
LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

A ÎNCEPUT VIZITA OFICIALĂ
DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI
MIHAIL GORBACIOV...............................................................................................-„I 

Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste gj 
România, luni, 25 mai, a sosit în țara noastră, într-o vizită oficială 3 
J- —’   tovarășul Mihail Sergheevici Gorbaciov, secretar ge- g 

............  - . . . portyului Comunist al Uniunii
de prietenie, tovarăși 
neral al Comitetului Central al 
Sovietice.

bazate pe prietenie, 
militantă, stimă și 

în interesul înfăp- 
de pace,

întregul 
cu satis- 
tovarășii

Moment de deosebită însem
nătate în cronica relațiilor 
româno-sovietice, cu vechi tra
diții în istoria popoarelor noas
tre, vizita reprezintă o expre
sie a legăturilor tradiționale 
statornicite între Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, în
tre Republica Socialistă Româ
nia și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste, și eviden
țiază dorința comună de a ex
tinde și aprofunda aceste ra
porturi, 
solidaritate 
încredere 
tuirii aspirațiilor lor 
progres și bunăstare.

Oamenii muncii, 
nostru popor salută 
facție întîlnirea dintre 
Nicolae Ceaușescu și Mihail 
Gorbaciov, importantă manifes
tare a prieteniei și colaborării 
româno-sovietice, a conlucrării 
dintre partidele, țările și po
poarele noastre, spre binele co
mun, al cauzei socialismului, 
progresului și triumfului păcii 
în lume.

Aceste sentimente de priete
nie și stimă și-au găsit reflec
tarea in atmosfera însuflețită, 
plină de căldură cu care co
muniștii, oamenii muncii din 
Capitală au întimpinat pe 
secretarul general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice 
chiar din momentul sosirii sale 
pe aeroportul internațional 
Otopeni, unde a avut loc cere
monia primirii oficiale.

La ora 11,25 aeronava oficială 
a aterizat.

I.a coborîrea din avion, 
tovarășul Mihail Gorbaciov și 
tovarășa Raisa Gorbaciova au 
fost întîmpinați cu cordialitate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat tovarășului Mihail 
Gorbaciov urarea de bun venit 
pe pămintul României. Cei doi 
conducători de partid și-au 
strîns mîinile cu deosebită căl
dură, s-au îmbrățișat.

La rîndul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa ~ 
Gorbaciova s-au 
multă prietenie.

împreună cu 
Nicolae Ceaușescu, 
Elena Ceaușescu, _ 
se aflau membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai C.C. al P.C.R., 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu- 
veriîului, conducători ai unor 
organizații de masă și obștești, 
generali, alte persoane oficiale.

Tovarășul Mihail Gorbaciov 
este insoțit in această vizită de 
V.A. Medvedev, secretar al C.C 

al P.C.U.S., de alte persoane 
oficiale.

Raisa 
salutat cu

tovarășul 
cu tovarășa 

pe aeroport

Campionatul National de raliuri UN RIDICAT NIVEL CALITATIV

A. 
în 
că
te,

63 de echipaje (30 la grupa 
A, 33 la grupele C) s-au ali
niat la startul Raliului Deltei 
(345 km, 12 probe speciale), 
probă ce contează pentru Cam
pionatul Național al Diviziei 

A fost genul de raliu-blitz, 
care orice defecțiune tehni- 
te „arunca" din clasamen- 
nemaiexistînd, practic, tim

pul necesar recuperării avan
sului luat de cei scutiți de 
neplăceri de acest fel. Referi
tor la profilul traseului, vom 
consemna că numai pe 93 de 
km s-a concurat pe macadam, 
restul pe asfalt, și la lumina 
zilei — deci, teoretic, un par
curs comod. Doar teoretic în
să, după oum aveam 
statăm, întrucît proba 
dintre localitățile N. 
și Slava Cerchez (13 
macadam), disputată 
ploaie torențială, cu 
pînă la jumătatea roților !, a...

să con- 
soecială 

Bălcescu 
km de 
după o 
noroiul

Ceremonia sosirii a continuat 
eu prezentarea raportului co
mandantului gărzii militare ali
niate pe aeroport. Au fost in
tonate imnurile de stat ale 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste și Republicii So

cialiste România, în timp ce 
s-au tras. în semn de salut, 21 
salve de artilerie.

In încheierea ceremoniei so
sirii, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Mihail Gorbaciov 
au primit defilarea gărzii de 
onoare.

Pe aeroport se afla un mare 
număr de oameni ai muncii; 
Ei purtau portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășu
lui Mihail Gorbaciov, aplaudau 
cu însuflețire, ovaționau în
delung pentru dezvoltarea prie 
teniei si colaborării româno- 
sovietice.

în această atmosferă însufle
țită, cei doi conducători de 
partid iau loc intr-o mașină 
deschisă, escortată de motoci- 
cliști, îndreptîndu-se spre re
ședința oficială rezervată înal- 
ților oaspeți. Aceeași ambianță 
caldă, sărbătorească, se regă
sește pe întregul traseu împo- 
dobit cu drapelele de stat ale 
României și Uniunii Sovietice. 
Pe marile artere ale Capitalei, 

au ieșit în întimpinare zeci de 
mii de oameni ai muncii care 
au salutat cu deosebită căldură. 3 
cu sentimente de bucurie pe 3 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Mihail Gorbaciov.

In Piața Scinteii pe o mare 
pancartă erau înscrise în lim
bile română și rusă cuvintele: 
„Urăm un călduros bun venit 
pe pămintul României tova
rășului Mihail Sergheevici 
Gorbaciov, secretar generai a> 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii 
Sovietice !“ Bucureștenii pre- 
zenți scandau „Ceaușescu — 
Gorbaciov !“ Pionieri purtau 
eșarfe multicolore, buchete de 
flori, grupuri de tineri inter
pretau momente folclorice. Un 
grup de sportivi a alcătuit 
o piramidă în vîrful căreia e- 
rau înălțate drapelele celor 
două țări. Fanfare și orchestre 
de muzică populară interpre
tau melodii românești.

Urale și ovații au 
trecerea coloanei oficiale pînă 
Ia Arcul de Triumf, unde 
sportivii inalță, de asemenea, 
o piramidă, execută, cu exube
ranță, atractive 
gimnastică.

Mii de oameni 
așteptat sosirea 
mașini oficiale în Piața Victo
riei, unde s-a făcut, de ase
menea, o entuziastă primire 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

Mihail 
Elena 
Raisa

insoțit

numere de

3

au 
de

ai muncii 
coloanei

și tovarășului 
Gorbaciov, tovarășei 
Ceaușescu și tovarășei 
Gorbaciova. Ambianța festivă a

(Continuare in pag. a 4-a)

avut grijă să mute coeficien
tul real de dificultate mult 
peste cel planificat.

De data aceasta, spre deo
sebire de Raliul Brașovului, 
favoriții nu s-au mai numărat 
printre cei ce, constrînși 
defecțiuni, au abandonat. Ast
fel că numele consacrate s-au 
aflat tot timpul în prim-pla
nul întrecerii, oferind o dis
pută de ridicat nivel calitativ. 
Balint-Zărnescu au plecat cel 
mai bine, au și continuat în 
acest mod (de altfel, în final 

. cronometrele i-au arătat cîști- 
gători în 6 probe speciale, în 
alte două fiind la egalitate pe 
primul loc) ; S. Vasile-Scobai 
i-au secondat bine, 
cîteva secunde (și ei 
învingă în 4 probe 
lăsînd impresia, ca 
că așteaptă doar o 
a adversarului. Ceea 
întimplat în proba 9, e drept,

de

la doar 
aveau să 
speciale), 
la tenis, 
greșeală 

ce s-a și

Proletari din toate țările, tmiți-vi tportul
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORTI
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
secretar genera! a! Partidului Comunist Român,

președintele Republicii Socialiste România
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3

3

i

1

Mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Participarea echipei de gimnastică a Re
publicii Socialiste România la cea de-a 
XVI-a ediție a Campionatelor Europene de 
gimnastică, desfășurată la Moscova, s-a 
încheiat cu un prestigios și strălucitor bilanț 
al școlii românești, prin cucerirea unui nu
măr de 10 medalii, din care patru de aur, 
ceea ce reprezintă cel mai valoros rezultat 
înregistrat, pînă în prezent, la această pu
ternică competiție europeană.

Sportivii, tehnicienii și activiștii mișcării 
sportive vă exprimă, și cu acest prilej, cu 
dragoste fierbinte, cel mai profund omagiu 
și întreaga lor recunoștință față de tot ceea 
ce ați făcut și faceți spre binele și fericirea 
întregului nostru popor, pentru ridicarea li
beră și demnă a României pe trepte tot mai 
înalte de progres și civilizație, pentru con
tinua afirmare a sportului românesc pe plan 
internațional.

îndeplinim cu mîndrie o datorie de onoare 
dînd cea mai înaltă apreciere meritelor ne
pieritoare, contribuției inestimabile pe 
o aduceți la elaborarea 
ticil interne și externe 
tului nostru, politică ce 
rețelor succese obținute 
reu ascendentă a țării, 
care poporul nostru o numește, cu adine 
respect și aleasă considerație față de genia
lul său conducător — „Epoca Nicolae 
Ceaușescu".

Cu inimile pline de recunoștință, ne ex
primăm întreaga gratitudine față de grija și 
sprijinul dumneavoastră acordat permanent 
formării și manifestării plenare a genera
țiilor tinere, inclusiv prin sport, pentru con
dițiile minunate ce s-au asigurat în Centrul 
de pregătire de la Deva șl în alte localități 
ale țării, în vederea perfecționării măiestriei 
gimnastelor noastre.

I

A X-a ediție a Campionatului Mondial Universitar

După o sultă de mari com
petiții organizate în România 
sub egida Federației Interna
ționale a Sportului Universi
tar (J.M.U. de vară — ediția 
a Xl-a, 1981, în primul rînd, 
apoi Turneul internațional uni
versitar de tenis de masă. 
1971 ; Campionatul European 
Universitar de Fotbal, 1972 ; 
Campionatul Mondial Univer
sitar de handbal masculin, 
1975 ; Concursul internațional 
universitar de gimnastică, 
1978), iată că țara noastră găz
duiește — în organizarea 
F.I.S.U. și U.A.S.C.R. — o 
nouă manifestare internaționa
lă de prestigiu : A X-A EDI
ȚIE (jubiliară) A CAMPIO- 

nu sub formă de greșeală, ci 
de... neșansă, Balint-Zărnescu 
avînd o pană ..pe spate" și 
pierzînd 37 de secunde; aici 
s-a decis soarta primului loc ! 
Meritorii și evoluțiile echipa
jelor Mateescu-Motoc și Du- 
val-Nemeș, clasate în imediată 
apropiere de fruntași în cla
samentul general. Dar iată pri
mii clasați.

Grupa A — Duval-Nemeș 
(Oltcit) 70,25; . Grupa C 5 — 
Runcan-Panaite (I.A.T.S.A. Pi
tești) 71,08 ; Grupa C 6 — S. 
Vasile — Scobai (I.A.P. Dacia) 
66,03 ; Grupa C 7 — Mateescu- 
Moțoc (U.T. Buourești) 69 34. 
Clasament general : 1. S. Va
sile-Scobai, 2. Balint-Zărnescu. 
3. Mateescu-Motoc.
loc în clasamentul
— I.A.P. Dacia.

Pe primul 
pe echipe

Sorin SATMARI

4 PAGINI - 50 BANI | Marți 26 mai 1987

care 
poli- 
sta- 
mă- 
me-

și înfăptuirea 
a partidului și 
stă la temelia 
în dezvoltarea 

în această epocă pe 
cu

MARI COMPETIflI
NATULUI MONDIAL UNI
VERSITAR DE HANDBAL 
MASCULIN. Este o recunoaș
tere deplină a meritului ȘCO
LII ROMÂNEȘTI DE HAND
BAL, atît la nivel de cam
pionate mondiale (patru titluri 
la masculin : 
si 1974 si 
Î956, 1960 
întrecerea 
țesti ale 
J.M.U. de

1961, 1964, 1970 
trei la feminin. în 
și 1962)i, cît și în 

formațiilor studen- 
lumii, în istoria 

handbal masculin 
reprezentativa noastră cuce
rind de cinci ori titlul suprem 
(1973, 1975, 1977, 1981 și 1985).

Așadar iubitorii handbalu
lui din centrele universitare 
București. Timișoara, Cluj- 
Napoca, Iași, Galați, Ploiești 
și Pitești vor putea ur
mări, începînd de dumini
că 31 mai — întrecerile 
continuînd timp de o săptă- 
mînă — meciuri de o reală 
atractivitate, la startul celei 
de-a X-a ediții aliniindu-se

Concursul internațional de 
înot dotat cu Cupa Belgiei, care 
a avut loc la Anvers, a fost 
dominat de sportivele române. 
Ele au terminat învingătoare în 
șapte probe, ocupînd și alte 
locuri fruntașe. Campioana și 
recordmana lumii Tamara Cos
tache a cîștigat cursele de 50 
si 100 m liber, cu 25,90 și res
pectiv 55,80. Anca Pătrășcoiu 
s-a impus în cele două curse 
ale procedeului spate — 1:03.28 
și 2:14,11. Noemi Lung a sosit 
prima la 400 m liber (4:12.83), 
iar Stela Pura la 200 fluture 
(2:12,18). Al șaptelea succes ro
mânesc a fost înregistrat în 
ștafeta de 4x100 mixt, cu tim-

I

malExprimăm, șl de această dată, 
calde și respectuoase mulțumiri 
academician doctor inginer Elena 
eminent om politic și ilustru savant de largă 
recunoaștere internațională, pentru îndruma
rea și sprijinul prețios și permanent pe care 
îl acordă mișcării noastre sportive, în fun
damentarea științifică a procesului de pre
gătire a sportivilor de mare performanță.

Succesele de la actuala ediție a Campio
natelor Europene de gimnastică de la Mos
cova reprezintă confirmarea în arena mon
dială a noii generații de gimnast! din țara 
noastră ; performanța româncei Daniela Sili- 
vaș, declarată anul trecut de forul inter
național cea mai bună gimnastă, se dato
rează muncii fără preget a sportivilor și 
tehnicienilor, dăruirii cu care au apărat 
culorile patriei noastre în această dificilă 
confruntare, minunatelor condiții ce le 
sînt asigurate pentru afirmarea talentului 
lor.

întregul nostru activ, sportivii și tehnicie
nii se angajează solemn în fața dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, ca, în consens cu sarci
nile de mare importanță și răspundere tra
sate de partidul și statul nostru mișcării 
sportive, să-și perfecționeze necontenit acti
vitatea, să cultive neabătut sentimentele de 
aleasă dragoste, abnegație și dăruire pentru 
patrie, partid și popor, spre a putea realiza 
noi și prestigioase succese în marea arenă 
sportivă internațională, spre gloria și înaltul 
renume de care se bucură în întreaga lume 
scumpa noastră patrie — Republica Socialistă 
România.

Biroul Comitetului Executiv 
al Consiliului Național 

pentru Educație Fizică și Sport /

cele 
tovarășei 

Ceaușescu,

MMM
CRcnwoifci moNDiiu
UNIVERSITAR
»€ «ÎNMOI COLIN

reprezentativele ROMÂNIEI, 
Nigeriei, Bulgariei și Elveției, 
seria A — la Timișoara ; Iu
goslaviei, Poloniei, Turciei și 
Marocului, seria B — la 
Cluj-Napoca ; U.R.S.S., S.U.A., 
Japoniei și Israelului, seria G 
— la Iași ; R.F. Germania, Co
reei de Sud, Austriei și Unga
riei, seria D — la Galați. Chiar

(Continuare in pag. a 4-a)

pul de 4:18,37, nou record na
țional.

Cu rezultatul de Ia 50 m li
ber, Tamara Costache a avut 
cea mai bună performanță a 
concursului — 968 p, devan- 
sînd pe Ingrid Lempe- 
reur (Belgia). Noemi Lung, S. 
Zabolotnov (U.R.S.S.), T. Golo- 
meev (Bulgaria). Elena Dende- 
berova (U.R.S.S.), Anca Pă
trășcoiu ș.a. în clasamentul oe 
echipe. România a ocupat pri
mul Ioc, cu 147 p. urmată de 
Anglia 138 p. Belgia 127 p. 
U.R.S.S. 125 p. R.F.G. 102 p. 
Bulgaria 98 p, Spania și Elve
ția 79 p, Grecia 66 p.



La revenirea în patrie, după splendidul succes 
al gimnasticii românești la Campionatele Europene

MAREA SATISFACȚIE A DATORIEI ÎMPLINITE, 
GÎNDURI CUTEZĂTOARE PENTRU VIITOR

Școala românească de gim
nastică a strălucit din nou in 
marea arenă internațională, iz- 
binzile de la Campionatele Eu
ropene din capitala Uniunii 
Sovietice făcind să se vorbeas
că, incă o dată, pretutindeni și 
in cei mai aleși termeni, des
pre izvorul de talente al spor
tului din țara noastră. Un iz
vor, de bună seamă, inepuiza
bil : am avut și ieri mari cam
pioni, avem și astăzi, cea mai 
recentă pildă (cit de convin
gătoare !) oferind-o Daniela 
Silivaș. Saltul ei continuu spre 
perfecțiune — atinsă de altfel 
in concursul la sol, cu 10 pe 
linie — a impresionat pe spe
cialiști și simpli iubitori ai 
sportului deopotrivă, iar ecou
rile triumfului românesc la 
Moscova nu se vor stinge cu- 
rind, pentru că asemenea evo
luții măiestre, astfel de victo
rii limpezi ca lumina zilei 
nici că se pot uita... Și au 
mai fost, pe lingă cele patru 
medalii de aur, plus una de 
argint ale Danielei Silivaș, 
„argint" și „bronz" pentru Eu
genia Golea, „argint" pentru 
Camelia Voinea și, în două 
rlnduri, „bronz" pentru Marian 
Rizan. Un total de excepție, 
un bilanț de înalt prestigiu !

Aseară, cind lotul nostru de 
gimnastică se înapoia în țară 
după ce a reprezentat cu de
votament și demnitate culorile 
țării, ne aminteam o seamă de 
cuvinte spuse înaintea plecării 
la Moscova. „Voi lupta cu 
toate puterile mele pentru 
a-mi valorifica pe deplin ca
litățile...". Vorbe rostite de 
Daniela Silivaș, care e o ma
re campioană, dar, iată, și o 
tînără pe cuvintele căreia se 
poate pune preț. Fata de mun
citori din Deva, cea care nu 
se teme nici de „puntea sus
pinelor", birna fiind chiar apa-

Multipla campioană a Europei, Daniela Silivaș, alături de cei
lalți medaliați români — Eugenia Golea, Marian Rizan, Camelia 

care îmbogățesc tezaurul spor- 
Foto : Iorgu BĂNICA

Voinea —. cu prețioasele trofee 
tuluj nostru.

râtul său forte, era aseară stă- 
pinită de o atit de ferească, 
omenească mândrie. era, desi
gur, și emoționată de primi
rea făcută de numeroși iubi
tori ai sportului din Capitală, 
de reprezentanți ai mișcării 
sportive. „A fost greu pînă 
am urcat prima dată pe bîr- 
nă, mărturisea, pe urmă am 
reușit să mă stăpînesc, să mă 
concentrez pe deplin. Iar dacă 
am putut aduce țării mele o 
salbă de cinci medalii, patru cu 
strălucirea aurului, știu bine 
că această performanță a 
fost posibilă grație minu-

EVOLUȚIA DE ÎNALTĂ CLASĂ
A DANIELEI SILIVAȘ,

ELOGIOS COMENTATA PESTE HOTARE
MOSCOVA, 25 (Agerpres). — 

Comentînd rezultatele Campio
natelor Europene de gimnastică, 
încheiate duminică la Moscova, 
corespondentul sportiv al agen
ției T.A.S.S. relatează : „Eroii 
actualei ediții a competiției au 
devenit gimnasta româncă Da
niela Silivaș și gimnastul so
vietic Valeri Liukin, cîștigă- 
tori ai titlurilor continentale la 
individual compus și principali 
protagoniști ai concursului spe
cial pe aparate.

în ultima zi de Întreceri, 
Daniela Silivaș a executat din 
nou fără greșeală spectaculosul 
și dificilul său exercițiu la sol, 
fiind notată cu 10 și cucerind 
medalia de aur cu punctajul 
maxim de 20,00. Ea și-a adju
decat victoria și la birnă, con- 
firmînd titlul mondial pe care-1 
deține, după o evoluție de cel 
mai înalt nivel, ce a stirnit ad
mirația celor prezenți în sala 
„Olimpiiski". Daniela Silivaș a 
fost bine secondată de talenta
tele sale coechipiere Eugenia 
Golea. și Camelia Voinea, și ele 
medaliate ale acestei întreceri".

Jn continuare este citată de
clarația președintelui Uniunii 
Europene de Gimnastică, Pierre 
Chabloz (Elveția), care a spus, 
printre altele : „Nivelul măies
triei participanților nu a fost 
cu nimic mai prejos decît cel 
de Ia Jocurile Olimpice și Cam
pionatele Mondiale. întrecerile 
au consacrat doi mari cam
pioni : românca Daniela Silivaș 
și sovieticul Valeri Liukin,

care au reușit să cucerească 9 
dintre cele 12 medalii de aur 
puse în joc. Organizarea com
petiției a fost excelentă, ofe
rind participanților cele mai 
bune condiții de concurs".

La rîndul ei, fosta campioa
nă olimpică și actuala antre- 
noare Larisa Latînina (U.R.S.S.) 
a subliniat evoluția de înaltă 
clasă demonstrată de Daniela 
Silivaș, apreciind că, la vii
toarele Campionate Mondiale de 
la Rotterdam, echipa României 
se anunță drept una dintre 
principalele candidate la cîști- 
garea titlului.

In comentariul Agenției 
A.D.N. Berlin se scrie: „La 
Campionatele Europene de gim
nastică de Ia Moscova, la care 
au participat echipe din 28 de 
țări, și care au durat patru zile, 
Daniela Silivaș, clasată pe lo
cul șapte la Campionatele Mon
diale și pe locul doi la „Cupa 
Mondială", a obținut medalia 
de aur și titlul de campioană 
continentală absolută. Cu un 
total de 39,775 puncte, Daniela 
Silivaș, in vîrstă de 17 ani, a 
egalat cel mai bun punctaj 
realizat vreodată la Campiona
tele Europene. Ea a cucerit, cu 
eleganță și cu un program ex
trem de dificil, cel de-al pa
trulea titlu pentru România la 
individual compus în cadrul 
Campionatelor Europene. In 
concursul Special pe aparate. 
Daniela Silivaș și-a confirmat 
pe deplin marele său talent, 
obținînd alte trei medalii de 
aur*'.

natelor condiții de viață, de 
pregătire și afirmare asi
gurate în scumpa noastră 
patrie tinerei generații. M-am 
numărat printre primele eleve 
ale centrului din Deva, de pe 
lingă Școala generală ~ “ 
ca după zece ani, ani 
că, de dăruire, sub 
rea dascălilor noștri, 
care am fost înconjurați 
dragoste, tact și competență, 
să mă pot întoarce, alături de 
colegele mele, cu fruntea sus 
Acasă, cu mîndria de a ne fi 
făcut datoria". Cind vine vorba 
de viitor, Daniela privește 
inainte, se înțelege, cu încre
dere, cu convingerea că „școa
la românească de gimnastică 
va străluci în continuare, pro
xima ocazie fiind campionatele 
lumii, din 
rol foarte 
pregătirea 
Auzind-o, 
tiva de la
rești, și Camelia Voinea, con- 
stănțeanca, o aprobă intr-un 
glas. Un examen a fost trecut 
strălucit, altele aproape că ba 
la ușă. Și pentru fete, și pen
tru băieți, al căror performer 
s-a numit, la Moscova, Marian 
Rizan, sportivul de la Steaua 
urcind, se știe, de dov„ă ori 
pe podiumul de premiere, pro- 
mițind, in numele lui și al 
colegilor, alte medalii in viitor.

Flori binemeritate au primit 
aseară și antrenorii... Coordo
natorul lotului feminin, Adrian 
Goreac, ne-a vorbit despre ce 
a fost înainte de campionatele 
europene — „muncă fără me
najamente într-un cadru or
ganizatoric ideal" —, despre 

la C.E. — „un 
nivel al concursu- 
mai cu seamă de 
mare campioană,

7. Pentru 
de mun- 
îndruma- 

ani in 
cu

octombrie, unde un 
important îl va avea 
exercitiilor impuse". 
Eugenia Golea, spor- 
Steaua-C.S.Ș. 2 Bucu-

C.E.cum a fost 
foarte înalt 
lui, asigurat 
maniera de 
siguranța măiastră a Danielei 
Silivaș, care a dominat cate
goric, de la bun început, com
petiția" —, adăugind imediat 
gindurile pentru viitor: „Locul I 
în clasamentul feminin pe nați
uni atestă faptul că avem o echi
pă de incontestabilă valoare, 
ce poate aborda cu deplină în
credere următoarele mari în
treceri, a căror pregătire în
cepe de îndată". Maria Cosma 
completează : „Frumoasele, me
morabilele momente ale nou
lui.
de
re, 
cu

triumf al școlii românești 
gimnastică trec în aminti- 
de mîine
credința

reîncepem munca, 
în noi izbînzi".

Geo RAEȚCHI

Etapa a iv-a o Diviziei A dc lupte tțrcco-ramanc

ECHIPELE FAVORITE, ÎN PRIM-PLAN
Duminică, în Capitală și în alte 

localități s-au desfășurat între
cerile etapei a patra a Diviziei A 
de lupte greco-romane, în majo
ritatea cazurilor echipele favorite 
Oibținind victorii scontate, puncte
le acumulate aslgurindu-le locu
rile fruntașe în seriile res
pective și deci, calificarea în tur
neul final.

BUCUREȘTI. Reuniunea organi
zată de clubul Metalul, în sala de 
lupte de la Dinamo, la care au 
fost prezente formațiile Dacia Pi
tești, Turbomecanica București, 
Industria Sirmei Buzău și Meta
lul, a fost interesantă, cu multe 
meciuri echilibrate și viu dispu
tate. In prima întîlnire s-au în
trecut echipele Turbomecanica și 
LC Dacia Pitești. Lipsită de re
prezentanți la două categorii (48 
kg și 90 kg), unde sportivii T. 
Marla și C. Ghionoiu n-au pre
zentat legitimațiile (7 !), formația 
bucureșteană a cedat la scor : 
2—8, deși multe partide au fost 
destul de echilibrate. Intre aces
tea le amintim pe cele dintre FI. 

Diaconescu — S. Dincă, M. Ni- 
colae — T. Brezeanu, Gh. Pădu- 
raru — S. Bursuc, A. Szabo — C. 
Țintea, Gh. Costîn — Gh. Minea
(primii sint piteștenii, care au și 

obținut victorii), în ultimul meci 
fiind nevoie chiar de prelungiri 
pentru desemnarea învingătoru
lui. Pentru plteșteni au mai ob
ținut puncte Gh. Cheru, S. Marin 
(prin neprezentare) și C. Buleaș- 
că, prin tuș în fața lui I. Ursea. 
De la bucureșteni, singura victo
rie realizată pe saltea a fost cea 
a lui B. Mănăilă (tuși în disputa 
cu Gh. Moldoveanu.

In cea de a doua partidă, Meta
lul a depășit surprinzător de clar 
formația din Buzău (scor 7—3), 
succesul bucureștenilor datori,n- 
du-se unei pregătiri fizice supe
rioare. De la Metalul au cîștigat 
meciurile susținute sportivii N. 
Boicescu, G. Chivu, E. Stana, S. 
Tudor, C. Sandu, Gh. Vasile și C. 
Dumitru. Pentru buzoleni au ob
ținut puncte G. Florea, G. Docuz 
și V. Modoran.

Cu un rezultat surpriză s-a în
cheiat intîlnirea dintre Dacia Pi
tești și Industria Sirmei Buzău, 
buzolenii cîștigind cu 6—4. Este 
adevărat că piteștenii n-au avut 
reprezentant la cat. 52 kg, dar nu 
este mai puțin adevărat că unii 
component! ai formației Dacia au 
evoluat neașteptat de slab în me
ciurile respective. în afara lui I. 
Negoiță (învingător prin nepre
zentare) , pentru Industria Sîrmei 
au cîștigat meciuri C. Oprea, V. 
Stratulat, D. Onuț, T. Vlad și V. 
Modoran. Singurii piteșțeni care 
au evoluat la valoarea lor. obți- 
nînd succesele scontate, au fost 
M. Nicolae, A. Szabo, Gh. Costin 
și C. Buleașcă.

Partida dintre Turbomecanica și 
Industria Sîrmei a fost cîștigat,ă 
de bucureșteni ou scorul de 7—3.

Ultima întîlnire, cea dintre Me
talul și Dacia Pitești, a fost cîș- 
tigată de plteșteni cu 6—4.

Mihai TRANCA

Cea de a doua reuniune desfă
șurată în Capitală a avut loe in 
Sala Progresul, echipa organiza
toare primind vizita luptătorilor 
de la C.S. Arad și Muscelul Cîm- 
pulung. Sportivii de la Progresul, 
din rîndul că-rora s-au remarcat 
D. Olariu, C. Albuț și C. Olariu, 
au dominat concursul, ciștigînd

cu 7—3 intîlnirea cu Muscelul și 
cu 6—3 în fața arădenilor. Meciul 
dintre Muscelul și C.S. Arad a 
fost cîștigat de sportivii de la 
Câmpulung Muscel cu scorul de
6— 4. De la musceleni s-a remar
cat I. Minciună, iar de la ară
deni, Gh. Potoreț. (Aurel SOARE
— coresp.)

ORADEA. Triunghiularul des
fășurat în sala Armatei din lo
calitate a scos în evidență supe
rioritatea sportivilor bucureșteni. 
Echipa multiplă campioană, Di
namo, a cîștigat cu 9—1 meciul 
cu Crișul Oradea și cu 8—2 parti
da cu Electroputere Craiova. Din 
formația învingătoare s-au remar
cat C. Coșovan, S. Herțea și I. 
Grigoraș. Intîlnirea dintre Crișul 
și Electroputere a fost cîștigată 
de Crișul: 6—4. (I. GHIȘA —
coresp.)

BRAILA. Reuniunea la care au 
fost prezente echipele Metalul 
Rădăuți, Rapid București și Pro
gresul din localitate a fost foarte 
echilibrată, dînd cîștig de cauză 
sportivilor din Rădăuți: 6—4 cu 
Progresul și 6—4 cu Rapid. Brăi- 
lenii au reușit să-1 învingă pe ra- 
pidiști la același «scor: 6—4. (D. 
CRISTACHE — coresp.)

CLUJ-NAPOCA. Luptătorii de 
la Aluminiu Slatina, superiori 
partenerilor de întrecere, au cîști
gat ambele întîlniri la același 
scor: 7—3 cu SIMARED Baia Ma
re și cu ASA Cluj-Napoca. Me
ciul dintre învinsele slătinenilor 
a dat cîștig de cauză sportivilor 
localnici: 7—3. (M. RADU — co
resp.)

LUGOJ. întâlniri disputate, a- 
plaudate de un public numeros. 
Gazdele au obținut două v;ctorii. 
Metalul IURT Lugoj — Cimentul 
Tg. Jiu 6—4 și cu Prahova Plo
iești 8—2. în celălalt meci: Ci
mentul — Prahova 8—2. (C. OLA- 
RU — coresp.)

SUCEAVA. Sportivii localnici au 
cîștigat ambele întâlniri, valori- 
ficându-și avantajul terenului 
propriu: 6—4 cu Dunărea Galați 
și 8—2 cu Farul Constanța. Con- 
stănțenii, cu mulți juniori în for
mație, au cedat și în fata eălă- 
țenilor : 4—6. (I. MINDRESCU, — 
coresp.)

BOTOȘANI. Reuniunea a fost 
dominată de luptătorii de la Stea
ua, învingători în ambele partide 
susținute: 8—2 cu CS Botoșani și
7— 3 cu Hidrotehnica Șiret. C.S. 
Botoșani — Hidrotehnica 6—4. 
S-au remarcat: I. Asaftei (Boto
șani) și I. Onciu, T. Horinceanu 
de la Steaua. (T. ungureanu

— coresp.)
MEDGIDIA. Echipa locală s-a 

impus în ambele partide susținu
te, cîștigînd la același scor: 7—3 
cu CSM-TUG Craiova și cu Con
strucția București. întîlnirea din
tre celelalte două competitoare 
s-a încheiat la egalitate: 5—5. (R. 
AVRAM — coresp.)

CÎMPULUNG MUSCEL. Săptă- 
mîna trecută, în localitate au 
avut loc întîlnirile restanță din 
cadrul etapei a treia. Formația 
locală. C.S. Muscelul, a primit vi
zita echipelor A.S.A. CIuj-Napoca 
și Crișul Oradea, de care a dis
pus la același scor: 6—2 (din e- 
chipa locală au rămas restanță 
meciurile sportivilor Ilie Minciu
nă și Anton Argh’ra, solicitați la 
lotul național). Partida dintre 
A.S.A. și Crișul s-a încheiat cu 
suocesul primei formați: 6—4. (D. 
RADULESCU — coresp.)

co

REM

C1ȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 20 MAI S 
cat. 2 : 1 variantă 100% a 20.090 
lei și 12 variante 25% a 5.022 lei ; 
cat. 3 : 17,00 a 4.727 lei ; oat. 4 : 
82,50 a 974 lei ; cat., 5 : 267,00 a 
301 lei ; cat. « : 8.387,25 a 40 lei ; 
cat. 7 : 222.25 a 200 lei ; cat. 8 : 
4.293,25 a 40 lei. Report la cate
goria 1 : 203.141 iei.

• Sfârșitul acestei s&ptăminl 
rezervă tuturor participanților o 
nouă serie de importante satis
facții, o dată cu organizarea unei 
deosebit de avantajoase TRA

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
GERI EXCEPȚIONALE LOTO. 
Reamintim că o astfel de acțiune 
se soldează Întotdeauna eu fru
moase ciștigurl, constând în 
bani, autoturisme șl excursii pes
te hotare. După cum se știe, la 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA LO
TO se efectuează 7 extrageri „le
gate" cite două, cu un total de 
66 de numere. Există posibilita
tea de a se cîștiga și ou 3 nume
re din 24 șl, respectiv, 18 extrase. 
Biletele de 25 de lei aiu acces la

ambele faze și, implicit, la toata 
cele 13 categorii de ciștigurl. Ul
tima zi pentru a vă juca nume
rele favorite este sîmbătă,

• Pronosportul — acest ne
dezmințit prieten al participanți
lor — se anunță și de data a- 
ceasta generos și interesant, atit 
sub aspectul partidelor progra
mate, cit și al cîștigurtlO'r ce se 
preconizează. Etapa de duminică, 
31 mad, are următoarea alcătuire:

CONCURS DE SELECȚIE
Iată rezultatele înregistrate

în concursul de selecție a ju
niorilor pentru viitoarele întîl
niri internaționale, pistol sport: 
1. Maria Ciobanu (CSU Bra
șov) 575 p, 2. Simona Ștefan 
(Steaua) 568 p, 3. Mariana Elef- 
terie (Steaua) 567 p; pistol 
10 metri, junioare : 1. Daniela 
Dumitrașcu (CS Teleormanul) 
374 p, 2. Maria Ciobanu 374 p, 
3. Simona Ștefan 366 p ; pistol 
viteză : 1. O. Mihuț (Steaua) 
591 p, 2. G. Dudoiu (Steaua) 
588 p, 3. G. Manole (CS Te
leormanul) 580 p ; pistol liber : 
1. D. Ghețu (Dinamo) 532 p, 2. 
O. Mihuț 530 p, 3. M. Berechet 
(Dnamo) 525 p ; pușcă liberă 
60 f.c„ juniori: 1. C. Ciobanu 
(Steaua) 585 p, 2. C. Cioc (Stea
ua) 584 p, 3. S. Micușan (Uni- 

’ versitatea Cluj-Napoca) 583 p ; 
pușcă 3X20 f, juniori : 1. C. 
Ciobanu 573 p, 2. C. Cioc 572 p, 
3. L. Popa (Universitatea Cluj- 
Napoca) 566 p ; pușcă 10 metri, 
juniori : 1. F. Păunescu (Dina
mo) 577 p, 2. C. Ciobanu 572 p, 
3. C. Cioc 568 p ; pușcă stan
dard, 60 f, junioare; 1. Cătălina 
Cosmescu (Metalul) 587 p, 2.

PENTRU JUNIORI LA TIR
Nicoleta Dragomir (Dinamo) 
585 p, 3. Carmen Mălina (Me
talul) 582 p; pușcă 10 metri, 
junioare : 1. Daniela Ionescu 
(Dinamo) 380 p, 2 Patricia Tîr- 
noveanu (CSU Brașov) 370 p, 
3. Daniela Ioniță (Dinamo) 370 
p. (Laurian CRISTESCU ’ — 
coresp.).

1. F.C. Olt — F.C. Argeș ; 2. S.C. 
Bacău — Steaua ; 3. Rapid —
Sportul Studențesc ; 4. Jiul —
Universitatea Craaova ; 5. Chimia
— Victoria București ; 6. Delta 
Tulcea — F.C. Constanța : 7. Uni
rea Slobozia — Politehnica Iași ;
8. Inter Sibiu — A.S.A. Tg. Mu
reș ; 9. Aurul Brad — F.C. Bi
hor ; io. Genoa — Lazio ; 11.
Lecce — Cremonese ; 12. Parma
— Cesena ; IB. Pisa — Pescara.

• Milne are loc și tragerea o- 
bișnuată Pronoexpres a acestei 
sâptămîni 1

FIDELIO A CÎȘTIGAT CL
Principala cursă a reuniunii de 

duminică, ,.Premiul Everest", a 
revenit lui Fideli-o, care, într-o 
sosire cu 5 cai la fotografie, a 
reușit să smulgă un cap, pe po- 
tou, lui Răsad, meritul lui T. Ma
rinescu fiind decisiv îq obținerea 
victoriei, el strecurîndu-1 cu abi
litate la coardă și ducîndu-1 în 
cîștigător în ultimul fuleu. A- 
ceastă cursă a fost de departe 
cea mai frumoasă alergare de 
pînă acum a anului, iar valoarea 
realizată de toți cei 5 concurenii 
este excepțională (1:22,5/km). în 
aceeași reuniune, T. Marinescu a 
mai obținut încă două victorii, 
cu Susai, în real progres, și cu 
Grozav, care însă a fost gratulat 
de handioapeuri cu 20 de metri. 
G. Solcan, care are cel mai în 
formă grajd, a realizat, la rîndul 
său, trei victorii, cu care și-a pus 
serios candidatura la un loc pe 
podium, poate și la titlul de cam
pion. Victoriile sale au fost ob
ținute de cei doi mînji, Dinam și 
Suița, ambii prezentați încă de la 

debutul lor în formă, precum și 
de Carpen, care și-a datorat suc
cesul revenirii pe ultimii metri. 
Valahi ei nu i-a trebuit decît o li
nie dreaptă spre a cîștiga. Trudin, 
condus cu mult tact de campio
nul G. Tănâse, nu a dat nici o 
speranță adversarilor, iar Haneș 
și Sugestin au completat lista
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I PARTICIPANT!
realizează, de pe acum, rezul
tate de înaltă valoare tehnică. 
Și, aceștia nu numai că nu vor 
scădea pe planul performanței 
ci, dimpotrivă, vor crește, in 
timp ce atleții noștri, eu puține 
excepții (atîtea și atîtea mari 
competiții din anii trecuți sînt 
o dovadă!), nu obțin la ora
respectivă rezultatele așteptate, I 
planificate (vezi C.E. de la | 
Stuttgart ’86, Atena ’82, Praga 
’78, C.M. de la Helsinki ’83 
etc).

Ar trebui ca F.H.A. să ana
lizeze, o dată, în mod multi
lateral această i_ ' ‘ 
treacă la măsurile _ _____
impun.

In ziua a doua a c.__„____
au fost înregistrate rezultatele. 

BArbati: 200 m: 1. Ion Sahdu 
(Constructorul Arad) 21,,87, 2. Da
niel Cojocaru (CSȘ Medgidia) 
22,36, 3. Cornel Simon (Constr. 
Arad) 22,62 ; 800 m: 1. Victor Ia- 
coban (CSȘ Suceava) 1:47,86, 2.
Marian Rădos (Dinamo) i :47,93, 3. 
Marcel Băliban (Tricolorul Ora
dea) 1:49,51; 5000 m: 1. Jlie Elena 
(Steaua) 13:55,55, 2. Corneliu
Scurtu (St. Roșu Brașov) 13:56,87, 
3. Gh. Motorca (Tricolorul Ora
dea) 13:59,24; 20 km marș: 1. Gh. 
Frecățeanu (PTT) 1.26:35, 2. Ma
rius Mihăilescu (CSM Suceava) 
1.33:15, 3. Fl. Crețu (CSM Uni
versitatea Craiova) 1.35:27 ; 400 mg:
1. Gh. Chirilă (CSU Galați) 52,71,
2. C-tin Popescu (Dinamo) 53,04,
3. Adrian Petcu (Voința) 54,05;
3000 m obst.: 1. Augustin Barbu 
(Steaua) 8:41,76, 2. Teofil Cioba- 
nu (St. Roșu Brașov) 8:45,76, 
Stan Zevedel (Prog. Brăila) 8:53,36; 
triplu: 1. Lucian Sfiea (Voința) 
16,37 m, 2. Mihai Ene (Farul 
c-ța) i«,36 m, 3. Daniel Ciobanu 
(Dinamo) 16,24 m; disc: 1. Marcel 
Țîrlea 58,64 m, 2. Iosif Nagy 37,93/ 
3. Stelian Turbă (toți de la Stea
ua) 55,80 m; ciocan: rezultatele 
au fost anulate, vom reveni !; 
femei: 200 m: 1. lolanda Oanță 
(Rapid) 23,34 — record, 2. Ga
briela Miclăuș (Poli. Timiș.) 24,33, 
3. Marilena Lazăr (Rapid) 24,37; 
800 m : 1. Tudorița Chidu (Olim
pia Slobozia) 2 :OO,18, 2. Llvia Pol- 
covnicu (Oțelul) 2:00,49, 3. Vio
leta Beclea (CSM Su
ceava) 2:00,58; 10.000 m: 1. Elena 
Murgoci (Metalul T-viște) 32:46,41, 
2. Anuța Cătună (CSȘ Bistrița) 
34:26,68. 3. Ana Buia (CSȘA Cluj- 
Napoca) 3538,10; 400 mg: 1. Nico- 
leta Căruțașu (Dinamo) 56,82 , 2. 
Luminița Romaniuc (CA Roman) 
59,38, 3. Camelia Jianu (IEFS) 
59,87; înălțime: 1. Elena Schramm 
(Rapid) 1,91 m, 2. Gabriela Mi- 
halcea (Poli, iași) 1,88 m, 3. Ni- 
culina Vaslle (Voința) 1,84 m; lun
gime: 1. Carmen ----- —. .
6,65 m, 2. Mirela 
hova) 6.49 m, 3. 
(CSU Galați) 6,40 
Livia Meheș 19,57 
Vleru (ambele CSM U-niv. Craio
va) 16,24 m, 3. Elena Ghilencea 
(Dacia Pitești) 16,20 m; suliță: 1.

Eva Zorgd-Raduly (Univ. TMMR 
Cluj-Napoca) 56,10 m, 2. Cristina 
Dobrinoiu (Muscelul) 55.50 m, 3. 
Miliaela N’eoară (CSM Univ. 
Craiova) 53,30 m.

Romeo VI LAR A

în mod multi- ■ 
problemă și să I 
șurile care se

competiției I 
rezultatele: I

Dinamo a obținut duminică sin
gura victorie a -------- -------
sare.

Cum a învins 
tești 7 Abordind 
la cîștig, complexindu-și, 
start, adversara cu pronunțatul ei I spirit ofensiv. Trei „rotițe" au
funcționat perfect în mecanismul 
lui Dinamo: Lupu, nedezmințitul 
mijlocaș lucid al fazei de atac, 
Mateuț, lansat permanent In 
sprinturi perpendiculare pe poar
ta adversă, și Cămătaru, care, 
renunțînd la șablonul „centrului 
fix", a pendulat mereu, dezlipin- 
du-se de înzestratul fundaș de 
marcaj Ștefan, a cărui butadă I lansată în dimineața meciului
(„Am să-l spun lui Cămătaru să 
privească atent, dlseară, la fil
mul difuzat de televiziune, «Cen
trul înaintaș a murit în zori»") a 
rămas, astfel, doar o glumă bu-

Dinamo la Pl- 
partida curajos, 

din
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Sîrbu (Dinamo) 
Dulgheru (Pra- 
Lillana Năstase 
m; greutate: 1.
m, 2. Floarea

I

nă. Nu-1 mal puțin adevărat că, 
din min. 32, după marcarea pri
mului gol (al doilea a venit în 
min. 88, din 11 m, cînd conturile 
erau ca și încheiate), Dinamo a 
schimbat registrul, saerificînd 
orice tendință de fotbal generos 
în favoarea unuia pragmatic, „la 
rezultat".

F.C. Argeș, cînd a fost obligată 
să atace, ~ ------ --- -----
stingheră 
Radu II 
impresia 
vități la 
slabe au 
acest ceioMol, incit, de prin min. 
80, numeroși spectatori, nemai- 
sperînd nici o clipă în „egala,re", 
iși părăseau locurile din tribună, 
luînd drumul casei. Este cea mai 
trlstă_ constatare pentru o echi
pă gazdă !

a dovedit că se simte 
în faza de atac. Fără 

(accidentat), echipa lasă 
unei totale neproducti- 
finalizare. într-atit de 
fost resursele sale la

Ion CUPEN

Una dintre numeroasele faze de atac ale echipei Victoria 
careul formației „U“ Cluj-Napoca. Foto : Aurel D. NEAGU

UN SEMNAL PENTRU PLOIEȘTENI
Ca și în alte meciuri disputate 

pe propriul teren, Petrolul s-a 
văzut pusă duminică în d.ificul- 
tate de partenera sa de întrecere, 
S.C. Bacău. Nu numai că echipa 
ploieștean ă nu a putut să cîștige 
această partidă, dar a fost chiar 
foarte aproape de a o pierde. 
Ea a primit o replică poate peste 
așteptări de viguroasă din partea 
formației băcăuane, care și-a a- 
părat șansa cu o mare dîrzenie, 
făcînd o adevărată risipă de e- 
nergie. Elevii antrenorilor Nicolae 
Vătafu și Ion Munteanu au rea
lizat — credem — unul dintre 
cele mai bune jocuri ale lor din 
acest campionat în deplasare, ob
ținând un punct pe deplin meri
tat, care le 
din emoțiile 
un moment 
finalului de

reduce și mari mult 
șl grijile avute la 
dat în perspectiva 

sezon.

I
I
I
I
I
I
I

GOLUL LUI BOZEȘAN A FOST AL „DESPRINDERII
La numai doi pași de zona- 

pericol, Sportul Studențese, ca
vtoe-lldena primăverii trecute, 
și-a dorit de astă daită victoria, 
precum un naufragiat... țărmul. 
Și, tn acest scop, a făcut — In 
atac — o risipă de energie cum 
rar ne-a fost dat să vedem, In 
cadrul unul plan tactic judicios 
întocmit. Vîrfurile Coraș și Ter- 
heș, percutante. Impunătoare, 
s-au deplasat, adesea, pe lateral 
în Intenția de a-1 „căra" după el 
pe adversarii direoțl, Szekely șl 
Stana și, implicit, de a crea cu
loare libere pentru coechipierii 
din linia a doua. Am reținut din 
acest „sector" Important, al 
mijlocașilor, o judicioasă distri
buire a rolurilor. Pană și Cristea 
avînd sarcini mal mult defensi
ve. iar Ticleanu (subtil la „un- 
doi“-uri ca și la pasa in adîn- 
cime) și Bozeșan (viguros, pene-

trant și abil) sprijineau mal ales 
ofensiva.

Multă vreme, din cele 90 de 
minute, linia mediană a benefi
ciat și -de aportul Iul Muntea- 
nu II, căutat cu mingi de co
echipieri pentru șutul lui puter
nic, de la distanță.

Puțin * lipsit, doar un sfert 
de oră, pentru ca eforturile, sche
mele, toate bunele intenții, indi
viduale și colective, să fie — 
iarăși — zadarnice.

A venit însă (într-un tirzlu, 
dar totuși... a venit) golul lui 
Bozeșan și — pe fondul de de
zolare apărută în rîndurile unei 
partenere de întrecere care, pînă 
atunci, iși făcuse datoria în mod 
exemplar — în tabăra studen
ților bucureștenl. ca de altfel șl 
în tribune, frunțile s-au mal des
crețit. fetele „alb-albaștrilor" 
(Jd'umiwleă, „allb-negrii" aiu fost

| Millt, OPTIMII! II flIUl Uf

Iln cadrul popularei competiții 
„Cupa României", oare se des
fășoară in cadrul Daciadel, mline 
are loc etapa „optimilor" de fi

nală. iată programul șl arbitrii 
de centru:

RM. SARAT: Otelul — Petrolul I(M. stoenescu — București) ;
FOCȘANI: Explorări
Moldovenesc — Dinamo 

dorescu — Buzău);
SIBIU: Rapid — Jiul 

(I. Igna — Timișoara);

I

I

tt PSIHICE ?
s-au mai luminatpetroșenenii) 

parcă. Ezitările, stîngăcule înre
gistrate în serie. în „cimpul mi
nat" din „16“-le Jiului, erau de 
înțeles. Să înțeleagă și jucătorii 
formației din Regie că, de aci 
înainte (mai liniștiți în clasa
ment), circumstanțe atenuante nu 
Ii se mai cuvin ; că eforturile 
depuse în teren trebuie să-și a- 
rate mai des roadele șl pe ta
bela de scor. „Problema" lor — 
de MORAL — fiind rezolvată, 
Sportul Studențesc are de urmat. 
Intr-un fel, drumul Universității 
Craiova...

Gheorghe NICOLAESCU

Dar explicația rezultatului egal 
de la Ploiești ține nu numai de 
valoroasa replică a băcăuanilor, 
cri și de evoluția — pe care o 
apreciem ca fiind sub așteptări- 
a echipei locale. In primul rînd, 
ploieștenii nu au găsit soluțiile 
cele mai potrivite pentru a-șl 
deschide drumul spre poarta ad
versă printr-uin sistem defensiv 
bine organizat șl decis tn inter
venții. La început, gazdele au 
mizat foarte mult pe lovitura de 
cap a lui O. Grigore, trimirțînd 
mereu spre el mingi din centrări 
sau lovituri libere. După pauză, 
în condițiile unei dominări une
ori autoritare, ploieștenii au a- 
tacat desturl de precipitat și con
fuz, aruneînd deseori mingile la 
întîmplare in careul advers, unde 
— mai albs — C. Solomon și 
Arteni le-au respins de fiecare 
dată sau portarul Arvinte le-a 
cules cu siguranță.

Surprinzător, însă, 
s-au dovedit duminică 
bill in apărare. Ei au 
neorl gafe de nepermis 
nivelul Diviziei A și

ploieștenai 
vulnera- 
făcut u- 

pentru 
numai

intervențiile excelente ale porta
rului Liliac — in situații Urnită 
de unu la unu — au salvat Pe- 
troțlutt de la o înfrîngere oare 
devenise posibilă. Un semnal de 
avertizare, deci, pentru ploieștenl, 
in perspectiva 
cituri 
vor 
decât

viitoarelor me- 
pe propriul teren, care nu 

ffi nicidecum mai ușoare 
cel cu S.C. Bacău.

Constantin FIRANESCU

DE LA F.R. FOTBAL

C-lung 
(Cr. Teo-

Petroșani

„CUPfl ROMÂNIEI"
BRAȘOV: I.C.I.M. Brașov —

Steaua (I. Coț — Ploiești) ;
PLOIEȘTI: Univensitaitea Cra

iova — F.C. Constanța (G. Iones- 
cu — București);

TG. SECUIESC: S.C. Bacău — 
F.C.M. Brașov (I. Crăciuaescu — 
Rm. Vllcea);

T1RGOVIȘTE: Gloria Buzău — 
F.C. Argeș (I. Vele»

BRA1LA: Sp. " 
toria București 
Cluj-Napoca).

Partidele vor

Craiova);
Studențesc — Vic- 

(M. Salomir —

ineepe la ora 19.

Ținînd seama de data limită (30 
iunie 1987) a înscrierii echipelor 
în cupele continentale inter-clu- 
buri (Cupa Campionilor Europeni, 
Cupa Cupelor și Cupa UEFA), 
Biroul F.R. Fotbal a hotărit re- 
programarea unor etape de cam
pionat și ale „Cuipei României", 
duipă cum urmează:

Campionatul Diviziei A:
Etapa a 31-a — sîmbâtă 13 iunie 
Etapa a 32-a — joi 18 iunie
Etapa a 33-a — duminică 21 iunie 
Etapa a 34-a — joi 25 iunie (in 

această etapă se va juca restanța 
Universitatea Craiova — Steaua, 
din etapa a H7-a, urmînd ca jocul 
Steaua — Universitatea Craiova 
din ultima etapă să se desfășoare 
In ziua de marți 30 iunie).

Cupa României, care se dispută 
sub egida Daciadei, se va desfă
șura la următoarele date:

Sferturi de finală — marți 16 
iunie

Semifinale — marți 23 iunie 
Finala — duminică 20 iunie.
Tragerea Ia sorți pentru sfertu

rile de finală se va face în ziua 
de 28 mai 1987, ora 12 la sediul 
F.R. Fotbal.

• După cum ni se comunică 
de la F.R.F., medul Poiana Cîm
pina — Steaua Mizil, din etapa 
de duminică a Diviziei B, s-e în
cheiat în condiții regulamentare, 
rezultat final fiind de 1—0 pentru 
echipa din Mizil.

DIVIZIA C- REZULTATELE ETAPEI A 25-a
SERIA I

Chimia Fălticeni — Șiretul Paș
cani 1—1 (0—1), Electro Botoșani
— Zimbrul Șiret 1—0 (1—0), Car- 
pați Gălănești — Metalul Ră
dăuți 4—o (O—0), Relonul Săvl- 
nești — Constructorul Iași 4—5 
(1—3), CSM Bucecea — Minerul 
V.atra Dornei 1—0 (1—0) s-a ju
cat la Dorohol. TEPRO Iași — 
Metalul Botoșani 4—1 (3—0). Ex
plorări Cîmpulung Moldovenesc
— Cetatea Tg. Neamț 2—0 (0—0), 
Avîntul Frasin — Cristalul Do
rohol 3—0 — neprezentare.

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a 25-a : 1. ȘIRETUL 
PAȘCANI 53 p (47—16), 2.
Explorări Cîmpulung 51 p (55— 
18), 3. Relonul Săvinești 47 P
(53—21)... pe ultimele locuri : 14. 
Minerul Vatra Dornei 31 p (35— 
29) — penalizată cu 3 p. 15. Ce
tatea Tg. Neamț 31 p (24—38), 
16. Cristalul Dorohoi 14 p (18—67).

SERIA A II-a
Inter Vaslui — Letea Bacău 

7—0 (2—0). Unirea Negrești —
Gloria Galați 1—1 (1—1) Steaua 
Mecanica Huși — CSM Borzești 
2—0 (2—0). Minerul Comănești' — 
Proletarul Bacău 2—0 (0—0), DVA 
Portul Galați — Victoria IRA 
Tecuci 2—2 (2—1). Metalul Ro
man — Textila Buhuși 1—0 (1—0), 
Partizanul Bacău — Mecanica 
Vaslui 4—1 (2—0). Petrolul Mol-
nești — Laminorul Roman 3—0 
(2—0).

Pe primele locuri : 1. INTER 
VASLUI 61 p (53—11). 2. CSM
Borzești 49 p (49—23) 3. Textila
Buhuși 43 p (47—29)... pe ulti
mele locuri : 14. Minerul Comă- 
nesti 30 p (30—32). 15. Lamino
rul Roman 30 p (21—37). 16. Le- 
tea Bacău 17 p (22—57).

SERIA A IlI-a
Petrolul Ianca — Luceafărul 

Adjud 2—0 (2—0). Petrolul Ber
ea — Foresta Gugești 3—1 (2—1), 
ȘN CSȘ Tulcea — Progresul 
Tsaccea 2—2 (1—21. Carpati Ne-
boiu — Chimia Buzău 1—0 (0—0),

Granitul Babadag — Arrubium 
Măoin 6—1 (3—1), Laminorul Vi- 
ziru — Energia Mărășeștl 4—1 
(2—0), Metalul Buzău — Mine
rul Mahmudia 5—0 (2—0), Con-
struetorul-Hidrotehniea Focșani — 
Chimia Brăila 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. PETRO
LUL IANCA 46 p (50—34), 2. Lu
ceafărul Adjud 44 p (31—16), 1. 
Petrolul Berea 42 p (43—31)... pe 
ultimele locuri : 15. Arrubium
Măcin 30 p (24—34). 16. Minerul 
Mahmudia 30 p (24—46).

SERIA A IV-a
Cimentul Medgidia — Metalul 

Mangalia 3—0 (1—0), Unirea Ur- 
ziceni — Ș.N. Oltenița 3—0 (£2—0), 
Victoria Lehliu — IMU CSȘ Med
gidia 3—1 (2—1), Viitorul Chir-
nogi — Portul Constanța 4—1 
(2—0), Victoria Țăndărei — Pe
trolul Roata de Jos 3—3 (1—2), 
Olimpia Slobozia — Otelul Călă
rași 3—2 (1—1), Voința Constanța
— FCM Dunăreană Giurgiu 2—0
(0—0), Sportul „30 Decembrie" — 
ISCIP Ulmenl 4—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. CIMEN
TUL MEDGIDIA 58 p (63—28), 2. 
Sportul „30 Decembrie" 52 p 
(46—16), 3. Oțelul Călărași 44 p 
(53—28)... pe ultimele locuri : 15. 
ISCIP Ulmenl 29 p (39—39), 16. 
FCM Dunăreană Giurgiu 23 p 
(25—47).

SERIA A V-a
Metalul București — Metalul 

Mija 3—0 (1—0), Tehnometal
București — MECON București 
2—1 (1—0). CFR BTA București
— IIUPS Chitila 3—0 (1—0). Mi
nerul șotînga — Abatorul Bucu
rești 3—0 (0—0). Danubiana Bucu
rești — Viscofll București 2—1 
(1—0), Cimentul Fieni — Chimia 
Găești 2—0 (1—0). Voința Bucu
rești — Avicola Crevedia 2—2 
(0—0). Electrica TItu — ICSIM 
București 3—1 (3—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL BUCUREȘTI 51 p (43—17), 
2. Avicola Crevedia 42 p (32— 
27), 3. IUPS Chitila 39 p (47—31),

4. Tehnometal București 39 p 
(38—30)... pe ultimele locuri : 15. 
Abatorul București 26 p (28—41), 
16. ICSIM București 25 p (19—44).

SERIA A V1-»
Sportul Muncitoresc Caraoal — 

Textila Roșiori 3—0 (2—0), Con
structorul Pitești — Recolta Stoi- 
cănești 0—1 (0—0), Muscelul Cîm
pulung — Chimia Tr. Măgurele 
6—0 (2—0), Viitorul Drăgășani — 
Dacia Pitești 2—1 (2—0), Con
structorul TCI Craiova — Pro
gresul Băilești 1—0 (1—0), Elec
tronistul Curtea de Argeș —CFR 
Craiova 2—0 (1—0), Progresul Co
rabia — Lotrul Brezei 1—1 
(0—1), Automatica Alexandria — 
IOB Balș 2—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. SPORTUL 
MUNCITORESC CARACAL 56 P 
(63—22), 2. Muscelul Cîmpulung 
50 p (46—19), 3. Chimia Tr. Mă
gurele 45 p (35—27)... pe Ulti
mele locuri : 15. Textila Roșiori 
25 p (20—43). 16. Constructorul
Pitești 8 n (16—57).

SERIA A VH-a
Minerul Motru — CFR Caran

sebeș 8—2 (3—0), Minerul Mătă- 
sari — Gloria Reșița 1—2 (0—1), 
Metalurgistul Sadu — Minerul 
Anina 1—0 (1—0). Mecanizatorul
Simian — Minerul Moldova Nouă 
3—1 (3—0), Metalul Otelu Roșu
— Armătura Strehaia 5—0 (1—0), 
CSM Caransebeș — Victoria îna
inte Vîniu Mare 7—0 (4—0). Dier- 
na Orșova — Energia Rovinarl 
3—0 (1—0). Petrolul Ticleni —
Minerul Oravita 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : L MINE
RUL MOTRU 50 p (54—23), 2.
Gloria Reșița 48 p (45—201.3. Mi
nerul Anina 45 p (55—23)... ne 
ultimele locuri ; 15. Armătura
Strehaia 28 n (33—56). 16. Vic
toria Vîniu Mare 22 d (21—67).

SERIA A VIII-a
Progresul Timișoara — Victo

ria Călan 6—0 (3—0). Unirea Tom
natic — Minerul Luneni 2—1 
(2—0). Metalurgistul Cugir — 
UM Timișoara 1—0 (1—0), Vago

nul Arad — Unirea Sînnicolau 
Mare 3—0 (1—0), Minerul Ghelar
— Obiliei Sinmartinu SîrbeseO—1 
(O—l), CSM Lugoj — CFR Si- 
meria 4—4 (1—2). CFR Timișoara
— Șoimii Llpova 4—0 (h—0), Mi
nerul Știința Vulcan — Strungul 
Chișineu Criș 3-0 (2—0).

Pe primele locuri s 1. PRO
GRESUL TIMIȘOARA *4 p (SO- 
î'l), 2. Vagonul Arad 50 p (49— 
24), 3. CFR Timișoara 44 p (45— 
30)... pe ultimele locuri : 15. Mi
nerul Ghelar 21 p (26—52), 16. 
Victoria Călan 14 p (12—51).

SERIA A IX-a
Sticla Arieșul Turda — Meca

nica Alba Iulia 2—1 (2—0), Me
talul Aiud — înfrățirea Oradea 
7—0 (3—0), Motorul IRA Cluj-
Napoca — Industria Sîrmei C. 
Turzil 0—1 (0—1), Unirea Valea 
lui Mihai — Tîmavele Blaj 3—1 
(2—0). Minerul Șunculuș — Oțe
lul Or. dr. Petru Groza 3—1 
(2—0), Bihoreana Marghita — 
Olimpia Gherla 1—0 (1—0), Uni
rea Alba Iulia — Recolta Salon- 
ta 5—0 (2—0), Minerul Or. dr.
Petru Groza — Gloria Beiuș 1—1 
(O-li).
Pe primele locuri : L STICLA 

TURDA 58 p (50—12), 2. Metalul 
Aiud 55 p (55—14). 3. Unirea Al
ba Iulia 46 p (58—28)... pe ulti
mele locuri : 15. Bihoreana Mar
ghita 26 p (21—45), 16. Minerul 
Or. dr. Petru Groza 22 p (17—40).

SERIA A X-a
Someșul Saitu Mare — Minerul 

Rodna 9—0 (5—0), Minerul Bălța
— Minerul Baia Sprie 1—2 (0—0),
Mecanica Bistrița — Silvania 
Cehu Sllvanlel 7—0 (4—0), Lami
norul Beclean — Minerul Băiuț 
4—2 (2—1), Bradul Vișeu —
Chimforest Năsăud 1—0 (0—0),
Victoria Cărei — Oașul Negrești 
4—1 (2—0). Chimia Tăsnad — Mi
nerul Borsa 4—0 (2—0). Chimia 
Zalău — Minerul Sărmășag 3—2 
(0—0).
Pe primele locuri : 1. SOME- 

MEȘUL SATU MARE 56 p (67— 
23), 2. Minerul Baia Sprie 54 p 
(43—23), 3. Victoria Cărei 47 p
(51—22)... pe ultimele locuri î 14. 
Minerul Borșa 29 p (27—38). 16.

Minerul Rodna 29 p (32—50). 16. 
Bradul Vișeu 25 p (22—49).

SERIA A XI-a
Avîntul Reghin — Progresul 

Odorhel 0-0, IPA Sibiu — Me
talul Sighișoara 8—2 (1—1), Uni
rea Ocna Sibiului — Unirea 
Cristuru Secuiesc 4—2 (3—2), Vii
torul Gheorgheni — Metalul Re
ghin 1—1 (1—0), Electromureș Tg. 
Mureș — Mureșul Luduș 5—0 
(2—9), otelul Reghin — Meca
nica CSU Sibiu 1—0 (1—0), Au- 
tomecanica Mediaș — Carpațl 
Agnita 2—0 (1>—0). Minerul Bălan 
— Metalotehnica Tg. Mureș 1—1 
(0—1).
Pe primele locuri : 1. AVÎNTUL 

REGHIN 51 p (55—20). 2. Electro
mureș Tg. Mureș 49 p (56—18), 
3. Progresul Odorhel 48 p (48— 
16)... pe ultimele locuri 1 15.
Carpațl Agnita 30 p (23—47), 16. 
Unirea Ocna Sibiului 22 p (21—54).

SERIA A XH-a
Victoria Florești — Metalul 

Plopeni 4—1 (3—1), Metalul Tg.
Secuiesc — ASA Chimia Ploiești 
2—1 (1—1), Minerul Bara olt —
Cimentul Hoghiz 3—0 (1—0). IPT 
lntorsura Buzăului — Petrolul 
Băicoi 2—2 (1—1), Precizia Să-
cele — Unirea Cîmpina 4—0 
(2—0), Minerul Filipeștii de Pă
dure — Carpati Sinaia 1—2 (0—1), 
Nitramonia Făgăraș — Torpedo 
Zărnești 1—2 (1—1). Electro Sf.
Gheorghe — Mobila Măgura 
Codlea 5—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL PLOPENI 50 p (50—24), 2. 
Metalul Tg. Secuiesc 41 p (36— 
22), 3. Victoria Florești 40 p 
41—37)... pe ultimele locuri : 13. 
Torpedo Zărnești 32 p (21—31). 
14. Cimentul Hoghiz 32 p (27— 
37), 15. Carpati Sinaia 32 p (35— 
47), 16. Petrolul Băicoi 28 p
(28—35).

Rezultatele au fost transmise 
de corespondenții noștri volun
tari.



LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

A ÎNCEPUT vizita oficială

1 La Concursul international de navomodele

DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI
MIHAIL GORBACIOV

(Urmare din pag. 1)

zilei este întregită de pionieri 
în costume populare din toate 
zonele folclorice ale țării. 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Mihail Gorbaeiov, tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășa 
Raisa Gorbaciova au fost ru
gați să primească 
vate pionierești, 
pionieri, tineri t 
oferit, la rindul lor, 
se buchete de flori, 
sportivi au alcătuit o 
dă, in vîrful căreia 
portretele celor doi 
tori de partid, încadrate 
drapelele român si sovietic, 
simbol al prieteniei C-—'---
poporul român și 
Uniunii Sovietice.

Tovarășii Nicolae 
și Mihail Gorbaeiov, 
Elena Ceaușescu 
Gorbaciova traversează pe jos 
marea piață, salutați cu căl
dură de miile de bucureșteni. 
Răsună din nou ovații, urale, 
aplauze entuziaste.

In finalul acestor vibran
te momente, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Mihail 
Gorbaeiov, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Raisa Gorbaciova 
au fost invitați să se prindă 
in hora prieteniei, 
in Piața Victoriei, 
sentimentelor pe 
nutresc reciproc 
român și sovietice.

In aceeași ambianță sărbă
torească, mașina oficială se în
dreaptă către Piața Aviatori
lor.

La reședința rezervată înal- 
ților oaspeți pe timpul șe
derii în Capitală, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Mihail 
Gorbaeiov, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Raisa Gorbaciova 
s-au întreținut într-o atmosfe
ră caldă, prietenească.

★
La scurt timp de la sosirea 

în București, tovarășul Mihail 
Gorbaeiov, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, însoțit de tovarășa 
Raisa Gorbaciova a depus co
roane de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru 
socialism, Monumentul eroilor 
sovietici și Monumentul lui V.I. 
Lenin din Capitală.

★
La Palatul Consiliului de 

Stat au început, luni, 25 mai, 
convorbirile oficiale între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general ai Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Mihail Gorbaeiov, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat, si în acest cadru 
în numele conducerii partidu
lui și statului nostru, al său 
personal, calde urări de bun 
venit tovarășului Mihail 
Gorbaeiov și a salutat vizita pe 
care o întreprinde în România, 
subliniind că ea marchează un 
nou moment important în evo
luția relațiilor tradiționale, 
prietenești, româno-sovietice.

Tovarășul Mihail Gorbaeiov 
a mulțumit călduros pentru 
invitația de a efectua această 
vizită în România, pentru posi
bilitatea de a cunoaște munca 
și realizările poporului român.

| REPREZENTANȚII
â Timp de cinci zile, poligoa- 
g nele C.S.T.A., amenajate lingă 

ștrandul Băneasa, au fost gazde 
ospitaliere ale Concursului In- 

g ternațional de navomodele pro- 
5 pulsate, cu participarea a peste 
g 60 sportivi din Bulgaria, Ceho- 

slovacia, Polonia, Ungaria, 
Uniunea Sovietică și a două lo- 

g turi de sportivi din țara noas- 
tră. Competiția a avut probe 

g de stand și de navigație la ca- 
g re s-au prezentat modele din 

grupele E (navomodele propul- 
g sate comerciale, prototipuri și 

militare) Fl, F 2 și F3 (navete- 
g leghidate de viteză și machete 
g funcționale la probele liber

lansate și de îndemînare, echi-

NOȘTRI-DE 13 
pate cu motoare termice și e- 
lectrice).

Iubitorii modelismului au fost 
martorii unor întreceri deose
bit de atractive și spectacu
loase în cadrul cărora sportivii 
noștri au reușit să obțină In 
final nu mai puțin de 13 locuri 
pe podium, confirmînd în acest 
fel și bunele rezultate ale na- 
vomodelismului românesc la 
C.M. din acest an, unde au to
talizat un număr de 11 medalii, 
îmbucurător mai este și faptul 
că disputele au relevat buna 
pregătire a juniorilor Constan
tin Apolon, Daniel Hera și Da
niel Burchel, oare, acumulînd 
un mare număr de puncte, au

ce-

dar era-t în
Grupuri de 

și tinere au 
frumoa- 

Tineri 
pirami- 

se aflau 
conducă- 

de

1 dintre 
popoarele

Ceaușescu 
tovarășele 
și Raisa

desfășurată 
expresie a 
care și le 

popoarele

In timpul convorbirilor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Mihail Gorbaeiov au 
procedat Ia o informare reci
procă privind preocupările ac
tuale și de perspectivă ale
lor două partide, țări și po
poare, realizările obținute de 
România și Uniunea Sovietică 
în construcția socialistă, in 
îndeplinirea planurilor și pro
gramelor de dezvoltare econo- 
mico-socială, în înfăptuirea o- 
biectivelor stabilite de Congre
sul al XIII-lea al P.C.R. și, 
respectiv, de Congresul al 
XXVII-lea al P.C.U.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Mihail Gorbaeiov 
au examinat, in continuare, 
stadiul relațiilor româno-sovie- 
iice, precum și căile extinderii 
lor in viitor, pe multiple pla
nuri.

Pornind de la scopurile și 
interesele fundamentale comu
ne ale celor două țări, secre
tarul general al P.C.R. și secre
tarul general al C.C. al 
P.C.U.S. au reafirmat hotărîrea 
lor de a intensifica conlucrarea 
dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, de a dez
volta tot mai mult colaborarea 
și cooperarea dintre România 
și Uniunea Sovietică, de a în
tări continuu prietenia dintre 
popoarele noastre.

Convorbirile se desfășoară în- 
ir-o atmosferă de 
nie, înțelegere si 
procă.

caldă prieie- 
stimă reci-

★
Tovarășa Elena 

tovarășa Raisa Gorbaciova 
vizitat, luni după-amiază,

Ceaușescu

l

1

I

Și 
au 

o 
reprezentativă unitate a indus
triei noastre ușoare — între
prinderea de confecții și trico
taje București.

Cu acest prilej, a fost prezen
tată o expoziție de noutăti ofe
rite de colectivele de creație 
ale întreprinderii, precum si o 
colecție de modele in cadrul 
unei parade a modei.

Tovarășa Raisa Gorbaciova a 
avut cuvinte de apreciere la 
adresa produselor întreprin
derii, a varietății si liniei mo
derne a confecțiilor și trico
tajelor.

A fost vizitată, in continuare 
grădinița întreprinderii de con
fecții si tricotaje, unde au 
putut fi cunoscute condițiile 
create pentru instruire si re- 
creere copiilor oamenilor mun
cii. Aici a fost prezentat un 
frumos program artistic.

Turneul internațional de lupte libere pentru juniori de la Tg. Jiu

TINERII SPORTIVI ROMANI,
ÎNVINGĂTORI LA 9 CATEGORII

ORI PE PODIUM
contribuit substanțial la crește, 
rea zestrei echipei 
tre și la clasarea 
III, cu un total 
după U.R.S.S. cu 
Bulgaria cu 948 p.

In grupa E, la care au fost 
prezenți la start sportivi valo
roși, precum Stoicio "Vasiliev 
(Bulgaria), Iuri Perebeinos 
(U.R.S.S.), Wictor Wysinski (Po
lonia), s-a înregistrat cel mai 
bun rezultat românesc într-o 
competiție de acest nivel, se
niorul Gheorghe Pienaru și ju
niorul Mihai Siuzianu, la clasa 
E X, situîndu-se pe locurile I 
și, respectiv, II, ambii avînd 
modele competitive și posedînd 
o bună tehnică de concurs. îa 
grupele F 1, F 2 și F 3 spor
tivii noștri — Florin Romete, 
Daniel Burchel, Mihai Popescu
— ne-au adus bucuria ocupării 
unor locuri fruntașe. Alții însă
— Helmut Orban și Mircea Po
pescu — deși favoriți, s-au cla
sat doar pe locurile V și, res
pectiv, IV.

țării noas- 
ei pe locul 
de 901,9 p, 
1148,5 p și

Sîmbătă și duminică, Sala 
Sporturilor din Tg. Jiu a găz
duit întrecerile turneului inter
național de lupte libere pentru 
juniori al României, la care au 
participat 107 concurenți din 
cinci țări : Bulgaria, R.D. Ger
mană, Polonia, Ungaria și 
România (cu mai mulți repre
zentanți la fiecare categorie).

Competiția a fost frumoasă, 
cu meciuri viu disputate, în 
care au abundat procedeele teh
nice spectaculoase, remareîn- 
du-se tinerii luptători români, 
învingători la nouă din cele 
zece categorii de greutate. S-a 
dovedit astfel încă o dată că 
luptele libere din țara noastră 
dispun de mai multe elemente 
talentate la nivelul juniorilor, 
unii dintre acești tineri impu- 
nîndu-se și cu prilejul altor 
turnee internaționale.

lată primii trei clasați la toate 
categoriile — 46 kg : 1. Florin 
Mlndrecl (România), 2. C. Kay 
(R.D.G.), 3. I. Demeter (Româ
nia); 50 kg: 1. Romică Rașovan 
(România), 2. M. Glaces (R.D.G.), 
3. A. Ciufulesc» (România); 54
kg: 1. Florin loniță (România), 2. 
M. Muller (RJD.G.) 3. Z. Dimitrov 
(Bulgaria); 58 kg: 1. Dănuț Prefit 
(România), 2. T. Wtlrfer (R.D.G.), 
3. A. Gronkowski (Polonia) ; 63 kg:
1. Cătălin Bejenaru (România). 2. 
H. Hristov (Bulgaria), 3. A. Tu- 
Iimbov (R.D.G.); 68 kg: 1. Daniel 
Iolniță (România), 2. M. Kothe 
(R.D.G.), 3. E. Elekeș (România); 
74 kg: 1. Marius ionițâ (România),
2. O. Mioc (România), 3. V. Ma
rin (România); 81 kg: 1. Ruciu
Emilov (Bulgaria), 2. S. Moisache 
(România), 3. I. Balogh (Unga
ria) ; 88 kg: 1. Alexandru Keteleș 
(România), 2. T. Borukov (Bul
garia), M. Bartulski (Polonia); 
+88 kg: 1. Petrișor Cruceanu 
(România), 2. F. iuno (Ungaria),
3. A. Gheorghiev (Bulgaria).

Azi, la Belgrad,

START IN C.M. $1 C.f.
DE HALTERE PENTRU JUNIORI

Astăzi, la Belgrad, încep cele 
mai mari competiții ale anului 
rezervate 
din lume. Este vorba de Cam
pionatele Mondiale și de Cam
pionatele Europene, programa
te simultan, la care vor parti
cipa sportivi din 39 de țări, 
printre care si România.

Din delegația țării noastre 
fac parte, printre alții, Traian 
Cihărean și Aurel Sîrbu (la 
cat. 52 kg), Attila Czanka (cat. 
60 kg), Dan Morar și Victor 
Roșu (cat. 67,5 kg), Andrei 
Szasz (cat. 100 kg).

tinerilor halterofili

Mîine seară, la Viena
FINALA C.C.E.

Miine seară, la Viena, pe sta-
■£■ diontd Prater (cu o capacitate de 
g peste 80 000 de locuri), va avea 
2- loc cea de a 32-a finală a com- 
g petiției nr. 1 de pe continent : 
g Cupa Campionilor Europeni. Se 

întilnesc Bayern Miinchen și F.C. 
Porto, ultima pentru prima oară 

g in faza finală a competiției. In- 
g i.eresul pentru acest meci este e- 
J; norm: toate biletele au fost vîn- 
S; dute, ,iar cum spuneau organiza- 
g torii, cererile au fost de două ori 
g cit. capacitatea-, stadionului. La 
ă Viena, același stadion a mai găz- 
îjdult o finală a C.C.E.: în 1964, 

aînd Internâzionale a dispus cu 
g 3—1, de Real Madrid. Tot în ca- 
g pitala Austriei s-a desfășurat in 
^ 1970 și finala Cupei Cupelor, din- 
g tre Manchester City și Gornik Za- 

brze (2—1);

ris, Bayern a întrecut cu 2—0 pe 
Leeds United) și uin an mai tîr- 
ziu, la Glasgow (1—0 cu St. Etien- 
»e).

F.C. Porto are un „11“ bine su
dat, cu un stil de jo-0 diferit față 
de cel al vest-germanilor: o vite
ză mai mare, mai multă finețe în 
acțiuni. „în orice caz — scriu zia
rele austriece — misiunea arbitru
lui belgian Ponnet nu va fi ușoa
ră... De la ora începerii meciului 
(n.r. 21,15, ora Bucureștiului) el 
va avea de înfruntat o luptă acer
bă între jucători, fiind nevoit să 
suporte și vacarmul continuu al 
spectatorilor. Organizatorii vienezi 
au luat toate măsurile pentru a 
evita orice incidente pe stadion 
și în afara lui“.

SUEDIA - MALTA 1-0

CAMPIONATE

★ g Ce se poate spune despre a-
<: eeastă ediție a finalei ? Bayerm 

în aceeași zi. tovarășa Raisa g Miinchen se prezintă cu o carte 
orhaeiova s-a întîlnit cu g de vizită bine marcată, fiind deGorbaciova 

membre ale 
liului Național 
care au prezentat aspecte pri
vind contribuția femeilor din 
România la dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării, promova
rea si afirmarea acestora în 
toate sectoarele de activitate.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu au 
oferit, luni, la Palatul Consi
liului de Stat, un dineu oficia! 
în onoarea tovarășului Mihail 
Gorbaeiov si a tovarășei Raisa 
Gorbaciova.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească 
de caldă prietenie, tovarăși» 
Nicolae Ceaușescu și Mihai! 
Gorbaeiov au rostit toasturi.

conducerii Consi- 
al Femeilor

trei ori câștigătoare a acestui 
feu: în 1974 (cu Atletico 
1—1 după prelungiri, apoi 
zi partida s-a rejucat și 
a învins cu 4—0), în 1975

;ro- 
Madrid 
a doua 
Bayern 
(la Pa-

BUDUCNOST TITOGRAD

In preliminariile C.E. (gr. 2). 
Suedia a dispus doar eu 1—0 (1—0) 
de formația Maltei (pe care în 
deplasare o învinsese cu 5—0 !). 
Partida de la Goteborg nu a sa
tisfăcut pe cei peste 16 000 de 
spectatori: gazdele n-au fost ca
pabile să străpungă apărarea bi
ne organizată a maltezilor decit o 
singură dată, în min.

Ekstrom. Iată 
actuală:

4 
4
4
4 
6

marpat 
tul la ora
1. Italia
2. Suedia
3. Elveția
4. Portugalia
5. Malta

14, cînd a 
clasamen-

g

Buducnost Titograd este noua 
cîștigătoare a Cupei Federației 
Internaționale de handbal fe
minin. în meciul final, des
fășurat în compania formației 
Start din Bratislava, Buducnost 
a cîștigat acasă cu 34—27, după 
ce în meciul tur, la Bratislava, 
pierduse cu 23—21.

atletism • . Concurs de po- 
liatloane la Gotzis : decatlon : 
Wentz (RFG) 8645 p, Voss (RDG) 
8331 o, Blondei (Franța) 8228 p, 
Freimseth (RDG) 8218 p ; hep- 
tatlon : Anke Brehmer (RDG) 
6692 p, Mariana Maslenlkova 
(URSS) 6456 p, Chantal Beau- 
eeant (Franța) 6410 p • La 
Knoxville (SUA), Denis Mitchel 
a parcurs 100 m în 10,12, iar 
Gwen Torrence a obținut 20,33 
pe 200 m.
BASCHET <3 Turneul Interna

țional masculin de la Amsterdam 
a fost cîștigat de echipa Franței, 
urmată în clasamentul final de

formaț’lle Olandei, Ti
Israelului. In ultima zi a cdmpe- 
tiției s-au * '
rezultate : ____
99—86 (58—47) ; Olanda ’ 
85—78 (42—42).

BOX • Pugilistul francez Louis 
Gomis este noul campion euro
pean la cat. cocoș. El l-a în
trecut la puncte pe fostul deți
nător al titlului, compatriotul său 
Antoine Montero.

TENIS • La Marbella. în Spa
nia. argentinianca Gabriela Sa
batini a realizat o surprinzătoa
re victorie cu 2—6. 7—6 7—6 în 
fața americancei Martina Navra

României și

înregistrat următoarele 
Franța — România 

Israel

tilova, într-un meci care a du
rat două ore și .jumătate @ La 
Zurich. Chris Evert a întrecut-o, 
în finală, pe Manuela. Maleeva, cu 

6—3, 4—6, 6—2. © La Roma, în fi- 
najă : Andrei Cesnokov (U.R.S.S.) 
— Alessandro --• • • — -•
6—3, 6—1.

VOLEI • La 
cia, în turneul 
tru C.E. feminin : Franța — 
Austria 3—0, Polonia — Turcia 
<3—0 • Turneu de calificare pen
tru C.E. bărbați, la Duinaujvaros, 
în Ungaria : Olanda — Austria 
3—0, Bulgaria — R. D. Germa
nă 3—1.

Minicis (Italia)

Kocaeli. în Tur- 
de calificare pen-

4
3
1 
0
0

0 
0
2
1
5

11— 2
9— 1
7— 7
4— 5
3—19

• 1N AFARA de meciul F.C. 
Barcelona — Real Madrid (2—1), 
desfășurat sîmbătă, în turneul fi
nal al campionatului Spaniei, în 
prima grupă valorică s-au desfă
șurat și celelalte partide: Atleti
co Madrid — Murcia 4—2, Valla
dolid — F.C. Sevilla 1—0. Betts 
Sevilla — Real Sociedad San Se
bastian 5—1 ! In clasament conti
nuă să conducă Real Madrid cu 
39 p, urmată de F.C. Barcelona 
57 p (ambele din 40 j), Espanol 
46 p (39 j). • ÎN GRECIA, dato
rită grevei jucătorilor nu s-a ju
cat decit un singur meci: Pana- 
thinaiko-s — O.F.I. 1—1. In clasa
ment: Olympiakos 43 p, P.A.O K. 
35 p (27 j), Panathinaikos 35 p (28 
j) • CIȘTIG1ND cu 2—1 în fața 
echipei Sporting, Benfica a acu
mulat in clasament 48 p. fiind 
urmată de F.C. Porto (0—I la Fa- 
rense), cu 44 p. Alte rezultate : 
Guimaraes — Belenenses 2—3 !, 
Salgueiros — Boavista 2—0. Rio 
Ave — Academica 4—0, Chaves — 
Portimonense 0—0, Elvas — Bra
ga 0—2 !, Maritimo — Varzim 1—1. 
• LUPTA foarte strînsă în cam
pionatul iugoslaviei (după 31 de 
etape). între Vardar 36 p, Hajduls 
Split 35 p și Velez 34 ț>. Rezulta
te: Sarajevo — Spartak 3—1, Var
dar — Sloboda 1—0, Sutjeska — 
Celik 1—1, Steaua Roșie — Rije
ka 3—1, Pristina
greb 2—0, Osljek 
3—2, Hajduk — 
Niș — Buducnost 
Vinkovici 5—0.

— Dinamo za-
— Zeleznicear'
Partizan 2—1,

1—1, Velez —

CAMPIONATUL MONDIAL UNIVERSITAR
iUrmare din pag. 1!

dacă pe parcursul săptămînii 
vom reveni și cu alte deta
lii, trebuie să spunem 
capul locului că această edi
ție se anunță deosebit 
echilibrată. în ultimul deceniu 
înregistrîndu-se un remarca
bil salt calitativ al valorii 
handbalului masculin cu deo
sebire în Europa, dar și 
Asia. America și Africa.

Reprezentativa țării noastre, 
beneficiind de excelente con
diții de pregătire, sub condu
cerea tehnică a antrenorilor 
Nicolae Nedef, Eugen Trofin 
și Roland Gunesch, dorește o 
comportare care să-i sporeas
că și mai mult valoarea în 
arena mondială, și nu ne în
doim că la Timișoara, unde 
handbaliștii tricolori evoluează 
în grupă și, sperăm, că și în 
semifinale — ei vor avea nu
meroși suporteri, practic pe 
toți iubitorii acestui frumos 
sport.

din

de

în

După cum am fost infor
mați la o întîlnire cu membrii 
Comisiei centrale de organiza
re, în toate cele patru centre 
universitare (Timișoara, Cluj- 
Napoca, Iași și Galați) unde 
vor avea loc meciurile din 
serii (la Timișoara și Iași și 
semifinale), precum și la 
București, Ploiești. și Pitești 
(jocurile finale). pregătirile 
sînț încheiate, celor 16 echipe 
universitare de handbal fiin- 
du-le asigurate cele mai bune 
condiții de 
competiție.

Formația 
Japoniei a și 
nia, ea 
zile la Oradea.

Este sigur că noua ediție a 
Campionatului Mondial Uni
versitar de handbal masculin 
va reliefa încă o dată valen
țele sportului studențesc din 
țara noastră, care se bucură 
de cele mai bune condiții de 
manifestare. (I. Gv.).

participare

universitară

la

a 
sosit în Româ- 

pregătindu-se cîteva


