
tovarășul MCflIAt CEAUȘESCU 
și TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU

3 Proletari din toate țările, unițl-vă I

AU INAUGURAT NOUL PALAT
AL PIONIERILOR Șl ȘOIMILOR PATRIEI i

ZIAR AL
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general ai Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
inaugurat, sîmbătă, noul edifi
ciu al Palatului pionierilor și 
șoimilor patriei, splendidă con
strucție ridicată în Parcul Tine
retului din Capitală.

Construirea acestui așezămînt 
de cultură și educație patrioti
că, revoluționară, din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
constituie încă o dovadă grăi
toare a preocupării statornice a 
partidului, a secretarului său 
general, a întregii noastre socie
tăți față de cea mai tinără ge
nerație a țării, asigurînd copii
lor condiții optime de Învăță
tură si activitate creatoare, de 
dezvoltare a aptitudinilor si 
talentelor, de educare si in
struire pentru a deveni cadre 
de nădejde ale 
constructori ai 
România.

La această 
conducătorului _.. . . .
tului cu pionierii șl șoimii pa
triei a venit un număr impre
sionant de copii, multi dintre ei 
însoțiți de profesori și părinți. 
Au ținut să fie de față 
mii de locuitori ai Bucureștiului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmpinați cu puternice 
urale și ovații.

Cu inimile vibrind de 
nestăvilită bucurie, pionieri și 
șoimi ai patriei au oferit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
tovarășei Elena Ceaușescu, cu 
emoție și recunoștință, buchete 
de flori.

Pe platoul din fața Palatului 
pionierilor și șoimilor patriei a 
lost prezentat raportul pionie
resc.

A fost intonat, de către toți 
participant la solemnitate, 
Imnul de stat a] Republicii 
Socialiste România.

In atmosfera emoționantă a 
ceremonialului pionieresc s-a 
desfășurat momentul ridicării pe 
catarg a drapelului patriei.

In numele milioanelor de 
pionieri și șoimi ai patriei, 
președintele Consiliului Națio
nal al Organizație; Pionierilor, 
tovarășa Poliana Cristescu, a 
adus in cuvintul său un cald și 
vibrant omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru minu- 
nalele condiții de viață. învă
țătură. muncă si recreare asi
gurate copiilor și tineretului.

Intimpinat cu 
țire și puternic 
luat cuvintul TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Cuvintele 
partidului și statului au 
primite cu intensă 
satisfacție, cu 
aplauze. Miile 
au scandat 
„Ce ușescu 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu — 
copilăria!", „ 
tinerii!“,

patriei, viitori 
comunismului in

nouă intilnire a 
partidului si sta-

multă insufle- 
entuziasm, a

vii 
de 
cu

conducătorului 
fost 

.bucurie și 
și îndelungi 
participant! 
înflăcărare 

P.C.R.l". 
poporul!“,Și . . .... ,

România ocrotesc 
..Ceaușescu — 

„Ceaușescu — pace" L

In această impresionantă 
manifestare și-au găsit o vi
brantă expresie gîndurile și 
simțămintele profunde pe care 
pionierii și șoimii patriei le 
nutresc față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
copilăria minunată ce o trăiesc 
in patria noastră înfloritoare 
și sub cerul ei luminos, 
privilegiul 
forma ca 
pregăti 
eroică a 
comunist, 
patriotice, ___________
secretarului general al partidu
lui, model de muncă și viață 
pentru întregul tineret.

In uralele asistenței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
invitat să taie panglica inaugu
rală si să dezvelească placa 
situată la intrarea în 
minunat edificiu.

In continuare, 
Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu, 
răși din conducerea partidului 
și statului au vizitat Palatul 
pionierilor și șoimilor patriei.

Pretutindeni în săli, cabinete 
și laboratoare tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost în
tîmpinați eu flori, cu emoțio
nante cuvinte de dragoste și 
recunoștință de către pionieri și 
șoimi ai patriei.

Sentimentele milioanelor 
copii ai României față 
conducătorul iubit și stimat 
partidului și al țării și-au găsit 
o semnificativă expresie in 
spectacolul omagial susținut cu 
acest prilej de pionieri și șoimi 
ai patriei, care au exprimat, 
prin intermediul cintecului, 
dansului și poeziei, bucuria 
pentru darul minunat ce le-a 
fost făcut, recunoștința fierbinte 
a celei mai tinere generații a 
patriei față de condițiile de g 
viață, de învățătură și de g

pentru 
a se 
a se 
școala 
nostru

ce-1 au de 
oameni, de 

temeinic la 
partidului _

a gindirii si acțiunii 
revoluționare ale

acest

tovarășul 
și tovarășa 

ceilalți tova-

de 
de 
al
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,,Regata București" la canotaj

REPREZENTANȚII NOȘTRI AU CÎȘTIGAT TOATE PROBELE
Sîmbătă si duminică, pe La

cul Pantelimon, din Capitală, 
s-a disputat cea de a doua e- 
diție a „Regatei București". Re
prezentanții noștri au dominat 
clar toate probele, situindu-se, 
cu alte cuvinte, în punctul co
respunzător pe curba formei 
sportive planificate, în preajma 
Campionatelor Mondiale de la 
Notthingham (jumătatea lunii 
august). S-a confirmat și opor-. 
tunitatea , ultimelor corecturi 
făcute în alcătutirea echipajelor 
motivate de abandonarea acti
vității sportive a unor „vete
rane" încărcate de medalii (E- 

§ lena Florea, Mariana Fricioiu) 
I............................... ■■■

i“

■»

l

g

1
sau reasamblarea cîrmaciului 
M. Nae în barca de 2+1 rame 
băieți. Au trecut, în aceste 
condiții, cu bine examenul 
toți noii promovați, cu precă
dere junioarele 
Anitas si Doina 
pioane mondiale 
Brandenburg. în 
avut greaua misiune de a re
închega echipajul de 4+1 ra
me, chemat să-si apere un ti
tlu onorant de vicecampioane 
mondiale. Peste nivelul tuturor, 
însă, „simplista" Marioara Po
pescu. cu timpi cu care ar fi 
urcat ușor pe podium, chiar în 
întrecerea băieților.

REZULTATE :
Ziua I, fete : < 4- t rame : 1. 

B. Toader, A. Chelariu, M.

de ieri, Herta 
Ciucanu, cam- 
de junioare la 
1985, care au

Redutabilul echipaj de 2 rame, Olga Homeghi — Rodica Arba, 
imbatabil in cele două zile de concurs Foto : T. VASILE
Trașcă, D. Bălan, V. loja (Com
binată steaua 4- Dinamo + Meta
lul) 7:29,5, 2, P. Clapon, P.
Dumitrașcu, R. Cocoș, M. Morar, 
E. Nedelcu (C.S.M Iași 4- C.S.U. 4- 
Olimpla + Metalul) 7:38,33, 3. LI 
Ronghua, He Li, Zhou Xiuhua, 
Ma Yumin, Li Hongblng (R.P. 
Chineză) 7:46,94 ; 2 visle : 1.
E. Lipă. V. Cogeanu (Dinamo + 

Kovasca, 
7 :S2,55, 

(Polonia) 
Homeghi,

8:00,33, 2.
(Polonia)

U.T.A.) 7:38.47, 2. N.
I. Oberniac (U.R.S.S.) 
3. W. Zbytek, M. Filip 
8:04,56 ; ! rame : 1. O. 
R. Arba (Dinamo)
Z. Jarka, E. Lorenz

8:12,25, 3. Yang Xiao, Zhang 
Xiuyang (R.P. Chineză) 8:16,76 ; 
simplu : ' '
(Steaua) 8:39,61, 
(Voința Timișoara) 8:53,27, 
Elena Frolova (U.R.s.s.) 9:04,85 ; 
8 4-1: 1. M. Armășescu, C.
Diaconescu, C. Matei, H. Anlțaș, 
V. Vîrlan, L. Tleanu, D. Ciucanu, 
G. Ispas, M. Dorobanțu (C.S.U. 
+ „Poli* + Ceahlăul + Olimpia) 
6:57,74, 1. Polonia 7:10,83, 3.
U.R.S.S. 7:18,91 ; băieți: 2 visle :

1. Marioara Popescu
2. Maria Sava

3.

Ion CUPEN

(Continuare in pag. 2—3)

recreare asigurate.
După încheierea spectacolu

lui; tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
ieșit în balconul. clădirii pala
tului, moment salutat cu deo
sebit entuziasm de toți cei pre- 
zenți la festivitatea inaugurală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
semnat în „Cartea de onoare" 
a Palatului pionierilor si 
șoimilor patriei.

La ieșirea din Palatul pionie
rilor și șoimilor / patriei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost invitați să participe la 
„Hora bucuriei", formală din 
copi; îmbrăcat! în frumoase 
costume naționale.

Zecile de mii de participant ș 
la această impresionantă festi- g

f
RECORD DE PARTICIPARE LA „CUPA FEDERAȚIEI" LA ATLETISM
• 0 cursă cicdcntă - 1500 me voii loncscu: 7,10 m

• Hcptatlonisîclc pitcștcnc pc primele locuri
I PITEȘTI, 29 (prin telefon), 
g „Cupa Federației" la atletism, 
g concurs cu caracter republican, 
r? în seria marilor competiții ale 
ț} anului, s-a bucurat de o parti- 
g cîpare foarte numeroasă, pes- 
g te 600: de atleți și atlete, ceea

la această impresionantă festi
vitate — copii, părinți, cadre 
didactice, oameni ai muncii — 
au aclamat 
gloriosul nostru 
secretarul 
tovarășul 
care a 
devotată 
a cauzei 
țelul' suprem al eroicei 
vieți și activități revoluționare.

indelung pentru 
partid, pentru 

general al partidului, 
Nicolae Ceaușescu, 

făcut din slujirea 
a patriei și poporului, 
socialismului si păcii, 

sale

ce 'constituie un record în 
materie ! Lâ întrecerile desfă
șurate pe stadionul „1 Mai“ au 
luat parte majoritatea compo- 
nenților loturilor republicane 
de seniori și de juniori (obiec- 
tiyele cărora sînt „europenele" 
de la Stuttgart și, respectiv, 
„mondialele" de la Atena). Au 
lipsit, motivat,, unele dintre 
fruntașe, cum este cazul Ma- 
ricicăi Puică și al Cristieanei 
Matei — în preajma unor con
cursuri internaționale peste ho
tare

Intre
sîmbătă vom 
feminină de 1500 m 
tigătoarea. Doina 
fost cronometrată 
De subliniat faptul

probele desfășurate 
consemna cursa 

la care cîș-
Melinte, a 
in 3 : 59,25.
că, In an-

samblu, această probă a atins 
valori foarte ridicate, cum nu 
se întîlnesc nici chiar în mul
te concursuri internaționale, 
ca să nu vorbim despre cele 
interne. Ne referim la faptul 
că a 11-a clasată, Simona Stai- 
cu (n-a împlinit încă 16 ani), 
a realizat 4 :08,85 ! Remarca
bile și rezultatele Elenei Fida- 
tov — 4 :03,92, Margaretei 
Keszeg — 4 : 04,49, Anei Pădu- 
rean — 4 :06,02, Măriei 
4 : 06,19.

Excelentă evoluția lui 
Ionescu la săritura în lungime. 
Ea a realizat 7,10 m, dar a 
avut o încercare — din nefe
ricire puțin depășită — în ca
re a sărit peste 7,50 m ! Vali 
demonstrează în continuare 
frumoase posibilități. Pe locul 
secund s-a clasat Marieta Ucu 
cu 6,80 m, iar a treia Mirela 
Belu cu 6,54 m a înregistrat 
un record național pentru ju
nioarele II, care o acreditează 
pentru „mondiale".

Pintea
Vali

Punct final In Divizia A de baschet masculin

STEAUA, PENTRU A 17-a OARA
CAMPIOANA A TARII

locul 3 a tost decis de ultimul meci:
Rtipid - ICLD 106-100

Ediția a 37-a a Campionatu
lui Național de baschet mascu
lin s-a încheiat prin meciurile 
desfășurate ieri. în Sala Rapid 
din Capitală. Pe primul loc s-a 
clasat echipa STEAUA (antre
nori : Mircea Cîmpeanu si Ni
colae Pîrșu), care a 
pentru a 17-a oară titlul 
campioană a țării. Pe celelal
te locuri premiate s-au aflat: 
2. Dinamo București, 3. Rapid 
București. A retrogradat CSU 
Otelul Galați.

„Trofeul ziarului Sportul" 
pentru efic. citate a fost cîști
gat de jucă orul Marin Chirilă 
(CSU Balanța Sibiu), care a 
Înscris 1011 p.

Rezultate din ul
timele două zile:

- DI- 
BUCU-
160—96 
într-un

cucerit 
de

STEAUA
NAMO 
REȘTI 
(48—56). 
meci al ambițiilor 
(rezultatul nu mai 
avea 
steliștii 
gurat 
echipe 
tului 
nat, totuși, într-o 
gă, dar în care _ . 
victorie a permis rareori 
răzbată spectacolul sportiv pro- 
priu-zis. în aceste condiții,

R.
Campionii naționali de baschet: de la stingă la dreapta, rindul de sus : M. Cim- 

peanu — antrenor principal, C. Scarlat, Al. Panaltescu, R. Opșitaru, V. Ioan, R. 
Reisenbiichler, S. Ardelean, I. Carpen, N. Pîrșu — antrenor secund. R. Leca — 
asist, medical; rindul de jos: M. Cristescu, V. Căpușan, C. Cemat — căpitanul 
echipei, A. Netolltzchi, P. Brănișteanu, Fl. Ermurache. C. Plntea.

* Foto: Iorgu BĂNICĂimportanță, 
avind asd- 

cele 
ale 
s-au 
dispută apri- 
lupta pentru 

să

titlul), 
fruntașe 
nostru

două 
basche- 
angre-

„sarea și piperul" meciului a 
fost evoluția scorului, din 
care am extras cîteva secvențe 
mai importante. Deci, Steaua — 
Dinamo: 14—9 (min. 4), 27—22 
(min. 9). 36—36 (min. 14). 43— 
52 (min. 18), 52—6jL(min. 23), 
82—74 (min. 31), fiV-88 (min.

37). Victoria echipei Steaua se 
datorează în mare măsură ex
celentei evoluții din repriza 
secundă a trei jucători: Bră-

Dumitru STÂNCULESCU
(Continuare in pag. 2—3)

>
La disc : Daniela Costian 

66,74 m, Mariana Ionescu-Len- 
gyel 66,32 m. Florența Crăciu- 
nescu 62,54 m, Simona Andruș- 
că 60,20, dar pretențiile sint cu 
mult mai mari față de aceas
tă probă... In întrecerea hepta- 
tlonistelor, favorita probei, Li
liana Năstase, a evoluat slab 
(locul 6), concursul fiind do
minat de piteștence : Petre* 
Văideanu — 6133 p. Camelia 
Cornățeanu 5859 p (Cocuieana 
Oltean — Constanța 5830 p) și 
ionica Domnițeanu — junioară 
— 5613 p.

Paul SLĂVESCU

SUCCESE
ROMÂNEȘTI

PESTE HOTARE
Dintre rezultatele sporti

vilor români aflați in Între
ceri internaționale peste ho
tare consemnăm:
• EUGEN ANTONESCU, 

cu 691 p la armă liberă, ca
libru redus, poziția 
s-a clasat pe primul 
Concursul de tir de 
fia. A fost urmat de 
rul Slavko Nikolov cu 688 p 
si Paul Gruia (România) 
686 p.
• In cadrul regatei de 

caiac-canoe. sîmbătă. la 
Duisburg, printre învingă
tori s-a aflat și sportivul 
român AUREL. MACAREN- 
CU. Acesta a cîștigat proba 
de canoe 1, cu timpul de 
4:09,96. învinșii săi au fost 
Ulrich Papke (R.D.G.) 4:11,44 
și Laszlo Szabo (Ungaria) 
4:12.62.
• tn turneul de șah de la 

Bela. Crîvka (Iugoslavia), în 
clasament conduce maestrul 
iugoslav Dragan Iakimoviei 
cu 7,5 
rențiî 
TIN 
ȘUBA 
runda

culcat, 
loc in 
la So- 
bulga-

p, urmat de concu- 
românl CONSTAN- 
IONESCU gi MIHAI 
ș.a. cu cite T p. tn 
a *

vins pe 
via), iar 
goslavia) 
nescu.

9-a, Șubă l-a ln- 
Vukevici (Iugosla- 
Maksimovicl (Iu- 
a remizat cu Io-



UN REUȘIT
Duminică, pentru zburătorii de 

toate vîrstele a fost sărbătoa
re. Reuniți Strejnic cu pri
lejul festivității de închidere s 
Concursului internațional de a- 
crobație aeriană, zbor cu motor, 
al țărilor socialiste și al ani
versării semicentenarului aero
clubului ploieștean, ei au avut 
prilejul să urmărească ampla 
demonstrație prezentată de pi- 
loții laureați și de ceilalți re
prezentanți ai sporturilor avia
tice. După festivitatea de pre
miere, parașutiștil, mai precis 
fetele, Maria Iordănescu, Ca
melia Stoica, Daniela Lupu au 
dat semnalul de începere a 
spectacolului aerian, sărind cu 
buchete de flori în brațe, pe 
care le-au oferit oaspeților. 
Le-au urmat Ionel Iordănescu, 
Ion Bucurescu, Ion Mihai, 
Gheorghe Dima, Alexandro 
Marin, Petru Oprea, tot para- 
șutiști, care s-au lansat cu dra
pelele desfășurate ale țărilor 
participante la concurs. Primul 
pilot care s-a prezentat in fața 
miilor de spectatori adunați pe 
cimpul de zbor a fost Mielu 
Fețeann, component al repre
zentativei române, cu cel mai 
bun rezultat, locul VI, in între
cere. După splendida lui evolu
ție aeriană, planoriștij Gheor
ghe Bărbuceanu, Gheorghe Sa- 
vastre, Nicolae Mihăiți, Gheor
ghe ȚuciK. Marius Popesen au 
prezentat un spectaculos ca
rusel. Intre timp, din avionul 
AN-2 pilotat de echipajul plo
ieștean Petre Gheorghe, Nieo 
lela Drăgan, loa Potorac au e 
fectuat lansări cel trei parașu-

SPECTACOL 
tiști-recepționerl, Ilie Neagu, 
Marin Neagu, Valentin Rednie, 
care, regrupați după deschide
re, au alcătuit o frumoasă for
mație „supraetajată". Le-a ur
mat Liubov Nemkova (U.R.S.S.) 
cu un avion IAK-52 intr-un 
spectaculos program acrobatic. 
Cele patru ZLIN-726 pilotate 
de Cristian Dumitrescu, Ion Pa- 
nait, Aurel Zaharia, Traian 
Gheorghiu, toți reprezentanți ai 
aeroclubului gazdă, au prezen
tat un reușit zbor în formație. 
Aproape simultan, dar la pla
foane diferite, s-au înfățișat 
publicului cu două noutăți Mi
hai Albu, pilot-recepționer la 
I.C.A. Brașov și multiplu cam
pion național, prezentînd un nou 
produs al industriei noastre 
aeronautice, planorul „Supera- 
crobat" I.A.R.-35, și pilotul de 
motoplanor ultraușor Gheorghe 
Pozna cu un aparat conceput 
de un colectiv brașovean din 
care mai fac parte Radu Iones
co și Petru Bădău. Intr-o suc
cesiune întreruptă doar de ae- 
romodelele captive mînuite de 
sportivii Claudiu Ionescu, Aurel 
Man (Grivița Roșie), Mihai Ma
rt», Octavian Luca (C.S.T.A.), 
au evoluat pe rînd reprezen
tanți ai echipelor oaspete : Ha
lida Makagonova (U.R.S.S.). Pe
ter Beszcnyei (Ungaria). Jersy 
Makula (Polonia), Jiri Sailer 
(Cehoslovacia). Iurgis Kairis si 
Nikolau Nikitiuk (ambii 
U.R.S.S.), ultimii doi cu o nou
tate pe plan mondial, avionul de 
acrobație SU-26M. Un atrac
tiv punct al programului l-a 
constituit vînătoarea de balo-

AERONAUTIC
nașe, protagoniste fiind două 
reprezentante ale Ploieștiului, 
Elisabeta Coca șl Elena Bulai. 
Echipa noastră clasată pe lo- 
cui secund în concurs s-a pre- 
zentat cu un număr Inedit, a- 
crobație în formație de patru, 
Mielu Fețeanu (cap), loan Dia- 
conu (dreapta), Valeriu Zamfir 
(stingă), Marcel Mitu (coadă), 
executând looping-uri, tonouri, 
exerciții deosebit de dificil de 
executat sincronizat. Demon
strația s-a încheiat cu o gran
dioasă lansare a parașutiștilor 
în masă.

Clasament final individual, 
feminin : 1. H. Makagonova, 2. 
L. Nemkova, 3. V. Liakova ; 
masculin : 1. N. Nikitiuk, 2.1. 
Kairis, 3. V. Molin... 6. M. Fe
țeanu. .. 9. M. Mitu
1. Diaconu. 13. A. Iana...
Zamfir; pe echipe: 1. U.R.S.S.,
2. România, 3. Cehoslovacia, 4. 
Polonia, 5. Ungaria.

Dinu COSTESCU

. 12.
15. V.

iiy primul
Pentru prima oară în istoria 

campionatului masculin de vo
lei titlul este atribuit unei e- 
chipe — Steaua București — 
înainte de terminarea competi
ției, întrucit ultimele 5 etape 
(sub formă de turneu) n-ar fi 
putut aduce nici o modificare

vri
r//ilrr

pe scara ierarhiei plutonului 
fruntaș, de la locul 1 la 6! Ia
tă, deci, o primă concluzie pe 
marginea ediției nr. 37 : apre
ciatele distanțări valorice de la 
o treaptă 18 alta a clasamentu
lui, determinînd si o firească 
scădere de interes in rîndul 
publicului față de turneele din 
partea a doua a competiției... 
In veșnicul duel pentru supre
mație, Steaua — dispunînd de 
un lot mai larg si mai omo
gen valoric, în care vasta ex
periență a lui Ionescu, Mina,

REGATA BUCUREȘTI LA CANOTAJ
(Urmare din pag. 1)

EȘALON DE VOLEI MA!
Spînu, Macavci, maturitatea la 
care au ajuns Dascălu. Pralea 
si Pentelescu. forța si talentul 
tinerilor Constantin, Soica, Pă- 
durețu, Horl'aș și Haiduc au 
dat un tot armonios — s-a de
tașat de la început de rivals. 
Dinamo care, prin ieșirea din

FomațM tie acrobație In grup execuți « trecere la sol, salutînd 
publicul după efectuarea programului. Foto : O. PAȘENCO

1. M. Taga, V. Robu (Cinamo) 
7:08,91, 2. I. Dobreț, I. Zaflrov 
(Bulgaria) 7:12,48, 3. L. Davidel,
1. Demeter
2 rame :
(Dinamo) 
Toader 
7:19,70, 3.
(Bulgaria)
Dragoș Neagu. (Dinamo) 8:14,67,
2. Dorin Grandori (Dinamo) 

! (Di-
1. 

N.

(Dinamo) 7:15,47 ; 
V. Toma, P. Iosub 

7:14,47, 2. I. Snep, C. 
(Steaua + Dinamo) 

J. Tochev, A. Andreev 
7:25,14 : simplu : 1.

1.

2. Dorin Grandori ____
3:38,29, 3. Corel Nâstase 
namo) 8:41,30; 2 + 1 rame: 
V. Tomoioagă, D. Popescu, 
Lupulescu, 2. C. Crușlnschi, R. 
Nechita, M. Nae (Steaua + Di
namo) 8:69,36, 3. N. Zlatanov,
N. Nicolaev, Șt. Staicov (Bul
garia) 8:24,42 ; 4 rame : M. Ba
ta ragă, G. Cutaș, T. Macovel, 
S. Mondoo (Steaua) 6:59,22, î. 
A. Sincu, N. Chirteș, Gh. Micloț, 
N. Stan (Dinamo) 7:05,08 , 3.
C. Airoale, M. Popescu, P. 
Maxim, C. Pintrijel (Steaua) 
7:10,76 ; 4 visle : 1. Gh. Stoean,

Ghiban, Gh. Balaicu, T. Co- 
(Steaua) 6:44,02, 2. S.

Gh. Gospodinov, V.
I. Cobrei (Bulgaria)

3. T. Bidea, N. Prepeliță, 
L. Nichita (Oțelul

T. 
man
Naicov,
Peicev,
6
C. Adam.
Călărași) 8:20,79.

Ziua a H-a. fete : 4 I 1 rame : 
L. Toader, A. Chelarlu, M. 
Trațcfi, L. Bălan, V. loja 7:12,22, 
3. P. Clapon, P. Dumitrașcu, R. 
Cocoț, M. Morar, M. Dorobanțu 
7:23,54, 3. Li Ronghua, He Li, 
Zhou Xiuna, Ma Yumin, 
Hongblng 7:31,38 ; 3 visle 1 
E. Llpă, V. Gogeanu 7:20,41, 
W. Zbytek, M. Filip 7:34,07, 
Chen Chanfeng, Han Yaqin 
7:56,4 ; 2 visle : 1. O. Homeghl, 
R. Alba, 7:31,03, 2. Z. Jarka, E. 
Lorenz 7:46,4, 3. Yang Xiao,
Zliang Xiuyng 8:04,12 ; simplu 
1. Marioara Popescu 8:00,01, 
Maria Sava 8:11,55, 
Nlțâ (C.S.U.) 8:24,55 
1. T. ■ ------- *
Bălan, 
Steaua 
6:55,77, 
eenko.

14
1.
2.
3.

PUNCT FINAL
(Urmare din pag, I)

nișteanu. Ermurache si Arde
lean (acestora trebuie să-l a- 
dăugăm pe V. loan care, în re
priza I, l-a suplinit bine pe 
Opșitaru — accidentat). Jucă
torii amintiți au dominat pa
nourile. au interceptat si con
traatacat, au înscris si coșuri 
de 3 puncte, determinînd suc
cesul formației lor. La Dinamo, 
Uglai, Vinereanu si Niculescu 
s-au străduit să „întoarcă" re
zultatul, dar nu au avut viva
citatea și eficacitatea partene
rilor de întrecere, al căror pro
centaj la aruncările din acțiune 
este edificator: 63,50% (39 de 
coșuri reușite din 57 de încer
cări; la Dinamo: 55.90%. adică 
33 din 59).

Au înscris: Brănișteanu 27, 
Ermurache 26, Ardelean it. V. 
Ioan 1®. Căpușan 6, Searlat 2, 
Cernat 2, respectiv Uglai 31, 
Vinereanu 18, Niculescu 17, Da
vid 9, Bărbulescu 8, Toader 4, 
Vasilică 2, Ionescu 2, Iacob 5, 
Au părăsit terenul pentru 5 
faulturi: V. Ioan (min. 25). 
Reisenbfichler (min. 31) de la 
Steaua, respectiv Vinereanu 
(min. 34).

Arbitrii I. Antonescu si Z. 
Raduly au condus bine, deși 
au avut deseori de suportat 
protestele jucătorilor, nejusti
ficate și uneori adresate pe un 
ton necuviincios (motiv pentru 
care Vinereanu — de două ori 
și Cernat — o dată, au fost 
sancționați cu fault tehnic).

★
ICED — DINAMO ORADEA 

100—81 (48—40). Simbătă. bucu- 
reștenii — cu gindul la der- 
byul cu Rapid — au avut e- 
moții doar pînă In min. 9, cînd 
orădenii conduceau cu 20—19.

ÎN DIVIZIA A
în continuare, totul a intrat în 
normal.

STEAUA — FARUL 125—99 
(68—34). Din nou juniorii ste- 
listi au lăsat o bună impresie, 
confirmînd creditul acordat. O 
mențiune însă și pentru Băi- 
ceanu (Farul), autor al recor
dului turneului, cu 49 de punc
te înscrise.

DINAMO BUCUREȘTI — 
RAPID 108—77 (64—48), O par
tidă liniștită, ambele echipe fi
ind „ancorate" la meciurile de 
duminică.

DINAMO ORADEA — FA
RUL 79—78 (38—4'4). Fără a 
avea miză, partida a menținut 
totuși interesul în primul rind 
prin evoluția scorului, cu dese 
răsturnări: 52—51 (min. 25) 
pentru orădeni. 74—69 (min. 35) 
pentru constănțenl. care și de 
această dată au pierdut în a- 
propierea „liniei de sosire". Au 
marcat: Kosa 18, Pascu 17, 
Flaundra 16, Rădulcscu 8, Ni- 
coară 12. Antochi 8, respectiv 
Băiecanu 26, Mănăilă 18, Tecău 
16, Logofătu 9, Moldoveanu 5, 
Ilucă 4. Bun arbitrajul prestat 
de N. Consiantinescu si O. 
Vestlnian.

RAPID — ICED CSȘ 4 
BUCUREȘTI 106—100 (47—51), 
„Bronzul" a revenit — pe me
rit — feroviarilor, care s-au 
arătat mai proaspeți si mai e- 
ficienti in finalul unei partide 
(ultima de duminică) echilibra
te si clîrz disputate. Cota de 
interes a fost menținută de 
frecventele răsturnări de situa
ții, nivelul spectacular fiind 
insă in suferință, miza punîn- 
du-si evident amprenta. Au 
marcat: Suciu 26, M. Dumitru 
24, Mihai 6. D&escu 11, Becea 
6, Popoviei 12, Ghi'ă 7, Gh. 
Dumitru 2, Sipos 6, Bănică 6,

respectiv Pogonaru 29, Grădiș- 
teanu 17, Păsărică 7, Chirie 9, 
Mihaleea 8, C. loan 12. Mari
nescu 8, Tzachis 8. Ciocan 2. 
Competent arbitrajul prestat 
de I. Breza și M. Oprea.

Adrian VASILESCU
CLASAMENTUL FINAL

45 42 3 4449:3411 86
45 39 6 4497:3163 84
45 21 24 3699:3998 «6
45 19 26 4620:4147 64
45 18 27 3610:4681 63

1. Steaua ♦)
2. Din. Buc.
3. Rapid Buc.
4. ICED Buc.
5. Farul C-ța
6. Dinamo Or. 45 17 28 3646:3884 62
7. CSU Sibiu
8. Poli. Iași
9. Acad. Mii

10. „U“ Cj.-N.«)
11. CSU Galați

40
40
40
40
40

22 
17
16
14
10

18 3401:3258
23 3006:3263
24 3361:3529
26 3146:3346
30 2956:3611

62
57
56
53
50

L 
3. Florie» 

; 4 visle :
Sorohan, A. 

(Metalul + 
+ Voința) 

Z. Ivan- 
__ v_ . -- oberniac 

(U.R.S.sj 7:07,24, 3. R. Ivanovlcl,

Dinamo) 
L M. Armășescu, 

Matei,
*• Tieanu,

D. Ciucanu, E. Nedelcu (Metalul 
4- Steaua 4- Dinamo 4- Voința) 
6:37,5. 2. Polonia 6:50,26., 3.
U. R.S.S. 6:58,99 ; băieți : 2 visle :
1. M. Curelea. L. Olah (Steaua +
Cinamo) 7:11,38, 2. I. Cobre, I. 
Zafirov 7:12.36. 3. M. Ala.oei, D. 
Grandori (Dinamo) 7:22,62 ; 2
rame : V. Toma, P. Iosub 7:23,82,
2. D. Dobre, A. Crăciun (Di
namo) 7:30,44, 3. J. Tochev, A 
Andreev 7:34,56 : simplu : 1.
Dragoș Neagu 7:57.78 , 2. Dorel
Năstase 8:05,87, 3. Rumen Alexiev 
(Bulgaria) 8:28.8G : 2 + 1 ramei
1. V. Tomoioagă. D. Popescu, N.
Lupulescu 7:32,69, 2. C. Cru-
șinschl, R. Nechita, M. Nae 
7:41,19, 3. N. Zlatanov. N. Niko
laev, St. Staikov 7:73.44 ; 4
rame : 1. M. Bataraqă. G. Cutaș. 
T. Macovel. S. Mondoo 6:32.14.
2. A. Sincu, N. Chirteș, Gh.
Micloș, N. Stan 6:36.22. 3. I.
Asonov, D. Iurev. A. Viktorov, 
P. Piamenov (Bulgaria) 6:39,30 : 
4 visle : 1. Gh. Stoean. T
Ghiban, Gh. Halalcu, T. Coman 
6:11,19, 2. S. Naikov, Gh. Gos
podinov, V. Peicev I. Dobref 
6:28.48. 8. t. Davidel. I. Demeter.
V. Robu, N. Taga (Dinamo) 
6:36 10.

lordache, A. 
F. Stancu 
-|- Dinamo 

Frolova, 
N. Ivașca,
2. E.

I.

I. Bllcea, L. Pandrea, 
(C.S.U. + Olimpia -F 
7:43,33 ; 8 + 1 : 1. " *
C. Diaconeseu, C. 
Anlțaș, V. Vîrlan,

H.

scenă a coordonatorului Căta- 
Chițiga și a jucătorului de 
centru Gîrleanu, nu și-a mai 
găsit echilibrul, neavînd in 
spate jucători care să se ală
ture cu aceeași vigoare vetera
nilor Enescu, Ion, Vrincuț și 
mai tinărului Pop. Doar juniorul 
Rotar a trecut examenul titu
larizării — mulțumitor, avînd 
în vedere vîrsta lui (sub 16 
ani), dovedind însă pe parcurs 
că talentul trebuie sprijinit cu 
mai multă muncă... Ca de obi
cei, la mare distanță de cele 
două protagoniste s-au situat 
celelalte patru participante la 
grupa I valorică, Explorări- 
Știința Baia Mare, Universita
tea CFR Craiova. Politehnic» 
Timișoara si C.S.M.U. Suceava

Lacunele evidente, durînd de 
ani de zile, 
extrem de 
echipele au 
două grupe 
dovedit mai 
cent încheiat. își 
amprenta asupra 
internaționale ale 
lor noștri, atît la 
pelor de club, cit 
zentativelor 
ori. Singură 
daniile mai 
pregătire în 
marcat un __
confirmat de comportarea bună 
(locul 2) în „Cupa Cupelor". 
Dar barometrul care va indica 
mai exact cuantumul acestei 
creșteri va fi. desigur, evoluția 
ei în ediția viitoare a ,.C;C.E.“.. 
într-o companie mult mai va
loroasă. La rîndul ei. naționa
la a înregistrat rezultate mo
deste în actualul sezon' inter
național (locul 7 din 8 echipe 
la turneul de Ia Szekesfeher-

var. locul 3 
Balcaniadă), 
campionatul 
ehipele noas 
confruntări i 

O simplă
* rezuitotoio 
etape ale cai 
dică ca elai 
țele valoricei 
Dinamo, pe ' 
tui echipelor 
te (celelalte 
plutonului fi 
un singur io 
cu bucurește 
iudinea de , 
tflă Ia toate 
dine care fa< 
LE aceste p 
nea, trecînd 
reprezentativ1 
tăm că în Pi 
greu își fac 
echipelor Sti 
adică din c< 
divizionare / 
văr. o dispr 
dește nu nu 
pare a acest) 
lecția si perl 
tclor tinere, 
lor în echipi 
— slăbiciuni 
tirca lor (m 
valoroși au 
slabi!) și a 
todiea, voiul 
antrenamente 
tea sportivii)

ale unui campionat 
dezechilibrat (deși 
fost împărțite în 
valorice), cum s-a 
ales în sezonul re

pun serios de performa 
prestațiilor 

voleibaliști- 
nivelul echi- 
Si al repre- 

de tineret si seni- 
Steauâ: prin stră- 
mari depuse in 
Ultimii doi ani, a 
oarecare progres,

pect. o notă 
ehipele plute 
cond Dinamc 
rul Brașov, 
despre munc 
tehnicieni. ? 
respectiv. Tă

un c

U
nală a voleii 

, lin nu poati 
nevoie de u 
pregătirii în 
standardizare 
lizări pentru 
vitatc in joci 
veni la un a

Au

Fără 
fără 
măcar K 
pregătirii,

IN MECI AMICAL DE HANDBAL (f). MUR
REPREZENTATIVA R.P. CHINE

3.

TG. MUREȘ, 29 (prin tele
fon). In Sala Sporturilor. in 
prezența a peste 2 000 de spec
tatori, divizionara feminină A de 
handbal Mureșul IMATEX Tg. 
Mureș a evoluat in compania 
reprezentativei R. P. Chineze, 
in cadrul celui de al treilea 
meci pe care oaspetele l-au 
susținut în țara noastră. Hand
balistele din R P. Chineză au 
ciștigat cu 28—27 (16—13).

A fost un ioc plăcut., desfă
șurat în viteză, cu o bună co
laborare între compartimente 
Oaspetele, superioare la capito
lul tehnică, au controlat me-

ciul, conduci 
timpul cu ci, 
luri (20—17 j 
■sericele, la 
Mozsi. Biro 
șit să reduc 
restabilind e 
ori pe tah^ 
10 în n-X 
23. 24-2^- 
in min. 52 J 
ioc hand* A 
neză — cu>.
re fizică — 
un gol fulg 

■ adus si vict
Andre•) Echipe penalizate

Noile echipe de handbal promovate in Divizia A (m)

A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ
După zece ani, handbalul 

masculin tîrgmureșan a reve
nit în prima Divizie a țării. 
Seriozitatea și disciplina for
mației antrenate de Iosif Bu- 
karesti și Gogu Strec i-au 
permis să obțină primul loc în 
seria a doua a Diviziei B și 
să promoveze in Divizia A. 
A.S.A. Electromureș Tg Mureș 
a fost înființată în anul 1980. 
De atunci formația s-a conso
lidat permanent, la performan
ta obținută în acest an o se
rioasă contribuție avînd direc
torul întreprinderii, ing. loan 
Olieanu și președintele secției 
de handbal, dr. ing. Liviu Ma
rian, Cu pricepere și pasiune 
ei au urmărit întreaga evolu
ție a echipei care, în actuala

ediție de campionat, a obținui 
puncte prețioase atît în jocu
rile disputate pe teren propriu 
cit și în deplasare.

Iată lotul echipei : A. Stre 
tea, S. Vereș, D. Gorca — por
tari ; M. Adespi, Gh. Bădău, I, 
Furnea, V. Făreaș, A. Vaida. 
I. Moldovan, M. Ciobanu, S. 
Mozsi, R. Moldovan, J. Keie- 
men, C. Avram, Gh. Mureșan, 
I. Morariu, A. Molnar, Al. 
Cimpean — jucători de cîmp.

în perioada care a rămas 
pînă Ia debutul noii ediții de 
campionat, A.S.A. Electromu
reș se pregătește asiduu, do
rința unanimă fiind o existen
ță cit mai lungă în prima Di
vizie a tării.

SZ4RO — corcsD.

Lotul echipei masculine Dacia Pi 
Foto : P.

CSU GALATI VA JUCA IN B
SIBIU. 29 (prin telefon). Și tur

neul final al grupei valorice 7—11 
a fost nefavorabil echipei CSU 
Oțelul Galați care, ocupantă de 
mai multă vreme a locului 11, 
nu l-a putut evita, In felul aces
ta retrogradind. Rezultate din 
ultimele zile:

CSU BALANȚA SIBIU — POLI
TEHNICA CSȘ UNIREA IAȘI 
100—te (13—24). SJbienil s-au des
prins încă din repriza I. Coșge- 
teri: Chirilă 32, Breta 91. D6iaa 
20. respectiv Boișteanu 23, Bah- 
fii 19.

ACADEMIA MILITARĂ MECA
NICA FINA BUCUREȘTI — CSU 
SIBIU 70—«8 (38—31). La Scorul
de 68—67 pentru sibieni șl cînd 
mal erau 3 secunde de joc, Hoit 
a înscris de la 6,25 m (coș de 
3 p), aducind Wctoria echipei 
sale Coșgeteri: Hoit 29, Șarlă 
24, Zdrenghea 12 (4 de cite 3 pi), 
respectiv Chirilâ 20, Dâlan 18.

CSU OTELUL GALAȚI — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
88—73 (55—37), POLITEHNICA
CSS UNIREA IAȘI — .U« CLUJ- 
NAPOCA 78—74 (28—34, 74—70.

Hie IONESCU — corcsp. Lotul echipei masculine ASA Electromureș Tg. Mureș

dacia
Secția de handbal de pe 

lingă întreprinderea de auto
turisme a luat ființă în anul 
1978. Timp de trei ani echipi’ 
masculină a activat în campi
onatul județean, tot trei ani 
i-au fost necesari in eșalonul 
secund pentru ca, in sfirșit. 
să poată promova în Divizia 
A. Antrenată de cunoscutul 
tehnician Petre Soiiriu, Dacia 
Pitești și-a asigurat cu multe 
etape înaintea finișului seriei 
I a Diviziei B un loc pe pri
ma scenă. Aceasta datorită 
dorinței handbaliștilor de a 
munci mult la antrenamente, 
precum șj datorită sprijinului 
primit din partea conducerii 
marii uzine piteștene. Andrei 
Dulcă — secretarul Comitetu
lui de partid al întreprinderii. 
Ștefan Tcodorescu — director

PITEȘTI
tehnic și pr- 
al asociației..’ 
si lon S»nd 
onoare si. îf. 
lele secției 
numai cit-ț; 
care au,» 
echipei- ‘

Iubitorii pi 
balului au 1 
jul ultimului 
natul Divizie 
pa l-a susți 
priu — han 
manifestare 
gur, ei se v 
alături de e 
jucătorii și 
depună efor 
mine un tim 
gat în prim;

Ilic .V



OJEIUI CÂIAU, HACARA AUTOMECANICA MORFNI Șl JIUI PETROȘANI 
All CÎȘTIGAT CELE TREI SERII ALE DIVIZIEI B

SERIA A III-a ------
OLIMPIA SATU MARE - JIUL PETROȘANI 3-1 (1-0)

SERIA I *
C.S.M. SUCEAVA - POLITEHNICA IAȘI 3-0 (1-0)

SUCEAVA, 29 (pria telefon). 
7 000 spectatori și-au luat te 
revedere de la acest campio
nat, aplaudînd o frumoasa vic
torie a echipei locale, care t-t 
impus, fără prea multe pro
bleme. Raportul de șuturi, de 
pildă, constituie un argument : 
21—I (12—2 pe spațiul porții) fi 
8—2 raportul de cornere. C.S.M. 
Suceava ne-a convins din nou 
că este o echipă bună, cu eițlva 
Jucători de valoarea Diviziei Al 
Cașuba, Păiuș, Buliga, Cristescu, 
Alexa, Gafencu — ți, tn rcesi 
meci, spre satisfacția antreno
rului Vasile Simionaș. a fnvln» 
pe Politehnica Iași cu un «cor 
de forfait. Echipa ieșeană l-a 
lăsat acasă pe Munteanu. Gheor
ghiu, Filip, M. Radu, Florean, 
V. Radu și, într-o formulă ine
dită, a evoluat departe de 
pretențiile unei foste divizionare 
A. La bilanțul său am trecut 
cele patru șuturi din care două 
in bară (Stăncioiu mln. 45 și 
Frîncu min. 85 de la un metru), 
tn timp ce localnicii au înscris

C.F.R. PAȘCANI • OLIMPIA RM. SĂRAT 0-0
PAȘCANI, 29 (prin (ele ion). 

Partidă cu implicații directe 
pentru Olimpia. Oaspeții, conșfi- 
ențl că, doar printr-un joc foar
te prudent in apărare ți cu un 
marcaj strict la piesele grele 
ale pășcănenilor vor putea să-ți 
realizeze obiectivul, eu luptat 
din greu, nelăsind nici un culoar 
liber spre poarta apărată foarte 
bine de Lăptoiu. De aici a re
zultat o luptă continuă intre 
înaintarea pășcănenilor ți a- 
părarea Olimpiei, o luptă oarbă, 
fără menajamente l'a marginea 
careului. Exprimarea în teren 
a gazdelor a fost mai greoaie, ele 
acuzînd lipsa celor 4 titulari 
(Cărpucl, Botez, Panait —- sus
pendați și Ursu — accidentat). 
Pe acest fond, prima repriză 
este săracă in faze de poartă, 
însă trebuie remarcat șutul ex
trem de puternic al lui Măciucă 
(mln. 23), apărat eu greutate de 
portarul Lăptoiu.

După pauză, jocul are aceeași 
desfășurare, cu echipa gazdă Ia 
timonă, presingul ei se accen
tuează. Dumi'riu încearcă vi-

SERIA A II»9 A-
MECANICĂ FINA STEAUA BUCUREȘTI - MUSCELUL CIMPU-

LUNG 2-1 (1-1)
Meci cu „miză • mare pentru 

ambele echioe pe stadionul Me
canică Fină, pentru supraviețu
irea în Divizia B : formația 
gazdă avea nevoie de victorie, 
iar pe oaspeți îi avantaja $1 un 
scor de egalitate. Din această 
cauză, s-a iucat prudent in 
multe perioade, fiecare încercînd 
să sancționeze greșelile partene
rului de întrecere. Prima eroare 
a comis-o anărarea Jiucurestenl- 
lor, în min. 29. Tn acest minut, 
fundașii echloei Mecanică Fină 
Steaua au ezitat să degajeze ba
lonul, portarul Gherasim a venit 
la punctul de 11 m, dar Inter
venția sa nu a îndepărtat peri
colul și GRIGORIU a sancționat 
prompt ..lanțul slăbiciunilor", ln- 
troducind balonul în poartă: 0—1. 
Dar. bucuria oaspeților a durat 
doar uu minut, deoarece acțiu
nea ofensivă a localnicilor ce a 
urmat a fost finalizată de DRAG» 
NE. în continuare, oină la pauză 
și apoi,' în repriza secundă, gaz
dele s-au anroDiat mai des de 
poarta lui Popa însă Ghltă

AViNTUl REGHIN - PROGRESUL VULCAN 1-1 (0-0)
REGHIN. 29 (prin telefon). Cei 

circa 2 000 de spectatori prezenți 
Ia ultimul meci a) Avintului In 
Divizia B au asistat la un Joc 
echilibrat, deschis. în care fazelt 
de poartă au alternat, cele două 
echine abordînd partida rări 
spectrul timoram al celor două 
n-.nnte n-’-e în ioc. Avîntul « 
vrut, binein’eles. să Încheie ci, 
o victorie. dov/xiindu-ce mal pe
riculoasă pe atac- încă din prl- 
m^’e minute. Na-mi a ratat 
două bune ocazii in fața porții 
(min. 10 și ui. fiind imitat de 
Cioată (min. 32). De cealaltă 
narte, Progresul Vulcan, eu un 
ioc ceva mai elaborat la mijlocul 
terenului, a șutat mai rar 1a 

ADMIHISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

de trei ori. Prima dată, In min. 
12, elnd Anton a oprii mingea 
eu mina in careu și CAȘUBA 
a transformat precis penaltyul.

După pauză, C.S.M. ■ Suceava 
și-a mărit avantajul tn min. S0, 
elnd la • pasă a Iui Cașuba, 
BULIGA a plasat balonul lingă 
itilpul din dreapta, și tn mln. 71 
In urma unei faze de toată 
frumusețea : Andrei a șutat In 
transversală, Iar CAȘUBA, atent, 
a reluat cu capul in plasă. Să 
mal notăm ocaziile ratate de 
Sfrijan (min. 40, cînd Ciocirlan 
* respins de pe linia porții), 
tn mln. 70, cind tot Sfrijan a 
luftat tn faza de gol, ți tn min. 
20. prin Golan, slngur-singurel 
eu portarul, s-a uluit ți a iosi 
deposedat de balon.

Arbitrul T. Bone (Oradea) » 
condus bine următoarele tor- 
mațll :

C.S.M. SUCEAVA : Alexa — 
POPA, Gălușcă, Cristescu, Papue
— Birman, BULIGA, GAFENCU
— Păiuș (min. 72 Andrei; min. 
n Goian), Sfrijan, CAȘUBA.

gilența lui Lăptoiu (min. 40), 
care din nou scoate „in extre
mis* un țut extrem de violent. 
Acțiunile gazdelor spre poarta 
Olimniel se accentuează, apar ți 
ocaziile, dar Irimla (mln. 55 — 
tnttrzie țutul). Toma (min. 80), 
Negri (min. 70). Kereszy (mln. 
75 ți 81) ratează de puțin ocazii 
foarte bune. Pe fondul dominării 
gazdelor apar ți două ocazii 
foarte bune pentru oaspeți, dar 
stoiea (min. 82 ți *6) șutează 
«lab, tn ton cu calitatea partidei.

A arbitrat foarte bine M. Con- 
«tantlnescu (București).

C.F.R. I Mihăilă - Maniate, 
Oprea. C. IONESCU, Negri — 
Măciucă, IRIMIA. Kereszy — 
Dumltrlu. Rotam, Mihuț (min. 
40 TOMA).

OLIMPIA : LĂPTOIU — Dră- 
ghlcl, ROȘCA, Dorobanțu, V. 
Roșu — Ivana, C. Roșu, 8. 
IONESCU (mln. 73 Simion). 
Stoica — NIculcloiu, Mogoț (min 
87 Tigoianu).

Florin SANDU

(min. 38, de la 7 n>, a șutat 
peste poartă). Ad. Ionescu (min. 
51, din careu, a ezitat să șuteze 
si portarul a respins). Marinescu 
(min. 72, de la 6 m, a întîrziat 
să expedieze mingea în poartă) 
au irosit situațiile cele mal fa
vorabile de a marca. Cu opt 
minute înainte de fluierul final, 
HEGHEDUS a finalizat cu sign- 
rantă unul dintre numeroasele 
atacuri ale colegilor săi: 2—1,

A arbitral bine N. Dinescn 
(Rm. Vîlcea).

MECANICA FINA STEAUA : 
Gherasim — Stănescu (min. 46 
Mihăilescu). Marinescu, GHIȚA, 
Zamfirescu — Iliescu (min. 59 
Hegheduș), Nica, OLTEANU — 
Petre. AD. IONESCU. DRAGNE,

MUSCELUL : Popa — Nicolae, 
Anghelina (min. 46 Haralambie: 
min. 81, C. Niță), Păun, Zamfir 
— Miutu. Cosma. Kallo, G-RIGO- 
RTU — Pamfil. BOR1CEANU.

Pompiliu VINTILA

noartă. dar toate cele cinci șu
turi din prima repriză au nime
rit spațiul 1 tn plus, Dună și Pe
trescu. din poziții bune, au fost 
opriți In extremis.

Repriza secundă a început eu 
citeva acțiuni mai insistente de 
atac ale oaspeților, dar, In re
plică, Bâzoeanu a scos greu de 
sub bară șutul lui Hajnal (min. 
54). Același HAJNAL reușește in 
min. So să deschidă scorul, trans- 
fonnînd penaltyul just acordat 
pentru faultul comis de Mesaroș 
asupra Iul Săndulescu. Progre
sul Vulcan ripostează pe contra
atac ți tn min. 75 ZAMFIR, 
bine găsit „printre" de Dună, 
înscrie peste portarul ieșit.

Mare — Jiul Petroșani l : ii. 
C.F.R. Timișoara — C.S.M. Reșița 
1 ; 12. înfrățirea — Gloria Bistri
ța 1 ; 13. Minerul Lupeni — F.C. 
Maramureș 2. FOND TOTAL DF 
CÎȘTIGURI : 329.953 lei.
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 

„LOTO" DIN 29 IUNIE
Faza I

Extragerea I: 45 31 44 72 83 
39 33 36 73 49 27 54; extrage
rea a n-a: 29 7/ 57 28 66 48 17

POLITEHNICA IAȘI : S1RBU
— Anton, Duțmanu, CIOCIRLAN. 
Frîncu — Burdujan, Mazilii 
(min. 55 Amorăriței), Paveliuc, 
Mihalcea — Constantin. stăn
cioiu (min 70 Blagoți).

Constantin ALEXE

STEAUA MIZIL — OTELUL 
GALATI 1—1 (0—0): Grigore
(min. 48), respectiv Buree». 
(min. 85).

CHIMIA FĂLTICENI — C. *. 
BOTOȘANI 1—1 (0-0): Tretai
(min. 74), respectiv Lisnic (min. 
72).

F.C. CONSTANTA — CEAHLĂ
UL PIATRA NEAMȚ 3—1 (3—1) : 
Purcăreață (mln. 15). Budurv 
(min. 39). Funda (min. 45), res
pectiv Giroveanu (mln. 32).

DUNĂREA C.S.U. GALAȚI — 
ARIPILE BACAU 3—0 (2—0): Ba- 
laban (min. 25 — din 11 m). Ra
gea (mim 34), Teoharfe (mta 
58).

METALUL PLOPEN1 — F. C. 
PROGRESUL BRĂILA l—l (l—1): 
Savu (min. 4). Toma (min. 52). 
P. Preda (mln. 751, respectiv 
Oprea (min. 20).

F.C.M. DELTA TULCEA - MI
NERUL VATRA DORNEI 3—0 
(2—0): Grosu (min. 4). Ingea 
(min. 35). Ș*cu (min. 89).

DUNĂREA CĂLĂRAȘI — PRA
HOVA C.S.U. PLOIEȘTI «—1 
(1—1): Costea (mln. 45. «2 st 20). 
Catană (min. 78). Clric (mta. 24 
și 87), respectiv Llbiu (min. 10).

Relatări de la V. Zbarcea, ». 
Crăciun. S. Nace, T. glriopol, V. 
Frîncu. L Diaconi» al W. Con
sta ntlnescu.
1. OȚELUL GL. 34 U 4 < M-29 52
2. Politehnica 34 17 5 12 48-42 39
3. Dunărea Gl. 34 1« 5 13 47-44 37
4. F. C C.-ța 34 14 7 13 49-3< 35
5. C.S.M. Sv. 34 14 7 13 48-41 35
f. C.F.R. Pasc. 34 14 7 13 48-49 35
7. F.C. Progresul 34 15 4 15 44-35 34
8. Steaua Mizil 34 15 4 15 45-42 34
S. C.S. Botoșani 34 15 4 15 41-43 M

1». F.C.M. Delta 34 17 6 17 42-45 34
11. Ceahlăul P.N. 34 15 3 16 43-47 33
12. Olimpii 34 13 7 14 38-42 33
13. Prahov? PI. 34 14 5 15 43-56 33
14. Aripile Bc. 34 93 7 14 55-62 33
15. Met. Plop- 34 14 4 16 57-46 32
16. Don. Ci. 34 12 8 14 38-44 M
17. Chimia F. 34 11 6 17 36-62 2»
18. Min. V D. 34 8 3 23 23-71 1»

Pînă la sfîrșlt, cele două echipe 
forțează victoria, dar nu o reu
șesc, scorul final reflectînd ra
portul de forțe din teren.

Arbitrul I. Toma (Piatra 
Neamț) a condus foarte bine ur
mătoarele formații:

AVINTUL: Szekeș — Sologub, 
Mera. CIOATĂ. Pintea — D. La- 
zăr. HAJNAL, SĂNDULESCU, 
EROS — Naghi (min. 66 Jiga) 
Naște (mln. 48 Cîmpian).

PROGRESUL VULCAN: Băzo- 
eanu (min. 89 Gîrjoabă) — Radu, 
Popescu. PURDEA. Mesaroș — 
Nită (min. 58 ZAMFIR). BOLBO- 
REA, Ene. Stoic» — DUNA. Pe
trescu.

Călin STERESCU

FLACĂRA AUTOMECAN1CA 
MORENI — AUTOMATICA BUCU
REȘTI 2—2 (0—0): Nedea (mln 
68 — din 11 m). Ștefănescu (min. 
77), respectiv Alexe (min. 71 — 
din 11 m), Radu (mln. 80).

C.S. TIRGOV1ȘTE — CHIMICA 
TIRNĂVENI 6—) (4—0): Chlrlțl
(min. 15 șl 70). Gingu (min. 16, 
22 și 28). Nîcolescu (mln. 80). 
respectiv Saltelkl (min. 47).

ȘOIMII I.P.A. SIBIU — 
LM.A.S.A. SF. GHEORGHE 1—2 
(0—0): Coldea (min. 70). respec
tiv Varga (min. 63), Rădulescu 
(min. 72).

I.C.I.M.  BRAȘOV — GAZ ME
TAN MEDIAȘ 1—0 (0—ț) -. Pătrv 
(min. 81).

A.S. DROBETA TR. SEVERIN 
— TRACTORUL BRAȘOV 3—1 
(3—0): Adil (min. 26 și 8i). David 
(mln. 35), respectiv Alde» (min 
49).

CARPAT1 MIRȘA — ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA 4—1 (1—0) :
ion Ion (min. 43 — din 11 m). 
Fațan (min. 50 șl 88), Schwartz 
(min. 81). respectiv Olaru (min. 
S3).

I.C.S.I.M. BUCUREȘTI - SPOR-

ZI 15 70 35 6; extragerea a
Hl-a: 60 52 2 29 69 61 86 22 
28 73 37 80; extragerea a IV-a: 
66 27 15 90 55 10 9 77 50 53 40 
41.

Faza a Ii-a
Extragerea a V-a: 50 53 62

75 31 76; extragerea a Vl-a; 
28 54 80 14 16 38; extragerea a 
Vil-a; 30 89 84 32 25 19.

Fond total de cîștiguri ; 
1.527.449 lei.

SATU MARE, 23 (prin telefon). 
Aproximativ 5 000 spectatori au 
fost prezenți la acest meci de 
încheiere a sezonului. Olimpia a 
combinat frumos În cîmp. Insă 
acțiunile ei ofensive s-au stins 
destul de repede la marginea ca
reului, fie din cauza apărării 
petroșenene, mereu la post pen
tru închiderea culoarelor, fie din 
lipsa de decizie și precizie a a- 
tacanților echipei gazdă. Din a- 
cest motiv, fazele fierbinți de 
poartă au lipsit aproape cu de- 
săvlrșire, portarul Toma avind 
emoții doar In min. 3 și 29. Sur
prinzător, Jiul s-a rezumat la 
citeva atacuri firave, jocul el po
zițional, cu multe pase succesi
ve, trădindu-1 Intenția de a păs
tra un scor „alb* pe tabela de 
marcaj. Și, totuși. In min. M, la 
un atac pe dreapta, purtat de 
fundașul Krassoi, atac ce nu a- 
nunța mai nimic, s-a deschis sco
rul : el a trimis e minge para
lelă eu poarta, aceasta a lovit pi
ciorul lui P. GRIGORE ți... 1—«. 
La reluare, Jocul are același as
pect, fără virtuți spectaculare. 
Olimpia conduce destul de lejer 
ostilitățile ți reușește si înscrie 
incă de două ori: o dată în mln.

MINERUL LUPENI - F. C. MARAMUREȘ 1-2 (1-1)
LUPENI, 29 (prin telefon). in 

ciuda aparențelor, partida avea 
o miză deosebită pentru ambele 
combatante. Pe de o parte, de
ținătoarea „lanternei roșii*, Mi
nerul, care practic era retrogra
dată, dorea să nu piardă acest joc 
pentru a nu fi penalizată (con
form regulamentului) in campio
natul viitor al Diviziei C. Pe 
de alta, F.C. Maramureș dorea cu 
mare ardoare victoria (și Încă la 
scor), pentru a mai păstra șan
sa (teoretică) in lupta de la... 
distanță cu Jiul de revenire pe 
prima scenă fotbalistică a tării, 
tn acest context, a rezultat un 
meci nervos, de mare angaja
ment, in care echipa din Valea 
Jiului a depus un mare travaliu, 
dar a fost învinsă, de un ad
versar evident mai bun. tn s- 
eest Joc s-au acordat patru car
tonașe galbene : Tereche, Val- 
daslgan (Minerul). Sabău ți D 
Moldovan (F.C.M.) ți unul roșu 
(Vaidaslgan — Minerul), pentru 
lovirea cu pumnul a adversaru
lui, elnd jocul era oprit. Noi 
considerăm că aceeași sancțiu
ne ar fi meritat-o șl băimărea- 
nul Sabău. Scorul este deschis de 
gazde in min. 12 prin NICHIMIȘ. 
Egalarea survine ia mia. 49, elnd 
la o minge excelent „lucrată* de 
Tolba, D. MOLDOVAN a Înscris 
din apropiere. La reluare. F. .C. 
Maramureș, preia Inițiative fi 
inserle golul victoriei prin BOCA 
(mln. 54) care a transformat ex
celent o lovitură da la 19 m.

A condus satisfăcător (flulerino 
eu trei minute mal devreme «fir- 
țltul partidei !) B. Petrwa (Bra 
țov). formațiile :

TUL MUNCITOHEBC SLATINA 
1-1 (0-1).

Relatări de ta Gh. llinca, M. 
Avanu, Gh. Topîrceanu. C. Gru-
la. V. Manatu. M., Verzescu.
1. FLACARA 34 20 8 8 46-25 48
2. Prog. Vulcan 34 16 18 8 60-31 42
3. C.S. T.-vlțte 34 17 8 9 53-26 42
4. I C.I.M BV. 34 17 2 15 51-48 36
5. Gaz metan 34 16 3 15 46-35 35
6. A.S Drobeta 34 15 S 14 43-42 35
7. Carpați 34 15 3 15 56-56 35
8. Electroputere 34 ÎS 4 15 71-50 34
». Chimica T. 34 15 4 15 51-53 34

10. Tractorul 34 13 7 14 42-38 33
11. Sp. Mun. 34 12 9 U 34-39 33
12. Automatica 34 14 5 15 43-53 33
13. 1MASA 34 13 7 14 42-52 33
14. Mec Fin* 34 12 7 15 49-51 31
15. Muscelul 34 13 4 17 40-50 30
16. AvlntuI 24 11 7 16 34-53 29
17. Șoimii Sibiu 34 3 9 18 43-53 27
18. ICSIM 34 8 9 25 27-7C
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WACANȚEI DL UDâ
' In perioada vacanței de vară (30 iunie — 14 septembrie). 
[ in Sectorul 1 al Capitalei vor fi organizate mai multe 
i centre de inițiere în diferite ramuri de sport. Ele
' funcționa pe lingă cluburile sportive Rapid. Triumf. C.S.S. 1. 
i Clubul sporturilor tehnico-aplicative. Rugby club Grivița 
' Roșie, asociațiile sportive cu baze sportive, la baza spor- 
i tivă a U.T.C. de la Străulești, la baza sportivă „Cireșarii” si 
1 la școlile care au amenajat terenuri corespunzătoare.
I Programul de funcționare a acestor centre, unde amato-
1 rilor le vor sta la dispoziție antrenori si profesori de spe-
; cialitate, va fi afișat la fiecare dintre cluburile asociațiile
> și bazele sportive menționate.
! Sint invitați să frecventeze aceste centre de inițiere indeo
' sebi elevii din clasele II—XI (anul școlar 1986—1987).

ASIGURARE = PREVEDERE
La Administrația Asigurărilor de Stat puteți contracta dife

rite feluri de asigurări facultative auto — care acoperă o serie 
de riscuri, altele decît cele cuprinse în cadrul asigurării 
prin efectul legii de răspundere civilă auto —. cum sint :

— asigurarea globală pentru avarii auto (casco) :
— asigurarea autoturismelor numai pentru pagubele pro

duse ca urmare a accidentelor de circulație ;
— asigurarea suplimentară pentru pagubele produse auto

turismului condus de altă persoană decît asiguratul sau 
rude ale acestuia :

— asigurarea de accidente a conducătorilor de autotu
risme si a altor persoane aflate în autoturisme.

Pentru orice informații în legătură cu încheierea de 
asigurări, plata primelor, primirea de despăgubiri etc., vă 
puteți adresa fiecărei sucursale ADAS, punctelor operative 
de lucru sau inspectorilor ADAS

SO — țut la vinclu de la aproxi
mativ 25 m expediat de fundașul 
KRASSOI și a doua oară in min. 
67 — corner executat de Szi- 
laghl de pe stingă, „cap* BOC 
pe lingă un Toma indecis. Gaz
dele au 3—o pe tabela de scot 
și, din acest moment, petroșe- 
nenil sv hotărăsc să iasă mai 
insistent ia joc. Ei ratează golul 
de onoare în min. 71, prin B. 
Popescu șl in min. 74 prin Mi
hai Răducanu, dar pe care ii 
realizează in min. 76 — autor 
PACHIȚEANU.

Arbitrul Fl. Popescu (Ploiești) 
a condus bine următoarele for
mații :

OLIMPIA : Templfi - KRAS
SOI, KAIZER. Palincsar, Borhi- 
dean — Patkos. BOC,. SZILA- 
GHI — Tâbăcaru (mln. 73 Mcl- 
nic), Bencze (min. 60 B. Szekell), 
Clohan H.

JIUL : Toma — v. POPA, Mer- 
lă, Neagu. P. Grigore — A. Sze
kell, Dosan (mln. 46 MIHAI RA- 
DUCANU). Stana, Băluțâ (min. 
43 Sălăgean) — Pachițeanu. B. 
Popescu.

Stelian TRANDAFIRESCU

MINEBUL: Marton — TERECHE, 
Ciulă, Pocșan. D1MA — Vaidasi- 
gan, NICHIMIȘ. VOICU — Muțat 
(min. 79 Păuna), Colccag (min. 
55 Bejean), Postelnicu.

P. C. MARAMUREȘ S MIA — 
Sepl, Ignat, Buzgău, Boloț — BO
CA (min. 7» Lalș), Sabău, TUL- 
BA — Dican D. MOLDOVAN 
(min. 87 Pașca). Lucaci.

Aurel PĂPĂDiB

C.P.*. TIMIȘOARA - C.SJte. 
BEȘIȚA 3—1 (1-4) : Szell (mln. 
M) Stoițin (min. 46 si 76). re», 
nectlv Utlu (mln. 14).

MECANICĂ ORAȘTIE — MINE
RUL CAVNic 3—1 (2—1) : Veea 
(mln. 9). Hațeganu (min. 4» si 
63. ambele dtn penalty), respec
tiv China (mln. 3».

UNIREA ALBA 1UTJA — C.I.L. 
S1GHET »-»

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — GLO
RIA BISTRIȚA 2—0 (l-d) I Dw- 
bovan (min. 93). Paify (mln. W i 
- penalty).

ARMĂTURA ZAI.AU — MURE
ȘUL DEVA 4—3 (4-0): Predeanu 
(mln. »>. Naghi (min. 10 — pe
nalty). Florieel (min. 30. *5. Ml,’ 
răseută (min. 41). resnectîv Vă- 
lăsuteaB (mln. 69). Neag (min. 
75). Preda (mln. »0L

C.S. U.T. ARAD — MEȚALUI. 
BOCȘA 2—» (1—0) : Țîrlea (min. 
5 si «5 — penalty).

AURUL BRAD — STRUNG!)!» 
ARAD 5—1 (4—0): Ciontoț (mln. 
14). Ucu (min. 24). Faur (mln. 
35 — nenalty). Almățan (mln. 
39). Mlatov (min. 49). respectiv
Jurcă (mln. 56).

Relatări de la F. Marton. L 
Simlnie. I. Anghelina. I. Ghlsa, 
I. Domul». O. Bcrbecaru. AL 
Jurcă.
1. JIUL
2. FC Miram.
3. Gloria
4. UT Arad
5. Aurul Brad
6. Olimpia S M
7. CIL Sighet
8. CSM Reșița
9. Mureșul

10. Armătura
11. Strungul
12. Mta. Cavnic
13. Mec. Orățtle
14. Metalu* 1 * * * * 6 Bocșa
15. C.F.R Timiș.
16. Unirea A. I.
17. înfrățirea Or.
18. Mln. Lupeni

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 29 IUNIE 198*

1 Steaua Mizil — Oțelul Galați
x ; 2. C.S.M. Suceava — Politeh
nica Iași 1 ; 3. Chimia Fălticeni
— C.S. Botoșani x ; 4. Dunărea
Călărași — Prahova 1 ; 5. Avîn
tul Reghin — Progresul Vulcan x;
6 Mecanică Fină — Muscelul 1 ;* 
7. A.S. Drobeta — Tractorul Bra
șov 1 ; 8. Șoimii I.P.A. Sibiu — 
I.M.A.S.A. 2; 9. Armătura — Mu
reșul Deva 1 ; 18. Olimpia Satu

34 22 4 8 72-30 M
34 20 8 6 65-29 4»
34 18 6 10 68-30 42
34 17 2 15 49-44 3» 
34 16 3 15 41-41 35
34 15 4 15 56-42 34 
34 15 4 15 39-4S 34
34 13 7 14 45-40 33
34 16 1 17 46-58 33
34 14 5 15 41-58 33
34 13 6 15 56-54 32 
34 15 2 17 51-50 32
34 13 « 15 50-57 32
34 13 6 15 47-61 32
34 12 6 16 39-48 34
34 14 2 18 47-M 3»
34 10 6 1» 29-47 26
34 8 « 20 25-45 22



In Turul Ciclist al Italiei

COMPORTARE APRECIATĂ 

A RUTIERILOR ROMÂNI

I
I
I

La cea de a 17-a ediție a Tu
rului Ciclist al Italiei pentru 
amatori, desfășurată de-a lun
gul a 12 etape, între Roma si 
Varese, a participat, în premie
ră,' si echipa României. Dintre 
rutierii noștri. Valentin Con-

V. Constantinescu
stariiinescu și-a înscris numele 
pe tabloul învingătorilor de e- 
tape în această competiție de 
bun nivel tehnic, cu medii 
orare ridicate, pe un traseu 
montan dificil (s-au înregistrat 
multe abandonuri). El a cîști- 
gat etapa Arona — Varese, 
148 km, desprinzîndu-se din- 
tr-un grup fruntaș de patru a- 
lergători cu 150 m înainte de

sosire, sprintînd puternic și . 
impunîndu-se clar, cronometrat I 
în 3 h 28:52 (medie orară | 
42,515), urmat la opt secunde 
de cehoslovacul A. Galiza, apoi ■ 
de italienii Del Mastro, C. Sal- I 
vatore, americanul M. Caldwell. ■ 
Mircea Romașcanu a sosit pe 
locul 9. înaintea campionului I 
mondial V. Ekimov (U.R.S.S.). I 
De menționat că în această e-- 
tapă — transmisă în direct la I 
televiziune — România a ocu- | 
pat primul loc în întrecerea pe 
echipe, cu lOh 27:11. ziarul g 
„La Prealpina" din 22 iunie pu- I 
blicînd o cronică favorabilă cl- • 
cliștilor noștri, însoțită de ima
ginea sosirii lui Constantinescu. I

In clasamentul general, Mir- | 
cea Romașcanu a terminat pe 
locul 13 din 135 de alergători | 
(la 6:44 de Al. Krasnov, cîștl- I 
gătorul Turului). în ierarhia 
specială a rutierilor străini el ■ 
s-a situat pe locul al doilea, I 
iar echipa noastră (Romașcanu, ■ 
Constantinescu, Căruțașu, Gan- 
cea. Celea, Bulăreanu) a fost I 
devansată de U.R.S.S. si Ce- I 
hoslovacia. clasîndu-se înaintea • 
selecționatelor S.U.A., Bulgari
ei. Marii Britanii. V. Constan- I 
tinescu a ciștigat si un sprint 
de cățărare de categoria I. o- g 
cupind In final poziția a șaptea I 
în această ierarhie. După cum ■ 
ne spunea antrenorul I. Arde- 
lean, cicliștii români au lăsat I 
o bună impresie, fiind consl- I 
derati de organizatori „surpriza 
competiției".

ARGENTINA CAMPIOANĂ A LUMII
• Franța - medalie de bronz

Cu patru ani în urmă, la 11 iu
lie, ziua finalei Italia — R. F. 
Germania, pe Estadlo Santiago 
Bennabeu din Madrid, se credea 
că acea a 12-a ediție a Campio
natului Mondial a fost, în mod 
cert un examen sportiv de o 
mare duritate cum nu va mal 
putea fi. Pe durata a 29 de zile, 
turneul final al Mondialului spa
niol a reunit, pentru prima oară, 
un număr de 24 echipe, care au 
susținut 52 de partide, totalizind 
4 719 minute de joc (incluzînd și

cele 30 minute ale prelungirilor 
din semifinala R.F.G. — Franța). 
Atunci, pentru prima oară, din 
optimile de finală, s-a recurs la 
sistemul de calificare pe baza 
barajului penaltyurilor.

Dar timpul a trecut pe nesim
țite și lată-ne la un mare capăt 
de drum într-o nouă ediție a 
unui Campionat Mondial. . Ca șl 
in urmă cu patru ani au fost tot 
24 de echipe, deși sistemul a fost 
altul (poate mal anevoios), s-au 
desfășurat tot 52 de meciuri, nu

mai că acum timpul de joc a 
fost încă și mai mare, adică 
4 839 de minute, Incluzînd și pre
lungirile din cinci partide 
(U.R.S.S. — Belgia, Brazilia — 
Franța. R.F.G. — Mexic, Belgia 
— Spania, Franța — Belgia). Iar 
barajul 11-metrilor a fost folo
sit în trei dintre sferturile de fi
nală. „Recordurile-, deci, nu stau 
niciodată pe loc, ele evoluează...

A căzut așadar, cortina marii 
scene a lui El Mundial ’86 care 
a ofer.t un spectacol fascinant, 
emoționant urmărit de mai mult 
de două milioane de spectactori, 
plini de dragoste pătimașă pen
tru fotbar

★
In finala de ieri, ARGENTINA — 

R.F. GERMANIA 3—2 (1—0). ViC- 
torla șl, deci, titlul mondial 
cîștlgat de Argentina, care 
vins prin golurile marcate 
Brown (mln. 22), Valdano (mln. 
37) șl Burruchaga (mln. 85). Pen
tru R.F. Germania au marcat : 
Rummenlgge (mln. 74) șl VSller 
(mln. 83).

Echipa ARGENTINEI a devenit 
astfe< din nou campioană a lu
mii. A mai cîștlgat în 1978, la 
Buenos Aires, ctad a ’ 
finală, de Olanda, cu 
prelungiri).

Antrenorul 
este Carlos

formațlei 
Bilardo.

a fost 
a în

de :

dispus, în
3—1 (după
campioane

★
El a contat pe aportul urmă

torilor jucători: Nery Pumpido 
(28 ani, 21 seleoții, legitimat la 
River Plate). Jose Cuccluffo (23 
ani. 6 sel., Velez Sarsfield), Os
car Rugger! (28 ani, 25 sel., Ri
ver Plate), Jose Brown (20 ani, 
22 sel., Mltlionarios — Columbia), 
Julio Olarttcoechea (27 ani, 11 
sel., Boca Juniors), Ricardo 
Giusti (29 ani. 32 sel., Indepen- 
dlente), Sergio Batista (23 ani, 11 
sel. Argentines Juniors), Hector 
Enrique (24 ani, 3 sei., River 
Plate) Jorge Burruchaga (23 anl, 
3» sel., Nants — Franța). Diego 
Maradona (24 anl, S3 sel., Na
poli — Italia), Jorge Valdano (30

★
anl. 20 sel., Real Madrid — 
nia . Luis Islas (20 ani, 6 
Estudiantes), Oscar Garre 
ani, 35 sel., Ferrocarril Oeste) 
Pedro Pasculi (26 anl,

Spa- 
sel., 

(29
Pedro Pasculi (26 ani, 15 sel’.. 
Lecce — Italia), Ricardo Bochtal 
(32 ani, 27 sel.. Independiente), 
Carlos Tapia (23 ani, 3 sel., Bo
ca Juniors).

FRANȚA - BELGIA 4-2 (2-1, 2-2)
meci dintre echipele 
Belgiei, al 7-lea tn 

Campionatului Mondial

Mid lNlfRNATIGNAL
DE ftllOBY LA SKLAEA
ZILELE trecute s-a disputat 

la Suceava un meci internațional 
de rugby între divizionara A din 
localitate, C.S.M., și campioana 
Poloniei, A.S.Z. Varșovia» După 
un joc frumos, cu multe valențe 
de ordin spectacular, gazdele au 
obținut victoria cu 26—16 (10—16). 
Punctele au fost înscrise de Va- 
siliu (2), Dumitra?, Conachi, Ili- 
șescu, Ungureanu — toți eseuri, 
Livadaru — o transformare pen
tru- C.S.M., respectiv Jelen (2), 
Jadoch — eseuri, ultimul reu
șind și două transformări. A ar
bitrat Gh. Huștiu, din București. 
(1. Mîndrescu, coresp.).

ECHIPA AUSTRIEI | 
PENTRU MECIUL -| 

DE „CUPA DAVIS“ I 
Federația austriacă de tenis I 

a comunicat că întilnirea semi- I 
finală de tenis din zona euro
peană A a „Cupei Davis" din- I 
tre reprezentativele Austriei și I 
României va avea loc în loca
litatea Bad Kleinkirchheim, I 
intre 18 si 20 iulie. Iată com- I 
ponența reprezentativei Austri- I 
ei: Thomas Muster, Horst
Skoff, Alexander Antonisch si I 
Oliver Ploner. Căpitan neju- | 
câtor: dr. Michael Wrann.

A1 65-len 
Franței șl 
cadrul ____.____ ___ __________
(doar unul ciștigat de belgieni!), 
s-a desfășurat pe Estadlo Cuauh
temoc din Puebla, miza jocului 
fiind locul trei la Mundialui ’66. 
In condițiile ta care Franța pre
zenta o echipă fără citeva vede
te (Bats, Platini, Stopyra, Gl- 
resse, Fernandez), iar Belgia îi 
folosea pe fotbaliștii căliți ta bă
tăliile acestui turneu final, se 
presupunea că victoria avea să 
le revină Tn plus, potrivit decla
rației antrenorului belgian Guy 
Thys, care spunea că această 
partidă opune două formații de
cepționate de rezultatele semifi
nalelor, se anticipa șt un joc a- 
nost, lipsit de interes, deși el 
avea ca miză locui trei. Din fe
ricire, Thys s-a înșelat șl meciul 
Franța — Belgia s-a jucat ca o 
adevărată finală, cu atacuri șl 
contraatacuri în cascadă, de-o 
parte și cealaltă, cu șuturi mul
te, cu numeroase ocazii de gol. 
A fost, se poate spune chiar, 
una dintre reușitele partide din 
acest turneu final. Iar înlocui-

TURNEUL DE
Wimbledon. Câștigătorul de a- 

nul trecut al acestui mare tur
neu tenisistic, tânărul jucător 
vest-german Boris Becker a ob
ținut o victorie facilă în fața 
tenismanulu. american Tom Guă- 
likson (al 62-lea jucător mon
dial) în partida întreruptă în tu
rul doi. de care a dispus în trei 
seturi: 6—4. 6—3, 6—2, la capătul 
unui meci despre care observa
torii afirma că a avut menirea 
să-l „pună în mină" pe Becker. 
De altfel chiar în turul următor 

Becker s-a întîlnit cu australianul 
Paul McNamee pe care l-a în
trecu* cu 6—4. 6—4, 4—6, 6—4.
Intr-un alt joc. indianul Ramesb 
Krishnan (al 41-lea jucător mon
dial) a înregistrat o surpriză, 
scoțîndu-i din concurs pe sue
dezul Joakim Nystrom, cap de 
serie nr. 6 Scor: 6—7. 6—2, 7—6, 
6—4. Un alf suedez, Mats Wilan- 
der, cap de serie nr. 2, s-a 
calificat în optimi de finală dis- 
punînd de australianul Kratzmann 
cu 6—4, 6—4, 2—6, 6—1.

TENIS DE LA
Dintre numeroasele rezultate 

înregistrate vom reține citeva: 
BAHBATI — turul 3: Mayotte — 
Smid 6—4, 6—2. 2—8, 6—2,
Anger — Sadrl 6—7, 7—6, 7—6,
6—4. Zivojlnovicl — Flach 4—6, 
6—4. 7—5. 6—S. Lendl — Mansdorf
6— 2, 6—4, 6—4, Jelen — Pate
7— 6 6—3, 6—4, Gilbert — Srejber
7—5, 6—7 6—3, 6—3, Cash — La- 
pldus 6—1, 6—4 6—7, 7—5, Mec ir
— Edberg 6—4. 6—4, 6—4, Pernfors
— Glammalva 2—6, 6—4, 6—3, 6—1,
Leconte — Holmes 6—4, 6—2,
7—6: FEMEI — turul 2: Phelps
— Sloane 6—4, 6—2, Fendick —

WIMBLEDON
Piatek 6—0, 6—3, M. Maleeva — 
Masicarta 6—4, 7—6, Sabatini — 
Suire 6—3, 6—3, Navratilova —
Forman 6—0, 8—4, Lindquist — 
KeU:.i 6—3, 3—6, 6—1, Balestrat 
— Reynolds 6—2, 6—3, Minter — 
Mundel 6—4. 6—1, Bunge — Sav- 
cenko 6—7. 6—0, 7—5, Kohde- 
Kilsh — Moulton 6—2, 6—2; turul 
3: Evert-Uoyd — Horvath 6—4, 
6—1, Jordan — Gurney 6—4, 6—1, 
M. Maleeva — Smylie 7—6, 6—1, 
Reggi — Kohde-Kilsch 6—4, 6—1, 
McNeil — Burgin 6—3. 6—2, Du- 
rie — Herreman 6—3, 7—5, Mand- 
likova — Budarova 6—2. 6—0. ,

torii „vedetelor", Genghini, Fer- 
reri șl alții, nu numai că au co
respuns integral, dar au ridicat 
și anumite semne de întrebare 
despre neutilizarea lor și în alte 
partide anterioarei...

întâlnirea, altfel foarte crlncenă 
și de o bună calitate, un frumos 
spectacol, mai ales că s-a jucat 
deschis, s-a terminat la egalitate 
(2—2) ceea ce a necesitat un 
„supliment" de 30 minute. Abia 
ta acest Interval de tlmip, în pre
lungiri. s-au detașat francezii. De 
remarcat că Belgia este singura 
dintre participante care, din faza 
optimilor, a fost nevoită să sus
țină prelungiri ta trei meciuri, 
fiind formația cu cele mal multe 
minute de Joo efectuate. In loc 
de 630 de minute, cite ar fi jucat 
o echipă ta situația ei, Belgia 
s-a aflat în teren, în meci, timp 
de 720 minute I

Punctele au fost 
Ferreri (mta. 2.7), 
43), Genghini (mim. 
ros (mln. Ill, din penalty), res
pectiv Ceulemans (min. 11) șl 
Claessen (mln. 73).

Arbitrul englez George Courtney 
a condus formațiile: FRANȚA : 
Rust — Bibard, Le Roux (mta. 
56 Bossis), Battiston, Amoros — 
Țigana (mta. 84 Tusseau), Fer- 
reri, Vercruysse, Genghini — Pa
pin, Bellone: BELGIA: pfaff — 
Gerets, Demol, Renquin (mta. 46 
Van der dst), Grun — Sclfo 
(mta. 46 L. Van der Elst), Ver- 
voort, Mommens, Ceulemans — 
Veyt, Claessen.

Franța cucerește astfel un îoo 
pe podium, așa cum s-a situat 
șl în 1958, în Suedia.

înscrise de : 
Papin (train. 
104) șl Amo-

CIUDAD MEXICO, 2’J
(Agerpres). Declarații dupd 
meciul Franța — Belgia, dispu
tat simbătă la Puebla, HENRI 
MICHEL (antrenorul Franței): 
„Am dorit să ciștigăm acest 
meci pentru locul 3, am jucat 
un fotbal bun, plăcut, și cred 
ci succesul este meritat. Am 
introdus ta formație jucătorii 
care n-au jucat plnă in pre
zent sau care au evoluat pu
țin. Este prematur să vorbim 
despre echipa Campionatului 
European. Unii dintre băieți 
vor să se retragă din repre
zentativă. In sfirșit, cred că 
ne-am tăcut datoria aici, tn 
Mexic cu trei partide foarte 
bune tn compania U.R.S.S., 
Italiei și Braziliei. N-am ra
tat dectt tn fața R. F. Germa
nia. In ansamblu, după păre
rea mea, a fost o competiție 
de un foarte bun nivel teh
nic-; GUY THYS (antrenorul 
Belgiei): „Să joci prelungiri 
la un astfel de meci, mi se 
pare puțin cam exagerat. Am 
fi putut foarte bine si ne o- 
prim după timpul regulamen
tar de joc, să consemnăm ega
litatea șl sd clasăm cele două 
echipe pe l: cui 3, ex-aequo! 
Oricum, sint satisfăcut de a- 
cest loc 4, cu atit mai mult, 
cu cit astăzi am jucat pentru 
a treia oară prelungiri. Mi-am 
prelungit contractul cu 2 ani, 
ceea ce înseamnă că voi con
duce reprezentativa Belgiei 
timp de 13 ani“.

TRAGEREA LA SORTI A GRUPELOR PRELIMINARE
ALE TURNEULUI OLIMPIC DE FOTBAL

«jlP

A CTUALITA TEA ÎN A TLETISM
• România in grupa I, europeană

NOI RECORDURI
LA ÎNOT

Intensele pregătiri care se fac 
în vederea C.M. de natațle de 
la Madrid aduc cu regularitate 
rezultate de mare valoare. Ast
fel. la Hanovra, în cadrul cam
pionatelor R.F. Germania, 
Michael Gross a realizat un 
nou record mondial la 200 m 
fluture cu 1:56,24 (v.r de 1:56,65 
îi aparținea de la C.E. ’85 de la 
Sofia). în același concurs, 
Rainer Henkel, cu 15:04,38. a înre
gistrat cel mai bun rezultat 
mondial al anului la 1 500 m. 
Anterior el obținuse și 3:48.30 
pe 400 m liber !

La Orlando, în cadrul con
cursului de selecție a înotăto
rilor americani, Betsy Mitchell 
(20 ani) a doborît recordul mon
dial feminin la 200 m spate — 
2:08,60 (v.r. din 1982 era de 
2:09,91 — Cornelia Sirch, R.D.G.). 
La 200 m mixt : Pablo Morales 
a înotat 2:02,23 — record al 
S.U.A.

Villmanstrand (Finlanda). Re
cordmanul mondial al cursei de 
400 mg, dublul campion olimpic 
Edwin Moses, care n-a mai 
participat multă vreme la un 
concurs de atletism, și-a făcut 
o reintrare promițătoare: 48,49 s. 
Aceasta este cea de a 95-a vic
torie consecutivă a campionului 
mondial! Alte rezultate din oon- 
curs: 3 000 m: Steve Ovett (M. 
Brit.) 7:51,43, Steve Scott (S.U.A.) 
7:52,42, Tom Eklbom (Fin.) 
7:53,50 ; 110 mg : Mark McCoy 
(Canada) 13,39, Arto Bryggare 
(Fin.). 13,76 ; 1500 m : Frank
O’Meara (Irl.) 3:38,93 ; înălțime : 
Jimmy Howard (S.U.A.) 2,30 m ; 
ciocan : Juha Tiainen (Fin.)
78,46 m ; disc : Knut Hjeltnes 
(Norv.) 65,40 m.

Gateshead (Anglia) : Meciul 
masculin de alergări dintre 
echipele Angliei șl S.U.A. a re
venit americanilor cu scorul de 
122—HI. Cel mal bun rezultat 
al reuniunii l-a înregistrat Steve 
Cram cu 3:51,43 pe o milă.

Hengeîe (Olanda). Citeva re
zultate din concursul desfășurat 
in localitate : femei : 1 500 m :
Brigitte Kraus (R.F.G.) 4:04,65 :
5 000 m : Ingrid Kristiansen 
(Norv.) 14:58,70; lungime: Caro! 
Lewis (S.U.A) 6,51 m : bărbați : 
1 500 m : Sebastian Coe (M. 
Brit.) 3:34,32 ; 3 000 m : Doug
Padilla (S.U.A.) 7:46,87 ; 3 000 m
obsi : Julius Korir (Kenya) 
8:15.41.

Jena (R.D. Germană). în ca

drul campionatelor naționale au 
fost înregistrate uneJe rezultate 
remarcabile : femei : 100 m :
Sllke Gladisch 10,96 ; 400 m :
Petra Mtiller 50,67 ; 800 m : Slg- 
run Wodras 1:57,05 ; 3 000 m :
Ines Bibernell 8:49,80 ; 100 mg : 
Cornelia Oschkenat 12,56. Heike 
Theele 12,63 ; 400 mg : Sabine
Busch 53,85, Cornelia Feuerbach 
54,75 ; lungime : Heike Drechsler 
7,29 m, Helga Radtke 7,05 m ; 
disc : Martina Hellman 71,07 m.

ciudad DE MEXICO. Co
mitetul de organizare a J.O. 
din 1988, reunit In capitala 
Mexicului, a executat tragerea 
la sorți a grupelor preliminare 
ale competiției fotbalistice. Stat 
înscrise echipe reprezentative a 
116 țări (record al competiției 
olimpice).

tn zona europeană (27 țări 
înscrise) au fost stabilite cinci 
grupe : grupa I : — R.F. Germa
nia, Polonia, ROMÂNIA, Da
nemarca șl Invlngătoarea din 
meciul Grecia — Cipru ; grupa

a H-a ; Italia, R.D. Germană, 
Portugalia, Oianda, Islanda ; 
grupa a IlI-a : Franța, Ungaria. 
Șpania, Suedia, Irlanda ; grupa 
a IV-a : Norvegia, U.R.S.S.. 
Bulgaria, Turcia și Invlngătoarea 
din meciul Elveția — Liechten
stein ; grupa a V-a : Iugoslavia. 
Cehoslovacia, Austria, Belgia. 
Finlanda. Va juca fiecare cu 
flecare, în perioada dintre 31 
august 1986 șl 30 aprilie 1988. 
Pentru turneul final se va ca
lifica prima clasată din fiecare 
grupă !

• TELEX • TELEX •
BASCHET • In turneul mas

culin de la Bratislava, Ceho
slovacia a învins cu scorul de 
101—98 (47—47) selecționata se
cundă a Iugoslaviei. • Turneul 
de Ia Verona (bărbați) : Italia — 
Australia 79—76 (40—47), Argen
tina — Canada 88—86 (29—38.
80—80), Canada — Italia 84—70 
(47—34), Australia — Argentina 
79—64 (37—34).

FOTBAL • Intr-un meci dis
putat la Sofia, echipa locală Vi- 
toșr ■> terminat la egalitate, 0—0, 
cu formația Rottweiss Erfurt 
(R.D. Germană).

HANDBAL • La Varna, re
prezentativa Norvegiei a întrecut 
cu scorul de 27—24 (15—13) for
mația R.D. Germane (!), iar se
lecționata R.F. Germania a dis
pus cu 20—18 (9—9) de echipa 
Bulgariei. • La Tokio, meci a-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
mical feminin : Japonia — Start 
Bratislava 27—29 (16—12).

- GIMNASTICA • Concursul de 
gimnastică ritmică de la Volgo
grad a fost ciștigat de sportiva 
sovietică Tatiana Drucinina, care 
a totalizat 39,50 p. Pe locurile ur
mătoare s-au situat coechipie
ra sa Larisa Medvedeva șl con
curenta bulgară Velicika Kostadl- 
nova — ambele cu cîte 38,60 p.

HOCHEI PE IARBA • tn tur
neul masculin de la Ipoh (Mala- 
yezia), selecționata secundă a 
țârii gazdă a furnizat o surpri
ză, reușind să termine la egali
tate. 3—3 (1—1), cu echipa Pa
kistanului, deținătoarea titlului o- 
Umpic. • La Lyon, „Cupa Alpl- 
lor" (femei) : Franța — Cehoslo
vacia 4—0, Italia — Austria 4—0.

POLO • tn orașul bulgar Klrd- 
jall. echipa României a întrecut

cu scorul de 9—4 formația Po
loniei. Alte rezultate : Bulgaria 
B — Bulgaria A 6—3 ; Ungaria — 
Spania 20—10.

RUGBY • In continuarea tur
neului pe care-1 întreprinde tn 
Australia, echipa Argentinei a 
evoluat la Adelaide în compania 
unei selecționate locale. Rugbyștll 
argentinieni au obținut victoria cu 
scorul de 38—19 (16—9), la capătul 
unul joc spectaculos în care au 
realiza, nu mal puțin de șapte 
eseuri • Meci test la Christ
church : Noua Zeelandă — Fran
ța 18—9 (12—6). Circa 25 000 spec
tatori. Arbitru Howard (Anglia). 
Au marcat : Cooper — încercare, 
transformare, un drop și o lovi
tură de pedeapsă, Botica — două 
dropuri: respectiv Lescarboura 
— trei dropuri.
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