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Marți, 26 mai, au continuat, 
la Palatul Consiliului de Stat, 
convorbirile oficiale între to
varășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Mihail Gorbaciov, 
secretar general al Comitetului 

- Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice.

Noua rundă de convorbiri a 
fost consacrată examinării unor 
aspecte importante ale vieții 
internaționale, ale mișcării co
muniste și muncitorești. O a- 
tenție deosebită a fost acordată 
problemelor privind oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea 
la dezarmare, în primul rînd la 
dezarmarea nucleară, reglemen
tarea prin mijloace politice, 
prin tratative, a stărilor de în
cordare și conflict existente în 
diferite regiuni ale globului, 
întărirea securității, încrederii 
și cooperării pe continentul eu
ropean și în întreaga lume.

Convorbirile au avut loc în 
aceeași atmosferă de caldă 
prietenie, de înțelegere și sti
mă reciprocă.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Mihail Gorbaciov, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, au vizitat, 
marți dimineața, întreprinderea 
„23 August" din Capitală.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Mihail Gorbaciov au fost 
întîmpinați la sosire cu multă 
căldură de mii de oameni ai 
muncii de la marca întreprin
dere bucureșteană, care au a- 
plaudat cu entuziasm pe cei 
doi conducători, au aclamat

După încheierea întîlnirii, 0
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 0 
Mihail Gorbaciov au vizitat cî- 0 
teva dintre cele mai importante 0 
sectoare productive,. 0

- . . .... -• jtate, pe 0
doi con- 0 

i fost în- 
căldu- 0 

de §

în toate secțiile vizitate, — 
întregul traseu, cei 3
ducători de partid au fost în- 0 
tîmpinați cu deosebită < 
ră. cu alese simțăminte — 
stimă și prețuire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
șî tovarășul Mihail Gorbaciov 
s-au apropiat în repetate rîn- 
duri de grupuri de muncitori, 
adresîndu-le întrebări în le
gătură cu activitatea, cu preo
cupările lor.

Relevînd că a luat cunoș- 
tință cu interes de preocupă- § 
rile colectivului din întreprin- g 
derea „23 August". tovarășul g 
Mihail Gorbaciov _ a subliniat 
că produsele realizate, cunos- 0 
cute șî apreciate și dincolo de 0 
granițele țării, deci și în 0 
Uniunea Sovietică, arată cu g 
claritate cît de mult "a pro- g 
gresat industria românească în 0 
anii construcției socialiste. 0

Sintetizînd aprecierile făcute g 
pe parcursuj vizitei, secretarul 0 
general al C.C. al P.C.U.S. a 0 
semnat în cartea de onoare a 0 
întreprinderii. 0

Ultimul punct pe traseul vi- 0 
zitei a fost Liceul industrial 0 
„23 August", puternică unitate 0 
de învățămînt ce asigură pre- g 
gătirea a peste 3 000 de mun- 0 
citorl, anual.
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Astăzi, pe stadioane neutre

OPTIMILE*1 CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL
MARE INTERES

Finalele
Campionatului

de gimnastică
Republican școlai

Miercuri 27 mai 1987 I

Rm. Sărat: 
Focșani i 
Sibiu J 
Brașov : 
Ploiești J 
Tg. Secuiesc : 
Tîrgoviște : 
Brăila :

OȚELUL
EXPLORĂRI C-LUNG 
RAPID
I.C.I.M.
UNIV. CRAIOVA 
S.C. BACĂU 
GLORIA BUZĂU 
SPORTUL STUD.

- PETROLUL
- DINAMO
- JIUL
- STEAUA
- F.C. CONSTANȚA
- F.C.M. BRAȘOV
- F.C. ARGEȘ
- VICTORIA BUC.

Toate partidele vor începe la ora 17. Amintim că, în caz de 
egalitate, după 90 de minute, meciurile se vor prelungi cu două 
reprize a cite 15 minute. Dacă egalitatea va persista, pentru 
departajare se va recurge la executarea loviturilor de la 11 metri, 

z
(In pag. a 3-a, o prezentare a celor opt întilniri).

REPREZENTANȚII TIMIȘOAREI:
TREI TITLURI

Săli arhipline la Timișoara, 
în cele două zile ale finalei pe 
tară a Campionatului Republi
can școlar de gimnastică (cla
sele V—VIII), întrecere înscri
să sub genericul Daciadei. In 
plus, satisfacție deplină pentru 
publicul local, care a aplaudat, 
reușita băieților, reprezentanții 
Școiii nr. 18 din municipiul 
de pe Bega.

După un sol care a aparținut 
gimnaștilor Liceului ind. 37 dtn

(Continuare in pag. 2-3)

doi conducători, 
pentru prietenia și colaborarea 
dintre partidele, țările și po
poarele noastre.

Cei prezenți au scandat cu în
suflețire „Ceaușescu — Gorba
ciov", precum și urări privind 
întărirea conlucrării rodnice 
dintre P.C.R. și P.C.U.S., din
tre România și U.R.S.S.

O formațiune alcătuită 
membri ai gărzilor 
prezentat onorul.

Tineri și tinere 
distinșilor oaspeți 
buchete de flori.

Vizita în secțiile de produc
ție a fost precedată de întîlni- 
rea tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Mihail Gorbaciov 
cu membrii Consiliului oame
nilor muncii al întreprinderii.

In cadrul întîlnirii au fost 
înfățișate pe larg date referi
toare la dezvoltarea întreprin
derii, reliefîndu-se saltul cali
tativ înregistrat în întreaga 
sa activitate, in moderniza
rea producției, în perioada 
de după Congresul al IX-lea 
al P.C.R., puternicul colectiv 
bucureștean beneficiind nemij
locit de orientările și indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care participă la adunări ge
nerale ale oamenilor muncii, se 
întîlnește frecvent cu colecti
vul de muncitori și specialiști.

țările și po-

din 
patriotice a

au oferit 
frumoase

In încheierea vizitei, miile de 0 
oameni ai muncii au sa- g 
lutat cu căldură pe 
Nicolae Ceaușescu și 
Gorbaciov, cărora le-au expri
mat sentimentele lor de 
profund respect și aleasă bucu
rie prilejuite de această întil- 
nire.

Cei prezenți au aplaudat și 
aclamat Îndelung, au ovațio
nat pentru dezvoltarea și întă
rirea in continuare a legături
lor de strinsă prietenie și 
colaborare rodnică dintre parti
dele și țările noastre, dintre 
poporul român și 
sovietice.

tovarășii
Mihail

popoarele

★
Cu prilejul vizitei 

de prietenie pe care.
oficiale 

la invi- 2
tația tovarășului Nicolae 0 
Ceaușescu, secretar general al 0 
Partidului Comunist Român, 0 

So- 0 „.I.președintele Republicii So- 0 
ciaiiste România, o întreprinde 0 
în țara noastră tovarășul Mihail 0
Gorbaciov, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, marți după-amiază 
avut loc, la Sala 
Republicii, adunarea 
consacrată prieteniei 
sovietice.

La intrarea în sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost în
tîmpinați cu multă însuflețire 
de miile de participant la a- 
dunare. Cei prezenți au făcut, 
de asemenea, o primire căi- 0 
duroasă tovarășului Mihail 0 
Gorbaciov, tovarășei Raisa 0 
Gorbaciova.

a
Palatului 
populară 
româno-

(Continuare in pag. a 4-a)

ÎNSEMNĂRI DIN JURNALUL
AL „FLOTILEI" NOASTRE DE

l

Campionatul Mondial Universitar de handbal in apropierea startului

AU ÎNCEPUT SĂ SOSEASCĂ
ECHIPELE PARTICIPANTE ,

Apropierea startului în ediția 
a X-a, jubiliară, a Campionatu
lui Mondial Universitar de 
handbal, care va fi găzduit de 
țara noastră, oferă tot. mai 
multe date, pe care le aducem 
în atenția cititorilor.

• La București s-a deschis 
Centrul internațional de presă 
care oferă operativ informații 
utile, de ultim moment. Pe 
tot timpul desfășurării Cam
pionatului Mondial, Centrul 
internațional de presă va fi 
legat cu subcentrele de presă 
din Timișoara (unde vor avea 
loc întrecerile grupei prelimi
nare A și una dintre grupele 
semifinale). Iași (C, semifina
le), Cluj-Napoca (B) și Ga
lați (D). In orice moment, cei 
interesați pot primi rezultatul 
de la oricare meci din țară, 
afișat pe un terminal sau, în 
funcție de solicitări, pe foi 
volante.

• Cea mai... grăbită dintre 
selecționatele care vor lua 
parte la actuala ediție a fost 
echipa Japoniei, prezentă de 
mai multe zile în țara noastră 
pentru acomodare și ultime 
pregătiri. Antrenorii Takezo 
Onishi și Yasuo Shishikura au 
deplasat următorul lot de ju
cători : Katsumi Takashashi, 
Hirofumi Inoue și Kaoru Higa 
— portari ; Shigero Kusumoto, 
Toshiyuki Yamamura, Naru- 
yuki Saito, Shinya Kimura,

£ în Capitală s-a deschis Centrul 
internațional de presă ® Primii oas
peți: sportivii japonezi 0 Mulți inter
naționali în selecționata Bulgariei

Fujio Hashimoto, jumpei Na- 
gasawa. Akinobu Yamanaka, 
Eiji Kato, Akinoshi Kai, Fu- 
mthiko Murata. Koichî Ume- 
moto și Shigeru Tanaka, jucă
tori de cîmp. Lotul studenți
lor handbaliștl din Țara Soa
relui răsare este însoțit 
arbitrii Kenji Okamoto 
Norio Shimitzu. Reamintim 
sportivii niponi vor evolua 
grupa preliminară de 
Iași, alături de selecționatele 
U.R.S.S., S.U.A. și Israel.
• Printre adversarele hand

balistelor noștri în grupa pre
liminară de la Timișoara este 
și selecționata Bulgariei, Alex- 
andr Vârbanov, antrenorul 
primei selecționate a Bulgariei 
și al echipei universitare, va 
deplasa un lot valoros, cu 
jucători cunoscuți publicului

de 
?i 
că 
în 
la

nostru de la „Trofeul Carpați* 
(îi vom nota cu C) sau parti
cipant la ultima ediție a 
Campionatului Mondial, grupa 
B din Italia (îi vom nota cu 
M) : Valentin Marinov (C), 
Zdravko Petrov, Milen Atana
sov (M, C), Ignat Vasilîev 
(M, C), Ilian Vasiliev (C),
Evgheni Alexandrov (M. C), 
Nikolai Nikolov (M, C). Petăr 
Kostadinov, Gherasim, Țveta- 
nov, Todor Nankov, Vasil Va
siliev (M), Milko Mitov, Kris- 
tomir Petrov, Stoian Tarkala- 
mov (C), Ivan Ivanov și Gra- 
domir Gradnev. Arbitri: Ru
men Ivancev și Liuben Kostov,
• O frumoasă recunoaștere 

a valorii specialiștilor români 
este prezența la conducerea 
tehnică a selecționatei univer
sitare a Marocului (grupa pre
liminară B, Cluj-Napoca) a 
fostului campion mondial Au
rel Bulgaru.

Grupa] realizat de
Mihail VESA

în Divizia A de tenis de masă

O ETAPA CU PARTIDE ECHILIBRATE

fruntașele clasamentului

W<

MARELE 
EXAMEN 

AL
TINERETULUI 

SPORTIV
Pentru tinerii sportivi de pe 

toate meridianele globului lu
crurile sînt clare : în acest an, 
toate drumurile vor duce la Za
greb, orașul iugoslav care, în 
iulie, va găzdui cea de-a 14-a 
ediție a Jocurilor Mondiale

Universitare. Unii performeri 
au făcut de acum acest drum, 
invitați de ospitalierii organi
zatori, spre a lua un prim con
tact cu orașul, cu bazele pe 
care se vor desfășura viitoa
rele întreceri. Este și cazul ca- 
iaciștilor și canoiștilor noștri, 
prezenți cu mica lor „flotilă 
de aur“ în acest frumos oraș 
croat de malul rîului Sava. Pri
lejul a fost oferit de Regata 
internațională Zagreb, întrecere 
cu mulți ași ai padelei și pa- 
gaei la start, desfășurată anu
me la Jarun — centrul nautic 
care va găzdui concursurile de 
caiac-canoe și canotaj. în car
netul de bord al „flotilei", tot 
felul de impresii...

Sigur, notațiile ' antrenorilor 
au în vedere performanța, cu 
întreaga ei suită de date teh
nice :

• Jarun ? O bază nautică 
care răspunde pe deplin cerin
țelor tehnice moderne. Canal 
de 2200 m lungime, 125 m lă
țime, cu 9 culoare pentru în
trecerile de caiac-canoe și 6 
pentru canotaj, cu balizaj sis
tem Albano (n.n. cablurile pen
tru susținerea balizelor se pot 
extinde și destinde în funcție 
de necesități), cu „ține bărci" 
reglabile în raport cu lungimea 
ambarcațiilor. Apoi : 4 pontoa
ne pentru ambarcare și debar
care, 12 hangare, vestiare, sală 
de ședințe, cabinet medical, 
ateliere de reparat bărci. Prog
noza timpului în perioada (9— 
12 iulie) cînd vor avea loc tn-

CAIAC-CANOE
DE BORD

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. a 4-a)

O partidă frumoasă între două componente ale lotului național: Emi
lia Ciosu (Spartac C.S.Ș. 2 București) — cu fața — și KingaLohr 
(Constructorul IJGCL Tg. Mureș)

In Divizia A de tenis de* masă 
s-au desfășurat —« la București, 
Arad, Slatina (feminin) și Bucu
rești, Od. Secuiesc, S. Mare (mas
culin) — partidele etapei a doua. 
Această rundă, cu deosebire în 
prima grupă valorică feminină, a 
fost mai echilibrată ca o-ricind. 
neli-psind nici rezultatele surpriză, 
nici jocurile de bună calitate. 
Tn fruntea clasamentelor se află, 
la jumătatea competiției (urmă
toarele două etape sînt progra
mate în toamnă) formațiile Uni
versitatea A.S.A. I Craiova 'mas
culin) și Juventus MILMC Bucu
rești (feminin).

— șl Kinga Lohr 
Foto: lorgu BĂNICĂ

BUCUREȘTI. In Sala Progresul, 
disputa celor mai bune patru e- 
chlpe feminine a fost deosebit de 
pasionantă, ea încheindu-se eu 
victoria sportivelor de la Juven
tus MILCM, care au trecut, ast
fel. în fruntea clasamentului. Ele 
au reușit să se Impună in coate 
cele trei partide, dar la capătul 
unor meciuri de toată frumuse
țea, majoritatea evoluțiilor jucă
toarelor Cristina Enulescu. A- 
driana Năstase, Anca Cheler și

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. 2-3)
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ÎN PAS CU PRIMĂVARA• • •
în viața ctâuiianti

JUDO UN TUR

vreme splendidă, însorită și caldă — o 
_ ' — ■■ . j — Festivalul

primăverii din Sectorul 5’ al Capitalei, organizat de Consiliul 
pentru Educație Fizică și Sport, tn colaborare cu Comitetul 
U.T.C. și Inspectoratul școlar aparținînd acestui sector, se 
înscrie ca una din cele mai reușite acțiuni sportive de masă 
desfășurate sub genericul mobilizator al Daciadei. Un festival 
susținut cu brio de reprezentanții tineretului, în cea mai 
mare parte elevi, și. alături de ei, oa- .-------
meni ai muncii din întreprinderi și insti- ”’op r,arpa a
tuții ; o trecere în revistă mult mai 
convingătoare decît în anii precedenți — 
a potențialului sportiv al acestui sector, 
cu tot mai numeroși și mai zeloși prac- 
tieanți ai exercițiului fizic or
ganizat, asa cum ne-au demon- 
strat-o reprizele de gimnastică 
de înviorare și din „recreația 
mare" din școli și licee, ca și 
programele de gimnastică la lo
cul de muncă, intrate organic 
în preocupările cotidiene 
unităților economice.

...Festivalul a avut ca notă 
dominantă una dintre cele mai 
îndrăgite ramuri de sport, gim
nastica. La „artistică" protago
niste au fost, firește, reprezen
tantele Liceului de coregrafie 
„George Enescu". Prezența lor 
a ridicat încă din start șta
cheta calității festivalului, ele
vele profesoarelor Diana Ma- 
teescu și Nona Georgescu, în 
prim-plan cu două autentice 
talerite, Monica și Cristina Uță, 
impresionînd prin ținută, ritm 
și grație ; Monica și Cristina 
pe care colegele și prietenele 
lor de la „George Enescu" și de

Favorizat de o ...... 
excepție pentru acest capricios sfîrșit de mai

A TINERETULUI
DEOSEBIT

Strungul Arad, Rulmentul

ale

Rubrică rezervată elevilor și studenților
B

DE

man, directoarea acestui liceu de elită al 
Capitalei, care, răspunzînd la invitațiile 
Unor organizații sportive din Capitală, 
își trimite aproape peste tot reprezen
tantele cele mai valoroase. Un mod de a

Gimnastica a fostfși rămine) una dintre disciplinele spor 
tive mult îndrăgite de copiii din Sectorul 5 al Capitalei..

Foto : Gabriel MIRON

la alte 
licee bucureștene le-au putut vedea și 
aplauda și aici, ca și pe scena Operei 
de Stat pe care au evoluat adesea... 
Este lăudabilă inițiativa prof. Lavinia Co-

■ ■■■■■■«■■■■■■■

populariza gimnastica în școli, de a-i 
etala frumusețile. Și tot prin gimnastică, 
cea sportivă, s-au exprimat, _ într-un 
mod care a îneîntat pe toată lumea, 
reprezentanții C.S.Ș. Steaua și cei ai 
școlilor nr. 114, 132 și 134, ultimul colec-
BBBBBBBBBBBBBS

tiv avînd în cadrul buchetului de teme 
prezentate (toate, foarte sugestive, reali
zate cu grijă de artizan) una care ne 
este scumpă tuturor, PAC . \—

Demonstrațiile de 'atlet.că grea (box, 
lupte și judo) au menținut viu 
interesul celor prezenți. Judo-ul 
feminin, iată, face noi pași 
spre extindere, după cîteva 
timide inițiative în Capitală și 
in țară (Bîrlad, Aiud. Baia 
Mare, Reșița etc.).

Meciuri de fotbal, handbal și 
tenis de cîmp din campionatul 
sectorului (care angajează zeci 
de formații din școli, licee, în
treprinderi și instituții) și un 
program artistic susținut. de 
formații care participă Ia fes
tivalul național „Cîntarea 
României" au completat pro
gramul acestei ample acțiuni 
sportive de masă „pentru care 
elevii și cadrele didactice_ care 
i-au pregătit merită felicitări" 
(aprecierea aparține prof. El
vira lăncii ; inspector coordo
nator al Inspectoratului școlar 
al sectorului). Noi dorim să fa
cem o completare : aceeași a- 
merită și activiștii sportivi 

care au dovedit (încă
preciere
din Sectorul 5,
o dată) competentă ș: maturitate orga
nizatorică.

Tiberiu STAMA

hebbbsbbbb
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Birlad 
promovat in

La Vaslui a avut loc, în pre
mieră, o competiție importantă 
de judo : turneul final de ca
lificare pentru Divizia A. găz
duit i în Sala Sporturilor, în 
condiții excelente, simbătă și 
duminică. întrecere care a de
pășit toate așteptările. Cele 10 
echipe prezente și-au disputat 
unul din cele trei locuri pen
tru intrarea în primul eșalon, 
sub semnul unor dispute foar
te dirze.

Singura 
impus in 
dar nu și 
— a fost Strungul Arad, pre
gătită de antrenorii loan Mu- 
reșan și Mihai Teleki. Garni
tura arădeană, mai omogenă, 
dispunînd și de judoka cu- 
noseiiți în arena internă și 
chiar internațională (Dorin 
Drîmbe, Loghin Lazăr, Arcadie 
Mariași sa), a obținut victo
rii pe linie : 5—2 cu Metalul 
Plopeni, 4—2 cu Rulmentul 
Bîrlad și cu Petrochimistul Pi
tești. 6—0 cu Metalul Aiud.

I.A.C.E.D. București. 
Minerul Cîmpulung 
și cu Universitatea

formație care s-a 
toate . întîlnirile — 
fără unele emoții

7—0 cu
4—3 cu 
Muscel 
C.F.R. Cluj-Napoca și 6—0 cu 
Danubiana București.

După primele două reuniuni 
și înaintea celei de-a treia, 
ultima, gazdele se și felicitau, 
avînd certitudinea că Rulmen
tul Bîrlad (antrenor Gheorghe 
Arghir) se va număra printre

REUȘIT FESTIVAL LA „MECANICĂ FINĂ"
Tinerețe și vo.e bună zilele 

trecute pe bazele sportive ale 
întreprinderilor bucureștene 
Mecanică Fină și ..Aversa". Zi 
de primăvară splendidă, 
a contribuit din plin 
reușita „Festivalului 
măverii" ediția cu numărul 
20, organizat de Comitetul 
U.T.C. al sectorului 2 al Capi
talei. Ar fi putut la fel de 
bine să se numească al copi
ilor și tinerilor, pentru că, în 
fapt, aceștia au fost nu numai 
protagoniștii, ci și spectatorii. 
• La Mecanică Fină, au defi
lat prin fața tribunelor pline 
ale stadionului mai mult de o 
mie de sportivi, reprezentând 
C.S. Olimpia, C.S. Dinamo, 
C.S.Ș. 2, Liceul nr. 37, Liceul 
Electroaparataj, asociațiile spor
tive de la Electroaparataj, 
I.E.I., T.C.I.A.Z., I.I.R.U.C.,
Pompe-Aversa, F.R.B., Liceul 
Mihai Viteazu, Liceul Al. Sa- 
hia. • Alături, simultane de 
șah și demonstrații la tenis de 
masă. Pe terenurile anexe ur
mau să se dispute trei meciuri 
din campionatul de sector la 
mini-fotbal și tot atîtea la mi- 
ni-handbal. Pe stadion, am ur-

care 
la 

pri-

demărit programul executat 
gimnaști și gimnaste aflați la 
începutul... carierei, apoi pe cel 
al micuțelor de „modernă", al 
rochițele lor albastre ca cerul 
senin, care priveau numai la 
„tovarășa'1... • Un prim meci 
de fotbal. Jucători de cimp: 
niște prichindei, acolo, cit min
gea aceea multicoloră de inalți, 
pe care o mai și loveau, mai 
și cădeau, reușind să dea spec
tacolului acel moment de sa
voare și gingășie pe care nu
mai copiii îl 
doar șoimi ai 
nierii au fost 
sul tematic 
„învățăm șt muncim' 
monstrația sportivă cu 
utilitate și cursa de ogari — 
un alt moment deosebit al
festivalului. Dresuri, „prinde
rea infractorului", trecerea prin 
inelul de foc, iată numai cite- 
va din temele prezentate in fa
ța unui „stadion" dornic de... 
ceea ce nu poate vedea in fie
care zi. • Ciștigători ai cro
surilor la diferite categorii au 
fost toți participanții, pentru 
toți alergarea fiind un mo
ment de bucurie • Sigur, me-

pot crea, 
patriei... 
prezenți < 
intitulat :

Erau
• Pio- 

cu dan- 
sugestiv
• De
clini de

ciul de fotbal (de Divizia B) a 
fost așteptat cu mare nerăb
dare, iar bucuria a fost imen
să încă de la pauză,' cind cei 
de la Mecanică Fină 
ceau net pe brașoveni.

Dar ceea ce a rămas 
mile celor prezenți cu 
timp în 
neață 
stadionul 
fost, fără 
nanta festivitate 
meciului. Aniversînd 10 ani de la 
inaugurarea bazei sportive, re
prezentanți din conducerea 
Centralei și a întreprinderii au 
oferit diplome, plachete șt me
dalii unor fruntași ai mișcării 
sportive din țara noastră, unor 
sportivi, precum și celor care 
au contribuit efectiv la ame
najarea și 
dintre cele 
ze sportive

condu-

urmă intr-o 
de duminică 

Mecanică Fină, 
îndoială, 

din

in ini- 
puțin 
dimi- 

pe 
a 

emoțio- 
pauza

construirea uneia 
mai frumoase ba- 
ale Capitalei.

Doino STĂNESCU

CAMPIONATUL REPUBLICAN ȘCOLAR DL GIMNASTICA
(Urmare din pag 1)

București (52,90 p), elevii Șco
lii nr. 18 Timișoara reușesc să 
se impună în celelalte probe : 
la sărituri 47,15 p, iar la an
samblu 18,65 p. In această din 
urmă probă învingătorii au fost 
urmați de colegii lor de la Lie. 
ind. 37 București (18,55 p) și 
de cei de la Școala 18 Baia 
Mare (16,80 p). Și la individual 
compus, pe locul I tot un re
prezentant al școlii timișorene 
amintite, Ioan Boca cu 18,80 p., 
secondat de Ionuț Corlaci 
(18,40 p) și de Răzvan Hâdu 
(18,30 p), ambii de la Lie. ind. 
37 București.

Clasamentul general : 1. Școa
la 18 Timișoara 118,20 p (antre
nor prof. Danilo Lațici), 2. Li- 
celui ind. 37 București 117,50 p. 
(pro! P. Sacerdoțeanu), 3. Școa-

la 32 Craiova 107,15 p. (prof. 
I. Firică).

La fete, Școala 18 Timișoara 
a reușit — ca și la băieți — 
să cîștige proba de sărituri 
(44,50 p), în schimb, la snl s-a 
impus formația Școlii nr. o 
Iași cu 54,10 p.’ Ieșencele au
cîștigat și proba de ansamblu 
(19,10 p), dar individualul com
pus a revenit tot elevelor din 
Timișoara, în speță Mihaelei 
Mergea cu 18,55 p. După ea 
s-au clasat Marinela Peni.șoară 
(18,20 p) și Florentina Pădura- 
ru (17,80 p), ambele de . la 
Școala 6 Iași.

Clasamentul general : 1.
Școala 6 Iași 116,55 p (antrenor 
prof. C. Radu), 2. Școala 18 Ti
mișoara 116,35 p (prof. Mariana 
Baliță), 3. Școala nr. 11 Ga
lați 111,55 p (prof. Veronica 
Brănișteanu).

Constantin CREȚU, coresp.

ANUNȚ
I.D.M.S. BUCUREȘTI aduce la cunoștință celor intere

sați că numai pînă la 31 mai a.£. prin magazinul auto 
I.D.M.S. Pitești se oferă autoturisme ARO 240 Diesel cu 
prelată (cu motor L 27 Cîmpulung) cumpărătorilor înscriși 
la ARO 243 și 244 Diesel pînă la nr. 4212. în cazul în care 
numărul autoturismelor depășește numărul solicitanților, se 
pot livra autoturisme ARO 240 Diesel și cumpărătorilor cu 
banii depuși pentru Dacia anterior datei de 30 iunie 1931 
și netransferați la ARO Diesel.

De asemenea, se oferă autoturisme ARO 10-4 celor care 
au depus bani la C.E.C. în cont pentru autoturism indife
rent de data depunerii.

Informații suplimentare la tel. 11.39.50 — int 179 sau 121. 
'Duminică 31 mai a.c. magazinele auto I.D.M.S. lucrează 

în funcție de stocul de autoturisme pe care îl au.

I 
J

j

V

MUREȘENII AU CiȘliGAT „CUPA FEDERAȚIEI « t

LA MOTOCICLISM VITEZA
traseu dinDesfășurată pe un 

municipiul Tg. Mureș, etapa fi- 
na’ă (a 2-a) a ..Cupei federa
ției" la moiociclism viteză pe 
șosea a fost urmărită de 
aproximativ 30.000 de specta
tori. Sufragiile numerosului pu
blic au fost cîștigate de piloțij 
de la clasele 250 cmc și 50 cmc 
sport -care, au 
spectaculoase și 
lament.

Rezultate : 50 
— 1. C. Bă an 
2. M. Lamping 
șoara). 3. F. Țică (Prog. Timi
șoara) ; 50 cmc sport — (f). 1. 
E'ena Rattca (I.M.A S.A. Sf. 
Gheorghe). 2 Carmen Dumitres
cu (Calcu’atorul Buc.). 3. Eva 
Gard (Voința Oradea). ; (b) — 1. 
T. Drăghici (I.M.G. Buc.), 2. V. 
Stanca (Voința Oradea), 3. M.

furnizat curse 
de mare anga-

cmc începători
(I.T. București) 
(C.J.A.K. Timi-

ACTUALITATEA VOLEIBALtSTICA
Echipele Diviziei secunde de volei și-au încheiat disputele din ca

drul ediției 1986—1937 a campionatelor, ediție marcată de interesante 
curse spre... A, susținute adesea, spectaculos, de 2—4 pretendente la 
primul loc în serii. Ia:ă cum s<* prezintă clasamentele finale:cum se prezintă clasamentele finale:

Mezincespu (I.M.G.B.); 125 cmc 
— 1 D. Arșin (Prog Timișoa
ra), 2. P. ■ Festo
Mureș). 3. J.
250 cmc — 1
2. B. Gabor 
Mureș). 3. S. 
ataș pînă la
Frații I. și A. Toth (I.R.A.).

(I.R.A. Tg.
Nemes (I.R.A.) ; 
P. Festo (I.R.A.), 

(Illectromureș Tg. 
Sandu (I.M.G.B.) ; 
500 cmc
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CLASAMENT PE ECHIPE : 
1. I.R.A. Tg. Mureș 204 p. 2. 
Progresul Timișoara 190 p. 3. 
I.M.G, București 177 p.

întrecerile au contat și pen
tru Cupa Consiliului Județean 
Mureș al Sindicatelor. Trofeul 
fiind cîștigat tot de reprezen
tanții asociației sportive I.R.A. 
cu 123 p. urmați de motocicliștii 
de Ia I.M.G.B. tot 
dar cu mai puține

cu 123 p..
locuri I.

1.
2.
3.
4.
5.

C. ALBU — coresp.

Scria a Il-a
22
22

cu 
cu

FEMININ
Seria I

MASCULIN
Seria I

1. ȘTIINȚA BC. 22 21 1 64:16 43 1. VIITORUL BC. 22 20 2 63:: 3 42
2. CSM Oțelul TgV. 22 18 4 56:21 40 2. IATSA Dacia Pit..22 19 3 59:18 41
3. I.T. București 22 15 7 51:32 37 3. Calculatorul 22 16 6 56:33 38
4. Comerțul C-ța 22 14 8 50:32 38 4. SARQ T-viște 22 13 9 48:40 35
5. Metal 33 BUC. 22 10 U 43:45 32 5. IMG București 22 12 10 48:47 34
6. Chimpex Cța - 22 10 12 37:40 32 6. Prahova IPG PI. 22 11 11 43:42 33
7. Confecția Sv. 22 10 12 35:46 32 7. CSU Galați 22 9 13 41:48 31
8. ASSU Craiova 22 9 13 35:49 31 8. Gloria Tulcea 22 9 13 40:47 31
9. Chimia Tr. M. 22 8 14 37:51 30 9. Oltul Rm. V. 22 8 14 35:52 30

10. Ceahlăul P.N. 22 8 14 31:47 30 10. Metalul T-viște 22 7 15 28:51 29
11. Confecția Buc. 22 7 15 28:53 29 11. ASA Buzău 22 5 17 30:55 27
12. CSU-IEFS Buc. 22 2 20 25:60 24 12. IPC Slatina 22 3 19 18:63 25

Seria a II- a TURNEE
1. RAPID BUC. 22 19 3 62 :16 41 4b Tncepînd de iazi, pînă la 31

mai, la Pitești (fete) și Baia Ma
se desfășoară tttrne- 

ale campionatelor de

2. „U“ Cluj-Nap.
3. „Poli* Tim.
4. Maratex B. M.
5. Armătura Zalău 22
6. Metaloteh. Tg.M. 22
7. Toplițana
8. Explormin.
9. Braiconf Br.

10. Spartac Buc.
11. C.S.M. Lugoj
12. Olimpia Oradea

22
22
22

22
22
22
22
22
22

CSU ORADEA 
Electro. B-ța 
Explorări îi b.m. 22 
Voința Zalău 
PECO Ploiești

6. CSM Caransebeș
7. Oțelul Dr. p.G.
8. CFR Arad»)
9. Voința A. Iulia

10. Metalul Hd.
1:1. Vulcan Buc. 

12. Tractorul II Bv.
•) Un meci pierdut 

zentare.

22
22
22
22
22
22
22
22
22

3
5
8

10 
11
12
12
12
13
13

58:21 41 
56:27 39 
50:33 3S 
45:37 34 
43:39 33
41 :42 32 
35:43 32
42 :45 31 
38:53 31 
32 :47 31

19
17
14
12
11
10
10
10
9
9
8 14 34:48 30
3 19 19:58 25
prin nepre-

Echipele clasate pe primul Ioc 
în serii an promovat în Divizia 
A. Formațiile de pe locurile 11 și 
12 in serii au retrogradat din Di
vizia secundă în campionatul de 
calificare.
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FINALE
(lingă Gara de Nord), iar cea 
masculină pe terenul Sănătatea 
(lingă Piața Buzești). Participan
tele vor susține normele de con
trol in ziua de 2 iunie (ora 3.30) 
la sala Agronomia.

0 Ultimele turnee ale 
lor grupe valorice din 
campionatelor Diviziei A 
vea loc la Craiova (f) și 
Mare (m) între 2 și 6 iunie.

41
39

3
5
7 50:25 37

10 40:34 34
14 33:46 30 

31 :48 
30:47 
30:48 
27:52 
24:52 
24:53

57:16 
53:24 re (băieți) 

ele finale 
juniori n.

14
15
15
15
15
16

30
29
29
29
29
28

finală a campionatelor.® Faza __  .. ___ _________ _
feminin și masculin, de calificare 

în Divizia B a fost reprograma- 
tă pentru perioada 3—7 iunie, în 
Capitală. Competiția feminină se 
va desfășura pe terenul Banatul

prlme- 
cadrul 

vor a- 
Baia

ADMINISTRAȚIA DE
Tragerea obișnuită PRONO- 

miercuri, 27
• -

EXPRES de astăzi, _________ _.
mai, va avea loc în București, în 
sala clubului " —
nr.

din str. Doamnei 
2, începînd de la ora 15,50. 

Transmisia radio a desfășurării 
tragerii se va face la ora 16,15, 
pe programul I. Numerele extrase 
vor fi transmise și în reluare, în 
aceeași zi. la ora 18,55, pe pro
gramul n și la ora 23,10 pe pro
gramul I. precum și joi, 28 mal, 
la ora 8,55, tot pe programul I.

A Reamintim că la TRAGE
REA EXCEPȚIONALA LOTO de 
duminică, 31 mal, se efectuează 
7 extrageri, cu un total de 66 de 
numere. Tragerile fiind „legate" 
cîte două, există posibilitatea de 
a se cîștiga nu numai cu 3 nume-

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
re din 18 (ca la o tragere obiș
nuită), ci și cu 3 din 24, ceea ce 
înseamnă o sporire considerabilă 
a șanselor de care pot beneficia 
iubitorii acestui gen de tragere.

O Reamintim că mai sînt DOUA 
ZILE pînă la tragerea LOTO o- 
bișnuită de vineri. 29 mal.

@ Perseverînd la LOZ în PLIC, 
vă puteți asigura unul din mari
le cîștiguri (în bani sau autotu
risme) atribuite de Administrația 
de Stat Loto-Pronosport. De re
ținut că la emisiunile speciale li
mitate se atribuie cîștiguri supli
mentare.

1987 a apărut o informație potrivit 
concursului Pronosport din 24 mai, 
s-ar fi întrerupt în minutul 86. Ca

în ziarul „Sp.ortul" din 25 mai 
căreia meciul IV din programul 
Poiana Cîmpina — Steaua Mizil, 
atare, conform prevederilor pct. 25 din Regulamentul sistemului Pro
nosport, meciul IV a fost inițial anulat.

Conform comunicatului Federației Române de Fotbal, publicat în 
ziarul „Sportul" din 26 mal 1987, „meciul Poiana Cîmpina — steaua 
Mizil s-a încheiat în condiții regulamentare, rezultatul final fiind 
1—0 pentru Steaua Mizil"; în consecință, pronosticul exact este 2. 
Avînd tn vedere acest fapt, s-a procedat la retrlerea tuturor varian
telor jucate, urmînd ca omologarea cîștigurilor să aibă loc ulterior.
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Priviri spre eșalonul secund

VICTORIE NESPERATĂ, BRAȘOVENII ÎNSCRIU, GREU. DAR MERITAT
ă. foar- 

lor să 
iii per- 
totuși !) 

ultima 
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dintre 
re emi- 
2ptățite. 

totuși, 
îînd de 
re erau 
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I Astăzi, în „optimile"

eu

loc, 
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DAR MULT APLAUDATĂ
AUTOBUZUL BUCUREȘTI ■ 
MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI 4-3 (1-3)

BUCUREȘTENII RATEAZĂ
I.C.I.M. BRAȘOV - PROGRESUL
VULCAN BUCUREȘTI 2-0 (1-0)

AUTOMATICA BUCUREȘTI - • 
TRACTORUL BRAȘOV 2-i (0-0)

113
Iale 
i

I
Ca

DIVIZIONARE A, 2 REPREZENTANTE
// B "-ului Șl O MERITUOASĂ ECHIPĂ

DIN // IN LUPTA CALIFICĂRII
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totdeauna. pe „ultimele 
lungimi" ale sezonului. 
României ocupă un loc 
ponderent în programul
petițional. Așa se intîmplă și 
astăzi, cînd vor avea loc op
timile popularei competiții, 
programată in cadrul grandi
oasei întreceri a Daciadei.

Trebuie să constatăm, 
vind tabloul formațiilor cali- 
cate în etapa, 
spre 
componentele primului 
au acordat o mult mai 
importanță acestei întreceri. 
Din cele 16 echipe care au ob
ținut calificarea 13 aparțin 
Diviziei A. Ceea ce este o notă 
bună pentru ele. asigurînd și 
acestor ultime momente ale 
Cupei o superioară (sperăm) 
cotă valorică. Fapt caro nu ne 
împiedică (dimpotrivă !) să 
elogiem echipele din celelalte 
eșaloane ajunse pînă in acest 
stadiu. Vom începe cu cea mai 
. mică". Explorări Cîmpulung 
Moldovenesc (antrenor : C. 
Costăchescu) care ocupă locul 
secund în seria I a Diviziei 
C. Ea a condus întregul tur 
în grupa ei și duce, mai de
parte. o aprigă luptă cu Șire
tul Pașcani. Merituoasa echipă 
din „C“ va evolua Ia Focșani 
în compania lui Dinamo Bucu
rești. Reprezentantele ,.B“-ului, 
F.C. constanța și I.C.I.M. Bra-

_ ... optimilor 
deosebire de alți

pri-

că. 
ani. 

eșalon 
mare

șov, au 
cere pe 
(la Ploiești) și, 
campioana țării. Steaua (pe 
Stadionul tineretului, din orașul 
de la poalele Tîmpei). Toate trei 
doresc se înțelege, să confir
me frumosul drum de pînă 
acum.

Rămîn cele cinci meciuri 
inter-divizionare „A". Oțelul — 
Petrolul (de la Km. Sărat) per
mite reeditarea unei pasionan
te partide din campionat (de la 
Galați). ■ încheiată ia egalitate. 
Rapid — Jiul (la Sibiu) ne 
reamintește chiar și de o finală 
a celor două, care a revenit 
feroviarilor (ediția 1971/72), pen
tru ca Jiul să obțină trofeu] în 
ediția 1973/74. La fel de echi
librată. deschisă oricărui rezul
tat. ni se pare și întîlnirea 
S.C. Bacău — F.C.M. Brașov ; 
sînt două echipe care pot avea 
pe planul Cupei satisfacțiile ne
găsite total în campionat (jocul 
se va disputa la Tg. Secuiesc). 
Observația de mai sus este to
tal valabilă și 
Buzău, care se 
goviște spre a 
Argeș, dornică 
satisfacție după „dușul" de du
minică din campionat. La 
Brăila, Sportul Studențesc — 
Victoria București, alt meci 
care promite atît prin valoarea 
celor două loturi, cît și prin 
aspirațiile

ca partenere de între- 
Universitatea Craiova 

respectiv, pe 
Steaua

pentru Gloria 
va duce la Tîr- 
întîlni pe F.C. 
și ea să aibă o
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JU7EN- 
u Metalul 

cu Con- 
ureș, 5—4 
Jucurești ; 
cu Snar- 

SPARTAC 
lin : UNI

VERSITATEA A.S.A. I CRAIOVA 
9—2 cu Constructorul IJGCL Tg. 
Mureș, 9—1 cu Progresii IIRUC 
București, / 9—0 cu Universitatea 
A.S.A. II ; CONSTRUCTORUL 
9—3 cu Progresul, 9—8 cu Uni
versitatea A.S.A. II ; UNIVERSI
TATEA A.S.A. n 9—8 cu Pro
gresul.

arad, victoriile în serie obți
nute de C.S.M. Cluj-Napoca au 
permis acestei formații să treacă 
la conducerea grupei, dar lupta 
rămîne deschisă, la primul loc 
candidînd în continuare și Con
structorul C.S.Ș. Universitatea 
TAGCM Craiova. Rezultate : 
C.S.M. CLUJ-NAPOCA 5—3 cu 
Știința C.S.Ș. 2 IJPIPS Constanța, 
5—2 cu C.S. Arad, 5—4 cu Con
structorul Craiova ; ȘTIINȚA 5—4 
cu Constructorul, 5—2 cu C.S. 
Arad ; CONSTRUCTORUL 5—2 cu 
C.S. Arad. (O. BERBECARU — 
coresp.).

SLATINA. Dacă în etapa pre
cedentă, la Buzău, au cîștigat pe 
toată linia, fetele de la Slatina 
de această dată, a fost rîndul bu
zoi encelor să realizeze numai
succese. 
C.S.M.
I.P.C.

că Hidrotehnica
Buzău și C.S.Ș. 
se află 

despărțite

astfel
C.S.Ș.

Slatina 
la egalitate, 
d e puncta v era j ul
directe.. S-au 
Iulia Rîșcanu (Buzău), 
Radu (Slatina), Mariana 
(B. Mare), Lorena Mihai 
șov). " 1 . z—
5—2 CU C.S.Ș. I.P.C., 
mar B. ‘
Brașov ;
5—1 cu Faimar, 
rul ; FAIMA R " 
Tractorul. (S. 
resp.).

acum 
doar 

meciurilor 
evidențiat : 
, Gabriela 

Vintilă 
(Bra- 

Rezultate : HIDROTEHNICA 
. 5—1 cu Fai- 

Ma-re, 5—2 cu Tractorul 
-C.S.Ș. I.P.C. SLATINA 

Tracto- 
5—4 CU
— co-

I.P.C.
5—2 cu 

B. MARE 
BUGHEA

ODORHEIU SECUIESC. Spor
tivii clujeni, cu tot insuc
cesul în fața gazdelor, se 
mențin în fruntea clasamen
tului. Cel mai bun jucă
tor a fost A. Fejer (Od. Se
cuiesc), care nu a pierdu-t nici 
una din partidele disputate. Re
zultate : TEHNOUTILAJ OD. SE
CUIESC 9—4 cu Sticla C.S.Ș. Bis
trița, 9—8 cu C.S.M. Cluj-Napoca. 
9—6 cu Mecanică Fină București; 
C.S.M. CLUJ-NAPOCA 9—3 cu 
Sticla, 9—3 cu Mecanică Fină, 
STICLA C.S.Ș. BISTRIȚA 9—8 cu 
Mecanică Fină. (A. PIALOGA — 
coresp.).

SATU MARE. în sala C.S.S., 
spectatorii au asistat la buna e- 
voluție a echipei Stirom C.S.Ș. 2 
București, învingătoare detașată 
în toate cele trei întâlniri. Rezul
tate : STIROM 9—0 cu Hidroteh
nica C.S.M. C.S.Ș. Buzău. 9—0 cu 
C.S.Ș. 2 Știința IJPIPS Constanta, 
9—3 cu Voința S. Mare ; C.S.Ș. 2 
ȘTIINȚA 9—6 cu Voința, 9—4 cu 
Hidrotehnica ; VOINȚA — Hidro
tehnica 9—3 (Z. KOVACS —
coresp.).

Frumos, chiar foarte frumos 
acest meci 1 In ciuda nevoii 
de puncte a ambelor formații
(gazdele aflîndu-se La —4, iar oas

peții la —2 la „adevăr44), con
fruntarea dintre cele două for
mații bucureștene a satisfăcut ca 
joc și, nu în ultimul rînd, prin 
dramatica evoluție a scoru
lui. Partida a prezentat două 
aspecte diametral opuse. în 
prima parte, Mecanică Fină Stea
ua, avînd în echipă și patru ju
cători (Nedea, Custov, Tică și 
Guda) care au evoluat pe prima 
scenă fotbalistică a țării, a avut 

o prestație foarte bună. De altfel, 
la pauză, elevii lui D. Marcu, au 
condus cu 3—1. datorită jocului 
excelent practicat, cu ascen- 
tuată tentă ofensivă. Ei au înscris 
de trei ori prin DRAGNE (min. 18 
și 28) și GUDA (min. 20), după ce 
au fost conduși cu 1—0, înscrisese 
PÎRVU (min. 5). Du.pă pauză, e- 
chipa Autobuzul (la timonă cu 
tandemul I. Gabriel — T. zamfir), 
atacă cu... motoarele în plin și la 
capătul unei curse de urmărire, 
con tracro no metru (ca la ciclism) 
reușește să răstoarne rezultatul în 
favoarea sa, mareînd trei goluri, 
unul mai spectaculos ca altul: A- 
VRAM (min. 68) cu un șut puter
nic la firul ierbii; apoi ROȘU 
(min. 75), care a transformat cu 
siguranță penaltyul acordat la o 

„cosire44 în careu comisă de Tică 
și Marinescu asupra lui iancu. 
Golul victoriei a fost realizat de 
PÎRVU (min. 81) în urma unei 
faze șnur. Arbitrul Marian Lică 
(București) a condus foarte bine 
formațiile: AUTOBUZUL: ioneș- 
cu — AVRAM, ROȘU, Ries CU
(min. 46 Țone), Niță (min. 55 Di- Stroe — ENE, Birjaru, Bolborea 

— Zamfir, Dună (min. 80 Beal- 
cu), STOICA.

Ștefan DUMITRU

După o primă jumătate de oră 
echilibrată, în care ocaziile de 
gol nu au lipsit la cele două 
porți (min. 2 — Moșoman: min, 
4 — Radu centrare, dar Mezel 
prinde pe capul lui Dună; min. 5 
Chioreanu — peste ,, transversală*; 

min. 18 — Berteanu și min. 30 — 
Stoica) gazdele deschid scorul 
prin MOȘOMAN in min. 37, ia o 
minge „lucrată*4 de Chioreanu și 

la care ariergarda bucureșteană 
a gafat nepermis de ușor. Repri
za secundă debutează furtunos la 
poarta lui Adam, șutul lui Ghi- 
leanu din min. 46 prefațînd golul 
doi din min. 51, cînd, la un cor
ner executat de Drăgan, Chiorea
nu șutează spre poartă, portarul 
respinge pînă la BERTEANU și 
acesta, nestingherit, înscrie. Din 
acest moment echipa gazdă, mul
țumită de rezultat și cu gîndul 
la meciul din Cupa României cu 
Steaua, se retrage deliberat în 
propria jumătate de teren, Pro
gresul nu se lasă invitată, Ene și 
Stoica — principalii constructori 
ai oaspeților — își pun coechipie
rii în bune situații de a înscrie, 
dar Radu luftează la 10 m (min. 
58) la o centrare a lui Ene, por
tarul Mezel apără excelent două 
șuturi ale lui Zamfir (min. 80) și 
Bolborea (min. 82), iar bara 
salvează pe portarul gazdelor la 
un șut al lui Stoica din min. 88. 
A arbitrat bine Al. Mustățea (Pi
tești) 
I.C.I.M.; 
nache, 
Manciu 
LUNGU
REA NU 
gan; PROGRESUL VULCAN 
dam — Radu, Marinescu, Po-pa.

îl

următoarele formații : 
MEZEI — Gyorffi, Pa- 

Roșu (min. 46 Stanei). 
— MOȘOMAN. Ghileanu.
— BERTEANU, CHIO- 
(min. 80 Ad. Vasile), Dră- -------------- -------------- A_

țu) — C. Niculae, CRÎSTESCU, 
Ursu — Butoi, iancu, PÎRVU. ME
CANICA FINA STEAUA: 
— Stănescu, Marinescu,
Zamfirescu — Ghiță (min. 46 Bi
volar u), 
(min. 74 
DRAGNE.

Vădit incomodate de 
strict a? oaspeților 
„piesele grele*. Ion Ion. 
Pestrița gazdele au acționat 
prima parte ' 
lînate ușor 
părare bine 
Prezența lor 
lui Porancea 
eficientă 
fundașii 
care, urcați în atac.
bune ocazii în min. 13 și 30. Re- 
.priza secundă a fost mult mai a- 
nimată. Oaspeții
presing, au apărut mai mult în 
preajma 
forțînd deschiderea scorului, dar., 
ratînd trei ocazii extrem de fa
vorabile prin Beleaua (min. 50 - 
șut peste „transversală* din 
propiere : min. 53 — ..cap* peste 
poarta goală) și Handrea (min. 54 
— singur la 6 m șutează afară). 
Gazdele revin în atac animate de 
proaspătul introdus în teren No- 
chit și, în min. 58, deschid sco
rul: Pestrița execută o lovitură 
liberă de Ia 20 m lateral stingă 
înalt în careu și GROSU. de la 
9 m, înscrie spectaculos cu capul. 
Pe fondul dominării gazdelor, 
contraatacul brașovenilor. îl adu
ce în prim-plan pe Bența. Acesta 
driblează pe Boțonea, centrează 
în careul mic, BELEAUA (min. 
71) profită de deruta fundașilor 
bucureșteni și înscrie din apro
piere. In min. 82, Automatica în
scrie din nou prin același GROSU 
care reia, din interiorul careului 
în gol, pasa lui Pestrița. A arbi
trat bine I. Caraman (Oradea): 
AUTOMATICA: Docilă — ionescu, 
GHERASE, POLOGEA. Boțonea — 
I. Ion (min. 75 Culea). PÎRVAN, 
Niță — Baciu (min. 46 Nochit), 
GROSU Pestrița. TRACTORUL: 
Porancea — Anghel. HINTEA, 
MANTA, Mureșan — Marcăș, BE
LEAUA (min. 75 Hîrsean). BEN- 
ȚA, Handrea (min. 78 Vasile) — 
Andrași Folbert.

marcajul 
în special la 

3roșu și 
în 

lent cu atacuri dez- 
destrămate de o a- 
dirijată de 
în preajma 
a fost 
mai 

Ion eseu

Hintea. 
careului 

ștearsă și ne
activi fiind 

șl Pologea, 
âu avut două

renunțînd la

careului lui Doncilă,

a-

Nedea 
TIC A, Florin SANDU

combatantelor.

OLTEANU, CUSTOV 
Căruntei) — Nica, 

Guda.

Aurel PĂPĂDIE

• ÎN REPRIZA SECUNDA a meciului de la Ploiești, după neva- 
lidarea (pe motiv de henț) a unui gol înscris de gazde, antreno
rul echipei Petrolul, Mircea Dridea, s-a ridicat de pe bancă și — 
sub impulsul stării de nervozitate care-1 cuprinsese — l-a interpe
lat într-un mod total nepotrivit, în văzul și auzul tribunelor, pe 
observatorul federal Francisc Coloși, care este și președintele Co
legiului Central al Arbitrilor. Ce-i drept, după meci, Mircea Dridea 
(care ni s-a plîns și nouă că în acest retur echipa sa a fost uneori 
nedreptățită de arbitri) și-a cerut scuzele de rigoare pentru ieșirea 
sa nesportivă. Dar faptul rămîne, iar în viitor apreciatul antrenor 
ploieștean va trebui să se stăpînească mai mult... • în timpul ace
luiași joc, cîțiva spectatori de la tribuna a Il-a n-au găsit alt mij
loc pentru a se distra decît... să azvîrle în teren păsări cărora, în 
prealabil le tăiaseră sau le legaseră aripile și care, deci, nu mai 
puteau zbura. Pe lîngă perturbarea desfășurării meciului (arbitrul 
a greșit că nu a oprit de fiecare dată jocul pentru evacuarea săr
manelor păsări din teren), asemenea fapte absurde, lipsite de ome
nie, trebuie combătute cu toată fermitatea.

• CORVINUL HU
NEDOARA S-A PRE
ZENTAT, așa cum 
s-a anunțat, cu un 
nou antrenor, Mi
chael Klein pre- 
luînd responsabili
tatea tehnică. O. 
Cojocaru a trecut în 
cadrul Centrului de 
copii și juniori al 
clubului. Internațio
nalul hunedorean a 
operat o modificare 
interesantă: l-a tre
cut pe tânărul Me- 
szaroș mijlocaș cen
tral, acesta des- 
curcîndu-se destul 
de bine. Cît priveș
te contribuția an

trenorului în teren, 
ea s-a făcut perma

nent simțită, iar go
lul marcat poate 
obține un premiu de 
frumusețe... • Ilie 
Bard ac primește în 
unanimitate votul 
pentru jucătorul nr. 
1 al întâlnirii de la
Hunedoara. în vîrs- 
tă de 21 de ani, for
mat în cadrul clu
bului, micuțul fun
daș dreapta a fost 
la originea, celor 
mai multe dintre ac
țiunile de gol ale e- 
chipei sale, s-a a- 
părat fără greșeală, 
a muncit cît zece.

Bravo, Bardac ! • 
Am privit cu tris
tețe cum Gloria, a- 
ceastă echipă înti
nerită, care promi
tea așa de mult la 
începutul sezonului, 
nu-și mai poate re
găsi cadența, după 
k.o.-ul suferit aca
să din partea Petro
lului. Și la Hune
doara grupul „mîn- 
jilor“ buzoieni a 
apărut vizibil mar
cat, acuzînd puter
nic lovitura primită. 
Și, totuși, ceva tre
buie făcut pentru ca 
încrederea în forțe
le proprii să revină!

• Meciul MINERUL CAVNIC — GLORIA BISTRIȚA, din 
cadrul etapei a 28-a a Diviziei B — seria a III-a s-a disputat 
luni la Baia Mare și s-a terminat cu scorul de 0—0 (M. Pal- 
cău, coresp.).

speranțe: V. Popa, lovu, Albu, Persu, Tudorache, Gaiță. • Cel mai 
frumos gol marcat*duminică la Craiova ? Acord unanim: cel al lui 
Ungureanu, dintr-un plonjon spectaculos.

Surprinsă de fotoreporterul nostru Aurel 
Neagu, această fază pledează pentru frumu
sețea și spprtivitatea (nici un cartonaș In 90 
de minute) care au caracterizat, , duminică, 
meciul dintre Victoria București și Univer
sitatea Cluj-Napoca (tricouri cu dungi).

S UN CARTONAȘ 
GALBEN i-a fost a- 
rătat lui M. Marian 
m timpul meciului 
Sportul Studențesc
— Jiul, pentru prin
derea mingii la 40 m 
de poarta lui Voici- 
lă. „Prea severă de
cizia !“ — și-a dat 
cu părerea X unul 
dintre suporterii 
bucureștenilor, aflat 
foarte aproape de 
noi. O opinie care, 
imediat, își primea 
replica: „Igna vine 
de la o finală de 
cupă europeană
(n.n. Dundee United
— I.F.K. Goteborg) 
și intenționează să 
fluiere cît mai exact 
cu putință*4. Și, în- 
tr-adevăr. timișo
reanul avea să con
ducă fără reproș • 
Cuvinte jignitoare 
adresate lui Boze- 
șan, din tribună, de 
un fals susținător al 
echipei. Care „su
porter44 tăcea chitic, 
puține minute după 
aceea, cînd Bozeșan 
reușea golul victo- 
dos...

• SUITA CELOR OPT GO
LURI înscrise de Steaua în 
poarta lui F.C. Olt a fost des
chisă de fundașul Weissenba- 
cher. El a marcat primele două 
goluri, confirmînd prezența tot 
mai activă a fundașilor la fina
lizare. • Pițurcă s-a... remar
cat prin două lucruri: a ratat 
cel puțin șase situații rarisime 
de gol și a fost surprins de pa
sul înainte al fundașilor de la 
F.C. Olt în numeroase rînduri.

• Chiar dacă au greșit de două- 
trei ori, în general tușierii V. 
Antohi și C Nistor au semna
lizat toate pozițiile de ofsaid (și 
n-au fost puține) în care s-au 
aflat Lăcătuș (atît cît a jucat) 
și Pițurcă; facem această afir
mație chiar dacă unii suporteri 
ai echipei Steaua n-au fost de 
acord cu deciziile juste ale bri
găzii de arbitri condusă de A- 
drian Porumboiu. Ce să mai re
proșezi arbitrajului la un 8—0?..“.

• DUMINICA, ZI PLINA p.entru craiovenii care iubesc fotbalul. 
Stadionul Tineretului a găzduit, trei meciuri: două în campionatul 
republican de juniori (Viitorul I — C.S.Ș. Drăgășani 3—0 și Viito
rul II Electroputere — «UMtorul II Pitești 6—1) și partida de spe
ranțe Universitatea — Chimia 5—0. în finalul zilei — partida de 
Divizia A. tot 5—0. Au fost văzute. în total, 20 de goluri, doar unul 
fiind înscris de oaspeți ! • Petre Deselnicu, fostul jucător al Uni
versității, acum în conducerea clubului, afirma după meciul cu 
Chimia: „Azi a debutat și Prună. E unul din marile noastre talente, 
dar eu, în locul lui Bîcu, l-aș fi preferat astăzi, pe Neagoe, croit 
pentru postul lăsat vacant de Cămătaru** • Antrenorul secund al 
Universității Craiova, Nicolae Zamfir. n-a fost prezent la meciul 

cu Chimia. Era plecat să urmărească. în Divizia B, pe F.C. Con
stanța, adversara craiovenilor, azi. în Cupă: „Va trebui să ne mo
bilizăm la maximum, ne spunea el luni, dacă vrem să eliminăm 
echipa de pe litoral*4. • Chimia se gîndește la... viitor. în partida 
de la Craiova a apelat la mai mulți tineri în care își pune mari

• GAlAțenii AU DEMONSTRAT, din nou, marea lor 
dragoste pentru fotbal : peste 20 000 de spectatori s-au aflat în tri
bunele stadionului Dunărea. Aceasta este și explicația faptului că 
Oțelul nu mai joacă pe stadionul său, a cărui capacitate este mai 
mică și condițiile de organizare mai dificile. • D. Dragomir, pre
ședintele lui F.C.M. Bpașov, spunea înaintea partidei că „Oțelul va 
avea probleme**. Da. a avut, pentru că a ratat mult, inclusiv un 
penalty, dar a venit în ajutorul său... Costică Ștefănesou autorul 
unui (nou) autogol. • în min. 78, arbitrul Gh. Constantin, care a 
condus foarte bine, a acordat o lovitură liberă indirectă de la a- 
proximativ 20 de metri, pentru brașoveni. Arbitrul stătea cu brațul 
ridicat. Gălățenii au făcut zid din 6—7 jucători; Barbu, jucător cu 
multă experiență, a luat și el lucrurile în serios, șutând la poartă, 
deși NU AVEA VOIE. Oare să nu se știe că lovitura liberă IN
DIRECTA nu e... DIRECTA ? • Agiu a jucat din nou foarte bine. 
Dar a și fost singurul care, Intr-un meci de un frumos spirit spor
tiv, a văzut cartonașul galben (pentru proteste) și azi nu va juca 
în „Cupa României44. Se spune că are meciuri de campionat foarte 
importante, de la care nu poate lipsi. Fiindcă duminică a lipsit 
Anghelinei (tot cartonașe galbene) și s-a simțit.

• SPECTATORII DIN MO- 
RENI nu se dezmint, ei... punc
tând din nou la „impresia artis
tică44: au întâmpinat cu aplauze 
echipa Rapid la intrarea pe te
ren, iar pe N. Răducanu — an
trenorul secund al giuleștenilor 
— l-au „însoțit44 în același spi
rit de fair-play pînă cînd aces
ta a luat loc pe bancă. • Mare 
dilemă, după meci, la golul al 
treilea al echipei Flacăra înscris

de C. Pană: unii susțineau că 
mijlocașul din Mo reni a avut 
intenția să centreze, alții că a 
vrut să șuteze la poartă. Cele 
două „tabere44 au convenit să-1 
consulte pe autorul golului. Pî
nă la aflarea răspunsului. ne 
permitem să afirmăm că execu
ția talentatului jucător a fost 
una de excepție, „un lob gen 
Ilie Năstase44. mingea „căzînd44 
exact. în vinclu.
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S-a scandat îndelung 
„Ceaușescu — Gorbaciov", ș-a 
aclamat cu putere pentru prie
tenia tradițională și colabora
rea rodnică dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

La adunare au participat 
membri și membri supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., secretari 
ai Comitetului Central al 
partidului, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
si ai guvernului, conducători 
de instituții centrale, organiza
ții de masă și obștești, oameni 
ai muncii din Capitală.

Au luat parte persoanele o- 
ficiale care însoțesc pe 
secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S, în vizita sa în Româ
nia.

Sala Palatului avea un as
pect sărbătoresc. Pe fundalul 
scenei, se aflau portretele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășului Mihail Gorbaciov, 
încadrate de drapelele de stat 
ale celor două țări. Era în
scrisă. în limbile română și 
rusă, urarea: „Să se dezvolte 
continuu relațiile tradiționale 
de prietenie trainică și colabo
rare multilaterală dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Comunist al Uniunii So
vietice, dintre Republica 
Socialistă România și Uniunea 
Republicilor Sovietice So
cialiste !“

Au răsunat solemn 
rile imnurilor de 
Uniunii Republicilor 
Socialiste și 
Socialiste România.

Adunarea populară
iă prieteniei româno-sovietice 
a fost deschisă de tovarășul 
Constantin Olteanu, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. prim-secre- 
tar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., primarul 
general al Capitalei.

In ovațiile ți uratele celor 
prezenți, au luat cuvintul, în 
cadrul adunării, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovară
șul MIHAIL GORBACIOV, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice,

Cuvîntărilo rostite de 
doi conducători de partid
fost urmărite cu deosebit inte
res. fiind subliniate, în repe
tate rînduri, cu vii și puter
nice aplauze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Mihail Gorbaciov 
au salutat cu miinile strîns 
unite pe cei prezenți la adu
nare, au răspuns cu prietenie 
manifestărilor lor pline do 
căldură.

Prin întreaga ei desfășurare, 
adunarea populară, transmisă 
direct de posturile noastre de 
radio și televiziune, a dat . o 
vibrantă expresie prieteniei 
tradiționale româno-sovictice. 
hotărîrii țărilor și popoarelor 
noastre de a conlucra tot mai 
activ, atît pe plan bilateral, 
cît și pe arena mondială, de 
a edifica socialismul și comu
nismul, de a trăi într-o lume 
mai bună și mai dreaptă, fără 
arme și fără războaie, o lume 
a păcii. înțelegerii și colabo
rării.

acordu- 
stat ale 

Sovietice 
Republicii

consacra-

cei 
au

0 NOUA EDIȚIE
Cea de a treia ediție a Ma

relui Premiu I.A.A.F.-Mobil la 
atletism va începe oficial la 30 
mai, o dată cu desfășurarea 
competiției „Bruce Jenner's 
Bud Light Classic", care va avea 
loc Ia San Jose. în S.U.A. In 
fapt, însă. Marele Premiu a 
debutat încă în luna aprilie, 
„Penn Relays", cu patru probe 
dar din cauza rezultatelor slabe 
nu s-au acordat puncte.

Ca și la primele două ediții, 
vor fi acordate 9 p pentru lo
cul I, 7 p — II, 6 p — III... 
1 p — VIII Se acordă, în plus, 
6 puncte pentru noi recorduri 
mondiale și 3 puncte pentru re
corduri mondiale egalate. în 
gala finală a Marelui Premiu, 
la Bruxelles (11 sept.), puncta
jul va fi dublu. Pentru a se ob
ține puncte într-o probă, se cere 
ca la ea să participe cel puțin 
patru alergători „calificați" sau 
cel puțin trei săritori ori arun-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Mihail Gorbaciov, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
tovarășa Raisa Gorbaciova 
asistat, marți seara, la 
spectacol de gală.

Apariția în loja oficială

Lcupa MONDIALĂ"
Ș» 

au 
un

_ . . . ... ______ a
tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Mihail Gorbaciov a fost sa
lutată de cei prezenți cu în
delungi și însuflețite aplauze.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Uniunii Sovietice și 
Republicii Socialiste România.

Spectacolul a oferit o suc
cesiune de momente muzicale 
șl coregrafice de aleasă ținu
tă artistică.

Interpreților le-au fost ofe
rite flori din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, a tovarășului 
Mihail Gorbaciov și tovarășei 
Raisa Gorbaciova.

La 
care s-a bucurat de 
bit succes, 
tovarășului 
tovarășei 
tovarășului 
tovarășei ___ __________ ,
frumoase buchete de flori.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au oferit, marți, 
un dineu in onoarea tovarășului 
Mihail Gorbaciov, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, și a tovarășei 
Raisa Gorbaciova.

Cei doi conducători de partid 
au continuat și in acest cadru 
schimbul de păreri privind 
dezvoltarea raporturilor bila
terale pe diferite planuri, pre
cum și în legătură cu o serie 
de probleme ale actualității in
ternaționale.

Dineul și convorbirile s-au 
desfășurat în spiritul priete
niei, înțelegerii și stimei ce 
caracterizează dialogul româno- 
sovietic la nivel înalt, al bu
nelor relații dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

★
Tovarășa Elena Ceaușescu și 

tovarășa Raisa Gorbaciova au 
fost, marți dimineața, oaspeți 
ai Palatului Pionierilor și 
Șoimilor Patriei.

Pionieri și șoimi ai patriei 
au făcut o caldă primire, ofe
rind frumoase buchete de flori. 
In holul principal al clădirii, 
in semn de aleasă cinstire, 
tovarășei Elena Ceaușescu și 
tovarășei Raisa Gorbaciova 
le-au fost dăruite cravate roșii 
cu tricolor.

Președinta Consiliului Na
țional al Organizației Pionie
rilor, tovarășa Poliana Cristes- 
cu, a adresat un călduros bun 
venit.

Pe întregul parcurs al vizi
tei, tovarășa Elena Ceaușescu 
și tovarășa Raisa Gorbaciova 
au fost intimpinate cu multă 
căldură,—Cu sentimente de dra
goste.

l LA DIODĂ
g
g în Noua Zeelandă și Aus
tralia continuă jocurile din 
g grupele primei ediții a „Cupei 
g Mondiale" la rugby. Dintre re- 
g zultatele înregistrate surprin- 
g de mai ales victoria categorică 
ga echipei din Fidji: 28—9 cu 
g Argentina ! Alte rezultate: 
g Țara Galilor — Irlanda 13—6. 
g S.U.A. — Japonia 21—18, și 
g Canada — Tonga 37—4.
g Reamintim că al doilea 
g meci al rugbyștilor noștri are 
gloc mîine la Wellington, în 
g compania reprezentativei Fran-

CAMPIONATELE MONDIAII OE ȘLH PENTRU JUNIORI
A. Delcev (Bulgaria) — 7 p; la 
feminin : A. Gaiamova (URSS) 
10 p, N. Bojkova (Iugoslavia) 
9 p, S. Fruteau (Franța), C. 
Ilieva (Bulgaria) — 7 p, A. Her
nandez (Venezuela), K. Aladjo- 
va (Bulgaria), R. Limbach (O- 
landa), C. Claus (R.F.G.), Lu
minița Radu (România) — 6,5 p; 
în total, în întrecere, au fost 
reprezentate 44 de țări.

Campionatele Mondiale ale 
șahiștilor juniori,. desfășurate 
la Innsbruck, s-au încheiat cu 
victoria islandezului Hannes 
Stefansson și a sovieticei Alisa 
Gaiamova, care au intrat în 
posesia celor două titluri. Re
prezentanții țării noastre, Da
niel Moldovan și Luminița Ra
du, s-au clasat în partea 
superioară a tabelei. Clasamen
tele finale, la masculin : H. 
Stefansson (Islanda) 9,5 p (din 
11), M. Adams (Anglia) 9 p, 
L. Van Welly (Olanda) 8 p, A. 
Biro (Ungaria) 7,5 p, J. De- 
graeve (Franța), D. Moldovan 
(România), Y. Gurevich (S.U.A.),

ACTUALITATEA

sfirșitul spectacolului, 
un deose- 
au oferit 

Ceaușescu, 
Ceaușescu, 
Gorbaciov, 

Gorbaciova,

pionieri 
Nicolae 
Elena 
Mihail 

Raisa 1

★
Tovarășa Raisa Gorbaciova 

a vizitat, mărfi la amiază, Mu
zeul colecțiilor de artă, presti
gios așezămînt cultural al Ca
pitalei.

de

de la JarunBaza nautică
(Urmare din pag. 1)

g; trecerile de eaiac-canoe : vre- 
g me frumoasă, călduroasă. Vînt 
g slab (deci, aproape fără valuri 
g pe canalul Jarun), către ora 
g prînzului, chiar calm plat. în- 
g trecerea propriu-zisă ? Deosebit 
g de puternică ! Un adevărat cam- 
g pionat mondial, cu echipaje de 

pe mai toate continentele.
g Ce „spune" caiacul de 4 fete: 
g Ne-am notat programul în- 
g trecerilor. Cele rezervate fina- 
g lelor. Așadar, sîmbătă 11 iulie, 
g ora 11 dimineața, semifinalele 
g probelor de 1000 m (b) și caiac 
g simplu și dublu fete — 500 m. 
g După-amiază, de la ora 16, fi- 
g nalele acestor probe. Duminică, 
g 12 iulie, de la ora 9: semifina- 
g lele probelor de 500 m (b) și 
g caiac 4 fete — 500 m. _ După- 
g amiază, de la ora 16 — finalele, 
g De reținut : precum la Jocu- 
g rile Olimpice, programul cu- 
g prinde probe de K 1, K 2, K 4, 
g C 1, C 2, 500 si 1000 m, băieți; 
g K 1, K 2, K 4 — 500 m, fete, 
g Deci, fără curse de fond (10.000 
g m). Tot de reținut : iubitorii 
g de sport din Zagreb sînt mari 
g amatori ai întrecerilor pe apă. 
g Parte dintre ei chiar practi- 
g cânți ai sporturilor nautice. Iar 
g orașul : neînchipuit de frumos, 
g de ospitalier, cu afișe multico- 
g lore ce anunță marele eveni- 
g ment sportiv al anului, cu s m- 
g patica mascotă a J.M.U. în mai 
g toate vitrinele. Și gingașa ve- 
g veriță se asortează de minune 
gpe tricourile acelea galben pal! 
g Din nou antrenorii :
g • Turn de sosire cu patru 
g nivele (pentru corpul de arbi-

tri, secretariatul concursului 
etc.), înregistrări video, crono
metrajul și afișajul rezultate
lor — electronic. Apoi : două 
tribune, un modern și spațios 
centru de presă (1200 de ziariști 
acreditați), sală pentru confe
rințe de presă (n.n. Daniel Sto- 
ian și Angelin Velea, campioni 
mondiali la Montreal, sînt obiș- 
nuiți cu lucruri din astea), șo
sea paralelă cu pista nautică 
(pentru cei de la T.V. și spe
cialiștii care vor urmări „în di
rect" cursele) un uriaș parking 
pentru mașini și biciclete (baza 
este la aproximativ 2 km de 
oraș), tonete la tot pasul. Ră- 
mîne de văzut cît de departe 
sînt cele două „sate" de cen
trul nautic Jarun, respectiv 
dacă se va locui la Cvjetno 
Naselje, ori la Stjepan Rădic.

LA TENIS
inceput turneul
la Roland Garros

Paris. In capitala Franței au 
început întrecerile tradiționalului 
turneu de la Roland-Garros, care 
reunește pe cele mai bune rache
te ale lumii, la această oră. N-a 
început bine întrecerea și au șl 
fost consemnate primele surpri
ze. Astfel, suedezul Mats Wilan- 
der, cîșligător al' competiției în 
1982 și 1985, a părăsit turneul, din 
cauza unor crampe musculare, fi
ind obligat să abandoneze in fața 
tenismanului italian Simone Co
lombo, la situația de 3—6, 
6—1 și 5—3 !

Alte rezultate: Joakim 
trdm — Johan Kriek 6—7, 
6—2, 6—1, Darren Cahil — Mark 
Kratzmann 6—0, 6—3, 4—6, 6—4,
Mei Purcel — Sammy Giammalva 
4—6, 6—0, 6—2, 6—2, Horst Skoff — 
Olivier Delaitre 6—4, 7—6, 6—1,
Uit Stenlund — Blaine Wlllen- 
borg 6—2, 6—2, 6—2, Andre Agassi 
— Pablo Arraya 6—2, 4—6, 6—1,
6—2, Jimmy Arias — Bill Scanlon 
6—2, 7—6, 6—2, Emilio Sanchez — 
Slobodan Zivojinovici 6—4, 6—3,
3—6, 7—6, Thierry Tulasne — Der
rick Rostagno 3—6, 6—3, 1—6, 6—4, 
6—2, Martin Jaite — Hans Schwa- 
ler 6—2, 6—3, 6—4, Ivan Lendl — 
Ronald Agenor 7—5, 6—0, 6—3,
Guillermo Vilas — Jerome Potier 
6—3, 7—6, 6—4.

Diisseldorf. Finala Campionatu
lui Mondial pe echipe, masculin, 
a revenit formației Cehoslovaciei, 
care a Întrecut cu 2—1 echipa 
S.U.A. în ultimul joc, dublul Ml- 
loslav Mecir, Tomas Smid. a dis
pus cu 6—3, 6—1 de perechea Brad 
Gilbert, Robert Seguso.

Budapesta. In primul tur al 
turneului internațional de la 
Budapesta, jucătorul român An
drei Dîrzu l-a eliminat cu 6—2, 
6—2 pe olandezul Loader. Alte re
zultate: Plgato (Italia) — Flintser 
(Danemarca) 6—3, 6—7, 7—6; Bauer 
(Austria) — Van ță (România) 6—2, 
6—2; Padovani (Italia) — Bleingi- 
no (Argentina) 6—0, 7—5.

6—2*

Nys-
6—2,

AZI, LA VIENA, 
FINALA C.C.E.

la

A MARELUI PREMIU LA ATLETISM
cători „calificați". Această ca
lificare este stabilită pe baza 
unor standarduri care, de fapt, 
reprezintă rezultatul celui de 
al 50-lea clasat, la proba res
pectivă, în bilanțul mondial al 
anului trecut.

în acest an, 17 probe contea
ză pentru Marele Premiu: 
BĂRBAȚI: 200 m (standard — 
20,60 s sau 100 m — 10.26 s). 
400 m (45,62), 1500 m (3:37,39 
sau o milă — 3:35,52), 5000 m 
(13:28,88 sau 3000 m — 7:50,89 
sau 10 000 m — 28:10,00). 110 mg 
(13,72), prăjină 
gime (8.03 m), 
suliță (77,38 m); 
(11,34 s sau 200 
800 m (2:00,60 
o milă 
1500 m — 
(8:56,49 sau 
sau 10000 m 
(56,80 s), înălțime (1,90 m), lun
gime (6,62 m), greutate (18,37 m).

(5,60 m), lun- 
disc (63,22 m),
FEMEI: 100 m 
m — 23,06 s), 
sau 1000 m),

(4:27,00 sau 
4:06,81), 3000 m

5000 m —15:36.45 
— 32 î 5,96), 400 mg

In competiție figurează 15 
concursuri, plus gala finală. 
Este vorba de: San Jose 30 mai. 
Moscova (Memorialul Znamen- 
ski) 7 iunie, Praga (Memorialul 
Rcsicky) 23 iunie Stockholm 30 
innie, Helsinki (Tocurile Mon
diale) 2 iulie, Oslo (Jocurile 
Bislett-ului) 4 iulie, Budapesta 
(Grand Prix) 6 iulie, Berlin 
(Ziua Olimpică) 8 iulie. Londra 
(Jocurile Peugeot Talbot) 10 iu
lie, Nisa (Nikaiaj 13 iulie. Roma 
(Gala de aur) 22 iulie, Londra 
(Miller Lite I A C. Internatio
nal) 14 august, Kiiln 16 august, 
Ziirich 19 august. Berlinul Orc. 
21 august și gala firală^ la 
Bruxelles, 11 septembrie.

Se speră ca 
concursuri 
și mai eficientă popularizare a 
atletismului, la obținerea de cît 
mai bune performanțe, inclusiv 
de noi recorduri mondiale.

Astă-seară, cu începere de 
ora 20,15 (ora locală), pe Stadio
nul Prater din Viena va avea loo 
cea de a 32-a finală a C.C.E. Se 
intllnesc Bayern Miinchen și F.C. 
Porto. Echipa vest-germpjiă a so
sit în capitala Austriei luni du- 
pă-amlază și a făcut imediat un 
ușor antrenament de acomodare. 
Udo Lattek, antrenorul lui Ba
yern, a declarat : „Fără Augen- 
thaler și Wohlfarth, va fi destul 

de greu... Acord șanse egale am
belor formații pentru cucerirea 
trofeului". Sosiți cu întîrziere, 
portughezii n-âu putut tace 
nici un fel de pregătire, luni sea
ră. Antrenorul lui F.C. Porto, 
Artur Jorge, a spus la sosirea pe 
aeroportul Schwechat : „Am
un respect deosebit pentru Ba
yern si, ca atare, jucătorii mei vor 
face tot ce este posibil pentru a 
avea o comportare onorabilă. Pă
cat că doi dintre titulari nu 
sînt valizi, goigeterul Gomes șl 
iibero-ul Pereira. Nici Pacheco — 
coordonatorul nostru de joc — nu 
este complet refăcut după un ac
cident suferit recent"

BEIJING, 26 (Agerpres). 
în cel de-al doilea meci 
susținut în cadrul „Turneu
lui marelui zid“, selecționa
ta română de tineret. a ter
minat la egalitate 0—0 cu 
formația chineză Liaoning, 

într-un alt joc, echipa 
Watford (Anglia) a între
cut cu 2—0 (2—0) selecțio
nata provinciei Hubei.

C.E. DE JUNIORI II

acest ciclu de 
să contribuie la o

Tn mai multe orașe din Franța 
a îrireput Campionatul European 
pentru juniori H. Iată primele 
rezultate: GR. A: Turcia — Gre
cia 6—0, Israel — Danemarca 1—1” 
GR. B: Scoția — R.D.G. 2—2, 
Franța — Portugalia 2—1; GR. C: .... -------- j—?,

GR.
0—4.

Irlanda de Nord — R.F.G. 
Italia — Cehoslovacia 2—1; 
D: Iugoslavia — U.R.S.S.
Norvegia — Austria 0—0.

CAMPIONATE
OLANDA (et. 32). P.S.V., . . Eind

hoven este virtuală campioană, 
dispunînd, în deplasare, cu 3—0

de Haarlem ! Echipa lui Cruyff, 
Ajax, a ieșit din cursă, dar va 
avea satisfacția să joace în finala 
Cupei Olandei, cu Den Haag, la 
3 iunie. Finală în care, evident, 
pornește favorită. Ajax fiind 
șl cîștigătoare a Cupei Cupelor în 
acest an. Rezultatele celelalte : 
F.C. Den Haag — Excelsior 5—2, 
Venlo — F.C. Utrecht 3—2, Feye- 
noord — Alkmaar 8—0 !, Zwolle
— Sittard 3—1, Twente — Veen- 
dam 3—0, Groningen — Deventer 
0—0 Kerkrade — Sparta Rotter
dam 1—2.

CEHOSLOVACIA (et. 27). Spar
ta Praga are un avans conside
rabil față de următoarele clasate: 
37 d (din 27 j), în timp ce Vit- 
kovlce șl Dunajska Streda au 
30 p (din 26 j). Rezultate: Banik 
Ostrava — Ceske Budejovice 2—0, 
Trnava — Preșov 2—1, Dukla Pra
ga — Slavia Praga 0—2, Banska 
Bystrica — Sparta Praga 2—1, O- 
lomouc — Zilina 3—3.

UNGARIA (et. 28). Debrețin — 
Bekescsaba 0—0, Pees — Ferenc- 
varos 2—2, Szombathely — zalae- 
gerszeg 3—1, Eger — Vasas 1—3, 
Ujpestl Dozsa — Siofok 0—1 I»’ 
Dunaujvaros — M.T.K. 2—3, Ta- 
tabanya — Honved 3—3, videoton
— Gvor 2—3. Pe primele locuri: 
M.T.K. 41 p (28 j), Ujpesti Dozsa 
37 p (28 j). Tatabanya S3 p (27 j).
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