
In prezența tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
ieri au fost reluate

LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
In prezența tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, joi 26 iunie, 
au iosl reluate lucrările in 
plen ale sesiunii a treia a 
celei de-a noua legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

La sosirea in sala Palatului 
Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost intimpinați cu deosebită 
căldură de deputați și invitați.

S-a aplaudat îndelung 
pentru secretarul general 
al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, revoluționar 
incercat și patriot înflăcărat, 
care conduce cu strălucire țara 
și poporul pe culmile civilizației 
socialiste și comuniste.

împreună cn tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in lojile 
oficiale au luat loc tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii 
Constantin Dăscălescu,
Iosif Banc, Emil Bobu, 
Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, 
Nicolae Constantin, Ion Dincă, 
Miu Dobrescu, Ludovic Fazckas, 
Alexandrina Găinușe, Paul 
Niculescu, Constantin Olteanu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană. Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu.

Lucrările au fost deschise de 
tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale, care a arătat că la ordinea 
de zi se află înscrise urmă
toarele :

1. — Proiectul legii Planului 
național unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a Republicii 
Socialiste România pe perioada 
1986—1990.

2. — Proiectul legii Planului 
de dezvoltare a agriculturii si 
industriei alimentare în perioa
da 1986—1990.

3. — Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cuprinzind 
norme cu putere de lege emise 
de Consiliul de Stat după se
siunea a doua a Marii Adunări 
Naționale.

Tovarășul Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al 
guvernului, a prezentat Expu
nerea asupra proiectului legii 
Planului național unic de dez
voltare economico-socialâ a 
Republicii Socialiste România 
pe perioada 1986—1990.

ÎNCHEIEREA VIZITEI OFICIAU OF PRIETENII 
A TOVARĂȘULUI ARISTIDES MARIA PEREIRA 
Șl A TOVARĂȘEI CARLINA FORTES PEREIRA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
6eerctar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au reîntilnit, în cursul dimi
neții de joi, cu tovarășul 
Aristides Marla Pereira, secretar 
general al Partidului African ai 
Independenței din Capul Verde, 
președintele Republicii Capului 
Verde, și tovarășa Carlina 
Fortes Pereira.

In cadrul noii runde de con
vorbiri, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Aristides Maria 
Pereira au continuat schimbul 
de păreri privind dezvoltarea 
colaborării bilaterale, precum și 
in legătură cu evoluția situa
ției internaționale.

Cei doi conducători de partid 
și de stat și-au manifestat sa
tisfacția față de rezultatele vi
zitei, ale convorbirilor purtate, 
pentru Înțelegerile convenite cu 
acest prilej.

Abordindu-se o serie de as
pecte ale situației politice mon
diale, schimbul de vederi a 
pus in evidență dorința comu
nă de a conlucra activ, pe plan 
internațional, pentru dezarmare 
și apărarea păcii, pentru -cre
area unui clima* de destindere 
și largă colaborare între na
țiuni.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă prietenească, 
sub semnul stimei și respectu
lui reciproc.

Rezultatele vizitei au fost

In continuare, tovarășul Ion 
Dincă, prim viceprim-ministru 
al guvernului, a prezentat Ex
punerea asupra proiectului legii 
Planului de dezvoltare a agri
culturii și industriei alimentare 
in perioada 1986—1990.

Coraportul Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și So
ciale a României asupra celor 
două proiecte de legi a fost 
prezentat de tovarășul Emil 
Bobu, vicepreședinte al Con
siliului Suprem.

Raportul comun al Comisiilor 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale a fost prezentat de 
tovarășa Elena Pugna, vice
președinte al Comisiei pentru 
industrie și activitatea econo- 
mico-financiară.

în cursul după-amiezii, au 
inceput dezbaterile generale a- 
supra proiectului legii Planu
lui național unic de dezvoltare 
economico-socială a Republicii 
Socialiste România și proiectu
lui legii Planului de dezvoltare 
a agriculturii și industriei ali
mentare în perioada 1986—1990.

în lumina orientărilor și 
sarcinilor cuprinse în cuvîntă- 
rile rostite de secretarul general 
al partidului la Plenara C.C. al 
P.C.R. și la Plenara Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii 
și a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și 
Sociale, deputății au dezbătut, 
cu exigență și deplină respon
sabilitate, proiectele de legi 
aflate la ordinea de zi.

Marea Adunare Națională a 
dat expresie înaltului omagiu 
pe care toți cetățenii țării il aduc 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Ia împlinirea a 65 de ani de 
glorioasă existență a Partidului 
Comunist Român și a 50 de ani 
de la procesul luptătorilor 
comuniști și antifasciști de la 
Brașov, reafirmînd vibrant sen
timentele de profundă prețuire 
și recunoștință față de conducă
torul iubit și stimat al partidu
lui și statului, pentru îndelunga
ta și eroica sa activitate revo
luționară consacrată binelui și 
fericirii poporului, înfloririi 
necontenite a patriei noastre 
socialiste, împlinirii năzuințelor 
de pace, libertate, independență 
și progres ale tuturor națiunilor.

Lucrările sesiunii M.A.N. 
continuă.

consemnate intr-un comunicat, 
care se dă publicității.

★
Joi, 26 iunie, s-a încheiat vi

zita oficială de prietenie efec
tuată în țara noastră de 
tovarășul Aristides Maria 
Pereira și tovarășa Carlina 
Fortes Pereira.

Ceremonia plecării oficiale a 
conducătorului partidului și 
statului din Republica Capului 
Verde a avut loe pe platoul 
clin fața Palatului Republicii, 
unde erau arborate drapelele 
de stat ale României și Repu
blicii Capului Verde.

O gardă militară a prezentat 
onorul. S-au intonat imnurile 
de stat ale Republicii Capului 
Verde și Republicii Socialiste 
România.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Aristides Maria Pereira au 
trecui în revistă garda de 
onoare.

La despărțire, cei doi con
ducători de partid și de stat 
și-au slrins miinile cu priete
nie, s-au îmbrățișat cu multă 
căldură. Tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Carlina 
Fortes Pereira s-au salutat cu 
aceeași cordialitate.

Prin rezultatele sale, vizita 
înaltului oaspete din Republica 
Capului Verde a deschis noi 
perspective colaborării multila
terale dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, în interesul 
reciproc, în folosul cauzei des
tinderii, păcii, înțelegerii și 
cooperării între națiuni.

Proletari din toate țările, unifi-vă l

Ml W*
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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„lutcrn&nonalclc** de pentatlon modern ale României

DUPĂ PATRU PROBE, 
ÎN AMBELE CLASAMENTE

CONDUC SPORTIVII NOȘTRI
Joi dimineață, pentatloniștii 

participanți la Campionatele In
ternaționale ale României au 
trebuit să se scoale mai devre
me ca de obicei I Și aceasta, 
pentru că plecarea Ia poligonul 
Tunari s-a făcut dis-de-dimi- 
neată. la ora 8,20 s-a efectuat 
verificarea pistoalelor, iar la 
8,40 prima serie de concurenți 
se afla deja instalată pe linia 
de tragere pentru efectuarea 
încălzirii dinaintea concursului 
propriu-zis. Tragerile de efect 
au inceput la ora 9, concuren- 
ții fiind împărțit! în trei se
rii, cei mai bine situat! In cla
samentul general evoluînd in 
ultima.

Conform regulamentului, pro
ba de pistol a pentatlonului 
include patru serii a cite cinci 
focuri, cu posibilitatea ca cei 
mai buni trăgători să obțină 
maximum 200 de puncte. Foar
te aproape de această perfor
mantă s-a aflat, ieri, sportivul 
sovietic Serghei Gutzevici, ca
re a avut trei „reprize" de cite 
50 de puncte si numai una, cea 
de a doua, de 49 p. Cu acest 
rezultat el s-a detașat în în
vingător al probei de tir. punc
tajul acumulat asigurîndu-i 
promovarea de pe poziția a 
noua, pe care o ocupa la in
dividual, după trei probe, pe 
locui patru. Deci, jn imediata

După finala Cupei României la fotbal

SPERANJE PENTRU SEZONUL DE TOAMNĂ
încă de la operațiunea tra

gerii la sorți a semifinalelor 
Cupei României, dnd devenise 
previzibilă o finală Steaua — 
Dinamo, iubitorii sportului cu 
balonul rotund au așteptat cu 
cel mai viu interes acest ultim 
act al popularei competiții fot
balistice desfășurate sub egida 
„Daciadei". într-adevăr, o nouă 
confruntare intre aceste două 
echipe de frunte ale fotbalului 
nostru, veritabil derby cu 
vechi și frumoase tradiții, con
stituia o mare promisiune pen
tru finalul de sezon. Era lim
pede pentru toată lumea că 
prestigioasa cîștigătoare a Cu
pei Campionilor Europeni și 
proaspăta laureată a campio
natului — aflată acum în vi
zorul lumii fotbalistice inter
naționale — se va strădui să 
obțină (reeditînd remarcabila 
reușită din anul trecut) și tro
feul competiției nr. 2, în timp 
ce formația dinamovistă — care

Simbâtă și duminică, la Pitești

„CUPA F. R. ATLETISM"
Una din marile competiții at

letice interne, vizate să verifice 
stadiul actual (avansat) de pre
gătire a atleților noștri frun
tași in vederea principalelor 
obiective de performanță ale 
acestui sezon — Campionatele 
Mondiale de juniori (iulie) și 
Campionatele Europene de se
niori (august), se va desfășura, 
simbătă și duminică, la Pitești, 
pe pista sintetică a Stadionului 
„1 Mai“. Este vorba de Concur
sul Republican .Cupa F.R. At
letism".

De la startul competiției, care 
se va derula pe parcursul a 
patru reuniuni, două diminea
ța, două după-amiază, nu vor 
lipsi componenții loturilor re
prezentative de seniori și ju
niori, cei din urmă avînd apoi, 
la scurt timp, o nouă confrun
tare. de această dată interna
țională. meciul atletic România 
— S.U.A., din 11—12 iulie, pro
gramat tot pe pista piteșteană.

□
vecinătate a podiumului, la ca
re va putea să aspire dacă se 
va dovedi la fel de bun si in 
proba de cros. O evoluție bu
nă a avut și Lawrence Keytc 
(Canada), impresionant mai a- 
les prin constanță: toata seri
ile sale au fost de 49 p. Pe 
locul trei in probă s-a situat

Constantin MACOVEI
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PENTRU PRIMA DATĂ, 
ROMÂNIA - BRAZILIA 

LA BASCHET FEMININ
In zilele de 13 și 15 iu

lie se va desfășura, în sala 
Vrancea din Focșani, o 
premieră : dubla întîlnire de 
baschet feminin dintre se
lecționatele României și 
Braziliei. Sportivele brazi
liene (calificate pentru Cam
pionatul Mondial din acest 
an — 8—17 august, în
U.R.S.S.) se bucură de o 
frumoasă reputație în bas
chetul internațional.

Mingea, trimită din lovitura de la 11 m de Majaru va lovi 
stilpul din dreapta al porfii lui Moraru. Foto: forgu BiANICA
a marcat o evidentă creștere 
caltiativă a jocului ei în sta
giunea de primăvară — va 
lupta să-și legitimeze printr-o 
victorie dreptul de participare 
în sezonul de toamnă la Cupa 
Cupelor, drept cîștigat, în fapt, 
prin insăși ascensiunea ei ca 
finalistă a Cupei României.

Ieri, la București, In meci amical de handbal feminin

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ A ROMÂNIEI 
-REPREZENTATIVA R.P. CHINEZE 32-24

Joi după-amiază, In sala Flo- 
reasca din Capitală, reprezenta
tiva feminină de handbal a R. P. 
Chineze (medalie de bronz la ul
tima ediție a J.O.) a susținut 
primul med amical — din seria 
celor patru programate in ca
drul turneului pe care-1 între
prinde îk România — evoluînd 
în compania Selecționatei divi
zionare a țârii noastre. La capă
tul unul joc In care s-au înscris 
multe goluri, cu faze spectacu
loase create de componentele 
ambelor formații, selecționata 
divizionari a României a termi
nat învingătoare cu 32—24 (21—12).

Cu o mal mare eficiență ta 
atac, comblnînd rapid șl eficient 
handbalistele române — mal a- 
tes Mozsi, Nlțolu și Laszlo — au 
fost superioare de-a lungul în
tregului med. Antrenorul echi
pei României Eugen Bartha, a

Pe Lacul Pantelimon

A DOUA LDIflt 
A „REGATEI BUCUREȘTI- 

LA CANOTAJ
Mîine și poimiine (cu înce

pere de la ora 10), pe Lacul 
Pantelimon din Capitală se va 
disputa cea de a doua ediție 
a „Regatei București" la ca
notaj. Participă sportivi din 5 
țări (Bulgaria, R. P. Chineză, 
Polonia, U.R.S.S., România), 
care se vor alinia la startul 
celor 14 probe olimpice (8 pen
tru băieți, 6 pentru fete) in
cluse in program.

Reprezentanții țării noastre 
au de apărat prestigiul cîști- 
gat la marile competiții inter
naționale ale ultimilor ani, con
solidat de recentele succese Ia 
regatele acestui sezon (găzdui
te de Essen, Vichy și Essen), 
unde au urcat, de cite 4 ori, 
pe cea mai înaltă treaptă a 
podiumului de premiere. A- 
cum, înaintea Campionatelor 
Mondiale, din luna august, de 
la Notthingham, se apreciază că 
atuurile echipei României se 
numesc : Marioara Popescu 
(schif simplu), Rodica Arba, 
Olga Homeghi (2 f.c.), Lucia 
Toader, Marioara Trașcă, Doi
na Bălan, Chira Stoian, Viorica 
loja (4+1 rame), Vasile Tomo- 
ioagă, Dimitrie Popescu, Ma
rian Nae (2+1 rame), precum 
și echipajul de 8+1 fete.

Pleiada de internaționali din 
cele două formații constituia, 
de asemenea, un argument 
pentru ca meciul de închidere 
a stagiunii, programat pe cel

Constantin F1RANESCU
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trimis pe teren aproape întregul 
lot de care dispune acum în pre
gătiri. Reprezentativa R. P. Chi
neze, cu șapte handbaliste cane 
au fost prezente la Jocurile O- 
limpice de la Los Angeles, a 
lăsat o foarte bună impresie. 
Oaspetele au dovedit multă în- 
deminare și o excelentă pregă
tire fizică. Au înscris: Chen 
Zhen 9. Wang Mingxing 5, Sun 
Xiulan 4, Zhon Sing 3, He Sian- 
pîng 2, Zhang Weihong 1 —
pentru oaspete; Mozsi 5, Laszlo 
5, Nlțolu 5, Danilof 4, COzma 3. 
T3r3k 3, Popa 2, Butnârașu 8, 
Marian 1, Lunca 1, Biro 1. Au 
arbitrat foarte bine M. Marin șl 
Șt. Șerban.

Azi, reprezentativa R. P. Chine
ze joacă la Rm. VUcea, cu for
mația locală Chimistul,

Ion GAVRILESCU
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In jurul marilor campioni 
se ies adesea legende. Una 
din acestea spune că Gzrri 
Kasparov avea numai 8 ani 
cînd șl-a vădit excepționa
lul său talent pentru șah. 
Privind cum tatăl și mama 
sa. șahiști pasionați. stau 
de cîteva ceasuri in fața 
tablei cu 84 de patrate, 
căutînd zadarnic cheia unei

RAPID-VICTORIE PREȚIOASA (77-71), CU DINAMO ORADEA, LA BASCHET (m)

Cum veți muta pentru alb?

► 
I
) 
►
P

r 
►

’ f 9

Ingenioase probleme, micul 
„Garrik" «-a apropiat tiptil 
de piese și a mutat-o exact 
pe cea bună !...

Legendă sau adevăr, in- 
tîmplarea hazlie 11 definește 
bine pe actualul campion 
mondial, care-și va pune ti
tlul in joc la 28 Iulie în 
fața fostului deținător, A- 
natoli Karpov. La cei 23 de 
ani ai săi. Kasparov a bă-

tut toate recordurile, fiind 
cel mal tînăr purtător al 
cununii șahiste supreme din 
întreaga istorie a competi
ției. Iar cînd avea doar 12 
ani, cucerise deja primul 
său titlu de campion ai 
U.R.S.S., în categoria junio
rilor mari (!). din acel mo
ment al prodigioasei sale 
cariere, am extras exem
plul precedent : alb — Rh2, 
De3, Tfl, g4, Nd3, Pa2, dl. 
e.5, g2, h3 ; negru — RhS, 
De7, Ta8, c7, Ce6, Pa7, b7, 
d5, f7, g7, b6. Era un stop- 
cadru al partidei Kasparov- 
Pigusov și iată cum viitorul 
mare maestru și-a condus 
piesele
1. Tf6 !
1... Cg5 
3. D5f) 
g5 Rg8
5. e6!) 5. Tf3 «6 6. N:g6! 

f3. 7. Dh7+ Rf8 8. g;f3
1—0.

Tot în notă estivală, sau 
mai puțin, poziția de pe 
diagrama următoare. Una 
din partidele recentului 
Turneu de Ia București a 
prilejuit cîștigătorului său, 
tînărul maestru internațio
nal Constantin Ionescn, o 
frumoasă încheiere combi- 
nativă. cu albele. Vă Invi
tăm, Intr-o după-amiază 
fără fotbal sau tenis, s-0 
redescoperit! pe eșichier.

albe spre victorie : 
(amenință D:h6+) 

(1... Df8 2. Df3 ! De7 
2. T:g5! h:g5 3. “ 
4. Dh4 Da3 (4...

D: 
g6 
D: 
și

Radu VOIA

Ultimul turneu al campiona
tului național de baschet mas
culin a continuat in sala Rapid 
cu jocurile zilei a doua, In «șire 
Diuamo și Steaua au realizat 
victorii scontate, la diferențe 
apreciabile in fața unor echipe 
resemnate și mulțumite cu pre
zența în primele șase locuri ale 
clasamentului final, le-am 
numit pe Farul și ICED.

DINAMO BUCUREȘTI — 
FARUL CONSTANTA 114—68 
(55—31). Scorul ne scutește de 
comentarii și ne întrebăm cum 
au obținut victoria, din turneul 
de la Constanța, jucătorii de 
la Farul, care acum sînt o 
umbră a echipei din edițiile 
trecute ale întrecerii . Au 
marcat : Vinereanu 15, Toader 
2, Vasilică 5, Bărbuleseu 11, 
Niculescu 45, Iacob 6, Marinache 
12, Uglai 3, David 5, V. Con
stantin lfr pentru Dinamo, res
pectiv Logofătu 21, L. Cernat 2, 
Marin 8, Șerban 11, Moidoveanu 
12, Spînu 8, Ilucă 6.

Bun arbitrajul cuplului C. 
Dumitrache — M. Oprea.

RAPID — DINAMO ORADEA 
77—71 (46—33). în cursa pentru 
cea de a treia treaptă o podiu
mului de premiere, baschetba- 
liștii de la podul Grant au rea
lizat un meci bun în compania 
orâdenllor, care par mulțumiți 
cu ceea ce au obținut în 
actuala ediție a campionatului. 
Partida a Început cu cîteva 
reușite ale feroviarilor, care 
încă din start s-au instalat la 
conducere pe tabela de 
marcaj. Popovici, Suciu și 
Dăescu au colaborat bine șl, 
susținuți prin recuperări efi

ciente de Gh. Dumitru, înscriu 
coș după coș, și astfel Rapidul 
se distanțează : 17—8 min. 5 ; 
34—18 în min. 11 și 46—33 la 
pauză. în repriza secundă elevii 
lui H. Tursugian și V. Bulancca 
au redus turația motoarelor 
fiind siguri de victorie, iar Oră- 
denil și-au adus aminte că 
formează, totuși, o echipă valo
roasă, care poate evolua mult 
mai bine decît pînă în acel 
moment. Urmarea 7 Ultimele 
20 de minute au fost intere
sante, echilibrate, așa cum ar 
trebui să fie în majoritatea me
ciurilor. Au înscris : Mihai 4, 
Dăescu 19, Becea 2, Popovici 
14, M. Dumitru 14, Ghiță 13, 
Suciu 9, Bănică 2 pentru Rapid, 
respectiv Pașcu 2, Kosa 2, 
Fodor 2, Flaundra 5, Rădulescu

7, Antocbi 26, Nieoară 19, Csstin 
4, Szabo 2, Cristea 2.

STEAUA — I.C.E.D. 95—77 
(43—37), Cu titlul asigurat, 
Steaua s-a „jucat" și a ciștigat. 
Marcatori : Ardelean 12,
Reîsenbuehler 8, Scarlat 4, 
Carpen 8, Cernat 22, Căpușan 
10, Nctolițchi 2, Brănișteanu 23, 
V. Ion 6 pentru Steaua, res
pectiv Păsărică 6, Chirie 12, 
Risi 2, Mibalcea 8, C. loan 4, 
Marinescu 7, Tzakis 12, Voicu 
10, Grădișicanu 10, Pogonaru 8. 
Au condus bine I. Breza și O. 
Vcstinian.

Programul de vineri, de Ia 
ora 15,30 : Steaua — Rapid, 
ICED — Farul și Dinamo Bucu
rești — Dinamo Oradea,

Paul IOVAN
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In eea mai spectaculoasă ediție a Diviziei A feminine de volei
—

MULTE TINERE TALENTE AU IEȘIT LA RAMPĂ...
La 15 ani de la prima detro

nare a bucureștenelor, făptuită de 
Penicilina Iași în două ediții con
secutive (1969-70 și 1970-71) vo
leiul nostru feminin are din nou 
In fruntea ierarhiei o echipă din 
provincie, pe* Universitatea C.F.R. 
Craiova. De foarte mulți ani, 
campionatul primei divizii nu s-a 
bucurat de un interes așa de mare 
In rîndul publicului ca în sezo
nul 1985—1986 cînd, cu excepția 
Capitalei (!), sălile au 
fost pline sau arhipline 
la turneele celor două 
grupe valorice; au fost 
campionate în care 
cucerirea titlului de
campioană a dat naștere 
tensionate dueluri (Dinamo 
Rapid, Penicilina — Dinamo, Ra- *-•«• dar în

ca în cel de

Ha Szentkovics, Daniela Coșovea- 
nu, Cristina Anton, Corina Ol- 
teanu, Mădălina Ciorbaru, Felicia 
Popescu, Dana Marinescu, Mihae- 
ia Marian, Corina Holban, Ta
tiana Popa, Carmen Titiliuc, Da
niela Blănaru etc, iar altele au 
atins maturitatea: Mirela Popovi- 
clu, Speranța Gâman, Daniela Di- 
nieă, Tanța Drăgoi, Monica Șuș- 
man, Violeta Dinu, Carmen Bobe, 
Camelia Iliescu, Geta popescu.

JOCURI LINIȘTITE, FĂRĂ MIZĂ
SIBIU, 26 (prin telefon). Si 

In turneul pentru locurile 7—11 
situația fiind clarificată, jocu
rile au o tentă de relaxare, care 
anunță că vremea vacanței și a 
concediilor este foarte aproa
pe...

în primul meci al zilei, ACA
DEMIA MILITARĂ BUCU
REȘTI a întrecut POLITEHNI
CA IAȘI cu 77—65 (44—29) după 
o partidă liniștită în care 
Zdrenghea șl-a demonstrat, din 
nou, eficacitatea, reușind să în
scrie 26 de puncte pentru e-

chipa sa. De la Ieșeni o im
presie bună a lăsat Moscaiu, 
care a realizat 7 coșuri.

c.s.u. balanța simu — 
CAD, OȚELUL GALATI 96—70 
(46—33). Antrenorul gazdelor, 
Flavin Stoica, a folosit între
gul lot pe care 11 are la dis
poziție, dar apelînd mai multi» 
jucătorii tineri care, in gene
ral, s-au descurcat destul de 
bine. Coșgeteri : Chirilă 23, 
Dăian 19, Dancca 16, respectiv 
Popescu 15, Hatdue 14.

Hie IONESCU — coresp.

Iubitorii sportul’ 
numele Timișoarei 
întreagă, o roma 
foarte rodnică Iști 
balului feminin n 
lebra echipă Uni’ 
mlsoara — din ca 
mate in reprezem 
foarte multe jueă 
clstigat campionat 
de zece ori. iar 1 
trat sl ta pose. 
României".

Nu dorim să d' 
rană care nici m< 
tem siguri că s-a 
o obligație profes 
recunoaștem — cl 
mentală ne tadea: 
reamintim celor i 
ză handbalul (sl 
mlsorean că iubiți 
discipline din ora 
Bega așteaptă de 
buni ca o echipă 
(re) promoveze ta

r

pid — Penicilina), 
unul n-au existat,_ ..._______
eurînd încheiat, o cursă atît de 
spectaculoasă pînă în ultima eta
pă, cu trei echipe (Universitatea 
C.F.R. Craiova, C.S.U.-I.M.N. Ga
lați șî Dinamo București) depar
tajate pe linia de sosire doar de 
setaveraj și cu altele două (C.S.M. 
Libertatea Sibiu și Flacăra Roșie 
București) angajate nu numai în 
lupta directă pentru locul al pa
trulea, ci deopotrivă în cursa 
trioului pretendent la titlu, în 
fața căruia au ciștigat 5 din cele 
6 partide susținute în turneul fi
nal de la București (sibiencele 
le-au învins pe toate trei, iar 
bucureștencele de la Flacăra Roșie 
pe primele două clasate); pentru 
prima oară, două echipe univer- 
~,x “ pe primele trepte ale

totodată, o creștere 
echipelor din pluto- 
al Diviziei A, unde 
o viguroasă prezență

sitare urcă 
podiumului; 
sensibilă a 
nul secund 
consemnăm _ _____
a unui centru voleibalistlc recent 
apărut pe firmamentul primului 
eșalon. Pitești, a cărui echipă — 
Dacia — îmbină fericit experiența 
cu tinerețea, și noua ascensiune 
spre zonele fruntașe a primei 
campioane provinciale. Penicilina 
Iași; In fine, retrogradarea unor 
echipe, Știința Bacău (fostă în 
grupa I valorică) și Rapid Bucu
rești. care aveau — culmea! — 
mai multe atuuri decît anul tre
cut să rămînă pe prima scenă...

Iată, așadar, o ediție de cam
pionat bogată ta noutăți. A fost 
ea șl mai valoroasă decît prece
dentele ? Din unele puncte de 
vedere putem aprecia că da. Cî- 
teva argumente: participarea mal 
largă In lupta pentru titlu a do
vedit o mai atentă preocupare 
pentru buna pregătire a echipelor 
(creșteri remarcabile înregistrtad. 
ta afară de campioană, formațiile 
lin Gaîațl Sibiu, Pitești, Iași) ; 
cîteva elemente de reală perspec
tivă an găsit un mediu favorabil 
afirmării : Cristina Buzilă, Otti-

De asemenea, majoritatea echipe
lor au prezentat sextete de bază 
închegate, în care și-au găsit lo
cul tinerele talentate care au avut 
realmente de învățat de la spor
tive cu mare experiență, autori
tate și calitate, cum sînt Victoria 
Banc iu, Iuliana Enescu, Maria 
Enache, Ileana Berdilă, Doina 
Bischin, Doinița Dimofte, Gabrie
la Coman, Marilena Dubinciuc, 
Elen Dlaconu, Ileana Tîrnoveanu 
etc. Totodată, trebuie subliniată 
combativitatea sporită a echipe
lor, pe fondul unei pregătiri fi
zice și a unei rezistențe specifice 
mulțumitoare. Antrenorul eme
rit Gh. Constantinescu, care a 
urmărit atent și detașat desfășu
rarea campionatului, făcea la 
sfîrșitul competiției cîteva nota
ții demne de reținut. Intre alte
le, arăta că a fost cel mai viu 
disputat dintre campionatele ul
timilor ani, că s-a realizat o ni
velare a valorilor pe primele 5 
trepte ale ierarhiei, că a fost mai 
manifestă combativitatea, dîrze- 
nia și dorința de victorie a echi
pelor, că s-a îmbunătățit simți
tor eficiența serviciului... Dar 
același competent tehnician re
ținea și o serie de neajunsuri : 
nivelarea valorică a fruntașelor 
nu s-a realizat la nivelul fostei 
campioane, ci ceva mai jos, lo
turile au prezentat discrepanțe 
între titulare și rezerve (de unde 
șl aportul scăzut al acestora din 
urmă în jocuri), au existat fluc
tuații mari în prestații de la joc 
la joc, de la set Ia set și chiar 
pe parcursul aceluiași set, defec
țiuni pe ambele linii ale apărării, 
acțiunile de atac au avut carac
ter preponderent pozițional (da
torită impreciziei preluării), coor
donatoare iscusite, dar în general 
scunde, deci cu randament scăzut 
în celelalte compartimente...
Pe lîngă aspectele pozitive, deci, 

destule minusuri care trebuie să 
stea în atenția tehnicienilor din 
primul eșalon. Desigur, a fost ud 
pas înainte în privința promovă
rii tineretului, unul mai mic 
(dar real) în privința pregătirii

citorva echipe aflate ani In șir 
în umbra multiplei campioane, 
Dinamo, fără a omite ușorul re
gres al acesteia din urmă. Șl a 
fost un remarcabil succes In re- 
cîștigarea publicului, ca urmare 
a echilibrului disputelor. Aceste 
ciștlguri pot constitui însă o bază 
pentru reafirmarea voleiului nos
tru feminin, mal ales prin tine
rele talentate de care am vorbit, 
majoritatea componente ale lotu

lui național de junioare 
mari, care va participa 

‘ în august la Campiona
tul European. Bine 
pregătite în vederea 
acestei competiții, exa

men important ai carierei 
lor sportive, junioarele noastre 
au ocazia să pornească cu succes 
alături de cîteva sportive de ex
cepție din generația matură (Po- 
povlclu, Gâman, Dlnicâ etc.), pe 
drumul mal lung al afirmării in 
perspectivă a primei reprezenta-

0 FRUMOASA INIȚIATIVĂ GÂLÂȚEANĂ

La Galați, amatorii „sportu
lui minții" au avut zilele tre
cute o plăcută surpriză : în 
spațiile verzi din cîteva cartie
re bogat populate au apărut 
J5 de mese de șah mozaicate, 
destinate îndeosebi copiilor și 
pensionarilor. Firește, de la în-

ceput, tablele cu 64 de pătrățele 
au atras numeroși iubitori ai 
acestui sport. S-au organizat 
chiar și primele concursuri. O 
inițiativă a e«iililor municipiu
lui, demnă de toată lauda.
T. SIRIOPOL — coresp.

Hîinc, In Sala Sporturilor din Constanța

DINAMO BUCUREȘTI — DYNAMO BERLIN LA HANDBAL (ffl)
Simbătă după-amiază, înce- 

pînd de la ora 18, în Sala 
Sporturilor din Constanța, se 
va desfășura partida amicală 
internațională de handbal din
tre echipele masculine Dinamo

Bucureșii, campioana țării, și 
cunoscuta formație Dynămo 
Berlin. Jocul va fi condus de 
arbitrii constănțenl Gheorghe 
Dumitrescu și Virgil Codreanu.

ss

tirul Intre tradiție și inovație
Sportul este din ce în ce mai 

des arena înnoirilor. Iată că 
și tirul — sport tradiționalist prin 
esența 
ceasta 
le de 
ving.

Pentru prima 
rii (mulți, așa 
petrecea altă 
poligonul Tunari, au 
sista la desfășurarea 
nale, ale primilor 8 .
(cei mai buni in concursul pro- 
priu-zis) în probele olimpice. 
Faptul a condus la creșterea 
sensibilă a spectaculozității pro
belor de tir: aplauzele înre
gistrate la înscrierea pe tabe
lele aflate chiar pe stand, la

sa 
tendință, 
tir ale

se aliniază la a- 
Internaționale- 
Romăniei con-

oara, spectato- 
cum... nu se 

dată) aflați la 
putut a- 
unor fi- 
calificați

Aurelian BREBEANU

*

I
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TIMP DE DOUA ZILE, 
la Petroșani s-a desfășurat o 
atractivă competiție de hand
bal, rezervata celor mai mici 
jucători „Cupa Pionierul", la 
care s-au Întrecut echipe de 
fete și băieți din Deva, Hu
nedoara, Lupenl, Călan și, evi
dent, Petroșani. După dispu
te spectaculoase, pe primele 
locuri s-au situat : Șe. gen. 
3 Lupenl — la fete sl Sc. gen. 
6 Petroșani — la băieți, a 
PESTE 200 DE SPORTIVE din 
25 de asociații sportive s-au 
întrecut la Arad In „Cupa 
Rapid" Ia judo feminin, com- 
netitle aflată la prima ediție. 
Trofeul a revenit echipei 
T.c.I. Oradea. La individual 
au clstigat următoarele spor
tive : categ. 48 kg — Daniela 
Ionită (Rapid Buc.), 52 kg — 
Magdalena Bocor (Rapid O- 
radea), »1 kg — Florlca Bur- 
dugean, M kg — Lenuța Lo
renzi (ambele de la Rapid 
Buc.). 72 kg — Constanta 
Pătru (Gloria Tr. Măgurele), 
+72 kg — Marla Bîrzu 
(TEROM Iași). De menționat 
faDtul că in urmă cu patru 
ani la Rapid Arad a luat fl
intă primul 
re la ludo 
MAESTRUL 
ver Dlaconu 
cativ Y M . ___  ____
recent la un concurs Interna
tional de radioamatorism, cu 
nartlciparea elitei mondiale 
organizat de Clubul italian 
1NORG. a reușit să se clase
ze pe primul loc, Intrlnd în 
posesia unul frumos trofeu. 
Gălățeanul a realizat un 
punctaj general de 84360 (la 
telegrafie 44640, la fonie 10920). 
• LA LICEUL AGROINDUS
TRIAL din Hațeg se află în 
construcție o sală de sport.

centru de tnltle- 
pentru fete. ■ 

SPORTULUI Se- 
d!n Galați. Ind'- 

WU. luind parte

care va fi terminată anul a- 
cesta. Pînă în prezent 
executat structura de 
tentă și acoperișul. De 
nalat că numeroși elevi 
dat o mînă de ajutor 
structorilor, executînd 
muncă patriotică o serie de 
lucrări. • LA CUNOSCUTA 
ÎNTREPRINDERE 
VEANA Tractorul, 
dă multă atenție 
snortlve de masă, 
plină desfășurare 
polisportivă de masă, 
constructorului ' _ ___
Cîte 10 echipe au participat 
pînă acum la întrecerile de 
handbal si volei, cîștigată de 
echipele secțiilor Energetic sl, 
respectiv. Oțelărle. « TRASE
ELE TURISTICE din masivul 
Retezat, acest minunat $1 pi
toresc obiectiv montan din 
„Tara Hațegului-, vor avea 
un marcaj refăcut. Aici, din 
inițiativa Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor, 
va funcționa în vacanta de 
vară o tabără de elevi. Tine
rii turiști, sprijiniți de Con
siliul Popular județean Hune
doara, vor contribui efectiv la 
refacerea marcajelor de pe 
cele mai Importante trasee. • 
LA AS. ELECTROPREC1ZIA 
SA CELE (jud| Brașov) nume
roși muncitori, tineri și chiar 
cei trecuțl de prima tinerețe, 
participă Ia campionatul aso
ciației Ia volei, tenis de ma
să si șah. La fotbal, a avut 
Ioc o dispută atractivă între 
cele 12 echipe participante, 
primul loc revenind formației 
de Ia Sculărfe.

i-a 
rezls- 
sem- 

au 
con- 
prin

BRAȘO- 
unde se 
activității 
este In 

competiția 
.Cupa 

de mașini".

RELATAM DE LA : T. Cor
nea. O. Berbecaru, T. Slrio- 
pol. N. Sbuchea. C. Gruia. 8. 
Ni cu sl G. Lorac.

vedere, o confirmă. Așadar, a- 
semeni disciplinelor obișnuit 
căutate de spectatori, tirul iși 
formează propriul cerc de su
porteri. A început să aibă argu
mente nu numai prin punctajul 
mereu tinzînd spre perfecțiune, 
ci prin însăși desfășurarea con
cursului. De unde pină mai 
ieri cei interesați aflau clasa
mentul de pe tabela centrali
zatoare (uneori după o oră), 
astăzi, ei urmăresc din apropie
rea standului aparenta liniște a 
luptei pentru victorie. Iar vic
toria la acest concurs s-a obți
nut la zecimi de punct. Locul 
clasicilor decari, nouari, optari 
l-au luat valori exacte precum 
9,8 sau 10,2 sau acest nou ideal 
al trăgătorilor care a devenit, 
in locul „muștii", 11,1, adică un 
infim punct in centrul decaru
lui. Dar este o inovație aplica
tă la recenta întrecere și am 
făcut cunoștință cu această 
noutate în materie ca urmare a 
hotărîrii U.I.T. de a introduce 
un sistem electronic pentru de
partajarea finaliștilor.

Știința a pătruns în sfera ti
rului nu numai pentru a îmbu
nătăți arma, sau diversifica 
metodele de antrenament in 
sensul optimizării lor, ci și in 
cel mai discutat și 
compartiment al oricărei 
petiții — clasamentul.

Începutul fiind făcut, 
vedea ce ne rezervă in 
nuare relația știință — 
performanță.

Teodora OLARU

disciplinelor obișnuit
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Finala sub lupa datelor statistice'

STEAUA
DINAMO

SUPERIOARA TERITORIAL,
PE PLANUL EFICIENTEI

I 
I

SPERANȚE PENTRU SEZONUL DE TOAMNA
(Urmare din pag. 1)
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mai mare stadion al țării, să 
ofere ceea ce se și aștepta de 
la el: un veritabil recital fot
balistic, un spectacol de gală.

Din păcate, așa cum s-a vă
zut, finala Cupei a confir- 
mat numai parțial anticipările. 
Publicul din tribune, ca și tele
spectatorii de altfel, n-au avut 
temei să aprecieze decît par
tea de joc de după pauză, cînd 
Steaua a evoluat mai aproape 
de posibilitățile ei recunoscute, 
atadnd uneori în stilul care îi 
este caracteristic, dar fără in
cisivitatea necesară și obișnui
tul aplomb la finalizare. In 
timp ce și Dinamo — ai cărei 
jucători, In frunte cu fundașii 
Varga și Stănescu, au luptat 
cu o ardoare deosebită —, gru- 
pîndu-se bine In apărare, a 
contraatacat In momentele fa
vorabile cu multă vigoare, pu- 
nind în real pericol poarta lui 
Dueadam, pe care Damaschin 
l-a și Învins In min. 71. dnd 
a marcat golul prețioasei vic
torii a echipei sale. Cît pri
vește jocul din prima repriză, 
eu lunga lui perioadă de ta
tonare din partea ambelor părți, 
el nu s-a ridicat la nivelul exi
gențelor și al pretențiilor pe 
care le avem față de cele două 
formații fruntașe. Dar și mal 
mult au displăcut nervozitatea 
excesivă a unora dintre jucă
tori fin cap cu Lăcătuș), faul
turile repetate comise, de pil-

dă, de Andone și Bumbescu, 
ripostele Ia unele „intrări* con- 
siderate cam tari, ea și sume
denia de proteste la adresa 
deciziilor arbitrului, care, la 
rlndui său, In repriza secundă 
l-a lăsat copleșit și depășit u- 
neori de cele ce se lntîmplau 
In jurul lui.

Sigur că, dacă cele două fi
naliste nu s-au prezentat 
miercuri la potențialul lor ma
xim și nu au evoluat pe Întrea
ga durată a partidei la același 
nivel, există și anumite circum
stanțe In favoarea lor. Mai ales 
Steaua poate invoca, cu destul 
temei, starea de oboseală (fi
zică, dar mal alea psihică) a 
componențitor el, survenită la 
capătul unui sezon atît de so
licitant.

Apreciind eritic această ulti
mă finală de Cupă, trebuie să 
aubliniem Insă că, chiar dacă 
ea nu ne-a satisfăcut In între
gime, ne-a dat totuși unele mo
tive de optimism, de Încredere 
pentru sezonul de toamnă. Se
zon care, așa cum se știe, va fi 
deosebit de bogat. dar și 
plin de responsabilități pentru 
fotbalul nostru, atit la nivelul 
echipelor reprezentative, cit și 
al celor de dub. Fie și numai 
parțial, prin evoluția lor din 
repriza secundă a medului dis
putat miercuri, cele două echi
pe ne-au dovedit că se va pu
tea conta, In continuare, pe ele 
pentru o reprezentare cit mai 
bună a fotbalului românesc in

competițiile continentale Ia care 
vor participa în toamnă (Steaua 
din nou in Cupa Campionilor 
Europeni și Dinamo in Cupa 
Cupelor), precum și ca furni
zoare a multora dintre compo- 
nenții lotului național, ce va lua 
în septembrie startul Jocurilor 
preliminare ale Campionatului 
European 1988. Evident, aceste 
obiective de onoare se vor pu
tea mai lesne împlini printr-o 
fortificare, pe toate planurile, a 
celor două protagoniste, Steaua 
și Dinamo, ca și a celorlalte 
echipe fruntașe participante la 
cupele europene, inclusiv prin- 
tr-o temeinică pregătire a lor 
în perioada precompetițională 
ce va urma actualei vacanțe de 
vară. Cu speranța că toți fac
torii responsabili vor ști să ac
ționeze în acest sens, vom aș
tepta cu mare interes și încre
zători debutul noului sezon 
competițional oficial.

Anticlpindu-se caracterul tran
șant al unei partide finale, așa 
cum a fost cazul șl cu meciul 
de miercuri, dintre Dinamo șl 
Steaua, ne-am propus să ur
mărim maniera in care ambele 
combatante au jucat .cartea a- 
taculul”, modul In care ele au 
Încheiat flecare acțiune ofensi
vă derulată in jumătatea de te
ren adversă. Apelînd la înregis
trările statistice, prin care am 
adunat „bob cu bob* flecare ac
țiune de atac, am ajuns la ur
mătorul scor general : 91—85 In 
favoarea echipei Steaua. Deci, 
campioana a atacat mal mult, 
a avut superioritate teritorială, 
doar prima repriză avlnd un a- 
nume echilibru (44—43), partea 
a doua a fnttlnlril arătindu-ne 
formația stellstă mult mal ofen
sivă (54—42). Pentru o Imagine 
și mal clară, lată șl situația ce
lor șase „sferturi” de ctte 15 mi
nute (prima coloană fiind a ste
liștilor) :

■lin. 1—16 : 16—14 ; mln. 18— 
M : 17—11 ; mln. 31—45 : 11—16

min. 46—60 : 13—13 ; mln. 61— 
17—13 ; mln. 76-90 : 16—14.

Se poate afirma că Dinamo
n:

n-a avut avantaj decît în uiu
mul „sfert” ai primei reprize 
însă finalmente a decis golul lui 
Damascbin, gol care Întărește 
încă o dată regula că »nu est* 
suficient doar să ataci ca să clș- 
tigi”.

Să parcurgem șl „radiografia" 
celor 183 de acțiuni de atac, 
puncttnd modul cum ele s-au 
încheiat :

STEAUA (98) : 13 șuturi la
poartă (lideri — Pițurcă, Bărbu- 
lescu, Majaru șl Bumbescu — 
cite 2), 1 corner, 31 deposedări, 
24 pase greșite, 10 centrări nefi
nalizate, < poziții de ofsaid, 13 
opriri prin faulturi.

DINAMO (85) : ș șuturi la 
poartă (lider — Orac 2), 5 cor- 
nere, H deposedări, 13 pase gre
șite, IC centrări nefinalizate, 17 
faulturi.

Raportind cele două bilanțuri 
se poate afirma că Dinamo a 
punctat Ia capitolul eficiență, 
componențil ei avfnd superiori
tate : 13 acțiuni înehelate prin 
șuturi sau cernere din totalul d* 
S3, față de 14 acțiuni din M ale 
steliștilor.

V. ADRIAN

După a 43-a finală a Campionatului Republican de juniori

SPORTUL STUDENȚESC, PRIMUL TITLU IN CEI 70 DE ANI!

I
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® TURNEUL FINAL AL JU
NIORILOR II. Astăzi, la Focșani, 
Tg. Jiu șl Năsăud Blnt pro
gramate primele meciuri ale 
„zonelor" Campionatului Repu
blican de juniori n. Iată și e- 
chipele care s-au calificat : Con
structorul Iași, Unirea Dlnamo 
Focșani, Metalul Buzău, I.S.C.I.P. 
Ulment (Focșani), Chimia Găești, 
Progresul Corabia, Gloria Pan
durii Tg. Jiu, U. M. Timișoara 
(Tg. Jiu), Voința Oradea, Chlm- 
forest Năsăud, Inter Sibiu, Nl- 
tramonla Făgăraș (Năsăud).
• SELECȚII. Intre 30 iunie șl 

2 iulie trebuia să se desfășoare 
la București una dintre ample
le acțiuni de selecție organizată 
de F.R.F. cu juniori născuțl 
după 1 august 1971. Această ac
țiune — la sfirșitul căreia se va 
'orma unul dintre loturile 
'.E.F.A. — a fost amlnatâ pen-

tru 5 iulie, elnd jucătorii con
vocat! se vor prezenta la sta
dionul

Cu o jumătate de oră înain
tea startului celei de a 43-a fi
nale a Campionatului Republi
can de juniori I, antrenorul 
speranțelor clubului din șos. 
Ștefan cel Mare, Gheorghe Ti
mar, afirma : .După 25 de ani 
de muncă la copiii $1 juniorii 
Iul Dinamo, cred că merii si 
eu ca răsplată un titlu si băie
ții mi-au promis că vor face

dion al Capitalei s-au derulat 
cele 90 de minute ale uneia din
tre cele mal frumoase si echi
librate finale ale juniorilor re
publicani I. Argumentele care 
să susțină afirmația 7 In pri
mul rînd golurile. Au fost pa
tru goluri rezultate din acțiuni 
ofensive clare, incisive, înche
iate cu șuturi puternice si pla
sate. care au pus portarii în

.23 August”.
• JTUt — UNIREA ALBA IU- 

LIA I—0 (3—0). Ieri a avut loc 
■ In prezența a 
spectatori, pe o 
— partida res- 

a 33-a a Diviziei 
Unirea Alba

la Petroșani - 
peste 6 000 de 
vreme ploioasă 
tanță din etapa „ 
B, dintre Jiul șl 
Iulla. Gazdele, oare au controlat 
cu autoritate jocul, au tnvins la 
scor: 8—0 (3—0), prin punctele
marcate 
Mulțescu 
(mln. 35
V. Popa 
Cmki. 76).

de Găman (min. 6), 
(min. 19 șl 83), Băluță 

șl SI), Neaga (mln. J0), 
(mln. 70) șl

Tn urma 
zultat. Jiul a totalizat 
te (golaveraj 71—rr) 
în clasamentul seriei 
vreme ce Unirea Alba Ttrtla ocu
pă locui II cu 9 de puncte, go
laveraj 47—aș.

Pachlțeanu 
acestui re- 
48 de pune
ai conduce 
a m-a, in

Turul de onoare al noii campioane de juniori, echipa Sportul 
Studențesc Foto : Aurel D. NEAGU

CONDUC SPORTIVII NOȘTRI
Fath (Ungaria) 4238 p, 3. Bela 
SOveg 4224 p. 4. Serghei Gut- 
zevicl 4140 p, 5. Dragoș Pătrui 
(România I) 4136 p, 6. Lucian 
Țintea (România II) 4102 p; 
echipe ; 1. România I 12 518 p, 
2. Ungaria 12 502 p, 3. 
U.R.S.S. 12 226 p, 4. România 

. II 11 588 p, 5. România — Ju
niori 11 024 p, 6. România ni 
10 290 p.

Astăzi, proba ce va Încheia 
Întrecerea, crosul ConcurențU 
vor evolua pe un traseu pe ca
re comisia tehnică a concursu
lui îl va amenaja In parcul 
I.O.R. din Capitală, primul start 
fiind programat la ora 11.

să-și păstreze acest loc si după 
proba de cros de astăzi.

Rezultate tehnice : tir, indi
vidual : I. Serghei Gutzevici 
(U.r.s.s.j 199—1110 p. 2. Law
rence Keyte (Canada) 196—1044 
p, 3. Eduard Abrozei (U.R.S.S.) 
195—1022 p, 4. Eugen Virag 
(România III) 195—1022 p, ~ 
Oleg Plaksin (U.R.S.S.) 196—
1022 p, 6. Bela SOveg (Unga
ria) 195—1022 p ; echipe : 1.
U.R.S.S. 3154 p, 2. Ungaria 2868 
P. 3. România I 2824 p. 4. 
România II 2670 p, 5. România 
juniori 2340 p, 6. România III 
2296 p; după patru probe, in
dividual ; 1. Gheorghe Marian 
(România I) 4312 p, 2. Ferene

5.

tot ce pot ea să ciștige astăzi; 
eu atit mai mult eu eît, acum 
doi ani, am ratat copilărește in 
fața Partizanului Bacău”. La 
un sfert de oră după finală, 
Stănici, Îmbrăcat cu tricoul de 
campion, a-a dus și l-a Îm
brățișat cu căldură pe Răducio
iu. cel care continua să fie 
marcat de eșecul echipei sale, 
Dinamo. Erau mezinii finalei, 
ambii component! ai selecțio
natei U.E.F.A. *88, vlrfurile de 
atac ale acestei echipe care, 
nu peste multă vreme, va ple
ca In R.P.D. Coreeană, la Tur
neul Prietenia.

Intre aceste două momente 
de natură-, sufletească ale 
.deschiderii” de pe marele sta-

imposibilitatea de a mai reuși 
o intervenție. Frumos golul lui 
D. Sava. frumoase golurile lui 
Covaciu si Bondoc, dar dintre 
toate patru cel mai spectaculos 
ni s-a părut cel înscris cu 
capul de Cr. Sava. Finala a- 
ceasta s-a ridicat cu mult pes
te cele din ultimii ani și prin 
faptul că pînă in ultimul ei 
minut s-a menținut un echili
bru aproape perfect, oricare 
dintre echipe puțind să dști- 
ge. Dovadă elocventă rămln, 
desigur, cifrele casetei tehnice: 
raporturile șuturilor (18—14), al 
comerelor (6—5), al 
ocazii de gol (5—7). în 
existat si loviturile de 
cu suspansul lor, fiind 
finală tranșată astfel, după ce-

marilor 
plus, au 
la 11 m 
a patra

le din 1971 (cînd a cîștigat 
Școala Sportivă Sibiu), 1979 
(S.C. Bacău) si 1984 (Partizanul 
Bacău). Dinamo a pierdut 
miercuri pentru a doua oară 
în ultimii doi ani Ia 11 ml 
Sigur că învinșii se pot consi
dera nedreptățiți, dar penalty- 
urile rămîn, totuși, un criteriu 
de departajare si pînă la urmă 
una dintre echipe trebuie să 
cîștige. Iar a 43-a finală^ a fost 
cîștigată de 
țese, un „11“ 
apărare bine 
Petre, cu un 
din iucători capabili de un ma
re travaliu (din nou s-a re
marcat... rezerva Prodan), cu 
un atac percutant (Bondoc 
— Iorgulescu — Stănici). 
De altfel, în cele 29 de 
partide oficiale ale ediției 
1985/86, Sportul Studențesc a 
marcat 121 de goluri, mai mult 
de PATRU GOLURI DE MECI! 
In cel de al 70-lea an de Ia 
înființare — prin marile stră
danii ale conducerii clubului,' 
președinte arh. Em. Barbu Po
pescu, vicepreședinți — Eugen 
Banciu si Florin Dumitrescu, 
ale tuturor antrenorilor, e«i de 
Ia seniori sl cei din centrul de 
copii si juniori — Sportul Stu
dențesc obține medaliile de ar
gint ale Diviziei A, cîștigă prin 
Hagi. cei mai bun jucător al 
anului 1985, titlul de golgeter, 
iar prin echipa de juniori ob
ține PRIMUL TITLU NATIO
NAL în cele șapte decenii! Un 
frumos bilanț — /986 care me
rită felicitările de rigoare.

Finala a 43-a va rămîne insă 
și ca finala unui grup de ve
ritabile talente (șase dintre ele 
au si debutat în „A": Bondoc, 
Stănici, Prunca. D. Sava, Jer- 
eălău, Răducioiu) care, în vi
itorul apropiat, sint așteptate 
să confirme pe deplin In fot
balul nostru de performanță.

Laurențiu DUMITRESCU

Sportul Studen- 
echilibrat, cu o 
dirijată de Cr. 
mijloc alcătuit

In eșalonai nr. 3 DUPĂ TRECEREA LINIEI DE SOSIRE...
ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

C1ȘTKSURILE TRAGERII 
SPECIALE .LOTO 2* 

DIN 15 IUNIE 1986
FAZA I — cat. 1: s variante 

26% • 184S9 lei; cat. 3: 1 varian
tă 100% a 18.909 lei șl 14 varian
te 25% a 4.M2 lei; cat. 3: M.54 
variante a 3.871 tei; cat. 4: 47,75 
variante a 1.041 lei; cat. 6: 274,54 
variante a 200 tel; cat. I: 2.184,55 
variante a 100 iei.

faza a n-a — eat. H: 3 va
riante 25% a ijm lei; cat. i: 
5,75 variante a 1.000 lei; cat. J: 
60 variante a 300 lei; cat. K: 
1J72.75 variante a 100 lei.

FAZA a m-a — cât. M: 1 va
riantă 25% — autoturism .Da
da 1300“; cat. N: 3 variante 100% 
a 16.378 lei In cadrul cărora o 
excursie de două locuri tn R.D. 
Germană șl diferența In nume
rar și 9 variante 25% a 4.095 lei; 
cat. O: 4 variante 100% a 6.240 
lei tn cadrul cărora o excursie 
de 1 loc In R.D. Germană șl 34 
variante 25% a 1.560 lei; cat. P: 
23,50 variante a 3.319 Iei; cat. R: 
31 variante a 3.510 lei; cat. 8. 
327 50 variante a MO tel; eat. T: 
3.07F variante a IM lei.

Autoturismul .Dada 1300“ de 
la categoria M, faza a m-a, a 
rtifm. rartieipantulu.1 ton Bucă 
din București.

• Astăzi, eu Începere da la 
ora 15,50, va avea loc In Bucu
rești, in aala duhului din str. 
Doamnei nr. 2, tragerea obișnui
tă LOTO. Informații in legătură 
cu numerele extrase pot fi au
diate la radio, pe programul I, 
la ora 14,16 (transmisia desfășu
rării tragerii), la ora 23, precum 
șl mil ne, simbătă, la ora 845, 
pe același program. După tra
gere, va ruta filmul artistic 
.Confidențe”. Intrarea liberă.
• Rețineți că pentru Jucarea 

numerelor preferate la TRAGE
REA EXCEPȚIONALA LOTO de 
duminică, 29 funie, au mal ră
mas doar DOUA ZILE I

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
din 20 IUNIE : cat. 1:4 variante 
35% — autoturisme Dada 1300 ; 
cat. 1: 3 variante 100% a 19.377 
ld șl 5 variante 25% a 4.844 ld; 
cat. 3: 10,75 variante a 7.661 lei; 
cat. 4 : 29,25 variante a 2.J15 lei; 
cat. 6: 138,50 variante a 595 lei; 
cat. 6: 370,25 variante a 305 lei ; 
cat. X: 1.682,75 variante a 100 ld.

Report la categoria 1 : 358.932 lei. 
Autoturismele „Dada 1300”, de 

la categoria L au revenit partl- 
elpanțllor: Tănaae Dumitru din 
București, T. Francise, Tușa F. 
șl Ammașu Măricel, toți din Arad.

S-au Încheiat întrecerile cam
pionatului Diviziei C, competiție 
care a cuprins in sfera sa a- 
proape 200 de echipe din toate 
județele țării. A fost o Între
cere dificilă pentru toate for
mațiile participante. Atit pentru 
liderii autoritari din seriile res
pective, cit, mal ales, pentru e- 
chlpele debutante intr-un cam
pionat republican. Ca orice com
petiție, finalul Diviziei C a adus 
unor competitoare satisfacția pro
movării, altora — ocuparea imor 
locuri fruntașe ta clasamente, 
sau... retrogradarea. De-a lungul 
celor 30 de confruntări, comba
tantei* eșalonului al treilea au 
pus In joc toate cunoștințele lor 
tehnice, au luptat din răsputeri 
pentru un rezultat dt mal bun. 
Dar, din păcate, șl tn această e- 
dițle a competiției s-au tnregls- 
(rat numeroase abateri de la 
sportivitate, setea după agonisi
rea celor 3 puncte (In acest cam
pionat regulamentul a prevăzut, 
experimental, acordarea a 3 
puncte pentru victorie) a făcut 
ea unele echipe să .uite” de re
gulile disciplinare.

In unde serii liderii s-au con
turat eu mult Înaintea finișului, 
dar au tost șl grupe tn caro 
lupta pentru acel loc sub soa
rele Diviziei B s-a Încheiat abia

ln ultima etapă, ceea ce a dat 
un plus de Interes, de specta
culozitate campionatului. Cete 
mal pasionante dispute pentru 
promovare te-au oferit echipele 
Steaua CFR Cluj-Napoca (In 
luptă directă eu Metalurgistul 
Cuglr), Unirea Dlnamo Focșani 
(adversară redutabilă fiindu-i In
ter Vaslui), Minerul Paroșenl (cu 
contracandidatele ei — CSM Lu
goj, Rapid Arad șl U. M. Timi
șoara), Inter Sibiu (care a de- 
pfișlt-o, la golaveraj, tn ulti
mele două jocuri, pe Electromu- 
reș Tg. Mureș), Minerul Gura 
Humorului (secondată tot tim
pul returului de ambițioasa Și
retul Pașcani) șl Unirea Slobo
zia („duel* permanent cu Sportul 
„30 Decembrie”). în schimb, s-au 
detașat ine* din tur șl au cîș
tigat lejer primul loc formațiile 
Gloria Pandurii Tg. Jiu, FEPA 
74 Birlad, ROVA Roșiorii de 
Vede, Unlo Satu Mare, Poiana 
Ctroplna. In schimb. Autobuzul 
București a avut destule emoții.

De remarcat că, dintre cele 12 
foste divizionare B, doar trei au 
revenit la matcă : FEPA 74 Bir
lad, Unirea Dlnamo Focșani șl 
Autobuzul București. Tot atltea 
au termina* pe locul secund in 
clasament : Automatica Alexan
dria, Gloria Reșița și Metalur
gistul Cuglr, tar Sticla Arieșul

Turda a ocupat, in final, locul 3 
ln seria a IX-a. surprinzător de 
modest a evoluat Metalul Bucu
rești (locul 4). Se aștepta mult 
mai mult de la această fostă di
vizionară B, ea și de la indus-, 
tria Sirroei Cfmpta Turzil (4), 
Partizanul Bacău (8), Minerul 
Motru (8). Sub așteptări a 
.mers” șl Metalul Mangalia, care 
a ocupat abia locul 12 în seria 
a IV-a.

In final, cîteva cuvinte șl des
pre noile promovate ln »C“, din
tre care unele, cu toată lipsa 
de experiență competlțlonală, au 
reușit să facă față dificultăților 
campionatului. In această P°®* 
tură s-au situat Torpedo zâr- 
neștl, Steaua Mecanica Huși, Vii
torul Scornicești, Strungul Chiși- 
neu Criș, Voința București, Uni
rea Urzicenl și IPT Intorsura 
Buzăului, prezente ln prima ju
mătate a clasamentelor respecti
ve. N-au reușit să țină pasul cu 
restul competitoarelor, clasîn- 
du-se pe locuri periferice sau 
retrogradînd chiar. Voința Pe
trolistul Rm. Sărat, Electrometal 
Cluj-Napoca, Lacul Urau Sovata, 
Danubiana Roman, Chimistul Rm. 
Vllcca, Electrica Constanța, Chi
mia Zalău, CSV Mecanica Sibiu 
și altele.

Tomc RĂBȘAN



Duoj conferința Federației Internaționale de Baschet Amator

SPORUL DE CALITATE, SCOPUL
NOILOR FORMULE

Cu prilejul celei de-a 31-a 
conferințe a Federației Inter
naționale de Baschet Amator 
(F.I.B.A.), desfășurată recent 
la Londra, au fost luate unele 
hotărirl importante privind vi
itoarea activitate competițlo- 
nală- Unele dintre ele, care 
interesează direct echipele na
ționale ale României, au fost 
publicate nu de mult (organi
zarea de către tara noastră a 
ediției 1989 a Campionatului 
European de cadete, compo
nența seriilor ediției 1987 a 
Campionatului European de se
niori, organizarea în 1988 a 
Stagiului arbitrilor internațio
nali etc.) j la altele se referă 
in cele ce urmează antrenorul 
federal George Chlraleu, dele
gatul F.R. Baschet la lucrările 
conferinței.

— Propun să ne referim mal 
întîi — ne-a spus antrenorul 
federal — la modificarea for
mulei de desfășurare a Cam
pionatelor Europene de seniori 
și senioare. La băieți, după 
campionatul de anul viitor, din 
Grecia, echipele clasate pe pri
mele 8 locuri și alte 8 echipe 
care vor fi cunoscute după dis
putarea a patru turnee (septem
brie 1987 — in Belgia, Bulga
ria, Elveția și Turcia — se ca
lifică primele două) vor fi îm
părțite în patru grupe, in ca
drul cărora se va juca sistem 
divizie, tur-retur (octombrie 
1987, februarie și xtombrie 
1988). Selecționatele clasate pe 
locurile 1 $1 2 in fiecare grupă, 
deci opt formații, îșl vor dis
puta în anul 1989 turneul final.

La senioare, ediția 1987 a 
europenelor va fi ultima cu 12 
finaliste ; în 1989 vor lua parte 
numai 8 finaliste : ocupantele 
locurilor 1—3 în 1987, repre
zentativa țării gazdă și patru 
echipe care se vor califica in

STRĂIN LA
Sint cîteva săptămînl de 

cind agențiile de presă au 
transmis știrea potrivit că
reia un oarecare Zithulele 
Sinque a cîștigat campiona
tul de maraton al Africii de 
Sud, la Porth Elizabeth, în- 
registrînd o performanță 
de-a dreptul excepțională. 
El a fost cronometrat în 
timpul de 2.08:04, care con
stituie, în fapt, a patra 
performanță mondială din 
lunga istorie a maratonului. 
Așa cum am arătat atunci, 
doar portughezul Lopes, 
galezul Jones și australia
nul de Castella înregistra
seră performanțe mai - bune. 
Dar, fie-ne permit să spu
nem, fiecare dintre aceștia 
era alergător cunoscut, doi 
dintre ei avînd chiar remar
cabile cariere în care, de 
pildă, figurează titlul olim
pic la maraton în ’84 (Car
los Lopes) sau medalia de 
campion al lumii în ’83 
(Rob de Castella). Deci a- 
cest sportiv sud-african a 
fost realmente o apariție

LA WIMBLEDON CONTINUA SERIA SURPRIZELOR
Alți trei „capi de serie" din în

trecerea masculină au fost eli
minați la Wimbledon: Anders
Jarryd (nr. «), semifinalist la 
ediția anterioară (6—3, 4—6, 6—7, 
2—6 cu Eddie Edwards), Johan 
Kriek (nr. 16), recent semlflna- 
11st la Roland Garros (6—2, 3—6, 
6—7, 3—6 cu John Sadri) șl Mar
tin Jaite (nr. 14), specialist pe 
zgură (4—6, 3—6, 3—6 cu Ken 
Flach). Cu eliminările lul Kriek, 
Jarryd. Curran șl Jimmy Con
nors, se pare că sarcina lul Ivan 
Lendl, favoritul nr. 1, este mult 
ușurată, el aflîndu-se pe aceas
tă parte de tablou.

• TELEX • TELEX •
ATLETISM • La Londra: Dar

ren Clark (Australia) a alergat 
400 m în 44,94, David Ottley (An
glia) a aruncat sulița la 80,24 m 
iar John Tawo (Nigeria) a sărit 
16,99 m la triplu. • Borlelange 
(Suedia) : Patrick Sjoberg 2,30 m 
la înălțime, Joao Campos (Por
tugalia) 7:51,59 pe 3000 m • Mi
lano. 400 mg — Harald Schmidt 
(R.F.G.) 49,36, 5000 m — Alber
to Cova 13:38,48 pe 5000 m.

BOX • Thomas Hearns și-a 
menținut centura de campion 
mondial (WBC) la semi mijlocie,

COMPETITIONALE
1988, din două grupe a cite 
șase formații.

— la mod evident, reiese 
preocuparea forului internațio
nal al baschetului de a sport 
valoarea campionatelor prln- 
tr-o triere mal severă a candi
datelor și prin micșorarea nu
mărului finalistelor.

— Intr-adevăr, aceasta este 
intenția F.I.B.A., manifestată, 
de altfel, și în privința Cam
pionatelor Mondiale, asupra că
rora s-a hotărît, tot la Londra, 
ea în 1990, Ia turneul final din 
Canada să ia parte numai 16 
reprezentative, și nu 32, ca a- 
nul acesta.

— Ce alte hotărlri s-au luat?
— Au fost stabilite datele și 

locurile de desfășurare ale unor 
campionate europene, astfel : 
1987, cadete : 26 iulie — 2 au
gust în Polonia (Gorzow șl 
Wielkopolski) ; echipa țării 
noastre va lua parte la tur
neul de calificare din luna a- 
prilie 1987, in Bulgaria, alături 
de reprezentativele Austriei, 
Cehoslovaciei șt țării gazdă (se 
califică primele trei clasate) ; 
cădeți : 8—15 august, in Unga
ria (Szekesfehervar) ; echipa 
României va participa la tur
neul de calificare din luna a- 
prilie 1987, de la Craiova, 
alături de selecționatele Bulga
riei, Ciprului și U.R.S.S. (se 
califică primele două clasate). 
Fină atunci, baschetul nostru 
juvenil va mai susține exame
ne importante, dintre care cel 
mal apropiat 11 constituie 
Campionatul European de ju
nioare din acest an (Italia, 26 
iulie — 2 august), unde sperăm 
ea reprezentativa română să 
aibă o comportare bună, ea și 
la alte ediții ale prestigioasei 
competiții.

Dumitru STĂNCULESCU

EL ACASĂ!

suprinzătoare pentru întrea
ga lume a atletismului, pen
tru câ nimeni din străinăta
te nu l-a văzut vreodată î

Deși este campionul Afri
di de Sud, Sinque nu este 
totuși... sud-african și po
trivit legilor rasiste din ța
ra sa el nu are voie să 
concureze într-o altă țară, 
șl chiar la Porth Elizabeth, 
Sinque era un... străin. Da, 
n-am greșit. Sinque era 
străin, deoarece el este un 
„buitelanders", adică un lo
cuitor din faimoasele și de
gradantele bantustane, ru
șinoasele ghetouri ale ne
grilor, „invenție" a regi
mului rasist de la Pretoria. 
El este una dintre victimele 
politidi de apartheid, con
damnată de Întreaga lume.

Romeo VILARA

In Întrecerea feminină, două 
surprize: Nathalie Herreman — 
Kathy Rinaldi (ar. 6) 7—6, 6—4
șl Larisa Savceneo — Stephanie 
Rehe (nr. IX) 1—6, 6—4, 6—6.

Alte rezultate, masculin, turul 
2: LentS — Freeman 6—3, 6—2, 
6—2; Seguso — Teacher 6—2, 3—6. 
6—3, 6—4; Pate — Bauer 6—3, 
6—1, 7—5; Zivojtaovld — Wosten- 
holme 7—5, 6—2. 6—4; Mayotte — 
Canter 7—Ș, 6—4, 7—6; feminin, 
turul 1: Tauzlat — Dunbar 6—1. 
6—4; Reggl — Kartsson 5—7, 6—0, 
6—1; Balestrat — Vermaak 6—4,
6—3.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
dlspunlnd prin k.o. tehnic In 
rep. a 8-a de Marek Medal, in
tr-o reuniune Ia Las Vegas.

fotbal • ia Vlitkovice, echi
pa locală, campioană a Cehoslo
vaciei, a fost Învinsă de Sredeț 
Sofia cu 3—1 (0—6) * Meci ami
cal la Budapesta: M.T.K. — For
tuna Dlisseldorf 0—0.

HANDBAL • Turneu feminin 
la Vama: UJR.S.S. — Cehoslo
vacia 27—18 rtS—8).

ÎNOT • In cadrul concursului 
de selecție al Înotătorilor ameri
cani, ce se desfășoară la Orlando

i. Ma fe pe Mau, fetea SCHUMACtif B. ULTIMUL OhltUIV PHTRU MARADONA!
CIUDAD DE MEXICO, 26 (prin 

telex). Doar pe jumătate s-au a- 
devertt pronosticurile tuturor a- 
celora — fi au fost foarte mulțt 
— care, înaintea semifinalelor, au 
Indicat un sfirșll- pe Azteca, 
Franța — Argentina. „La final, 
latina 7* (cum anticipa miercuri 
șt cotidianul de specialitate 
.Esto- intr-un titlu pe întreaga 
pagină I) sau un „duel" Platini — 
Maradona — In interpretarea cro
nicarilor amatori de nume-simbol.

Luate In ordine cronologică, se
mifinala de la Guadalajara s-a 
încheiat, Intr-adevăr, cu un re
zultat mal puțin prevăzut, echipa 
H.F. Germania, ajunsă după mul
te poticneli pini in această fază, 
Intrecind — cum se știe — o for
mație care. In drumul ei victorios 
spre semifinale, trimisese acasă 
singurele triple campioane ale 
lumii, reprezentativele Italiei si 
Braziliei. Aceste două succese ră
sunătoare, cel cu Brazilia la ca
pătul unui joc care avea să fia 
propus pentru premiul de fru
musețe al Mundialului (In ton cu 
el, loan Igna a primit nota maxi
mă), au determinat pe unul din
tre cronicarii ziarului „El Her al
do" să aprecieze că, In partida 
de pe Jalisco, tehnica (atuul ma
ior al Franței) va obține clștig

Primul gol argentinian Telefoto: AJ». — AGERPRES

ARGENTINA - BELGIA 2-0 (0-0)

La Ciudad de Mexico, pe „Az
teca", tn medul Argentina — 
Belgia lucrurile aveau să fie cu 
mult mal simple dedt le pre
vestea ascensiunea, aproape de 
necrezut, a echipei belgiene, care 
s-a calificat Intrecind U.R.S.S., 
Danemarca șl Spania, plnă a- 
tuncl adevărate revelații...

Partida a Început sub semnul 
superiorității argentinienilor, care 
s-au Izbit insă de o apărare 
foarte sigură, astfel că primele 
45 de minute s-au încheiat nede- 
cis, deși In mln. 9 Maradona a 
șutat puternlo, din voleu, dar 
portarul Pfaff a respins șl min
gea a ajuns la Valdano. Acesta 
a înscris, numai că. foarte atent, 
arbitrul mexican Ramirez Mar
quez n-a validat golul, deoarece 
Înaintașul sud-american lovise 
mingea cu mina 1 Alte ocazii fa
vorabile au mal fost ratate de 
Burruchaga (mln. 11) și, tn re
plică. de belgianul Grun.

R.F. GERMANIA - FRANȚA 2-0 (1-0)

Din cele 16 meciuri de plnă 
acum dintre Franța șl R. F. Ger
mania, două s-au desfășurat tn 
cadrul unor turnee finale ale 
Campionatului Mondial. In 1958, 
tn Suedia, la GOteborg, In me
dul pentru locul 3, Franța a dș- 
tlgat cu 6—3, Iar acum patru ani, 
la Sevilla, In Spania, după ba
rajul penaltyurilor, In semifina
le, R.F.G. a învins cu 5—4, după 
un med extraordinar, Încheiat 
la egalitate, 3—3.

Acum, miercuri, la Guadala
jara, tn fața a 10 006 de specta
tori, majoritatea dintre el con
vinși de un succes al „albaștri
lor", judecind mal ales după e- 
voluțille anterioare ale celor 
două echipe, Franța — bine spre 
foarte bine In partidele cu 
U.R.S.S., Ungaria, Italia, Brazi
lia (ultimele două de dte trei 
ori campioane mondiale) ; R.F.G. 
un calificativ cu puțin peste me
diocru după jocurile cu Uru-

(California), Daniel Jorgensen a 
stabilit un nou record al S.U.A. 
tn paroba de 400 m liber, cu 
timpul de 3:49,41. Alte rezultate: 
200 m bras masculin: Steve Ben
tley — 2:16,42; 100 m fluture fe
minin : Mary Meagher — 59,20; 
100 m bras feminin: Jenny Hau 
— 1:11,53.

SCRIMA • Cu prilejul campio
natelor din acest an ale U.R.S.S., 
titlurile unionale au fost cuce
rite de: Aleksandr Romankov — 
floretă, MlhaU Burțev — sabie, 
Serghei Kostarev — spadă șl Va
lentina Sidorova — floretă. 

d« cauză bt fața forței (întruchi
pată de Il-te M Becfcenbauar). 
A fost ua punct de vedere. îm
părtășit aid, pa bună dreptate, 
ll de alfi comentatori fi tehnicieni 
prezențt la acest Mundial. Mat

Și ACUM- FINALELE
PENTRU LOCUL 3

Simtătă, ora U (om al Bucu
rești), la Puebla , 

FRANȚA — BELGIA
PENTRU LOCUL 1

Duminică, ora 23, la Cludad 
do Mexico

ILF. GERMANIA —
ARGENTINA

puțin de Schumacher, Briegel. 
K. H. rbrster, Rummeălgge, Llt- 
tbarski (supraviețuitorii dramaticei 
semifinala da la SevțUa), precum 
fi de coechipierii acestora, care 
au demonstrai, împreună, vigoare 
și ambiție rar IntUnite, dar, de 
data aceasta, 0 o tehnică de con
curs in viteză, superioară ace
leia etalată de reprezentativa 
.Cocoșului Galic*. Trist, sub in
fluența modestei prestații a com
partimentului — de regulă „forte"

In repriza secundă, excelentul 
Maradona a „punctat" de două 
ori (mln. S3 și 63), Înscriind go
luri de o mare frumusețe : pasă 
in adlnclma de la Burruchaga, 
șut plasat și gol. apoi al doilea, 
asemănător celui din meciul cu 
Anglia : un slalom printre apă
rătorii belgieni Încheiat cu un 
șut, cu stlngul. tn diagonală.

Victorie firească a echipei Ar
gentinei, care accede pentru a 
treia oară ta finala Campionatu
lui Mondial (19» a fost învinsă 
de Uruguay cu 4—3 șl 1978 a 
cîștigat titlul, dlspunlnd de O- 
landa cu 3—1) ■ Au jucat forma
țiile : ARGENTINA : Pumpldo — 
Cucduffo, Ruggerl, Brown, Olar- 
ticoechea (mln. 85 Bochlni) — 
Glustl, Batista, Enrique. Burru
chaga — Maradona. Valdano. 
BELGIA : Pfaff — Gerets, Grun, 
Demol, Renquln (mln. 54 Desmet), 
Vervoort — Scifo, Vercauteren. 
Ceulemans — Claessen, Veyt.

guay. Scoția, Danemarca, Maroc 
șl Mexic.

Opuntnd stiluri de joc diferi
te, s-a crezut, de pildă, că fran
cezii prin viteză, tehnică, Incisi
vitate se vor Impune In fața 
vest-germanllor, mai lenți (dar 
mal solizi) șl cu o tehnică mal 
puțin rafinată. S-a crezut, de 
asemenea, că faimosul „mijloc de 
teren" al Franței lșl va evidenția 
din nou marea-1 clasă (concep
ție, Intuiție, execuție) punlnd tn 
valoare capacitatea lul Platlnl, 
dar lată că n-a fost așa. Ca niș
te elevi silitori, cu lecția bine 
învățată, fotbaliștii vest-germanl 
au știut să dejoace metodic Ac
țiunile „mijlocului" francez, In
sistența acțiunilor ofensive (care 
s-au Izbit de o apărare fermă, 
sigură șt In plus acțlonlnd ste
reotip, dar exact, lăstndu-șl me
reu tn ofsaid adversarii).

Golurile au exprimat o supe
rioritate logică, deși cel din mln. 
9. al ltd Brehme, a fost Înscris 
In urma unei lovituri libere (cu 
generosul concurs al portarului 
Bats T), iar cel din ultimele se
cunde, al lul VSIler, a sancțio
nat apărarea total dezorganiza
tă a francezilor, mult avansată 
de pe pozițiile el, tncerclnd, tn 
disperare de cauză, o egalare de 
ultim moment.

Arbitrul Italian Luigi Agnolin 
ă condus formațiile : FRANȚA : 
Bats — Ayache, Battlston, Bos- 
sls. Amoros — Fernandez, Ți
gana, Glresse (mln. 71 Vercruys- 
se), Platlnl — Bellone (mln. 66 
Xuereb), Stopyra. R. F. GER
MANIA : Schumacher — Breh
me, Forster, Jakobs, Briegel — 
Eder, Rolff, Matthăus. Magath — 
Rummenlgge (mln. 57 Voller), 
AllOfS.

—, Jean Paul Oudot, de la „L'Equi- 
pe", lasă tă-i scape următoarea 
apreciere, una, poate, numai dă 
conjuncturi: „Platlnl c’est fini 7",’ 
cel sărbătorit In ziua meciului di 
Brazilia (cind „asul* lui Juven
tus Torino împlinea 31 de ani) 
era considerat, de-acum, ter-mf. 
nat, mai înainte ca ei și echipa 
sa să-și vadă împlinit un vis de 
decenii, accesul intr-o finală de 
Campionat Mondial.

Dispărtnd Platini, In semifinala 
da după-amiază a fost rindul l“l 
Maradona să confirme. Ceea ce 
a urmat, ta fața unui stadion 
cvasl-pltn, poate fi numit „re
citalul" astrului argentinian. Pase 
de nimeni -ghicite" ta tabăra bel
giană, alternate eu fente fi dri- 
bUngvrl ta cascadă au produs, 
de fiecare dată, panică In careul 
Uri Pfaff. Și nu după multă vre
me de la reluare, cel mai bu» 
portar al Mundialului mexican 
s-a văzut nevoit si scoată ta 
două rinduri balonul din poartă. 
Ambele goluri, unul mai frumos 
ileett celălalt, fiind opera lul 
Maradona... „recitalul maestru
lui" luase sfirșli, reușita lui de- 
monstrtnd că și unet „orchestre" 
cu partitura corect învățată, cum 
ne apare ta acest Mundial echi
pa Argentinei, H este absolut ne
cesar un „dirijor" de talia (ta 
figurat, nu la propriu 1) lui Ar
mando Diego Maradona.

Duminică, pe Azteca, o finală 
Europa — America de Sud, dis
pută de tradiție a fotbalului mon
dial. Cota lul Beckenbauer a ur
cat brusc, dar Carlos Bllardo 
vrea să repete — după 8 ani - 
Serformanța tal Cesar MenottL- 

(uit mal răsunătoare, tntrucit ea 
s-ar produce In afara granițelor... 
Iar acum, In absența Mexicului șl 
a Braziliei, gazdele Mundialului 
•St au adoptat repede pe Mara
dona și echipa lul...

Gheorghe N1COLAESCU

CIUDAD DE MEXICO, 26 
(Agerpres). — Declarații
după semifinalele Campiona
tului Mondial de fotbal din 
Mexic, disputate miercuri : 
FRANZ BECKENBAUER (an
trenorul R. F, Germania) : 
„Slnt cu atît mal fericit de 
această calificare în finală, 
cu cit Franța este, fără nici 
o Îndoială, cel mal puternic 
adversar pe care l-am întîl- 
nit pînă acum. Pentru a ob
ține victoria, am făcut cel 
mal bun joc al nostru de la 
începutul competiției. Ne-ar 
propus să practicăm un fot
bal disciplinat, conform cali
tăților jucătorilor, șl am reu
șit să neutralizăm pe cei mai 
periculoși adversari, ceea ce 
brazilienii n-au putut face" ; 
HENRI MICHEL (antrenorul 
rranței) : „Evident, trăim o 
imensă decepție. Regret, mal 
ales, această eliminare pentru 
unii dintre băieți care au 
disputat ultima lor mare com
petiție Internațională. Despre 
meciul propriu-zis, n-am ni
mic să le reproșez jucători
lor. Am avut neșansa de a 
primi un gol in primele mi
nute. Echipa a fost lipsită de 
prospețime, este adevărat, dar. 
ținlnd seama de ocaziile avu
te, cred că meritam egala- 
rea" ; CARLOS bilardo 
(antienorul Argentinei) : „A- 
eeastă calificare In finală 
este, pentru mine, victoria În
tregii echipe, dar. de ase
menea, a lul Maradona, care 
a demonstrat că este un su- 
perjucător. Am avut mereu 
Încredere în formația noas
tră, mal ales după ce am pu
tut constata schimbarea de 
mentalitate a lui Maradona, 
pe care l-am vizitat adesea in 
Italia. A răspuns pe deplin 
Încrederii. Acum, urmează fi
nala, In care tntllnlm forma
ția R. F. Germania, pe care 
o respect mult. Nu pot spune 
acum ce tactică vom adopta, 
fotbaliștii vest-germanl au 
dovedit un progres remarca
bil tn fața Franței. Cred că 
diferența se va face pe plan 
fizic" ; GUY THYS (antreno
rul Belgiei) : „Echipa noas
tră a jucat bine timp de o 
oră, apoi, pur șl simplu, am 
fost învinși de cel mal bun 
jucător al lumii. Dacă Ma
radona ar fl fost belgian... 
Felicit Argentina, care a fost 
mai bună decît noi astăzi, tn 
ce privește meciul pentru lo
cul 3, am mai spus-o : îl 
consider inutil ; îl Joacă două 
formații dezamăgite, care nu-t 
acordă prea mare impor
tanță".
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