 
iar învinsa — medaliile și di
plomele echipei finaliste.

tîlnesc deținătoarea Cupei Cam
pionilor Europeni și viitoarea 
noastră reprezentantă In Cupa 
Cupelor avem toate motivele să 
așteptăm un meci total, care să 
nu se uite ușor !

Meciul va fi condus de o bri
gadă de arbitri, avindu-1 la 
centru pe K. Petrescu (Brașov), 
ajutat la linie de Ad. Porumbe
ii» (Vaslui) și G. Ionescu 
(București).

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• MII NE, PARTIDA RESTAN

ȚA IN DIVIZIA B. La Petroșani 
se va disputa joi, de la ora 18, 
meciul restant din etapa a 33-a 
a Diviziei B dintre Jiul șl Uni
rea Alba Iulla. Meciul va fi con
dus de H. Mușat (București).

a „EXPO-FOTBAL 1986". In zi
lele de 38 și 29 iunie, la Casa 
municipală de Cultură din Plo
iești va avea loc tradiționala pre
zentare de exponate de fotbal 
(insigne, medalii, placbete, foto
grafii, fanioane, ecusoane și li
teratură de specialitate), mani
festare așteptată cu mult Interes 
de toți iubitorii fotbalului din 
Ploiești. După cum ne-au co
municat organizatorii, toți parti- 
cipanțll la „Expo-fotbal 1986“ vor 
ti premlați, iar expozantul care 
va prezenta cele mal multe pa
nouri cu insigne va primi premiul 
special al expoziției.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CÎȘTIGURILE CONCUR

SULUI PRONOSPORT DIN 22 
IUNIE 1986. Categoria 1 (13
rezultate) : 2.980 variante 100% 
a 76 lei și 9.711 variante 25% 
a 19 lei.

întrucit valoarea unitară a 
cîștigurilor de la categoria 2 (12 
rezultate) șl categoria 3 (11
rezultate) a fost sub valoarea 
plafonului minim de 40 lei, 
fondul acestor categorii a fost 
repartizat, conform regulamen
tului, categoriei 1.

Așa cum deja am semnalat, o 
acțiune deosebit de Importantă 
organizată la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni este TRAGEREA EXCEP
ȚIONALA LOTO. Aceasta se im
pune prin citeva elemente, din 
care amintim: 7 extrageri înca
drate ta două faze, cu un total 
de 66 de numere ; ciștîguri sub
stanțiale. cuprinse ta 13 categorii, consttad tn autoturisme ’ 
cia 1300“. excursii 
Germană sl me de bani, 
sl variabile ; 
poate cîștigas _ _ ___ __ _din 18 și, respectiv, 24 de nu
mere extrase, fiind vorba de ex
trageri „legate", cite două sau 
cite trei. Toate acestea stat de 
natură să recomande fiecărui 
participant să nu omită a-și va
lorifica pe deplin șansele mari 
Oferite dc TRAGEREA EXCEP
ȚIONALA LOTO de duminică, 
29 iunie a.c. Amănunte pot fi 
găsite ta prospectul tragerii șl 
in Programul Loto-Pronosport.

Desigur eă un loc corespunză-- 
tor pe agenda săptăminli tși gă
sește si tragerea obișnuită LOTO 
de vineri, 37 iunie.

„Da- 
R. D.

sufixe
se

cu 3 numere

fa 
importante de valoni 
faptul că 

Si



PLENARA CONSILIULUI NATIONAL MECIUL

AL OAMENILOR MUNCII
$1 A CONSILIULUI SUPREM

AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE I La:
(Urmare din pag. 1)

Lucrările plenarei se desfă
șoară in plen, precum și i“ 
secțiuni.

Participanții au subliniat cu 
profundă satisfacție și înalt 
patriotism că lucrările acestui 
larg și reprezentativ forum al 
democrației noastre muncito
rești revoluționare se desfă
șoară in perioada în care în
tregul popor a sărbătorit îm
plinirea a 65 de ani de la 
făurirea Partidului Comunist 
Român și a 50 de ani de la 
procesul luptătorilor comuniști 
și antifasciști de Ia Brașov. Ple
nara a adus un cald omagiu 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care și-a consacrat întreaga 
viață slujirii cu înalt devota
ment a intereselor vitale ale 
națiunii, ale marilor sale idea
luri de dreptate și libertate so
cială și națională.

Au fost relevate cu senti
mente de aleasă prețuire cali
tățile de excepție, curajul său 
revoluționar, răspunderea co
munistă pentru destinele țării, 
afirmate de conducătorul parti
dului și statului nostru in tim
pul procesului de acum 50 de 
ani, in întreaga sa activitate 
care ii așează în galeria ma
rilor personalități ale neamului.

Plenara a evidențiat rolul 
determinant ai tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Ia fundamen
tarea și înfăptuirea întregii po
litici a partidului și statului, a 
strategiei dezvoltării în ritm 
susținut a economiei naționale, 
la realizarea importantelor o- 
biective economice ale actualei 
etape a construcției socialiste în 
patria noastră. Ia mobilizarea 
forțelor creatoare ale națiunii 
pentru îndeplinirea exemplară 
a hotăririlor Congresului *1 
XIII-lea al partidului.

Cei care au luat cuvintul au 
dat o înaltă apreciere cuvîn- 
tăriî rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara 
Comitetului Central al partidu
lui, strălucită analiză a obiecti
velor fundamentale și direcți
ilor prioritare ale dezvoltării 
multilaterale a patriei, expri- 
mind hotărirea milioanelor de 
oameni ai muncii de a trans
pune neabătut în practică sar
cinile și orientările cuprinse în 
acest document, program de 
acțiune pentru toate sectoarele 
economici naționale.

In cadrul dezbaterilor in plen 
și pe secțiuni, s-a relevat con
tribuția hotărîtoare a secreta
rului general al partidului la 
elaborarea, pe baze profund 
științifice, a prevederilor celui 
de-al optulea plan cincinal, 
al cărui obiectiv fundamental 
este trecerea României de la 
stadiul de țară in curs de dez
voltare la stadiul superior de 
țară mediu dezvoltată.

Participanții Ia lucrări au ex
primat vii mulțumiri tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru 
contribuția deosebită adusă la

elaborarea și înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare econo- 
mico-socială a patriei, la impli
carea tot mai profundă a cer
cetării științifice in soluționa
rea problemelor celor mai im
portante ale producției materia
le, la înflorirea necontenită a 
științei, învățămîntului și cul
turii.

In numele colectivelor pe , 
care le reprezintă, al tuturor g 
oamenilor muncii din patria 
noastră, vorbitorii au adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
urări fierbinți de sănătate, de 
noi împliniri în activitatea în
chinată nobilelor idealuri ale 
poporului nostru, de progres și 
pace, exprimindu-și convinge
rea că sub conducerea partidu
lui, în frunte cu secretarul 
general. România va urca 
noi culmi de civilizație, se 
afirma tot mai puternic 
lume.

Vorbitorii au reliefat că, 
deplină concordanță cu cerințe
le dezvoltării intensive a În
tregii activități economice, pro
iectele planurilor $1 programe
lor supuse dezbaterii plenarei 
asigură continuarea creșterii in 
ritm susținut a forțelor de 
producție, sporirea neîncetată a 
avuției naționale, a bunăstării 
întregului popor, ț 
general al societății noastre so
cialiste.

In lumina indicațiilor date de 
secretarul general al partidului, 
participanții Ia dezbateri s-au 
referit pe larg la realizările 
obținute în perioada care a 
trecut din acest prim an al ac
tualului cincinal, au analizat, 
în spirit critic și autocritic, 
deficiențele manifestate în une
le domenii, au făcut propuneri 
menite să conducă la elimina
rea neajunsurilor, la ridicarea 
întregi] activități Ia cote su
perioare de calitate și eficiență.

Participanții la dezbateri au 
dat o înaltă apreciere rolu
lui liotăritor al tovarășului 
Nicolae Ceausescu la elabora
rea si promovarea politicii ex
terne a partidului ______
nostru, demersurilor sl inițiati
velor de largă recunoaștere in
ternațională ale nresedintelui 
României consacrate edificării 
unei lumi a Dacii, fără arme si 
fără războaie, o lume a înțe
legerii si colaborării. în 
fiecare națiune să 
în deDlină libertate 
dentă.

Prin întreaga sa 
plenara s-a constituit 
expresie grăitoare a sentimen
telor de dragoste, de recuno
ștință și prețuire pe care po
porul nostru le poartă condu
cătorului partidului și statului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
voinței oamenilor muncii de a 
face totul pentru înfăptuirea 
obiectivelor mobilizatoare ale 
cincinalului actual, a hotăriri- 
Ior Congresului al XIII-lea al 
P.C.R.

Lucrările plenarei continuă.

| CU TOVARASA CARLINA FORTES PEREIRA
g ’0 Așa după cum s-a anunțai, 
•g la invitația tovarășului 
g: Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
gj Elena Ceaușescu, secretarul 
S; general al Partidului African al 
sg Independenței din Capul Verde, 
$ președintele Republicii Capului 

Verde, tovarășul Aristides Maria 
g Pereira, și tovarășa Carlina 
g Fortes Pereira efectuează o 
g vizită oficială de prietenie in 
Șg țara noastră.
$ In cursul zilei de marți, 
•g inalții oaspeți s-au aflat in

județul Brașov.
țg Oaspeții au fost însoțiți de 

Ilie Văduva, ministrul afaceri- 
externe, si Olimpia

Solomonescu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

La întreprinderea de tractoare 
Brașov, oaspeții au vizitat 
principalele secții de producție, 
luind cunoștință de puternica 
dezvoltare a uzinei in ultimii 20 
de ani. Au fost prezentate cele 
mai recente tipuri de tractoare 
create in întreprindere care se 
disting printr-o linie modernă, 
prin puteri și fiabilitate ridicate, 
prin multifuncționalitatea lor.

A fost vizitată, apoi, între
prinderea agricolă 
Prejmer.

| PENTRU
I MONDIAL FEMININ

TITLUL

LA ȘAH
jg LUCERNA. 24 (Agerpres). — 
gDe la Secretariatul Federației 
sg internaționale de șah se anunță 

că meciul pentru campionatul 
mondial feminin dintre dețină- 

g: toarea titlului, marea maestră 
sovietică Maia Ciburdanidze, șl 

țg compatrioata sa Elena Ahmi- 
g: lovskaia va începe la 2 sep- 

tembrie si va cuprinde 16 par- 
g tide. Primele 8 partide se vor 
g disputa la Sofia, iar celelalte 8 
g la Bor i urni (R.S.S. Gruzină),
g Arbitru principal al meciului a 
ș fost desemnat R. Măriei (Iugo- 
sg slav ia), care va fi secundat de 
sg G. Todorov (Bulgaria) și Eka- 
s? terina Pekarskaia (U.R.S.S.).

PATRU ECHIPE LA
g Incerclnd o sinteză a observa- 
g tlilor formulate de principalii 
g factori interesat! — antrenorii — 
g; în privința Mundlalului, desprin- 
g dem două lelt-motlve ale insatls- 
g factiilor :

— formula total neconvenabHă, 
,______ i. complicată („Asta-1
g Mundial de fotbal! Nu, e un 
g Mundial al matematicii!" afirma, 
g: făcînd haz de necaz. Tel6 san- 
g: tana — antrenorul Braziliei). a- 
g pelind. tocmai In faza importân- 
g tă a turneului final la criteriul 
g atît de relativ al executării pe- 
g; naltyurilor.
g — marile greșeli de arbitraj,

ounas tarii g _ fOr] 
progresul încîicită.

sl statului

care 
se dezvolte 
si indepen-
desfășurare,

intr-o

în concursul de sărituri în apă de la Budapesta
■r

SPORTIVII «TIMAnll AU CUCERIT DOUA TOCURI I

PORȚILE FINALEI PIQUE COMUNICĂ

g

Aspect din meciul Spania — Belgia, dm „sfer
turi". Julio Salinas șutează, dar mingea a fost 
deviată de apărătorul belgian Stephane Demol 

Telefoto : A. P.-AGERPRES

ParticiDînd la un concurs in
ternational desfășurat în bazi
nul descoperit de oe Insula 
Margareta din Budapesta, cu 
participarea reprezentanților a 
sase țări (Austria, R.D. Germa
nă. Iugoslavia. România. Unga
ria si U.R.S.S.). Nicolae Lepă- 
duși și Ion Petrache au avut 
comportări bune, clasîndu- 
se De locul I în probele la care 
au luat parte. întrecerea, orga
nizată pentru aniversarea a 75 
de ani de Ia înființarea clubu
lui sportiv feroviar budapestan 
(B.V.S.C.). a prilejuit dispute 
de ridicat nivel tehnic.

Sportivii români au ocupat ur
mătoarele locuri (s-au alcătuit 
clasamente separate pentru ju
niori sl seniori): JUNIORI, tram
bulină 3 m : 1. N. Lepăduși 494,73 
D. 2. I. Petrache 486,18 r>. ... 5. S. 
Fred el 383.52 p (la seniori : 1. K. 
Nemedy — Ungaria 559,35 p,... 3. 
Lepăduși, ... 5. Petrache) ; plat
formă '. 1. I. Petrache 476,16 p. 
1 N. Lepăduși 446,94 p (la se
niori 7 1. K. Nemedy 515,52 p. ... 
I. Petrache,... 5. Lepăduși); JU
NIOARE. platformă : 1. Nora 
Szekffy (Ungaria) 365,10 p. 2. Da-

niela Popa 355,68 p (la senioare: 
1. Hdiko Kovacsne — Ungaria 
391,01 p.... 3. Daniela Popa) ; 
trambulină 3 m : 1. Agnes Ger
lach (Ungaria) 494,01 p;... 5. Lua
na Pătac 360,50 p (senioare : 1. 
Agnes Gerlach. ... 6. Luana Pă
tac).

B̂
determinante pentru fixarea unor 

grezultate ca în partidele U.R.S.S. 
gg — Belgia, Spania — Brazilia. An- 
-Sglia — Argentina. Prestațiile sla- 
gbe ale unor „cavaleri ai fluieru- 
glui“ in meciuri Importante au ri- 
gdicat. pe bună dreptate, proble- 
g:ma selecționării arbitrilor pentru 
go competiție de pretențiile unui 
gturneu final. Henri Cavan, res- 
goonsabilul comisiei de sneciali- 
^tate a F.I.F.A.. se află sub sus
ținutul „tir" al comentariilor de 
gDresă. fiind considerat prlnclpa- 
glul responsabil al eșecului Inre- 
ți strat la capitolul arbitraj, la 
gMundial. Atît principiul de se- 
glectie, care a accentuat exagerat 
țn direcția reprezentării geogra- 
gfice a arbitrilor In dauna com- 
gpetentei șl experienței celor re
ținuți în lot, cit sl felul cum 
^s-au efectuat delegările slnt so- 
geotite total necorespunzătoare. 
g Dar, mal cu supărări, mai cu 
^enervări. marea probă fotballsti- 
gcă a ajuns să-și desemneze se- 
gmlfinalistele. Sînt. se menționea- 
gză în telegramele de presă, con- 
țurentele cu o pronunțată regu- 
glarltate de comportare, care au 
greusit să treacă nevătămate de - 
gătit de capricioasele probe ale 
glovlturilor de pedeapsă (cazul

formațiilor Franței. R.F. Germa
nia si Belgiei). în caracterizări
le ce se fac semifinalistelor dis
tingem două categorii: una. in 
care intră toate cele trei repre
zentative europene, Înglobează e- 
chipe eu loturi experimentate, 
cu jucători care evoluează de 
mult împreună. în adevăr. Fran
ța Dtezintă aproape integral for
mula de la Euro *84; Becken
bauer are sl el în Iot multi din
tre internaționalii care au jucat 
si la Mundialul *82 si la Euro *84. 
iar Belgia ne prezintă supravie
țuitori de la C.E. din 1980. din 
Italia! Marea experiență a aces

tor internaționali, 
afirmă comentato
rii. explică succe
sele celor trei se
lecționate de pe ve
chiul continent. în 
schimb. Argentina, 
cu o formulă struc
tural inedită. în 
care „bătrînii* sînt 
Maradona (denumit 
fotbalistul-handballst 
după~. golul mar
cat cu mîna in jo
cul cu Anglia) sl 
Valdano.

Trei echipe ale 
experienței, alta a 
tinereții atacă as
tăzi intrarea în fi
nală. în „calculele 
hîrtiei" favorite sînt 
Franța în fața R.F. 
Germania și Argen
tina în disputa cu 
Belgia. Dar. In re
plică, se afirmă că 
victoriile franceze 
în fata unsprezece- 
lui vest-german sînt 
rarități și că Belgia 
a reușit să infirme

cele mai clare anticipări (vezi 
partida cu reprezentativa Uniunii 
SOVietSeb Eftimie lONESCU

Șl IATA-NE EA... „

• In ce privește jocul pro- 
priu-zis, concluziile din fazele 
precedente iși păstrează vala
bilitatea ; Franța tși datorea
ză succesul unei linii de mij
loc foarte bune, probabil cea 
mat completă dintre toate cela 
prezente la acest „El Mun
dial", R, F. Germania — so
lidității fizice și tactice, dar 
fără sclipirile de altă dată, 
tar Argentina a prezentat, pe 
lingă o organizare judicioasă, 
asigurată de fotbaliștii disci
plinați tactic, tehnic, cu un 
fizic foarte bun fi pe cel mai 
bun jucător al turneului, 
Diego Maradona, impresionant 
prin tot ceea ce face in te
ren. In sfirșit, Belgia este e- 
chipa cu apărarea cea mat 
aglomerată, combinind marca
jul om la om cu cel in zonă, 
ieșirea din defensivă făcin- 
du-se rapid, ceea ce permite 
contraatacuri tăioase, adesea 
răsplătite cu goluri.
• Cu obișnuitul „fair-play , 

antrenorul Bobby Robson a 
spus : „Am fost Învinși de cel 
mai bun jucător din lume, 
Maradona, care a Înscris un 
gol — al doilea — miraculos".
• Fundașul spaniol Camacho 

a devenit recordmanul selec
țiilor in echipa națională, In 
partida cu Belgia din sfertu
rile de finală el îmbrăcind 
pentru a 69-a oară tricoul re
prezentativei iberice. Pînă in 
prezent in acest clasament 
sui-generis conducea portarul 
Luis Arconada, cu 63 de me
ciuri.

^'Întrebat despre penaltyul 
ratat in medul cu echipa 
Franței, atacantul brazilian 
Zico a răspuns : „Nu eu am 
ratat penaltyul, cl Bats l-a a- 
părat. Ar fi nedrept să di
minuăm meritele portarului 
francez, care, de altfel, a pa
rat șl lovitura executată de 
coechipierul meu Socrates".

EXAMENUL SEMIFINALELOR'*
Sprint final, în apropierea li

niei de sosire, în Campionatul 
Mondial. Din cele 24 de echipe, 
de pe patru continente, care au 
luat startul la 31 mai, au mai 
rămas în cursă doar patru, din 
Europa (Franța, R. F. Germa
nia, Belgia) si din America de 
Sud (Argentina).

Astăzi au loc partidele semi
finale FRANȚA — R.F.G. la 
Guadalajara si ARGENTINA — 
BELGIA la Ciudad de Mexico. 
Dacă prima partidă este, în 
fapt, o reeditare a trecutei se
mifinale (extraordinară coinci
dență) de la C.M. din Spania 
’82 (a învins atunci, după pe- 
naltyurile de baraj, echipa 
R.F.G.), în schimb cea de a

o premieră ab-

ACTUALITATEA ÎN ATLETISM
TALLIN. Meciul internațional 

U.R.S.S. — R.D.G., cîteva rezul
tate : Bărbați : 200 m — Fio- 
dorov 20,89 ; 800 m —. Mogale 
(R.D.G.) 1:47,38 ; 400 mg — Va- 
slllev 48,76 ; ciocan — Sedîh 
86,66 m, Litvinov 84,36 m ; femei : 
200 m — Heike Drechsler 22,13, 
Hllke Gladlsch (ambele R.D.G.) 
22,45 ; 800 m — Slegrun Vodars 
(R.D.G.) 1:57,98, Liubov Gurina
1:58,67 ; 3000 m : Tatiana Samo- 
lenko 8:36,00, Svetlana Ulmasova 
8:41,68, ~ '
8:48,67 ; 400 mg 
(R.D.G.) - ”,
54,63, Kornella Feuerbach (R.D.G.) 
55,68 ; Înălțime — Olga Turciak 
1,97 m ; suliță — Natalia lermo- 
lovici 65,16 m, Zinaida Gavrllina 
62,92 m.

MADBID. Recordmanul lumii, 
marocanul Said Aouita, a cîști- 
gat pe 1500 m cu timpul de 3:38,05. 
A fost urmat de elvețianul Pierre 
Deleze 3:38,38 șl francezul Pascal 
Thebaut 3:38,58. Alte rezultate : 
110 mg — Stephan Caristan (Fran
ța) ÎS,75, Romulado Giegel (Po
lonia) 14,16 ; lungime : Jan 
Leitner 8,15 m, Zdenek Hanacek 
(ambii Cehoslovacia) 8,04 m.

Betty Springs 15:30,99 ; 400 mg
— Judy Brown-King 55,46 ; Înăl
țime — Louise Ritter 1,93 m ; 
disc — Carol Cady 62,72 m ; su
liță — Helena Uusitalo (Finlanda) 
58,44 m.

Ulrike Bruns (R.D.G.)
Sabine Busch

54,36, Marie Stepanova
EUGENE. Campionatele S.U.A. 

la probele feminine : heptatlon — 
Jane Frederick 
Greiner 6208 p ; 400 m 
Dixon 50,41 ; 800 m — 
Groendaal 1:59,79 ; 1500 m — Linda 
D»tlefsen 4:08,00 ; 5000 m —

6230 p, Cindy
— Diane 
Claudette

SAINT DENIS (Franța). Băr
bați s 110 mg — Stephane Ca
ristan 13,42 ; prăjină — Philippe 
Collet 5,75 m ; înălțime — lurl 
Serghienko (U.R.S.S.) 2,28 m ;
lungime — Norbert Brige 8,02 ; 
Femei : 800 m — Florence Glo-
litti 2:00,51 ; 3000 m — Anette
Sergent 8:56,05 ; 100 mg — Lau
rence Elloy 13,17 ; înălțime — 
Stefka Kostadlnova (Bulgaria) 
2,00 m ; greutate — Helena Fibin- 
gerova (Cehoslovacia) 20,40 m.

doua constituie . ... _
solută deoarece Belgia n-a mai 
jucat niciodată într-o fază atît 
de înaintată a unui Campionat 
Mondial.

Pînă a ajunge aici cele patru 
formații au înregistrat urmă
toarele rezultate la Mundial '86: 
FRANȚA: 1—0 cu Canada (a 
înscris Papin). 1—1 cu U.R.S.S. 
(Fernandez), 3—0 cu Ungaria 
(Stopyra, Țigana si Rocheteau); 
2—0 cu Italia (Platini și Sto
pyra) ; 1—1 cu Brazilia (Plati
ni) 5—4 după 11 m (Stopyra. 
Amoros. Bellone, Fernandez) ț 
R. F. GERMANIA : 1—1 CU U- 
ruguay (Allots), 2—1 cu Scolia 
(Volier și Allots). 0—2 cu Da
nemarca ; 1—0 cu Maroc (Matt
haus) ; 0—0 cu Mexic, 4—1 după 
loviturile de la 11 m (Allots. 
Brehme, Matthaus. Littbarski).

ARGENTINA : 3—1 cu Coreea 
de Sud (Valdano — 2 și Ruggie
ri), 1—1 cu Italia (Maradona),' 
2—0 cu Bulgaria (Valdano.' 
Burruchaga); 1—0 cu Uruguay 
(PascuUi) ; 2—1 cu Anglia (Ma
radona — 2) ; BELGIA : 1—2 
cu Mexic (Vandenbergh), 2—1 
cu Irak (Scifo și Claessen), 2—2 
cu Paraguay (Vercauteren și 
Veyt) ; 4—3 cu U.R.S.S. (Scifo. 
Ceullemans, Demol și Claessen); 
1—1 cu Spania (Ceullemans), 
6—5 după 11 m (Claessen. Sci
fo, Broos. Vervoort și Van Der 
Elst).

Dintre acestea, singura cali
ficată de pe locul trei, în gru
pe, este Belgia. Dar povestea 
începutului a fost, pînă una 
alta, uitată...

Romeo V1LARA

unui Campionat

Jlfd^htehjația^od 79773 București, str. V. Conta 18, of. P.T.T.R. 1, tel. oentrală 11 79 76 și 11 50 59; secția coresp. 10 29 36; Interurban 137; telex 10 350 romsp Telefax; (90) 11 60 33 
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