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IN JUULIUL AKulo
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a continuat, vineri 
dimineața, vizita de lucru în 
județul Argeș.

Au participat tovarășii Emil 
Bobu și Silviu Curticeanu.

Oamenii muncii din localită-1 
țile vizitate au ieșit in intim- 
pinarea tovarășului 
Ceaușescu, a tovarășei 
Ceaușescu adresindu-le cu deo
sebită dragoste și prețuire 
urări de bun venit. Prin ovații 
și urale, cei veniți în întîmpi- 
nare au dat expresie sentimen
telor de profundă recunoștin
ță ale tuturor locuitorilor ju
dețului Argeș fată de secretarul 
general al partidului, pre
ședintele Republicii, pentru 
prodigioasa activitate consacrată 
infloririi României socialiste, 
creșterii prestigiului ei in lume.

Aceste sentimente s-au regă
sit șî în primirea deosebit de 
călduroasă făcută la ÎNTRE
PRINDEREA DE AUTOTURIS
ME DE TEREN „ARO“ DIN 
CIMPULUNG MUSCEL, prima 
unitate înscrisă în programul 
vizitei de vineri.

Constructorii de mașini, că
rora li s-au alăturat alte miî 
de oameni ai muncii din lo
calitate, ovaționau îndelung 
pentru partid si secretarul său 
general, scandau cu însufleți
re „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu și poporul!", „Sti
ma noastră și mîndria, 
Ceaușescu — România !“, 
„Ceaușescu — Pace!", dînd ex
presie bucuriei de a avea din 

lor pe con- 
națiunii noas- 
căruia sînt 
și schimbări-

Nicolae 
Elena

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat secția de motoare, unde 
au fost prezentate moderniză
rile aduse acestor produse, ca
re au în vedere creșterea pu
terii, a fiabilității, reducerea 
in continuare a consumului de 
combustibil.

Cu aceleași sentimente dc 
profundă dragoste și recunoș
tință a fost întimpinat 
secretarul genera! al partidu
lui la următorul obiectiv în
scris în programul vizitei — 
ÎNTREPRINDEREA de 
TOTURISME DIN 
una dintre unitățile etalon ale 
industriei constructoare de ma
șini din țara noastră.

Dialogul conducătorului parti
dului și statului nostru cu con
structorii piteșteni de autotu
risme a debutat în cadrul unei 
cuprinzătoare expoziții în care 
sînt ilustrate coordonatele dez
voltării unității, preocupările 
colectivului în direcția înde
plinirii în cele mai bune con
diții a sarcinilor importante ce 
le revin in actualul cincinal.

S-au vizitat apoi noile secții 
de caroserii și vopsitorie, care 
urmează in scurt timp să 
alinieze la startul producției Ia 
nivelul industrial.

In cadrul fabricii de cutii 
viteză au fost prezentate preo
cupările colectivului privind 
realizarea întregii game de a- 
semenea produse destinate di
feritelor tipuri 
unificarea și 
componente.

AU- 
PITEȘTI,

se

l

de

de autoturisme, 
tipizarea acestor

După Campionatele Europene de haltere de la Reims

PRIMA MARE COMPETIȚIE A ANULUI A CONFIRMAT 
PROGRESUL SPORTIVILOR NOȘTRI

0 Un bilanț al medaliilor superior tuturor realizărilor 
precedente : 3 de aur, 6 de argint, 4 de bronz 0 Pe 
Nicu Vlad l-a despărțit o... secundă de titlul european 
la total 0 Noi ți valoroase recorduri naționale

tn avancronica întrecerilor con
tinentale de la Reims apreciam 
că progresele din ultima vreme 
ale halterofililor români pot fi 
concretizate. In momentul marii 
competiții. Intr-un număr de 
medalii superior realizărilor pre
cedente (6 la Katowice, In 1985. 
10 la Karl Marx Stadt, tn 1980). 
Nu era o anticipare doar optimis
tă. făcută numai în baza unei 
„legi a seriei favorabile", ci un 
temeinic calcul al hîrtiei. tn care 
aveam in vedere rezultatele va
loroase înregistrate la ultimele 
antrenamente de către selectiona- 
billl noștri, ca sl buna lor stare 
de sănătate. Toate acestea, așa 
cum scriam, erau rodul unei pre
gătiri temeinice. <

Șl intr-adevăr, așa cum s-a vă
zut, „momentul Reims" s-a în
cheiat cu un bilanț remarcabil, 
prin cele 3 medalii de aur, 6 de 
argint si 4 de bronz realizate de 
către cel mal buni halterofili ai 
țării, Nicu Vlad, Andrei Socaci. 
Attila Czanka, Petre Becheru. 
Constantin Urdaș si Teodor Ia- 
cob. „Normele" prevăzute pentru 
aceste Campionate Europene au 
fost nu doar Îndeplinite, d chiar

„Internaționalele" de tenis de masă pentru juniori

ECHIPELE ROMÂNIEI-IN FINALE

nou în mijlocul 
ducătorul iubit al 
tre. de numele 
indisolubil legate 
le radicale petrecute în viața 
și activitatea oamenilor de pe 
aceste meleaguri. Atmosfera 
sărbătorească a acestei zile a 
fost întregită de cîntece și 
dansuri interpretate de tineri 
și tinere îmbrăcați in frumoa
se costume muscclene.

Gazdele au informat în legă
tură cu modul în care se în
făptuiește programul special 
de modernizare a fabricației 
prin introducerea și generali
zarea unor tehnologii înaintate, 
eficiente, menite să 
creșterea fiabilității 
lor, ridicarea nivelului de ca
litate, îmbunătățirea confortu
lui, a gradului de dotare, de 
încadrare în normele interna
ționale de zgomot, poluare și 
securitate a circulației.

asigure 
produse-

★
La încheierea vizitei 

cru pe care tovarășul 
Ceaușescu. 
tovarășa 
efectuat-o 
avut loc 
populară, 
toul din piafa centrală a mu 
nicipiului Pitești.

Zeci de mii de locuitori ai 
orașului si din localitățile înve
cinate — constructori de auto
turisme, petrochimiști, petro
liști, lucrători de pe ogoare, 
oameni ai muncii din alte do
menii de activitate — au ținui 
să fie prezenți la această nouă 
întîlnire cu cel mai iubit Și 
stimat fiu ai națiunii, 
cipanții au 
sentimentele 
dragoste și aleasă stimă 
care argeșenii, asemenea 
tregului nostru popor, le nu
tresc față de secretarul general

dc lu- 
Nicolae 

împreună cu 
Elena Ceaușescu, a 
în județul Argeș, a 

o mare adunare 
desfășurată pe pla-

Parti- 
reafirmat vibrant 

de nețărmurită 
PC 

în-

(Continuare In pag 2-3)

B1STRIȚA, 15 (prin telefon). 
In mijlocul unui interes deose
bit din partea iubitorilor spor
tului din localitate, au început 
întrecerile primei ediții a Cam
pionatelor Internationale de 
tenis de masă ale României 
pentru juniori, competiție la 
care participă aproape 100 de 
jucători si jucătoare din țări 
(Belgia. Bulgaria, Cehoslovacia, 
Franța, R. D. Germană, Israel, 
Polonia, Ungaria si România) 
care și-au cucerit un bun re
nume în întrecerile de anver
gură ale tinerei generații a te
nisului de masă european.

Competiția a debutat cu pro
ba pe echipe, în care specta
torii si numeroșii specialiști 
prezenți aici au asistat la dis
pute strinse. cu evidente cali
tăți tehnico-tactice Reprezen
tanții României și-au dovedit, 
in contextul unui nivel ridicat, 
valoarea, ei numărîndu-se prin
tre protagoniști. Cu multă a- 
tenție a fost urmărită evoluția 
echipelor feminine. în compo
nența cărora se află tinere fu
mătoare afirmate în ultima 
•-reme la competițiile specifice 
vîrstei. Prima formație a Ro
mâniei, alcătuită din multipla 
campioană europeană Otilia

Băd eseu și din medaliata 
C.E. Kinga Lohr, a depășit 
chipele Poloniei și Ungariei 
același scor. 3—0. ea impunîn- 
du-se la capătul unui joc e- 
xact și eficace, cu toată riposta 
dîrză a partenerelor de între-

Emanuel FÂNTANEANU

LA BRĂILA, OINĂ, PE PRIMA. SCENA

Ia 
e- 
cu

(Continuare In pag a 4-a)

depășite. Exemplele sînt eviden
ta : Andrei Socaci (categoria 75 
kg) și-a îmbunătățit cu 10 kg re
cordul național la total (367,5 kg) 
aproplindu-se la numai 2,5 kg 
de rezultatul campionului mon
dial șt actual cîstisător al titlului 
european, bulgarul Alexandr 
Varbanov. După ce a reușit 165 
kg din prima încercare la smuls, 
a avut două tentative de dobo- 
rîre a recordului mondial, la 
169 kg — tentative de puțin eșua
te. din păcate. Cum In acel mo
ment Socaci era. In orice caz. 
clștlgător a! medaliei de aur la 
smuls, se prea poate ca acest 
amănunt să fi generat „fărîma" 
de relaxare ce a împiedicat noul 
record al lumii I La aruncat, 
Socaci a reușit 202,5 kg (aici a 
căzut un vechi record deținut de 
Dragomir Cioroslan). fiind din 
nou tn prlm-planul Întrecerii, sl 
obținînd medalia de argint, după 
celălalt reprezentant al Bulgariei. 
Ohidicov. Șl Attila Czanka a fost 
tn centrul atenției specialiștilor, 
ziariștilor, spectatorilor șl bine
înțeles. a... principalilor adver
sari. Medaliile sale, dar mai a-

Ion OCHSENFELD

(Continuare in pag a 4-al

in derbyurile zilei la polo

DINAMO Șl CRIȘUL - ÎNVINGĂTOARE

Actualitatea sportului nostru 
național a fost marcată la 
sfîrșitul săptămînii trecute de 
desfășurarea, în cinci centre, a 
penultimei faze a Dacladei de 
oină, ediția 1987. Una dintre 
zonele acestei competiții, re
zervată echipelor de seniori, 
a fost încredințată spre organi
zare C.J.E.F.S. - 
siei respective 
care — ca și 
au programat 
roa... scenă a 
dionul Municipal, unde au fost 
trasate două terenuri de oină, 
gazonul oferind condiții exce
lente de întrecere reprezentan
telor județelor Buzău, Brăila, 
Călărași, Constanța, Dîmbovița. 
Giurgiu și Ialomița. Fiind de 
forțe sensibil egale, majorita
tea formațiilor au furnizat 
partide spectaculoase.

„Capul de afiș" l-au consti
tuit în calificări, recalificări și. 
apoi, în turneul final, confrun
tările dintre oiniștii de la 
A.SA. Constanța (antrenor —• 
M. Tomescu) și Energia Rîm- 
nicelu (profesorul de limba 
română I. Enaclie). Funcțîo- 
nînd ca niște ansambluri bi
ne armonizate atît la „prin
derea" cit și la „bătaia" min
gii, ambele echipe au dat sa
tisfacție integrală, scorul gene
ral fiind în final favorabil mi
litarilor. datorită unui plus de 
tehnică în mînuirea bastonului: 
10—15. 22— 20, 13—8. S-au re
marcat : S. Purice, M. loncs-

Brăila și comi- 
de specialitate 

anul trecut — 
jocurile pe prl- 
orașulul — Sta

cu. I. Dumitrescu, M. Moldo
van, D. Crăciun, V. Purice de 
la învingători, Gh. Grigore, I. 
Briceag, D. Tarbă și C. Pestri
ții, de la Energia, ultimii patru 
fiind promovați în echipa de 
seniori. Clasamentul : 1. A.S.A. 
Constanța 9 p, 2. Energia Rîm- 
nicelu (jud. Buzău) 7 p. 3. Di
namo Fetești 
Călărași 3 | 
clasate s-au 
la Daciadei 
Mangalia).

Revenind
zelor superioare ale diferitelor 
competiții republicane, trebui» 
să consemnăm eforturile mul
tora dintre cei investiți cu res
ponsabilitatea bunei desfășu
rări a concursurilor, care s-au 
străduit și au reușit să le 
transforme în adevărate sărbă
tori ale sportului nostru na
țional. Dar. din păcate. am 
constatat că unele dintre gaz-

5 p, 4. Modelu 
p. Primele două 
calificat în fina- 

(29—31 mai. la

ta organizarea fa-

de (Consiliile județene sau or
ganele în subordine) mai con
sideră ca o sarcină... periferică 
organizarea acțiunilor care Ie 
revin din calendarul competi- 
țional, programîndu-le, fără o 
propagandă corespunzătoare, 
pe terenuri mărginașe sau, în 
cel mai fericit caz, pe 
secundare ale stadioanelor, 
drept urmare, reuniunile 
oină au loc intr-un deplin a- 
nonimat. într-un asemenea .. 
dorit peisaj s-au derulat fazele 
de zonă ale principalelor com
petiții în orașele Tg. Mureș. 
Giurgiu. Craiova, Sf. Gheor- 
ghe. Sibiu, Ploiești, Brașov. 
Poate că exemplul oferit de 
C.J.E.F.S. Brăila — care de 
fiecare dată acordă atenția 
cuvenită oinei — îi va deter
mina pe cei vizați să-și recon
sidere atitudinea față de acest 
sport.

Ieri a fost ziua cea mai 
lungă a ultimului turneu din 
campionatul de polo, ce se 
desfășoară la primitorul bazin 
bucureștean Dinamo, cu apa 
avînd limpezime de cleștar. 
S-au jucat zece partide, îm
părțite firește. în două reu
niuni, prima dintre acestea 
prezentînd drept cap de afiș 
un derby de tradiție în Capi
tală : DINAMO — RAPID. E- 
chipa gazdă a turneului șl-a 
onorat poziția de atît de auto
ritară lideră (11 puncte a- 
vans !) si... viitoare campioa
nă, cîștigînd într-o manieră 
extrem de convingătoare, cu 
14—6 (3—0, 5—2, 4—3, 2—1).
Foștii finaliști ai Cupei Cupe
lor au luat, de la bun început, 
jocul pe cont propriu, au des-

fășurat un larg evantai de ac
țiuni tactice, punctînd din cele 
mai diverse situații, și au 
tranșat astfel tute • disputa i 
Moiceanu — „stingă" impara- 
bilă de la distanță. Hagiu — 
reluare sigură la o combinație 
cu Răducanu ‘ ”
Ș. Popescu - 
lătoare (3—0) și așa 
parte. Superioritatea 
viștilor a rămas 
chiar în momentele 
antrenorul Capsa a 
apă o seamă de titulari, ce-1 
drept, toate acestea în condi
țiile unei replici mai puțin

Geo UAFTCMI 
George ROTARU

șl E. Ionescu, 
învăluire înșe- 

mai de- 
dînamo- 
evidentă 

în care 
scos din

(Continuare in pag. a 4-a)
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0 Juniorii își desemnează campionii naționali la 
box și lupte greco-romane (pag. 2-3)

0 în absența meciurilor primei divizii la fotbal, 
„capul de afiș" îl deține eșalonul secund, prin 
multe meciuri decisive. (pag. 2-3)

0 Atleți români pe podiumul unor concursuri in
ternaționale (pag. a 4-a)

PATRU FINALE PE TARĂ
Astăzi și mline, atenția iubitorilor de sport a copiilor șl stu

denților îndeosebi este polarizată spre Sibiu șl Timișoara, acolo 
unde sînt programate nu mal puțin de patru finale pe țară, 
sub egida competiției sportive naționale Daciada.

tn municipiul de pe riul Cibin. aproape 450 de purtători ai 
cravatei roșii cu tricolor își vor desemna campionii Dacladei la 
înot, orientare turistică și cros, pe ctștigătoril „Cupei Pionie
rul". Bazinul „Olimpia" (25 m) este pregătit să-și primească 
micii oaspeți, pe concurenții-băieți șl fete — tn probele indivi
duale de bras și spate șl în ștafetele de 4x50 m liber și mixt ; și, 
la fel, parcurile „Dumbravă" și „Sub arini", acolo unde se vor 
întrece pasionați! concursurilor de orientare turistică (echipe 
mixte la categoria 11—12 ani șl individual la categoria 13—14 ani) 
și cros, tn cazul acestei mult îndrăgite probe atletice de către 
copii, distanțele au fost fixate după cum urmează ; Fete. 11—12 
ani, 800 m., 13—14 ani. 1 000 m. Băieți. 11—12 ani. î 200 m. 13—14 
ani, 1 500 m.

tn paralel, tn municipiul de pe Bega va avea loc — în organi
zarea comisiilor de resort ale U.A.S.C.R.. M.E.I. șl C.N.E.F.S. — 
ultima dintre finalele Campionatelor Republicane Universitare 
cea de atletism, cu participarea a circa 200 de studenți șl stu
dente, tn probe de alergări (100, 200. 400. 800 1 500, 4x100 m bă
ieți șl fete, 5 000 m și 4x400 m băieți), aruncări (disc, greutate 
șl suliță) șl sărituri (lungime și înălțime). Sport cu o îndelunga
tă tradiție la Timișoara, este de presupus 
fie urmărit, pe stadionul „1 Mai", de cîți 
tn principal de reprezentanții institutelor 
rlor din localitate.

Din sulta de acțiuni sportive organizate

— șl de dorit — să 
mai multi spectatori, 
de învățămlnt supe-

, Din sulta de acțiuni sportive organizate tn Capitală reținem T , 
i Festivalul primăverii ce va avea loc la baza sportivă Mecanică < 
1 fină (duminică, de la orele 8,30) șl tradiționala întrecere prile- | 
i jultă de deschiderea sezonului sportiv în aer liber, de la sta- , 
i dîonul Metalul (tot duminică, de la orele 9). ]



IVIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU,

Împreună cu tovarășa 
ELENA CEAUȘESCU, 

ÎN JUDEȚUL ARGEȘ f e I
(Urmare din pag. I)

al partidului. Ei purtau por
trete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ale tovarășei Elena 
Ceaușescu, steaguri roșii și tri
colore, pancarte pe care erau 
înscrise calde urări la adresa 
partidului, a secretarului său 
general. Modernele edificii ce 
străjuiesc piața erau împodo- 
bite_ sărbătorește. Sosirea to
varășului Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu la 
tribuna adunării a fost inlim- 
pinată cu multă însuflețire. 
S-a aclamat îndelung pentru 
gloriosul nostru partid comu
nist, pentru conducătorul său 
încercat. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care și-a consacrat 
întreaga viață și activitate re
voluționară înfloririi neconte
nite a patriei, bunăstării și fe
ricirii poporului, cauzei socia
lismului și păcii.

Marea adunare populară a 
fost deschisă de tovarășul Con
stantin _ Zanfir, prim-secretar 
al Comitetului județean 
al P.C.R.

Au luat cuvintul in 
nuarc tovarășii Andrei 
reseu, directorul Combinatului 
petrochimic Pitești, Andrei 
Dulcă, secretar al Comitetului 
do partid al Întreprinderii de 
autoturisme Pitești, președin
tele Consiliului oamenilor 
muncii, Gheorghe Stroe, direc
torul I.A.S. Leordeni.

fntîmpinat cu urate șt ovații, a 
luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar qeneral 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Urmărită cu deosebit interes,

Argeș

conți- 
Grigo-

cu profundă satisfacție și una
nimă aprobare, cuvintarea to
varășului Nicolae Ceaușescu a 
fost subliniată, în repetate rîn- 
duri, cu vii și puternice a- 
plauze. S-a scandat cu înflă
cărare „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră si mindria", „Ceaușescu 
— Pace !“. Prin aceste calde 
manifestări, toți cei ce trăiesc 
și muncesc in județul Argeș 
au dat glas hotărîrii lor ne
strămutate de a acționa strîns 
uniți în jurul partidului, al 
secretarului său general, pen
tru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor de plan pe acest an 
și pe întregul cincinal, intim- 
pinind Conferința națională a 
partidului cu noi și importante 
succese in toate domeniile de 
activitate.

Marea adunare populară din 
municipiul Pitești s-a încheiat 
intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm și profundă angaja
re patriotică, zecile de mii 
de participanți aclamind, din 
nou, pentru partid și secretarul 
său general, pentru patria 
noastră liberă, demnă și înflo
ritoare, pentru eroicul popor 
român, constructor victorios al 
socialismului și comunismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu eăldură manifestă
rilor entuziaste ale celor pre
zenți.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ji 

tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați. Ia plecarea din Ș 
municipiul Pitești, cu aceleași g- 
calde sentimente, de către ce- 
tățenii orașului, care i-au acla- 
mat și ovaționat îndelung. 2?

,_ aciivmiH smiua. . .
| tot mai efieient lejiaU de producție

Rubrică rezervată acțiunilor desfășurate 
in intreprinderi și institufii

• Am primit vești, din nou 
de la această harnică asociație 
sportivă numită Industria Sîr- 
mei din Cîmpia Turzii. Deși 
au trecut doar patru luni și 
jumătate din acest an, iar 
timpul a fost îndeajuns de vi
treg, asociația are ce raporta 
în ceea ce privește acțiunile or
ganizate în perioada amintită, 
în Sala sporturilor, de pildă, 
a fost organizat un campionat 
de fotbal pentru copiii oame
nilor muncii din combinat. E- 
vident, în activitate nu au fost 
doar tinerii, ci și adulții de 
aici, care, în cadrul unor com
petiții s-au întrecut Ia mini- 
fotbal. Dintre cele 12 echipe 
participante s-au remarcat ce
le ale secțiilor Oțelărie (I și 
II), Mecanică și Energetică. A 
început și campionatul terito
rial de fotbal la care, în afa
ra echipelor din combinat 
de la alte întreprinderi 
oraș sînt și formații din 
diul rural (Viișoara. Luna

• Moderna popicărie a
bului sportiv Olimpia ___
București a găzduit, în prima 
decadă a lunii mai. o frumoa
să competiție sportivă de ma
să. S-au prezentat la start un 
număr de 43 echipe, formate 
din cite doi băieți si o fată — 
tineri din întreprinderile și in
stituțiile sectorului 2 al Capi
talei.
• în cadrul „Cupei Invăță- 

mînt-Cultură" organizată 
către Consiliul municipal 
Sindicatelor București a 
loc finala pe municipiu la trei 
discipline : șah, tenis de masă 
și volei. învingători în această 
competiție au fost : tenis de 
masă — Doina Constantin (m) 
de la Casa Pionierilor și Șoi-

și 
din 

me- 
ș.a.). 
clu- 
din

de 
al 

avut

MIINE, ULTIMA ETAPA A DIVIZIEI A LA HANDBAL (f)
înaintea ultimei etape a Di

viziei A feminine de handbal 
există două certitudini: Știin
ța Bacău este virtual campioa
nă, partida (în deplasare) în 
compania Rulmentului din Bra
șov purtînd numai amprenta 
orgoliului și a palmaresului, iar 
pe ultimul loc al clasamentu
lui — formația C.S.M. Sf. 
Gheorghe, deci, retrogradată. 
Mai rămîne de definitivat or-

dinea locurilor 2—4. pentru 
care luptă Mureșul Tg. Mureș, 
Rulmentul Brașov și Chimistul 
Rm. Vîlcea, echipele fiind de
partajate de un singur punct.

In „zona fierbinte" ultima 
rundă va stabili a doua retro
gradată, mtre C.S.M. Indepen-

Construc-
Cele mai

TURNEUL FINAL
AL ECHIPELOR

dența Sibiu și 
torul Baia Mare.
multe șanse pare să aibă echi
pa din Sibiu care, în afara ce
lor două puncte în plus, are și 
avantajul golaverajului (—88, 
față de —118). Dar să aștep
tăm rezultatele.

Programul ultimei etape este 
următorul : Rapid — Mureșul 
IMATEX Tg. Mureș (Sala Ra

pid. ora 11.30 — V. Erhan — 
D. Purică, din Ploiești), Chi
mistul Rm. Vîlcea — C.S.M. 
Independența Sibiu (Al. Vîrto- 
peanu — Șt. Georgescu, Bucu
rești), Rulmentul Brașov — 
Știința Bacău (Gh. Sandor, O- 
radea — N. Iancu, Buzău), 
TEROM Iași — Dorobanțul 
Ploiești (se dispută astăzi 
Vaslui, sala din Iași fiind
reparație — R. Iamandi — Tr. 
Ene. Buzău), Constructorul Ba
ia Mare — Hidrotehnica Con
stanța (R. Antochi — I. Bo- 
schner, Brașov) și C.S.M. Sf. 
Gheorghe — Confecția (VI. Co- 
jocaru — I. Mihăilescu, Craio-

la 
în

DE TINERET LA JUDO
Din nou Sala din Giulești 

găzduiește, după finalele re
publicane individuale de se- 
niori_ și ..Internaționalele" 
României din acest început de 
an, o competiție de judo, tur
neul final al Campionatului 
Republican pentru echipele de 
tineret. La această ediție își 
vor disputa întîietatea. azi și 
mîine, 8 formații: Rapid Ora
dea, Dinamo Brașov, ASA Tg. 
Mureș. CSM Oțelul Tîrgoviște. 
TCI Oradea, Rapid, Steaua și 
Dinamo București.

Astăzi, se vor desfășura di
mineață, de la ora 9, și după- 
amiază, de la ora 16, primele 
cinci tururi. Mîine. de la ora 
9, vor avea loc partidele din - 
cadrul tururilor 6 si 7-.

ÎNCET DAR

milor Patriei din Sectorul 6 și 
Adriana 
C.S.Ș. 2 ;
Noveanu 
Marilena _ ,
dustrial nr. 28) din Sectorul 6: 
volei (m) — echipa Sectorului 6.

între 15—18 mai la Ploiești, 
are loc finala pe țară a „Cu
pei învățămînt-Cultură".

• în jurul stadionului Ceah
lăul din Piatra Neamț au fost 
făcute pregătiri speciale. S-a 
amenajat un traseu — mărgi
nit pe alocuri cu - frînghii — 
traseu care a fost pavoazat, 
marcat cu var pe circa 1200 m. 
„Aici se desfășoară un cros la 
care participă oamenii mun
cii din întreprinderile și insti
tuțiile din municipiu" — au
zeam printre cei aflați de fa
ță. Din fișele secretariatului 
reținem cîteva date: numărul 
crosiștilor prezenți — peste 
600 ; primii trei clasați : 1. A. 
Maltei (Hidrotehnica), 2. C. 
Andrieș (Utilajul), 3. C. Filip 
(A.S. cartierul V.I. Lenin).

Rubrica realizata de 
Modesto FERRARINI

Voinea (f), de la 
șah — prof. Eugen 

(Lie. Gh. Lazăr) și 
Georgescu (Lie. in- Î I

I
I
I

I
*
I

I
IL

A așteptat, liniștit, pornirea 
șirului de mașini. A introdus 
apoi, tacticos, maneta de vi
teze în treapta I, 
ș.a.m.d., după care 
scris, disciplinat, pe 
de circulație. Cînd 
rămînea liberă fără 
față, se încumeta și 
da 2 ; dar nu pentru multă 
vreme, retrăgîndu-se respec
tuos pe dreapta oridecîteori 
zărea în oglinda retrovizoare 
apropiindu-se un alt 
Cu exact 50 de metri 
virajelor semnaliza 
regulamentar, con- 
tinuându-și apoi ru
lajul. Totul în ritm 
de „vals", netulburat de virte- 
jul bolizilor trecînd pe lingă el 
precum Rapidul Tralan in 
Halta Vadu Lat. Intr-un cu- 
vînt, un conducător auto că
ruia (teoretic, nu ?) nici cel 
mai sever agent de circulație 
nu avea cum să-i administre
ze o amendă, ca să nu mai 
vorbim de suspendarea per
misului de circulație...

Unii, buni cunoscători 
ale mecanicii, au fost 
rere că e vorba de o 
în rodaj ; alții, cam 
tîtia la număr, și la 
pricepuți, că s-a uitat 
frîna de mînă. Și poate că 
discuțile ar fi continuat, a- 
prinse, încă multă vreme, 
dacă nu ar fi existat și un 
al treilea grup, al neinițiați- 
lor, care să fi constatat timid 
că mașina are nu doar nu
măr de înmatriculare, ci și 
unul... de concurs. 162. Șl că 

nu ?) chiar concu- 
vreo întrecere 
chiar într-un

(teoretic, 
ra ! Și nu în 
oarecare, ei

a Il-a 
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înaintea

Campi 
precis 
circuit 
Buzău 
lat sec

Si a< 
zul sv 
VU1 C( 
șidan, 
transpi 
să det 
e lău< 
să-și i 
mai.. ' 
țară.-'i

în 
de pă- 
mașină 
tot a- 
fel de 

trasă

incet-Ii 
poate : 
mai pr 
person.: 
luat în 
plimen 
sarcina 
bligați 
mari 1, 
il aju 
„amblți 
zău 3- 
dică 3 
de 16 ! 
a fost

Iată 
viitor, 
tate ar 
un „fii 
cursuri 
la Can 
particif 
mai bc 
să devii 
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FINALE ALE CAMPIONATELOR NAȚIONALE
Ultimele dispute ale boxerilor

BRĂILA, 15 (prin telefon). A- 
proape 200 de tineri pugiliști din 
întreaga țară îșl dispută la Are
na de box din localitate titlurile 
de campioni naționali la juniori 
mari și de cîștigători ai Con
cursului republican, la juniori 
mici.

La „semimuscă" Zoltan Lunca 
(CSM Reșița) a fost aplaudat la 
scenă deschisă pentru frumoa
sele reușite în fața adversarului 
său Cristian Dumitrică (Voința 
Giurgiu) și va boxa în finală 
cu rapidistul bucureștean Marian 
Ciocioiu, care l-a întrecut la punc
te pe Iulian Moise (Voința Fău
rei). „Cocoșul" Lucian Gheorghi- 
ță (CFR Timișoara) a luptat în 
stil de mare campion și cu lo
vituri directe, expediate cu bra
țul stîng, l-a ținut la distanță 
și i-a făcut multe clipe - grele 
ploieșteanului Marian Diaconii. 
Timișoreanul a dominat partida 
de la un gong la altul, demon- 
strînd o superioritate evidentă, 
în ultimul rund, un upercut la 
stomac a făcut ca adversarul său 
să fie k.d. Atunci cînd toată 
lumea se aștepta ca judecătorii 
să îndeplinească o simplă for
malitate în a confirma victoria 
lui Gheorghiță, crainicul reu
niunii a anunțat drept cîștigă
tor cu o decizie de 3—2 pe... 
Diaconu ! Această surpriză ne
plăcută s-a datorat erorii arbi
trilor judecători J. Vancea (Bucu
rești), Maidan (Cîmpulung
Muscel) Cceanu (Brăila)

excluși dintre

oficialii competiției. Tot la a- 
ceastă categorie. Sorin Timofte 
(CSM Iași), pregătit la lotul na
țional de juniori, l-a întrecut la 
puncte, după o evoluție sigură, 
pe Aurel Pietraru (Steaua). La 
„semiușoară", cel de al treilea 
frate din familia Dumitrescu 
(după Daniel și Marian — „me
daliile" noastre de bronz la „eu
ropenele" de anul trecut). Con
stantin, antrenat de N. Mateescu 
la Dinamo București, a arătat că 
își urmează frații spre marea 
performanță. Constantin Dumi
trescu l-a întrecut prin k.o. în 
primul rund pe Marian Dobre 
(Voința Călărași). urmînd 
dispute finala 
Moise (Voința 
prin abandon 
în meciul cu
(Prahova ASA Ploiești).

La categoriile mari, mai puține 
motive de satisfacție. Dintre „se- 
mifinaliști", doar Robert Oancea

să 
categoriei cu Gigi 
Făurei). cîștigător 

(în prima repriză) 
Dorin Dumitrescu

(CESAF 
lui Mai 
tan (CI 
Ion M: 
calități 
categori 
tn rest.

ALTE 
Leonarc 
Ploiești) 
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(Metalu 
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Dumbra 
verin). 
(Voința 
trina (F 
ța S. 
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(CSM 
(Musceli 
naș (OF

âiMBATA
JUDO, Sala Giulești. de la 

orele 9 și 14 : turneul final 
al Campionatului Republican 
pentru echipele de tineret.

POLO. Bazin Dinamo, ora 8: 
I. L. Timișoara — Constructo
rul Tîrgu-Mureș, CSU-TMUCB 
— Progresul Oradea ; ora 14 : 
Vagonul Arad — Progresul O- 
radea, I.L Timișoara — CSU- 
TMUCB. Steaua — Lot juniori, 
Dinamo — Voința, Crișul — 
Rapid (Div. A).

DUMINICA
FOTBAL. Stadionul 23 

gust, ora 11 : Progresul 
can București — A. S.

Au- 
Vul- 
Dro-

neta Severin
stadionul Mecanică Fină, ora 
11 : Mecanică Fină Steaua — 
I.C.I.M. Brașov (Div. B) ; me
ciuri în Capitală în Divizia C, 
de la ora 11 : stadionul Me
talul : Metalul București — 
Voința București ; stadionul
I. C.S.I.M. : I.C.S.I.M. — C.F.R.- 
B.T.A. București ; stadionul 
T.M.B. : MECON București — 
Cimentul Fieni ; stadionul Da
nubiana : Danubiana Bucu
rești — I.U.P.S. Chitila ; te
ren Viscofil : Viscofil Bucu
rești — Electrica Fieni.

HANDBAL. Sala Rapid ora
II, 30 : Rapid — Mureșul

IMATEX Tg. Mureș (A, f) ; 
teren Dinamo, ora 10.30 : Cal
culatorul IIRUC București — 
Relonul Săvinești (B, m) ; te
ren I.T.B. ora 17,00 : I.T.B. — 
Vulturul Ploiești (B. f).

JUDO. Sala Giulești. de la 
ora 9 : turneul final al Cam
pionatului Republican pentru 
echipele de tineret.

POLO. Bazin Dinamo, ora
9.30 : Steaua — Rapid. Dina
mo — Crișul (Div. A).

VOLEI. Teren Sănătatea, ora
9.30 : Confecția București — 
C.S.U.-I.E.F.S. București (B, f), 
ora 11.00 : Vulcan București
— C.S.U. Oradea (B. m) : te
ren Olimpia, ora 9.30 : Me
tal 33 București — Chîmpex 
Constanța (B. f) : ora 11,00 : 
Calculatorul IIRUC București
- I.A.T.S.A. Dacia Pitești 
(B, m).

Debut spectaculos
LUGOJ, 15 (prin telefon). Foar

te potrivită alegerea locului de 
desfășurare a actualei ediții a fi
nalelor Campionatelor Republica
ne și ale Daciadei la lupte greco- 
romane pentru juniori. Amintin- 
du-și de frumoasa tradiție a a- 
cestei discipline sportive în ora
șul lor, lugojenii s-au străduit, 
și au reușit, să asigure o exce
lentă organizare a competiției, 
pentru care merită felicitări.

în cocheta
Viitorul s-au reunit 237 de tineri 
sportivi, cei mai mulți fiind la 
cat. 63 kg (32 de concurenți). Sti
mulați de dorința de afirmare, 
caracteristică vîrstei, dar și de 
noile prevederi ale regulamentu
lui, tinerii concurenți s-au anga
jat încă din primul tur al între
cerilor în dispute dîrze, specta
culoase, încheiate de multe ori 
cu victorii prin tuș. De pildă, 
la categoria 46 kg, într-un meci 
echilibrat pînă spre final, piteș- 
teanul L. Jinga l-a fixat cu u- 
merii pe saltea pe C. Rug (Sla
tina), iar V. Rebegea (Bacău), 
unul dintre componenții lotului 
nostru de juniori, l-a învins prin 
superioritate pe bucureșteanul 
M. Plătărescu. La aceeași cate
gorie s-a remarcat, prin dina
mism și o bună tehnică în exe
cutarea procedeelor de atac, vîl- 
ceanul Popa, învingător prin 
superioritate (28—12 !) în fața lui 
G. Căciulă (Sinaia). Componentul 
lotului național de seniori, Ilie 
Minciună (Cîmpulung Muscel) a 
intîmpinat o dîrză rezistență din

Sală a sporturilor
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puncte 1
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nent al 
prin mo 
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întrece: 
duminică

EXCURSII PE LITORAL MIINE ,,PREMIUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI-
Prin toate agențiile ÎNTREPRINDERII DE 

TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURANTE 
BUCUREȘTI se pot obține, în această pe
rioadă. bilete de odihnă pe litoral pentru 
lunile mai și iunie, la tarife avantajoase 
față de lunile iulie și august.

De asemenea, I.T.H.R. București (prin a- 
genția din Bd. Republicii 68, telefon 14.08.00), 
în colaborare cu Consiliul Municipal al Sin
dicatelor (Comisia sport-turism) organizează 
un bogat și atrăgător program de excursii 
și odihnă pe litoral (în stațiunile Mamaia, 
Eforie Nord, Neptun-Olimp Saturn, Jupi
ter, Venus) în lunile mai si iunie.

EXCURSII DE TREI ZILE la sfîrșit de 
săptămînă, în perioada 22 mai — 19 iunie.

EXCURSII DE CINCI ZILE 
duminică și înapoierea joi) în 
mai — 14 iunie.

EXCURSII DE OPT ZILE (cu 
minică și înapoierea tot duminică) în perioa
da 22 mai — 14 iunie.

Se reamintește comitetelor sindicatelor din 
întreprinderi și instituții faptul că biletele 
pentru litoral, cu termene depășite, repar
tizate de 
rioada 22 
la sfîrșit 
ristice de

Informații suplimentare la agenția de tu
rism din Bd. Republicii nr. 68, telefon 14.08.00.

(cu plecarea 
perioada 22

plecarea du-

U.G.S.R. pot fi valorificate, în pe- 
mai — 10 iunie, prin organizarea, 
de săptămînă a unor acțiuni tu- 
masă.

J

ci dată cu venirea primăverii, 
seria premiilor clasice continua 
pe hipodrom. Astfel, după d- 
butul cailor de doi ani, a venit 
rîndul premiilor clasice pre
mergătoare Derbyului. pe dis
tanțe de semifond. Unul dintre 
ele este ..Premiul Municipiului 
București", care se va disputa 
în reuniunea de mîine șl în 
care se vor întrece o serie d 
elemente de perspectivă. cum 
sînt Ghirlanda, Sonetist, Hemc- 
iușa, Craidon, 
alte elemente 
rîndul cărora 
babil cîțiva 
Derbyului și

H1PISM

Sonetlșt, 
Turnir, alături r' 
de valoare, din 
se vor alege pro- 
dintre concurenții 
ai Criteriului cai-

lor de 4 ani. Tot In această 
reuniune mai este programat 
,,Premiul Dărmănești". în care 
trăpașii de clasă, în frunte cu 
Hendorf, Kalin, Trandaf, Fin:» 
și alții, se vor întrece pentru 
prima oară în acest an pe dis
tanța de 2700 m. 
tînăra generație 
două alergări în 
buta 24 cai de 
mîine va fi un i 
cai partanți !
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doi ani. Deci 
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In etapa de mîine a Diviziei B

MAJORITATEA TRENTAȘELOR
EVOLUEAZĂ IN DEPLASARE

de

(denivelat, greu) de la baza

ORI

: tocmai 
antrenată

că 
vor 
și

promisiunile 
fi adeverite 
sportivitatea

ro- 
cum

(N.
Trei 

cu 
desfășurare 
pentru pro-

Mîine, Dîvîzîa B întră în 
Iul de protagonistă, așa 
apare mereu în duminicile în 
care pe prima scenă este „rela- 
che". Cum este cazul și acum. 
Printr-o frumoasă coincidență, 
programul acestei „runde" a 
campionatului secund se între
ce în a ne oferi partide echi
librate, ale căror rezultate stau 
sub un mare semn de întreba
re. Și asta pentru că majori
tatea fruntașelor, echipele ca
pabile să obțină puncte în afa
ra terenului propriu, joacă în 
deplasare.

Astfel, în seria I, întrecerea 
de la distanță Politehniea Iași 
— C.S.M. Suceava — F.C.M. 
Progresul Brăila — F.C. Con
stanța continuă. Dar în vreme 
ce sucevenii (antrenor V. Si- 
mionaș) și brăilenii (V. Gros- 
su) joacă acasă, Politehnica 
Iași (L. Antphi) și F.C. Con
stanța (C. Tilvescu) evoluează 
în deplasare. Ieșenii se duc la 
Bîrlad, constănțenii la Mizil. 
întreceri disputate, ele putînd
aduce noi elemente de clarifi
care în atît de complicata lup
tă pentru promovare din a-

ceastă serie. Și seria a Il-a, 
cu solitarul ei lider, A.S.A. Tg. 
Mureș, ne oferă un meci de 
prim-plan : tocmai deplasarea 
echipei
Coidum într-un oraș care

elevul 
iu Bî- 
itrenor 
jnstnat 
iști la 
srgrea.

I

Șt. 
a 

figurat cîndva pe ..harta pri- 
jnei divizii" : Tîrgoviște. Pro
gresul Vulcan București (Paul 
Popescu), concurenta mureșe
nilor, joacă acasă în compania 
formației A.S. Drobeta Tr. Se
verin. Să ne întoarcem acum 
spre seria a III-a unde, ase
menea primei grupe, întrece
rea pentru „poziția de intrare 
pe prima scenă" este acerbă. 
Toate fruntașele vor juca mîi
ne în deplasare ! Politehnica 
Timișoara (I.V. Ionescu) la Za
lău, F.C. Bihor (V. Mateianu) 
la Deva, F.C. Maramureș 
Szabo) la Cluj-Napoca. 
jocuri care vor influența 
siguranță întreaga 
ulterioară a cursei 
movare.

Să sperăm 
programului 
de calitatea 
atitor importante meciuri !

I PROGRAMUL Șl ARBITRII

• UNII DINTRE 
SPECTATORII MECIU
LUI DINAMO — 
STEAUA s-au întrebat 
de ce a fost înlocuit, 
în minutul 84, Mateuț. 
Explicația : el juca ac
cidentat, încă din min. 
26. Cu atît mai mare

— deci — meritul 
în marcarea golu- 
înscris în minutul...

Apropo

W eissenbacher

cartonașele 
Două dintre 
arătate (lui 
și Stoica) ni 
rut 
cate, 
pe Buinbescu fără in
tenție, iar căpitanul ,e- 
chipel Steaua comițînd 
un simplu fault de joc. 
• In meciul de pe sta
dionul Dinamo, cele 
două echipe au înre
gistrat, in privința șu
turilor la poartă, cele 
mai mici cifre ale lor 
din actualul campionat. 
® într-un meci cu o- 
cupanțil primelor două 
locuri în clasamentul 
golgeterllor (Cămătaru, 
Pițurcă), au marcat... 
un mijlocaș (Mateuț ; 
ceea ce nu e, de fapt, 
o surpriză, pofta sa de 
gol fiind cunoscută) și 
un fundaș (Weissenba- 
cher). De subliniat va
loarea golului înscris 
de stelist. care menți
ne invincibilitatea echi
pei sale în eampionat.

galbene, 
cele trei 
Cămătaru 
s-au pă- 

insuficient justifi- 
primul lovindu-1

• PE TERENUL II ______ ___________
sportivă Sportul Studențesc, la "meciul de spe
ranțe cu Univ.- Craiova, cîteva sute de spectatori 
s-au înghesuit în jurul gardului. Meci disputat. 
In echipa bucureșteană, nume... cunoscute : Ră- 
dulescu (băiatul antrenorului), Motroc (fiul fos
tului antrenor), Iorgulescu (fratele jucătorului 
internațional). • în meciul de seniori, Sportul a 
avut doar trei rezerve : un portar (Voicilă) și 
doi jucători de cîmp, care au și fost folosiți 
(Terheș și Bondoc). • Din nou, problema cram- 
poanelor : echipele au intrat pe teren, jocul în
cepuse, iar Rada era pe tușă, ca să-și schimbe 
ghetele ! ? • Miercuri, în ziua meciului, Irimes- 
cu a împlinit 28 de ani. înainte de începerea par
tidei, i s-a oferit un frumos buchet de garoafe, 
pe care Mircea le-a împărțit colegilor și supor
terilor craioveni de la tribuna a n-a. Iar în fi
nal, colegii i-au oferit o frumoasă victorie, la 
care Irimescu a contribuit cu excelenta pasă de 
la golul doi.
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SERIA I : C.S.M. Suceava — 
Poiana Cîmpina : M. Niculescu 
(București), Steaua Mizil — F.C. 
Constanța : O. Ștreng (Oradea), 
Unirea Slobozia — C.S. Botoșani : 
N. Voinea (București), Prahova 
C.S.U, Ploiești — Aripile Victoria 
Bacău : V. Alexandru (București), 
Unirea Focșani — Minerul Gura 
Humorului : M. Constantinescu 
(București),
— C.F.R. 
(București). 
Politehnica
(București). Ceahlăul P. Neamț — 
Olimpia Rm. Sărat : I. Velea 
(Craiova), F.C.M. Progresul Brăi
la — Dunărea C.S.U. Galați : C. 
Corocan (Reșița).

SERIA A IÎ-a : Tractorul Bra
sov — Autobuzul București : A. 
Gheorghe (P. Neamț), Mecanică 
Fină Steaua București — I.C.i.m. 
Brașov : M. Axente (Arad), Gaz 
Metan Medias — Automatica 
București : M. Salomir (Cluj-Na
poca), Progresul Vulcan Bucu
rești — A.S. Drobeta Tr. Seve
rin : I. Crăciunescu (Rm. Vîlcea), 
Chimica Tîrnăvenl — Pandurii 
Tg. Jiu : S. Rotărescu (lași), E- 
lectroputere Craiova — Carpațl 
Mîrșa : M. Neșu (Oradea). Inter 
Sibiu — ROVA Roșiori : Gh. Con
stantin (Rm. Vîlcea). IMASA Sf. 
Gheorghe — Sportul Muncitoresc 
Slatina : A. Porumboiu (Vaslui), 
C.S. Tîrgoviște — A.S.A. Tg. Mu
reș : Fl. Popescu ...............

SIRIA A III-a :
— C.I.L. Siehet : 
(Suceava). Steaua 
Napoca — F. C. Maramureș Baia 
Mare : R. Petrescu (Brașov). Unio 
Satu Mare — C.S.M. Reșița : Ș. 
Necșulescu (Tîrgoviște). Minerul 
Paroșeni — Metalul Bocșa : C.

M.
F.C.M. Delta Tulcea 

Pașcani : J. Grama
FEPA >74 Bîrlad —
Iași : G. Ionescu

Teodorescu (Buzău), 
Zalău — Politehnica 
A. Mustățea (Pitești), 
— Olimpia Satu Mare : V. Tito- 
rov (Drobeta Tr. Severin), Strun
gul Arad — Minerul Cavnic : M. 
Stoenescu (București). Dacia Me
canica Orăștie — C.S. U.T. Arad: 
V. Angheloiu (București). Mure
șul Deva — F.C. Bihor Oradea : 
D. Petrescu (București).

Meciurile vor începe la ora 11.

Armătura 
Timișoara : 
Aurul Brad

Rm. I.

(Ploiești).
Gloria Bistrița
C. Gheorghe
C.F.R. Cluj-

KROSISTI CONFIRMA...
facție integrală pe dificilul 
traseu de la Brașov. Existen
ța unor discrepanțe de expri
mare pe parcursul celor două 
manșe în evoluția cunoscuți- 
lor alergători P. Titilencu, Al. 
Enceanu, Fl. Pop, L. Tomoș- 
vari și P. Schmidt se datorea
ză, după părerea noastră, fap
tului că aceștia pilotează, 
camdată, mașini 
trînite. Forul de 
informat 
membrii 
tive vor __ „ _  _______
gale de concurs. • în ultima 
vreme, calitatea arbitrajelor a 
crescut. Dar, dacă starterii, 
cronometrorii. arbitrii de trece
re. de revizie tehnică sau de 
parc iși fac datoria, nu ace
eași apreciere o putem face la 
adresa secretariatului de 
curs, care, din nou, ne-a 
nizat clasamente eronate 
clasă sau alta. Sperăm că 
menea regretabile situații 
sp vor mai repeta. • Concur
surile de motoeros vor conti
nua mîine la Timișoara cu 
„Cupa Banatului". Programul, 
tn care figurează curse pentru 
seniori, tineret și juniori, va 
începe la ora 9.30. (TR. I.).
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ȘTIR. • ȘTIRI • ȘTIRI
• ASTAZI URMEAZĂ SA PLE

CE IN POLONIA o selecționată 
de tineret a tării noastre, care 
va *
două meciuri amicale.

susține săptămîna viitoare

• BRIGADA DE ARBITRI RO
MÂNI LA FINALA U.E.F.A. 
(MANȘA A DOUA). Așa cum am 
mai anunțat, returul finalei Cu
pei U.E.F.A., care va avea loc 
miercuri la Dundee, între Dundee 
United și I.F.K. Gotcborg (în tur 
1—0 pentru echipa suedeză), va fi 
condusă de un trio de arbitri din 
țara noastră cu loan Igna, la 
centru, Dan Petrescu și Radu 
Petrescu, la linie.

• I. CRACIUNESCU CONDUCE 
MECIUL BULGARIA — LUXEM
BURG (C.E.). Miercuri va avea 
loc întîlnirea, din preliminariile 
C.E., dintre primele reprezenta
tive ale Bulgariei și Luxembur
gului. Partida va fi arbitrată de 
I. Crăciunescu. Ei va îndeplini, 
cu acest prilej, norma pentru 
obținerea ecusonului F.I.F.A. La 
linie vor funcționa A. Porumboiu 
și Gh. Constantin,

lară a Chimiei (3—2). Jocul a fost alert, golurile 
frumoase, tn ambele echipe evoluînd jucători cu 
frumoase perspective. Să-i notăm pe cei de la 
„U“,crescuți în renumitul centru pentru copii și 
juniori de pe malul Someșului : Dunca, Șutea, 
Răcean, M. Popescu, Blaga (Lucian !), elevi ai 
lui Petru Emil, cu toții Juniori • o fază mai rar 
întimplată pe teren urile de fotbal s-a petrecut 
în min. 72 și s-ar putea rezuma astfel : în loc 
de 11 m, aruncare de la tușă : Ce s-a întîmplat ? 
Vilceanul Stancu este faultat în careu de Do- 
brotă, arbitrul de centru V Curt indică punctul 
de la 11 m și un alt vileean este gata să execute. 
Asta în timp ce tușierul I. Coț. aflat în fața tri
bunei secunde era, pe bună dreptate, de multă 
vreme, cu steagul ridicat De ce ? Cu cîteva faze 
înainte. mingea depășise linia de margine și 
„centralul" nu a văzut semnalizarea arbitrului 
de linie... Și jocul a fos’ „întors" la aruncarea 
de la margine l

• NU MICA A FOST 
MIRAREA spectatorilor 
băcăuani' cînd l-au vă
zut, miercuri, pe Cos
tel Solomon, căpitanul 
Sport Clubului, „urcat" 
în vîrful liniei de a- 
tac ! Numai că, spre 
satisfacția acelorași tri
bune. fostul mijlocaș a 
jucat excelent, arătîn- 
du-se cel mal bun de 
pe teren. El a marcat 
un gol( al patrulea al 
gazdelor) și a contri
buit la înscrierea ce
lorlalte. j;Costel Solomon
• „ACTORIA" SE PEDEPSEȘTE... Este vorba 

de „nouarul" argeșenilor, Pană, care în meciul cu 
Gloria a simulat de cîteva ori că este accidentat. 
Ca să tragă de timp. Pînă la urmă, i s-a înfun
dat, fiindcă arbitrul Șerban Necșulescu s-a lă
murit 
nașul 
norul 
Orîng 
elevii___,__________ w
să-ți creezi doar o singură mare ocazie de a în
scrie, așa ceva nu se poate înțelege. Păcat, am 
depus aici multă muncă...". Ca să nu mai vor
bim că echipei i s-au creat toate condițiile ne
cesare unei bune pregătiri, că în jurul ei sînt 
atîția oameni cu inimă mare pentru fotbal. Ju
cătorii ar trebui să roșească pentru modul cum 
au evoluat în partida cu F.C. Argeș • Portarul 
Speriatu se confesa înainte de joc ; „Vreau să 
merg la lotul olimpic cu fruntea sus. Și să apar 
cu majuscule la caseta tehnică a meciului...". 
Piteșteanul, cum se știe, a șomat, însă. Dar va
loarea lui nu a scăzut din această cauză...

cu cine are de-a face și i-a arătat carto- 
galben. • La terminarea meciului, antre- 
C. Moldoveanu părăsea stadionul din 
cu amărăciune. „Sînt total decepționat de 
mei, declara el. Să joci pe terenul tău și

3|

• IN MECIUL DIN
TRE F.C.M. BRAȘOV 
ȘI CORVINUL, hune- 
dorenii au acuzat ab
sența a trei titulari : 
Nicșa și Tîrnoveanu — 
accidentați, Mărginean 
— două cartonașe gal
bene. Motivații obiec
tive, dar comportarea 
generală a echipei s-a 
situat la un nivel foar
te scăzut față de Cor- 
vinul de... altădată. 
• Brașoveanul St. Va- 
sile, care a stat mult 
pe tușă din cauza unei 
entorse la genunchi, 
s-a autoaccidentat din 
nou. în același loc, fi
ind astfel nevoit să 
înceapă un nou trata
ment • Se spune că 
portarii de „rasă" tre
buie să aibă o talie 
înaltă. Iată că această 
părere este contrazisă

de hunedoreanul Ioni
ță care, în meciul de 
la Brașov (ca și în 
multe altele), a apărat 
mingi de-a dreptul im
posibile. salvîndu-și e- 
chipa de la scor

handbal

Ioniță
(din motive diferite) In

• BENONE POPES
CU, FUNDAȘUL LA
TERAL AL JIULUI, a 
făcut miercuri. în fața 
Flacărei Moreni, o bună 
partidă, fiind unul din
tre jucătorii remarcați 
ai echipei sale, prin 
travaliu, decizie șl dă
ruire. Ceea ce nu con
stituie. însă, o scuză 
pentru actul nesportiv 
comis în prima repri
ză, cînd l-a lovit cu pi
ciorul pe D. Sava, că
zut la pămînt în urma 
unui fault comis de un 
coechipier al fundașu-

lui Popescu. Dacă-1 ve
dea arbitrul Mustățea, 
cartonașul roșu... • în 
cochetul stadion al 
Jiului Petroșani nu 
și-a găsit încă locul ab
solut necesara masă a 
presei, breslașii conde
iului trebuind să se 
aciuiască pe unde se 
nimerește. Sau. după o- 
pinia gazdelor, cabine
le pentru radio și ra- 
dioficare (unde mai se 
află și persoane par
ticulare) țin loc de 
masa presei ?

ș
I
i

I

• MULTE ABSENȚE
partida de miercuri, de la Cluj-Napoca, dintre 
„U" și Chimia Rm. Vîlcea. Mai întîi, din forma
ția ,.șepcilor roșii" au lipsit doi înaintași de ba
ză, Cîmpeanu II și Biro, amîndoi accidentați („Pe 
Cîmpeanu nu l-am folosit și pentru a-i da posi
bilitatea să se refacă pînă la meciul cu Polonia, 
al «Olimpicilor», ni s-a spus) alături de ei por
tarul Cavaî, ca și un alt înaintaș, Fîșic. Vîlcenii 
au venit și ei fără Voicilă, Toma, Crișan, Caraba- 
geac, indisponibili, în timp ce Treschin (două 
cartonașe galbene) și V. Popescu (cartonaș roșu) 
erau suspendați. • în același meci, 
nat două 
oaspeților, 
fotbal, iar 
după ce a
cat un gol, cel care a stabilit

• PLOIEȘTEANUL URSEA, un tînăr cu reale 
perspective de a deveni o piesă de bază în an
grenajul echipei Petrolul, nu prea s-a văzut 
miercuri în jocul de la Slatina. După pauză, mai 
precis în minutul 55, a primit cartonaș galben 
pentru joc dur. N-au trecut decît două minute 
și antrenorul Mircea Dridea l-a înlocuit cu Cr. 
Ene. Apreciatul tehnician ploieștean a sesizat că 
elevul său este nervos, 
tregii echipe.

ceea ce putea dăuna în-
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debuturi în prima divizie 
Stancu, produs al școlii 
la clujeni, Matei care, la 
pășit pe un gazo-n de

de consem- 
: nr. 11 al 

locale de 
trei minute

„A", a și mar- 
scorul final • 

Speranțele lui ,,U“ au învins și ele echipa simi-

• MECIUL RAPID — 
OȚELUL a fost „garni
sit" de către organiza
tori cu cîteva suplimente 
spectaculare. în bene
ficiul tribunelor bine 
populate ale stadionului 
„Giulești". Astfel. in 
timpul pauzei, gazonul 
a fost inundat de mi
cii judoka ai clubu
lui Rapid (pentru o de
monstrație de... „uchi- 
mata“), precum și de 
grupele „1974—75" ale 
profesorului Gheorghe 
Costinescu. de la Cen
tru de copii și juniori 
(pentru o demonstrație

de virtuozitate fotba
listică). Aceștia din 
urmă au îneîntat cu 
tehnicitatea lor preco
ce, „tema" exercițiului 
fiind jucarea balonului 
de cel puțin 50 
fără ca el să 
pămîntul • O 
relativ... ostilă 
t-o gălățeanul 
Aglu, „bruiat" 
parte a foștilor 
porterl. ~ 
Agiu i-a adus, însă, 
repede, la tăcere, evo
luînd exemplar si in
tr-un spirit de fair- 
Dlay desăvîrșit.

de ori 
atingă 

primire 
a avu- 

Mario 
de o 

lui su- 
Ex-rapidistul 
adus,
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DIN DOSARELE COMISIEI
DE DISCIPLINA

• Și la C.S.M. Bucecea și-a 
făcut loc părerea că „avantajul 
terenului" nu înseamnă atît a- 
vantajul de a juca în prezenta 
suporterilor tăi, care te vor în
curaja tot timpul, cît, mal ales, 
avantajul... arbitrului. In meciul 
t>e care echipa îl susține „a- 
casă", arbitrul nu mai trebuie 
să fie arbitru, ci al 12-lea jucă
tor al gazdelor. Și, mai întot
deauna cel mai., eficace I Dar. 
cum în meciul cu Chimia Fălti
ceni arbitrul n-a vrut să dea 
jucătorilor din Bucecea „cuv 
NITA" mină de ajutor (de r>” 
dă, un îl m). Pralea l-a înjurat 
pe arbitru, iar coechipierul său, 
Crișmariu, a mers și mai departe 
pe drumul huliganismului, lovin
du-1 pe conducătorul partidei. 
Drept urmare, Crîșmariu a fost 
suspendat pe 1 an. iar Pralea — 
pe 4 etape. Cum 
Chimia 
și alte... 
Bucecea 
ridicarea 
pe teren
te că, în viitor, C.S.M. Bucecea 
va da o altă Interpretare — CF.A 
FIREASCA — noțiunii de „avan
tajul terenului".*..

în meciul cu 
Fălticeni s-au întîmplat 
năzdrăvănii, echipa din 

a fost sancționată și cu 
dreptului de organizare 

propriu pe 4 etape. Poa

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO-PRONOSPOR1 (NTORMEAZA

• Un avertisment și o amen
dă de 6.000 lei Vor determina — 
sperăm ! — divizionara B Steaua 
C.F.R. Cluj-Napoca să ia altăda
tă măsuri organizatorice CORES
PUNZĂTOARE, așa cum n-a fă
cut-o la meciul cu C.I.L. Sighet, 
unde nu s-a preocupat de securi
tatea arbitrilor, aceștia trebuind 

descurce singuri, față în 
o serie de spectatori tur- 
A fost sancționat și un 

al echipei clujene, Moido- 
a încercat să-și facă sin- 

cînd un adversar

să se... 
față cu 
bulenți. 
jucător 
van. El 
gur dreptate, 
l-a faultat, deși arbitrul se pre
gătea să-i arate acestuia carto
nașul galben. Moldovan a fost 
suspendat pe 2 etape.
• Ion V. Ionescu, antrenorul 

Politehnicii Timișoara, liderul au
toritar al seriei a III-a a Diviziei 
B, nu prea are motive să fie ner
vos. Și totuși este, așa cum a a- 
rătat și în meciul cu Dacia Me
canica Orăștie, unde a avut unele 
manifestări care nu se cădeau. 
El a primit ut. ULTIM avertis
ment. Repetăm... ultim !

Jack BERAR U

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 15 MAI 1987
Extr. I: 23 18 27 50 65 90 

22 79 ; Extr. a Il-a î 32 82 
69 4 28 52 48 63.

Fond total de cîștiguri : 
1.301.955 lei, din care 330.265 
lei, report la categoria 1.

atractive, dacă 
auto tur ism el e,

17
83

LOTO
• știți care este tragerea care 

multiplică substanțial șansele 
participanților de a-și adăuga în 
palmaresul cîștigurilor noi reu
șite ? V-o spune însuși numele 
acesteia, care este TRAGEREA 
MULTIPLA LOTO î O asemenea 
acțiune este programată chiar 
pentru mîine, duminică, 17 mai. 
Reamintim că se extrag nu 
puțin de 72 de numere, în 
drul a 8 extrageri „legate" 
două. Aceasta înseamnă că 
poate cîștiga cu 3 numere 
18 extrase 
data aceasta, 
bilitatea de 
bilet, la mai multe trageri obiș
nuite. de unde și posibilitățile 
deosebit de mari ce se deschid 
în fața participanților. Cîștiguri-

le sînt tot atît de 
avem în vedere 
excursiile peste hotare șl impor
tantele sume de bani. Toate aces
tea constituie elemente care jus
tifică din plin investiția de în
credere a oricărui ; . ‘ '
De altfel, șansele pot fi multi
plicate de către participanții În
șiși, care pot să participe eu un 
numai nelimitat de bilete (vari
ante „întregi" sau achitate în 
proporție de 25%).

TRAGEREA MULTIPLA LOTO 
va avea loc în București. în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
începînd de la ora 16,30. Desfă
șurarea tragerii va fi transmisă 
la radio, la ora 
rele extrase vor 
programul I. tot

participant.

17.30, iar nume- 
fi repetate pe 
duminică, la o-

mai 
ca- 
cîte 

se 
din 

cu deosebirea că. de 
vi se oferă posi- 

a juca, cu același

LO2«
IN PLIC /rrn

rele 20.15 și 22.20 (o dată cu re
zultatele Pronosport), precum și 
luni, 18 mai, la ora 8,55, pe ace
lași program.



turneul international de șah

O RUNDĂ A
»

REMIZELOR...
TIMIȘOARA, ÎS (prin tele

fon). A IX-a rundă a Turneului 
internațional de șah a fost ex
clusiv „a remizelor". Competi
torii și-au împărțit punctele în 
sase din cele opt tntilnirl de pe 
program, în rîndul acestora flgu- 
rînd cîteva partide de la care 
așteptam poate mai mult. Dar 
Florin Gheorghiu, deși a presat 
energie asupra poziției lui Xu 
Jun, s-a văzut în fata unor mu
tări unice de apărare, trebuind 
să-și încheie asaltul doar cu „șah 
etern". La fel, Mlhal Ghindă n-a 
putut trece, cu albele, de defen
siva cubanezului Reynaldo Vera. 
Remize șl în partidele Foișor — 
Subă. Liang — Ionescu; Klrov — 
stoica, Kengls — Przewoznik. La 
întrerupere, partida Nun — Ghl- 
tescu pare de asemeni sortită u- 
nul rezultat de egalitate, singur 
Dan Bărbulescu, care a întrerupt

PROGRESUL SPORTIVILOR NOȘTRI
(Urmări din pag. 1)

ies progresul din ultimele luni, 
au produs uimire : de la 290 kg 
la total, cit înregistra in noiem
brie anul trecut la Sofia, el a 
ajuns acum la 307,5 kg 1 Un salt 
rar întîlnit. chiar în cazul cam
pionilor de anvergură, ținînd cont 
de faptul că el este înregistrat 
la un nivel superior al perfor
manței. Czanka n-a ratat nici o 
încercare din cele 6 posibile la 
două stiluri, dovedind o mare 
siguranță de concurs — de alt
fel, singurul din cei doi medaliați 
la această categorie care a izbu
tit o asemenea performanță. Prin 
locul al treilea obținut la total 
șt cel secund la aruncat. Petre 
Bechcru a depășit așteptările, fi
ind unul din oamenii care a con
curat la un nivel superior „gra
ficului". Fapt îmbucurător, mai 
ales că Becheru are încă seri
oase rezerve de potențial. în 
special la stilul aruncat unde 
poate realiza mult mal mult de- 
cît cele 207,5 kg de acum. Co
legul său de la categoria 82,5 kg. 
Constantin Urdaș. un alt talent 
autentic, a pășit cu stîngul Ia 
smuls, ratînd toate cele 3 în
cercări. A fost singurul „acci

DERBYURILE ZILEI LA POLO
(Urmare din pag. 1)

viguroase ca altădată. Pentru 
că Rapid este o echipă în pli
nă reconstrucție, ce a abordat 
finalul actualului campionat 
cu gîndul la... ediția următoa
re. jucătorii săi șutind ieri 
mai mult în barele porții apă
rate de Diaconu. Au marcat 
Hagiu 5. Moiceanu 2, V. Șer- 
ban 2, Ș. Popescu Cr. Dan, 
Răducanu, Ardelean, Zaharia 
(D), Jianu 3, B. Tufan 2, Ves- 
pe. Misiune simplă pentru 
experimentații arbitri interna
ționali R. Timoc si V. Median.

STEAUA — VOINȚA CLUJ- 
NAPOCA 9—5 (2—2,1—1. 3—1, 
3—1). Surpriza a... planat vreme 
de două reprize, în care clujenii, 
cu Mujnai în zi de gol (fra
tele fotbalistului din lotul o- 
limpic l-a imitat pe Hagiu, 
fiind autorul unui hat-trick), 
au ținut ritmul și chiar au 
condus în două rînduri. Dar, 
din „sfertul" al treilea, mai 
exact de la 4—4 tinerii Stelei 
— cu exinternaționalul dina- 
movist V. Rus antrenor ală
turi de L. Pleșca — și-au re
găsit cadența, desprinzîndu-se 
autoritar. Au mai înscris Gean
tă 2, Chețan 2, L. Balanov, Ste- 
mate. Vamoș. Angelescu, Fruth 
pentru învingători, Olpretean 
și Colceriu. Arbitri : B. Băje- 
naru — V. Burdea.

In partida centrală a celei 
de a doua reuniuni, CRIȘUL —

Seria a doua : DIMINEAȚA, DIFERENTE MA” 
DUPA-AMIAZĂ. SCORURI STRiNSE

în jocurile programate di
mineață, favoritele s-au impus 
in manieră categorică. VAGO
NUL ARAD a cîștigat cu 11—3 
(1—0. 3—1, 5—0. 2—2) In fața 
CONSTRUCTORULUI TIRGU 
MUREȘ. Au marcat Fiiipaș 3. 
Marc 2. Fr. Szabo 2, Ghițan 2, 
Popovils, Brinzei (V). Ghiță 2 
și Iordache. în cealaltă intîl- 
nire. INDUSTRIA LINII TI
MISOARA — PROGRESUL O- 
RADEA 10—4 (3—0, 2—2, 2—0, 
3—2). Realizatori: Grecu 4, N. 
Toth 2, Măhălean 2, Ivănescu, 
Sterpii (ILT). Meszaroș, Orban, 
Bui. Tocilă.

După-amiază. un derbv al se
riei: CSU-TMUC BUCUREȘTI 
— VAGONUL ARAD 8—6 

'(1—1. 2—4, 2—1, 3—0). Profitînd 
si de indecizia adversarilor, 
arădenii au condus la diferen

cu Raj Tischbierek, poate spera 
într-o decizie favorabilă, în fina
lul de turnuri unde deține un 
pion în plus.

înaintea reuniunii de vineri 
seara, s-au jucat și alte cîteva 
partide întrerupte sau restante. 
Toate, remize... Jumătățile de 
punct au fost trecute pe fișele 
întîlnlrilor Vera — Przewoznik. 
Stoica — Ghlțescu $1 Przewoznik 
— Foișor.

în urma tuturor acestor rezul
tate, clasamentul dinaintea run
dei a X-a, de slmb&tă după a- 
miază, se prezintă astfel: 1. 
Șubă 6p, 2—8. Gheorghiu. Ghin
dă, Stoica, Ionescu, Foișor, Vera 
și Kengls — S p, 9. Tischbierek 
4,5 p (1). 10—1(1. Xu, Liang — 4,5 
p, 12. Ghlțescu 3,5 p (1), 13—14. 
Bărbulescu, Nun 3 p (1), 15—16. 
Kirov, Przewoznik 3 p.

Porik ȘTEFANOV

dent" al formației noastre ; pă
cat. fără acest episod, doar rea- 
lizind un rezultat în zona posi
bilităților sale, Urdaș ar fi ur
cat pe podium și la smuls, dar 
îndeosebi la total. Așa însă, el 
a trebuit să se mulțumească cu 
argintul obținut la aruncat (210 
kg). Urdaș are nevoie de mal 
mult calm șl stăpînlre de sine, 
mal multă încredere în forțele 
proprii, pentru a-și putea repeta 
(nlmlo mai mult !) rezultatele de 
la antrenamente și în sala unui 
mare concurs. Și spunem aceasta 
ounoscînd perfect faptul că avem 
în Urdaș un potențial pretendent 
la medalii de aur. In fine. Teodor 
Iacob (cat. 52 kg) are meritul 
de a fl ocupat un merituos loc 3 
la smuls (100 kg), Iar tînărul Pe
tre Tufă (cat. 100 kg) trebuie în
curajat, chiar dacă locul său ac
tual (al 9-lea la total, din 20 de 
concurent!) ne apare încă mo
dest.

L-am lăsat. Intenționat, la 
urmă pe Nicu Vlad, principalul 
component al eclilpei și de la 
care toată lumea aștepta, ca șl 
la „mondialele" de la Sofia. 3 me
dalii de aur. Aparent, acesta e 
cuvîntul. el a produs o mică 
deziluzie. cucerind „doar" la

STEAUA 9—7 (1—1, 4—2, 2—2, 
2—2)). S-a înotat mult, mai 
ales timp de două reprize, 
sprinturile pe atac sau contra
atac arătîndu-i superiori pe 
orădeni în fața porții altfel in
spiratului Gh. Popescu. El au 
luat, mai întîi, un avans de 
două „lungimi", apoi chiar de 
patru (min. 24,08), demonstrînd 
că rămîn o echipă redutabilă, 
care știe cînd să mărească... 
turația. Gordan și-a atins din 
nou media de golgeter, chiar 
dacă unele din cele șase reu
șite ale sale au fost din lovi
turi de la 4 m. Steaua a re
venit în două rînduri, întîi la 
5—5, pe urmă în final, fără 
a mai izbuti să-i ajungă pe 
bihorenl, inexactitățile, îndeo
sebi din faza ofensivă, spu- 
nîndu-șl cuvîntul. Au mai 
punctat Pantea, Kiss, Garofea- 
nu (C), Angelescu 2. L. Bala
nov 2. Duculeț, Stemate, Gean
tă.

VOINȚA — RAPID 7—7 
(1—1, 1—3, 3—2, 2—1). Deși au 
avut 6—3 în min. 18,20 și se 
părea că se îndreaptă sigur 
spre victorie, feroviarii s-au 
văzut mai întîi egalați prin cele 
trei goluri înscrise la rînd 
de Colceriu, apoi conduși în 
ultimul minut, spre a egala 
cînd mai erau opt secunde, 
printr-un 4 m discutabil. Au 
înscris Colceriu 4. Maroși, Se- 
bOk, Mujnai (V), R Tufan 2, 
Florincescu 3, Vespe.

țe apreciabile. Dar, după se
ria de patru goluri ale lui Fr. 
Szabo, ei au slăbit vizibil și 
bucureștenii au refăcut pas cu 
pas de la 3—6. cîștiglnd pe 
merit. Ceilalți realizatori: Popa 
4, Geambașu 2, Fl. Nită. Bă- 
deantt (CSU). Marc 2.

PROGRESUL ORADEA — 
CONSTRUCTORUL 7—6 (2—2, 
0—1, 2—0, 3—3). Cel mai efi
cace — Iordache 3 (C). Au 
condus B. Băjenaru — D. Ilea.

Lotul de juniori. pregătit 
de Gh. Zamflrescu și Ad. lo- 
nescu, a susținut alte meciuri 
de verificare cu cele mai pu
ternice echipe ale noastre • 
11—14 (3—2. 2—4. 2—3. 4—4) cu 
Crișul și 5—8 (1—2. 1—3 1—1 
2—2) cu Dinamo.

PESTE 6000 DE CONCURENfl LA UNIVERSIADA
BELGRAD, 14 (Agerpres) — 

După cum transmite corespon
dentul sportiv al agenției Ta. 
niug, la cea de-a 14-a ediție 
a Universiadei de vară de la 
Zagreb (8—19 iulie) și-au a- 
nunțat participarea peste 6 000 
de studenți sportivi din 115 
țări. Pentru prima oară vor 
fi prezenți la Jocurile Mondia
le Universitare sportivi din 
Nepal, Ciad, Botswana și An- 
tilele olandeze. Delegațiile 
U.R.S.S. șl S.U.A.. cele mai 
numeroase, vor avea cîte 400 
sportivi, Canada 386, Italia 
300, R.P. Chineză 250, Japonia 
229, Franța 170 etc.

LA HALTERE
smuls aurul, In rest argintul — 
la total șl bronzul — la aruncat. 
Se impun. Insă, cîteva explicații 
suplimentare. Chiar lăslnd la o 
parte faptul că a pierdut meda
lia de aur la total pentru... 100 
de grame (cu atlt fiind mai ușor 
ungurul Andor Szanyi) trebuie a- 
mintită acea Încercare a lui Nlcu 
Vlad, la stilul smuls, la 197.5 
kg : el a ridicat cu brațele În
tinse haltera, dar... s-a rotit cu 
ea „preț" de 720 de grade, fără 
a se putea opri I Dacă o secun
dă, o singură secundă 1 ar fl 
putut opri această mișcare, Nlcu 
Vlad ar fl devenit, detașat, cam
pion european la total. De reți
nut însă — anul trecut, în ace
eași perioadă, tot la CE. Vlad 
totaliza 417,5 kg, pentru ca după 
numai 4 luni, la CM. să progre
seze 20 kg I Acum Vlad s-a si
tuat cu 5 kg peste totalul perioa
dei similare a anului trecut, iar 
în cazul în care va repeta pro
gresul perioadei ce l-a despărțit 
de CM, el se va situa în zona, 
perfect la îndemînă. a trei noi 
recorduri mondiale.

Concluzionînd : Intre consem
narea statistică a celor mai mul
te medalii înregistrate la vreo 
ediție a CE șl speranțele. în
dreptățite. ale continuării saltu
lui valorio în perspectiva CM șl. 
mal ales a JO din 1988. trebuie, 
insă, să notăm și faptul că, a- 
cum, la Reims, nu am ciștlgatnici 
o medalie de aur la totalul vreu
nei categorii, ori că problema 
greutății corporale a fost, in u- 
nele cazuri, tratată destul de su
perficial, ceea ce. după cum s-a 
văzut, ne-a costat.

Munca tndirjită. situarea pre
gătirii pe plan central, pot con
duce la continuarea saltului va
loric subliniat șl totodată la 
concretizarea iul mai bună la ora 
întrecerilor. Și la CM ce vor a- 
vea loc în septembrie Ia Ostrava, 
ca si, într-o „bătaie" mai Înde
părtată, la JO — 1988. Lucru per
fect valabil șl pentru Nlcu Vlad. 
și pentru ceilalți component! al 
lotului national, prezenți ori nu. 
acum la Campionatele Europene.

TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag 1)

cere. Fără a constitui o sur
priză, și cea de a doua echipă 
a tării noastre (Maria Bogos- 
lov. Emilia Ciosu) a reușit să 
ajungă în finală, întrecînd, 
printre altele, valoroasele for
mații ale Cehoslovaciei (3—0) 
și Franței (3—1).

Și întrecerile băieților au o- 
ferit o luptă pentru întîietate 
presărată cu multe momente 
fierbinți, ceea ce a suscitat din 
plin interesul asistenței. Prima 
garnitură a tării noastre, com
pusă din campionul european 
al cadeților, bistrițeanul Călin 
Creangă, șl clujeanul Tiberiu 
Heilman, a urcat spre faza fi
nală. depășind cu 3—0 forma
țiile Poloniei si Israelului, am
bele cu jucători incomozi din 
punctul de vedere al stilului de 
1oc si materialelor, urmînd ca 
în finală să Intîlnească valo
roasa echipă a Cehoslovaciei.

REZULTATE TEHNICE — fe
minini România n — Belgia TI 3—1. 
România ITI — Bulgaria 3—2. 
Pelota T — România IV 3—6. 
Polonia — R. D. Germană 3—0 
Pomânia TT — Cehoslovacia 3—0 
wrnnfa — România UI 3—1. Un- 

_ neioia t -—o. România I
— Polonia 3—0 România TT — 
Pranfa 3—0. România I — Unea
lta 3—0- masculin: România UT
— p p a 3—o Israel — Româ-

iv a—a Cebndnvaeia — Ro-
— a«ta tu a—2 Pet'da — Bulgaria

o. Taroai — TTncnrH 3—0 Rn-
— T — Polonia 3—0 . Ceho-

3—0. România
• _ t—„oi a_ n

„„„tonatoio continuă stm- 
al domlntrg.

Universiada de la Zagreb, 
care se va desfășura sub devi
za „Tineretul lumii pentru o 
lume a păcii", va avea ca in
vitați de onoare pe secretarul 
general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, și pe președintele 
C.I.O.. J. A. Samaranch.

SUCCESE ALE
ATLEȚILOR ROMÂNI
• în turneul din Japonia atle

tul români au mai realizat rezul
tatele următoare : la Shizuoka : 
Mitica Junghiatu locul II la 
1000 m cu 2:38,04 (pe locul I 
după cum am anunțat, s-a clasat 
Doina Melinte, cu 2:36,94), la 
Tokio : Mitica Junghiatu a fost 
tot a doua la 800 m cu 2,00,94 
(cursa cîștigată de Melinte. cu 
1:59,27), iar Petru Drăgoescu s-a 
clasat al treilea la 800 m, cu 
1:48,65
• Intr-un concurs la Tel Avîv, 

Mihaela Pogăceanu a realizat 
un nou record național la
mg cu timpul de 12.70 (v.r. 11 
aparținea cu 12,75). victorii au 
mal obținut Nicoleta Căruțașu la 
400 mg — 56,53, Mariana Ionescu- 
Lengyel la greutate — 1-8.35 m și 
la disc — 66,98 m (2. Florența
Crăciunescu 65.38 m).

CURSA PĂCII
PBAGA, 15 (Agerpres). — 

„Cursa Păcii" a continuat vineri 
cu etapa a 7-a, Praga — Pardu
bice (148 km), cîștigată de rutie
rul sovietic Jamoldin Abdujapa- 
rov, cronometrat cu timpul de 
3h44:»9. Cu primul pluton, la 10 
secunde față de învingător, au 
sosit și cicliștii români Nicolae 
Aldulea șl Constantin Căruțașu. 
Valentin Constantinescu șl Cristi
an Neagoe au avut o tnttrziere 
de circa 2 minute. în clasamente 
nu au survenit modificări:

Astăzi se desfășoară etapa a 
8-a: Pardubice — Harraehov
(158 km).

Lazarek i-a cedat lui Podedworny oamenii de gol ai „naționalei*1!

DECI, LESNIAK Șl FURTOK 
IN ECHIPA OLIMPICA A POLONIEI

Zdzislaw Podedworny, antreno
rul selecționatei olimpice a Polo
niei, a făcut publică lista celor 
19 jucători cu care va sosi luni 
la Cluj-Napoca, în vederea me
ciului de miercuri, cu echipa si
milară a României. Cel 19 sint. 
fără excepție, divizionari A (sâ 
le zicem așa. deși In Polonia se 
vorbește despre prima ligă, su
pranumită și „ekstraklasa"), 4 din
tre ei aparținînd chiar lotului re
prezentativ. angajat, sub condu
cerea lui Wojciech Lazarek. în 
preliminariile C.E. din acest an : 
fundașul Jacek Grembocki (Gor- 
nlk Zabrze). mijlocașul Leszek 
iwanicki (Widzew Lbdz). atacanții 
Marek Lesniak (Pogon Szczecin) 
și Jan Furtok (G.K.s. Katowice). 
Numai Grembocki n-a evoluat, In 
1987. în ..națională". Iwanickl a- 
părînd In meciul cu Cipru (0—0 
la Gdansk. 12 aprilie), Lesniak 
în cele cu Finlanda (3—1 la Ryb- 
nik, 18 martie) șt Grecia (0—1 
la Atena. 29 aprilie). Iar Furtok 
în toate, inclusiv deci în tntîlni- 
rea amicală cu Norvegia (4—1 la 
Wroclaw, 26 martie). Ba mai 
mult : Lesniak, care este golge- 
teru! detașat al campionatului, cu 
19 goluri (locul 2 are 12 I). a 
„punctat" in partida eu Finlan
da. Iar Furtok In două rînduri. 
cu Finlanda și Norvegia. Faptul 
că Lazarek a acceptat să se dis
penseze de posibilii săi oameni 
de gol, ba încă Intr-un moment 
ce poate fl decisiv pentru soarta 
calificării la Euro ’88. Polonia 
juctnd mtine la Budapesta, me
ciul „ultimei șanse” spre turneul 
final (filndu-i absolut necesară 
o victorie spre a concura Grecia 
sau Olanda în fruntea grupei a 
V-a). demonstrează atenția deo
sebită pe -care federația din Var
șovia. In general fotbalul polo
nez. o acordă confruntării de 
miercuri I

Preluată de Podedworny de la 
Edmund Zlentara (care a trecut 
Vi „tineret"), echipa olimpică a 
Poloniei a avut, anul acesta, un 
calendar bogat, susținind și două 
partide amicale t 2—1 cu Norve
gia. pe teren propriu. la 
Walbrzych. șl 1—2 cu R.D.G.. în 
deplasare, la Weissenfels. La al

O PE SCURT •
CICLISM • Columbianul Fran

cisco Rodriguez a cîștigat etapa 
a 21-a a Turului Spaniei (160 km) 
sosind primul la VlUalba în 
4.18:03. Compatriotul său Herrera 
sa menține, în continuare, lider 
al competiției • Cursa feminină 
pe etape, desfășurată In Franța, 
a revenit rutierei Italiene Maria 
Canins urmată la 1:13 de sovie
tica Tamara Poliakova și la 6:53 
de franțuzoaica Jeannie Longo.

FOTBAL • In campionatul 
brazilian : Flamengo — America
no 1—0. Botafogo — Campo 
Grande 1—0. Portuguesa — Porto 
Alegre 2—1, Bangu — Flumlnense
1— 1. Mesquita — Olaria 1—1 
• în preliminarii olimpice : 
Hong Kong — Filipine 7—0.

GIMNASTICA • In vederea 
Campionatelor Europene de la 
Moscova (21—24 mal) Federația 
unională a stabilit următoarele 
loturi: femei — Elena Șușunova, 
Alevtina Priahlna, Svetlana Bal
kova ; bărbați — Iuri Korolev, Va
leri Liukin. Valentin Moghllnîi.

MOTOCICLISM • Pe circuitul 
de la Salzburg a avut loc un 
concurs de viteză eontînd pen
tru C.E. La clasa 250 cmc a 
cîștigat austriacul Klabacher 
(Honda) cu o medie orară de 
165 km. iar la 125 cmc a învins 
vest-germanul Stadler (MBA).

POLO • In ziua a patra a 
Cupei Mondiale, la Salonic au 
fost înregistrate rezultatele 1 
U.R.S.S. — Italia 12—7. R.F.G. — 
Cuba 14—9.

TENIS • Turneu feminin In 
Berlinul Oce. : Steffi Graf — 
Claudia Porwick 6—0, 6—1, Raf- 
faella Reggl — Jana Novotna 
6—2, 6—2, Nathalie Tauzlat —
Iva Buderova 4—6. 7—6. 6—3.
Nicole Provis — Jo Durie 6—1, 
4—6, 6—4. Patricia Tarabini —
Silke Meier 6—1, 6—0. Claudia
Kohde-Kilsch — Laura Gilde- 
meister 6—4, 7—6. Louise Field — 
Christina Singer 7—5, 6—2 •
Turneul de la Roma: Nystrom—• 
Lendl 6—4, 2—6, 6—3, Wilander — 
Motta 6—3. 6—2. Gomez — Pem- 
fors 6—2. 6—3, Jaite — Leconte 
6—2. 2—0 ab„ Mezzadrl — sten- 
lund 6—0. 6—2. Cane — Agenor
2— 6. 6—2. 6—2

In tricou de culoare Incntsa, 
Marek Lesniak înaintea golului 
din partida Polonia A — Finlan
da A

doilea test a asistat și antreno
rul Gheorghe stalcu, care a re
marcat calitățile fizice deosebite 
ale fotbaliștilor polonezi, precum 
și jocul lor în viteză, modem. 
Podedworny Însuși nu s-a ară
tat insă pe deplin mulțumit 
schimbtnd mereu formula de e- 
chipă. mal ales în atac, unde 
n-a beneficiat, reamintim de 
serviciile lui Lesniak șl Furtok. 
Cu ei. firește că situația va fi 
alta, forța „de șoc" a ofensivei 
avlnd să sporească. Sigur e, din
colo de toate aceste estimări, că 
„olimpicii" polonezi. în cea mai 
bună alcătuire posibilă, vor fl 
miercuri, la Cluj-Napoca, un ad
versar redutabil pentru băieții 
noștri. Dar cine s-ar fi așteptat 
să fie altfel ?
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