
Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

Proletari din teats Urile, unifi-uă 1

PLENARA COMITETULUI CENTRAI 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

portul
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORTg

Sub președinția tovarășului 
Vicotae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, in zilele de 23 $1 24 
iunie, au avut too lucrările 
Plenarei C.C. al P.C.R.

Comitetul Central al Partidu
lui a adus un călduros si vi
brant omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 

eneral al Partidului Comunist 
’oman, președintele Republicii 
.ocialiste România, cu prilejul 

iplinirii a 50 de ani de la 
jjrocesul luptătorilor comuniști 
«' antifasciști de la Brașov, 

<itru îndelungata și eroica sa 
zitate revoluționară pusă, 
ieste o jumătate de secol, 

,iujba cauzei partidului, pa- 
< și poporului, edificării so- 

mului și comunismului, 
îrii prestigiului si a rolu- 
.omâniei în lume, triumfu- 
dealurilor de pace, înțele
și colaborare internaționa-

nagiul a fost prezentat de 
irășul Emil Bobu, membru 

, Comitetului Politic Executiv, 
etar al C.C. al P.C.R.

răind profund acest moment 
alțător, participanții au scan

ai îndelung, cu însuflețire, 
Ceaușescu — P.C.R. !“,

.Ceaușescu și poporul !“,
. Stima noastră și mindria. 
'eaușescu — România !“.
Plenara a prilejuit o puternică 
afirmare a dragostei și recu- 

lOștinței nețărmurite a comu
niștilor, a tuturor cetățenilor 
patriei față de cel mai iubit și 
stimai fiu al națiunii noastre, 
ilustrul conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care că
lăuzește cu înțelepciune și pa
tos revoluționar tara și po
porul spre orizonturi tot mai 
luminoase de progres și civili
zație, spre comunism. Plenara 
Comitetului Central s-a consti
tuit intr-o impresionantă ma
nifestare a unității indestructi
bile a tuturor fiilor României 
socialiste, a întregii națiuni, în 
jurul partidului, al secretarului 
său general, a voinței neabătute 
de a acționa, cu dăruire și ab
negație,, pentru transpunerea în 
viață a ’planurilor de dezvoltare 
cconomico-socială a țării, de 
ridicare continuă a bunăstării 
materiale si spirituale a poporu
lui, pentru înfăptuirea istorice
lor hotărîri ale Congresului al 
XIH-lea al P.C.R., a Progra
mului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
comunism.

în cadrul dezbaterilor, în plen 
și in comisii, au luat cuvintul 
82 de tovarăși.

Ieri a început

PLENARA CONSILIULUI NATIONAL 
AL OAMENILOR MUNCII 

Șl A CONSILIULUI SUPREM 
AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE

Sub președinția tovarășului 
ieolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului, Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, marți s-au 
deschis lucrările Plenarei Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii din industrie, construc
ții, transporturi, circulația măr
furilor șl finanțe și a Consi
liului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale.

La sosire, în Sala Palatului 
Republicii, unde se desfășoară 
lucrările, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întimpinați 
de participanții Ia plenară cu 
puternice aplauze și ovații. 
S-a scandat cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, ex
presie a înaltei prețuiri față 
de activitatea desfășurată cu 
exemplară pasiune revoluționa
ră de conducătorul partidului și 
stalului pentru înflorirea multi
laterală a patriei noastre so
cialiste, pentru continua ridi
care a nivelului de trai ma
terial și spiritual al întregului 
popor.

Participanții la plenară au 
adoptat în unanimitate urmă
toarea ordine de zi :

1. Programul privind înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-Iea al Parti

Desfășurîndu-se sub semnul 
importantelor orientări și sar
cini cuprinse în magistrala cu- 
vintare rostită de secretarul 
general al partidului în deschide
rea plenarei, dezbaterile au pri
lejuit o amplă analiză, exigen
tă si responsabilă, a rezultatelor 
obținute în perioada ce a tre
cut de la începutul anului, pre
cum si a direcțiilor de acțiune 
pentru îndeplinirea tuturor in
dicatorilor de plan, la un nivel 
înalt de calitate și eficiență, 
pentru realizarea exemplară a 
producției destinate exportului. 
Au fost prezentate măsuri în 
vederea perfecționării organiză
rii și modernizării proceselor de 
fabricație, ridicării calității pro
duselor și a competitivității lor, 
valorificării superioare a resur
selor de care dispune economia 
națională, creșterii mai accen
tuate a productivității, organiză
rii întregii activități pe princi
piile autoconducerii și autoges- 
tiunii, întăririi ordinii, discipli
nei si răspunderii, pentru înfăp
tuirea în cele mai bune condiții 
a prevederilor pe 1986, a obiec
tivelor actualului cincinal.

Plenara a aprobat, în unani
mitate, documentele supuse dez
baterii și a adoptat, în acest 
sens, o hotărîre, care se dă 
publicității.

La ultimul punct de pe or
dinea de zi, Plenara Comitetu
lui Central, împreună cu Comi
sia Centrală de Revizie, a hotă
rî! :

— eliberarea tovarășului Va- 
sile Vîlcu din funcția de pre
ședinte al Comisiei Centrale de 
Revizie și alegerea sa ca vi
cepreședinte al Comisiei ;

— alegerea tovarășului Ilie 
Verde! în funcția de președin
te al Comisiei Centrale de Re
vizie și, în legătură cu aceasta, 
potrivit Statutului P.C.R., elibe
rarea sa din Comitetul Politic 
Executiv și din Comitetul Cen
tral al partidului.

In încheierea lucrărilor, a 
luat cuvintul tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintul profund însuflețitor 
al secretarului general al parti
dului a fost subliniat cu vii și 
îndelungi aplauze. Participant» 
au exprimat astfel hotărîrea co
muniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii de a înfăptui în mod 
exemplar planurile si progra
mele adoptate de plenară, care 
marchează trecerea Ia dezvol
tarea intensivă a economiei na
ționale, pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, 
asigurind înaintarea neabătută 
a României spre piscurile lumi
noase ale comunismului.
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dului Comunist Român pentru 
dezvoltarea intensivă a econo
miei naționale în perioada 
1986—1990.

2. Programul privind perfec
ționarea sistemului de finan
țare și creditare a activităților 
economice și a normativelor e- 
conomico-financiare.

3. Proiectul planului națio
nal unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a Republicii 
Socialiste România în cincinalul 
1986—1990.

4. Proiectul planului de dez
voltare a agriculturii și indus
triei alimentare in perioada 
1986—1990.

5. Proiectul decretului pentru 
modificarea unor prevederi din 
Legea privind participarea, cu 
părți sociale, a oamenilor mun
cii din unitățile economice de 
stat la constituirea fondului de 
dezvoltare economică.

6. Proiectul decretului pentru 
modificarea unor prevederi din 
Legea privind pensiile de asi
gurări sociale de stat și asis
tență socială.

7. Proiectul hotărîrii privind 
convocarea . Congresului al 
III-lea al oamenilor muncii din 
industrie și celelalte unități e- 
conomice neagricole.

g
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OMAGIUL

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A 50 DE ANI DE LA PROCESUL

Actuala Plenară a Comitetului Central al 
partidului are o importanță deosebită prin 
documentele de excepțională însemnătate 
supuse dezbaterii, care vor asigura înfăptui
rea in cele mai bune condițiuni a hotăririlor 
istorice ale Congresului al Xlll-lea, trecerea 
țării noastre intr-o etapă nouă, superioară de 
dezvoltare economico-socială, ridicarea 
României, liberă ți demnă, pe noi culmi de 
progres și civilizație, creșterea necontenită a 
bunăstării generale a poporului - țelul 
suprem al politicii Partidului Comunist 
Român, esența societății socialiste multilate
ral dezvoltate pe care o edificăm cu succes 
pe pămintul patriei.

Plenara iți desfâțoarâ lucrările
moment de aleasă semnificație istorică, 
aceste zile cind întregul partid și popor 
omagiat cu înaltă ți vibrantă cinstire, 
profundă emoție împlinirea a 50 de ani 
la procesul luptătorilor comuniști 
antifasciști de Ia Brașov, in frunlea cărora 
s-a aflat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ilustrul nostru conducător, revoluționarul 
încercat și patriotul înflăcărat, militantul de 
frunte al mișcării comuniste și muncitorești, a 
cărui muncă neobosită și viață pilduitoare 
s-au contopit cu activitatea eroică și 
glorioasă, de peste șase decenii ți jumătate, 
a Partidului Comunist, cu interesele vitale 
ale țării, ale poporului român, cu nobila 
cauză a socialismului ți comunismului pe 
pămintul scump al patriei.

Punind puternic în lumină justețea și 
măreția luptei partidului, a militanților săi, 
procesul de la Brașov a reliefat cu deosebită 
vigoare și pregnanță strălucirea virtuților pe 
care le întruchipează excepționala persona
litate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
convingerea sa nestrămutată în dreptatea 
cauzei pentru care luptă, calitățile sale 
excepționale de conducător și organizator 
comunist, de revoluționar și patriot înflăcărat, 
exemplara dăruire ți abnegație pentru 
păstrarea ființei naționale, pentru triumful 
idealurilor de libertate, independență ți pro
gres social ale României.

S-au ilustrat incă o dată, in acest moment 
de amplă rezonanță in istoria partidului 
nostru, înaltele trăsături revoluționare, moral- 
politice ale marelui nostru conducător, afir
mate din cei mai tineri ani ai vieții, ce aveau 
să cunoască noi ți strălucite confirmări Ln 
perioada de aprigă luptă împotriva perico-

Astăzi, de la ora 18, pe Stadionul „23 August11 din Capitală

STEAUA-DINAMO ÎN FINALA „CUPEI ROMÂNIEI((

UN MECI DE GALĂ AL FOTBALULUI ROMÂNESC
...Astăzi, acordul final în pri

măvara fotbalului nostru. Ma
rea finală, Cupa României, com
petiție înscrisă sub genericul 
generos al „Daciadei", încheie 
un an competițional, și gândul 
nostru se îndreaptă, acum, la fi
nal de stagiune, spre viitorul 
apropiat, la noul sezon care va 
însemna un start responsabil în 
preliminariile C.E. și in cupele 
europene. Astăzi, pe cel mai 
mare stadion al țării, un derby 
de tradiție, eternul duel pentru 
glorie sportivă. Steaua — Dina
mo, un........................ ..
nă“ a 
Steaua, 
oană a 
recent aureolată de un nou tl-

fel de „finală europea- 
fotbaluluj românesc, 

în ținuta sa de campl- 
campioanelor Europei,

I

intr-un 
in 

au 
cu 
de 
ți

lului fasțisl, pentru apărarea democrației, a 
integrității ți suveranității patriei, pentru 
victoria revoluției de eliberare socială ți 
națională, antifascistă și antiimperialistă din 
România.

Tn anii ce au urmat actului istoric da la 
23 August 1944, in funcțiile de inaltă răspun
dere încredințate de partid și îndeosebi 
după Congresul al lX-lea, cind prin voința 
unanimă a comuniștilor, a întregului nostru 
popor a fost investit cu răspunderile supreme 
in partid și in stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
prin vasta sa experiență politică și organiza
torică, prin excepționala sa putere de a 
descifra și direcționa evoluția proceselor so
cial-politice, prin geniala operă teoretică ți 
practică, a avut ți are rolul hotăritor in mă
reața epopee de transformare revoluționară 
□ patriei, în tot ce s-a înfăptuit mai grandios 
in România socialistă.

Dînd expresie înaltei prețuiri pe care partidul 
nostru, comuniștii, întregul popor o poartă 
ctitorului României socialiste moderne, plenara 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român aduce un vibrant omagiu de aleasă 
stimă ți prețuire, de profundă recunoștință, 
împreună cu cele mai calde urări de deplină 
sănătate, viață îndelungată și multă putere 
de muncă tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
marele fiu al partidului și al țârii, Erou în'.re 
eroii neamului, personalitate proeminentă a 
lumii politice contemporane, luptător neobosit 
pentru împlinirea aspirațiilor vitale de pace, 
dezarmare, securitate, înțelegere și colaborare 
ale tuturor popoarelor.

Comitetul Central al partidului, exprimind 
voința ți hotărîrea întregului partid, a întregii 
noastre națiuni, se angajează, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
acționeze cu toată abnegația și dăruirea, să 
nu precupețească nici un efort pentru 
înfăptuirea exemplară a politicii interne și 
externe a partidului ți statului, să urmeze 
neabătut strălucitul dumneavoastră exemplu 
de muncă și viață, de gindire și luptă revo
luționară consacrate nobilelor aspirații ale 
poporului român, să facă totul pentru 
înfăptuirea planurilor ți programelor adoptate 
de plenară, a mărețelor obiective stabilite 
de Congresul al Xlll-lea al partidului, pentru 
întărirea continuă a forței materiale ți 
spirituale a patriei, a independenței și 
suveranității României socialiste, pentru 
inălțarea ei pe culmile civilizației socialiste 
și comuniste.

tiu de campioană a țării, față 
în fată cu Dinamo. cu doi ani 
în urmă ajunsă in semifinalele 
Cupei Campionilor Europeni, 
unde a blocat-o Liverpool. Stea
ua — Dinamo, un med de re
zonanță, un joc cu mari obli
gații.

...Marea finală promite prin 
antecedente. Steaua si Dinamo 
au mai ajuns față în față in

finala celei mai populare com
petiții de cinci oii (trei victorii 
Steaua, două Dinamo) și, de 
fiecare dată, duelul lor a re
prezentat un veritabil spectacol. 
Steaua și Dinamo numără o În
treagă pleiadă de internaționali,

Mircea M. IONESCU
(Continuare in pag. 2—3)
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• Campionatele Internaționale de pentatlon modern ale 
României • „Dadada*: festivalul sportiv de la Slănic - „Perla 
Moldovei* • Turneele finale ale Diviziei A de baschet (m)
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Campionatele •nternațîonale de pentatlon motP.ui ale României i In prima probă a toiiciirsiilni de acrobație aeriană LUPTĂTORII Run.,

REPREZENTATIVA ȚÂRII NOASTRE 
A CiȘTIGAT PROBA DE SCRIMĂ
Pentatloniștii participanțl la 

cea de-a 26-a ediție a Campio
natelor Internaționale ale Ro
mâniei și-au schimbat „deco
rul", ei prezentîndu-se, marți, 
la startul celei de a doua pro
be. seringa, găzduită de Sala 
Floreasca.

Cum era de așteptat, „ma
ratonul** întrecerii i-a solicitat 
din plin pe concurenți, pe 
parcursul a peste șase ore a- 
sistînd la frumoase asalturi, 
la capătul cărora componenții 
primei echipe a României au 
reușit să obțină o meritată 
victorie, ei devansînd cu 100 p 
pe cea de a doua clasată.

în prim-planul concursului 
s-au aflat doi sportivi, Dragoș 
Pătrui (România 1) și Ferenc 
Fath (Ungaria), ambii obținînd 
victorii prețioase la principalii 
candidați la locurile fruntașe, 
dar, în același timp, cedînd 
(uneori surprinzător) la sportivi 
cotați cu șansa a doua. Drept 
urmare, la sfîrșitul probei, cei 
doi s-au aflat la egalitate de 
victorii (16), pentru desemnarea 
cîștigătorului fiind necesar un 
baraj. Obținînd „tușa" decisi
vă, pentatlonistul ungur s-a si
tuat pe locul întîi, fiind urmat 
de Dragoș Pătrui, care, prin 
punctajul acumulat la scrimă, 
a urcat pe locul 3 în clasa
mentul general. O comportare 
bună au avut, la rindul lor, 
Marian Gheorghe (România 1) 
și Otto Wermescher (România 
2), care s-au aflat doar la o 
singură victorie de primii doi 
clasați, ei situîndu-se pe po
zițiile imediat următoare. Evo
luția de la scrimă îl plasează, 
astfel, pe Marian Gheorghe la 
o minimă diferență (doar 20 p) 
de liderul clasamentului, avînd, 
deci, posibilitatea, de a urca 
pe primul loc, cu condiția ca 
în celelalte probe să realizeze 
rezultate pe măsura posibilită
ților și pregătirii,

în disputa pe echipe, prima 
reprezentativă a României 
(Marian Gheorghe, Dragoș Pă
trui, Cornel Isac) a avut o e- 
voluție bună, ea realizînd șase 
victorii (6—3 cu România j, 
8—1 cu România III, 6—0 cu 
România IV, 7—2 cu Canada și 
România II, 5—4 cu U.R.S.S.) 
și o singură înfrîngere (2—7 
cu Ungaria), ceea ce i-a permis 
să-și adjudece proba la o di
ferență clară. Acest succes a 
adus-o doar la 12 p de Un
garia. lidera clasamentului, 
ceea ce face ca disputa pentru 
întîietate să devină și mai e- 
chilibrată, pentatloniștii noștri 
avîrfd datoria de a se mobiliza 
în continuare la maximum, cu 
atît mai mult cu cît în pro
bele care au mai rămas (înot, 
tir, cros) ei au dovedit, de 
fiecare dată, că dispun de un 
real potențial.

Să subliniem, de asemenea, 
buna comportare a concuren- 
ților din Ungaria și U.R.S.S., 
reprezentantă ai unor școli de 
tradiție, ei demonstrînd pînă 
acum certe calități, cu deose
bire Ferenc Fath, și Serghei 
Gutzevici.

REZULTATE TEHNICE — scri
mă : 1. Ferenc Fath (Ungaria) 
1050 d (16 v), 2. Dragoș Pătrui 
(România 1) 1050 p (16 v) — du
pă baraj, 3—4. Marian Gheorghe 
(România 1) și Otto Wermescher 
(România 2) 1000 p (15 v), 5.
Peter Miholics (Ungaria) 950 p 
(14 v). 6—9. Serghei Gutzevici 
(U.R.S.S.). Cornel Isac (România 
1). Lawrence Key te (Canada), Lu
cian Țintea (România 2) 900 p 
(13 v); echipe : 1. România I
2950 p, 2 Ungaria 2350 p. 3. 
România II 2700 p. 3. U.R.S.S. 
2450 p. 4. România j. 2150 p, 6. 
România m 191)0 p.

CLASAMENT GENERAL (după 
două probe — călărie, scrimă) 
— individual : 1. Ferenc Fath

Aspect din timpul probei de 
scrimăJ care a avut loc in Sala 

Floreasca
Foto : Iorgu BĂNICĂ

(Ungaria) 2120 p. 2. Marian 
Gheorghe (România 1) 2100 p, 3. 
Dragoș Pătrui 2020 p, 4. Peter 
Miholics (Ungaria) 1972 p. 5. 
Bela Suveg (Ungaria) 1950 p, 6. 
Lucian Țintea (România 2) 1926 
p ; echipe : 1. Ungaria 6042 p, 
2. România I 6030 p. 3. România 
II 5698 p. 4. U.R.S.S. 5564 p, 5. 
România 1. 5124 p, 6. România III 
4798 d.

Astăzi, de Ia ora 17. Ia bazinul 
„23 August" are Ioc cea de a 
treia probă. înotul.

Emanuel FANTANEANU

DEBUT FRUMOS AL
STREJNIC. 24 (prin telex). 

Pe aerodromul sportiv ploieș
tean au început duminică între
cerile ediției 1986 a Concursului 
de acrobație aeriană (zbor cu 
motor) al țărilor socialiste, or
ganizat in acest an de Fede
rația Aeronautică Română. 
Competiția reunește Ia start 31 
de piloți sportivi (6 fete și 25 
băieți) din 5 țări : Cehoslova
cia. Polonia, Ungaria, Uniunea 
Sovietică și România.

P,»ba inaugurală — progra
mul de exerciții impuse — ne-a 
adus și primele satisfacții. Evo- 
luind cu dezinvoltură, compo
nenții reprezentativei noastre 
au obținut notări care-i situea
ză în prima treime a clasamen
tului individual, pe echipe, ocu
pind poziția a doua. CLASA
MENT : 1. U.R.S.S. 12335,1 p, 
2. România 11620,0 p, 3. Ceho
slovacia 11431,3 p, 4. Polonia 
11332.2 p. 5. Ungaria 11153,9 p.

Este un rezultat foarte bun, 
deoarece trebuie avută în ve
dere valoarea piloților sovietici, 
eu 13 campioni mondiali și eu* 
ropeni, precum si a zburătorilor 
cehoslovaci. întrecerea indivi
duală a fost dominată, după 
cum era de așteptat, de sporti
vii sovietici, care au ocupat 
primele trei locuri : 1. Kairis

ACTUALITĂȚI ă
Pe velodromul Dinamo din Ca

pitală s-au încheiat întrecerile 
Distarzilor bucureșteni. prilejuite 
de desfășurarea campionatelor 
municipale.

Iată cîstigătorii : VITEZA — 
luniori mici : D. Vasile (Voința), 
juniori mari : Cr. Mihălțan (O- 
limpia). seniori : C. Ciulei (Stea
ua) ; 100 M CU START DE PE 
LOC — juniori mari : N. Pătraș- 
cu (CSȘ 1), seniori : I. Schnei
der (Dinamo) ; 500 M CU START 
DE PE LOC — juniori mici : C. 
Buzbula (Voința) ; URMĂRIRE IN
DIVIDUALA — juniori mici: V. 
Dumitru (Voința), juniori mari: N. 
Pătrașcu (CSȘ 1), seniori : D.
Răcășan (Dinamo). (Excelentă 
performanța realizată de tinărul 
Racăsan : 4:59,6 — al patrulea 
rezultat realizat vreodată pe ve
lodromul Dinamo — și aceasta 
la prima participare la o cursă 
de acest gen. Fostul elev al an
trenorului Gabriel Moiceanu, la 
Cîmpulung Muscel, pregătit ac-

„CUPA CONSTRUCȚIA" LA BOX
începind de azi și pînă sîm- 

bătă, la Complexul sportiv Vi- 
tan, se dispută „Cupa Construc
ția" la box cu participarea unor 
cunoscuți pugiliști din Capitală, 
Cluj-Napoca și Sf. Gheorghe. 
Galele vor începe zilnic de la 
ora 17,30.

La Slânic — „Perla Moldovei"

O NOUĂ STRĂLUCIRE A UNUI 
TRADIȚIONAL FESTIVAL SPORTIV

Ne-am aflat, timp de două 
zile, in frumoasa stațiune bal
neoclimaterică denumită fi 
„Perla Moldovei", pentru a 
asista la o competiție de masă 
devenită tradițională : Festiva
lul sportiv al Slănicului Mol
dovei, ajuns la cea de-a 13-a 
ediție.

„Scena" pe care s-a desfășu
rat această competiție a fost, 
in principal, platforma cu te
renuri din mijlocul stațiunii — 
așezată pe fundul unei „căl
dări" naturale, marginile a- 
cesteia devenind pitorești tri
bune pentru cei veniți aici la 
odihnă — o popicărie elegantă, 
cu patru piste și — supriză 
plăcută — două terenuri de te
nis, excelente, date In folosin
ță chiar in această primăvară 
in parcul stațiunii. D. Dumitriu, 
secretarul CJEFS Bacău (cel 
care a inițiat acest festival, 
fiind, firește, principalul anima
tor — prezent la toate cele 13 
ediții), ne-a prezentat compe
titorii ; circa 400 de sportivi din 
județul Bacău (CPL, Proletarul, 
Victoria, Confecția, Lumină-în- 
vățămînt — asociații din Ba
cău, Metalul IUC Borzești, Pe
trolul Moinești, Textila Buhuși, 
Bradul Slănic Moldova Ș.a.), 
dar și, ca de obicei, oaspeți din 
alte județe. De această dată au 
venit din Harghita (In princi

pal cu o echipă de handbal fe
minin CSS-Toplițeana, jucă
toare de tenis) și Vaslui (CSȘ 
Birlad-handbaț fete).

In prima zi, de dimineață, 
cind încă ceața nu se ridicase 
bine dintre brazii stațiunii, a 
avut loc o festivitate de des
chidere, după care sportivii au 
început întrecerile de volei, 
handbal, popice, tenis de cimp. 
Le-am urmărit disputele, i-am 
cunoscut : strungarul S. Matei, 
muncitorul turnător — D. Ivan, 
inginerul C. Serghie, toți la 
Metalurgia Bacău, profesoara 
de filosofic din Gheorgheni — 
Iulia Bartok, o textilistă din
Buhuși — Âna Năstase, un
tehnician din Borzești — F.
Luca, laborant la Schela de
foraj Comănești, — C. Simio- 
nescu (fost atlet de performan
ță, acum, în timpul liber, un 
bun antrenor cu rezultate fru
moase) și mulți alții.

Numai că, spre ora primu
lui, a început ploaia (Slănic- 
Moldova este una din localită
țile „fruntași" pe țară în ceea 
ce privește ... cantitatea de 
precipitații). După pauza de 
prim, norii negri „patrulau" 
nemiloși, dar 'întrecerile au con
tinuat. Am văzut de pildă evo
luția ■ două ansambluri de fe
tițe, in cadrul „Serilor Dacia- 
dei" : Șc. nr. 1 Tg. Ocna (prof. 
Constanța Ștefan) și Șc. nr. 30

Bacău (prof. C. Agop) — gim
nastică ritmică și moderni, alte 
cîteva meciuri, dar ploaia a în
ceput din nou. Ei bine, am a- 
sistat astfel la o probă de ...te
nacitate. Ploua, dar meciurile 
continuau ! Pe 3 terenuri jucau 
handbal fetele, băieții, de co
mun acord cu arbitrii. Dar, la 
un moment dat, ploaia a de
venit torențială. Ei bine, meciul 
de volei Victoria — Metalurgia 
a continuat pină la sfîrșit („Este 
o veche rivalitate între ei" — 
ni s-a explicat !...).

A doua zi, vremea a fost 
bună și întrecerile au conti
nuat nestingherite, astfel că la 
ora primului au avut loc pre
mierea primilor clasați in a- 
ceastă reușită manifestare spor
tivă de masă : C. Simionescu 
și Ana Năstase — cros ; O. 
Zlotu (Baraj TCH Bacău) și 
Elena Constantin (președintă la 
AS Bradul Slănic-Moldova) — 
popice ; Iulia Bartok și E. Țin- 
taru (IVC Borzești) — tenis de 
cimp); jocuri: handbal — Pro
letarul Bacău (f), Victoria IRA 
Bacău (m) ; volei — CSȘ To- 
plițeana (f), Lumină-invățămint 
Bacău (m), (formație constituită 
numai din profesori de educa
ție fizică : F. Robciuc, V. Io- 
nescu, N. Burciu, A. Zvolin- 
•chi...).

Modesto FERRARINI

ECHIPEI ROMÂNIEI
4131,1 p ; 2. Nikitiuk 4102,1 p ; 
3. Smolin 4101,9 p.. sportivi va
loroși, care au prezentat cu a- 
cest prilej un nou avion spor
tiv, prototipul „Suhoi" 26 M.,
aparat cu calități superioare 
zlinului 50 LS. aflat în dota
rea celorlalte formații partici
pante.

Pozițiile sportivilor noștri : 
locul 5 — V. Zamfir 3880,7 p ;

6 — M. Mitu 3879,6 © ; 8 — M. 
Fețeanu 3859,6 p ; 11 — I. Dia- 
conu 3793,1 p ; 13 — A. Ion 
3778,7 p ceea ce Ii situează in 
prima jumătate a clasamentului.

în competiția feminină, În
trecerea a fost dominată de 
valoroasele sportive sovietice, 
care au ocupat primele trei po
ziții : 1. Makagonova 3889,7 p, 
2. Nemkova 3831,2 p, 3. laikova 
3658,^ p. Ele nemalfiind talonate 
de această dată de reprezen
tantele noastre, nu au mai fost 
nevoite să forțeze pentru a se 
desprinde de celelalte compe
titoare : 4. Sablikova 3609,7 p, 
5. Basrlanova 3288.9 p (ambele 
Cehoslovacia), 6. Daka (Unga
ria) 3243,0 p.

Proba a doua — programul 
liber ales — se află în plină 
desfășurare.

Dinu COSTESCU

DIN CICLISM
tualmente de antrenorul emerit 
N. Volcu. promite să ne ofere 
cît de curind noi performante 
valoroase) : ECHIPE — juniori 
mici: CSȘ 1 (Al. Ivan, Adr. Ivan, 
C. Toma, FL Toader), luniori 
mari : CSȘ 1 (N. Pătrașcu, M.
Volnolu, 8. Chlosolu, I. Mihai), 
seniori : Dinamo (D. Răcășan, C. 
Paraschlv, I. Schneider, Gh. Flo- 
rea); ADITTUNE DE PUNCTE — 
juniori mici : M. Mlhai (Olim
pia). juniori mari : St. Anton
(Stirom). seniori : C. Paraschlv 
(Dinamo).

Următoarea reintllnlre a cicliș
tilor cu ovalul de beton al velo
dromului Dinamo va avea loc 
stmbătă, 28 iunie, orele 18, cu 
prilejul etapei a n-a a „Cupei 
Municipiului București". (H. S.).

Al CONCURSULUI DE a.
Zilele trecute, la Belgrad au 

avut loc întrecerile unui turneu 
internațional de lupte greco-ro- 
mane, la care au fost prezenți 
sportivi din opt țări. Delegația 
țării noastre a cuprins printre 
alții pe Stefan Rusu. Vasile 
Andrei. Nicolae Zamfir. Spor
tivii români au avut o compor
tare bună, ocupînd primul loc

în clasament 
hai CSșmas 
Savu (62 kg 
kg) și Ion 
au terminat 
iar Nicolae ! 
tre Cărare (i 
(90 kg) și Va 
s-au clasat I 
goriile lor.

De azl, in sălile Rapid Ducurc'

TURNEELE FINALE / 
DE BASCH

In Capitală: Rapid-Farul, un bir
Turneele finale ale Diviziei 

A de baschet masculin se des
fășoară, de astăzi pină dumi
nică, In sălile Rapid din Ca
pitală (grupa 1—6) și CSȘ din 
Sibiu (grupa 7—11). Programul 
de miercuri cuprinde o partide 
importantă pentru stabilirea o- 
cupantei locului 3 : Rapid — 
Farul. De altfel, întregul tur 
neu din sala Rapid are ca prin
cipal punct de interes poziția a 
treia în clasament, deținută 
acum de Farul, dar la care mai 
aspiră feroviarii, precum și 
baschetbaliștii de la ICED și 
Dinamo Oradea. La Sibiu, lupta 
se dă pentru evitarea retrogra
dării, de care sînt amenințate 
formațiile Universitatea Cluj- ' 
Napoca și CSU Galați.

Clasamentul 
de azi :
1. Steaua»
2. Din. Buc.
3. Farul C-ta
4. Rapid. Buc.
5. ICED Buc.
6. Din. Ord.

înaintea
40 
40
40
40
40
40

37
35
18
18
17
16

3 3959:3005
5 3962:2785 

22 3200:3578
22 3280:3553
23 3562:3666
24 3303:3542

76
75
58
58
57
56

7. CSU Sibiu
8. Polit. Iași
9. Acad. Mii.

36 19 17 3054:2981 55
38 15 21 2715:2945 51
36 13 23 3066:3233 49

10. „U“ Cl,-N,;.^36. ț3..?§ 2851 3024 48
11. CSU Gațat) 2fi,,S,2y 2658^293 45

• Echipe penalizate,. .
Programul meciurilor de azi : 

sala Rapid, de Ia. ora 15,30 : 
Dinamo București — ICED. CSȘ 
4 București (rezultate anterioa
re : 6—0), Farul CSȘ 1 Con
stanța — Rapid București

.TRANSFERUL" LDI CONSTANTIN DUT0JJ

DE LA SPADA LS... BASCHET

i

Cu două decenii în urmă, 
elevii antrenorului craiovean 
Paul Ghinju au Început să 
domine competițiile interne 
dedicate spadasinilor juni
ori, primul dintre ei care 
a dobîndit titlul de cam
pion fiind Dumitru Popescu, 
cel care avea să și preia 
ștafeta reputatului tehnician 
pentru a păstra nealterată 
flacăra pasiunii pentru scri- 
r-i in Bănie. Timp de trei 

consecutiv, 1969 — 
stan tin Duțu, 1970 — 
rius Bunea și 1971 — 
Podcanu, reprezentanții 
dei craiovene au urcat pe 

. cea mai înaltă treaptă a 
podiumului de premiere in 
întrecerile naționale ale ju
niorilor, pentru ca nu peste 
mult timp aceștia să ajungă 
să concureze pe planșele in
ternaționale, sub culorile 
României.

îndrăgostit de sport, un 
adevărat talent. Constantin 
Duțu a considerat că mese
ria de profesor de educație 
fizică și sport este, totoda
tă, o vocație, așa incit după 
absolvirea Liceului nr. 3 
din Craiova a devenit stu
dent la I.E.FJS. Ceea ce, 
desigur, nu l-a împiedicat să * 
urmărească, cu perseverență, 
și performanța sportivă, așa 
indt tinărul spadasin a e- 
voluat In cvartetul repre
zentativ la Campionate Mon
diale, Jocuri Olimpice, 
J.M.U. și Balcaniade, in de
ceniul trecut, suprema sa-/ 
tisfacție, culeglnd-o Ia Jo
curile Mondiale Universitare 
de la Sofia 1977, cind echipa 
României de spadă (Octa- 
zian Zidaru, Constantin Du
țu, Ion Popa, Liviu Angc- 
lescu și Costieă Bărăgan) a 
cucerit medalia de aur, după 
ce a Întrecut reputatele re
prezentative ale Uniunii 
Sovietice și Franței.

Anii au trecut, maestrul 
sportului Constantin Duțu 
a început să se aplece cu
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tot mai multă grijă asupra 
elevilor săi, de la Liceul 
Industrial nr. 8 din Craio
va, acolo unde este profesor 
de educație fizică. Iată în
să că pasiunea pentru sport 
a fostului scrimer găsește 
aici, în acest mediu deose
bit de prielnic performan
ței școlare, un alt teritoriu 
de manifestare : baschetul. 
„Transferul" de la sportul 
spadei la cel al mingii la 
coș i I-au determinat 
atît îndemînarea și 
tul (spadasinii au, 
cei, alură de pivoți 
chet), ei, ifiai ales, 
elevelor sale de a 
acest sport spectaculos 
dinamic. Și pornind la drum 
cu un mănunchi de fete ta
lentate și sirguincioase, pe 
care le-a deprins cu abc-ul 
acestui sport olimpic, afi- 
liîndu-le ulterior asociației 
sportive de la Constructorul 
TAGCM (director : ing. 
C. Bădescu), echipa elevelor 
de la Lie. Ind. 8 Craiova 
(director : ing. A. Pred eseu), 
avlnd media de vârstă — 
17 ani, a promovat, după 
numai 2 ani. In Divizia B.

Acesta a fost al doilea 
start aiului Constantin Duțu, 
care s-a format ca antrenor 
o dată cu foarte tinăra sa 
echipă. Iar obiectivul lor 
(mărturisit !) este promova
rea, in anul 1987, în prima 
divizie. Dana Crăciunescu, 
Lucia Petre, Edit Kovacs, 
Carmen Cehancluc și cele
lalte eleve ale prof. Con
stantin Duțu vor din toată 
Inima să se afirme 
muncă și talent in baschetul 
românesc.

nu 
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Paul SLAVESCU
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Campionatul Republican de juniori II

Intre 
ncA

I STEAUA SI DINAMO, ÎN FINALA
» 7 „CUPEI ROMÂNIEIH

(Urmare din pag. 1)

finale de pină acum Steaua • 
terminat victorioasă de trei 
ori (2—1 în finalele din 1968— 
69 si 1969—70; 3—2 în 1970—71). 
iar Dinamo de două ori (5—3 
in 1963—64. 2—1 in 1983—84), 
golaverajul fiind egal (11—11).

mai calificat out echioe din B. 
cinci din C și una, Victoria 
Ineu. din campionatul iudetu- 
lui Arad, neutru ca semifinale
le să sublinieze încă o dată 
frumoasa comportare a Jiului 
Petroșani, o demnă renrezen- 
tantă a Diviziei B. aflată în 
hintă Dentru un loc în A. (A-

lăturat vă prezentăm tabloul 
eomclet al meciurilor. încenînd' 
din faza „16“-imiloT>.

Mai slnt puține ore pînă ta 
disputarea finalei Cunei. Cele 
două echipe anunță „distribu
țiile" de sală. Să le urăm suc
ces. iar spectatorilor — un loc 
cit mai frumos!

„Optimi' „Sferturi’ Semifinale Finala

I

Steaua Buc. (A) 
Minerul Băiuț (C) 
Minerul Baraolt (O 
Rapid Buc. (A) 
Prog. Vulcan (B) 
S. C. Bacău (A) 
Victoria Ineu (j) 
F. C. Olt (A) 
Jiul Petroș. (B) 
Corvinul Hd. (A) 
Metalul Bocșa (Bl 
FCM Brașov (A) 
Unirea D. Focș. (Q 
Chimia Rm. V. (A) 
Ceahlăul P. Nț. (B) 
Gloria Buzău (A)

} Steaua 

J Rapid 

Jprog. V.

C. OU 
j Jiul 

} Metaluu 

| Chimia 

j Ceahlăul

3-1

2-0
t-t
1-1

i-1
î-t

Steaua

• Prog. V.

Jiul

Chlnda

4-2

4-3

1-0

9-4

Steaua

Jiul

3-1

3-1

Steaua t-i

„ZONELE" LA FOCȘANI, TG. JIU Șl NĂSĂUD.
TURNEUL FINAL LA BUȘTENI»
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Oțelul Galați (B) 
Sp. Stud. Buc. (A) 
Gloria Bistrița (B) 
F. C. Bihor Ord. (A) 
Explorări Cig. M. (Q 
Victoria Buc. (A) 
Sp. Muncit. Caracal țcj 
Petrolul PI. (A> . 
Univ. Craiova (AJ 
A.S.A. Tg. M. (A) 
Șoimii Sibiu (B) 

MPoIi“ Timișoara (A) 
F. C. Argeș Pit. (A) 

CIuj-Nap. (A) 
C. S. Tlrgoviște (B) 
Dinamo București (A)

| Oțelul 

| Gloria 

J Victoria 

| Petrolul 

Juniv. Cv. 

| ȘoimK 

}.U" 

J Dinamo

3-1
1-6
3-2
1-0
>-0

1-«

vlctorta

Unlv. Cu.

DinaxkM,

S-l

1-6

f-1

>-l

Victoria

Dinamo

1-0

EHxuujm

După încheierea Campionatu
lui Republican de juniori I, a 
cărui finală (Sportul Studen
țesc — Dinamo) se va disputa 
mii ne pe stadionul .23 August" 
din Capitală, reintră ta actua
litate și cealaltă mare competi
ție a juniorilor, Campionatul 
Republican II. Duminică s-au 
disputat meciurile ultimei eta
pe a acestei întreceri, dar unele 
echipe cîștigătoare erau cu
noscute de mal multă vreme.

Turneul final al acestui cam
pionat este organizat in două 
faze, zonală ți finală. Iată 
componența grupelor zonale s

ZONA I, ta FOCȘANI : rfț- 
tigătoarele seriilor I—IV : Con
structorul Iași, Unirea Dinamo 
Focșani, Metalul Buzău și 
ISCIP Ulmeni,

ZONA A Il-a, LA TG. JIU : 
câștigătoarele seriilor V—VIII : 
Chimia Găești, Progresul Co
rabia, Gloria Pandurii Tg. Jiu, 
U.M. Timișoara.

ZONA A m-a, LA NASAUD ; 
câștigătoarele seriilor IX—XII:

Voința Oradea, Chimforest Nă- 
săud, Inter Sibiu, Nitramonia 
Fagăraș.

Meciurile din această fază 
smt programate in zilele de 27, 
88 și 29 iunie. Cîștigătoarele 
grupelor zonale se ver alinia 
ta startul turneului pentru lo
curile 1—3, programat Ia Buș
teni între 3 ți 5 iulie.

■ ECHIPA C.F.K.B.T.A. A OB
ȚINUT DREPTUL DE PARTICI
PARE LA BARAJUL DE PRO
MOVARE IN DIVIZIA C. Dubla 
confruntare dintre formațiile 
C-F.R.B.T-A. — cîstigătoarea 
campionatului categoriei onoare 
a Municipiului București — și 
I.A.B. Pantelimon — clstigătoa- -* 
rea campionatului Sectorului a- 
gricol Ilfov — a dat ciștig de 
cauză primei echipe care. în 
urma celor două jocuri (0—0 în 
tur șl 1—0 In retur), a obținut 
dreptul de participare la barajul 
de promovare ÎD Divizia C. în 
ultima intîlnlre. golul victoriei 
echipei C.F.R.B.T.A. a fost mar
cat de Pădurică, In min. 83. (N. 
STEFAN-coresp.).

Biletele pentru finala „Cupei României" la fotbal, care se - 
va desfășura mîine, 25 iunie, pe stadionul „23 August" din Z 
Capitală, sunt puse' în vinzare la casele de bilete : agențiile ; 
Loto-Piața Kogălniceanu, Loto-Văcărești, agenția „Rapid" ; 
din Gara de Nord, la stadioanele „Steaua*. „Dinamo", „Giu- - 
Iești", „Progresul*. „23 August* și patinoarul „23 August". Z 

întrucât pe bilete vor fi înscrise sectorul, rîndul și locul. Z 
publicul spectator este rugat să ocupe locurile indicate. ;

Slnt valabile numai legitimațiile-abonament eliberate de - 
Consiliu] Național pentru Educație Fizică si Sport, vizate Z 
pentru anul 1986. Z

Accesul în stadion Începe de la orele 13. ;■ 
Tiîiii ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■■■•i ■ ■’H ■ ■ ■ b ■ ■ . . . > . r > f » E t» > ■ ■ ■ > «.«3

In drumul său spre cea de-a 
20-a sa finală (14 cîștigate), 
Steaua, campioana țării și deți
nătoarea .Cupei României", a 
eliminat, ne rînd. formațiile 
Minerul Băiut. Rapid București, 
Progresul Vulcan București ri 
Jiul Petroșani, iar Dinamo, la 
a 10-a finală (cinci etatizate), a 
dispus de C.S. Tîrgoviște. „U“ 
CIu,i-Napoca. Universitatea 
Craiova si Victoria București.

In semifinale echipele Steaua 
și Dinamo au fost supe
rioare, buna pregătire ți 
experiența iucâtorilor lor fiind 
determinante, 
bucurestenil au 
ori Ia poartă 
ind pe spațiu) 
cornere. cifrele 
suturi (6 r>e poartă) si 4 cor
nere. La București: Dinamo — 
Victoria 32—13 Ia șuturi (18—8 
pe poartă), 11—3 la cornere.

Privitor tot la faza finală a 
competiție! aflată la ediția nr. 
48 (prima în 1933—34) să mal 
notăm că. în afara celor 18 di
vizionare A. in „16"-iml s-au

La
șutat de 23 

(13 lovituri 
si au avut
Jiului fiind

S-A ÎNCHEIAT campionatul diviziei c
• Echipele situate pe primul loc au promovat în Divizia

Petroșani, 
de 
fi- 
12 
14

Seria I
Șiretul Fascanl — Minerul Gu

ra Humorului 4—1 (3—1). Celu
loza Bradul Roznov — Cetatea 
Tg. Neamț 1—2 (1—0). Explorări 
Clmpulung Moldovenesc — Danu
biana Roman 1—1 (1—1), C.SJI.
Bucecea — Electro Luceafărul 
Botoșani 5—0 (2—0). Laminorul 
Roman — Relonul Săvlnestl 0—0, 
Constructorul Iași — A vin tul 
Frasin 2—2 (0—0), Zimbrul Șiret 
- Metalul Rădăuți 2—0 • (9—9), 
cristalul Dorohol — carpați Go
lănești 3—0 (1—0).

Pe primele locuri 
dună ultima etapă 
MINERUL
79
65 
48
15.
16.

aflate la ,,vîrf* pe plan Interna
țional a prilejuit un util schimb 
de experiență șl este de sperat 
ca roadele să fle pe măsură.

Clasamente flnaîe. Feminin — 
acrobației 1. Katja Schneider 
(R.D.G.) M,it a, 2. Christine 
Grimmer (R.D.G.) 26,26 s, 3. Mar
ta Hosu (România) 26,33; punct 
fix: 1. Diana Wiedmann (RD.G.) 
6,02 m, 2. Snejinka Anghelova 
(Bulgaria) 6,02 m, X Dobrinca 
Flllpova (Bulgaria) 0,14 m; gene
ral: 1. Schneider, 2. Wiedmann, 
3. Anghelova; masculin — acro
bație: 1. Dragomir Nedcov (Bul
garia) 23,46 a, 2. Ivan Fillpov 
(Bulgaria) 23,9J a, 3. Ivan Pticlov 
(Bulgaria) 24,60; punct flxl L 
Pticiov 0,04 m, 1. Nedcov 0,00 m, 
>—4. Filipov și Michael Gnimbach 
(R.D.G.) 0,13 m; general: 1. Ned
cov, X. Pticlov, 3. Fillpov. Proba 
de grup, feminin: 1. IUD.G. 0,29 
■a, 2. Bulgaria 5,76 m, 3. Româ
nia 8,39 m; masculin: 1. Bulgaria 
1,20 m, 2. R.D.G. 1,99 m, 3. Româ
nia I 1,44 m, 4. România Bl 
1,16 m, 9. România n 0,19 ■»

in clasament 
(a S9-a): 1.
HUMORULUI 

p <60—25), 2. Șiretul Pașcani 
p (72—29), 3. Relonul Săvinești 
p (56—37)... pe ultimele locuri 
Danubiana Roman 37 p(46—57), 
Celuloza Roznov 32 p (26—51).

SERIA A n-a
Unirea Dinamo Focșani — In

ter Vaslui 2—1 (2—0). Partizanul 
Bacău — Textila Buhuși 1—6 (0—0), 
Constructorul Flacăra
— C.S.M. Borzeșt!
canlca Vaslui — 
sesti 10—0 (5—0),
lisțul Rm. Sărat 
gresti 4—0 (2—0), 
cău — Luceafărul Adjud 
(0—0). Victoria Gugeștl — 
ua Mecanica Huși 2—0 (2—9), Pe
trolul Moinesti — Minerul Comă* 
nestl 4—0 fl—0).

Pe primele locuri 1 1. UNIREA 
DINAMO FOCȘANI 79 p (82—24), 
2. Inter Vaslui 64 p (59—21), 3.
Mecanica Vaslui 53 p (58—28)-. 
pe ultimele locuri : 15. Voința 
Rm. Sărat 33 p (38—71). 18. Chi
mia Mărăsestl 27 p (27—64).

SERIA A m-a
FEPA 74 Biriad — Petrolul Ian- 

ea 5—1 (2—1). Chimia Buzău — 
DVA Portul Galați 2—1 (1—0),
A.SA. Buzău — Petrolul Berea 
2—0 (1—0). Carpați Nehoiu —
Progresul Isaccea 6—0 (3—0), Ș.N, 
C.S.S. Tulcea — Laminorul W 
zlru 3—1 (0—1), Ancora Galați — 
Victoria I.R.A. Tecud .1—1 (1—0), 
Chimia Brăila — Arrubium Mă- 
dn 2—9 R—0), Granitul Babadag
— Metalul Buzău 3-0 (9-9).

Pe primele locuri : L FK>A 
74 BÎRLAD 62 p (64—ÎS), 1. Pe
trolul Ianca 48 p (39—37), 3. CM-

GURA 
. 2-

Odobești 
2—0 (0—0), Me- 
Chimia Mără- 
Voința Petțo- 

— Unirea Ne- 
Proletarul Ba-

S—1* 
Stea-

alia Brăila 45 n (49—41)... 
Urnele locuri : 15.
» p (48—50). 
M p (38—45).

SERIA A
Ș.N. Oltenița — 

ria 3—2 (1—2). OHmpla Slobozia 
— Victoria Tăndărei 1—1 (1—0), 
I.M.U.-C.S.Ș. Medgidia — Marina 
Mangalia 1—3 (0—0). ISCIP Ul-
menl — Portul Constanta 3—9 
(1—0), Viitorul Cblrnogl — Ci
mentul Medgidia 2—1 (1—0), Spor
tul .30 Decembrie" — Unirea Ure 
zlcenl 6—1 (2—0), Metalul Man
galia — FCM Dunăreană Giur
giu 0—0. Electrica Constanta — 
Voința Constanța 0—3 
trebuia să se dispute 
dla. dar n-a 
Electrica n-a 
medicală !

Pe primele 
SLOBOZIA 65 p (78—29), 2. Spor
tul „30 Decembrie" 63 p (59—17), 
3, Portul Constanta 51 p (51—29)._ 
pe ultimele locuri S 15. Marina 
Mangalia 34 p (25—56), 16. Elec
trica Constanta 28 o (29—49).

SERIA A V-a
Mija — Autobuzul 
4—1 (9—1). Voința
- Electrica Titu 3—1

îs.
A.S.A. 

Ancora
rv-a 
Unirea

avut loc 
asigurat

HIPISM
Prezentat și condus fără gre

șeală de antrenorul său, N. Nl- 
colae, Hendort ■ ciștigat de o 
manieră entuziasm*.- . 1 .Premiul 
de încercare*, devenind primul 
candidat ta titlul de laureat ai 
derby ului generației sale, ta »■ 
celașl timp, N. Nlcolae a do
vedit că este cri mal bun an
trenor din generația ttnără. Din
tre ciștlgătoril reuniunii de du
minică am mal remarcat pe Ex
celent Învingător te cursa re
zervată lotului național ți pe 
Trifan, una din viitoarele vede
te ale turfulul, ambii conduși d» 
veteranul șl campionul eu titre 
G. Tănase. In continuarea croni
cii, dorim să ne facem ecou) 
publicului spectator, propunlne 
cîteva măsuri spre bunul mere 
al alergărilor: 1. Reducerea no-

mărului de alergări de ta 10 ta • 
șt mărirea numărului de cal pere 
Uripanți pe alergare ; Z Handi
capurile să fie Întocmite mal fa- 
didos, in raport de valoarea »- 
devăraiă a cailor (cazul unor cai 
din formațiile antrenorilor Șt»* 
fănescu. Oanft, Sudltu, R. X. MS* 
colae ți alții) ; 8. mier zicerea
accesului unor spectatori ta graj
duri in ziua cursei.

rezultatele tehnice tec 
reuniunii de duminică : Curea X 1 
1. Darnic (Chiț) 1:«9,8, X Bucu
ra. Cota : dșt 4. Cursa a B-a 1
1. In (Popa) 1:26,8, X augiue. 
Cota: dșt. 1,60, ev. 40. Cursa a 
W-a : 1. Altlna (Simlon) 1:18,t.
2. Curtiș, 3, Valea. Cota : dșt. X
ev. 25, ord. triplă 445. Cursa a 
IV-a : 1. Sugestin (Dumitru)
1:30,c, X Ruiblst, 3. Satim. Cota :

pe nl- 
Buzău 
Galati

Slobo-

— meciul 
la Medgl- 
» deoarece 

asistenta
locuri : 1. UNIREA

Metalul 
București 
București 
(0—1). Avicola Crevedla — Visco
tn București 0—1 (0—1), Abatorul 
București — Cimentul Meni 5—1 
(0—1), MECON București — Me
talul București 1—1 (1—0). Teh- 
nometal București — TUPS Chi
uia 2—6 (1—0). Chimia Găeștl — 
Danubiana București 3—1 (3—0). 
Flacăra Rosie București — Con
structorul IA CP Bolintin 3—6, 
Constructorul fiind suspendată.

Pe primele locuri: 1. AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 04 p (52—10), 1. 
TUPS Chltila 97 p (50—30). 3.
MECON București S3 p (S3—30) — 
pe ultimele locurit IX Flacăra 
Roșie București 31 p (39—79). 10.------ ---------- . MConstructorul TA CP Bolintin 
p (25—83).

SERIA A VI-a
ROVA Roșiorii de Vede — Re

colta Stoicăneștl 3—1 (3—0), Au
tomatica Alexandria — Progre
sul Băllestl 4—0 (1—0). Sportul
Muncitoresc Caracal — TertHa 
Roșiori 4—0 (9—0) Armata Cra
iova — Metalul Alexandria 4-6 
(9—0). Electronistul Curtea da

Argeș — Progresul Corabia 1—• 
(0—0), Viitorul Drăgăganl — Da
da Pitești 1—3 (0—9). Vil torul
Seornicestl — Constructorul TCI 
Craiova 9—0. Cblmla Tr. Măgure
le — CER Craiova 3—0 (3—0).

Pe primele locuri : 1. ROVA 
ROȘIORII DE VEDE 61 p (65—33). 
2. Automatica Alexandria 58 p (43 
—17), 3. Sportul Mundtoresc Cara
cal 45 p (50—36)... pe ultimele 
locuri : 15. Armata Craiova 38 p 
(43—65), 16. Metalul Alexandria 35 
p (30—54).

SERIA A Vn-a
Petrolul Ticlenl — Gloria Pan

durii Tg. Jiu 2—0 (1—0), Minerul 
Moldova Nouă — Minerul Motru 
1—9 (0—0). Jiul Rovinari — Me
talurgistul Sadu 1—9 (1—9), Glo
ria Reșița — Chimistul Rm. VR- 
cea 3—0 (1—0), Mecanizatorul Șl- 
mlan — Minerul Mătăsari 4—0 
(9—0). Minerul Anina — Dlerna 
Orșova 4—1 (2—0), Forestierul Bă- 
benl — Minerul Oravița 2—3 
(1—1). Armătura Strehala — Me
talul Otelu Roșu 2—3 (1—0).

Pe primele locuri : 1. GLORIA 
PANDURII TG. JIU 62 p (63—19), 
2. Gloria Reșița 54 p (47—27), 3. 
Minerul Moldova Nouă 47 D (47— 
41)— pe ultimele locuri : 15. 
Chimistul Rm. VHcea 37 o (29— 
51), 16. 
(38—01).

Forestierul Bâbenl
SERIA A Vm-a

Orăstie — Minerul Paro 
C-SJ4. Lugoj —

Dacia 
seni 1—8 (8—1), _____ ___
Unirea Tomnatle 8—6 <1—V), Mi
nerul Stflnta Vulcan — Șoimii Udo va 5—3 (3—9). C.T.R. Stmeria 
— U.M. Timisoara 8—« (1—9), fi
nirea Sfnnieolau — Strungul cnl- 
slneu Crls 3—1 (1—9), Rapid A- 
rad — C.SM. Caransebeș 9—9. 
C.F.R. Victoria Caransebeș — 
Minerul Certei 1—0 (1—9), ObîHe! 
Btnmartinu Strbese — Victoria 
CSlan 8—1 O—9).

Pe primele locuri 3 L MINE
RUL PAROSENI K p (W—27), «- 
CJ3.M. Lugoj 54 p (58—30), S. 
Rapid Arad S0 p (56—38) — pe 
ultimele locuri : 15. Minerul Cer
tei M n (31—52), 18. Dada Oră-

Pe primele locuri : 1. STEAUA 
CFR CLUJ-NAPOCA «2 p (87— 
27), 2. Metalurgistul Cugir 61 p 
(86—28). 3. Sticla Turda 54 n (60— 
42)... pe ultimele locuri : 15. Vo
ința Oradea 34 n (32—56). 16. 
lectrometal Clui-Nanoca 29 
(38—62).

SERIA A X-a
Unio Satu Mare — Chimia i 

14u 1—1 (0—1). Minerul Bălul
Energia Beclean 2—0 (0—0), Mi
nerul Baia Snrie — Minerul Rod- 
na 1—1 (1—1). Lăpusul Tg. Lă-
pus — Chimia Tăsnad 7—0 (2—0), 
Minerul Sărmășag — Bradul Vi- 
seu 6—1 (1—0), Chimforest Nă- 
săud — Minerul Băița — nu s-a 
disputat. Victoria Cărei — 
CUPROM Baia Mare 6—0 
Oașul Negrești — Someșul 
Mare 3—2 (0—2). •.

Pe primele locuri : 1. 
SATU MARE 59 p (61—22). 
nerul Băiut 50 p (50—39), ! 
mesul Satu Mare 49 p (47—28)... 
pe ultimele locuri : 15. CUPROM 
Baia Mare 35 p (39—54). 16. Lă- 
pușu) Tg. Lăpus 35 p (30— 57).

SERIA A XI-a
Inter Sibiu — Progresul Odorhel

6— 0 (1—0). Electromures Tg. Mu
res — Minerul Bălan 5—1 (2—0). 
Metalotehnlca Tg. Mures — Me
talul Sighișoara 2—2 (2—0). Mu
reșul Toplita — Lacul Ursi: So- 
vata 3—0 — neprezentare. Mine
rul Baraolt — Carpați Agnita 
3—0 (2—0). Viitorul Gheorgheni — 
CSU Mecanica Sibiu 9—1 (0—1).
Otelul Reghin — Mureșul Luduș
3— 0 (2—0). Unirea Crlsturu Se
cuiesc — Unirea Ocna
4— 1 (3—0).

Pe primele locuri : 
SIBIU 61 p (71—24), 2. 
mures Tg. Mures 61 p (6‘

. Progresul Odorhei 54 r> (47—32)... 
pe ultimele locuri : 15. Mureșul
Toplita 37 p (38—43). 16. Lacul 
Ursu Sovata 27 p (24—66).

SERIA A XlI-a
Poiana Cîmpina -------

Bălcoi 1—0 (0—0). Chimia Brazi
Ploiești — Carpați Sinaia 
(4—0). Metalul Tg. " 
Minerul Filinestii 
1—9 (1—0). Nitramonia Făgăraș — 
Torpedo Zărnesti 4—1 (2—1). Mo- 
bila-Măgura Codlea — Precizia 
Săcele 2—0 R—0). Victoria Flo- 
restl — Electro Sf. Gheorshe
7— 2 (5—1). IPT întorsura Buzău
lui — Metronl Brasov 3—2 (2—0), 
Utilajul Făgăraș — Cimentul Ho
gi* 0—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. POIANA 
CÎMPINA 58 p (51—31), X Nitra
monia Făgăraș 50 p (62—33). 3. 
Metalul Tg. Secuiesc 45 p (42— 
33)... pe ultimele 
trom Brasov 39 
Utilajul Făgăraș

E-
P

Za-

(2-0), 
Satu

UN1O
2. Ml-

3. So-

Sibiului

i

1. INTER 
Eleetro- 

►4—23’). 3.

Petrolul
6—0

Secuiesc — 
de Pădure

locuri : 15 Me- 
p (36—37). 16.
33 p (39—55).

Rezultatele au 
de corespondenții noștri 
tari.

fost transmise 
volun-

LOCURI PE LITORAL
ÎNTREPRINDEREA D8 TURISM, HOTELURI ȘI RESTAU

RANTE BUCUREȘTI «nuntă că ta toate agențiile de turisn

hoteluri confort B-hix • „DOINA* (serii de 18 zile - 
tratament), .PANORAMIC* feerii de t rile), „AMFI
TEATRU- (serii de « rile) ț mtorita-bobetari confort L A-, dus : „MIDIA , MIORIȚA

COVASNA* (serii de 12 zile) , 
CRISANA* (serii de 12 zile).

din Capitală s-«u pus la vlnzare locuri pe Litoral, serii cu 
data de plecare ta 1 iulie 1986, In stațiunea Neplun — Olimp, 
după cum urmează t _ . _ ..

I
I 
ț

II



(Urmare din pag. 1)

mele muncii organizatorice și 
de eadre, Comisiei pentru pro
blemele muncii politico-educa
tive și ale relațiilor interna
ționale. '

Participanții la dezbaterile in 
plen și în comisii au su
bliniat cu satisfacție și mîndrie 
patriotică excepționala impor
tanță a cuvîntării rostite de 
tovarășul Nicoiae Ceaușeseti, 
care reprezintă pentru toți oa
menii muncii, pentru întregul 
popor un însuflețitor și mobili
zator program de acțiune, sti- 
mnlind energiile și forțele 
creatoare ale națiunii noastre 
in vederea realizării, in cele 
mal bune condiții, a hotârîriler 
Congresului al Xin-lea al 
Partidului Comunist Român.

In mod unanim, a fost re
levată contribuția determinantă 
a tovarășului Nicoiae Ceaușescu 
la elaborarea și înfăptuirea po
liticii interne șl externe • 
partidului și statului, la funda
mentarea pe baze profund ști
ințifice a strategiei dezvoltării 
intensive a economiei naționa
le, Ia ridicarea continuă a ca
lității vieții și muncii întregu
lui popor.

Participanții au exprimat to
tala adeziune față de planurile 
și programele de însemnătate 
națională supuse dezbaterii 
plenarei, documente elaborate 
sub directa îndrumare și eu 
sprijinul nemijlocit al secreta
rului general al partidului, 
care, prin prevederile lor, a- 
sigură creșterea intensivă, in 
ritm susținut, a industriei șl 
agriculturii, * întregii econo
mii naționale, dezvoltarea pu
ternică a științei, invățămîntu- 
lui și culturii, sporirea bună
stării materiale și spirituale a 
întregului nostru popor.

în lumina orientărilor șl in
dicațiilor secretarului general 
al partidului, vorbitorii au a- 
nalizat, eu exigență comunistă, 
realizările din perioada care a 
trecut din acest prim an al 
actualului cincinal, prezentind. 
totodată, măsurile luate pentru 
eliminarea neajunsurilor mani
festate și îmbunătățirea radica
lă a întregii activități. In acest 
•ens, an fost prezentate acțiu
nile Întreprinse pentru reali
zarea ritmică, integrală, a pla-

BARIERA

NIST ROMÂN
a producției . destinate g jqj* destuts situații ta caro anului, _ s-™-. —___ -___—______ -

exportului, ia condiții do ea- g existat un echilibru deosebit do 
li late și eficiență ridicate, pen- - ------ -------- - - -
tru obținerea unor rezultate 
superioare în industrie, agri
cultură, Investiții, în toate do
meniile, pentru creșterea mai 
accentuată a productivității, 
pentru reducerea continuă a 
consumurilor materiale și e- 
nerffettce, pentru întărirea dis- 
ciplinel șl a spiritului de r&s- tină** fcretmte să elimine o ectil- 
pundere In fiecare unitate șl g pi— 91 acum, lată, ta MundtaM 
Ia flecare loc de muncă, pentru g mexican, tn etapa sferturilor de 
perfectionarea pregătirii profe- g fbiata, decizia prin penaltyuri a 
■donxle » perso“a,?ilul muritor- g •S'S^. cTta^

In cadrul dezbaterilor, au 
fost subliniate preocupările pri
vind aplicarea noului mecanism 
econontico-financiar, a princi
piilor antoeonduceril șl auto- 
gestiunil, perfecționarea demo
crației noastre muncitorești, re
voluționare.

Au fost dezbătute, de aseme
nea, aspecte privind îmbunătă
țirea stilului șl metodelor de 
muncă ale organelor și organi
zațiilor de partid, creșterea ro
lului lor în conducerea întregii 
activități, in rezolvarea ope
rativă a tuturor problemelor 
pe care Ie ridică îndeplinirea 
exemplară a planului, dezvolta
rea multilaterală a țării.

Cei care au luat cuvîntul__
exprimat adeziunea deplină la 
politica externă a partidului și 
statului nostru, relevind marea 
însemnătate a acțiunilor șl ini
țiativelor tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, consacrate înfăptui
rii dezarmării și păcii, reali
zării unei lumi fără arme și 
fără războaie, soluționării con
structive a problemelor com
plexe ee confruntă omenirea

Insușindu-șl intrutotui im
portantele aprecieri, orientări 
și sarcini cuprinse în cuvintarea 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 
participanții au exprimat ho- 
tărfrea fermă * comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii, a 
întregului popor de a acționa, 
tn strfnsă unitate, in jurul 
partidului, al secretarului său 
generat pentru transpunerea 
lor ia viață, pentru înfăptuirea 
neabătută a Istoricelor hotăriri 
ale Congresului al XIII-Iea al 
P.CJt, a Programului de edi
ficare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și îna
intare * României spre eo- 
monism.

Lucr&rile plenarei continui.

g— IU.
torte, tar meciurile au foot dectee S după prelungiri ort rejucări do 

g partide, tn ultimii ani, adică la 
g ultimele ediții. FXFA a renunțat 
g la formula rejucărli meciurilor o- 

gate șl a adoptai-o pe ce* a ba- 
g rajulul, decisiv, prin lovituri de 
g la 11 m, aprig contestat, ta 0e- 
g neral, de cd dta anturajul ecM- 
g prior căra pierd, pentru că, vo- 
g lens-oolena, acest baraj-.ghllo-

g tatsanire, d tn trei din oeta patru 
g mectarlt Fapt unto pentru tm 
•A astfel de moment din desfâșu- 
g raraa und atari competiții fotib»- 

UBtlce.
A Nu wem să abordăm ădoriteto 
g aspecte pe care le Îmbracă pro- 
g blema barai ului prtn lovituri de

BQ
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SEMIFINALELE DE MI1NE

Guadalațara (stadionul Ja
lisco), ora 12 loca» 

FRANȚA - R.F. GERMANA

Ciudad do Mexico (stadionul
Azteca), ora 14 

ARGENTINA - BELGIA

apoi finalele, nu vor face excep
ție de ta extraordinare inertnoe- 
nane sportivă de forțe care cazino* 
terizează această a 13-a ediție a 
competiției. De la fața locului 
se relatează că spedaUștll cețos 
patru formații rămasa In dispută 
pentru cucerirea tMtulul nutreee 
speranța ca jucătorii lor să oo 
cetacă după extraordinarele efor
turi fia oe șl pslhloe ta care aao 
tont supuși. Dar apropo de o* 
ceste .eforturi* psihica, Platini, 
oare, cum se știe, a ratat un U 
m tntr-un moment care putea fi 
hotărftt», a declarat amuzat 
(ce-o fi fost, însă. ta sufletul 
Iul 7) : »ln 1982, ta Spania, tn 
semifinala eu ILF.G., am marcat 
n penalty tn baraj, dar echipa 
mea a pierdut calificarea. Acum, 
ta Mexic, am ratat, dar echipa

Romeo V1LARA
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Ieri a început vizita oficiala 
de prietenie a tovarășului

ARISTIDES MARIA PEREIRA
împreună cu tovarășa

CARLINA FORTES PEREIRA
(Urmare din pag. 1) sub semnul stimei și respectului 

reciproc. J

președintele Republicii Socialiste 
România, 
Ceaușescu, 
lui de Stat.

Și 
la

tovarășei Elena 
palatul Consiliu-

★
La Palatul Consiliului de Stat 

au început, luni după-amiază, 
convorbirile 
tovarășul 
secretar 
Comunist 
Republicii 
și tovarășul Aristides Maria 
Pereira, secretar general al 
Partidului African al Indepen
dentei din Capul Verde, 
președintele Republicii Capului 
Verde.

Convorbirile se desfășoară 
intr-o atmosferă prietenească,

oficiale dintre 
Nicoiae Ceaușescu, 

general al Partidului 
Român, președintele 

Socialiste România, 
Aristides 

secretar general

★
Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
oferit, luni, nn dineu
oficial in onoarea tovarășului 
Aristides Maria Pereira, secretar 
general al Partidului African al 
Independentei din Capul Verde, 
președintele Republicii Capului 
Verde, și a tovarășei Carlina 
Fortes Pereira, Ia Palatul 
Consiliului de Stat.

în timpul dineului, desfășurat 
intr-o atmosferă caldă,
prietenească, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu și tovarășul 
Aristides Maria Pereira au 
rostit toasturi.

£

£

Maradona a trecui, tn dribling, de Steve Hodge 
H m îndreaptă rapid spre poarta adversă. 

(Imagine din meciul Argentina — Anglia) 
Teletoto : A. P. — AGERPRES

I___
0 torta tn timpul regulamentar, 
g Sud-amerlcanll au Învins Anglia 
g cu 2—1 (0—0) la capătul unei par- 

tide extrem de disputate, cu 
g multe faze „tăioase", la ambele 
g porțl. Englezii au fost constrtașl 
g la o apărare stricta de ofensiva 

dezlănțuită a argentinienilor, dar 
g scorul a rămas alb, deși flecare 
g echipă a avut clteva ocazii.
g După pauză, ta mln. 51, Mara- 
g dona s-a aflat in posesia mingii, I 

I

Singurul med din ..sferturi* eu 
o desfășurare aproape normală, 
lnțelegind prin aceasta că el n-a 
avut nevoie de prelungiri sau de 
barajul loviturilor de la 11 m, 
prezent ta toate celelalte partide.

Hotărtt lucru, dacă Mundialul 
’88, din multe puncte de vedere, 
lasă loc discuțiilor critice, asupra 
unul lucru este insă unanimitate 
deplină: acela al extraordlnaru-

g lui echilibru de forțe existent in 
g faza sferturilor de finală. Dup* 
g Brazilia — Franța șl Mexic — 
g R.F.G., decise la 11 m, lată că 
g șl Spania — Belgia, la Puebla, 
g a avut duminică aceeași soartă, 
g Terminată la egalitate (1—1) după 
g 120 de minute de Joc, partida a 
gfost tranșată tn favoarea belgle- 
gnllor prin executarea penaltyuri- 
g lor. In acest fel, lată. Belgia scoa- 
g te din cursă (6—5) o a doua fa- 

vorltă, după echipa U.R.S.S. Jo- 
g cui a fost dominat de lberid, care g nu au găsit insă drum spre 
g poarta Iul Pfaff, datorită unei 
g defensive belgiene atente, calme
45 șl foarte elastice. Pe acest fond,

zoanel De tept, tUoațil asemănă
toare an avut too șl la a*e părți 
ate lumM. deoarece trebuie să fii 
total detașat <te un med, pentru 
a nu-1 restanți efectele, ceea ce._ 

MusuUatad *M a Intrat acum ta 
penultima at tesd. Avem convin
gere* eă cete două partide aia 
•emifinaddor de miercuri, de la 
Guadalajara șl Ctudad de Mexico,

ARGENTINA - ANGLIA 2-1 (0-0) 
undeva pe la centrul terenului. 
L-a driblat pe Hoddle și ta mar
ginea careului a fost deposedat de 
balon de Fenwick. Mingea a ajuns 
Iarăși la Hoddle care a căutat s-o 
paseze. Înalt, portarului Shilton. 
Dar Maradona, aflat tn careu, a 
reluat cu capul (șl cu mtna 
dreaptă, au reclamat englezii șl 
a confirmat magnctoscopul, după 
cum transmite A.F.P.), Înscriind. 
După patru minute, același Ma
radona a inițiat o cursă lungă, 
foarte spectaculoasă, ta timpul 
căreia șl-a lăsat ta urmă adver
sarii, a pătruns tn careu, ta 
torță, șl l-a bătut din nou pe 
Shilton. La 9—2 englezii au trecut 

. cu toate torțele ta ofensivă, dar
BELGIA - SPANIA 6-5' după 11 m

la un contraatac, ta mln. 34, pe 
stingă, Vercauteren a centrat, de 
pe fund, Tomas a ratat intervenția 
șl Ceulemans, cu capul, a Înscris 
din apropiere. Egalarea s-a pro
dus ta mln. 64 clnd, ta urma 
unul duel intre Vercauteren și 
Mlchel, s-a apreciat fault la ju
cătorul belgian. A executat Vic
tor, un adevărat „corner*, ptaă 
la Senor, care de la 26 m a șu
tat din valeu cu sttngul.

Au urmat prelungirile șl apoi 
loviturile de la 11 m. Au execu
tat: Senor 1—2, Claessen 2—2. 
Eloy a ratat (Pfaff a reținut)

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • In medul 

U.RJ3.S. — R.D.G., de la Tallin, 
Indiei ai cu succesul gazdelor 
(122—90 la masculin șl 88—78, la 
feminin), Iuri Sedîh a realizai 
un nou record mondial la arun
carea decanului, cu 86,66 m (v.r. 
11 aparținea cu 86,36).

BOX • Glianezul Azumah Nel
son și-a mei ținut titlul de cam
pion mondial la cat. pană (WBC) 
dispunînd prin k.o., rep. 10, de 
dominicanul Danilo Cabrera.

CĂLĂRIE • La Nondorf Ies 
Bains (Luxemburg) a avut loc 
un concurs de dresaj, contlnd 
pentru Cupa Mondială cîștlgat de 
elvețlanca cnrlstlne Sttlckelber- 
ger cu 44,60 p. A fost urmată 
de suedeza Ulla Kakanson cu 
43,00 p șl olandeza Helen Aubert-

Pen cu 41,30. După S probe, In 
Cupa Mondială, conduce Stdckel- 
berger cu 33 p.

CICLISM • Campionate națio
nale de fond : Belgia — Marc 
Sergeant 6.28:00 pe 266 km ; Olan
da — Jos Lammertlnk 5.59:36 pe 
229,7 km ; Italia — Claudio Corti 
6.42 J1 pe 249 km ; Franța — 
Yvon Madlot 6.20:51 pe 259,2 km ; 
in aceeași cursă, la Nyon (El
veția), R. F. Germania — Ral- 
mund Dietzen 5.30:17, Elveția — 
Urs Zimmermann același timp șl 
Luxemburg — Enzo Mezzapresa, 
la un tur (23,8 km).

FOTBAL • Federația Iugoslavă 
a decis rejucarea meciurilor din 
ultima etapă a primei divizii 
pentru Încălcarea regulamentului . 
șl spiritului sportiv tn unele par

tide. După cum se știe, titlul de 
campioană fusese dștigat inițial 
de echipa Partizan Belgrad, la 
golaveraj șl la egalitate de punc
te cu Steaua Roșie Belgrad.

ÎNOT • La Kiev, In cadrul 
campionatelor U.R.S.S. au fost 
consemnate unele performanțe 
remarcabile : BĂRBAȚI : 200 m
liber : Evseev 1:50,72 ; 100 m flu
ture : Garro 54,62, Markovskl 
54,98 ; 200 m bras : Volkov 2:17,76; 
100 m spate : Zabolotnov 57,03, 
Pollanski 57,12 ; 200 m mixt :
Iarociuk 2:03,92 ; FEMEI : 200 m 
liber : Elena Dendeberova 2:04.27; 
800 m liber : Natala Kuzmina 
8:58,98 ; 100 m fluture : Tatiana 
Kurnikova 1:02,59 ; 200 m bras : 
Larisa Moreva 2:34.03 ; 100 m
spate : Natalia Sibaeva 1:03.85.

DOI ARTIȘTI-
CIUDAD DE MEXICO, 23 

(prin telex). In aceste ultt- 
nu lila, dai Jucdtori a« teșit 
Mt tn prlm-plan. Este oarba 
da Maradoaa ft da Platini. S-a 
confirmat, tncd o datd, cd 
popularitatea da care sa bucu- '

nevoi publicitar. cu orice preț. 
Maradona, chiar fi In jocul, 
fără probleme, eu Uruguay, tn 
oprimi, fi mai ales tn cel din 
sferturi, cu Anglia, a sprtnlat 
ea Owens sau Lewis, a învă
luit sfidind centrifuga fi a 
mere ptnă acolo Incit ntd n-a 
mat fast înțeles de coechipieri, 
de pildă Valdano. care nici 
nu-șl închipuiau că soluțiile, 
pentru ei imposibile, ar putea 
fl urmărite. Diego Armando 
Maradona, cum le place tutu
ror sd-t rostească numele, ma- 
dtsUnd, sa apropia prin forța 
sprintului (golul al doilea din 
meciul eu Anglia este o ade
vărată mostră), prin bogăția 
tehnicii fi bucuria jocului, de 
un. anume Edson Arantes, zis 

*P« de aUi parte, Michel 
Plătind sa apropie mai mult
Pttte.

de D4 Stefano, prin for
midabila ftttnță a jocului, prin 
amnipretență. prin arta de a 
înlesni jocul tuturor partene
rilor, el fttnd un jucător de 
toate zonele, ajuns pe furie tn 
fața porții Ualtena, reușind 
frumonl „tapsptn* peste hip
notizatul Galii, sau rămtntnd 
complet nanaroat tn careul 
braxălan R reușind să-l tn- 
serte Cui Cartas unicul gol, 
din joa, Is acest „MunOUl" I 
(L CIL).

(W:
*

'TJ
I

ini

3

i al candi
—3), Steag 
ea (5—1) ;

la ora 17 : 1 
nirea Iași - 
lăți (4—2), 
Mecanică Fi 
niversitatea 
Napoca (4—

Clasament 
feul SPORI 
citate : 1. W 
biu) 936 p, ’ 
nano Buc.) 
murache (Si 
Șarlă (Acad. 
Popovici (R 
Zdrenghea i 
7. G. Cazane 
,97 p, 8. I 
Oradea) 596 
Dinamo Or.

Brabove: 
si Gh. Oczd 

22 p.

bunuURS

a Consta 
>e trecu 

național 
re au pai 
mânia și 

ezența cel 
_-i din Sa] 

-calitate,
•* cîștigs* 

(ată în, 
. : 70 kj 

'Răpi 
îcolai

n-au izbutit declt un gol, deși o- 
eazllte nu le-au lipsit. Barnes ■ 
demarat pe stingă, a centrat din 
apropierea liniei de fund șl U- 
necker, cu capul, ■ Înscris (mln. 80).

Arbitrul tunisian AH Bennaceur 
a condus echipele, ta fața a 
100 000 spectatori, pe „Azteca" : 
ARGENTINA: Pumpldo — Cucciuf- 
fo, Ruggieri, Brown, Olartlcoechea 
— Glustl, Batista, Burruchaga 
(mln. 76 Tapia), Enrique — Ma
radona, Valdano. ANGLIA: Shil
ton — G. Stevens, Fenwick, But
cher, Sansom — Hoddle, Steven 
(min. 75 Barnes), Reid (mln. 6S 
Waddle), Hodge — Llnecker, 
Beardsley.

2—2, Sclfo 3—2, Chendo 3—3. Bro- 
os 4—3, Butragueno 4—4, Vervoort 
5—4, Victor 5—5, Leo Van Der 
Elst 6—5 1

Siegfried Klrschen (R.D. Ger
mană) a condus formațiile : BEL
GIA : pfaff — Gerets, Renquln, 
Grun, Vervoort — Sclfo, Demol, 
Ceulemans, Vercauteren (mln. 1M 
Van Der Elst) — Veyt (mln. 98 
Broos), Claessen. SPANIA: Zubl- 
zarreta — Tomas (mln. 46 Senor), 
Camacho, ChCndo, Gallego — Julio 

Nicbot, Calde- 
(mln.

Alberto, Michel, 
re — Butragueno, SaUnăs 62 Eloy).

DECLARAȚII DUPĂ MECIURI

CIUDAD DE ME
XICO. 23 (Agerpres). 
Declarații după me
ciurile disputate du
minică tn sferturile 
de finală ale Campio
natului Mondial 
fotbal din 
CARLOS 
(antrenorul 
nei): .Anglia a 
monstrat că este

de 
Mexic :

BILARUO 
Ar gen tl- 

rt e- 
o 

echlDă foarte perlcu-. 
loasă sl am fost fe
ricit clnd am marcat 
al doilea gol. Despre 
primul? Nu știu, nu 
l-am văzut... In ceea 
ce-1 privește pe Ma
radona. el a dovedit 
că este la ora actua
lă cel mal bun jucă
tor din lume. Al doi
lea gol al său 
unul dintre cele mal 
frumoase pe care 
le-am văzut vreoda
tă- ; BOBBY ROB
SON (antrenorul An
gliei) : „Intr-un meci 
de o asemenea lm-

este

portantă, primul gol 
este crucial. Din lo
cul tn căra m-am 
aflat am văzut că 
Maradona l-a înscris 
cu mina, lucru con
firmat de portarul 
Shilton. Decizia arbi
trului este greșită, si 
nu-mi puteam Imagi
na că la nivelul unei 
competiții mondiale 
poate fl luată o ase
menea hotărtre. Nu 
l-am marcat tn mod 
special pe Maradona, 
pentru că n-am vrut 
să ne dezorganizăm 
apărarea, 
doilea gol 
radona a 
tastic"; 
MUNOZ 
Spaniei): _ .....
făcut altceva decît să 
se apere tot meciul: 
un singur contraatac 
a fost suficient. In 
schimb, echipa Spa
niei a dominat de la

Cel de-al 
al Iul Ma- 
fost fan- MTGITEL 
(antrenorul 

.Belgia n-a

un capăt la 
Este absolut 
ca un .sfert de fina
lă" al .Cupei Mon
diale" să depindă do 
ratarea unei lovituri 
de la 11 m. după 1M 
minute de joc...* ; 
ERIC GERETS (căpi
tanul echipei Belgiei)» 
„Formația U.R.S.S. a 
fost favorită, iar noi 
am eliminat-o : de
asemenea. Spania era 
favorită si iată că 
tocmai am eliminat-o 
Ed pe ea. Din punct 
de vedere tactic, am 
făcut o partidă mare. 
Doi dintre cei cinci 
fundași ai noștri l-au 
marcat pe rfnd oe 
Butragueno. 
tul spaniol 
periculos.
Argentinei 
la fel. cu 
Întărită, 
intUnlm 
finală".

altul. 
Injust

fotballe- 
cel mal 
Tn fata 
vom juca 
o apărare

șl sper să 
Franța tn
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