
Sub președinția tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL OAMENILOR MUNCII

Șl A CONSILIULUI SUPREM 
AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, in zilele de 
24 ți 25 iunie 1986 au avut loc 
lucrările Plenarei Consiliului 
National al Oamenilor Muncii 
din industrie, construcții, trans
porturi, circulația mărfurilor și 
finanțe și a Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice si So
ciale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați cu deosebită stimă 
și considerație de toți cei pre- 
zenți, care au aplaudat si acla
mat cu putere, au ovaționat cu 
însuflețire pentru partid și 
secretarul său general.

Lucrările plenarei, în plen și 
pe secțiuni, s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de puternică an
gajare patriotică, revoluționa
ră, ilustrînd sentimentele de 
profundă dragoste și recunoș
tință ale întregului popor față 
de conducătorul partidului șl 
statului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit și 
respectat fiu al națiunii noas
tre, ctitorul României socialiste 
moderne, de numele căruia sînt 
indisolubil legate toate măre
țele împliniri ce marchează 
glorioasa perioadă istorică inau
gurată de cel de-al IX-lea Con
gres al partidului.

In spiritul orientărilor șl in
dicațiilor cuprinse In cuvîn
tarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Ia Plenara 
C.C. al P.C.R. vorbitorii au 
prezentat măsuri pentru înlă
turarea neajunsurilor, pentru 
înfăptuirea planurilor și pro
gramelor de dezvoltare econo
mică și socială a țării, a obiec
tivelor stabilite de Congresul al 
XITI-Iea al partidului.

I.a dezbateri au luat cuvîntul. 
în plen și pe secțiuni, 132 de 
tovarăși.

Plenara a aprobat in unani
mitate Programul privind în
făptuirea obiectivelor stabilite 
de Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român 
pentru dezvoltarea intensivă a 
economiei naționale în perioa
da 1986—1990, Programul pri
vind perfecționarea sistemului 
de finanțare și creditare a ac
tivităților economice si norma
tivelor economico-financiare, 
proiectul Planului național 
nnic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România în cincinalul 1986— 
1990, proiectul Planului de dez
voltare a agriculturii și Indus
triei alimentare pe perioada 
1986—1990, precum și proiectele 
de decrete aflate pe ordinea 
de zi.

Au fost adoptate, de aseme

MII DE TINERI IEȘENI ÎNTR-UN AMPLU SI REUȘIT SPECTACOL SPORTIV■> > >

• Un mare ansamblu de gim
nastică a oferit spectatorilor 
exerciții tematice intr-o bogată 
paletă coloristică • Repriza de 
„Sănătate, tinerețe, frumusețe1*
• Spectacolul sportiv ieșean 
a ajuns ia a IH-a ediție.

Unui dintre spectacolele spor
tive de mare amploare, care iși 
clădesc an de an o frumoasă 
tradiție, este fi „Tinerețe, gra
ție, frumusețe", care se orga
nizează la Iași. Consiliul jude
țean pentru educație fizici și 
sport, Comitetul județean al 
U.T.C., Inspectoratul Școlar și 
Consiliul județean al Organi
zației Pionierilor, intr-o fruc
tuoasă colaborare, au reușit să 
antreneze tineretul ieșean la 
marea sărbătoare sportivi, de
dicată anul acesta celei de-a 
65-a aniversări a făuririi parti
dului.

Simbăta trecută pe Stadionul 
„23 August" din Iași, mii de 
tineri șl tinere in echipament 
sportiv sau in frumoase costu
me albastre au defilat prin fața 
tribunelor pline, marcind sfir- 
Șttul anului școlar fi al incit 

nea, în unanimitate. Hotărirea 
privind convocarea Congresului 
al III-lea al oamenilor muncii 
din industrie ți celelalte uni
tăți economice neagricole, pre
cum și normele de reprezen
tare la Congres.

A fost aprobată, în unani
mitate, Hotărirea-chemare a 
Plenarei Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii din indus
trie, construcții, transporturi, 
circulația mărfurilor și finan
țe și a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și So
ciale.

Primit cu cele mai alese sen
timente de dragoste, stimă ți 
respect, cu puternice aplauze 
și ovații, în încheierea lucră
rilor plenarei, a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Urmărită cu deosebită aten
ție, cu satisfacție și deplină 
aprobare, cuvîntarea secretaru
lui general al partidului a fost 
subliniată în repetate rînduri 
cu puternice și îndelungi aplau
ze și ovații.

Puternic mobilizați de apre
cierile și îndemnurile cuprinse 
în cuvîntarea rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, parti
cipant» la acest mare forum 
al democrației noastre muncito
rești, revoluționare au reafir
mat unitatea de nezdruncinat a 
clasei muncitoare, a Întregului 
nostru popor in jurul partidu
lui, al secretarului său general, 
di ud expresie hotărîrii colecti
velor de muncă din toate ra
murile economiei naționale de 
a face totul pentru Îndepli
nirea exemplară a prevederilor 
planului național unic, a celor
lalte documente supuse dezba
terii plenarei,

★
Tovatășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
inmînat, miercuri dimineața, în 
cadrul unei festivități care a 
avut loc la Sala Palatului Re
publicii, înalte distincții ale Re
publicii Socialiste România unor 
organizații județene de partid 
și consilii populare județene, 
care au ocupat locul I în în
trecerea socialistă pe anul 1985.

Prin același Decret Preziden
țial, au mai fost conferite 
330 ordine ale Republicii So
cialiste România, precum și 16 
Diplome de Onoare unor orga
nizații județene de partid, con
silii populare județene, unități 
din industrie, agricultură și 
silvicultură, transporturi, circu
lația mărfurilor, gospodărie co
munală și prestări de servicii, 
instituie de cercetare științifică, 
care au ocupat locuri fruntașe 
in întrecerea socialistă.

Tinere sportive !ntr-o „repriză1 

unei etape de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei. 
Apoi, intreaga suprafață verde 
a stadionului a luat aspectul 
unei scene, pe care au pus stă- 
pinire miile de tineri partici- 
panfi la această frumoasă ma
nifestare. Din bogatul program. 
prezentat de tportit»fî lașului'

Proletari din luate țările. unifi-vă 1
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întrecmd in finala de ieri pe campioana țării, Steaua, cu 1-0

DINAMO A CUCERIT PENTRU A 6 a OARĂ CUPA ROMÂNIEI
0 victorie a puterii de luptă și a disciplinei tactice

după-amiază 
mai mare 

al țării, 
marcat fi- 

stagiunii 
ne-a 

frumoase 
Și 

dezamăgiri.

repu- 
juniori 

îneîntat 
prin

Cuplajul găzduit 
ieri 
de cel 
stadion 
care a 
naiul 
fotbalistice, 
oferit 
satisfacții, dar 
unele 
Satisfacțiile le-am 
avut în special la 
meciul din deschi
dere. in care cele 
două merituoase 
finaliste ale cam
pionatului 
blican de 
ne-au 
realmente 
iocul lor spectacu
los, prin golurile 
superbe și lovitu
rile de la 11 metri 
(pentru departaja
re) cu dezinvoltu
ră executate. Prin 
contrast, partida vedetă, dintre 
Steaua si Dinamo s-a situat 
adesea sub cota exigentelor 
publicului și a posibilităților de 
care dispun cele două formații 
fruntașe ale fotbalului nostru. 
Firește, așa cum era de așteptat, 
finalistele popularei noastre 
competiții — Cupa României — 
s-au angajat in această nouă 
dispută a lor cu multă ambiție 
și dîtzenie, în dorința — mani-

Gh. Hagi (Sportul Studen
țesc) și trofeul atribuit golgete- 
rului campionatului in ediția 
1985—1986

de ..Sănătate, tinerețe, frumusețe* 
am reținut, in ordine cronolo
gică, mai intii demonstrația fă
cută de judoka. Imaginați-vă 
cîteva sute de copii, imbrăcați 
in chimonouri, demonstrind sin
cron „figuri" din judo, de Je 
simplul xalirt la execuții com
plicate fi spectaculoase. Ima- 
glnațt-vă apoi citeve mi* ic

României
Loțui dinamoviștilor bucureșteni după cucerirea pentru a 6-a oară a Cupei 
-.om-n:ei Fotografii de Aurel D. NEAGU

testată de fiecare dintre părți
— de a cuceri trofeul. Dar, din 
păcate, exagerîndu-se în această 
direcție, disputa a căpătat pe 
alocuri accente de nervozitate 
și tensiune, care au dus la multe 
faulturi și unele acte de ne- 
Sbortivitate. în aceste condiții, 
calitatea iocului a avut
— pe ansamblu — de suferit, 
doar in unele perioade cele 
două echipe făcîndu-ne dovada 
adevăratelor lor resurse.

După cea de-a treia probă a „Internaționalelor de pentatlon modern

SPORTIVII ROMANI AU TRECUT 

ÎN FRUNTEA CLASAMENTELOR
Bazinul de ia Complexul „23 români au realizat curse bune.

August" din Capitală a găzduit 
ieri după-amiază cea de a treia 
probă a Campionatelor inter
naționale de pentatlon modern 
ale României — Înotul —, pro
bă la finele căreia clasamentele 
au fost serios „zdruncinate". Pe 
cei 300 de metri cit a prevăzut 
parcursul pentatloniștii au a- 
runoat în luptă întreaga lor pu
tere de luptă șl toate cunoștin
țele tehnice, spre a aduna cit 
mai multe puncte in bagajul 
personal și in cel al echipelor 
lor. Spre cinstea lor, sportivii

Foto : Aurel D. NEAGU
elevi și eleve — de la toate 
școlile și liceele din oraș — 
opărind pe stadion intr-un gi
gantic ansamblu de gimnastică, 
oferind spectatorilor exerciții

________________Petre HENȚ 
(Continuări in pag. 2—3j

In general. Steaua a avut do 
partea ei superioritatea terito
rială, dar acțiunile sale de atac 
n-au mal demonstrat decît de 
puține ori imaginația și chiar 
viteza cu care ne obișnuise. Pe 
de altă parte, trebuie spus că,

Constantin FIRĂNESCU

(Continuare In pag. 2—3) 

foarte aproape de nivelul su
perior al posibilităților lor, 
cîștigînd, cum se spune, totul. 
Concurînd in cea de-a doua 
serie, Laurențiu Mosor și-a e- 
talat cu eleganță măiestria, rea- 
lizînd un tâmp care avea să se 
dovedească cel mai bun din tot 
concursul — 3:17,12 — deși In 
urma sa evoluau fruntașii com
petiției. Momentul de vîrf al 
probei s-a consumat, firesc. In 
ultima serie, alcătuită numai 
din sportivii situați pe locurile 
fruntașe după disputarea ■ 
două probe, cei reprezentînd
echipele României și Ungariei. 
Intr-o dispută directă de toată 
frumusețea, superioritatea a 
fust de partea sportivilor noș
tri, care au reușit astfeJ sA 
treacă în fruntea celor două 
clasamente. Marian Gheorghe a 
controlat în permanență desfă
șurarea disputei pentru locul I

Constantin MACOVH

(Continuare In pag. a t-a)

Azi, în sala Floreasca

SELECȚIONATA DIVIZIONARA 
A ROMÂNIEI -R.P. CHINEZĂ

LA HANDBAL FEMININ
Azi, in sala Floreasca din 

Capitală, incepind de la ora 
16,30, Selecționata divizionari 
feminină de handbal a țării 
noastre va susține o partidă 
amicală fn compania reprezen
tativei R.P. Chineze, care efec
tuează tm turneu de patra 
jocuri la țara noastră. Oaspe
tele s-au clasat, după cum se 
știe, pe locul trei la ultima e- 
di tie a Jocurilor Olimpice,



Concursul Internațional de acrobație

aeriană, zbor cu motor

Divizia A de baschet mascu

O FRUMOASĂ MANIFESTARE SPORTIVA
Desfășurată recent In muni

cipiul Sibiu, etapa finală a 
Concursurilor sportive și apli- 
eativ-miliiare de vară intre 
școlile militare de ofițeri ac
tivi s-a constituit în.tr-o fru
moasă manifestare a dragostei 
elevilor pentru sport, a dimen
siunilor tot mai ample pe care 
le cunoaște astăzi si in armată 
mișcarea sportivă sub egida 
„Daciadei".

Finala a început cu întrece
rile de atletism, dominate net 
de reprezentanții Școlii Milita
re de Ofițeri Activi „Nicolae 
Bălcescu", pregătiți de același 
pasionat și competent antrenor 
Ilie Popa. Dintre învingători 
merită amintiți, în mod deose
bit, elevul sergent Aurel Iepure 
care, cu 11,0, a realizat un nou 
record 
Florin 
la 200 
record, , .
sergent Gheorghe Gionea 
(1:57,3 la 800 m), elevul frun
taș Constantin Ariciu (3:55,5 
la 1500 m), elevul sergent-ma- 
jor Dan Șotroean (1,94 m la 
înălțime). Infanteriștii au cîști- 
gat și ștafetele 4X100 m și 
4X400 m ; la săritura în lun
gime cel mai bun a fost un 
marinar — elevul sergent-ma- 
jor Liviu Lungu (6,86 m), iar 
la aruncarea grenadei (cu 65,38 
m) un aviator — elevul ser
gent Constantin Grigore.

Celelalte probe aplicativ-mi- 
litare („duelul de foc“, triatlonul 
și patrula) — probe complexe, 
care solicită multiple calități 
de luptător — au oferit, de a- 
semenea, prilejul unor între
ceri dîrze. Faptul că, indife
rent de armă, toate echipele 
au luptat cu ardoare pentru 
un loc pe podium este edifi
cator pentru saltul calitativ pe 
care l-au realizat toate școlile 
în procesul de pregătire milita
ră generală a elevilor. Deși, 
în final, cele mai puternice au 
fost tot echipele școlii „Nicolae 
Bălcescu" — cea comandată de 
locotenentul Robert Stănciules- 
cu, la triatlon militar, și echi
pa comandată de elevul capo-

la 100 m, elevul fruntaș 
Chirilă — sosit primul 
m și autorul unui nou 
50,3, la 400 m —, elevul

Gheorghe

Ml Aurel Maxim, la patrulă—, 
trebuie evidențiați și transmi- 
sioniștii, și radiolocatoriștii, 
ale căror echipe au fost cele 
mai bune la trageri.

La baschet, unde, neînvinsă, 
pe primul loc a urcat echipa 
Școlii Militare de Ofițeri Ac
tivi de Artilerie Antiaeriană și 
Radiolocație „Leontin Sălăjan", 
o impresie deosebită au făcut 
elevii sergenți Cristian 
su și Dan Bîrsan. Doi 
pe care îi recomandă 
sportul de performanță 
numai o foarte bună 
individuală, ci și faptul că au 
2,01, respectiv 2,03 m înălțime. 
După disputarea ultimelor 
jocuri de volei și handbal — 
foarte animate și mult aplau
date, pentru frumusețea faze
lor și dăruirea jucătorilor — 
în clasamentul general primele 
trei locuri au fost ocupate, în 
ordine, de lotul Școjii Militare 
de Ofițeri Activi „Nicolae Băl
cescu" (179 p.), lotul Școlii Mi
litare de Ofițeri Activi de Ar
tilerie Antiaeriană și Radiolo
cație „Leontin Sălăjan" (140 p.) 
și lotul Scolii Militare de Ofi
țeri Activi de Geniu. Construc
ții și Căi Ferate (106 p.).

Frumo- 
tlneri 

pentru 
nu nu- 
tehnicâ

Maior Mihai FLOCA

555
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telefon), 
a Con
de a- 

cu mo- 
exerciții 
tn bună

ECHIPA ROMÂNIEI SE MENJINE 
PE LOCUL SECUND DUPĂ DOUĂ PROBE

STREJNIC, 25 (prin 
Cea de-a doua probă 
cursului Internațional 
crobație aeriană (zbor 
tor), programul de 
liber alese, a tulburat
măsură prima parte a clasa
mentului general la masculin. 
Reprezentativa sovietică a do
minat in continuare, Smolin 
schimbînd poziția cu coechipie
rul Kairis, urmăritorul lor, ce
hoslovacul SaHer, a pierdut 
două locuri, ca și trio-ul nos
tru, Zamfir, Mitu, Fcțcanu, 
care își menține locul secund 
în ierarhia pe echipe. In în
trecerea fetelor, 
tașelor rămîne 
decalajul valoric 
tice și celelalte 
fiind evident.

Miercuri a fost 
iar pentru joi este programată 
cea de-a treia probă a concur
sului. programul necunoscut.

Clasamentul individual al 
probei a doua, feminin : 1. Ma- 
kagonova 5924,6 p, 2. Nemkova 
5851,9 p, 3. Iaikova 5829,7 p. 
(toate U.R.S.S.) ; masculin : 1. 
Smolin 6243,9 p, 2. Nikitiuk 
6236,4 p, 3. Boriak 6093.0 p (toți 
(U.RS.S.) ... 8. Zamfir 5917,7 
P. 9. Fețeanu 5903,6 p, 10. Mitu 
5887.0 p.

Clasamentul general indivi
dual, feminin : 1. Makagonova 
9818,3 p, 2. Nemkova 9683,1 p, 
3. Iaikova 9488,6 p ; masculin:

poziția frun- 
neschimbată, 

dintre sovie- 
competitoare

zi de pauză.

ECHIPAJUL VASILE-SCOBAI CÎȘTIGĂTOR
AL „RALIULUI 

de-a patra etapă (din 
a Campionatului Repu- 
de Raliuri la Automo- 
s-a desfășurat în nordul 

Este vorba despre 
„Raliu al Buco-

Cea 
șase) 
blican 
bilism 
Moldovei, 
tradiționalul „ _
vinei", ediția a 4-a, model — 
și de această dată — de bună 
organizare și ospitalitate din 
partea organelor locale.

Măsurînd 299 km (pe traseul 
Colbu — Nemțișoru — Stînișoa- 
ra — Rarău) — plecarea și so
sirea au avut loc la Cîmpulung 
Moldovenesc —, raliul a aliniat

(Urmare din pag. 1)
tematice, intr-o policromie de 
costume, dominante fiind culo
rile simbolice roșu, galben și 
albastru. Iată cîteva dintre te
mele reprizelor de gimnastică: 
„La braț cu viitorul", „Gim
nastica de înviorare", „Sănăta
te, tinerețe, frumusețe", „Am o 
țară ca o floare", „Fantezie cu 
Hori de, măr", „Frumoasă îmi 
e copilăria", „Omagiu Ia cea 
de-a 65-a aniversare".

Spectacolul sportiv „Tinerețe, 
grație, frumusețe", ajuns acum 
la cea de-a IlI-a ediție, se or
ganizează din doi în doi ani. 
Președintele CJEFS Iași, Va
lentin Paraschiv, ne explică, la

cu- 
un 

an-

MII DE TINERI IEȘENI u
cererea noastră, in cîteva 
vinte, cum se realizează 
astfel de spectacol : „Sînt
grenați în pregătire (și selec
ție), timp de 4—5 luni, mii și 
mii de elevi, 8000—10000 dintre 
aceștia ajungînd în spectacolul 
la care ați asistat..." Ne gin- 
dim la munca depusă de pro
fesorii de educație fizică in 
realizarea acestui incintător 
festival sportiv. Și ne mai gîn- 
dim că fără deprinderi sporti
ve acumulate in timp copiii 
lașului nu ne-ar fi putut o- 
feri un spectacol de-a dreptul 
grandios, așa cum a fost cel 
de săptămîna trecută, desfășu
rat pe cel mai mare stadion al 
orașului.

BUCOVINEI"
la start 110 autoturisme și patru 
autocamioane ale întreprinderii 
producătoare din Brașov. Dacă 
cele patru autocamioane au 
trecut cu toate linia de sosire, 
în schimb 25 de autoturisme 
s-au... pierdut pe drum. Pri
mul echipaj a plecat la ora 
14,01 și s-a înapoiat la 23,31, 
astfel că mai bine de două ore 
s-a concurat pe întuneric.

Evenimentul major al între
cerii : cuplul lider al campio
natului (Balint — Zărnescu), 
care cîstigase toate cele trei 
raliuri desfășurate pînă acum, 
nu s-a mai prezentat la start 
datorită unei ușoare acciden
tări la antrenamentele de re
cunoaștere. Rezultatele : grupa 
-A" — 1. Botezan-Popa (IPA 
Sibiu), 2. Nuță-Dumitriu (Uni
rea Tricolor București), 3. An- 
drei-Amărică (IA Dacia Pi
tești); grupa „C“ — 1. Vasile- 
Scobai (IA Dacia), 2. Mateescu- 
Motoc (Un. Tricolor), 3. Cojo- 
caru-Bucur (Oltcit Craiova) ; 
clasament general : 1. Vasile- 
Scobai, 2. Mateescu-Motoc, 
Botezan-Popa. Pe echipe : 
IA Dacia Pitești, 2. 
Craiova, 3. IPA Sibiu.

• Sîmbătă 28 iunie, la 
(Maramureș) — etapă în 
pionatul de viteză în coastă ; 
duminică 29 iunie, la Satu Ma
re — etapă în campionatul de 
viteză pe circuit.

3.
1.

Oltcit

Gutii
cam-

1. Smolin 10 345,8 p, 2. Nikitiuk 
10 338,5 p, 3. Kairis 10 224,1 p. 
... 7. Zamfir 9793,4 p, 8, Mitu 
9766,6 p, 9. Fețeanu 9763,2 p.

Clasamentul pe echipe : 1. 
U.R.S.S. 39 998,4 p, 2. România 
29323,2 p, 3. Cehoslovacia 
28 687,1 p, 4. Polonia 28 172,9 p, 
5. Ungaria 28 054,2 p.

Dinu COSTESCU
• Lotul reprezentativ pentru 

Campionatul European de zbor 
cu planoare ultraușoare, care 
se va desfășura incepind de la 
7 iulie, în Ungaria, a fost de
finitivat de antrenorul Mironel 
Dimovici, după efectuarea unui 
stagiu de pregătire la Bunloc 
(Brașov) : George Craioveanu, 
loan Ignat, Ilie Mihai, Oscar 
Ion Cișmaș, Mikloș Barac.

ÎNTRECERI DE CĂLĂRIE
• PARTICIPIND la tradiționa

lul concurs internațional de ob
stacole de la Praga, alături de 
călăreți din R.D. Germană. R.F. 
Germania, Polonia, Italia, spor
tivii noștri au avut o compor
tare meritorie. Astfel. Alexandru 
Bozan cu Radiana a clștlgat pro
ba de închidere, tot el sltuîndu-se 
De locul secund intr-o probă de 
Barema C.
• IN PREMIERA, la Miercurea 

Ciuc. va avea loc un concurs 
oficial de călărie. Este vorba de 
a doua etapă a campionatului de 
concurs comDlet, care va debuta 
astăzi, la baza hipică ’din loca
litate. La întreceri, care se vor 
încheia duminică, participă spor
tivi de la Steaua, Dlnamo. Agri
cola Neamț. Agricola Tg. Mureș, C.S.M. Lugoj, Agricola Miercurea 
Ciuc s.a.

•ÎNTRE 13 și 20 iulie, la Si
biu se va desfășura cea de a 
Vll-a ediție a Concursului Inter
national al României, la care 
si-au anunțat, plnă In prezent, 
participarea călăreți din Bulgaria, 
R.D. Germană, Iugoslavia. Polo
nia, 'Ungaria șl, bineînțeles, 
România. .

Surpriza plăcută ieri, în sa
la Rapid, în prima etapă ,a 
turneului final al Campionatu
lui Național de baschet mas
culin. Strălucind de curățenie, 
oferind ospitalitate deplină, 
frumoasa bază sportivă a clu
bului feroviar s-a dovedit o 
gazdă ireproșabilă, spre lauda 
organizatorilor, care și-au fă
cut, în felul acesta, o autocri
tică promptă și- 
pentru neglijențele manifesta
te cu două săptămîni în urmă, 
cu prilejul turneului final al 
competiției similare feminine. 
Pînă și aprigii susținători ai 
Rapidului s-au limitat la a-și 
încuraja favoriții, lăsîndu-i pe 
arbitri să-și facă datoria. Re
zultate :

RAPID BUCUREȘTI — FA
RUL C.S.Ș. 1 CONSTANȚA 
84—72 (35—32). într-un meci 
de importanță majoră pentru 
stabilirea ocupantei locului 3 
în clasamentul final, rapidiștii 
au obținut un succes meritat, 
la capătul unei întreceri care 
nu lăsa să se întrevadă, însă, 
o diferență netă. Intr-adevăr, 
pe parcursul, unei dispute în 
care prudența s-a repercutat 
(în mod nefavorabil) asupra 
spectacolului sportiv, evoluția 
scorului a marcat dese oscila
ții, dar numai pînă în min. 
25, de cînd echipa antrenată 
de H. Tursugian și V. Bulan- 
cea s-a distanțat la o diferen
ță hotărîtoare (de la 42—40, la 
58—48), în teren aflîndu-se, a- 
lături de Suciu, așa-zîșii jucă
tori de rezervă : Dăescu, 
Bănică, Becea și Ghiță. Acțiu
nile colective ale acestui „5“ 
șl păstrarea disciplinei de joc 
au fost decisive în obținerea 
victoriei, prin care Rapid a 
revenit pe locui 3. Au marcat : 
Suciu 26, Dăescu 13, Ghiță 
14, Becea 12, Bănică 2, Mihai 
4, Popovici 9, M. Dumitru 4, 
respectiv Moldoveanu 23, Te- 
cău 14. Mănăilă 13, Logofătu 2, 
Ilucă 16, Spinu 2, Șerban 2 
(Băiceanu, suspendat, nu a ju
cat ; din același motiv, antre-

concretă

norul Al. F 
echipa). Pr. 
autoritatea 
mitrache și 
tribuit la b’ 
meciului.

DINAMO 
I.C.E.D. C.S., 
106—80 (51—44. 
Niculescu 32, V 
Uglai 19, Bărbul 
cu 6, Iacob 15, I 
fost utilizați : T< 
stantin, Marinai 
veanu), respectiv 
nu 21, Păsărică 
8, Chirie 2, Ma: 
Mihaicea 8, C. 
nescu 7, Tzachis 
Au arbitrat : N. 
cu și O. Vestinii

STEAUA — D 
DEA 76—59 (44- 
cat : Brănișteanu 
zchi 15, Căpușai 
4. Reisenbuchler 
Carpen 4, Cernal 
respectiv Flaun 
ehi 14, Nicoară 
Kosa 3, Fodor 
Szabo 5, Cristeș 
C. Dumitrache ș

Programul d< 
Rapid, de la ori 
Dinamo Buctlreș 
precedente : 1—; 
radea — Rapid 
— Steaua (0—6)

Dumitru SI

,,U“ A
RETROCR.

II. GHEORGHIU IU MIJLOCUL ȘAHIS1 HOR RIN fOCSANI

SIBIU, 25 (prin 
neul final al gru 
viziei A de basc 
Început miercuri, 
din locali»'' • în 
portant p i ei 
dării, ech . c 
CSȘ VIITORUL 
a dispus de foi 
MIA MILITARĂ 
NA BUCUREȘTI c 
Deși au fost lipsi 
nor jucători de 
Crăciun și Hea), 
ținut victoria, dar 
evitat definitiv ui 

' pat de CSU Gal
Pulbere 25, S' 
Învingători, 
25, Șarlă

In celă» 
CSȘ ON,
LUL GAl 
geterl: Mc 
respectiv: 
(Hie IONE,

La Tg
CEI Mă

Duminică, 22 iunie, marele 
maestru internațional Florin 
Gheorghiu s-a reîntîlnit cu iu
bitorii șahului din Focșani,_ în 
cadrul unul simultan la 40 de 
mese. Considerată ca o fru

CĂLĂRIE. ALATUiRI de arbltriU inter
național Ion Băriolu, la recentele între
ceri din etapa a n-a a campionatului de 
dresaj pentru juniori au apărut in juriu 
șl al» doi arbitri : Anghel Donescu șl So
rin Soveja, cunoscuți pentru succesele lor 
In această disciplină. Șl ei s-au achitat 
cu bine de dificila sarcină. • LA 13 ANI, 
clujeanca Nona Soneriu a avut o com
portare foarte bună In competiția fetelor, 
reușind să se claseze pe primul loc, Înain
tea unor „amazoane- mult mai bine co
tate. • BAZA HIPICA a C.S.M. lași a ofe
rit condiții foarte bune de concura, prin
tre cel prezenți mereu la „start- afflndu-se 
Adam Radomir, Alexandru Sora, Gloconda 
Plnzaru, Oliviu Delescu ș.a., oameni pen
tru,, care echitația reprezintă o constantă 

Înregistrat 
noi ame- 
siguranțâ, 
să eores- 
sportulul

dre ale gimnasticii noastre sportive. Vir
gil Achim, Dorel Marin, Radu Ștefan și 
Dan Grecu (să nu uităm că mulți spor
tivi dinamoviști se antrenează ia Centrul 
olimpic din Reșița, unde multiplul nostru 
campion este acum antrenor coordonator) 
ne arată că știu meserie și că se poate 
conta pe ei In eforturile de redresare a 
gimnasticii noastre masculine. La CSȘ 
Triumf, Eliza Stoica, Elena Ceampelea, 
precum și Ștefan Gali alcătuiesc la aceas
tă oră un colectiv tehnic competent, am
bițios, cu mare dorință de dispută com- 
petițională loială pentru întâietate în gim- 

Și, după cum se 
frumoase și me-

Pinzaru, Oliviu Delescu șa.,
. 

pasiune. • TOT LA lași am 
șl dorința gazdelor de a face 
najări, care vor contribui, eu 
ca (deja) frumoasa bază hipică 
pundă și mai mult exigențelor 
de performanță. (Em. F.)

GIMNASTICA. DOUA cluburi 
școlare din Capitală — nr. 7 Dinâmo și 
Triumf — au dominat autoritar clasamen
tele pe echipe ale celei de a doua ediții 
a „Cupei Speranțelor", desfășurată la Cluj- 
Napoca. Nu este prima oară cînd, in ulti
mii ani, aceste puternice unități de per
formanță se afirmă viguros in arena com- 
petlțlonală ceea ce constituie o conclu
dentă probă a profesionalitățll cu care se 
lucrează pentru pregătirea viitoarelor 00-

sportive

nasticâ noastră feminină, 
vede, tot mai des și cu 
ritate victorii— (C. M.)

HALTERE. tN TIMPUL desfășurării Cam- 
pfonatelor Mondiale și Europene de hal
tere pentru juniori, desfășurate cu puțin 
tâmp în urmă la Donaueschingen (R.F.G.), 
se scria că juniorul român Aurel Sîrbu, 
campion european la vîrsta de 15 ani, pro
vine dintr-o familie de halterofili. Tatăl 
său (tot) Aurel Sîrbu, a fost halterofil la 
CSM Cluj-Nap o ca, antrenat, ca și fratele 
acestuia, de Tiberiu Roman. Pasiunea pă
rintelui pentru sportul celor puternici a 
fost transmisă fiului încă din copilărie. 
Campionul continental de azi, a început, 
Ia vîrsta de 3—4 ani, să facă exerciții cu 
un baston de lemn, sub îndrumarea tatălui. 
Încărcătura cu care exersa a crescut o 
dată cu vîrsta și cu dezvoltarea muscula
turii copilului, plnă !•... performanța de

la Donaueschingen. Mai interesant e insă 
faptul că Aurel Sîrbu nu este singurul 
practicant al sportuflui halterelor din fa
milie. Fratele său, Valentin, în virată de 
11 ani, a devenit în acest an campion na
țional la copil... Avem motive 6ă așteptam 
noi performanțe din partea famifllei Sîrbu. 
(M. TR.) _

VOLEI. DINAMOVTȘTH Marius Căta-CM- 
țlga și Dan Glrleanu și-au reluat pregă
tirea după un an de inactivitate sportivă, 
cauzată de hepatita de care au suferit. în 
sezonul viitor, disputa Steaua — Dinamo va 
fi, desigur, mult mal echilibrată. • O IN- 
TÎMPLARE fără precedent in analele ar
bitrajului : la partida dhn Divizia B din
tre echipele feminine Bnalconf Brăila și 
CSU-LEFS București, în setul decisiv (al 
5-lea), arbitrul scorer a consemnat in foaie 
cu aceeași cliră (3), repetată, două puncte 
realizate de formația bueureșteană. De 
aici, mari complicații : ctad CSU-IEFS con
ducea cu 14—12, ea realizase de facto 
15 puncte șl victoria in meci, dar, dato
rită erorii (intenționate sau nu), jocul a 
continuat și gazdele au clștlgat cu 17—15 
setul și cu 3—2 meciul, pe care normal H... 
pierduseră cu 3—2. La omologarea rezultate
lor, Comisia de competiții a descoperit vi
ciul și a răsturnat rezultatul In conformi
tate cu realitatea, urmînd ca scorerul (Gh. 
Hordilă), cât și arbitrul principal (Gh. 
Stan) — care trebuia să controleze veri
dicitatea foii — să-și primească sancțiu
nile ; dar, dacă scorul devine 3—2 pentru 
CSU-IEFS și nu pentru Braiconf, aceasta 
din urmă retrogradează, permițînd unei 
a treia echipe, C. P. București, să se sal
veze. In fața acestei situații inedite, Fede
rația este în derută In privința unei hotă- 
rtrl, Întrucât regulamentul nu o prevede. 
Va trebui găsită, totuși, soluția!

moasă revanșă sportivă de că
tre inimoșii organizatori de la 
ISEH Focșani (primul simultan 
a avut loc anul trecut), aceas
tă acțiune șahistă s-a încheiat 
după o luptă dirză care a du
rat aproximativ șapte ore de 
joc. Marele maestru a obținut 
31 de victorii, adversarii săi 
realizînd opt remize (Marian 
Blțeanu, Ilie Bucur, Florin 
Bucur, Mihalache Ștefan, Ni
colae Roșea, Emilian Voicu, 
Marian Prescornițoiu, toți de Ia 
ISEH, precum și Paul Argiles- 
cu din Adjud) și o victorie, 
prin Nicolae Badiu, de la Ve
nus Voința Focșani.

La sugestia gazdelor, această 
instructivă acțiune de propaga
re a șahului se pare că va 
deveni tradițională, o nouă în- 
tîlnire urmînd să aibă loc 
anul viitor.

ADMINISTRAȚIA DE
Ieri, cu ocazia finalei „Cupei 

României" la fotbal, a avut loc, 
pe stadionul „23 August" din Ca
pitală, înmînarea actelor de pro
prietate unul mare număr de 
particlpanțl Ia sistemele Loto- 
Pronosport care au obținut clș- 
tlguri în autoturisme „Dacia 
1300", Dintre beneficiarii acestor 
mari satisfacții menționăm pe : 
Bile loan (Timișoara), Levay Vlo- 
leta-Rodica (Mogoșești, Maramu
reș), Trufașu Cornel (Brăila), Ba
ciu Virgil (Gornești, Mureș), 
Nedea Vlorel (București), AIucu- 
lesel Vasile (Piatra Neamț) — 
toți la LOZ în PLIC, Vrejolu 
Ștefan (Constanța), State Vasile 
(Jarlștea, Vrancea), Gruianu 
Gheorghe șl Sofrone Dumitru

Sala Sporturiloi 
găzduit în+*'eoeril< 
Naționale lup 
vate jun or e 
la startul compe 
zenți aproape 20î 
După partide v: 
care tinerii part 
vedit apreciabile 
nice, au fost des 
pioni. Ii pre ' 
categoriilor, 
sați. 38 KC 
păți Nebc 
Onești 
Dej), 3. 
bovița) 
(CSȘ Iu 
Brăila) 
Jiu) ;

La ?
La E 

Intrecei 
nale <S 
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Sport u 
perfect 
tîlnlre t 
tătorl, h 
dațl la

Intrecei 
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de afirma 
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căutînd cu

STAT
(București), Pir 
Jiu) la I1OTO, 
(București) la 
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loan (Suceava) 
Nu depinde de 
a vâ număra ] 
tigători. Numai 
nu poate să-și 
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sisteme de Joc < 
LOTO-PRONOSI
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La vestiarele stadionului, 
după festivitatea de premiere, 
felicitări, îmbrățișări, atmos
feră de mare bucurie In ta
băra dinamovițtilor, liniște ti 
insatisfacție la „roț-albațtri". 
Primul popas U facem la tn- 
vlngători, solicittnd dedarafiile 
de rigoare.

Antrenorul Mircea Lucescu 
este de două ori fericit, o 
dată pentru fiul său, care ctș- 
tigase, cu Sportul Studențesc, 
finala campionatului de juni
ori, ți, acum, eu Dinamo ai 
faselea trofeu. „Am obținut 
un rezultat meritat, ne-a «pus 
el, tn urma unul joc echili
brat. Steaua, cu o organizare 
mal bună a jocului, cu Jucă
tori mai rapizi, noi alternlnd 
jocul de contraatac cu cel po
zițional. Din aceste două ex
primări a rezultat, cred eu, o 
partidă spectaculoasă, in care 
rezultatul a fost decis de răb
darea, insistența noastră și 
respectarea mai riguroasă a 
Ideii de joc. Mă bucur că am 
obținut o dublă victorie in 
fața cîștigătorllor Cupei Cam
pionilor Europeni. Este meritul 
băieților. Au muncit, au fost 
serioși, nu s-au abătut de la 
disciplina tactică pe care am 
preconizat-o*.

DRAGNEA: JJicl nu știți 
cită bucurie am la această a 
treia Cupă a României clști- 
gată cu Dinamo. A fost o vic
torie a tacticii, am fost mai 
proaspeți decît adversarii 
noștri. Trofeul ne obligă in 
viitoarele confruntări, care ne 
așteaptă in campionat ș! in 
Cupa Cupelor*.

MIHAESCU: „După ce Du
cadam a respins mingea șutată

de Varga, m-am trezit cu ea 
în față. L-am văzut pe Da
maschin, l-am pasat-o și, iată, 
așa a ieșit golul victoriei. N-o 
Bâ-J uit niciodată*.

STANESCU: „Chiar șl ban
dajat la cap cred că mi-am 
făcut datoria. Vă «pun sincer, 
am crezut in acest succes. Noi 
n-aveam dc pierdut nimic...*.

KM. JENEI țanirenorul echi
pei Steaua): „Am pierdut, zic 
eu, nemeritat această finală. 
Jocul ne-a aparținut, am fost 
superiori ta toate capitolele, 
dar acesta-i fotbalul. Asta nu 
mă Împiedica să-1 feHeit pe 
dinamoviști, care n-au renun
țat la luptă nici atunci eînd 
i-om dominat insistent în trei
mea lor. Au avut 
atacuri tăioase. Cred că pe 
plan psihic am cedat, efortul 
sfîrșitului de sezon ne-a mar
cat. Sigur că am avut un 
mare moment psihologic, ra
tarea penaltyului. Majaru nu 
este nld primul și nici ulti
mul care ratează, au făcut-o 
șl alții Ia campionatul mondial 
— Platini, Socrates, Zico. Asta 
este fotbalul...".

IOVAN: „Am știut că me
ciul este greu. S-a jucat la 
așteptare șl ca Ia box, primul 
care a punctat a cîștigat. A 
fost o partidă de luptă, de 
mare angajament fizic. Nu-mi 
rămlne decît să-î felicit pe 
dinamoviști".

DUCADAM: „Meciul s-a ju
cat la acel 11 m. Și dacă am 
jucat mai bine, ce-am cîști
gat? Oricum 11 felicit și eu 
pe adversari".

DINAMO 
STEAUA

Stadionul „23 August" 
București'; teren excelent; 
frumos în prima repriză, 
puternică In partea a doua. _ 
tatori — circa 40 000. Șuturi : 8— 
13 (pe poartă : 5—5). Comere t 
5—1. A marcat : DAMASCHIN
(min. 71).

DINAMO : Moraru — VARGA, 
Al. Nicolae, MOVILA, STANES- 
cu — Rednle, Dragnea, Ando
ne, Suciu (min. 46 MIHAESCU ; 
min. 89 Vâidean) — damas
chin, Orac.

STEAUA : Ducadam — IOVAN, 
Bumbescu, Belodedid, BARBU- 
LESCU — BALINT, STOICA, B3- 
lOnl, Majaru (min. 75 Bălan) — 
Lăcătuș, Pițurcă.

A arbitrat cu greșeli B. Pe
trescu (Brașov) ; la linie, bine, 
A. Porumbolu (Vaslui) ‘ ~ 
nescu (București).

Cartonașe galbene : 
BUMBESCU, STOICA.

din timp 
ploaie 
Spec-

i-a opus ieri vechii ei rivale un 
o 
în 
Și

joc bine gîndit tactic, cu 
mare țesătură de pase 
propria jumătate de teren 
apoi, în momentele favorabile, 
intervenite mai ales după 
pauză, cu contraatacuri tăioase 
care au pus în real pericol 
poarte apărată de Duca dam. 
De altfel, la capătul unui ase
menea contraatac au și Izbutit 
dlnamoviștli »ă înscrie, prin 
Damaschin, unicul gol al partiț- 
dei, care le-a adus prețioasa 
victorie.

Astfel a izbutit Dinamo să 
învingă pentru a doua oară în 
acest sezon pe cîștigătoarea 
Cupei Campionilor Europeni. 
Dar, spre deosebire de victoria 
obținută cu cîteva săptămîni in 
urmă, în campionat, eînd miza 
nu era așa de mare, succesul de

chiar și atunci eînd campionii 
au reușit — prin combinațiile 

recunoscute și aplaudate de 
"; — să creeze faze pericu

loase în careul adversarilor, 
finalizarea a lăsat de dorit, În
deosebi prin imprecizia șuturi
lor la poarta lui Moraru. De 
altfel, ei nu au reușit să fruc
tifice nici chiar lovitura de la 
11 metri de care au beneficiat. 
Firește, însă, că Steaua a 
pierdut ieri nu numai datorită 
propriilor slăbiciuni, explicabile 
în fond la capătul unui sezon 
atât de fructuos, dar si atît de 
încărcat și obositor pentru cam
pioana noastră. Explicația în- 
frîngerii sale stă mai întâi în 
replica foarte viguroasă a 
partenerei de întrecere. Dinamo

Ilor ret 
public
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contra-

și G. Io-
ANDONE,

prețios,

MOMCNTELE MAI IMPORTANTE ALE PARTIDEI
Steaua are lovitura de începere, 

balonul ajunge pe dreapta la Lă
cătuș, dar acțiunea se stinge. 
Ambele echipe acceptă premedi
tat un Joc de așteptare, Dtaamo 
căutind să stăvilească avîntul 
prezumtiv al echipei campioane, 
pllmblnd mult mingea ta propria 
jumătate de teren. în mta. 4, di
namoviștii beneficiază de primul 
corner executat de Orac, fundașii 
steHștl resping. Varga reia puter
nic de la 25 m și Ducadam 
apără. Peste două minute Lăcă
tuș execută o lovitură liberă de 
la 18 m, dar balonul trece peste 
„transversală". In continuare fa
zele de poartă lipsesc, In schimb 
apar nedoritele faulturi.. La unul 
dintre ele, comis In min. 17 de 
Andone (care este avertizat cu 
cartonaș galben) asupra Iul Stoi
ca, mijlocașul stelist nu nime
rește ținta, tot el executtad lo
vitura liberă (peste poarta apă
rată de Moraru). In mta. 19, a- 
sistăm Ia o acțiune spectaculoasă 
a Stelei, purtată pe „ruta*, Fițur- 
că-Lăcăituș-Majaru, ultimul șu
tind in „contra" lui Varga. Două 
șuturi „bombă- expediate de Băr- 
bulescu In minutele 22 și 25 pro
duc emoții Iul Moraru, la primul 
portarul dinamovist Intervenind 
cu succes, ier la al doilea balo
nul trectad ta mică distanță de 
poartă. In min. 27, o pătrundere 
rapidă a Iul Baltat este stopată 
prin fault, ta careul de 16 me
tri. de Moraru. PenaJtyul este 
executat de Majaru în stâlpul din 
dreapta al porții dinamoviste.

Pină la pauză, la cealaltă poartă 
notăm șutul lui Andone 
38), deviat In corner.

La reluare Steaua Începe 
mai bine, domină teritorial 
gfad apărarea adversă la ____
eforturi spre a menține situația 
de pe tabela de marcaj. „Roș- 
albaștri* au o bună ocazie în 
min. 50 cl nd Lăcătuș a centrat 
puternic pe jos și Bâloni a șu
tat afară. Dinamo declanșează 
cîteva contraatacuri periculoase. 
După ratarea lui Bărbulescu (mim. 
54 — -cap* peste poartă) șl rata
rea lui B615ni (min. 57 — din nou 
șut In afara cadrului porții) 
formația „alb-roșie* realizează o 
rapidă acțiune Cmiin. 60), prin 
Damaschin lansat pe aripa dreap
tă; a urmat driblingul tn careul 
de 16 m în fața lui Bejodedici 
și numai intervenția neregula
mentară a acestuia (nesancționată 
de arbitru) a dus la blocarea ac
țiunii. In min. 71, tot dintr-un 
atac surprinzător, se va înscrie 
singurul gol al partidei: Varga 
a șutat violent din afara careu
lui, Ducadam a respins eu mare 
dificultate, balonul a ajuns la 
Mlhăescu care a pasat lui DA- 
MASCHW șl acesta a reluat, din 
apropiere, In plasă. Campioana 
se aruncă In atac, pe ultimii me
tri al partidei, dar eforturile ei 
nu mai reușesc să modifice tabela 
de marcaj. Dinamo obține astfel 
victoria ta finala Cupei.

(min.
mult 
obli- 
mari

ieri este mult mai 
deoarece prin el dinamoviștii 
intră pentru a 6-a oară în 
posesia Cupei României, trofeu 
care le-a fost înmînat după în
cheierea partidei, în aplauzele 
publicului spectator, și care le 
răsplătește eforturile depuse în 
această ultimă ediție a com
petiției. Stei ian TRANDAFIRESCU

In finala Campionatului republican de juniori I

SPORTUL STUDENȚESC învingătoare in duelul penaltyurilor

Gheorghe NERTEA

LUPTĂTORI ȘI-AU DESEAANAT CAMPIONII
jalnicii au dominat
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de „libere
St. R. Brașov), 2. V. Oane (Ra
pid Buc.), J. C. Mihuță (C. S. 
Tîrgovlșle) ; 45 KG : 1. Gh. Ho- 
Ilswander (CSM Reșița), 2. Z. 
Szasz (CSȘ Odorhel), 3. Z. Ke- 
lemen (CSȘ Tg. Mureș) ; 48 KG : 
1. V. Luciu (CSȘ Steaua), 2. V. 
Golan (CSȘ Călărași), 8. D. So- 
locluc (Constr. Hunedoara) ; 
52 KG : 1. C. Mloc (CSȘ Timi
șoara), 2. A. Ciufulescu (CSȘ 
Călărași), 3. N. Adam (CSȘ Brăi
la) ; 55 KG : ' __ _
(CSȘ Călărași), 2. I. Szabo (CSȘ 
Odorhel), 3. M. Tudorașcu (CSȘ 2 
Constanța) ; 59 " “ ~

1.
1.

1. B. Ciufulescu

Constanța) ; 59 KG : 1. E. Stan- 
cin (CSȘ St. R. Brașov), 2. Gh. 
Alexandru (CSȘ Tg. Jiu), 3. C. 
Tothezan (CSȘ Viitorul CIuj-Na- 
poca) ; 63 KG : 1. D. Lungu

(CSȘ 
golță 
drat

B. 
D. 
A.

Dinamo Brașov), 2. I. Ne- 
(CSȘ Buzău), 3. N. Con- 

(CSȘ 2 Gailați) ; «8 KG :
Dumitra?
Mihăiescu
Juravlea ( 

KG : 1. N.

3. N.
68

(CSȘ Oradea), 
(CSM Buzău), 

(CSȘ Petroșani) ; 
V&Ieanu (CSȘ 2 

L. Mircea (CSȘ 
C. ștefan (C. S. 
Gh. Gheorghiu- 

1. O. Mînzat (Jiul 
Toma (CSȘ Tg.

1. 
2.
3. 
73 
Constanța), 2.
Timișoara), 3. 
Onești Orașul 
Dej) ; 78 KG : 
Petrila), 2. M. 
Jiu), 3. Gh. Porumb (C. S. O- 
nești Orașul Gh. Gheorghlu-Dej); 
+78 KG : 1. N. Vasile (CSȘ Tg. 
Jiu), 2. M. Vlad (CSȘ 2 Con
stanța), 3. D. Roșea (CSȘ Tg. 
Jiu).

Clasamentul pe cluburi șl aso
ciații se prezintă astfel : 
1. CSȘ Tg. Jiu 22 p, 2. CSȘ 2 
Constanța 17 p, 3. CSȘ Onești 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 17 p,
4. CSȘ Steagul Roșu Brașov 16 p,
5. CSȘ Călărași 16 p, 8. CSȘ 
Dinamo Brașov 15 p.

•tivii rădăuțeni pe locul I la „greco-romane“

a
©

1-

ir 
ă
s, 
&

in valoare cunoștințele tehnice In 
direcția atacului. In aceste con
diții, spectacolul a avut de dș- 
tlgat. Au fost numeroase me
ciuri încheiate la puncte, cu sco
ruri de 19—18 sau M—15 etc.

Iată primii trei dtesați. 38 KG 1
1. FI. Boitor (CSM Reșița), i. D. 
Huluba (CSȘ Bacău), 3. C. Ple- 
traru (CSȘ Rădăuți) ; « KG : 
L R. Clobanu (LC Dacia Pitești),
2. N. Burcă (CSȘ Olimpia Cra
iova), 3. M. Berghlanu (CSȘ Ră
dăuți) ; a KG : 1. V. Rebegea

OSPORT INFORMEAZĂ
g. 
ia 
5, 
la 
r.
’U
?-
)ă 
e- 
le
S.

• Vă reamintim șl de atractiva 
șl interesanta TRAGERE EX
CEPȚIONALA LOTO de dumini
că, 29 Iunie, care vă pune Ia dis
poziție o largă paletă de numere 
(In total, 66, cuprinse In 7 extra
geri). O ocazie cu adevărat pe 
măsura numelui tragerii : EX
CEPȚIONALA !

M 
a- 
ă, 
la 
ii-

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

»IN 25 IUNIE 1986

(CSȘ Bacău), X L. Ababei (CSȘ 
Galati), 3. E. Clucă (CSȘ Med
gidia) ; 45 KG : 1. Gh. Cărare 
(Dunărea Galați), 2. M. Alexei 
(CSȘ Rădăuți), 3. Gh. Zaharia 
(Petrolul Ploiești) ; 48 KG : L D. 
Stube (CSȘ Oradea), 2. A. Sfat 
(CS Arad), 3. C. Dodiță (Letea 
Bacău) ; 51 KG : 1. D. Andre- 
escu (Ceahlăul P. Neamț), a. S. 
Clmpeanu (CSȘ Bacău), 3. FI. 
Buceac (St. R. Brașov) ; 55 KG :
1. A. Munteanu (Letea Bacău),
2. M. Szabo (Crișul Oradea), 3. V. 
Ionescu (Ceahlăul P. Neamț) ; 
59 KG : 1. D. Popa (Ceahlăul P. 
Neamț), I. I. Paja (Voința Clm- 
pulung Muscel), 1. I. Keder (CSȘ 
Oradea) ; 63 KG : L C. Ocheană 
(CSȘ Suceava), 1. S. Farcaș (Mi
nerul B. Mare), 3. I. Țintea (CSȘ 
Oradea) ; 88 KG ț L V. Pîrfu 
(Dinamo Buc.), 8. G. Doleanu 
(CSM Iași), 3. M. Slpoș (CS Satu 
Mare) ; 73 KG : L M. IHe (LC 
Dacia Pitești), 2. Gh. Dobre (CSȘ 
Drobeta Tr. Severin), X Gh. Râ- 
ducanu (ASA Buzău) ; 78 KG :
1. Gh. Mcgheșan (CS Satu Mare),
2. C. Tudor (Șt. R. Brașov), S. FI. 
Ivan (Pionierul Slatina); +78 KG’ 
1. P. Buduru OCA Giurgiu), 2. S. 
Bar (CS Arad), 3. M. Curecheru 
(CSȘ CFR Brașov).

dintre cele mai frumoase 
ale juniorilor ! Șl a 

terminată «1 loviturile 
II m ! De ce s-a ajuns 

de 
unul 

dintre cele care se pot da, este 
acela al echilibrului perfect 
existent în joc. Intr-adevăr, 
după cele 90 de minute regula
mentare (la juniori nu există 
prelungiri), scorul era 2—2 
(1—1), iar perioadele de joc 
bun al celor două echipe. ca 
și raportul marilor ocării au 
fost, de asemenea, egale. Finala 
aceasta va rămîne, însă, în a- 
mintirea celor care au fost de 
la începuț prezenți pe stadionul 
„23 August" și ca aceea a patru 
goluri foarte frumoase, marcate 
din acțiuni cursive rapide,
spectaculoase. Prima repriză, 
deși fără prea 
multe faze extrem 
de periculoase, a 
fost punctată, to
tuși, de două goluri 
mult aplaudate de 
spectatori. Primul 
I-a înscris 
SAVA (min. 
care, după o 
scurtă, a 
formidabil 
stângul, din fuleu, 
sub „transversală". 
surprinzîndu-1 ne
pregătit pe R. 
Lucescu. Acest gol 
al juniorilor dina- 
movisti a venit în 
urma unei foarte 
bune perioade de 
joc a echipei pre
gătită de Gh. 
Timar, care a ratat 
însă, pină la des
chiderea scorului,' 
trei ocazii prin 
Răducioiu (min. 5 
Bucur (min. 14). în min. 
Eremia — din i 
ideală — a șutat mult i 
poartă șl astfel Dinamo a ratat 
desprinderea. Opt minute mai 
târziu, „alb-negrii" au reușit

Una 
finale 
patra 
de la 
la acest „epilog44 nedorit 
antrenori ? Răspunsul,

egalarea prin COVACIU, care a 
înscris de la aproximativ 20 m, 
și au avut prin Bondoc (min. 40) 
și mai ales Iorgulescu (min. 43) 
posibilitatea să preia conduce
rea.

Start lansat al Sportului 
Studențesc după pauză. 
Mijlocașii echipei antrenată de 
D. Apolzan au Împins mereu 
jocul spre careul lui Prunea și, 
in min. 49, Ia o centrare a lui 
Iorgulescu, BONDOC a reluat 
din volcu, de la aproximativ 
14 m, sus, la „vinclu". Dar n-au 
trecut decît două minute și 
replica juniorilor dinamoviști 
s-a materializat pe tabela de 
marcaj printr-un gol de kino- 
gramă : schimb de pase, 
dreapta, între Jercălău și 
Sava, centrare ca Ia carte

SPORTUL STUDENȚESC 7 (1 ; 2) 
DINAMO

pe
D. 
a 

celui din urmă și Cr. SAVA a

5 (1 ; 2)
August”; teren bun: 

muu piuiua ; spectatori — c.'rca 
30 000. Șuturi: 18—14 (pe poartă : 
10—6). Cornere: 6—5. Au marcat: 
D. SAVA (min. 18), COVACIU 
(min. 88), BONDOC (min. 49) și 
CR. SAVA (mta. 51).

SPORTUL STUDENȚESC: R. 
Lucescu — SIMIREANU, Leaner, 
CR. PETRE, Cruccru (min. so 
Popete) — Szohl, Dobre (mim 29 
PRODAN). COVACIU — BON
DOC, Iorgulescu, Stănici.

DINAMO : Prunea — 
Ghtitea (min. 60 Ioniță), 
BUCUR — CR. SAVA, 
D. SAVA — Jercălău, 
Răducioiu.

A arbitrat foarte bine Gh. 
Constantin (Rm. Vîlcea); la li
nie;. I. Coț șl Ad. Moroianu 
(ambii din Ploiești).

Cartonase galbene: CRUCERU, 
MITICI.

Stadion „23 
timp ploios ;

Simion. 
MITICI, 
Eremia, 
Dochia

Extragerea I : 10 21 27 17 31 13
Extragerea a II-a : 24 4 3 22 

9 41.
Fond de cîștiguri; 789.580 lei.

Clasamentul pe echipe se pre
zintă astfel : • 1. CSȘ Rădăuți 
22 p, 2. Ceahlăul P. Neamț 10 p, 
3. CSȘ Oradea 17 p, 4. CSȘ Ba
cău 16 p, 5. LC Dacia Pitești 
15 p, 6. Letea Bacău 13 p.

D.
18), 

cursă 
șutat 

ou

Cea de-a 43-a campioană a țării la juniori, echipa Sportul Studențesc din 
București, fotografiată la cîteva minute după cucerirea titlului pe 1985—1986. 

Foto : Aurel D. NEAGU .

51 12) și
• . 30,
poziție 

peste

reluat, din plonjon, imparabil, 
restabilind egalitatea, 2—2. tn 
continuare, alte eiteva mari o- 
cazli de o parte și de alta... 
Au ratat pe rfnd Iorgulescu 
(min. 55), Răduciolu (min. 58), 
Dochia (min. 60 — a șutat In

INVITAȚIE LA BAZA DE AGREMENT A HOTELULUI
BUCUREȘTI"

Complexul hotelier „București* din Calea Victoriei 63—81 
▼ă oferă. în cadrul bazei de agrement, condiții pentru des
tindere :
• piscine : una acoperită și una în aer liber; cursuri de 

Inițiere în înot pentru copil șl adulți; In perioada de va
canță a elevilor, cursuri intensive cu durata de o săptămînă 
șa două săptămîni.
• sală de gimnastică, cursuri de gimnastică aerobică

• saună finlandeză
• cabinete de masaj si ultraviolete
• servicii asigurate de personal de înaltă calificare
Se pot închiria : costume de bale, echipament pentru sala 

de gimnastică, prosoape, căști, papuci de baie
Abonamente lunare pentru’ 12 intrări. Program zilnica 

8—20. Informații suplimentare la telefon 15.58.50./2946.

stilpul din stingă al porții lui 
Lucescu), Jercălău (min. 62), 
Prodan (min. 69 — după ce a 
driblat și a ajuns doar cu 
Prunea în față) și Stănici (min. 
79). Balanța victoriei a părut, 
deci, că se înclină eînd într-o 
parte, eînd în alta. Piuă în min. 
90 a rămas, însă, la acel 2—2 
stabilit în min. 51 și a urmat, 
conform regulamentului între
cerii, așa cum spuneam la 
început, „epilogul'* penaltyuri
lor. Prodan, Bondoc, Iorgulescu, 
Stănici și Covaciu au executat 
foarte bine și au transformat 
pentru Sportul Studențesc. Pen
tru Dinamo au marcat Ioniță. 
Cr, Sava și Jercălău. A ratat 
Eremia. Și astfel, „alb-negrii“, 
anul trecut semifinaliști, au 
intrat în posesia medaliilor de 
aur ale Daciadei și au devenit 
campioni ai țării. Primul titlu 
al clubului din „Regie**. Nu 
putem încheia insă fără a spune 
că și meritele învinșilor sîntla 
fel de mari, ei pierzînd, iată, 
după doi ani, tot la penaltyuri! 
Să mai spunem și că, în pauza 
meciului, au fost premiate și 
celelalte două echipe, F.C.M. 
Brasov și Olimpia Satu Mare, 
ambele primind medaliile de 
bronz pentru locul trei.

Laurențiu DUMITRESCU



VIZITA OFICIALĂ Dt PRIETENIE
A TOVARĂȘULUI ARISTIDES MARIA PWA, 

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA
\ÎNĂLȚIMEA NU ESTE TOTUL!

nniwoAt

CARLINA FORTTS PEREIRA
In cadrul vizitei oficiale de 

prietenie pe care o efectuează 
în tara noastră la invitația 
tovarășului Nicolae Ceausescu Si 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
miercuri dimineață, secretarul 
general al Partidului African al 
Independenței din Capul Verde, 
președintele Republicii Capului 
Verde, tovarășul Aristides Ma
ria Pereira, și tovarășa Carlina 
Fortes Pereira, împreună cu 
persoanele care îl însoțesc, au 
fost oaspeți ai colectivului 
Combinatului petrochimic
Brazi, județul Prahova.

In cursul vizitei, oaspeții au 
fost informați despre dezvolta
rea combinatului, care reali
zează peste 100 produse petro
chimice. Dotarea tehnică a 
combinatului — în mare 
parte Realizată după conceipție 
românească — asigură obține
rea unor produse competitive 
Pe piața externă. Printre cele 
mai noi realizări se află 
cauciucul poliizoprenic si 
oolibuladicnic. produse care în
locuiesc cu succes cauciucul 
natural procurai din import.

Oaspeții au vizitat una din 
instalațiile de bază ale combi
natului — Instalația de piroli-

SPORTIVI ROMÂNI
VICTORIE LA PRAGA, 

LA 5 000 M (f)
Proba feminină de 5 000 m 

din cadrul concursului inter
national de atletism „Memoria
lul Rosicky", de Ia Praga, a 
fost cîstisată de sportiva 
română Mariana Stănescu în 
15:41,36, urmată de o altă 
atletă din România. Elena 
Fidatov — 15:41,83. Pe locul 
trei s-a clasat Kerstin Pressler 
(R.F.G.) cu 15:48,25.

Alte rezultate : aruncarea
greutății femei — Helena Fi- 
bingerova (Cehoslovacia) 20,21 
m : 100 m plat bărbați — Mark 
Mitchell (S.U.A.) 10,45 ; 100 m 
garduri femei — Kristine Patz- 
bahl (R.D.G.) 13.50; 1500 m
nlat bărbați — Serghei Afana
siev (U.R.S.S.) 3:43,36.

M. ȘUBĂ CONDUCE IN 
TURNEUL DE ȘAH DE LA 

BELA CRIKVA
In runda a 5-a a turneului in- — 

ternațional de la Bela Crikva 
(Iugoslavia), marele maestru ro
mân Mihai Șubă a cîștigat In 32 
de mutări la Ivanov, Constantin 
Ionescu l-a învins pe ZivkavicL 
Radoslavici pe Forintps, Spirido
nov pe NenadovicL- A fost con
semnată remiză în partidele Bo- 
goslavski — Brlkilța, Stoica — 
Komr.enici, Laketlci — DJacimo- 
vici. în fruntea clasamentului se 
află Șubă (România) și Spirido
nov (Bulgaria), cu cite 4,5 p, ur
mați de Bogoslavskl (URSS), Io
nescu (România), Weldon (SUA), 
Cebalo (Iugoslavia) — cu cîte 4 p.

ză — unde le-au fost prezenta- I 
te date privind înalta tehnici- | 
tate a acestei unități de pro
ducție.

In încheierea vizitei, oaspeții I 
au exprimat aprecieri pentru 
realizările obținute de coleoti- ■ 
vul de petrochimiști prahoveni. | 

în aceeași zi, tovarășul 
Aristides Maria Pereira și to- ■ 
varășa Carlina Fortes Pereira | 
au vizitat, în Capitală, Muzeul 
de istorie al Republicii Socia- I 
liste România.

La sosire, oaspeții au fost 1 
intimpinați de Suzana Gâdea, ■ 
președintele Consiliului Cultu- I 
rii și Educației Socialiste.

Cu deosebit interes a fost vi
zitată expoziția omagială „65 I 
de ani de Ia făurirea Partidu- I 
lui Comunist Român**.

Vizitînd sălile Muzeului de ■ 
istorie, oaspeții au luat eunoș- I 
tință de trecutul multimilenar * 
al poporului român, ilustrat de . 
exponate de inestimabilă va- I 
loare istorică si artistică. I

Ea încheiere, oaspeții au 
semnat in cartea de onoare a I 
muzeului.

In continuare, au fost vizita
te cartiere ale capitalei Romă- I 
niei.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 
PESTE HOTARE

BOXERII, LA ROSTOV PE DON • 
Șl ALBENA

In ultima perioadă, pugiliști 1 
de la Steaua București au par- ’ 
ticipat la turnee Internationale 
desfășurate la Rostov pe Don I 
(U.R.S.S.) și Albena (Bulgaria). I 
In primul, alături de boxerii ro
mâni au evoluat sportivi din I 
Bulgaria, R. D. Germană, R.P.D. I 
Coreeană, U.R.S.S., Siria. Ni
caragua ș.a. Cea mai bună com- I 
portare a avut-o Gheorghe Pre- I 
da, care a fost finalist in cadrul 
categoriei supergrea. Pe locul I 
trei s-au clasat : Cr. Morea, C. I 
Stancu, V. Florian si M. Marcu.

La Albena s-au situat pe pri- I 
mul loc I. Tănase și D. Nicolae, * 
pe poziția secundă a fost M. . 
Vîlceanu, iar pe treapta a treia I 
a podiumului au urcat M. Gin- « 
dac, C. Robu și I. Guzganu.

Una dintre activitățile cele 
mai importante fi mai pline 
de răspundere din sportul de 
performanță, inclusiv din fot
bal, o constituie SELECȚIA, 
cea care, in fond, decide dacă 
un tinăr este talentat ți dacă 
este inzestrat cu acele calități 
fizice ți morale ce pot fi per
fecționate in amplul proces al 
pregătirii. In ultimii ani, a- 
cestor calități le-au fost adău
gați, ca o cerință majoră, a- 
numiți indici morfologici, de 
exemplu statura sportivului,

A pune insă totul doar pe 
seama înălțimii ni se pare un 
fel greșit de a privi lucrurile, 
lată că Mundialul '86, intre 
numeroșii jucători cu staturi d* 
„pivoți* de baschet, a eviden
țiat și destui fotbaliști să le 
zicem... normali ca staturi. 
Diego Maradona, considerat a 
fi cel mai bun dintre partici
panta la actuala ediție a Cam
pionatului Mondial, nu are 
decit... 168 cm (cum o fi tre
cut el oare de „bariera* se
lecției ?). Aceasta' nu l-a îm
piedicat însă să cîștige dispute

gabaritul său. S-a ajuns astfel 
la situația ca in majoritatea 
ramurilor sportive să evolueze, 
in proporție net dominantă, ti
neri inalți sau foarte înalți, 
criteriul înălțimii fiind hotări- 
tor. De regulă sînt aleși cei 
inalți ți, din capul locului, eli
minați tineri mai mici de sta
turi, despre care se afirmă că 
ar fi lipsiți de perspectivă...

RECORDURI MONDIALE LA ÎNOT

cu adversari mult 
mai înalți, si 
înscrie goluri (pri
mul. însă, din 
meciul Argentina 
— Anglia, a fost 
precum se vede 
in telefotografia 
noastră, henț clar 
și sud-americanul 
trebuia si recu
noască acest lucru), 
să fie in prim-pla- 
nul întrecerilor.
S-au remarcat, de 
asemenea, ți alți 
jucători scunzi, 
precum francezii 
Alain Giresse (163 
cm) și Jean Țiga
na (168 cm), vest- 
germanul Pierre 
Littbarski (168
cm), uruguayenii 
Jose Battista (163 
cm) ți Carlos 
Aguilera (164 cm), 
scoțianul Gordon 
Strachan (167 cm), 
danezul Allan
Simonsen (165 cm), 
englezul Kenny
Sansom (167 cm),
ca și ceva mai 
„răsăritii* Emilio 
Butragueno (Spa
nia) 170 cm și Zi- 
co (Brazilia) 172
cm.

Este o dovadă ci lucrurile 
nu trebuie privite ți, mai ales, 
rezolvate simplist. Oare ciți 
fotbaliști, de valoare, n-au a- 
juns acolo unde ar fi putut 
doar pentru simplul fapt ci 
erau scunzi, deși aveau sume
denie de alte calități cu care 
să compenseze statura redusă ?

In plină perioadă a „uriași
lor*, Maradona, Giresse, Țigana 
și alții îi reconsideră pe jucă
torii mai mici de statură !

fiu ÎNCEPUT SURPRIZELE 

ÎN TURNEUL
DE LA WIMBLEDON

Patru ,,capi de serie" la tur
neul masculin — Jimmy Connors, 
Andres Gomez, Kevin Curren (fi
nalist anul trecut) si Guillermo Vilas — șl doi la cel feminin — 
Pam Shriver și Wendy Turnbull
— au fost eliminați încă din pri
mul tur al concursului de tenis 
de la Wimbledon. Iată rezultatele, 
masculin : Seguso — Connors 
6—3, 3—6, 7—6, 7—S ; Fitzgerald — 
Gomez 6—1, 3—6, 7—6, 6—4 ; Jelen
— Curren 6—4, 6—7, 2—6, 6—4, 
12—10 ; Cash — Vilas 6—4, 6—2, 
6—3 ; Lendl — Lavalie 7—6, 6—3, 
6—4 ; Jarryd — Scanlon 6—4,
3— 6, 6—3, 5—7, 6—4 ; Jaite — For
get 7—6. 6—3, 3—6, 3—6, 6—3; Ny- 
strom — Evernden 7—5, 6—3, 3—6,
4— 6, 6—3; Leconte — Agenor 7—5,
6—2, 6—3 ; Kriek — Custer 7—6, 
6—2, 6—3 ; Mayotte —■ Zverev 
6—4. 6—4. 6—4 ; Segărceanu —
Kratzmann (Australia) 7—5. 6—4, 
6—7. 7—6 : feminin : Nagelsen
— Shriver 4—6, 6—3. 6—4 ;
Byrne — Turnbull 7—6, 6—2 : Na
vratilova — Dingwall 6—3, 6—2 ; 
Evert-Lloyd — M. Fernandez 
6—4, 6—1 ; Mandlikova — Tacon 
6—1, 6—1 ; Sukova — Parnell 
6—1, 6—1 ; Jordan — Mochizukl 
6—1, 6—3 ; Casale — Huber 6—0, 
6—0 ; Benjamin — Paradis 1—6,
6— 3. 5—2 : Short — Hanlka 3—6, 
“—2, 6—4 ; Gomer — White 4—6.
7— 5. 6—4.

Doi tineri înotători califor- 
nieni au stabilit valoroase re
corduri mondiale în cadrul 
concursului de selecție ameri
cană pentru C.M. de la Madrid, 
desfășurat la Orlando (Flori
da). Pablo Morales este primul 
înotător care coboară, în pro
ba de 100 m fluture, sub 53 
de secunde, fiind înregistrat în 
52,84 (v.r. 53,08 M. Gross). Cla
sat al doilea în această cursă, 
cu 53,28, Matt Biondi și-a luat 
o frumoasă revanșă o zi mai 
tîrziu, coreetîndu-și propriul 
record mondial la 100 m liber, 
aducîndu-1 la 48,74 (de la 48,95).

Alte rezultate : 400 m mixt — 
D. Wharton 4:18,77 ; 100 m bra» 
— S. Benwley 1:03,43 ; 200 li
ber — Biondi 1:49,04 ; feminin : 
200 m liber — Betsy Mitchell 
1:59,27 ; 200 m bras — Susan 
Rapp 2:32,41 ; 100 m liber — 
Jenna Johnson 55,57 ; 400 m 
mixt — Michelle Gringlione 
4:46,54.

• în ziua a șasea a campio
natelor de înot ale R.D. Ger
mane, desfășurate la Berlin, 
au fost înregistrate alte rezul
tate valoroase : feminin, 200 m 
spate — Kathrin Zimmermann 
2:11,86 ; Cornelia Sirch 2:12,82; 
50 m liber — Kristin Otto 25,96; 
200 m fluture — Kornelia Gres- 
sler 2:10,53 ; Kathleen Nord 
2:11,16 ; masculin, 200 m mixt
— R. Sternal 2:04,25 ; 1500 m
— S. Lodziewski 15:16,04.

• In ultima zi a campionate
lor U.R.S.S., VI. Salnikov s-a 
impus la 1500 m in 15:12,49, 
D. Volkov la 100 m bras — 
1:03,42, iar Elena Volkova a 
fost cronometrată în aceeași 
probă, la feminin, cu 1:10,59.

• Campionatele R.F.G. : mas
culin, 200 liber — M. Gross 
1:48,24 ; 100 bras — B. Goebel 
1:02,80 ; 400 mixt — R. Diegel 
4:24,16 ; feminin, 100 liber — 
Karin Seick 56,36.

Romeo VILARA

ECHIPA R.F. GERMANIA
PRIMA FINALISTĂ

In semifinala de ieri, de la 
Guadalajara: R.F. GERMANIA - 
FRANȚA 2-0 (1-0). Au marcat: 
Brehme (min. 9), Voller (min. 90).

Rezultatul celui de-al doilea 
joc, de la Ciudad de Mexico, 
Argentina — Belgia (desfășurat 
cu începere de la ora 1, oro 
României) nu ne-a parvenit.

• DEȘI IN PROGRAMUL 
de desfășurare a ,,M undi aiu
lui**, plnă ieri la ora prin
sului (locală), mai rămăseseră 
de jucat încă patru partide, 
organizatorii au făcut cunos
cut că la actuala ediție a fost 
înregistrat recordul de spec
tatori : 2 111 931 !
• FIFA NU S-A PRONUN

ȚAT încă asupra arbitrului 
care urmează să conducă, la 
centru, marea finală, de du
minică, de la Ciudad de 
Mexico. Aceasta deoarece Ar
gentina a anunțat că, în cazul 
calificării sale pentru ultimul 
act al competiției, va recuza, 
de la bun început, pe toți 
arbitrii europeni. Pe de altă 
parte, se pare că și europenii, 
la rîndu-le, vor recuza orice 
arbitru sud-american. Greu 
de luat, deci, o decizie.
• ÎNAINTEA MECIULUI 

de ieri, de la Guadalajara, 
bilanțul întîlnirilor dintre re
prezentativele Franței și R.F. 
Germania era :
16 6 4 6 30—34.
• MAREA VEDETA mexi

cană Hugo Sanchez (legiti
mat însă la Real Madrid) t 
avut o evoluție slabă la „El 
Mundial*. Potrivit medicului 
reprezentativei sale, „Hugo nu 
mai este obișnuit să joace la 
noi. Psihic, el a devenit un 
european". Și totuși, în Eu
ropa se spune despre Sanchez 
că este, sută la sută, mexi
can !
• FOTBALIȘTII între ei. 

Argentinianul Hugo Valdano : 
„Platini este cel mai bun șef 
de orchestră, iar Diego (n.n. 
Maradona), cel mai bun so
list".
• FRANZ BECKENBAUER

(R.F.G.) și Johan Cruyff (O- 
landa), respectiv Carlos Bilar- 
do (Argentina) și iugoslavul 
Bora Milutinovici (Mexic) au 
fost desemnați ca selecționeri 
ai echipelor Restului lumii și 
Americilor, în vederea unui 
meci care va avea loc la 27 
iulie. Intîlnirea se va desfă
șura în S.U.A., la Pasadena 
(California), pe „Rose Bowl", 
pentru strîngerea de fonduri 
în favoarea UNICEF. Antre
norii au selecționat pe : Jen
nings (Irlanda de Nord), Pfaff 
(Belgia) — Amoros (Franța), 
Briegel (R.F.G.), Cabrini (Ita
lia), Forster (R.F.G.), M. Ol
sen (Danemarca) — Conti (Ita
lia), Derby (Danemarca), Park 
Chang Sun (Coreea de Sud), 
Platini (Franța), Timoumi 
(Maroc) — Elkjaer (Danemar
ca), Linecker (Anglia), Butra
gueno (Spania), Rummenigge 
(R.F.G.) — Restul lumii. Pum- 
pido (Argentina), Fernandez 
(Paraguay) — Cesar și Josi- 
mar (Brazilia), Passarella 
(Argentina), Quirarte (Mexic), 
Callguri (S.U.A.) — Junior,
Falcao, Zico (Brazilia), Fran- 
cescoli (Uruguay), Maradona 
(Argentina), Negrete (Mexic), 
Romero (Paraguay) — Careca 
(Brazilia), Sanchez (Mexic). 
Valdano (Argentina), Gonza
les (El Salvador) — Selecțio
nata Americilor.
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„INTERNAȚIONALELE^ DE
(Urmare din pag. 1)

și chiar dacă victoria sa in se
rie a fost la limită, important 
este faptul că cel mai bun pen- 
tatlonist român la această oră 
a cîștigat și l-a depășit astfel 
pe lider, sportivul Ferenc Fath 
din Ungaria. Se poate, deci, 
spune că natația a readus În
crederea in rindurile concuren-

• TELEX • TELEX •
ATLETISM • Un record al 

Commonwealth ului la săritura în 
înălțime a înregistrat canadianul 
Milton Ottey cu 2,33 m.

BASCHET • Turneu masculin 
la Valencia : U.R.S.S. — Larios 
San Marino (S.U.A.) 121—82
(59—35), Spania — Olanda 115—76 
(51—35) • La Bratislava : Ceho
slovacia — Polonia 82—76 (55—38).

BOX • Americanul Stevie Cruz 
este noul campion mondial 
(WBA) la categoria pană. El l-a 
întrecut la puncte (15 reprize) 
pe irlandezul Barry McGuigan.

GIMNASTICA • Titlul de 
campioană a S.U.A. a fost cîș
tigat de sportiva Marie Roethlis
berger, în fața lui Hope Spivey 
șl Beth Hansen, clasate pe locul

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
secund, la egalitate. La mascu
lin a învins Tim Dagguette.

FOTBAL • Meci amical la 
Lodz • Widzew — St. Gali (El
veția) 3—2 (2—1) • in etapa a
14-a a campionatului unional, li
dera clasamentului, Dinamo Mos
cova. & învins în deplasare, cu 
1—0, pe Ararat Erevan. Alte re
zultate : Kairat Alma Ata — Ze
nit Leningrad 1—1 ; Torpedo Mos
cova — Jalghiris Kaunas 0—0 ; 
Dinamo Minsk — Șahtior Donețk 
1—2 : Torpedo Kutaisi — Dnepr 
Dneoropetrovsk 3—2 ; Neftci 
Baku — Spartak Moscova 2—1 ; 
Dinamo Tbilisi — Cernomoreț 
Odesa 0—2. Clasament : 1. Dina
mo Moscova — 17 p ; 2. Șahtior

Donețk — 16 p ; 3. Cernomoreț 
Odesâ — 16 p.

HOCHEI PE IARBĂ • în con
tinuarea turneului pe care-1 în
treprinde în Europa, selecționata 
masculină a Pakistanului, deți
nătoarea titlului olimpic, a ju
cat la Tilburg cu echipa Olan
dei. Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 1—0 (1—0).

RUGBY • în continuarea tur
neului pe care îl întreprinde în 
Noua Zeelandă, echipa Franței 
a jucat la Whangarei cu selecțio
nata Nort Auckland. Au cîștigat 
rugbyștii francezi cu 30—19 (16—3).

VOLEI • Echipa masculină a 
U.R.S.S. a evoluat la Tokio, în 
compania selecționatei nipone, pe 
care a învins-o cu scorul de 3—1

PENTATLON MODERN
ților noștri, care pot astfel a- 
borda mai curajos, mai decis 
Ultimele două probe, cele de 
tir și cros, programate, în a- 
ceastă ordine, azi și mîine, Ia 
poligonul Tunari, respectiv pe 
un traseu amenajat în Parcul 
IOR din Capitală.

Rezultate tehnice : înot, indi
vidual — 1. Laurențiu Mosor 
(România juniori) 3:17,12 —
1 296 p, 2. Marian Gheorghe 
(România I) 3:22,35 — 1 256 p, 
3. Bela Suveg (Ungaria) 3:22,98 
— 1252 p, 4. Comeliu Isac
(România I) 3:23,36 — 1 248 p, 
5. Peter Miholics (Ungaria) 
3:29,0 — 1 200 p, 6. Lucian Țin
tea (România II) 3:32,31 —
I 176 p; echipe: 1. România I 
3 664 p, 2. Ungaria 3 592 p, X 
România (j) 3 560 p, 4. Uniu
nea Sovietică 3 508 p, 5. Româ
nia II 3 220 p; după trei probe, 
individual : 1. Marian Gheorghe 
3 356 p, 2. Ferenc Fath (Unga
ria) 3 260 p, 3. Bela Siiveg 3 202 
p, 4, Dragoș Pâtrui (România 
I) 3180 p, 5. Peter Miholics 
3172 p, 6. Cornelia Isac 3158 
p; echipe: 1. România 9 694 p, 2. 
Ungaria 9 634 p, 3. Uniunea 
Sovietică 9 072 p, 4. România
II 8 918 p, 5. România (j) 8 684 
p, 6. România III 7 994 p.
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