
Sub președinția tovarășului
Preletari din luate țările, uniți-vă I

NICOLAE CEAUȘESCU
i

ȘLDINJA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

I
i

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCARE FIZICA Șl SPORT

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
generai al Partidului Comu
nist Român, vineri 11 iulie a 
avut toc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
F.C.R.

In cadrul ședinței. Comitetul 
Politie Executiv a examinat 
RAPORTUL CU PRIVIRE LA 
ÎMBUNĂTĂȚIREA NORME
LOR ȘI NORMATIVELOR 
De STOC ȘI DE LICHIDARE 
A STOCURILOR SUPRANOR- 
MATIVE IN ANUL 1986.

Pornind de Ia faptul că in 
diferite sectoare ale econo
miei se constată imobilizări 
nejustificate de mijloace ma
teriale șl financiare, Comite
tul Politic Executiv a aprobat 
măsurile cuprinse în Raport 
privind dimensionarea judi
cioasă a normelor și normati
velor de stoc la materiile pri
me și materiale, producția ne
terminată și produse fi
nite și limitarea lor la stric
tul necesar, pentru întărirea, 
pa această bază, a autogestiu- 
nii și autofinanțării, a gospo
dăririi cu înaltă eficiență și 
răspundere a tuturor resurse
lor materiale și bănești ale 
țării.

Comitetul Politic Executiv 
a cerut Comitetului de Stat al 
Planificării, Ministerului A- 
provizionării Tehnico-Materia- 
le și Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe. Ministerului 
Finanțelor și băncilor finan
țatoare să acționeze cu fermi
tate, împreună cu ministe
rele și centralele industriale, 
pentru buna aprovizionare 
tebnico-materială a unități
lor economice, pe baza noilor 
normative și norme aprobate, 
pentru livrarea ritmică, cores
punzător contractelor Ia ex
port și la intern, a produselor 
finite, pentru realizarea în
casărilor prevăzute și asigu
rarea resurselor de autofi
nanțare.

S-a hotărit, totodată, ca gu
vernul să analizeze lunar si
tuația 
materiale și 
din economie, 
măsurile pentru 
respectarea strictă 
melor de consum și 
stabilite.

Comitetul Politic 
a examinat, apoi, RAPORTUL 
PRIVIND PLANUL DE FI
NANȚARE A ACTIVITĂȚII 
ECONOMICO-SOCIALE PE 
BAZA AUTOCONDUCERII ȘI 
AUTOGESTIUNII, PE LUNA 
IULIE 1986.

A fost , subliniată Impor
tanța acestui plan, elaborat 
din inițiativa și sub con
ducerea directă a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru în
făptuirea măsurilor aprobate

aprovizionării tehnico- 
a stocurilor 
luind toate 

a asigura 
a , nor- 

de stocuri

Executiv

da recenta Plenari a C.C. al 
P.C.R. privind perfecționarea 
sistemului da finanțare «1 
ereditara a activității economi
ca șl a normativelor economi
co-financiara,

AproMnd plaanl 
nanțare a activității 
co-soclale 
Comitetul 
stabilit ca. in următoarele rile. 
Consiliul de Miniștri rt e- 
laboreze și să prezinte pro
iectul planului de finanțare pe 
baza autoconducerii și auto- 
gestiunil pentru lanile au
gust șl septembrie a.c., in 
strictă corelare eu normati
vele economico-financiare,
normele de stoc și de consum 
aprobate.
' Comitetul Politie Executiv 

a cerut ministerelor, celorlal
te organe centrale și locale, 
unităților productive ca, îm
preună cu organele de plani
ficare, aprovizionare tehnico- 
materială, financiar-bancare 
și de prețuri, să la toate mă
surile ce se impun pentru în
cadrarea strictă tn preve
derile pianului de finanțare a 
activității economico-sociale pe 
baza autoconducerii și au- 
togestiunii. Totodată, s-a 
cerut Ministerului Finanțe
lor și unităților bancare să 
acționeze cn holărîre pen
tru utilizarea rațională și 
în conformitate cu planul 
de finanțare, cu normele și 
normativele aprobate, a tu
turor resurselor materiale,, 
de muncă și bănești, pentru 
accelerarea vitezei de rotație 
a fondurilor și instaurarea u- 
nei discipline financiare de
săvârșite, în administrarea și 
buna gospodărire a avuției 
naționale, a proprietății so
cialiste.

In cadrul ședinței, a fost 
prezentată O INFORMARE 
CU PRIVIRE LA VIZITA OFI
CIALĂ DE PRIETENIE EFEC
TUATA IN ȚARA NOAS
TRĂ, 1N PERIOADA 23—26 
IUNIE, DE TOVARĂȘUL 
ARISTIDES MARIA PEREIRA. 
SECRETAR GENERAL .AL 
PARTIDULUI AFRICAN AL 
INDEPENDENTEI DIN CAPUL 
VERDE. PREȘEDINTELE RE
PUBLICII CAPULUI VERDE.

Aprobind tn unanimitate re
zultatele convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Aristides Maria 
Pereira, Comitetul Politic Exe- 
eutlv a apreciat că vizita a 
dat expresie hotărîrii comune 
de a întări in continuare prie
tenia și colaborarea dintre 
România și Capul Verde, în in
teresul reciproe al celor două 
popoare, ai cauzei păcii șl în
țelegerii internaționale.
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Un reușit spectacol atletic la Pitești

MECIUL ECHIPELOR DE JUNIORI ALE ROMÂNIEI Șl S.U.A
• Junioarele noastre conduc după prima zi,

ca și oaspeții la băieți
PITEȘTI, 11 (prin telefon). 

De Ia bun Început se cuvine să 
subliniem ambianța cu totul 
deosebită in care se desfășoa
ră meciul de atletism dintre e- 
chipele (masculină și feminină) 
de juniori ale României și Sta
telor Unite ale Americii, în pre
mieră absolută. Acest autentic 
eveniment sportiv internațio
nal, cel mal important dintre 
cele pe care le găzduiește Pi- 
teștiul în acest sezon, se bucu
ră de o atenție deosebită din 
partea oficialităților locale, de 
o organizare perfectă (ca la 
„ceas"), de condițiile oferite de 
stadionul „1 Mai" din Trivale, 
pregătit gospodărește, de o 
mare afluență de public (cu 
mult peste 5 000 de spectatori).

precum și de o vreme admira
bilă pentru concurs.

întîlnirea se desfășoară cu 
clasamente separate, pentru bă
ieți și pentru fete. „Calculele 
hîrtiei", operație obișnuită îna
intea oricărei competiții atle
tice de acest fel, au fost con
firmate, în bună măsură, 
desfășurarea .
fel, după prima zi de 
ceri, cele două 
prezintă astfel :

Fete : România — S.U.A. 53— 
31 p ;

Băieți : S.U.A. 
57—50 p.

In programul primei zile de 
concurs au figurat mai multe 
„puncte tari", urmărite 
mult interes de spectatori

deopotrivă de specialiști, căci 
trebuie să precizăm că această 
intilnire constituie ultima „re
petiție generală*  (cu public), 
pentru multi dintre concurentl, 
cu câteva zile Înaintea primei 
ediții a Campionatelor Mon
diale pentru juniori de la A- 
tena.

O cursă remarcabilă au rea
lizat reprezentantele noastre 
la 1500 m, probă pe care au 
dominat-o pe deplin, prin
forturile Cristinei Misaroș, care 
a condus „ostilitățile" o bună 
parte a distanței, si apoi prin 
Luminița Zaițuc. La 400 m, am 
înregistrat cu plăcere victoria, 
mai puțin scontată, a Tudoriței 
Chidu, remarcabilă, mai ales, 
pe ultima linie dreaptă. Pînă 
atunci se aflase la conducere

e-
de

competiției. Ast- 
între- 

clasamente se

România

HANDBALUL, ÎNAINTEA
UNUI BOGAT SEZON

INTERNATIONAL«I
Principalele competiții la care participe 

sportivii români în 1986/87 £ Fetele (grupa A} 
și băieții (grupa B) — la Campionatele Mon
diale £ România va găzdui, în anul viitor, 

Campionatul Mondial Universitar (m)

I
------------- ,-------------------- ș
(Continuare tn pag a l-a) "

Sezonul competițional in
ternațional de handbal 1986/87 
se anunță foarte bogat, motiv 
pentru care sportivii noștri 
fruntași, componenti ai 
turilor reprezentative. își 
tinuă pregătirile.

Handbalistele, aflate în 
găti re la mare, vor avea 
susținut dificilul examen 
grupei A a Campionatului 
Mondial, .programat în luna 
decembrie (3—15) In Olanda. 
Ele fac parte din seria D. a- 
lături de reprezentativele R. F. 
Germania. Coreei de Sud șl o 
altă echipă din Asia. Celelal
te formații sînt repartizate 
astfel : seria A — Iugoslavia

lo- 
con-

pre- 
de 
ai

Vaslle Stingă, compo 
nent da bază al e- 
chipei reprezentati
ve, tntr-o atitudine 
caracteristici. (Fazi 
din partida Steaua 
— I.K. Redbergslids 
Goteborg din Cupa 
Campionilor Euro
peni disputată 
București)

Foto : lorgu 
BĂNICĂ

(Continuare în pag. a 1-a)

Paul SLĂVESCU.

campioa-
— R. D.

Olanda, 
seria

T)upă întrecerile Campionatelor Balcanice de judo

AFIRMARE, LOTUL OE SENIORI TREBUIE REMANIAT
sfîrșitul sâptămînii tre

ia Pazargic (Bulgaria) au 
loc Campionatele Bal ca
de judo (la juniori, se- 

și fete). încheiate cu 
victorii finale românești

La 
cute, 
avut 
nice 
niori 
șase 
(patru la juniori și două la 
seniori). La revenirea dele
gației noastre în țară, am so
licitat amănunte de la doi din
tre tehnicienii care i-au în- 
soțit pe reprezentanții țării 
noastre la aceste întreceri. 
Nicolae Marinescu (juniori) și 
Constantin Niculae (seniori).

Referindu-se la comporta
rea juniorilor. N. Marinescu a 
apreciat ca foarte bună pres
tația sportivilor Călin Gaje 
(superușoară). Stanică Ol
teana (ușoară). Florin Las- 
cău (semimijlocie). sportivi 
care au înfruntat adversari 
valoroși, în fața cărora au 
avut evoluții constant bune. 
Deși a devenit campion balca
nic. Adrian Clinei (semigrea) 
• luptat sub valoarea arătată 
la Campionatele Mondiale 
(tineret) din Italia, unde a 
obținut medalia de bronz. 
El a dovedit că dispune de 
mari posibilități, dar a ma
nifestat o supărătoare incon
stantă în diferitele oartide

susținute. Dan Mureșan (se- 
miușoară) a luptat la va
loarea sa, dar a fost evidentă 
lipsa lui de experiență în în
trecerile internaționale. Ne
corespunzător s-au prezentat 
Petre Opriș (grea) și, în spe
cial. Nicolae Iosif (mijlocie), 
la care se constată o evidentă 
diferență Intre comportarea 
in meciurile interne față 
de cele internaționale. Pregă
tirea generală a lotului de ju
niori a fost bună, ea realizîn- 
du-se în cea mal mare măsură 
in compania seniorilor. Nu 
este mai puțin adevărat că 
majoritatea acestor talentat) 
juniori fac parte din lotul o- 
limplc și chiar in tntîlnirile 
internaționale din acest an 
unii dintre ei vor face parte 
din echipa națională.

Cu o echipă din care au lip
sit din diferite 
ficate). trei 
Dani, I. Șerban 
reprezentanții 
la seniori au avut o compor
tare generală sub așteptări. 
Numai trei sportivi (din opt) 
au evoluat bine. Justificîn- 
du-șl selecția In reprezenta
tiva națională. Aceștia sînt 
Petre Ani țoale (mijlocie)

Valentin Bazon (open) — a- 
mîndoi au cucerit titlurile 
balcanice — Și Arcadie Ma- 
rlași (grea), frustrat de victo
rie în partida cu bulgarul Za- 
prianov.

U.R.S.S., Polonia și 
na Africii ; seria B 
Germană. Ungaria, 
campioana Americii ;
C — R. P. Chineză. Cehoslova
cia, Norvegia și încă o echipă 
din Asia. Handbalistele noastre 
au ca obiectiv clasarea în pri
mele trei locuri, ceea ce le-ar 
conferi dreptul participării la 
Jocurile Olimpice din 1988, a- 
iături de echipele Iugoslaviei, 
R. P. Chineze șl Coreei de 
Sud, care au obținut acest 
drept încă de la Jocurile O- 
limpice de la Los Angeles. E- 
tape importante în vederea 
participării la Campionatele

Mondiale le constituie turneul 
internațional din Ungaria do
tat cu „Cupa Elegant" (21—26 
octombrie 1986). precum si 
tradiționalul turneu interna
țional al României, „Trofeul 
Carpați", 
di tie, care se va desfășura la 
Constanța, 
iembrie. 
ciparea 
slavlel, 
împreună 
românești.

.Cupa Elegant"
1986) 

turneu 
României, 

ajuns la a 25-a e-

intre 11 si 16 no- 
Șl-au anunțai narti- 
selecționatele Iugo- 
Ungariei, Bulgariei, 

cu două echipe

Mihail VESA

(Continuare tn pap 2—3)

ii

motive (justi- 
ti hilari (Gh
și M. Cioc), 

tării noastre

(Continuare in pag 2—3)

Mihai TRANCA

0 CORESPONDENȚĂ 01N MOSCOVA C9 101 RELATĂRI 
OL LA JOCURILE SPORTIVE INTERNATIONALE 

(în pag. a 4-a)



MfCIOfii DI CALHAIf

NUMEROASE MANIFESTĂRI SPORTIVE
IN TURNEUL FINAl 

DINAMOVIADFIAl ll

IN ARENA MARII COMPETIȚII NAȚIONALE Dl OINĂ

„CUPA ZARANDULUI“-0 FRUMOASA REUȘITA 91 
pe

A ACTIVITĂȚII DE MASĂ
îndrăgită încă din școală, o- 

rlentarea turistică din România 
iși cîștlgă mereu adepți care-i 
păstrează o dragoste statornică 
pînă în anii senectuții. Acești 
Iubitori a; „Sportului pădurii". 
„Sportului cu harta și busola", 
cur. 1 se mai spune orientării 
turistice, au trăit, iată, timp de 
3 zile, bucuria de a participa la 
a 40-a ediție a „Cupei Zarandu- 
lul", competiție jubiliară care 
s-a desfășurat — sub genericul 
Daeiadei — în zona Cetății Soi- 
moș din munții Zărandulul. Cu 
patru decenii în urmă, sportivii 
din Arad au organizat aici un 
concurs care avea să fie Înscris 
pe prima pagină a Istoriei aces
tui frumos sport tn aer liber - 
orientare turistică — la care as- 
tăii Iau parte, tn orice anotimp, 
mii și mii de competitori de 
to a e viratele din întreaga țară.

La Băile Lipova, unde s-a a- 
flat „cartierul general" al aces
tei competiții, am tnttlnit mulțl 
dintre foștii campioni naționali, 
vechi sportivi și organizatori 
care, prin munca șl dragostea 
lor pentru acest sport, au contri
buit la extinderea sl dezvoltarea 
lui în toată țara. Printre cel 
prezerțl, Neculai Ignat, Alexan 
dru Dan, Zoltan Szekely, Carol 
Zelenka, C-tin Lupu șl Virgillus 
Pctijan. Am avut totodată bucu
ria de a sărbători și felicita pe 
acela care a organizat primul 
concurs' de orientare turistică din 
tara' noastră <26 octombrie 1947).

Coioman Davidhăzl. Timp de a- 
proapc 40 de ani, el nu s-a 
despărțit de acest sport. In cali
tate de pr< ședințe al comisiei de 
concuis, ajutat de un corp de 
tehnicieni harnici și 
(Ștefan Foldi, Daniel 
Cornel David, ș.a.) șl 
nul organelor județene 
Inimosul orientarlst a 
ofere celoi 350 de partlcipanți 3 
zile de Întreceri sportive într-o 
atmosferă de adevărată sărbă
toare.

Rezultate tehnice („Cupa Za- 
randulul") : feminin — 9 ani, 
Enikd Fey (Voința Cluj-Napoca); 
11 ani, Zsuzsana Fey (Voința 
Cluj-Napoca) ; 13 ani, Ellsabeta 
Lazăr (Strungul Arad) ; 15 ani, 
Iullana Clobanu (Metalul Roșu 
Cluj-Napoca) ; 17 ani, Valentina 
Vele (Strungul Arad) : 19 ani, 
Eva Gera (Strungul Arad) ; mas
culin — 9 ani. Valentin Brădea- 
nu (Voința Rm. Vllcea) ; 11 ani, 
Aron Laszlo (Metalul Roșu Cluj- 
Napoca) ; 13 ani, Radu Balog
(Strungul Arad) ; 15 ani, Gheor
ghe Mirică (Rulmentul Brașov); 
17 ani. Tiberiu Fălcău (Voința 
Hunedoara) ; 19 ani, Emil Heâko 
(Pietrosul Bala Mare) ; 21 ani,
Glogor .Pavel ( “ '
poca) ; 35 ani, 
nu (Politehnica 
ani, Dezlderlu 
Cluj) ; 50 ani
(Clujana Cluj).

Dintre clștigătorll celorlalte 
concursuri desfășurate In aceeași

entuziaști 
Barkas, 

cu spriji- 
și locale, 
reușit să

(Voința Cluj-Na- 
Lucian Gălățea- 
București) ; 43
Nagy (Clujana 

Zoltan Szekely

CONCURSURI ALE SPORTIVILOR MILITARI
Recent s-a Încheiat șl ultima 

etapă finală, pe Ministerul Apă
rării Naționale, a concursurilor 
sportive sl apllcativ-militare de 
vară, cea rezervată unităților de 
instrucție. Reunind la start loturi 
care au reprezentat toate genuri
le de armă. Întrecerea s-a trans
format. datorită nivelului ridicat 
de pregătire a sportivilor, dărui
rii cu care el s-au angajat In 
lupta pentru un loc pe podium. 
Intr-o frumoasă sărbătoare a 
sportului militar.

T.a atletism o Impresie remar
cabilă a făcut fruntașul Lr. Ke- 
mus Răcășan, autorul unui nou 
record la 800 m plat (1:56.4), În
vingător șl la 1500 m plat. Men- 
țlonind sl performanța locotenen
tului Gabriel Mărolu. de trei ori 
medaliat (la 200 șl 400 m plat, 
Ia ștafeta 4X400 m plat), n a- 
mintim. printre eîștigători. pe 
soldațil Iile Horean (100 m plat), 
.Ștefan Gul (lungime). Dorin Ba- . 
naga (înălțime), Vastle Ciulei (a- 
runcarea greutății), pe subloco
tenentul Tudorel Plrvu (arunca
rea grenadei!.

In concursul de gimnastică te 
aparate, cele mal mari note le-a 
obtinut un transmislonlst : loco
tenentul Adrian Moloela ; l-au 
urmat maistrul militar Eugen 
Rusu sl sergentul-major Gabriel 
Alexe. <

O luptă aspră, bărbăteasca si 
Indîriltă s-a dat la probele anll- 
catlv-mllitare ;. probele cele mal 
complexe, eele mal solicitante si

cele mal bine punctate. Probe tn 
care cele mal bune s-au dovedit 
loturile Argeșul șl Dîmbovița ca
re. pregătite cu pasiune șl com
petență de loeotenent-coionelul 
Mihai Neagu șl maiorul Gheor- 
ghe Păpărolu. s-au Impus la due
lul de foc sl trlatlonul militar 
de vară. Proba de pluton a fost 
ctstlgată de subunitatea pregăti
tă de maiorul Dinei Tureu 
(Prahova) iar eea de patrulă a 
revenit genlstilor (lotul Oltul) — 
antrenor : căpitanul Eugen Putl- 
nie*.

O luptă țn toată puterea cu- 
vtntului s-a dat. Insă, la judo, 
unde. In eele din urm» a ctștl- 
gat echipa lotului Carpați, an
trenată de maiorul Ion Șutea, 
Iar cel mal valoroși judoka au 
fost în ordinea categoriilor, sol- 
datll Marian Crăciun, Mugurel 
Baclu. Ionel Bart, Aurel Doro- 
băt. Cristian Nedelcn 
tortile prin lpponl). 
Mugurel Gheorgbe 
Paul

Da 
tulul 
3Y50 ._ JHl„_. , 
Individuale orln soldatul Martin 
Munteanu (W m echipat! sl sol
datul t.r. Constantin Mtnulesen 
noo m bras). în celelalte probe 
— 100 ‘ ‘ 
primii 
norta 
Gabor

(toate vlc- 
eaporalul 

•t soldatul
Călin.
fnot s-a detașat _ 
Jiul, câștigătoare la ștafeta 
m echipat 0 două titluri

ecMpa h>-

m spate șl 10# m liber — 
au sosit caporalul tr. Ho- 
Botezatn șl fruntașul t.r. 
Dldlg.

Maior Mihai FLOCA

„CUPA HDFRAȚIEI"
IÂ M0I0CR0S

etapa a 2-a (ultima) a »<?u- 
pv. ledcrațlel" la motocros se va 
desfășura mîlne pe traseul de la 
Brașov, in organizarea clubului 
sportiv Steagul Roșu din locali
tate. In program figurează curse 
pentru seniori, tineret și juniori. 
Primul start, la ora 9.30.

FILME SPORTIVE
LA „FESTIVALUL

CONTEMPORANI A”
Pentru prima dată, la „Fes

tivalul cinematografic Con- 
temporanla", — ajuns la cea 
de a 11-a ediție — tn orga
nizarea Comitetului culturii 
și educației socialiste al mu
nicipiului Tîrgovlște, Consi
liului județean al sindicate
lor și întreprinderii cinema
tografice a județului Dîmbo
vița — au fost prezentate și 
două scurt-metraje cu su
biect sportiv. Este vorba des
pre „Serile Daeiadei" și „Par- 
ticlpare-dezvoltare-pace", am
bele realizări ale regizorului 
pasionat de sport — Eugen 
Popițil. Filmul „Participare- 
Dezvoitare-Pace", realizat tn 
cinstea celei de-a 65-a ani
versări a partlulul, a fost a- 
preciat tn mod deosebit.

perioadă („Cupa Voința" 
„Cupa Strungul") menționăm . 
Andreea Misovits șl Livlu Tînțar 
(Chemin Bala Mare), Daniel 
Stroescu șl Irma Pașca (Voința 
Sinaia), Lucian Anghel (Chimia 
Craiova), Iosif Bartos (Voința Q- 
radea), Agnăs Simlon (Metalul 
Roșu Cluj-Napoca), Adina Cer- 
nescu (Casa Pionierilor șl șoimi
lor patriei Timișoara), Tudor 
Vuin (Strungul Arad), Cupcea 
Gheorghe (Școala Bala Sprle) șl 
VirglUus Petljan (Voința Timi
șoara)
Marian CRĂCIUNESCU coresp.

ÎNTRECERI de mini
VOLEI In județul buzău

Din județul Buzău, secretarul 
CJEFS Mircea Chisling, ne-a 
transmis amănunte de la două 
interesante competiții sportive de 
■nașă organizate zilele trecute In 
cadrul Daeiadei. Este vorba des
pre :
• „CUPA BUZĂULUI", orga- 

zlnată de către CSȘ șl CMEFS. 
din municipiul Buzău timp de 
trei zile. A fost o Întrecere de 
minivolei. ajunsă la cea de a 
treia ediție (rezervată sportivilor 
născutl după 1973) la care au 
luat startul 11 echipe de băieți 
sl 10 de tete din : Bacău, Bucu
rești, Constanța, Craiova, Foc
sani. Piatra Neamț, Ploiești, Rm. 
Vllcea, Rm. Sărat și Buzău. La 
băieți, trofeul a revenit echipei 
CSȘ Constanța (antrenor Radu 
Miclea). pe locurile următoare 
ale clasamentului situindu-se CSȘ 
de volei N. Titulescu Craiova șl 
CSȘ Ploiești. La fete, pe podiu
mul de premiere au urcat : 1. 
CSȘ de volei Craiova (antrenor 
Mihai Giurglțean), 2. CSȘ Buzău 
3. CSȘ Constanta. Premiile in
dividuale oferite de organizatori 
au revenit următorilor: V. Adam- 
eluc (Rapid București) sl Adeli- 
naHomeag (CSȘ Craiova) — cel 
mai completl jucători : M. Dără- 
ban șl Alina Curcă (CSȘ Craio
va) — ce! mal buni trăgători ; 
I. Plriaru (CSȘ Buzău) și Cristi
na Dumitrana (CSȘ Rm. Vllcea) 
— cel mal buni ridicători.

a „FESTIVALUL SPORTULUI 
SĂTESC", aflat la prima sa edi
ție. a fost organizat de 
tetul județean Buzău al 
pentru tinerii Intre 14 și 
ani din mediul rural. La 
Întrecerilor (# ramuri de 
s-au aliniat ceste 450 de spor
tivi dintre care câștigători au 
fost : Daniela Răgălie (Verneștl). 
C. Dutu (Rușețu). C. loneseu 
(Neholu). Mariana Ttrcolea (U1- 
menll — tenis de masă : D. Is- 
trățolu (Verneștl) Gh. Constan
tin (Rușețu), C. Neșu (Verneștl),. 
A. Vlșan (Rușețu), P. Brfhola- 
na (Rușețu) — trtntă ; F. Dinu- 
I» (Măgura) — popice ; Simona 
Anita (Beceni). R. Titeiea (Ver
iest!) — sah ; D. Ureche (Balta 
Albă), Ioana Căpățtn» (Rușețu), 
N. Necula (Verneștl). Adriana 
Gtrbaeea (Valea Rtmniculul). 
Znne sl Lenuța Mașat 
Rușețu) - " — -
Rfmnleeln 
tul 
mul 
(298 
(200 
n)

Intrată in tradiția sportului 
nostru tradițional, „Dinamovia- 
da" la oină a angrenat în acest 
an un număr sporit de ostași 
si cadre din unitățile Ministe
rului de Interne. Turneul final, 
desfășurat la sfîrșitul săptărnî- 
nii trecute pe stadionul din Tg. 
Jiu, a reunit 9 echipe, care au 
furnizat meciuri viu disputate. 
Cu un plus de siguranță atît la 
„prinderea", cît si la „bătaia" 
mingii, olniștii de la Dinamo 
țlarea Neagră, bine conduși de 
instructorul Aurică Radu, au 
ocupat primul loc cu 24 de 
puncte, fiind urmați în clasa
ment de Dinamo Bucovina 22 
p, Dinamo Jiul 20 p. Dinamo 
Bega, Dinamo Băneasa II, Di
namo Vulturii, Dinamo Colro- 
cenl. Dinamo Somes si Dinamo 
Băneasa I.

Ca și la ediția trecută, la, 
actuala competiție a dinamoviș- 
tilor a fost invitată, în afară 
de concurs, echipa A.S.A. Con
stanta (antrenor — Mircea To- 
mescu), clasată pe locul 3 în 
„Cupa României", care — con
stituind un ansamblu bine ar
monizat in toate compartimen
tele — a lăsat o frumoasă Im
presie.

FETITELE Dlh
Mai întîi au fost fetițele. 

Din tribună păreau de-o 
șchioapă. Dar după ce și-au 
aranjat saltelele pe gazonul 
stadionului, în torentul saltu
rilor ce parcă nu mal 
conteneau, păreau adevă
rate Nadii. Șl erau niș
te adevărate Nadii. în deve
nire. Cu deosebire cea mai 
mititică dintre toate, repede 
devenită favorita celor cîtorva 
mii de spectatori care, supă- 
rați pe fotbaliști, îmbrățișa
seră dintr-o dată gimnastica 
și pe micuțele artiste. Ele 
dezvăluiau cu gingășia copi
lăriei nu numai frumusețea 
acestei discipline sportive, d 
și -secretul măies
triei lor — orele, 
sutele de ore în 
care, în joacă sau 
nu, învățaseră difi
cilele elemente pe ___ ...
prezentau acum, în pauza u- 
nui meci de fotbal, cu atîta 
dexteritate, cu atîta bucurie. 
Ore în care munciseră cu 
drag, dar și cu îndîrjire. Cu 
siguranță mai mult drag și 
mal multă îndîrjire decît ară
tau 1*  antrenamente fotbaliș
tii din oralul tinerelor gim- 
naște, băieții de la AvîntuJ 
Reghin.

...Au fost, apoi, lacrimile. 
Lacrimile unei profesoare în
drăgostită de meseria sa. Su
părată în acele momente pe 
toată lumea. Pe stația de am
plificare a stadionului, că nu 
era bine pusă la punct, mo
tiv din cauza căruia melodia 
pe care evoluau fetițele „ei*  
nu se auzea prea bine ; pe 
pauza dintre reprizele meciu
lui, că era prea scurtă și fe
tițele nu-și puteau termina 
exercițiile pe care le pregă
tiseră 
(„Oare 
varășul 
ției de 
nițel în

care le

cu atîta sîrg ; pe...
nu se va supăra to- 
observator al federa- 

fotbal că am -Intrat- 
repriza a doua ?“).

DUPĂ INTRECERIEE
(Urmare din pag. 1)

Dacă Silviu Lazăr (super- 
ușoară) și Dan Rad (semimij- 
locie) au scuza unor lnfrîngeri 
în fața a doi sportivi valoroși, 
Ghercev — Bulgaria, de mal 
multe ori medaliat cu argint 
la C.E. și, respectiv. Resciak — 
Iugoslavia, locul 3 la C.E., 
ceilalți trei selecționați au 
avut comportări slabe, mult 
sub așteptări. Dorin Drîmbe 
(semiușoară) și George Ciu- 
văț (ușoară), sportivi cu sufi-

MÎINE

MIINE RING VOINJÂ ’86- ISI VA DESEM
Meciuri aprig disputate la ultimele categorii

Azi, gală de selecție a lotului de tineret

(£ 
P€ 
de

comi-
U.T.C.
3# de 

startul 
sport)

J. 
_ ___  ___ fambfi 
li atletism ? comuna 

___  - oină. în dasamen- 
general — pe comune pri- 
loe a fost ocupat de Rușețu 
puncte), urmata de Verneștl 
p) sl Valea RTmnîculul (105

A doua gală semifinală a avut 
11 partide, nici una Încheiată 
Înainte de limită sau fără luptă, 
cum s-a mal întîmplat pe par
cursul competiției. La cat. muscă, 
M. Sandu (Vulc.) b.p. M. Stan 
(Steaua), lntr-un meci cu miș
care multă și box puțin, Iar C. 
Dumitru O învinge, tot la punc
te pe M. Ștefan (ambii- Voința). 
La „pană", S. Dincă (M.U.) b.p. 
L Turcitu (St.), fiind ceva mal 
bun In ultimele două reprize. Iar 
V. Lazăr (Voința) cîștlgă la 
puncte cu M. Crețu (T. Noi) o 
partid» pe care o... pierduse 
clari; cat. ușoară, C. Rohu (St.) 
b.p. , A. . Pavel (Met.). SteUstul a 
plasat puternice croșee de dreap
ta șl directe de stingă, evitind 
abil atacurile adversarului ; M. 

Învins la 
(IMUC), 

dezorlen- 
un meci 

__ _ _ , cu ceva 
pumni. In care M. Nlculescu (T. 
Noi) b.p. E. Demșa (Constr.) șl 
unul de box primitiv. Intre A. 
Dinu (Met.) și P. Crâciunescu 
(IMGB), primul primind decizia 
la puncte. Cat. semigrea a mai 
înseninat ringul, 
tari. A Început 
priză A. Bălan (St.), dar M. Va- 
«nache (IMGB), receptiv la sfa
turile „colțului", atent, l-a tem-

Gruiescu (T. Noi) ■ 
puncte pe F. Mines 
care practici un box 
tat; la mijlocie mică, 
de... lupte presărat și 
pumni. In care M. Nici

cu două partide 
bine flecare re

CAMPI0AATE10B BAECANICE D! JUDO
cientă experiență competl- 
tională, n-au justificat pre
zenta lor In echipa reprezen
tativă și nici Îndelungata pre
gătire efectuată In cadrul lo
tului national. In acest sens, 
sugerăm federației să-și re
vizuiască poziția față de cei 
doi sportivi. Slab s-a compor
tat și Valentin Oiței, dar ti
nerețea și lipsa unei experien
țe competiționale adecvate 
îi acordă circumstanțe ate
nuante.

Vorbind despre nivelul ge
neral al competiției de la Pa-

auzargic, cei doi tehnicieni 
apreciat concursul ca destul 
de dificil, luind în considera
ție faptul 
Bulgariei și 
fost prezențl 
sportivi ai 
ve.

peratperat cu stingi de întîmpinare, 
dublate uneori de drepte și a 
învins la puncte. Lovituri deo
sebit de puternice, „contre" de 
ambele părți în întîlnirea dintre 
M. Popa (Met.) șl N. Domilolu 
(Autob.). Mai clar șl mal eficace, 
Popa cîștlgă Ia puncte. început 
echilibrat in partida „super 
greilor", adjudecată la puncte de 
G. Mihai (Met.). V. Angelescu

(Urmare din pag. 1)

Obiectivul hiajor al hand- 
baliștilor îl reprezintă Cam
pionatele Mondiale, grupa B, 
care vor avea loc în Italia, 
între 17 și 28 februarie 1987. 
Primele trei echipe în clasa
mentul final se vor califica 
pentru Jocurile Olimpice din 
1968. în urma tragerii la 
sorți, cele 16 echipe partici
pante au fost repartizate ast
fel : seria I — ROMÂNIA, 
Polonia. Finlanda. Italia ; se
ria a II-a — Franța, U.R.S.S., 
Norvegia și o echipă din Asia; 
seria a 
Elveția, _
seria a IV-a — R. F. Germa
nia, Cehoslovacia. __
Canada, în afară ^Je acest 
important obiectiv 
baliștilor noștri

IlI-a — Danemarca, 
Bulgaria, Tunisia ;

S.U.A.,

„PREMIUL GRIVIȚA"

H I P I S M
Reuniunea hipică de mllne di

mineață are ca punct de atrac
ție „Premiul Grlvlța", alergare 
de semitone? pe distanța de 2100 
metri, in care se vor 
trăpași de certă valoare, 
sînt Trudin, cîștlgătorul 
riulul de Fond, Fidelio, revelația 
acestui sezon, Melinte, învingă
torul „Premiului de Consolare" 
al Derbyulul din 1985, șl alții. A- 
proape toți concurenții păstrează 
o șansă de victorie,

Mal este de relevat din pro-

întrece 
cum 

Crite-

sezon,

gramul reuniunii de mîlne „Pre
miul Fulga", în care Crișan, a- 
creditat recent cu recordul de 
1:22,8/km, acordă avantaje ce 
merg pînă la 110 metri unor cal 
buni, cum sînt Cobadln, Delicat, 
Cămița, Curtlș, Verigarlu sau 
Soneta. Este o alergare de vi
teză, în care se va încerca 
Uzarea de noi 
programul de mîlne nu vor lipsi 
nici Samir, unul " ..........
la Derbyul din 
Briza, precum și 
de perspectivă.

Avem, deci, promisiunea unui 
spectacol hipic atractiv.

rea- 
recordurl. Din

din candidați! 
1987, Sonetist, 

caii de 2 ani

A. MOSCU

că In echipele 
Iugoslaviei au 

cel mai valoroși 
țărilor respecți - 

multi dintre ei medaliat) 
ai marilor competiții interna
ționale. în aceste condiții, e- 
voluția reprezentativei 
tre de juniori poate fi 
ciată ca foarte bună, 
noștri reprezentanți 
rind patru dintre cele 
centuri de campioni, 
clasamentul general (al 
turor edițiilor disputate pînă 
acum). România se situea
ză pe primul loc, cu 17 meda
lii de aur, 8 de argint și 8 de 
bronz ; 2. Bulgaria : 11 — 13 
— 4 ; 3. Iugoslavia : 4 — 11 — 
14. Și in cel al seniorilor țara 
noastră iși păstrează locul 1, 
cu 34 — 31 — 40. urmată de 
Iugoslavia : 33 — 35 — 32 și 
Bulgaria : 20 — 13 — 33, dar 
rezultatele din ultimul an îi 
periclitează poziția de lider. 
Deci, semna] de alarmă...

La primul lor contact cu 
judo-ul internațional, fetele 
noastre au fost surprinse de 
nivelul întrecerilor, numai 
Ioana Nicola (Metalul Buzău', 
evoluînd, oarecum, aproape de 
nivelul competiției.

noas- 
apre- 

tinerii 
cuce- 
șapte

In 
tu-

1

tir 
tr< 
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vc

Ti 
de 
pe 
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u
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l-

d< 
ci 
tr 
ni 
d( 
g<' 
gi 
ra 
sl

al hand- 
fruntașl, la 

loc de cinste se află Campio
natul Mondial Universitar, 
care va fi 
noastră între 
1987.

Pe agenda 
flă și 
a 23-a. care va avea 
Sala Sporturilor din Cra
iova, Intre 25 și 30 noiembrie 
1986, turneu la care și-au a- 
nunțat participarea puterni
cele selecționate ale Uniu
nii Sovietice, R. F. Germania, 
Poloniei, 
de două 
Turneul 
Tbilisi
Turneul

$i cel

găzduit de
31 mai si 7

I 
pregătirilor 

„Trofeul Carpați", 
loc

tara 
iunie

se a- 
ediția

In

al 
Si 
fi 
la 
ci 
ti 
(X 
di

Bulgariei. alături 
echipe românești, sau 

international de la 
(8—14 decembrie) și 

de Anul Nou, Berlin, 
mai tineri handbaliști 

vor participa la o serie 
competiții de anvergură.

de 
cu

ANUNȚ
Întreprinderea economi
că de administrare a 
bazelor sportive din 

București 
angajează urgent trac- 
torist-rutierist pentru 
stadionul „23 August". 
Informații — la serviciu] 

personal (telefon : 
20.70.40).
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final, dintr-o lovitură de la 11 m
Foto: Iorgu BĂNICĂ

Intervenție precisă a portarului Hristea, cel mai tinăr jucător al 
echipei F.C. Argeș. In partida cu Rapid, de pe stadionul Giuleșți, 
el nu a putut fi invins decit in " ' - ’ " * J- "

alții s-au 
F. C. Argeș

6. F. C. ARGEȘ 34 14 8 12 39-41 36

HB] II BjM
Divizionarele A

MAREA CAPRICIOASA" A CAMPIONATULUI
...In Trivale, in Trivale. 

Leagănul atîtor generații de 
jucători, în ciuda unei inexpli
cabile absențe de la meciuri a 
multor spectatori, Piteștiul 
rămîne unul din centrele pu
ternice ale Diviziei A. Au 
plecat de aici mereu jucători, 
unii au abandonat activitatea 
competițională. 
transferat, dar _
rămîne o echipă de prim-plan, 
deși, și pe ea. o despart multe 
trepte valorice de „cvartetul 
fruntaș". Cifric, F. C. Argeș 
urcă față de campionatul pre
cedent : un loc în clasamentul 
generai, de la 7 la 6 ; cu un 
plus de patru puncte, de la 32 
la 36. Deci, privită prin aces
te cifre, evoluția echipei piteș- 
tene a înregistrat pași însem
nați.

Pe planul valoric. însă, lu
crurile nu sînt atît de clare. 
Altădată nucleul echipei o- 
limpice. cu internaționali de 
talia unui Dobrin (de excep
ție). Troi, Jercan, Radu I. 
Radu II, Doru Nicolae, Bărbu- 
lescu, Argeșul de acum se 
confundă cu statornicia Și va-

• Puncte realizate : 36 (procentaj 52,9 la sută) ; a obținut 23 
de puncte pe teren propriu șl 13 In deplasare.
• Golgeterii echipei : Jurcă și Badea — cite 10 goluri, Ignat 

», D. Zamfir 4, Eduard șl Bănuță — cite 3.
• Jucători folosiți : 27 — Ignat 34 de meciuri, Cristian, Stan- 

cu, Badea și Jurcă — cite 33, D. Zamfir 32, Eduard 27, Volcu 
și Bănuță — cite 26, Bobaru 21, Toma șl Pîrvu — cite 20, Tă- 
nase șl ștefan —cite 16, Nlca 12, Pană 10, Simion 9, Moiceanu, 
Iovănescu șl Stuparu — cite 6, Togan și Actiim — cite 3, Hris
tea, Guda șl Ionescu — cite 2, Iliescu șl Moromete — cite 1.
• A beneficiat de 8 lovituri de la 11 m : 7 transformate

(toate de Badea), una ratată (Badea).
• Cartonașe galbene : 39 ; cele mal multe : Plrvu 6.
• Cartonașe roșii : Jurcă (etapa a 10-a), Pîrvu (etapa a 10-a), 

Ignat (etapa a 17-a). Eduard (etapa a 22-a) șl Ionescu (etapa 
a 23-a).

I

campionatului". Vă mai amin
tiți startul ? 1—0 la Tg. Mu
reș, 0—2 cu Steaua acasă. A- 
poi 0—0 cu F. C. Bihor, aca
să (!!), 0—0 cu F. C. Olt, tot la 
Pitești, altă remiză, acasă, cu 
Corvinul, și tot acolo 0—0 cu 
Rapid, de se speriaseră spec
tatorii. Si între toate aces
te ..dușuri reci" — parcă prea 
reci și prea multe —, echipa 
piteșteană lansează stilul

IOAN IGNA LA PRIMUL
Șl ULTIMUL SAU

Citeva „reprize" cu arbitrul 
memorabilului derby 

Franța - Brazilia
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loarea lui Stancu și Cristian I, 
eu experiența lui Jurcă, D. 
Zamfir, Badea și Ignat (toți cu 
destule calități, dar parcă ne
valorificate plenar), cu ti
nerețea și promisiunile tacă 
departe de certitudine ale lui 
Bănuți, Ștefan, Pană, Bobaru 
sau Simion. Din această „ex
punere de motive" reiese tră
sătura Unui lot ETEROGEN, la 
care s-a mal adăugat și lunga 
indisponibilitate a lui Moi
ceanu.

Și. totuși, F. C. Argeș a 
terminat campionatul pe lo
cul 6. Șînt meritele antrenori
lor Fi. Halagian și L. Ianov- 
schi. ale conducerii clubului 
(președinte C. Cîrstea), și. 
firește, ale jucătorilor.’ Dar 
toți la un loc puteau face mai 
mult. De la pregătirea cam
pionatului pînă la încheierea 
lui. De ce 7 Pentru că de ani 
buni, după ce echipa își rea
lizează „blocul funcțional", cu 
sau fără motive, nu se poate 
ca un jucător să nu plece.. Șl 
atunci, încep căutările, o- 
mogenizarea suferă și F. C. 
Argeș, cum vom vedea, de
vine „marea capricioasă a

ei (deși unii o și vedeau can
didată la retrogradare îl) 
„bombele*  sezonului de toam
nă : 2—0 cu Dinamo și Victo
ria și 0—0 cu Sportul, toate la 
București.
oarecum 
victorii, 5 egalurl 
17—21 
noile
„U*.  
tat la

în tur. un bilanț 
satisfăcător, cu 6 

6 infringerl, 
17 p„ sub 
Petrolul și 

puțin rapor-

Pretenții justificate. 
CONSTANȚA...

Dar primăvara 7 
ra, pe același calapod 
Ia Oradea, dștigă acasă cu 
Bacăul (4—3). dezvăluind po
tente nebănuite, copie a me
ciului din toamnă, cu „Poli" — 
pierde acasă cn Dinamo, face 
egal acasă cu F.C.M. Brașov, 
ciștigă Ia Slatina, 0—0 acasă cn 
Victoria, pentru ca în final, să 
cîștige la Timișoara și s-o re
trogradeze pe „Poli" 
ce semnase „actul" șl 
Bihor și o trimesese 
F. C. Olt spre aceeași 
retrogradării. Acesta 
Argeș : — 11 puncte 
+13 in deplasare, șl parafra- 
zind un titlu mal vechi, zicem

golaveraj, 
promovate 
Deci, prea 
posibilități pretenții. 

Dar IN-

Primăva- 
: învinge

după 
pentru 
și pe 

zonă a 
e F.C. 

acasă,

RAMUL CROAZIEREI PE DUNĂRE,
Ă CU EXCURSIE In NORDUL OLTENIEI
- plecare din București 
iurgiu ; îmbarcare pe va- 
i pe vas ; deplasare la 
•-hotel cat. a II-a (2—3

dejun la restaurant in 
pe vas. deplasare spr^ 

s ; cină, cazare-hotel cat. 
-3 paturi).
c dejun la restaurant în 
pe vas ; deplasare spre 
as'. cină, cazare-hotel

in 
în

dejun la restaurant 
la Herculane ; dejun 

sare.
dejun la restaurant 

e la Sarmisegetuza (vizi-
litare) ; dejun la restau- 
amaria Orlea ; deplasare 

1 — Tg. Jiu; cină, cazare.

în

Ziua a Vl-a : Mic dejun la restaurant in Tg. 
Jiu; vizitarea obiectivelor turistice din Tg. 
Jiu; deplasare la Horezu (vizitarea monumen
telor de artă și arhitectură feudală Bistrița și 
Horezu) ; dejun Ia Horezu ; deplasare spre 
București.

IMPORTANT : Înscrierile se fac pe baza 
datelor din buletinul de identitate, care va 
trebuj prezentat și la urcarea pe vas; cazarea 
la unele hoteluri se face si în camere de 
3—4 paturi ; pe vas există un bar cu răcori
toare. băuturi diverse, cafea; pe vas se poate 
face plajă, se poate asculta muzică, se orga- , 
nizează diferite concursuri dotate cu premii; 
excursia se organizează și în sens invers tra
seului menționat.

Date de plecare : 22 iulie 1986 ; 5 si 19 au
gust; 2 și 16 septembrie.

înscrieri si informații la toate agențiile de 
turism ale ÎNTREPRINDERII DE TURISM, 
HOTELURI SI RESTAURANTE BUCUREȘTI.

ri

„cine 
vină 
viceversa era la fel 
bil „feriți-vă să 
F. C. Argeș"...

Și așa, cu joaca cu punctele 
și cu inimile suporterilor (din 
cauza asta vor fi așa de pu
țini), F. C. Argeș, (doar cu 
+2 la „adevăr", termină cam
pionatul surprinzător de sus, 
fiind. împreună cu Corvi
nul, lidera (dar nu autoritară) 
a „celor 14“ ! Pentru că, cu cele 
patru „de sus", alt termen de 
comparație, bilanțul e sub 
50% : 6 puncte din 16 (trei a- 
casă, trei in deplasare) și 8— 
11 golaveraj.

Apropo de golaveraj : F. C. 
\rgeș a terminat pe locul 6. 
tar cu golaveraj negativ (39— 
11). Iar în clasamentul efica
cității ocupă locul 12.

De la F. C. Argeș pretențiile 
sint mai mari. Rezultatele, 
cum am văzut. Prin succesele 
din deplasare (explicația o știu 
și copiii : „contraatacul lui 
F. C. Argeș na iartă") s-a re
parat ce s-a pierdut acasă. 
Jocul frumos din deplasare nu 
poate face posibilă trecerea cu 
vederea a carențelor de pe 
propriul teren : incapacitatea 
de combatere a apărărilor a- 

. glomerate 1 lipsa omului de 
gol ; marile greșeli_ individuale 
din apărare. La 
Argeș a primit 18 
jocuri, la fel ta 
șl ta deplasare 
Argeș, să 
avantajul 
interesant 
o condiție, _ _____
valențele unei echipe care să 
aspire la o cupă europeană, 
unde a fost cu ani ta urmă. 
Producția continuă de jucători 
ca șl valoarea unora dintre com- 
ponențil actuali li dă dreptul 
să aspire 
merit.

AWWWWWVWWWW?'
are nevoie de puncte să 

la Pitești", după cum și 
de vala- 

vă viziteze

Pitești, F.C. 
goluri ta 11 
Cite partide 
Pentru F. C. 

nu mai existe oare 
terenului 7 Ar fi 

acest lucru, dar cu 
ca jocul el să capete

la mai mult. Pe

Constantin ALEXE

P. S. Cit privește disciplina, 
iată alt subiect de meditație : 
locul 3 la cartonașe roșii (5), 
același loc la cartonașe galbe
ne (39) șl locul 17 in „Trofeul 
Fair-Play Sportul I".

loan Igna la Ciudad de Me
xico, Sunăm la hotelul „Pre
sident", cantonamentul celor 
36 de arbitri reprezentînd, e- 
fectiv, toate orele globului... 
Legătură dificilă... „Ce faci. 
Nelule ?“ „Stau în cantona
ment. Cel mai dur cantona
ment din viața mea de... fot
balist". Convenim să ne ve
dem peste două zile. Are ne
voie de aceste 48 de ore, 
tru a obține aprobările 
sare. ..President' 
delă...

Au trecut cele 
Intrăm la „President". Igna e 
în hol. Ne poftește în lift. 
Urcăm la etajul 12. Ne întîm- 
pină un tinăr în uniformă, cu 
un aparat de emisie-recepție în 
mină. Igna ne explică în două 
vorbe că tînărul e „omul lui" 
și că în timpul ascensiunii 
liftului 1 s-a comunicat sosi
rea oaspeților. „Acum două 
zile am vrut să cumpăr o ilus
trată. Omul meu, foarte poli
ticos, de altfel, m-a însoțit pe 
stradă, deși am făcut doar o 
sută de metri. Ni s-a spus că 
la Buenos Aires și Ia Madrid a 
cam fost vraiște în corpul ar
bitrilor și s-au luat măsuri. 
Programul e spartan. Tn fie
care dimineață. Ia șase, 
așteaptă autocarul, 
antrenamentul zilnic, 
greu la altitudine".

„Ce părere ai, Nelule, des
pre cele intîmplate pină a- 
cum ?“ Răspunde simplu : 
„S-an cam nivelat valorile. Mă 
decepționează englezii și vest- 
germanii... Ori de cite ori îi 
văd jucind, îmi amintesc de o 
vorbă a iui Lereter, la un 
meci transmis la TV, acum 
vreo zece ani, intre vesi-ger- 
mani și englezi... S-a terminat 
atunci ca 0—0.., Și Lereter a 
spus cu melancolie : ta meciul 
ista trebuia să joace Dobrin 
un sfert de oră... Totul ar fi 
devenit frumos... Și ar 
nit și golul».*.

L-am revăzut peste 
trei zile, după meciul 
Germania — Scoția. L-am în
trebat dacă nu ar fi trebuit 
să-1 elimine pe Archibald. 
S-a apărat zîmbind : „E ușor 
să elimini. Mal greu o să în
țelegi... Archibald n-a lovit. 
A fost ...Ce mai 7 A fost ea 
intre fotbaliști : hai, Iasă- 
mă!“ îl întreb pe Nelu Igna 
dacă stat multi foști fotbaliști 
printre arbitri. „Nu prea sînt. 
Am jucat zilele trecute un 
mec! amical. Am eiștigat cu
4— 2. Am marcat trei goluri.
5- a luftat tare mult în meciul 
acela. Șl luftau mal ales nu
mele mari 
fine...*.

Discutăm 
de azi și cel 
și noi. a văzut de mai multe 
ori retrospectiva tuturor „Mon
dialelor*  la televiziunea mexi
cană. Comentează : „Finala 
de Ia Montevideo, din 1930, e 
Parcă un moment de preisto
rie. Dă-ți seama... Jucau și 
fotbaliști fără o mină, cu basc 
pe cap. Arbitrul purta panta
loni golf... Dacă e să fim rea-

pen- 
nece-

MUNDIAL44

!, ne 
pentra 
E tare

fi vc-

vreo
R. F.

ta arbitraj. în

despre fotbalul 
de ieri. Igna, ea

liști, nici finala 1951, 
Berna, n-a fost grozavă 
juca încă lent. .Saltul tehnic 
s-a produs în ’58, cu Brazilia. 
Dar imediat a venit reacția 
Europei, prin forță... Cattena- 
ccio. englezii, Schwarzcn- 
beck, Briegel, olandezii în mod 
special... Acum se încearcă ia
răși împăcarea stilurilor. Ar
gentina pare să le aibă pe a- 
mindouă... în orice caz, fotba
lul de astăzi e mult, mult mai 
greu chiar dccît cel din Spa
nia. E tot mai greu din patru 
in patru ani. Cu ani in urmă 
mai puteai reuși o preluare în 
cîmp deschis. Acum ai om in 
spate. Dcscurcă-lc 1“

...Și a venit ziua meciului 
Brazilia — Franța. „Cel mai 
bun arbitraj al Mundialului" — 
a fost laitmotivul tuturor con
fraților întîlniți. Uruguaye- 
nil — țin minte — spuneau a- 
păsat „Brijante !“. Francezii, 
cei aparent lezați de acel 
fault al lui Carlos la Bellone, 
i-au dat nota maximă. „Dacă 
Bellone nu s-ar fi uitat în 
urmă ca atletii în finiș, ca 
să-mi ceară faultul, nu s-ar 
fi dezechilibrat și aș fi reușit 
cel mai frumos avantaj din 
cariera mea de arbitru".

Igna a fost marele favorit 
pentru finală (de acest lucru 
era convins pînă și brazilianul 
Arppi). ‘
Brazilia lui senor Joao a tre
buit să primească această com
pensație. în sfîrșit... Ceea ce. 
Insă, pare absolut de neîn
țeles, e prezenta la tușă, în 
finala mică, a australianului 
Bambridge, cel mai slab ar
bitru din cei 36, menținut în 
lotul de 18 împotriva tuturor 
așteptărilor.

L-am revăzut pe Igna în 
ajunul plecării spre țară, 
mîn eu cea 
mintire din 
bitru. Am 
valoros meci 
cred că am 
la .
timă întrebare :

Dar, pînă la urmă.

„Ră
mâi frumoasă a- 

viafa mea de ar- 
condus cel mai 
al „Mundialului" șl 
contribuit un pic 

desfășurarea Iui".
„Ai 

cot la cot cu Careea, 
tini, cu Rummenigge, 
chan. I-ai simțit Ia un pas. Ca 
cine ai fi dorit să joci tn a- 
eeeași 
vorbă.
Igna s-a despărțit de primul 
șl ultimul său „Mundial*  — are 
47 de ani — lăsînd o foarte 
frumoasă impresie tuturor. 
Mai puțin celor care n-au pu
tut uita că Brazilia a fost e- 
liminată cu el în teren...

O ul- 
alergat 

eu Plă
cu Șira-

echipă ?" „Nu-ncape 
Cu brazilienii". Si

I 
loan CHIRILA

♦

PARTIDELE RETUR ALE BARAJULUI PENTRU PROMOVAREA IN DIVIZIA C
Mîine se vor disputa me

ciurile retur ale barajului 
pentru promovarea ta Divizia 
C. Programul cuprinde urmă
toarele partide :

Mecanica Bistrița — Unirea 
Emil Bodnăraș (4—3),- Metalul 
Roman — Flacăra Murgeni 
(2—3), Letea Bacău — Carpați 
Covasna (2—4), Progresul 
Brăila — Minerul Mahmudia 
(1—4), Litoral Mangalia — 
Victoria Lehliu (0—1). Sportul

Muncitoresc Cîmpina — Lo
comotiva Buzău (1—1). Ce
tatea Tr. Măgurele — Mine
rul Sotînga (0—2), Constructo
rul Pitești — Rapid Piatra Olt 
(2—1), înainte Foresta Vîn- 
ju Mare — A. S. Jiul Craiova 
(1—2), Progresul Timișoara
— Automecanica Reșița (2—0), 
Minerul Ghelar — Energia 
Rovinari (1—2), Tîrnavele Blaj
— C.F.R. Arad (3—1), Con
strucții Montaj Cluj-Napoca —

ADMINISTRAȚIA OE STAT
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA LOTO 
DIN 11 IULIE 1986 

Extragerea I : 82 fă 4 27 
26 55 36 90

Extragerea a II-a : 11 49 
70 78 41 54 28 61

Fond de cîștiguri : 1.170.947
lei, din care 384.034 lej report 
la categoria I.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Bihoreana Marghita (0—2), 
Automecanica Mediaș — Car
pați Brașov (0—1). Minerul 
Baia Borșa — Foresta Satu 
Mare (1—0), Tractorul Miercu
rea Ciuc 
(2—4), Rapid Fetești 
B.T.A. București 
tre paranteze i
te rezultatele i
le tur).

Toate partidele 
ora 17 și vor fi conduse de a- 
celeași brigăzi de arbitri care 
au oficiat duminica trecută.

Metalul Reghin 
C.F.R.

i (0—5). (în- 
sînt 
din

trecu- 
partide-

vor începe la

12

33

ClSTIGURILE TRAGERII 
LOTO 2 DIN 6 IULIE 1986 
Categ. I : 1 variantă 100%
43.745 lei și 3 variante 25% 
cite 10.936 lei ; cat. 2 : 13,25 
5.778 lei ; cat. 3 : 16,75 a 4.570 

lei ;

a
a
a
lei : cat. 4 : 98,75 a 775

cat. 6cat. 5 : 337 a 200 Iei ; 
2.281,25 a 100 lei.

Cistigul de categoria 
lizat pe o variantă 
100%. a revenit participantului 
Kiraly Iosif din Satu Mare.
• Nu uitați că astăzi este UL

TIMA ZI In care vă mal puteti 
juca numerele preferate la TRA
GEREA EXCEPȚIONALĂ PRONO- 
EXPRES ‘ ‘ '
Tragerea 
reștl, in sala clubului 
Doamnei nr. 2, cu începere de la 
ora 16,30. Transmisia desfășurării 
tragerii se va face la radio, la 
ora 17,30, pe programul L Nume
rele extrase vor fi radiodifuzate 
în reluare, la ora 22,20, precum 
șl a doua zl, luni, la ora 3,55.

CURSUL DE PERFECȚIONARE
1, rea- 

achitată

de duminică, 13 Iulie, 
va avea loc In Bucu- 

dln str.

A ARBITRILOR DIVIZIONARI A
In perioada 13—17 Iulie, la Po

iana Brașov, Colegiul Central a! 
Arbitrilor va organiza cursul de 
perfecționare a cavalerilor fluie
rului din lotul divizionar A. tn 
programul cursului sînt -cuprinse 
mal multe lecții teoretice și prac
tice. Totodată se va analiza acti
vitatea arbitrilor F.I.F.A. și divi
zionari A în competițiile Interne 
șl internaționale din sezonul de 
primăvară al anului competițional 
1985—1986. De asemenea. In a- 
ceastă perioadă, arbitrii vor fi 
testați teoretic și fizic (probe de 
Viteză Și testul ,,Cooper").



ȘEDINJÂ COMITETULUI POLITIC
[XtCUTIV AL C.C. AL P.C.R

(Urmare din pag 1)

Comitetul Politie Executiv a 
subliniat Importanta schimbului 
de păreri dintre tovarășii 
Nieolae Ceaușescu și Aristides 
Maria Pereira in problemele 
vieții internaționale care a pus 
tn evidență faptul că, tn prin
cipalei* * probleme ee confruntă 
omenirea contemporană, Româ
nia șl Republica Capului Verde 
au puncte de vedere identice 
sau foarte apropiate.

BUDAPESTA. 11 (Agerpres). 
Turneul internațional de polo 
pe apă de la Hodmezovasarhely 
(Ungaria) a fost dștlgat de e- 
chipa Crișul Oradea, care a ter
minat neînvinsă competiția, 
totallzind tn clasamentul final 
10 puncte. Pe locurile următoa
re s-au situat formațiile U.8.E 
Hodmezovasarhely — 8 puncte, 
A.S. Lodz (Polonia) — 6 punc
te și TA Kran (Iugoslavia) — 
5 puncte.
• In turneul feminin de șah 

de la Tapolca (Ungaria), după 5 
runde : 1. Flschdlek (R.F.G.) — 
I.» p, 2. Madl (Ungaria) — » p, 
I. Ahmtlovskala (U.R.S.S.) — 5,1 
p, 4. Llgia Jicman (România) I p.
• Echipa masculină de volei a 

orașului București a întrecut eu 
scorul de 3— 1 (7—1», 1»—13, ÎS—11, 
15—6) selecționata orașului Praga, 

țiunea decisivă, care a adus, in
final, la St. Hilaire du Harcouet. 
un mic grup de 11 alergători. 
Sprintul a fost clștlgat de bel
gianul Ludo Peters — ‘ 
patrulea sosit (dar in același 
‘Imp), danezul Jorgen Pedersen, 
a totalizat 28.48:36. cu 11 a mal 
puțin declt olandezul Johan van 
der Velde, căruia i-a luat ast
fel... tricoul galben!

La femei, etapa I (Granville 
— St. Hilaire du Harcouet. 62.5 
km) a fost decisă de victoria la 
sprintul final a franțuzoaice! 
Jeannie Longo (1.32:08 m.o. 40.246 
km !). A doua a fost Italianca 
Marla Canlns.

OUENOs A IRES (Agerpres), 
— Diego Maradona, căpitanul e- 
chipel de fotbal a Argentinei, 
campioană mondială, a primit tn 
cadrul unei ceremonii, la Buenos 
Aires, titlul de „Cetățean de 
Onoare- al capitalei argentlnlene. 
Distincția l-a fost inmtnată de 
primarul orașului, Jullo Saguler.

Această distincție a mal fost 
obținută doar de doi sportivi : 
campionul mondial de automobi
lism Juan Manuel Fangio șl că
lărețul Irlneo Legulsamo.
• Adversara echipei Dlnamo 

București In primul tur al „Cu
pei Cupelor-, formația albaneză 
17 NBntorl, este, in fapt, clștlgă- 
toarea „Cupei Albaniei”. In fi
nala cu Vllaznia a Învins cu J—1. 
punctele fiind înscrise de Mlnga. 
considerat ca jucătorul nr. 1 din 
sezonul fotbalistic albanez, recent 
încheiat.

Aprobind in unanimitate În
țelegerile și documentele con
venite eu prilejul vizitei. Comi
tetul Politie Executiv a stabilit 
măsuri in vederea transpunerii 
lor tn viață, pentru extinderea 
relațiilor de prietenie și cola
borare dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Capului Verde.

In continuare, Comitetul Po
litie Executiv a ascultat O IN
FORMARE PRIVIND VIZITA 
OFICIALA DE PRIETENIE 
PE CARE TOVARĂȘUL ZHAO 
ZiYANG, PREMIERUL CONSI
LIULUI DE STAT AL REPU
BLICAI POPULARE CHINEZE, 
A EFECTUAT-O IN TARA 
NOASTRĂ, ÎN PERIOARA 
2—6 IULIE.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că îniîlnirea șl con
vorbirile dintre tovarășnl 
Nieolae Ceaușescu și tovarășul 
Zhao Ziyang se inscriu ca un 
nou moment important în evo
luția bunelor relații româno- 
chineze, ilustrind, încă o dată, 
rolul determinant al dialogului 
la nivel inalt tn întărirea con
tinuă a prieteniei și colaboră
rii dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

A fost relevată cu satisfacție 
hotărirea comună exprimată In 
timpul convorbirilor, de a dez
volta șl mai mult raporturile 
tradiționale dintre Republica 
Socialistă România și Republi
ca Populară Chineză, pe toate 
planurile. S-a subliniat tn mod 
deosebit faptul că, In cadrul

MECIUL ECHIPELOR DE JUNIORI ALE ROMÂNIEI Șl S.U.A.
(Urmare din pag- O

*

întrecerea, ca
a 

sau 
vic-

Lăcrimioara Andrei, care, din 
păcate, n-a putut ocupa locul 
secund, fiind întrecută chiar 
pe „grătarul- de la sosire. 
Jana Căpățină a înregistrat o 
victorie netă la greutate, probă 
la care și localnica Elena Ghi- 
leneea a avut o comportare 
bună.

Un dublu succes a fost În
registrat de săritoarele noastre 
tn înălțime, Alina Astafel do- 
minînd autoritar 
și Aurica Bnjniță, pe cea 
aruncătoarelor de suliță, 
junioara II Mirela Belu, 
torioasă tn disputa săritoarelor 
In lungime.

In general, se poate afirma 
ci tinerele noastre atlete au 
avut o comportare frumoasă, 
pe care, evident, dorim să o re
pete șl sîmbătă, tn ziua a doua 
a competiției de la Pitești.

Școala alergătorilor de 
sprint de peste Ocean a fost 
pusă din nou In evidență, de 
data aceasta prin victoriile, 
fără emoții, înregistrate de 
juniorii americani tn probele 
de 100 m, 400 m, 4X100 tn. și 
110 mg, deși la aceasta 
urmă juniorii noștri nu 
aflat prea 
Consemnăm 
succes la

din 
S-au 

ei.departe de 
dublul nostru 

aruncarea suliței

PE SCURT
• Concursul internațional de 

călărie de la Aachen (R. F. Ger
mania) a debutat cu o probă de 
obstacole, in care victoria a re
venit cunoscutului campion vest- 
german Paul Schockemoehle 
(„Next Delster-). cu timpul de 
1:24.96. Pe locul secund s-a si
tuat americanul Conrad Homleld 
(„Abdullah-) - 1:26,74.
• Turneul Internațional de te

nis de la Gstaad (Elveția) a pro
gramat ultimele partide din opti
mile de finală, tn care favoritul 
nr. l al concursului, suedezul 
Stefan Edberg, l-a învins cu 6—2, 
6—0 pe argentinianul Marcelo 
Ingaramo.
• Campionatul european de 

yachting la clasa „470“ s-a în
cheiat la Soenderborg (Danemar
ca). cu victoria echipajului fran
cez Peponnet — Pillot, urmat de 
concurențil olandezi Duetz șl 
Boos 

convorbirilor, s-a ajuns la În
semnate concluzii privind creș
terea. intr-un ritm mai rapid, 
a schimburilor economice bila
terale. Au fort reliefate Înțele
gerii*  convenite eu privire la 
sporirea mal accentuată a vo
lumului schimburilor comercia
le, identificarea unor not do
menii și forma de conlucrare 
— Inclusiv intre întreprinderi 
din cele două țări - extinde
rea șl mal pnternieă a coope
rării și specializării In produc
ție pa termen lung, realizarea 
in comun a unor mart obiecti
ve economica, asigurinda-se 
atingerea nivelurilor stabilite eu 
prilejul vizitei oficiale efectua
te de tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, 
tovarășa Sena 
octombrie 1985, 
neză, tind au 
zele temeinica 
româno-chineze 
lui elneinal șl. 
ptnă tn anul 2000.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat, totodată. însemnătatea 
schimburilor de păreri dintre 
tovarășul Nieolae Ceaușescu și 
tovarășul Zhao Ziyang tn le
gătură eu unele aspecte actua
le ale vieții politice internațio
nale, care au pus in evidență 
pozițiile identice sau foarte 
apropiate ale României și Chi
nei tn problemele fundamentale 
ale contemporaneității.

Aprobind intru totul rezulta
tele vizitei, ale convorbirilor 
care au avui loc eu acest pri
lej, Comitetul Politic Executiv 
a cerut guvernului, ministere
lor, celorlalte organe centrale 
să ia toate măsurile ee se im
pun pentru Înfăptuirea, In eele 
mal bune condiții, a înțelege
rilor convenite, a obiectivelor de 
colaborare prevăzute. In inte
resul ambelor țări 
al cauzei generale 
mulul șl păcii.

Comitetul Politie 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid și de stat.

tovarășul
împreună eu 

Ceaușescu, in 
tn R. P. Chi- 
fost puse ba
sic colaborării 
pentru aetua- 

in perspectivă.

și popoare, 
a soclalls-

Executiv a

(Jula și Ungureanu) și victoria 
repurtată la triplusalt (Ciobanu), 
cea de la greutate (Grasa) și, 
marea surpriză, locul intil, 
ocupat de Stănescu Ia... prăjină!

Rezultatele tehnice ale primei 
zile de concurs:

FETE: ÎS» m: Karyn Smith 
(SUA) 11,41, Corina Roșloru 11,8», 
Mihaeia Chlndea 11,55, Temela 
Saldona (SUA) 11,85 (vtnt ajută
tor de 3 m/s); 400 m: Tudorlța 
Chida 51,63, Candice Prlnchett 
(SUA) *4,0»,  Lăcrămioara Andrei 
54,87, Glzel Harris (SUA) 54,5»; 
1 500 m: Luminița Zalțuc 4:14.63, 
Cristina Mlsaroș 4:17.81, Suzy 
Favor (SUA) 4:18,62, Susanah 
Beck (SUA) 4:32,47; greutate: 
Jana Căpățlnă 18.30 m, Elena 
Ghllencea 15,63 m. Galei Brandi 
13,91 m. Amy Werkowskl (ambele 
SUA) l»a m; «uliță: Aurica 

Alien Brooke 
Erica Hirltz 45,50 
S.U-A. 44.40. Ro- 
lunglme: Mirela 
Carlette Gulgry 

Olimpia Constan-

m,

SUA) ___ ____
Bufniță 51,ÎS tn, 
(SUA) 47.80 m - 
m; 4X10» m: 
mânia 44,05;
Belu 6,3» m.
(SUA) 6.27 m ________________
tea 6,21 m, Tony Sedwlck (SUA) 
6,04 m; Înălțime: Alina Astafel 
I.S7 m. Octavia Nlf 1,84 m, 
Holly 1,75 m, Karen Donato 
bele SUA) 1,75 m.

Kelly 
(am-

BĂIEȚI: io» m: Florence 
Marsh (ambii din SUA) 
Chirlac 10.85, Fornerino 
100 m: Reed 46,50,

10,34, 
10,58, 
10,92;

Crawton 
(ambii SUA) 47,5», Gombocz 40,21, 
Oberschi 49,73; 110 mg: Hence
14,44, Clark (ambii SUA) 14,48, 
Zarcu 14,59, Cirllgeanu 14,00; 
triplu: Ciobanu 15,98 m, Conwey 
(SUA) 15,71 m, Barbu 15,44, 
McDonald (SUA) 14,04 m; suliță: 
Jula 67.40 m. Ungureanu 66,60 m.

Fotbal
I tneridUcvne
Cu prilejul Campionatului Mon

dial dla Mexic, după cum comu
nică Agerpres, ziarul „La Gaz- 
zetta dello spori-, din Milano, a 
efectua o snchetă * - - -
specialiștilor pentru a răspunde 
la Întrebarea cui 1 s-ar cuveni 
titlul de „rege” al fotbalului : 
argentinianului Maradona sau 
brazilianului Pele 7 In favoarea 
lui Maradona s-au declarat an
trenorul echipei Angliei, Bobby 
Robson, fostul căpitan al echipei 
Italiei Giacinto Facchetti, jucă
torul spaniol Emilio Butragueno 
șl antrenorul iugoslav Bora Mi- 
lutinovlcl. Pentru Pele au votat 
fostul Internațional Italian Giani

tn rlndul

Jocurile Sportive Internaționale de la Moscova

NUMEROASE NOTE MAXIME LA GIMNASTICĂ RITMICA

i
I
1

din 
finale- 
medll

MOSCOVA. 11 (prin telefon) 
După recordurile mondiale de 

: 1*  atletism «I Înot. Înregistra
te pe pistele stadionului Luj- 
ntU (au In bazinul de eld. 

: tată că interesul a fort reB- 
i nut, ia ultimele zile, de o altă
• disciplină sportivă. La fel
• de spectaculoasă. Chiar dacă 
j la gimnastică ritmică nu »e

pot stabU recorduri mon
diale. competiția desfășurată 
timp de două zile tn arena de 
la Oiimpllski, unde au avut 
loc șl campionatele mondiale 
din 1981. a Înregistrat totuși șl 
unele rezultate în premieră.

După ee sportiva sovietică 
Tatiana Drucinlna a obți
nut victori*  1*  individual com
pus cu un total de 40,00 punc
te. unic tn istoria gimnasticii 
ritmice, iată că si finalele pe 
obiecte de joi seară au adus 
din nou in prim-plan suita de 
note maxime, astfel că, 
nou In premieră, toate 
le au fost 
de 20,00 !

într-o 
gimnastele _______ ____
nînd, totuși, cu autoritate fi
nalele. o plăcută impresie au 
lăsat șl cele două gimnaste 
române prezente în concurs. 
La coardă, de pildă, tlnăra 
și talentata sportivă Floren
tina Botaru, cea care anul 
trecut se situa pe locul 8 la 
individual compus la Campio
natele Mondiale de la Valla
dolid, din Spania, a evoluat 
cu multă siguranță șl măies
trie, obținlnd 9,90, la fel ca In 
concursul general. Dar cu 
19,80 ea nu s-a putut situa de
clt pe locul 6, deoarece trei 
gimnaste (Marina Lobael și 
Tatian*  Drucinlna — U.R.S.S. ț 
RIanea Dietrich — R.D.G.)
s-au clasat pe locul 1, cu

ctștigate eu

selectă, 
domi-

companie 
sovietice

Sedlmayer 65,28 m, Schoen born 
(ambii SUA) (3,58 m; greutate: 
Grasa 17.1» m, Sylvester (SUA) 
17,88 m, Țtrie 16.50 m, Crawford 
(SUA) 14,M m; 5 km marș: 
Foornler (SUA) 21:54,68, Teodo- 
rescu 22:15,29, Clausen (SUA) 
2239,51; 4X10» rn: S.U.A. 39,65 (I), 
România 41.94; prăjină: Stănescu 
5.M m, Manson (SUA) 5.0Ș m, 
Enescu 5,00 m; 150» m: Hopkins 
(SUA) 1:50.38, Popa 1:53,46, Ga
vriil 1:57,34, Hedgecoch (SUA) 
4 no,»».

Probele din ziua a doua a com
petiției se vor desfășura stmbătă. 
cu Începere de Ia ora 16

Turul Franfei

AL ȘASELEA LIDER ÎN ȘAPTE ETAPE! CAMPIONATUL
Saint Hilaire du Harcouet. Mai 

In glumă, mai tn serios, se con
stată că tn numai șapte zile de 
întreceri din cadrul Turului 
Franței ’86. .tricoul galben- val
sează. el avînd pînă acum... șa
se deținători (!), fapt destul de 
puțin obișnuit pentru lumea a- 
ceasta atlt de agitată șl In con
tinuă mișcare a ciclismului. Joi 
seara, spre exemplu. plutonul 
multicolor care a străbătut dis
tanta de la Cherbourg la Saint 
Hilaire du Harcouet. Intr-un 
tempou ridicat (peste 40 km/h), 
a fost supus mal multor hărțu
ieli, dintre care una — ultima — 
a Însemnat o „evadare- pe ultimii 
50 km al cursei. A fost insă ac

Rivera, antrenorul echipei Bra
ziliei, Tele Santana, șl fostul an
trenor al echipei Argentinei, 
l.uis Menotti. însuși Pele, aflat 
în Mexic, i-a declarat corespon
dentului ziarului italian că Ma
radona este indiscutabil cel mal 
bun jucăter al campionatului. 
Fără el, a spus Pele, nu cred că 
Argentina ar fl cîștlgat titlul 
mondial. De altfel, cu 16 ani tn 
urmă Pele cucerise inimile su
porterilor mexicani obțintnd cu 
echipa Braziliei al treilea titlu 
mondial. Dar, In vremea aceea 
fiecare jucător din echipa Bra
ziliei era un „star-. Maradona a 
avut o misiune mai grea. în e- 
ehipa Argentinei el era singurul 
solist, cu o clasă superioară ce
lorlalți jucători. De aceea dato
rită golurilor marcate, prin ca
racterul surprinzător șl precizia 
oaselor, rolul său a fost decisiv 
tn obținerea victorie! finale.

maxim.

depășită

Florentina 
foarte aproape 
finala de la 

ezitare a făcut 
primească 9,86, 

eu numai

punctaj
Butan a fort 
de podium la 
minge. O mică 
Insă ca ea oft 
fiind 
dud sutimi de punct de bul
gara Krarimln Fiii po va, care 
a obținut „bronzul* 1. Pe local 
1 — două sovietice. Galin*
Beloglazova șt Tatiana Dro- 
cinlna, ambele cu 20,00 ! Ur
mătoarea finală, la măciuci 
(ctștigată de Marina Lohad ca 
20,00 p) ne-a adu» doar un Ioc 
7. obținut de aceeași Florenti
na Butarn, cu un total de 
19,30 p. In sfirșit, la panglică, 
din nou o victorie a sportive
lor sovietice (Tatiana Dradnl- 
aa, cu 20.00). pe locul 6 cla- 
sîndu-se Adriana Stoenesca, 
din echipa noastră. în a- 
ceeași sală, sub semnul unul 
interes șt mal mare, vor avea 
loc in zilele următoare între
cerile de gimnastică sportivă, 
mai lntîi băieții și apoi fetele.

Turneul feminin de baschet 
s-a încheiat cu o mare sur
priză. Ultimul meci, ce! care a 
opus formația Uniunii Sovieti
ce, multipli campioană mon
dială și europeană, celei a 
Statelor Unite, deținătoare» 
medaliei de aur la J.O. de la 
Los Angeles, s-a încheiat ea 
victoria neașteptată a jucă
toarelor de peste Ocean, ea 
scorul de 83—62. Este prima 
victorie pe care americancele 

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE

<.57:00. Al

o repurtează asupra reprezen
tativei sovietice, in U.R.SA, 
din 1957. Cea mai bună ba»- 
chetballată de pe teren a fort 
Cherryl Miller, despre care 
se afirmă aid că ar O nr. 1 
al baschetuhM mondial feminin.

Comei POPESCU

CICLISM : FEMEI : vttort
locurile 1—3 : manșa I : Galina 
Tcareeva dștigă la Erika Sate- 
mlaa (ambele din U.R.S.S.) tn 
IUI a manșa a n-a : Salumla*  
elștlgă la Tcareeva in 11.7», man
șa a m-a 7 Salumlae obține vic
toria. tn 12.37 s ; locurile 3—«l 
Natalia Krușelnlțkala (U.R.S.S.) a 
tntrecut-o pe Zhou Suylonn (RJ. 
Chineză) tn două manșe (13,09 și 
12,25); urmărire individuală: locu
rile 1—2 : Melinda MayfleM
(S.U-A.) — Edith Schdnberger 
(Elveția) 1:95,63 — 3:55,87 ; locu
rile 3—4 : Barbara Ganz (Elve
ția) — Galina Supron fU.R.S.S.) 
3:48,98 — 3:52,04 : BĂRBAȚI»
urmărire pe echipe : locu
rile 1—2 : U.R.S.S. (Ekimov,
Krasnov. Spunov, Umaras), — 
4:12.41 (record mondial) — Ceho
slovacia 4:18.03 ; locurile 3—4 8 
Australia — Polonia 4:17,51 — 
4:21.27.

POLO : Ungaria — Olanda 8—7, 
S.U_A. — Grecia 11—5, U.R.S.S.
— R.F. Germania 9—4.

BASCHET : femei : S.U.A. — 
U.R.S.S. 83—62 (39—25), Bulgaria
— Iugoslavia 67—58 (31—31). Bra
zii!» — Cehoslovacia 87—55 (51— 
30. Clasamentul final : 1. S.U.A. 
10 o, 2. U.RJS.S. 9 p, 3. Brazilia 
8 n. 4. Bulgaria 7 p, ». iugosla
via f o. 6. Cehoslovacia 5 p.

tn turneul Internațional de la 
Sofia. Alte rezultate : Moscova — 
Berlin 3—1 ; Selecționata Brazi
liei — Belgrad S—1 ; Sofia — Var
șovia 3—«.

In clasamentul final pe locul 
tntii s-a clasat echipa orașului 
Sofia, urmată de Brazilia, Bel
grad, Varșovia, București, Prag*.  
Moscova șl Berlin.
• tn localitatea poloneză Ste- 

leva Pole a avut loc turneul pre
liminar din cadrul „Cupei Galea*,  
la tenis juniori. Echipa Româ
niei (Mlhal Vanțâ, Marius Comă- 
nescu) a Întrecut cu 5—0 seleo- 
țlonata Norvegiei șl eu 4—1 pa 
cea a Poloniei, callf!ctndu-se pen
tru turul următor.
• Partlclplnd la concursul In

ternațional de motocros, găzduit 
tn localitatea Sevllevo (Bulgaria), 
tlnărul alergător Florian Pop, 
condus de antrenorul Teodor Bă- 
tânma, a ocupat In final locul 
9 la clasa 1S5 cmc (25 de concu- 
rențl din Cehoslovacia. Grecia. 
Italia șl Bulgaria), victoria reve
nind motoclcllstulul bulgar Ro
man Nleolov.

MONDIAL
DE BASCHET

urmlnd ca. începînd

U.R.S.S. Au strati*  
Cuba 

grupa C : Porto 
-----  91—55 

R.P.

Madrid. Cu jocurile prilejuit*  
de cea de a șasea zl a C.M. 
masculin de baschet, s-a înche
iat orlma fază a actualului tur
neu final.
de astăzi, să se desfășoare faza 
a doua, a semifinalelor. Iată ulti
mele rezultate din preliminarii ( 
grupa A: Franța — Panama 01— 
88 (50—48), Brazilia — Spania 86—7» 
(44—37). Grecia — Coreea de 
Sud 98—80 (53—38) ; grupa B I
Uruguay — Angola (3—81 (29—35, 
73—73). ---- - —
122—92 (45—46). Israel 
88—78 (44—32) ;
Rlco — Coasta de Fildeș 
(43—23). R.F. Germania 
Chineză (1—80 (46—41). S.U.A. — 
Italia 86—64 (40—25) ; grupa D t 
Olanda —• Malayezla 110—66 (56— 
28), Iugoslavia — Canada 83—80 
(45—42), Argentina — Noua Zee- 
landă 39—64 (40—38).

Dintre acestea, oarecum sur- 
nrlnzătoare ne apare infrîngere*  
echîoe! Spaniei in ‘ 
Braziliei, mereu 
ulfmele IntUnlrl.

De astăzi, deci, 
Vor fl alcătuite două grupe: I*  
Barcelona : Brazilia (9 p), Spa
nia (9 p). Grecia (8 p). U.R.S.S. 
(10 o). Israel (8 n). Cuba (7 rn: 
la Ovledo : S.U.A. (10 p). Italia 
(9 n). R.P. Chineză (7 p). Iu

ta o).

fata cele! a 
mal bună In

semifinalele.

goslavia (10 n). Canada 
Argentina (8 o).

Rezultatele dintre eele .... 
ehipe din grupele preliminare, 
contează tn semifinale.

trei e-


