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membru supleant al Comitetu- js 
lui Politic Executiv al C.C, al 
P.C.R., ministrul apărării na- 
ționale, Ioan Totu, membru su- 
pleant al Comitetului p '
Executiv al C.C. al f._
ministrul afacerilor externe

★
La plecarea din București, 

conducătorul partidului și 
statului nostru a fost salutat 
de tovarășa Elena Ceaușescu, 
de membri și membri supieanți 
ai Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., secretari ai 
Comitetului Central al partidu
lui, de membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai Guvernului, de repre- Ș 
zentanți ai unor instituții cen- g: 
trale, organizații de masă și 
obștești. $2

Au fost de față ambasadorul ji 
Republicii Democrate Germa- g 
ne la București și membri ai S 
ambasadei. >.

Pionieri români și germani is 
au oferit tovarășului Nicolae g 
Ceaușescu și tovarășei Elena g
Ceaușescu buchete de flori, g

COMIIFIUIUI POLITIC
STATELOR PARTICIPANTE

LA TRATATUL I\
BERLIN, 27 (Agerpres), 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a sosit miercuri seara Ia Ber
lin pentru a lua parte la Con
sfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Var
șovia.

Pe aeroportul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
fost salutat 
rășul Erich 
generai al 
președintele 
Stat al R. 
fost prezenți, de asemenea, alți 
conducători de partid $1 de 
Stat ai R. D. Germane.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit de tovarășii Con
stantin Dăscălescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv 
ai C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al guvernului, Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar 
ai C.C. al P.C.R.. Vasile Milca,

Dl IA VARȘOVIA

Schonefeld,
a 

cordial de tova- 
Honecker, secretar

C.c. al P.S.U.G., 
~ ............ de

Au
Consiliului 

D. Germane.

Joi 28 moi 1987 I
După primele două zile la C.M. fi C.E. de haltere-juniori

Politic Js 
P.C.R.,

A

ÎNCHEIEREA VIZITEI OFICIALE \
2

MIHAIE GORBACIOV
Ceaușescu și tovarășa

\

SPORTIVII ROMÂNI: 13 MEDALII (8 de aur)
• A. Czanka — triplu campion mondial și european #T. Cihărean și A. Sirbu — laureați continentali

A. CZANKA T. CIHAREAN A. SiRBV

BELGRAD, 27 (Agerpres). La 
Belgrad au început întrecerile 
celei de-a 13-a ediții a Cam
pionatelor Mondiale și Europe
ne de haltere pentru juniori, 
competiție la care participă 
227 sportivi din 39 de țări.

In prima zi, marți seară,

in limilele categoriei 52 kg, 
tinerii halterofili români au 
avut o comportare remarcabi
la, cucerind 7 medalii — 5 în 
ierarhia continentală și 2 în 
clasamentele mondiale.

Astfel, Traian Cihărean 
a cucerit titlul european la

stilul smuls, cu rezultatul de 
100 kg, în timp ce la „arun
cat* medalia de aur a revenit 
Iui Aurel Sîrbu, cu 130 kg. 
medalia de bronz la acest stil 
fiind adjudecată de Traian

(Continuare in pag a 4-a)

Ieri s-au disputat optimile de finală ale „Cupei României" la fotbal

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
lecretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Mihail Gorbaciov, 
Secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, împreună 
cu tovarășa Elena Ceausescu 
și tovarășa Raisa Gorbaciova, 
au vizitat, miercuri dimineața, 
o serie de obiective de interes 
social-edilitar și cartiere de lo
cuințe din București.

Vizita a prilejuit cunoașterea 
de către oaspeții sovietici a 
Capitalei, care s-a înscris, în
deosebi în anii ce au trecut 
de la Congresul al IX-lea al 
partidului, pe o traiectorie de 
un puternic dinamism în ceea 
ce privește înnoirea urbanistică.

După ce a străbătut o parte 
din noul cartier Crîngași, co
loana de mașini s-a oprit la 
complexul hidrotehnic Ciurel 
realizat recent, o dată cu la
cul de acumulare cunoscut sub 
numele Lacul Morii. Aici, înal- 
ții oaspeți sovietici au fost in
formați că acesta reprezintă un 
punct important al vastului 
șantier _ de amenajare comple
xă a rîului Dîmbovița, proiect 
care a fost elaborat din iniția
tiva și cu participarea directă 
a secretarului general al parti
dului nostru, președintele Re- 

Nicolaepublici!, tovarășul 
Ceaușescu.

în continuare, 
Nicolae Ceaușescu și 
Mihail Gorbaciov,

Elena Ceaușescu și tovarășa 0 
Raisa Gorbaciova au fost oas- 0 
pețl ai studenților si cadrelor 
didactice de la Institutul poli- jî 
tehnic din București.

Coloana oficială do mașini a î- 
străbătut apoi bulevardele 
largi, flancate de blocuri noi. 5; 
cu arhitectură modernă, ale u- j? 
nula din cele mai frumoase 
cartiere bucureștene — Drumul Ș 
Taberei. De-a lungul traseului. 
mii de locuitori ai orașului, ti- Js 
neri și vîrstnlci, au făcut to- 
varășilor Nicolae Ceaușescu ,și 
Mihail Gorbaciov, tovarășelor 2 
Elena Ceaușescu și Raisa Ș 
Gorbaciova, o entuziastă primi- 0 
re, exprimîndu-le, prin vii a- 
plauze și ovații, sentimentele 
lor de adîncă stimă și prețuire. 2 
satisfacția față de noul dialog 
româno-sovietic la nivel înalt.

Se vizitează, î 
bulevardul „Victoria ______
mului", unde se află în con- 
strucție Casa Republicii și alte 
mari ansambluri și obiective <2 
edilitare de anvergură, ce fac 
parte din amplul program de jă 
înnoire din temelii a acestui 
vast perimetru urbanistic din 
sud-vestul Bucureștiului.

în continuare, a fost vizitat Sj 
modernul complex comercial 
BIG din Piața Sudului. în ace- jî 
lași perimetru a fost vizitată 
piața agroalimentară.

Au fost străbătute apoi prin- S; 
cipalele artere ale cartierelor

ÎN „SFERTURI", NUMAI DIVIZIONARE A
> Urmitoarca etapă a popularei competiții din cadrul 
Daciadei , la 16 iunie S Aslăii, la ora 12, Id sediul

meciurilor din „sierturi"

tovarășul 
tovarășul' 
tovarășa

— PETROLUL
— EXPLORĂRI
— JIUL
— I.C.I.M.

2—0 (1—0) 
C.-LUNG MOLD.

(0-0)
(1-0)
(1-2.
(0-0)
(1-1. 
(0-1.

4—0 (1—0)
1—0
2—0

r.R.r., tragerea la. sorfi o
OȚELUL
DINAMO
RAPID
STEAUA
UNIV. CRAIOVA— F .C. CONSTANȚA 5—3 
F.C.M. BRAȘOV — S. C. BACĂU
F. C. ARGEȘ — GLORIA BUZĂU
VICTORIA — SPORTUL STUD.

2-2. 2—2)

în continuare. 
aria Socialis- g

(Continuare in pag. a 1-a)

2—0
4—2

. 5—4
2-2)
2—2. 2—2)

(In pag. 2—3, cronicile celor opt partide)

Lung apără lovitura de la 11 metri executată de Cămui. Sec
vență din meciul, cu prelungiri și penaltyuri, de la Ploiești : 
Universitatea Craiova — F. C. Constanța Foto : Iorgu BĂNICA

ATRACTIVE FINALE
LA BASCHET Șl OINĂ

în următoarele zile, se vor 
desfășura alte finale pe țară 
în cadrul Daciadei. la sportul 
de performanță. Iată amănun
te despre aceste întreceri :

• BASCHET. La seniori, 
gazdă va fi — în premieră — 
moderna Sală a sporturilor din 
Medgidia, iar la senioare par
tidele vor avea loc în Capita
lă, în sala Construcția I.C.E.D. 
Pentru turneele finale s-au ca
lificat acele echipe care au iz
butit să treacă de dificilele 
examene ale fazelor prelimi
nare, ultimul fiind ..zonele1*, 
la sfîrșitul cărora au obținut 
dreptul de a-și disputa țitlul 
de campioane ale Daciadei ur
mătoarele formații — mascu
lin : Farul C.S.Ș. 1 Constanța, 
RAMIRA Baia Mare. C.S.U. 
T.A.G.C. Ind. Brașov, C.S.U. 
Balanța Sibiu. Steaua și Aca
demia Militară Mecanică Fină 
București : feminin : Universi
tatea C.S.Ș. Viitorul Cluj-Na- 
pooa. Chimistul C.S.Ș. Rm. Vîl- 
cea. Politehnica C.S.Ș. Timi
șoara, Voința Brașov. Olimpia 
și Rapid București. Meciurile 
au loc vineri, s’mbătă și du-

Campionatul Mondial Universitar de handbal masculin

AZI, DESPRE STADIUL PREGĂTIRILOR LA IAȘI Șl GALAȚI
• Loturile reprezentativelor Iugoslaviei, 

R. F. Germania, Ungariei și S. U. A.

La „Casa Universitarilor" funde funcțio
nează Centrul internațional de presă al ce
lei de a X-a ediții a Campionatului Mondial 
Universitar de handbal masculin) și tn ora
șele unde se vor disputa, tncepînd de dumi
nică, meciurile din grupe (Timișoara, Claj- 
Napoca, Iași șl Galați) pregătirile sînt în
cheiate, oaspeții sînt așteptați • De ta 
C.J.E.F.S. șl Asociația Studenților Comuniști 
din Centrul universitar Iași, am fost Infor
mați telefonic despre interesul cu care 
sînt așeptate meciurile grupei C, apel cele 
ale semifinalelor. Toate biletele au foit vin- 
dute ; popularizarea competiției s-a făcut 
prin afișe și prin intermediul ziarului local 
„Flacăra lașului". S-a tipărit și un frumos

program, Iar „Casa Științei și Tehnicii" pen
tru tineret — cartierul general al sportivilor, 
modemul hotel „Moldova11 — cartierul gene
ral al oficialilor, subcentrul de presă de la 
Sala sporturilor cunosc momentele febrile 
dinaintea startului • Președintele C.J.E.F.S. 
Galați, Florin Balaiș, ne spunea că au fost 
instalate telexurile, aparatele telefonice, au 
fost rezervate șl amenajate spațiile pentru 
presă. „Dorim — opina Interlocutorul — ca 
această mare competiție pe care o va găzdui 
municipiul Gala<i să fie fără cusur din toate 
punctele de vedere" • Lotul reprezentativei 
Iugoslaviei: Dejan Lukic. Dragan Mladenoeic 
Romano Berinovic. Bor.s Jarak. Branislav Dl- 
mltrljevlc, Goran Arsenic, Alvaro Naclnovic,

Mile Bojanie, Slobodan Kuzmanovskl, Aleksandr 
Vuga. Ratko Tomljanovic, Bozo Curlev- 
ski, Petar Wahne, Sinisa Prohic, Jovica Gajic. 
Antrenori : Ka-Jm Kamenics, Petrit Ragzula, 
Zvonko Zavlss • R.F. Germania : Markus 
Becker. Arne Eppers. Thomas Witt, Stefan 
Scherzer, Peter Hermerzzheim, Joachim Wai- 
bel, Carsten Bey, Jorg Bannike. Thomas 
Hein, Uwe Rahn, Gunther Seiffert. Wolfgang 
Kubltzki, Michael Schroeder, Frank Eckart. 
Antrenori : Ruediger Suessmllch și Peter 
Sikora • Ungaria : Gabor Adorjan. Ferenc 
Stranigg, Tamas Zsemberi — portari ; Tibor 
Ban, Ferenc Becskereki. Attila Borsos. Ka- 
roly Fekete, Sandor Gyorffy. Attila Horvatn 
Jozset Lantos, Sandor Lepsanyi, Laszlo Ma- 
rosl, Gydrgy Solyom, Laszlo Tengely. Vilmos 
Varju, Antal Vecsernyes • S.U.A. : Marc 
Stanto-n, Rod Oshita. Bill Kessler. Paul Col
lins, Herman Eastmond Greg Morava, Boyd 
Janny, Chris Zwettler. Mike Sullivan, Kevin 
Withrow Ester Lash Steve Ross, Rick 
Oieksyk, Craig Fitschen, Scott.Driggers. John 
Wlttington. Antrenor : Javier Garcia Cuesta. 
(I. Gv.).

minică.

• OINĂ. Prima dintre ma
rile competiții ale sportului 
nostru național rezervată echi
pelor de seniori. Daciada — 
ediția 1987, a ajuns în faza fi
nală. Dintre sutele de echipe 
aliniate la start, următoarele 
formații au reușit să se men
țină în cursa pentru un loc pe 
podium : Dinamo București,
Avîntul Frasin (lud. Suceava). 
Vulturii Dej. Viață Nouă Olteni 
(jud. Teleorman) A.S.A. Con
stanța, Energia Rimnicelu (lud. 
Buzău). Recolta Apoldu de Sus 
(jud. Sibiul. Electro Botoșani, 
Laminorul Roman si Metalur
gistul Sadu (jud. Gorj). Învîn- 
gătoarea de anul trecut. C.P. 
București, s-a calificat din 
oficiu în finala pe țară. Ul
timele tntreceri se vor desfă 
șura, de mîine pînă dumini
că. pe stadionul ..23 August" 
din Mangalia.



Rubrică rezervată șoimilor patriei

PRIM-PEAN, DAR ȘI ALTET0TDA1.UL IN

LA FOCȘANI, UN INTERESANT 
CONCURS DE INDEMINAF

SPORTURI INCINTA COIHLARIA...
• Este de apreciat efortul 

care se face pentru a apro
pia tot mai mult preșcola
rii, copiii din grădinițe, de 
exercițiul fizic, de sport. O 
inițiativă de 
centă aparține Inspectora
tului școlar al Sectorului 2. 
care a organizat la grădi
nița nr. 189 (directoare, prof. 
Florica Chelmuș) un cerc 
pedagogic cu participarea 
tuturor educatoarelor și di
rectoarelor de grădinițe din 
acest sector. S-a relevat, 
cu acest prilej, preocupa
rea multor unități de în- 
vățămtnt preșcolar de a 
asigura o cit mai mare 
eficiență lecțiilor de edu
cație fizică 
dinițele nr. 
re Anîsoara 
16 - Stela
— Marllena
— Constanța 
nr. 236 - 
I.T.B. 
desigur 
care a găzduit cercul pe
dagogic, 
rodnică 
Elena Alcxa 
Huică). Așteptăm

dată re-

cu copiii (gră- 
7 — educatoa- 
Stănescu. nr. 
Aretu. nr. 131 
Bobei, nr. 138 
Bucureșieanu, 
Felicia Nîțu, 

Genuța Alboi și. 
grădinița nr. 189,

cu 
a

o activitate 
educatoarelor 
_ și Valeria

____ ,. ......„.S..1 și alte 
inițiative asemănătoare. In 
Capitală si în țară...
• „în întrecere. pioniere

le din zona Obcinelor Bu
covinei"... Asa a fost denu
mită acțiunea sportivă de 
masă inițiată de școala din 
comuna Vama-Suceava, la 
care au luat parte aproa
pe 400 de purtătoare ale 
cravatei roșii cu tricolor. 
Loc de desfășurare, tere
nul sportiv și clubul școlii 
inițiatoare. pregătite în 
mod adecvat pentru între
ceri de atletism (triatlon 
șl cros), handbal. volei, 
șah. tenis de masă și șta
fete aplicative. Satisfacția 
victoriei au trăit-o mai 
ales pionierele din comune
le Argel. Frumoșii. Vama 
și din orașul Cîmpulung 
Moldovenesc (de la școlile 
nr. 3 șl nr. 4). Prof. Ioan 
Cernat, directorul școlii din 
Vama și prof. Glîcheria 
Omania comandant al uni
tății de pionieri au merite 
deosebite pentru reușita 
cestei acțiuni sportive 
pionierelor din Tara 
Sus a Moldovei.
• Invitație la fotbal ! 

face copiilor cercul 
specialitate de la Palatul 
pionierilor sl șoimilor pa
triei din Capitală. Amato-

(și pasionațiî) pentru 
mai îndrăgit dintre

ril 
cel

a- 
a 

de

o 
de

DIN ȘAHUL TIMIȘOREAN
• Turneul Prietenia la șah, pe

echipe, organizat în fiecare an în 
localitatea Gera (R.D.G.), a dat 
cîștig de cauză, atit la mascu
lin cit și la feminin, jucătorilor 
formației Electromotor Timișoara 
(Emil Ungureanu. Ioan Blriescu, 
Dorin Lazăr, Gottfried Mărcia, 
Ioan Zarcula, Alexandru Prun- 
deanu, Cristina Bâdulescu, Ger
trude Baumstark. Otilia Ganț, 
Dușita Caplar — căpitan de e- 
chlpă Ilie KSmlfiși). CLASA
MENTE : (m) 1. Electromotor Ti
mișoara 21,5 p, 2. Lokomotive 
Leipzig 18 p, 3. Skoda Plsen 17 p; 
(f) 1. Electromotor Timișoara

18,5 p, 2. Metal Gera 11 p, 3. 
Polonia Wroclaw 10 p. Cupele 
clștigate sînt transmisibile.
• In luna iulie, Timișoara va 

fi din nou gazda’ unei importante 
competiții șahlste. Intre 21 Iulie 
— 1 august, F.R. Șah, în colabo
rare cu C.J.E.F.S. Timiș, cu spri
jinul Ministerului Educației și în- 
vățămîntului prin Inspectoratul 
Școlar al județului Timiș, orga
nizează Festivalul Internațional 
de șah al României pentru copil 
și Juniori. Festivalul va cuprinde
9 turnee închise șl Open, de că
deți și juniori pentru junior! 
născuțl în 1967 șl mal tineri. în
scrierile se fac, pînă la data de
10 iulie, pe adresa Clubului Spor
tiv Școlar Timișoara (str. Amfo
rei nr. 4).

In „atelierul" de judo al Clubului sportiv școlar din Aiud, prof. 
Ana Sefobdă urmărește cu atenție fiecare acțiune a copiilor... 
Intensele pregătiri sînt explicabile deoarece, începînd de vi
neri și pînă duminică, la Bușteni, se vor desfășura finalele Cam

pionatelor Republicane ale celor mai mici judoka.
Foto: Gabriel MIRON

sporturi sînt așteptați du
minică la baza sportivă a 
„Palatului", de la Lacul 
Tei, într-o acțiune de selec
ție non-stop. Nici o îndo
ială că invitația va găsi 
(ca și în alte ocazii) un 
larg ecou. Așa cum. desi
gur, este șl cea adresată 
amatorilor de patinaj 
rotile, sport cu o tot 
mare priză în rîndu] 
piilor.
• „Cupa 1 Iunie" la 

letism (cros), trotinete 
triciclete reține atenția 
turor șoimilor patriei 
purtătorilor cravatei î , 
cu tricolor din Capitală și 
din țară. Una dintre acțiu
nile de amploare dotate cu 
o asemenea cupă va fi or
ganizată în zilele de 31' 
mai și 1 iunie pe stadionul 
Progresul de către Consi
liul Organizației Pionieri
lor. în colaborare cu Con
siliul pentru educație fizi
că și sport al Sectorului 
5. Se speră ca toate aleile 
frumosului stadion din str. 
dr. Staicovici să devină ne
încăpătoare. Ca de obicei!...

• Judo Ia... concurență. 
Așa cel puțin dă de în
țeles rivalitatea (în sensul 
bun a] cuvîntului) dintre 
Clubul sportiv școlar si 
asociația sportivă Metalul, 
ambele din orașu] Aiud.

C.S. Școlar, prof. 
Scrobotâ, absolventă

Pe 
mai 
co-

i at- 
t și i tu

și roșii

l.E.F.S. cu specializarea 
judo, iar Ia Metalul, an
trenorul Ștefan Cacoveanu 
pregătesc zeci de copii în 
acest sport al voinicilor. 
Condițiile sînt excelente 
(săli adecvate, echipament 
de bună calitate), astfel că 
micii judoka — pe cei de 
la C.S. Școlar îi puteți ve
dea în imaginea de mai sus 
— pot aspira 
cu mult peste „„ 
orașului șl județului 
(Alba). Așa cum au 
ținut ceva mal 
lor colegi, cu puțini 
urmă. Dorin Praja, 
Fufezan și Gabriela 
fruntași pe țară la 
și chiar la seniori.
• Și la Roman, 

sporturilor a fost și 
fotbalul ! Așa s-au _ . 
tnat elevii de la Școala nr. 
1 din cartierul Smirodava. 
în frunte cu Cosmin Capsa, 
din clasa a 7-a. „Om de 
bază" în echipa școlii — 
apreciază prof. Vasile Tron- 
ciu — așa cum sînt si cole
gii lui Cosmin, Marius 
Tofan, Viorel Mihălcuț si 
Cristian Ilac. Și încă un 
amănunt: cel care trăiește 
aceleași emoții ca si co
piii lâ întrecerile lor fot
balistice este chiar dirigin
tele clasei, profesorul de 
istorie Constantin lordache...

Rubrică realizată de
Tiberiu STAMA

la rezultate 
„hotarele" 

lor, 
și ob- 

vîrstnicii 
ani în 
Daniel 
Aldea, 

juniori
sportul 
rămîne 
expri-

O stradă din Focșani, numită 
23 August, a fost timp de două 
zile... scena pe care s-a des
fășurat o nouă finală in cadrul 
Daciadei : campionatul de in
dent î nare auto. Spectacolul — 
i se poate spune pe bună 
dreptate așa — a avut loc pe 
această stradă largă, împrej
muită cu un mic gard, fiind 
urmărit, ore întregi, de mii de 
spectatori. Pe traseul de circa 
200 m lungime, cu jaloane, 
erau stabilite două „garări", 
un „parcaj", un „slalom" ș.a. 
Inedită era trecerea printre 
patru jaloane prevăzute eu 
senzori care avertizau, luminos 
și sonor (!), cînd erau atinși. 
Și distanta între jalon și ma
șină era de numai 3 cm. Evi
dent, nu era numai îndemî- 
narea ci șl cronometrul care 
înregistra durata efectuării tra
seului.

Nu mai puțin de 118 concu- 
renți din 17 județe și din mu
nicipiul București (prezent cu 
4 echipe complete 1) și-au dis
putat proba. Unele din jude
țele apropiate de Focșani : 
Buzău, Galați, Teleorman. Brăi
la, Prahova, Ialomița, Bacău, 
Neamț, altele mai depărtate 
sau chiar foarte depărtate: 
Brașov, Argeș, Botoșani, Vas

lui, Mehedinți, Arad, Satu 
Mare (bineînțeles, a fost re
prezentat și Vrancea). Partici- 
panții au fost impărțiți In 
două categorii: A (avansați) și 
B (începători), iar la fiecare 
dintre aceste categorii au fost 
întreceri diferite, pe grupe, în 
funcție de dimensiunea1 mași
nilor. Intr-una — mașinile mal 
scurte (Oltcit, Trabant, Skoda), 
în cealaltă cele mai lungi 
(Dacia 1100, Dacia 1300—1410). 
Remarcabil — secretariatul a 
fost ușurat în munca sa de un 
terminal de calculator.

Ne-am aflat, ore în șir. prin
tre concurenți. între ei, bucu- 
reșteanul Fătu Simionescu, 
cîștigător al ultimelor două 
ediții ale acestei întreceri, Ma
ria Samoilă și Elena Racoviță
— taximelriste la Galați, Ra
du Catană, șofer pe autocar la 
Drobeta Tr. Severin și fiul 
său Adrian, elev, Tache Marin
— instructor la Școala de șo
feri din București, toți ocu- 
panți ai unor locuri fruntașe
— între care și I — în cele
lalte ediții, Martin Ralia și 
Ion Baloș, inginer și respectiv 
profesor de educație fizică la
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DIVIZIA 0 
Of HANDBAL (etapa a Hl a)

Rezultate din etapa a XXI-a a 
Diviziei B de handbal.

MASCULIN. Seria I : IMU Ba
cău — Moldosin Vaslui 18—13, 
Tractorul Brașov — Hidrotehnica 
Constanța 18—6. Seria a II-a : 
Utilajul Știința Petroșani — Me
talul Lugoj 34—28, Constructorul 
Arad — Minerul II Cavnic 33—33, 
CSM Reșița — Metalul Hunedoa
ra 23—12, Universitatea Cluj-Na
poca — Comerțul Sînnicolau Mare 
33—31.

FEMININ. Seria I : CFR Cra
iova — I.T. București 18—13, Ra
pid București — Relonul Săvi- 
neștl 22—26, Mecanică Fină Bucu
rești — Textila Buhuși 24—25, 
Vulturul Ploiești — Filatura Foc
șani 13—10, Oțelul Galați — Olim
pia Slobozia 39—20, Precizia Vas
lui — Argetex Pitești 39—29. Seria 
a II-a : Industria ușoară Oradea 
— Voința Sighișoara 12—10, NI- 
tramonia Făgăraș — Voința Rm. 
Vîlcea 17—13, Constructorul ti
mișoara — Textila Zâfâu 19—16 
(cu această victorie, 'JîffSdifei1eht 
de rezultatul ultimei etape, timl- 
șorencele și-au asigurat promo
varea In Divizia A), Electromotor 
Timișoara — Universitatea Far
mec Cluj-Napoca 13—26, Construc
torul Hunedoara — Textila Sebeș 
22—19. (Corespondenți : L. Mand- 
ler, C. Gruia, S. BăloI, O. Ber- 
becaru, P. Fuchs, M. Radu, V. 
Popovlci, I. lonescu, O. Bălteanu, 
Gh. Arsenic, M. Florea, I. Ghișa, 
V. Lazăr, c. Crețu, I. Vîad).

Campionatele Naționale de călărie — seniori

LA START, UN NUMĂR RECORD
• „Cupa Federației" a revenit echipei c ț.M. sibiu
Pe o vreme bună pentru con

curs, la baza hipică din Sibiu 
s-au desfășurat întrecerile pri
mei etape a Campionatului Na
țional de călărie (dresaj și 
obstacole) pentru seniori. o 
serie din probele de obstacole 
contînd și pentru cea de-a 
XlX-a ediție a „Cupei Fede
rației". Au luat parte un nu
măr record de secții: Steaua, 
Dinamo, Olimpia, Agronomia 
București, C.S.M. SEMTEST 
Craiova, C.S.M. Iași, C.S.M. 
Sibiu, C.S.M. Metalul Rădăuți, 
AS.A. Cluj-Napoca, Jegălia 
Călărași, Recolta Arad, Agri
cola Tg. Mureș, Dumbrava 
Neamț, Petrolul Ploiești si 
Izvorul M. Ciuc.

REZULTATE — obstacole : cat. 
ușoară (72 concurenți, 8 în baraj): 
1—2. v. Bubău (Agricola Tg. Mu
reș) cu Palatin și G. Deac

(C.S.M. Sibiu) 0 p (36,5 s), 3. P. 
Mazilu (Dinamo) cu Muștar 0 p 
(39,5), 4. Izabela Nădășan (Agri
cola) cu Jaleș 0 p (38,0), 5. C. 
Hrebenciuc (C.S.M. Iași), cu Nea- 
gu 0 p (39,8), 6. B. Kovacs (Izvo
rul) cu Maur 0 p (41,0) ; cat. u- 
șoară (43 concurenți, contracrono- 
metru) : 1. m. Neagu (Steaua) cu 
Begu 0 p (80,3), 2. R. niol (Stea
ua) cu Borneo 0 p (84,3), 3. D. 
Costescu (Jegălia) cu Rug 0 p 
(87,9), 4. N. Diaconescu (C.S.M. 
Sibiu) cu Bllbor 3 p, 5. G. Deac 
cu Olac 4 p (73,7), 6—7. M. Nea
gu cu Vise și G. Deac cu Ma
troz 4 p (77,6) ; dificultate pro
gresivă (36 concurenți) : 1. M. 
Neagu cu Vise 26 p (24,4), 2. 
G. Deac cu Matroz 26 p (24,9 s), 
3. R. Bozan (C.S.M. Sibiu) cu 
Radiana 26 p (29,7), 4. N. Diaco- 
nescu cu Bllbor 20 p, 5. C. Al
bert (Petrolul) cu Ocult 18 p, 6. 
T. Răducanu (Steaua) cu Must 
16’/» p ; cat. semigrea (10 concu
renți) : 1. I. Bucur (Dinamo) cu 
Lăstun 4 p. 2. H. March’ș

DE ASOCIAȚII
(A.S.A.) cu Kazimir 8 p, 3. C. Al
bert cu Mult Iubit 12 p (70,5), 4. 
M. Neagu cu Vîsc 12 p (74,0), 5. 
P. Mazilu (Dumbrava) cu Nomad 
12 p (80,8), 6. G. Deac cu. Ma
troz Up; echipe (11 partici
pant!): 1. Agricola Tg. Mureș 0 p, 
2. C.S.M. SEMTEST Craiova 8 p 
(234,8), 3. Steaua 8 p (238,8), 4. 
C.S.M. Sibiu 8 p (245,0), S. Olim
pia 16 p, 6. Dinamo 19 p ; dre
saj — cat. ușoară : 1. I. Molnar 
(Olimpia) cu Igor 732 p, 2. R. 
Marcocl (Steaua) cu Lorrado 730 
P, 3. Dania tongo (Agronomia) 
cu Vanitas 725 p, 4. M. Curteanu 
(Steaua) cu Genar 709 p, 5. V. 
Bubău (Agricola) cu Nădlac 768 p, 
6. Gabriela Neagu (Dinamo) cu 
Liliac 665 p.

Clasament „Cupa Federației" :
1. C.S.M. Sibiu (N. Diaconescu 
cu Bilbor, R. Bozan cu Radia
na, G. Deac cu Erasmus) 1207 p,
2. Steaua 1097,5 p, 3. Dinamo 
835 p, 4. Agricola Tg. Mureș 
782,5 p, 5. Jegălia 762,5 o, t. Dum
brava 613,5 p.

îlie ÎONESCU - coresp.

ÎNTÎLNIREA DE SĂRI
C.S.Ș. SIBIU-S.K.
Tradiționala întilnire de sări

turi dintre selecționatele C.S.Ș. 
Sibiu și S.K. Chemie Halle s-a 
desfășurat zilele trecute în 
bazinul Olimpia din Sibiu. în
trecerile au oferit dispute in
teresante și au constituit un 
bun prilej de verificare a pre
gătirilor efectuate în vederea 
apropiatului sezon oficial în 
aer liber. Menționăm că majo
ritatea componenților celor 
două echipe sînt membri ai 
loturilor naționale ale Româ
niei si R.D. Germane.

Rezultate - TRAMBULINA 
3 m, băieți : 1. A. Wells (S.K). 
427,10 p, 2. S. Baca 370,80 p ; 
fetițe : 1. Katya Podlesny (S.K). 
367.7Q p. 2. Alina Boborodea
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ițEtIȘTII DOMINĂ L
Ciieva mii de spectatori au Duț;

asistat ia cea de-a 4-a etapă a 80 <
Campionatelor Naționale indi- (Ste
viduale de motocros, desfășu- (Tor
rată pe traseul de la Morenl. mai
La capătul unor curse apre- Iul
ciate de numerosul public, pri- — 1
mele locuri au fost ocupate de reș)
următorii piloți : 250 cmc Se- iana
niori — 1. E. Miilner (Steaua) căci
40 p, 2. Al. Ilieș (Steaua) 34 clas;
p, 3. Al. Enceanu (Șt. R. Bv.) 4 cl
28 p ; 125 cmc tineret — 1. 145
D. Titilencu (Steaua) 40 p, 2. M.
C. Tompa (Steaua) 34 p, 3. C. P. C

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PP
NUMERELE EXTRASE LA TRAGI 

DIN 27 MAI 18 
Extragerea I-a : 15 34 1 36 44 29 
Extragerea a II-a : 17 27 28 14 11 20 
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 1.2 

lei report la categoria 1.
ClȘTIGUKILE TRAGERII MUL

TIPLE LOTO DIN 17 MAI 1987. 
FAZA I : categ. 1 : 1 variantă
100% — autoturism „Dacia 1300“ 
(70.000 lei) și 2 variante 25% a 
17.500 lei ; cat. 2 : 4.50 variante a 
10.820 lei ; cat. 3 : 7,75 a 6.282 lei; 
cat. 4 : 24,75 a 1.067 lei ; cat. 5 : 
80,25 a 607 lei ; cat. 6 : 191,25 a 
255 lei ; cat. x : T.008,25 a 100 lei. 
FAZA A II-a : cat. A : 3 va
riante 25% a 50.000 lei ; cat. B : 
4 variante 100% a 28.525 lei, din 
care o excursie de 2 locuri In 
R.P. Bulgaria șl diferența în nu
merar și 16 variante 25% a 7.131 
lei ; cat. C : 18,75 variante a
10.085 le! ; cat. D : 60,25 a 3.139 
lei ; cat. E : 178,50 a 1.059 lei ; 
cat. F : 437,25 a 432 lei ; cat G : 

2.298,25 a 100 lei. Report la cate
goria 1 : 291.804 lei. Participantul
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ANUNȚ
I.D.M.S. BUCUREȘTI aduce la cunoștință celor intere

sați că, începînd cu data de 1 iunie 1987, cumpărătorii de 
autoturisme domiciliafi în județul Sibiu ți programați la 
magazinul auto I.D.M.S. Pitești începînd cu numărul 4385/ 
1985 și cei domiciliați în județul Alba, programați la ma
gazinul auto I.D.M.S. Baia Mare începînd cu numărul 1/1985 
vor fi onorați de către magazinul auto I.D.M.S. Reșița.

Începînd cu aceeași dată, cumpărătorii de autoturisme 
cu plata în rate din județele Sibiu și Alba se vor putea 
înscrie numai la magazinul auto I.D.M.S. Reșița.

Informații suplimentare la telefon 11.39.50. — int. 179 
sau 121.

EXCURSII PE LITORAL
Prin toate agențiile ÎNTREPRINDERII DE TURISM, HO

TELURI ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI se pot obține, in 
această perioadă, bilete de odihnă pe litoral pentru lunile 
mai șl iunie, la tarife avantajoase față de lunile iulie și 
august.

De asemenea, I.T.H.R. București (prin agenția din Bd. 
Republicii 68, telefon 14.08.00), în colaborare cu Consiliul 
Municipal al Sindicatelor (Comisia sport-turism) organi
zează un bogat și atrăgător program de excursii și odihnă 
pe litoral (în stațiunile Mamaia, Eforie Nord. Neptun-Olimp- 
Saturn, Jupiter. Venus) în lunile mai și iunie.

EXCURSII DE TREI ZILE la sflrșit 
rioada pînă la — 19 iunie.

EXCURSII DE CINCI ZILE (cu 
înapoierea joi) în perioada pînă la -

EXCURSII DE OPT ZILE (cu plec 
poierea tot duminică) în perioada pini

Se reamintește comitetelor sindicat 
și instituții faptul că biletele pentri 
depășite, repartizate de U.G.S.R. pi 
perioada 27 mai — 10 iunie prin org 
sâptămînă. a unor acțiuni turistice de

Informații suplimentare la agenți: 
Republicii nr 68. telefon 14.08.00.
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Oțelul Galați Petrolul Ploiești 2-0 (1-0)
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Victoria București - Sportul Studențesc 5-4 (0-1, 2-2, 2-2)
BRAila. 27 (prin telefon). Me

ciul a avut o desfășurare plină 
de neprevăzut.
țese a făcut o primă repriză ex
celentă, a și deschis scorul in 
min. 5. ci nd. după o cursă ra
pidă a Iui Cristea. pe stingă, a 
urmat centrarea la semiinălțime, 
Pană l-a pasat tnapoi Iul BUR
CHEL și acesta a șutat necru
țător. „Alb-negrii“ au continuat 
să impresioneze prin contra
atacuri bine gindite. așa cum 
s-a intimplat $1 în min. 20 cind 
Coras a ..lobat" spre Pană, „la 
întîlnire", dar mijlocașul nu a 
concretizat. Intr-o situație clară. 
In replică (min. 22), Balaur I are 
o situație foarte bună, dar pa
sează inexplicabil lr.tr-un careu 
supraaglomerat, deși avea culoa
re de șut. In min. 24. o nouă si
tuație de contraatac pe partea 
lui Vlad, care a revenit mereu 
greu în defensivă,

La reluare, o schimbare de

Sportul Studen-

Vlcto- 
porțil

decor cu totul deosebită, 
ria se năpustește asupra 
adverse, studenții sînt ,.ln corzi", 
nu mal au limpezimea din pri
ma parte, AUGUSTIN egailnd 
(min. 65) printr-un șut — bom
bă, imparabil. Forcingul Victo
riei continuă șl, astfel. In min. 
75 BALAUR I țtșnește, străpun- 
gind „linia" superficială a •- 
părărli studențești șl lulnd con
ducerea pentru Victoria. Din a- 
cest moment, rolurile se schim
bă, Sportul Studențesc regăsește 
finețea tehnlco-tacticf. din prima 
repriză si CORAȘ (min. *0) ră- 
(runde tn trombă, egailnd scorul. 
Jocul se aprinde, studenții în
cearcă să forțeze victoria. Bur
chel execută foarte bine o lovi
tură liberă ( 
de gol. iar i 
cazie mare.
e adevărat, 
cil (min. 83).

(min. Sl) la un pas 
Cristea retează o o- 
cu poarta goală — 
dintr-un unehi difi-

CIULESTENII ISI REAMINTESC DE
Rapid - Jiul 1-0 (0 0)
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SIBIU, 27 (prin telefon). Ve
cine de clasament și de... sufe
rință in campionat, Rapid și 
Jiul s-au angajat, în Cupă, în- 
tr-un meci de orgoliu și ambi
ție, fiecare dintre echipe in- 
tenționînd, parcă să ia un as
cendent moral în duelul care 
continuă. Azi (N. R. ieri), la 
început inițiativa în atac a 
fost de partea fotbaliștilor pe- 
troșeneni care, cu Muițescu și 
Băluță în teren, au legat mai 
mult în zona lui Lasconi, un 
vîrf percutant și abil. Rapidul 
răspunde cu „contre**, tot pe 
aripa stingă (unde Manea este 
oprit, de fiecare dată, neregu
lamentar) și prima situație cla
ră de a tnscrie aparține lui 
Goanță în minutul 15. cînd 
mingea șutată puternic, de la 
circa 12 m. frontal, este res
pinsă cu piciorul, in extremis, 
de Gîrjoabă. Și, în continuare, 
pînă la sfîrșitul „reprizei**, as
pectul jocului se păstrează, 
Jiul deținînd superioritatea te
ritorială, iar Rapidul arătîndu- 
se periculos pe contraatac.

După pauză, scorul alb rezis
tă numai un minut, în următo
rul Rapidul iuind avantaj 
prin DAMASCHIN II. care, 
profitînd de o nesincronizare a 
fundașilor Jiului, plasează min
gea, de Ia circa 12 m. lateral 
dreapta, in colțul sting : 1—0 
pentru feroviarii bucureșteni, 
care, menținîndu-se în ofensi
vă, vor trece, tn min. 56, pa 
lingă... 2—0, balonul tri
mis. din careul mic, de Tănase 
fiind respins miraculos de Gîr- 
joabă. Neînregistrîndu-se „des
prinderea**, jocul (cu tempo ri
dicat și faze dese de poartă) 
captează In continuare atenția 
celor aproximativ 12.000 spec
tatori avizi, de ani și ani, după 
un meci Intre divizionarele A.

Arbitru) I. Igna (Timișoara)

a condus foarte bine formații
le :

RAPID : Mânu — Marines
cu, Matei, GRIGORE, Bacos — 
TĂNASE, Drăghici (min. 75 Șt. 
Popa), GOANTĂ, Pistol — DA
MASCHIN II, MANEA (min. 
78 Tîrban).

JIUL: GÎRJOABA — Dianu, 
Szekely, Sedecaru. B. Popescu 
— Băluță. MULȚESCU, Cristea 
(min. 61 Rus), Găman (min. 46 
Timofte) — Vancea, Lasconi.

Gheorghe NICOLAESCU

Jocul se reia, pentru prelungiri, 
Augustin e pe punctul de a În
scrie (min, 97). dar studenții nu 
cedează, ratează și ei o mare o- 
cazie (min. 102) prin Burchel, 
foarte bine servit de Coraș. In 
repriza a... 4-a, ambele echipe 
par epuizate, după efortul gene
ros de pînă atunci. Murteanu II 
este eliminat din joo. după un 
fault comis (și in urma cartona
șului galben din prima repriză), 
ambele echipe joacă cu garda 
deschisă. Victoria are un plus 
de insistentă, poate ca urmare a 
superiorității numerice, șl. ast
fel, cele 120 de minute se În
cheie, spre bucuria tribunelor, 
care așteptau cu sufletul la gură 
acest supliment Întotdeauna plin 
de dramatism. Si suspansul con
tinua. Ratează Șerbănică. Ratea
ză Ursu. înscrie M. Popa. Ra
tează Nuță. Stănlcl trage 
bară. Marchează Caciureae. 
tează Burchel, unul dintre 
mai buni oameni al meciului, 
înscrie Vlad. Marchează impe
cabil Coraș. pentru ca Zare să 
pună capăt partidei, cu o exe
cuție excelentă, consaerind vic
toria unei echipe eare a jucat 
cu mult elan, această calitate a- 
sigurîndu-i succesul.

A arbitrat 
(Cluî-Napoca) 
mâții :

VICTORIA : 
rea. ZARE. Ursu — Comănescu 
(min. 60 Nuță). CACIUREAC. 
BALAUR I — Tălnar. AUGUS
TIN, Tordactie. (min. 17 Nica).

SPORTUL STUDENȚESC: Cris
tian I — M. Marian, Cazan, M. 
POPA, Munteanu IT — Ticleanu 
(min. 75 Bondoc). Pană (min. 65 
Șerbănică). CRISTEA. BURCHEL 
— CORAȘ, STANICI.

loan CHIRILA

RM. SĂRAT. 27 (prin tele
fon). în min. 8. după un cor
ner, M. Stan a irosit prima si
tuație de gol a meciului șu
tind imprecis din ___ ’___
Peste patru minute, o lovitiră 
liberă de la 20 m. executată 
de Anghelinei. face ca balonul 
să treacă razant cu ..transver
sala**. în min. 14 un atac co
lectiv a) formației gălătene se 
încheie cu un șut expediat de 
Burcea în afara spațiului pr,r- 
ții. Jocul la o poartă — cea a 
Petrolului — se soldează firesc 
cu deschiderea scorului: era 
min. 22 cind Mihut a trimis o 
pasă „printre" spre ANTOHI, 
cursă pe partea stingă, si din- 
tr-un unghi închis, întîmpinat 
de Liliac, vîrful gălățean a 
făcut o fentă si a trimis balo
nul în colțul lung: 1—0. Pînă 
la pauză ofensiva gălățeană 
continuă si în min. 42 M. Stan 
trimite un balon — gol dar P. 
Gușe salvează de pe linia 
porții.

La reluare. 15 minute de joc 
ceva mai echilibrat, in care 
Oțelul se apără supranumeric 
dar, două contraatacuri gălăte
ne — în min. 60 (Ralea) și 63

(Antohi) — duc la irosirea a 
două mari situații de gol. In min. 
67 Vaișcovici expediază o „bom
bă** dar Liliac respinge cu un 
reflex uimitor. Dar putea fi și 
1—1 (min. 82), cind „capul" 
ploieșteanului Manea, din Om, a 
făcut ca mingea să se oprească 
in brațele lui Popa. După de
gajarea lungă a portarului gă
lățean (min. 82) mingea a 
ajuns la Vaișcovici care I-a 
„scos", printr-o fentă, pe Liîiae 
din poartă, a pasat in urmă Ia 
BURCEA si „dispecerul** Oțe
lului a trimis balonul în poarta 
goală: 2—0.

Arbitru] M. Stoenescu (Bucu
rești) a condus foarte bine ur
mătoarele formații:

OȚELUL: Popa — Dumitru, 
ANGHELINEI. Bejenaru, G. 
Popescu — M. STAN. MASTĂ- 
CAN (min. 72 Hanghiuc). BUR
CEA — ANTOHI. Ralea Mi
hut (min. 59 VAIȘCOVICI)

PETROLUL: LILIAC — Hîn- 
eu, Pancu. Butufei. P. Gușe — 
Mocanu, Manea I. Solomon 
(min. 46 O. GRIGORE) — Cr. 
Ene (min. 72 Bălan). Ștefănes- 
cu, I. GU$E.

Gheorahe NERTEA
în 

Ra
ce!

bine M, Salomlr 
urmă oarele fer-

NIȚU - Vlad. Ml-

INSPIRAU SCHIMBĂRI IA PAUZA
F. C. M. Brașov - S C. Bacău 2-0 (0-0)

TG. SECUIESC, 27 (prin 
telefon). Formațiile F.C.M. 
Brașov și S. C. Bacău au 
fost întîmpinate de^ un fru
mos stadion (al divizionarei C 
Metalul Tg. Secuiesc) cu gazon 
excelent, și.. de tribune pline 
cu circa 7 000 de spectatori ve- 
niți mult înaintea fluierului 
de începere. Timp de o repri
ză ei au văzut un joc frumos, 
curat, în care ambele echipe 
combinau reușit In teren. în 
această parte a jocului, nu s-a 
șutat însă puternic pe poartă, 
ratîndu-se unele ocazii foarte 
bune : pentru băcăuani, Penoff 
(min. 28 — aflat în poziție 
ideală a șutat în brațele lui 
Șanta) ; pentru brașoveni. Măr
gărit (min. 31 — a trimis min
gea la o lovitură liberă, în 
bară), Drăgan (min. 40 — rata
re din apropierea porții).

Cea de a doua repriză 
disputat pe o ploaie deasă 
nu a mal contenit pînă ia 
șit. Au început mai deciși

s-a 
care 
sfîr- 
bra-

SPECTACOL APLAUDAT PE STADIONUL TIRGOVISTTAN
F. C. Argeș

TIRGOVIȘTE, 27 (prin telefon). 
S-a jucat tranșant de la început, 
ocaziile aiternind cu repeziciune 
la cele două porți. Primul care 
s-a aflat mai aproape de deschi
derea scorului a fost D. Zamfir, 
care, în min. 14. scăpat singur, a 
ezitat o fracțiune de secundă și 
V. Marcel a respins cu piciorul ! 
Replica buzoîenilor — al căror 
joc a plăcut mult spectatorilor 
tîrgoviștenl — a venit imediăt, în 
min. 19, cînd Timiș — șl el scăpat 
solitar — a șutat în Speriatu! Au 
ratat apoi, din nou, piteștenii 
prin Badea șl Obreașcu în același 
minut 23, pentru ca apoi cel care 
deschid scorul să fie buzoienii : 
Tulpan l-a pasat in adincime lui 
STAN, acesta l-a depășit tn viteză 
pe Eduard și a șutat pe lingă 
Speriatu, ieșit mult din poartă. 
Argeșenii au egalat in ultimul mi
nut al reprizei: Șerban a „cro
șetat" pe stingă doi adversari, a 
centrat in fața porții și OBREAȘ- 
CUj a reluat, cu capul, in plasă :

Joc spectaculos și tn repriza 
secundă. Cu un șut foarte puter
nic, Stan l-a obligat pe Speriatu 
(min. 51) să respingă în corner, 
apoi, în min. 64, Badea a reluat 
plasat, dar V. Marcel a intervenit 
in extremis. Cel mal bun jucător 
al Gloriei, Stan, a lucrat frumos 
al doilea goi al echipei sale, de-

Gloria Buzău 4-2 (1-1, 2-2)
pășind doi adversari, 
STOICHITA și acesta 
dreapta lui Speriatu 
1—2. A urmat goana 
după egalare, pe .care_____ .
t-o prin PANĂ (min. 80), după 
ce In min. 75 și 76 Eduard a ratat 
incredibil din careul mic.

în prelungiri, pe teren s-au a- 
flat doar argeșenii. In min. 91, 
VOICU a expediat balonul in 
„transversală**, dar tot el in min. 
94 și-a adus echipa pentru prima 
dată tn avantaj, Impingînd min
gea eu capul in poartă, din apro
piere: 3—2. în continuare, trei 1- 
mense ocazii irosite de D. Zam
fir (min. 97), Badea (min, 111) și 
ștefan (min. 114). In sfirslt, ulti
mul gol l-a înscris D. ZAMFIR 
tn min. 116, după o cursă de la 
centrul terenului.

A arbitrat foarte bine I. Velea 
(Craiova) următoarele formații :

F. C. ARGEȘ: Speriatu — VOI
CU, ȘTEFAN, Stancu, Eduard - 
Badea, Achim (min. 70 Ioneseu) 
Șerban — D. ZAMFIR, OBREAȘ- 
CU, Jurcă (min. 53 PANA).

GLORIA: v. Marcel — Constan
tin, MARCU, Drăgan, Stoica — 
TULPAN, Ursa (min. 61 Teodo- 
rescu), Trandafir, Stolchiță — 
STAN (min. 81 Profir). TIMIȘ.

Laurențiu DUMITRESCU

pasind Iui 
a șutat in 
(min. 68): 
piteștenlior 
au obținu-

sovenii, ei introducînd inspirat 
în teren pe Avădanei și Barbu. 
Și balanța s-a înclinat, brusc, 
de partea F.C.M.-ului care a 
început să atace insistent, pe 
ambele laturi ale terenului. Și, 
firesc, au venit golurile. tn 
min. 59, la un corner executat 
de Bălan, MĂRGĂRIT, a pre
luat puternic, din voleu, balo
nul care a poposit în plasă : 
1—0. Cei care au luat conduce
rea au lansat, în continuare, ți 
alte atacuri, dînd mai multă 
culoare jocului și culegînd a- 
plauze. După ocaziile lui Ficu 
(min. 67) — lovitură trimisă în 
bară —, S. Răducanu (min. 75)
— șut puternic apărat greu — a 
venit și cel de al doilea gol 
marcat în min. 87: după o 
combinație Barbu — Avădanei. 
S. RĂDUCANU a înscris cu un 
șut puternic : 2—0. Victorie ab
solut meritată.

A condus foarte bine I. Cră- 
ciuncscu (Rm. Vîlcea). Forma
țiile :

F. C. M. BRAȘOV : Șanta — 
Bălan. Sulea, ȘTEFANESCU, 
Mandoca (min. 46 AVĂDANEI)
— Drăgan, Dumitriu (min. 46 
BARBU), Mărgărit - Ficu, S. 
RĂDUCANU, Mureșan.

S. C. BACĂU: Arvinte — 
Manase, C. SOLOMON (min. 
46 Roman), Borcea, Elisei — 
Burleanu, Viscreanu, TISMĂ- 
NARU — Șoiman, Scînteie, Pe- 
noff (min. 60 Fulga).

Modesto FERRARINI

VICTORIL

COMSTAMIEMII INIRECUJI LA PEMALTYURI
Universitatea Craiova - F. C. Constanța 5-3 (1-2, 2-2, 2-2)

PLOIEȘTI, 27
Cel care incep mai bine 
disputat pe stadionul 
sînt conslănțenil șl ei înscriu pen
tru prima dată In min. 12 : Po
povic! tl găsește cu o minge pe 
UDRICA, acesta șutează prin sur
prindere de la 25 de metri, min
gea atinge pămintul, tșl schim
bă traiectoria șl Lung nu mai 
poate interveni. 20 de minute 
mai tlrziu, același UDRICA, servit 
de Purcăreață, șutează cu boltă, 
peste Lung, tot de la circa 25 
de metri, Înscriind din nou : 0—2. 
Din păcate, cîteva minute mal tîr- 
zlu Udrică se va accidenta și va 
părăsi terenul, ceea ce va con
stitui o mare pierdere pentru F.C. 
Constanța. Craiovenii vor reduce 
din handicap in min. 39, dintr-o 
lovitură de la 11 metri, transfor
mată de RADA, arbitrul G. Io- 
nescu apreciind (cu ușurință) 
că Geolgău a fost faultat ' 
reu de către Ciucă.

După pauză, jocul este 
de interesant. Craiovenii 
superioritatea teritorială, dar nici 
constănțenii nu renunță, au cîte
va ocazii foarte bune. în spe
cial- prin Tufan (min. 68. 79, 84).

(prin telefon). 
’ ‘ ’ meciul 

Petrolul

in ea-

la fel 
dețin

dar tinărul jucător nu are forța 
concretizării. Și aceiași RADA 
va egala (min. 78), cu capul, 
după o combinație Irimescu — 
Bîcu. în prelungiri, ambele echi
pe sînt obosite și nu se Înscrie 
nici un gol. Totuși, in min. 120, 
Stere este servit excelent de Fun
da șl constănțenii trec pe Ungă 
victorie. Urmează penalty-urilel 
au transformat Mihăilă (F. C. 
Constanța), Bicu, Irimescu, A- 
drian Popescu (Universitatea) ț 
au ratat : Badea („U“ Craiova), 
Funda, Popovicl șl Cămui (F.C. 
Constanța).

Arbitrul G. Ionescn (București) 
a condus cu unele scăpări for
mațiile :

UNIVERSITATEA : Lung — Ne- 
grilă, Săndoi, G. Popescu, UN- 
GUREANU — Stoica (min. 46 Ad. 
Popescu), CIO ROIA NU, RADA, I- 
RIMESCU — Geolgău (min. 67 
Bîcu), Badea.

F.C. CONSTANȚA S GHERASIM 
— CIUCĂ, Mihăilă, Zahiu, Că- 
mul — UDRICA (min. 46 Purcă- 
rea), POPOVICI. Stere — Purcă
reață, Buduru (min. 65 Tuian), 
FUNDA.

Mircea TUDORAN

CAMPIOANA CIȘTIGA IARA fMOfll

BRAȘOV, 27 (prin telefon). 
Urcată spectaculos în această 
fază a competiției, divizionara 
B din localitate a dorit mult 
să se ridice cît mai des la ni
velul valoroasei sale partene
re de întrecere. Poate a șl vi
sat frumos, dar nu a spus-o cu 
voce tare. Totuși, pe ansamblu, 
elevii antrenorului Paul Enache 
au reușit nu o dată să țină ca
dența. Au avut primul corner 
al meciului (min. 3), apoi ți 
primul șut la poartă (min. 5), 
însă prima mare ocazie a fost 
a bucureștenilor, prin Kramer 
(min. 8). Notăm un șut frumos 
al Iul 1 oșoman (min. 15), mo
ment după care jocul se „loca
lizează** în jumătatea brașovea- 
nă, acolo unde divizionarii B 
se cantonează, licitînd doar 
temporizarea, iar contraatacu
rile lor fiind sporadice. Scorul 
a fost deschis abia în min. 42: 
centrare de pe dreapta a lui Ba- 
lint și KRAMER trimite spec
taculos, cu capul, In plasă.

Șl după reluare tot Steaua 
se află ia cîrma locului, evi
denta ei superioritate mate- 
rializîndu-se din nou în min, 
57: combinație Bărbulescu — 
Majaru, centrarea ultimului

IA
Dinamo București - Explorări Cimpulung

FOCȘANI, 27 (prin telefon). 
Un stadion plin pină la refuz 
(circa 12 000 de spectatori), un 
timp bun pentru fotbal si un 
gazon peste așteptări, buchete 
de flori Inminate competitoare
lor, iată cadrul de desfășurare 
a acestei partide in care s-au 
confruntat o ambițioasă divizio
nară C si o foarte experimen
tată divizionară A. Meciul a 
început în nota de evidentă su
perioritate pe toate planurile 
a echipei Dinamo (s-au impus 
în special Lupu și Bălăci, de 
la care au pornit multe acțiuni 
spectaculoase) dar finalizările 
au întîrziat fie din cauza divi
zionarei C. Explorări care s-a 
aglomerat bine în spațiul său 
defensiv, fie din cauza alb-

Brașov 2-0 (1-0)
fiind fructificată de BALINT, 
de la 10 metri. Același jucă
tor irosește în min. 65 o bună 

e 
Să-și 
Por- 

o inter
fața lui 
remarcă 
Majaru 

și Ba-

ocazie. Peste două minute 
rîndul lui Brașoveanu 
treacă In cont o ratare, 
tarul bucurestean are 
venție în extremis în 
Drăgan (min. 70). Se 
și Mezel la șutul lui 
(mîn. 72). Mai ratează __
lint (min. 78). într-o perioadă 
cînd localnicii deveniseră mai 
cutezători In ofensivă. Spre 
final Ghileanu trimite pe 
lingă poarta goală (min. 87), 
iar Kramer șutează în „trans
versală" (min. 88).

Arbitrul I. Coț (Ploiești) a 
condus foarte bine formațiile: 
I.C.I.M.! Mezel — Gyorffl, 
PANACHE. Lungu. Manciu — 
Moșoman, Moraru (min. 24 
Drăgan). GHILEANU — Ber- 
teanu. Chioreanu (min. 46 ADR. 
VASILE), Brașoveanu.

STEAUA: Stlngaclu — Ci
reașă. Bumbescu (min. 46 
Bărbulescu). IOV AN. Weissen- 
bacher — HAGI, Rotariu, Ma- 
1aru (min. 75 Bălan). BOLONI 
- KRAMER. BALINT.

SCOR A DIVIZIONAREI A
Moldovenesc 4-0 (1-0)

roșilor, 
jocului, 
apărare 
min. 7 și 21, Explorări a fost 
foarte aproape de deschiderea 
scorului prin Neacșu și. res
pectiv, Lazăr. ei trimițind a- 
fară. doar cu Moraru In față. 
Echipa mai experimentată va 
înscrie insă, in min. 24: Lupu 
— acțiune personală de toată 
frumusețea, pasă spre lateral 
lui DAMASCHIN I și 1—0.

La reluare, partida are ace
lași sens, Dinamo stăpinește cu 
si mai multă rapiditate jocul, 
realizează faze cursive de bun 
nivel si ratează mari situații în 
min. 54 sî 58, pentru ca în mîn. 
59 MATEUȚ, să majoreze, fi
resc, scorul la 2—0. După alte

Dar contrar cursului 
la două neatenții în 
ale bucureștenilor. în

Adrian VASILESCU

citeva momente ale lui Sabov 
și Andone, același MATEUȚ va 
înscrie două goluri spectacu
loase în min. 87 si 88, aducind 
scorul Ia 4—0. Partida este ju
cată. Hodină va rata golul de 
onoare, dar a ratat din penalty 
(min. 90).

Arbitrul Cr. Teodorescu (Bu
zău) a condus foarte bine ur
mătoarele formații:

DINAMO: Moraru — Jercâ- 
lău. MOVILA. Andone, Varga 
(min. 63 Sabou) — LUPU, MA
TEUT. Mihăescu (min. 46 Văî- 
dean), REDNIC — Damaschin 
I. BĂLĂCI.

EXPLORĂRI: Niță — Botez, 
BERDAR. STĂICUȚ. Cadîr — 
Rusu. SANDU. Neacșu (min. 63 
Vițelaru). Abrașu (min. 70 Ho- 
dină) — Lazăr. Dincă.

Stelion TRANDAFIRESCU
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Berceni, Balta Albă și Panteli- 
mon.

A fost vizitat complexul co
mercial agroindustrial „Panto- 
limon-Dclfinului".

- Cei doi conducători de partid 
au fost întimpinați pretutindeni 
cu caldă prietenie de locuitorii 
Capitalei, care au dat glas sa
tisfacției deosebite pentru vi
zita în țara noastră a secreta
rului general al C.C. ■ al 
P.C.U.S., încrederea că aceasta 
va marca un moment impor
tant în dezvoltarea pe mai de
parte a bunelor raporturi sta
tornicite între partidele, țările 
șț popoarele noastre.

cei doi conducători de partid, 
a fost adoptat un Comunicat 
comun româno-sovietic, care se 
dă publicităjii.

★

*

Convorbirile oîicialc dintre 
tovarășul Nicolao Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Romania, 
și tovarășul Mihail Gorbaciov, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, s-au în
cheiat, miercuri, 27 mai, la Pa
latul Consiliului de Stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Mihail Gorbaciov 
au relevat cu satisfacție carac
terul rodnic al schimburilor de 
păreri pe care le-au avut, în 
aceste zile, la București, într-o 
atmosteră de caldă prietenie, 
înțelegere si stimă reciprocă. A 
fost subliniată importanța deo
sebită a înțelegerilor convenite, 
cxprimîndti-se convingerea că, 
pe baza lor, se va realiza o 
conlucrare tot mai strînsă între 
Partidul Comunist Român ți 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, se va asigura dezvol
tarea și mai puternică a cola
borării și cooperării dintre 
România și U.R.S.S., în dome
niile politic, economic, tehnico- 
științific. cultural și în alte sec
toare de activitate, se va întări 
pe mai departe prietenia tra- 
dîțîonală dintre popoarele noas- 
tre. Totodată, a fost manifesta
tă încrederea că. în spiritul ce
lor discutate. România și Uni
unea Sovietică vor conlucra toi 
mai activ pe arena mondială, 
contribuind, prin eforturi co
mune, la afirmarea fermă a po
liticii de dezarmare și pace, la 
instaurarea în Europa și în în
treaga lume a unui climat de 
destindere, securitate, încredere 
și largă cooperare.

In legătură cu rezultatele vi
zitei, ale convorbirilor dintre

Miercuri după-amiază s-a în
cheiat vizita oficială de prie
tenie pe care a efectuat-o in 
țara noastră, Ia invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialisto România., 
tovarășul Mihail Scrgheevici 
Gorbaciov, secretar general al 
Comitetului Central.al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice.

Prin întreaga sa desfășurare, 
prin rezultatele rodnice ale con
vorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Mihail 
Gorbaciov, vizita înaltului oas
pete a reprezentat o nouă și 
importantă manifestare a 
prieteniei și colaborării româ- 
no-sovietice, cu vechi și bogate 
tradiții, dintre țările, partidele 
și popoarele noastre, un mo
ment de seamă in Întărirea și 
aprofundarea acestor raporturi, 
spre binele comun al cauzei so
cialismului și păcii în lume.

Ceremonia plecării distinsu
lui oaspete a avut loc pe aero
portul Otopeni, împodobit festiv.

Tovarășii Nicolao Ceaușescu 
și Mihail Gorbaciov, tovarășele 
Elena Ceaușescu și Raisa 
Gorbaciova au sosit 
la aeroport.

Un mare număr de

i Raisa 
împreună

________________oameni ai 
muncii din întreprinderi și in
stituții bucureștene au venit la 
aeroport să salute pe cei .doi 
conducători, intîmpinîndu-i la 
sosire cu vii și îndelungi a- 
plauze, cu puternice urale.

Ceremonia plecării a început 
prin prezentarea onorului de 
către o gardă militară. In con
tinuare. au fost intonate imnu
rile de stat ale Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste 
și Republicii Socialiste Româ
nia. In semn de salut s-au tras 
21 de salve de artilerie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Mihail Gorbaciov au trecut 
în revistă garda de onoare.

La scara avionului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Mihail 
Gorbaciov și-au luat un căldu
ros rămas bun, strîngîndu-si cu 
căldură mîinile, îmbrățișîndu-se 
cu prietenie. Cu aceeași cordia
litate și-au strins mîinile, s-au 
îmbrățișat tovarășele Elena 
Ceaușescu șl Raisa Gorbaciova.

La ora 14,55 aeronava oficială 
a decolat

§

l
i

i

C.M. Șl C.E. DE
(Urmare clin pag. 1)

HALTERE - JUNIORI

HELSINKI 27 (Agerpres). în 
cadrul turneului de ,1a Pori. 
(Finlanda). în preliminariile 
Campionatului European mas
culin de volei, echipa Româ
niei a întrecut cu scorul de

3—0 (15—2. 18—16, 15—13) se
lecționata țării-gazdă. califi- 
cîndu-se în turneul final. Din 
aceeași grupă preliminară s-a 
calificat și echipa Greciei.

De vineri, la București

CUPA CARPAȚI LA POLO PENTRU JUNIORI
Iubitorii sportului cu mingea 

pe apă au ocazia de a urmări, 
timp de trei zile, o interesan
tă competiție internațională. 
Este vorba despre tradiționalul 
turneu organizat de federația 
noastră de specialitate, între
cerea fiind rezervată echipe
lor naționale de juniori. Turneul 
este dotat cu Cupa Carpațl.

La această ediție și-au anun
țat participarea selecționatele 
Bulgariei, Cehoslovaciei, Polo
niei, Turciei și Ungariei, alături, 
desigur, de lotul de juniori al 
României. Din rîndul echipei 
noastre, antrenate de Gh. Zam- 
firescu și Ad. Ionescu, fac . 
parte. Intre alții. Găvruș, Ște- 

" ‘ Totolici, Abri,
împreună

o

ora 17 (după festivitatea de 
deschidere — ora 16,30) : Bul
garia — Turcia, Ungaria — 
Polonia, România — Cehoslo
vacia. Sîmbătă, de Ia ora 17 : 
Polonia — Turcia. Cehoslova
cia — Bulgaria, România — Un
garia. Duminică, de 
România — Turcia. 
Polonia, Ungaria — 
cia ; de la ora 16 : 
Turcia, Cehoslovacia 
nia. România — Bulgaria.

Partidele au loc In bazinul 
de la Ștrandul Tineretului din 
București.

LOCURI FRUNTAȘE LA RUSSE
Recent, la Russe (Bulgaria) s-a 

disputat un concurs internațional 
de atletism pentru juniori, la ca
re reprezentanții noștri au avut 
o promițătoare comportare In 
perspectiva Campionatelor Euro
pene din acest an. Astfel, pe 
primele locuri s-au clasat Ionica 
Domnițeanu (IM m — 12.1T, tot 
ea ocuptnd locul secund la IM 
mg — 14,31), Doina Homneaa 
(1500 m — 4:13,80), Lenuța Bîrzu 
(100 mg — 14,25) șl Gheorghe 
Gușet (greutate — 17,66 m, nou 
record național și disc — 49,42 m). 
Dorina Calenic (1500 m — 4:19,02) 
șl Mlrela Belii (lungime — 6,00 m) 
s-au clasat pe locul secund, iar 
Daniela Neaga (100 mg — 14.38) 
pe locul m.

ROLAND GARROS
la ora 9 : 
Bulgaria — 
Cehoslova- 
Ungaria — 

Polo-

în continuarea primului tur al 
turneului de la Roland Garros, la 
startul căruia s-a aliniat un nu
măr record de jucători, 
minarea lui Wilander, 
surpriză de proporții : 
nlănul Horacio de la 
întrecut in 4 seturi . _ _ 
McEnroe, 4—0, 6—2, 6—4, 6—2 I
Sud-americanul ocupă locui 49 ia 
clasamentul ATP.

după ell* 
o nouă 

argentl-
Pena l-a 
pe John

fănescu, Csaki, 
D. Balanov, care 
cu colegii lor — promit 
frumoasă comportare.

Programul turneului cuprin
de cinci reuniuni. Vineri, de 
la ora 9 : Cehoslovacia — 
Turcia, România — Polonia, 
Ungaria — Bulgaria : de la 

I - .

ECHIPA BRAZILIEI
g ÎNVINGĂTOARE LA GLASGOW

ă Noua echipă a Braziliei, care 
fi efectuează un turneu tn Europa 

victorie la Glasgow, in meciul 
amical cu Scoția : 2—9 (0—0).
Punctele au fost înscrise de Rai 
(min. 51) șl Valdo (min. 6b). tn 
jocurile anterioare, Brazilia a 
terminat la egalitate (1—1) me
ciul cu Anglia șl a pierdut (0—1) 
lntllnlrea cu Irlanda.

a obținut marți seara o prețioasăI
!
I

I

I
I
I

PRIMUL TUR AL CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI LA ȘAH
Astăzi are loc ședința tehni

că șl tragerea la sorți a culo
rilor In partidele Intîlnirii din
tre Politehnica București, cam
pioana țării, si puternica echi
pă islandeză Taflfelag Reyk-

javik, în cadrul primului tur 
al Cupei Campionilor Europeni 
la șah. Meciul se va disputa y 
in două runde, vineri si s 
bătă, in sala de sport a Insti
tutului Politehnic.

AȘADAR, SE POATE I

CINE VA CiȘTIGA „GHEATA 
DE AUR" î

Cihărcan cu 125 kg. La total, 
Traian Cihărcan s-a situat pe 
locul secund, cu 225 kg ; cu 
același rezultat Aurel Sîrbu in- 
trînd în posesia medaliei 
bronz.

în întrecerile pentru 
mondial, cucerit la total 
Qiu Yuanfu (R.P. Chineză), cu 
240 kg, Aurel Sirbu a cîștigat 
medalia de argint la „aruncat". 
Iar Traian Cihărean s-a clasat 
pe locul 3 la „smuls".

La categoria 56 kg (la care 
țara noastră nu a avut repre-

de

titlul 
de

zentant) titlul suprem a re
venit sportivului chinez Liu 
Shubih, cu

Miercuri 
român A. 
60 kg) a 
deosebit, 
de aur Și titlurile de campion 
al lumii și al Europei, cu 305 
kg, Ia totalul celor două sti
luri, urmat de Min Junkee (Co
reea de Sud) 277,5 kg și Emil 
Merkebov (Bulgaria). 275 kg.

Dovedind o pregătire fizică și 
tehnică excelentă. A. Czanka. a 
cîștigat medaliile de aur la 
stilul smuls cu 135 kg și la sti
lul aruncat cu 170 kg. •'

265 kg. 
seara, 

Czanka 
obținut 

cucerind

sportivul 
(categoria 

un succes 
medaliile

I

Lupta pentru primul loc In 
clasamentul golgeterllor din cam
pionatele țărilor europene devine 
din ce in ce mal pasionantă. A- 
cum situația se prezintă astfel 7 
1. Brian McClair (Celtic) — 33 
goluri. Toni Bolster (F.C. Aus
tria), Ally McColst (Glasgow 
Rangers), Clive Alien (Totten
ham) șl Nașko Sirakov (Vltoșa 
Sofia) toți cu cite S3 goluri, Pe
ter Alexandrov (Slavia Sofia) 31, 
Hugo Sanchez (Real Madrid) șt 
Ian Rush (Liverpool) cu cite 30. 
Intruclt echipele britanice și-au 
încheiat activitatea competlționa- 
13, jucătorii insulari rămin eu 
golurile înscrise. In aceste con
diții e greu de crezut că aus
triacul Polster (5 etape de cam
pionat) nu va marca punctele ne
cesare pentru a cuceri rivnitul 
trofeu 1 In competiție mai. rămtn 
insă șl Sirakov (deși este sus
pendat o etapă și va juca doar 
tn ultima), compatriotul său Ale
xandrov (care mat are două par
tide) și mai ales mexicanul Hugo 
Sanchez, care va mai evolua in 
4 jocuri.
„CAMPIONUL" CARTONAȘELOR 

ROȘII

Nu este vorba de vreun jucă
tor, ci de un antrenor ! Feno
men destul de rar tntilnit tn 
fotbal, unde antrenorul trebuie 
să fie, el in primul rînd, un e- 
xemplu de sportivitate. Mal grav: 
cel tn cauză nu este altul decît 
fostul • internațional austriac 
Guști Starek, antrenorul echipei 
Admira Wacker, care pînă acum 
a primit 4 cartonașe roșii pentru

, i p»upa drama de pe „Heysel", fotbalul englez a făcut (și face) • 
i! / )eforturi considerabile spre a șterge impresia proastă, cău- ' 
11 tind să-și tempereze așa-zlșii suporteri, fanatici in iubirea ,
11 lor pentru o echipă sau alta. Numai că, in pofida măsurilor luate i 
i! de federație de ligă, de cluburi etc. (camere de televiziune pen- ] 
' i tru depistarea huliganilor, intrări pe bază de cărți de acces mag- , 
'1 netice, sporirea numărului de polițiști etc., etc.), incidentele și i 

i încăierările au continuat ici și colo, drept pentru care, va rea- ' 
i mințim, U.E.F.A. a prelungit interdicția dictată (după .Heysel") , 
1 împotriva formațiilor engleze, care nu vor avea acces In cupele , 
[ europene intercluburi nici in sezonul 1987/88, Vorbă veche, paza ■ 
i bună trece primejdia rea... ,
1 Iată insă că, recent, pe un stadion dm insulă s-a petrecut un , 
! fapt pe care ziarul .The Sun" nu s-a sfiit să-l numească „intim- , 
i plarea cea mai frumoasă (n.n. pe o arenă engleză) din 19SS pină , 
1 azi", la 29 mal 1985 jucîndu-se, la Bruxelles, finala C.C.E. Juven- , 
! tus — Liverpool. Sperind si se salveze de la retrogradare, Man- i 
1 Chester City a susținut, tn ultima etapă, un meci decisiv la Lon- | 
1 dra, contra lui West Ham United. N-a avut o prestație rea, dar , 
i d pierdut ptnă ta urmă, cu 0—2, avînd să figureze, din toamnă, < 

pe lista echipelor din liga a doua. Firește că, după partidă, cei ;
' peste S 000 de suporteri din Manchester, sosifi la Londra să-și , 
! încurajeze favorițil, n-au avut motive să se bucure. Ei au rămas i 

insă tn tribună și, preț de un sfert de ceas, au făcut o emoțio- ] 
nanti manifestație de simpatie jucătorilor și antrenorilor lui M.C„ , 

' fluturlnd steagurile clubului șl scandînd .M Ci-ty M Ci-tș I Fi 
! naiul poveștii e încă șl mai frumos: „fansii" lui West Ham au | 

traversat terenul de joc către gradenele ocupate de cei din Man- , 
! Chester și, alcătuind un adevărat „zid" viu, l-au aplaudat «tge- i 

nerozitate pe oaspeți, Imbărbătîndu-i șl, printr-o pancartă scrisa 
ad-hoc, anunțlnd că-l așteaptă cu plăcere s4 revină, cit mal repede, ( 
^„Așadar, ^se poate I", a titrat ziarul citat, subliniind că aseme- • 
nea atitudini ar trebui să prolifereze pe stadioanele din Anglța. ,

[ fair playul fiind cel mai puternic argument pe drumul „iertării , 
atît de dorite. iOvidiu IOANIȚOA!A

injurii la adresa arbitrilor șl a 
jucătorilor adverși I De fapt, el 
a privit (tn urma primirii aces
tor cartonașe) cel puțin 8 me
ciuri din tribună, neavînd acces 
pe banca antrenorilor. Mai mult. 
Federația din Austria l-a amen
dat pentru același motiv cu o 
mare sumă de bani !

DE PRETUTINDENI

Internaționalul vest-german 
Klaus Allofs (actualmente la F.C. 
Koln) va juca în noul sezon în 
echipa franceză Marseille. • In 
anii 1985 șl 1986, F.I.F.A. a avut o 
activitate prodigioasă, organlzînd

UN CONCURS CARE POATE INTRA
A

IN CIRCUITUL MARILOR ÎNTRECERI

nu mal puțin de 130 de cursuri 
medicale, tehnice, administrative 
și pentru arbitri ! • Turneul 
final al celei de a 16-a ediții a 
Cupei Națiunilor Africii (in fapt 
un campionat al acestui conti
nent) va avea loc între 13 șl 27 
martie 1988, tn Maroc (Casablan
ca șl Rabat), Iar aceeași fază a 
celei de a doua ediții a C.M. 
pentru juniori H se va organiza 
între 12 și 25 iulie in Canada 
(Toronto, St. John, Montreal). La 
această ultimă comnetițle vor 
participa 16 echipe împărțite in 
patru grupe. Vor fi prezente 3 
echipe din Europa, desemnate 
după turneul final al C.E. din 
Franța. • In preliminariile olim
pice, la Trondheim : Norvegia — 
Bulgaria o—o.

Rubrică realizată de 
Ion OCHSENFELD

Se spunea la Bușteni, in 
zilele Concursului Internațio
nal de orientare sportivă, că 
județul Prahova a devenit în 
ultimii ani o „mare putere" in 
această disciplină. Exemple 
erau numeroase. Cert este In
să că, prin organizarea acestei 
prime ediții, factorii pare au 
dat conținut și formă compe
tiției — Comisia de turism-al- 
pinism, Oficiul județean de tu
rism și asociațiile sportive 
Voința Sinaia, Caraimanul Buș
teni și Bucegi Sinaia — au 
reușit să-și onoreze cartea de 
vizită, impunîndu-se chiar și 
în fața unor oaspeți de peste 
hotare. Sue Harvey, fostă se
cretară a Federației Interna
ționale (I.O.F.) și actuală mem-

bră în Consiliu, s-a arătat im
presionată în primul rînd de 
numărul mare de participanți 
(peste 1200), pentru că, explica 
ea. „pentru o întrecere de mai 
mică anvergură, cu 1—2 etape 
și 2—300 de competitori, orga
nizarea durează cam jumătate 
de an“. „Noi — observa dr. 
Nicolae Stroescu, președintele 
Comisiei județene de turism-al- 
pinism — am Început munca 
pe teren pentru hărțile aces
tui concurs acum doi ani, pen
tru cel de anul viitor sîntem 
la jumătatea drumului, 
pentru 1989 activitatea a demarat".

Sigur că hărțile își au 
portanța lor. Aici, ele au
tipărite tn condiții grafice exce-

iar
Si

im- . 
fost

lente. însă, o competiție de o a- 
semenea amploare implică mul
te alte „amănunte". în cazul nos
tru, peste 1 200 de embleme cu 
numere de concurs, tot atîtea 
fișe pentru marcarea treceri
lor prin posturile de control, 
instalarea în aceste locuri a 
unor compostoare valide (s-au 
folosit, pentru prima dată în 
țară, cadre metalice în T, eu 
cîte două astfel de aparate), 
trasarea unor culoare speciale 
pentru starturi și sosiri, o 
„armată" de arbitri de trasa
re, încheiere, plecare, sosire, 
control și cronometrare.

Avînd 
mare de 
tudinea 
precizate

In vedere numărul 
concurenți și multi- 
datelor ce trebuiau 
și prezentate (vîrstă.

nume și prenume, club, țară, 
nr. de start și timpii realizați 
in primele două etape, cumu
lările de timpi pentru etapa 
ultimă, Întocmirea clasamente
lor). cîntărind exact necesită
țile, organizatorii au apelat la 
instituția cea mai avizată — 
Centrul Teritorial de Calcul 
Electronic Ploiești — care 
achitat bine de 
credințată.

Acestea ar fi 
motivele pentru 
ca și secretarul 
orășenesc de partid 
Mielu Codescu, sîntem convin
și că „această competiție 
deveni tradițională"

La închiderea ediției

F. C. PORTO

misiunea
s-a 
în-

din 
noi.

o parte 
care și

Comitetului 
Bușteni,

va

loan NOVAC

A CÎȘTIGAT c. c. e.
Aseară, la Viena, s-a desfă

șurat finala celei de a 32-a 
ediții a Cupei Campionilor 
Europeni. S-au Intîlnit forma
țiile Bayern Munchen și F.C. 
Porto. Partida s-a încheiat cu 
victoria echipei F. C. Porto 
2—1, (0—1), care a Intrat 
in posesia trofeului. Au în
scris : Koegl (min. 25), Mad- 
jer, (min. 79). Juary (min. 81), 
Amănunte în ziarul de mîine
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