
TOVARĂȘUL
Proletari din toate tMle, mlți-vl I

NICOLAE CEAUȘESCU
A REVENIT ÎN CAPITALĂ
de la Consfătuirea Comitetului PoliticJ

portul
Consultativ al statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a înapoiat, vineri seara, în 
Capitală, venind de la Berlin, 
unde, in fruntea delegației ță
rii noastre, a luat parte la Con
sfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, conducătorul partidului și 
statului nostru a fost salutat de 
tovarășa Elena Ceaușescu, de 
membri si membri supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai Co
mitetului Central al partidului, 
de membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, de reprezentant! ai 
unor instituții centrale, organi
zații de masă si obștești.

Au fost de față Însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Democrate Germane la 
București, membri ai ambasa
dei.

Pionieri români si germani au 
oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

★
La plecarea din Berlin, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a fost salutat, cu deosebită 
căldură, de tovarășul Erich 
Honecker, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Socialist Unit din Germa
nia. președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate 
Germane. Cei doi conducători 
de partid si de stat si-au strîns 
miinile cu prietenie, s-au îm
brățișat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost salutat, de asemenea, de 
ceilalți membri ai conducerii de 
partid și de stat a R. D. Ger
mane.

Erau prezenți Gheorghe 
Caranfil, ambasadorul țării 
noastre Ia Berlin, si membri ai
ambasadei. g

* f
Conducătorii delegațiilor la 

Consfătuirea Comitetului Politic g 
Consultativ al statelor pârtiei- 
pante la Tratatul de la Varșovia 
s-au intilnit vineri la Berlin. La 
intilnire au luat parte tovarășii ș 
Todor Jivkov, secretar general g: 
ai C.C. al Partidului Comunist -ă 
Bulgar, președintele Consiliului șj 
de Stat al Republicii Populare g 
Bulgaria, Gustav Husak, secre- sj 
tar general al C.C. al Partidu- 
Iui Comunist din Cehoslovacia, 0 
președintele Republicii Socia- 
liste Cehoslovace. Erich Honec- gi 
ker, secretar general al C.C. al g 
Partidului Socialist Unit din g 
Germania, președintele Consi- g 
liului de Stat al Republicii De- g: 
mocrate Germane, Wojciech g 
Jaruzelski, prim-secretar s " 
C.C. al Partidului Muncitoresc § - 
Unit Polonez, j.—--j, 
Consiliului de Stat ai Repu- Ș 
bllcii Populare Polone, Nicolae g 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, g____ _____________
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SUCCES TRICOLORILOR ÎN CEA DE-A X-a EDITiE
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I Simbătă 30 mai 1987 I

A CAMPIONATULUI MONDIAL UNIVERSITAR DE HANDBAL.'
• Mîine, la Timișoara, Cluj Napoca, lași și Galați încep jocurile grupelor preliminare
A mai rămas o zi pînă la 

semnalul de începere a ediției 
a X-a, jubiliară, a Campiona
tului Mondial Universitar de 
handbal. Organizată pentru a 
doua oară în România, întrece
rea tinerilor handbaliști reu
nește la start sportivi din patru 
continente. Interesul major pen
tru handbal în cadrul organi-. 
zațiilor sportive studențești din 
lume este, deci, în continuă 
creștere. Cu atît mai onorantă 
se dovedește acordarea orga
nizării acestei reuniuni sporti
ve universitare României, țară 
prezentă la opt dintre edițiile 
anterioare, de fiecare dată pe 
podiumul de premiere, meda
liată cu aur la ultimele cinci 
ediții : 1972 — Suedia, 1975 —

PROGRAMUL MECIURILOR
TIMIȘOARA, grupa A

Nigeria - Elveția ; România
CLUJ-NAPOCA, grupa

Polonia - Maroc ; Iugoslavia
IAȘI, grupa C

S.U.A. - Israel ; U.R.S.S. - Japonia
GALAȚI, grupa D

Coreea de Sud - Ungaria ; R.F. Germa
nia — Austria

- Bulgaria
B
- Turcia

al România, 1977 — Polonia, 1981
...______<sc — Franța și 1985 — K.F. Ger-
președintele § mania. Este, așadar, o frumoa- 
t al Renu-S să recunoaștere din partea Fe-

președintele Republicii Socia
liste România, Janos Kadar, 
secretar genera! al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, 
M. S. Gorbaciov, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

★
Vineri, 29 mai, la Berlin s-a 

încheiat Consfătuirea Comitetu
lui Politic Consultativ al sta-

derației Internaționale a Spor
tului Universitar a valorii 
handbalului din țara noastră 
și, totodată, o confirmare a ca
pacității organizatorice și teh
nice a U.A.S.C.R., a mișcării 
sportive din România, probată

și cu ocazia Universiadei ’81.
întrecerile vor avea loc în 

centre universitare dintre cele 
mai puternice : Timișoara, care 
organizează grupa A și seria I 
a semifinalelor, Cluj-Napoca — 
grupa B, Iași — grupa C și se
ria a II-a semifinalelor și Ga
lați — grupa D. Jocurile din 
cadrul grupelor preliminare Se 
vor desfășura în zilele de 31 
mai, 1 șl 2 iunie ; miercuri, 3 
iunie este zi de pauză ; joi și 
vineri (4-^5 iunie) se dispută

semifinalele, sîmbătă, 6 iunie, 
este zi de pauză, iar duminică, 
7 iunie, vor avea loc finalele. 
Palatul Sporturilor și Culturii 
din Capitală va găzdui finalele 
pentru locurile 1—2 și 3—4 ; în 
Sala „Victoria" din Ploiești se 
vor întrece echipele pentru de
semnarea ocupantelor locurilor 
5—6 și 7—8, în sala „Dacia" din

Mihail VESA

(Continuare in pag. a 4-a)

(Continuare In pag. a 4-a)

La debutul ,,Cupei Carpați“ la polo

VICTORII LA SCOR ALE ECHIPEI NOASTRE
Ieri, la bazinul de la Ștrandul 

Tineretului din Capitală, a în- 
cepuit o no,uă ediție a Cupei Car- 
pați, tradițională competiție in
ternațională de polo pen'tru selec
ționate de juniori. Ca actuala e- 
diție fau parte echipe reprezenta
tive din șase țări, în prima zi 
fiecare dintre acestea disputînd 
cite două jocuri. In reuniunea de 
dimineață „naționala" României 
a debutat cu o victorie la o di
ferență previzibilă în fața mai 
puțin experimentatei formații a 
Poloniei : 10—3 (3—0, 2—1, 3—0,
2—2). Punctînd fără replică în 
reprizele impare, dar... încetinind 
„pasul" în celelalte (in ultima, 
spre sfîrșit, cînd tabela de mar
caj indica 10—1, chiar prea mult), 
'tinerii noștri pololștâ au făcut un 
fel de verificare a eficacității 
fiecăruia dintre ei. Au înscris, de

altfel, nouă din col ÎS jucători 
trecuțl regulamentar pe foaie : 
Găvruș 2, V. Popescu, Zamfir, 
Abril, Totolicl, " ‘ ~ .
Pîrvulescu șl B. Ștefânescu, însă 
„testul" nu a fost întru totul con
vingător, deoarece în unele si
tuații s-a ratat nep-ermis de ușor, 
comițîndu-se și destule greșeli 
tehnice. Pentru echipa Poloniei 
au marcat Rosian, Pic șl Polit. 
Au arbitrat L. Sotlrov (Bulgaria: 
șl R. Biro (Ungaria).
După-amiază, juniorii români 

au cîștlgat din nou, la un scor și 
mai confortabil: 18—4 (2—1, 5—2, 
7-1, 4-0) cu echipa Cehoslovaciei. 
După un început ezitant și inex
plicabil de crispat, prelungit mai 
mult de o repriză, poloiștii noș-

George ROTARU

Gimnastica noastră feminină deține o poziție fruntașă

EXCELENTELE REZULTATE

- ' 'Țy'Huber, Galenco,

(Continuare in vag a 4-a)

DE LA CAMPIONATELE EUROPENE
TREBUIE PE DEPLIN CONFIRMATE

LA „MONDIALELE" DIN TOAMNA
Skien — 1975, Goteborg — 

1983, Moscova — 1987 — , iată treț 
momente de referință pentru 
gimnastica noastră feminină. In 
1975, la Campionatele Europene 
din Norvegia, Nadia Comăneci 
își făcea un debut strălucit în 
marea arenă mondială, cîști- 
gînd 4 medalii de aur și una 
de argint la prima sa partici
pare într-o întrecere de aseme
nea anvergură. Peste 8 ani, la 
Goteborg, delegația României 
înregistra un bilanț record (9 
medalii — 3 de aur, 3 de ar
gint, 3 de bronz) la Campiona
tele Europene desfășurate aici; 
iar zilele trecute, la cea de-a 
XVI-a ediție a competiției, din

Astăzi și mîine, in Divizia A de fotbal

0 ETAPĂ CU MULTE PARTIDE IMPORTANTE
@ La Bacău, Steaua vrea să-și păstreze invincibilitatea © Pe stadionul din 

Șos. Ștefan cel Mare, Cămătaru încearcă un nou sprint spre primul său titlu de gol- 
geter © Brașovenii primesc replica unei echipe ambițioase (Flacăra), care mai spe
ră... @ La Slatina, un meci nu numai de orgoliu, ci și pentru... cupele europene © 
Deși are o situație grea, Gloria Buzău așteaptă Oțelul cu gîndul la victorie © La 
Cluj-Napoca: va rezista Liliac ofensivei susținute a „șepcilor roșii"? © In Giulești, 
încă un mare hop pentru Rapid, în fața echipei lui Paul Cazan © Jiul, misiune di
ficilă în fața-- ascensiunii craiovenilor © La Rm. Vilcea, chimiștii primesc replica 
unei formații (Victoria) care vrea să con firme în continuare.

PROGRAMUL INTILNIRILOR rtWWWWWi*'CLASAMENTUL „LA ZI"
1. STEAUA 27 22 5 0 69-12 49
2. Dinamo 28 16 1 4 63-26 40
3. Victoria 28 14 6 8 36-29 34
4. F.C. Argeș 28 11 8 9 24-20 30
5. Petrolul 28 8 13 7 21-19 29
6. F.C. Olt 28 12 5 11 25-33 29
7. Univ. - Cv. 27 9 10 8 29-23 28
8. Sp. Stud. 28 11 5 12 38-32 27
9. S.C. Bacău 28 11 5 12 34-41 27

10. F.C.M. BV. 28 12 3 13 25-34 27
11. „U“ CJ.-Nap, 28 11 4 13 44-31 26
12. Oțelul 28 9 8 11 26-27 26
13. Corvinul 28 10 5 13 48-44 25
14. Rapid 28 9 5 14 31-47 23
15. Ji îl 28 8 6 14 29-36 22
16. Flacăra 28 9 3 16 27-50 21
17. Gloria 28 9 3 16 24-57 21
18. Chimia 28 7 4 17 29-61 18

Bacău : 
București : 

(Stadionul
Brașov : 
Slatina :
Buzău : 
Cluj-Napoca 
București :

SPORT CLUB 
DINAMO

Dinamo —
F.C.M.
F.C, OLT 
GLORIA 
„U- 
RAPID

(Stadionul Giulești) 
JIUL
CHIMIA

- STEAUA
- CORVINUL 

se dispută astăzi)
- FLACĂRA
- F.C. ARGEȘ
- OTELUL
- PETROLUL
- SPORTUL STUD.

- UNIV. CRAIOVA
- VICTORIA

Petroșani : 
Rm. Vilcea :

Toate partidele vor începe la ora 18.

nou un bilanț strălucit : 8 me
dalii (4 de aur, 3 de argint și 
una dc bronz) prin cele trei 
gimnaste române prezente in 
concurs. Daniela Silivaș fiind 
performera nr. 1 a întrecerii 
cil 4 medalii de aur și una de 
argint. Toate aceste dale re
flectă forța competitivă a școlii 
românești de gimnastică, capa
citatea sa dc a lansa periodic 
în marea arenă valori autenti
ce, talente de excepție, sporti
ve capabile să abordeze cu 
succes- cele mai mari și mai 
dificile competiții din calenda
rul Federației’ Internaționale. 
Acesta este, socotim noi, te
meiul pen'ru care mulți dintre 
specialiștii care au urmărit 
concursul de la Olimpiiski au 
apreciat că triumful Danielei 
Silivaș și, în general, al gini- 
natisticii feminine românești la 
cea de-a XVI-a ediție a „eu
ropenelor" este un rezultat ab
solut firesc, anticipat de fru-

Exercit ul la sol prezentat de 
Camelia Voinea s-a bucurat de 

unanimă apreciere

moașele afirmări ale sportive
lor române în competițiile in
ternaționale, de buna organi
zare și desfășurare a procesului 
de antrenament din cluburile 
fruntașe ale țării.

Constantin MACOVE1

(Continuare în pag 2-3)

ritirc sururiiâ in itnola Daciaflci la oină

iNVINGĂTOAREA
ELIMINATĂ IN

MANGALIA, 29 (prin telefon). 
Dintre sutele de participante 
la fazele anterioare, echipele 
C.P. București, Dinamo Bucu
rești, ASA Constanța, Energia 
Rîmnicelu țjud. Buzău), Viața 
Nouă Olteni (jud. Teleorman), 
Metalurgistul Sadu (jud. Gorj), 
Vulturii Dej, Laminorul Roman, 
Avîntul Frasin (jud. Suceava),

Electro Botoșani și Recolta 
Apoldu de Sus (jud. Sibiu) au 
reușit să se califice în finala 
pe țară a competiției naționale 
Daciada, care a început, vineri 
dimineața, pe Stadionul „23 
August" din localitate.

Conform regulamentului, fi
nalistele au fost împărțite în 
două serii preliminare. Sorții 
au decis ca din prima grupă să

EDIȚIEI TRECUTE
PRELIMINARII

facă parte majoritatea favorite
lor. Reuniunea inaugurală a 
programat și meciul-derby, din
tre multiplele campioane ale 
țării Combinatul Poligrafic 
București — deținătoarea tro
feului — și Dinamo București. 
Așa cum se anticipa, oiniștii 
bucureșteni, buni cunoscători ai 
jocului,' au furnizat o partidă 
a'ractivă, presărată cu reali
zări tehnice deosebite. Dinamo- 
viștii au cîștigat... terenul și 
au început la „bătaia . mingii". 
Elevii antrenorului Gh. Vise 
au realizat 11 p supli
mentare prin M. Andrușcă 
(2), FI. Dincă (2), C. Oancea

Traian IQANIȚESCU

(Continuare in pag 2-3)



RADIOAMATORII ROMANI PE PODIUM
IN ,,€IIPA DUNARII“
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MARE INTERES LA FINALELE DE BASCHET
te Capitală «I U Medgidia 

s-au desfășurat ieri primele 
două etape ale turneelor finale 
ale DACIADEI la baschet «c- 
nlori și senioare,

MASCULIN
MEDGIDIA, 29 (prin telefon), 

tn Sala Sporturilor din locali
tate formațiile masculine susțin 
întrecerile intr-o atmosferă plă
cută, in fața a numeroși ama
tori de baschet.

FARUL CONSTANȚA — CSU 
BALANȚA SIBIU 69—67 (40—31). 
Meciul de debut al competiției 
a avut o desfășurare palpitan
tă, in care echipa ciștigătoare 
a fost stabilită în ultimele se
cunde ale partidei. Ambele for
mații au beneficiat de aportul 
unor baschetbaliști bine cotați, 
dintre care s-au desprins B&i- 
ceanu, Mănăilă, și Moldoveana 
— de la învingători, respectiv 
Bretz, Bleahu și Herbert. 
Au marcat : Marin 2, Mănăilă
8, Băiceanu 34, Moldoveanu 23,
Ilucă 2 (F) ; Palhegy 6, Her
bert 12, Bleahu 12, G. Dăian 
5, Bretz 24, Geleriu 7, Apostu 
1 (CSU). Au condus bine D. O- 
prea (Timișoara) șl N. Ionescu 
(București).

ACADEMIA MILITARĂ ME
CANICA FINA BUCUREȘTI — 
RAMIRA BAIA MARE 64—54 
(31—23). Bucureștenil, cu un lot 
numeros și experimentat, au ob
ținut o victorie scontată. învin
gătorii au dominat Junta sub 
panouri. Au înscris : A. Mi- 
bal 4, Frumosu 2, Zdrenghe 
4, Scarlat 9, Șarlă 8, Birsan 11, 
Marinescu 6, Mitei 14, Neagu 4, 
Vilcinsclii 2 pentru Învingători, 
respectiv Florea 2, Radu 6, Co- 
ciș 3, Popescu 14, Clocian 20, 
Mate 6, D. Dumitru 3. Au ar
bitrat D. Oprea și I. Breza 
(București).

STEAUA — CSU TAGC IND. 
BRAȘOV 84—68 (42—25), Cam
pionii au venit la finale fără 
jucătorii dl,n lotul național. Cu 
toate acestea, evoluția lor a 
fost pe măsura renumelul echi
pei cu cele mal frumoase per
formanțe din baschetul nostru. 
Cel mai buni de la cîștigători 
au fost Mircea Cristescu și 
Viorel loan, care âu înscris și 
cele mal multe puncte. Marca
tori : V. loan 15, CI. Munteanu
9, Cristescu 18, Căpușan 13, 
Chirie 8, Panaltescu 12, Toma 5, 
D. Ionescu 4 pentru Steaua, 
respectiv Hegyesl 20, Zoppelt 7, 
Kriszbai 12, Tace 23, Smeu 4 
și G. Calancea 2. Au condus 
N. Ionescu și M. Ctmpeanu 
(Constanța).

FARUL CONSTANȚA —
C.S.U. BRAȘOV 69—58 (30—31); 
C.S.U. BALANȚA SIBIU —
RAMIRA-------  --------- “ '■
(33—30) ; 
FINA —
4«).

BAIA MARE 70—65
ACAD. MIL. MEC.
STEAUA 82-87 (41—

Nicoleta ALDEA

GIMNASTICA NOASTRA FEMININA
(Urmare din pag. 1)

într-adevăr, s-a evidențiat cu 
acest prilej importanța pe care 
o are pregătirea efectivă asi
gurată gimnastelor noastre 
fruntașe la cluburi sau la lotul 
reprezentativ. învățînd din ex
periența anilor precedenți, an
trenorii lotului național și o- 
limpic, sub îndrumarea federa
ției de specialitate, au elaborat 
un minuțios și riguros plan de 
punere în formă maximă a ce
lor 5 candidate .vizate pentru 
Campionatele Europene din a- 
cest an. Perioada de lucru cu 
exercițiile integrale a fost con
siderabil devansată, a fost ela
borat, de asemenea, un judicios 
program de activități competi- 
ționale, astfel încît, mai întîi 
la Campionatele internaționale 
ale României de la Ploiești și 
apoi la Moscova, la „europene", 
gimnastele noastre fruntașe să 
se afle în cea mai bună formă 
sportivă. Un alt aspect care ni 
se pare a fi de însemnătate 
deosebită ește acela că în ca
drul preparativelor nu s-a pus 
accentul pe o singură compo
nentă a echipei, ci s-a insistat 
ca toate concurentele care vor 
face deplasarea la această pri
mă mare întrecere a sezonului 
competițional să fie foarte bine 
pregătite, gata în orice moment 
să intre în concurs. Pe bună 
dreptate, toate comentariile de 
presă și aprecierii^ pertinente 
ale specialiștilor au evidențiat 
că România a fost singura țară 
cu toate cele trei gimnaste me
daliate, cu toate cele trei gim
naste în prim-planul întrecerii. 
Un calcul simplu arată că în 
cazul în care Camelia Voinea 
n-ar fi ratat bîrna ea s-ar fi 
situat pe locul 3 la individual 
compus ! Și așa însă, locul în
tîi al Danielei Silivaș, 5 al 
Eugeniei Golea (la 25 de miimi 
de medalia de bronz) și 8 al 
Cameliei Voinea la individual 
compus sînt poziții care ono
rează gimnastica feminină ro
mânească.

Fără îndoială, lidera echipei,

nu 
a reveni 
au deți- 
timpulul.

15, Po- 
Bldulanu 
Silvei i.

FEMININ
RAPID BUCUREȘTI - POLI

TEHNICA C.S.Ș. TIMIȘOARA 
71—69 (26—31). Publicul orezeni 
în sala Olimpia a avut satisfac
ția de a urmări o partidă deo
sebit de echilibrată șl Intere
santă, al cărei rezultat a stat 
pe muchie de cuțit plnă in ul
tima secundă, victoria a revenit 
feroviarelor, care și-au fructi
ficat plusul de maturitate spor
tivă în momentele decisive ale 
finalului partidei, în vreme ce 
mai tinerele lor adversare “ 
au mai avut tăria de 
la conducere, pe care 
nut-o majoritatea 
Au marcat : Cirstolu 
pa 12, Pinter 12, 
10. Pîrvan 5. Trlcă 2, 
Cristescu 4, Alixandru 6 (R) ; 
Bede 21, Grădinaru 18, Neagoe 
15, Rusu 0, R. Chepețan 5, 
Czegledi 2, Jltaru 2, (P). Arbi
trii 1. Varga și V. Cojocaru au 
asigurat cursivitatea șl buna 
desfășurare a partidei.

CHIMISTUL C.S.Ș. RM. VlL- 
CEA — UNIVERSITATEA C.S.Ș. 
VIITORUL CLUJ-NAPOCA 89— 
63 (47—26). Cu formația com
pletă, bine pregătită și ambi
țioasă, echipa vtlceană a domi
nat categoric și permanent. 

Este drept că de la „U“ au lip
sit majoritatea jucătoarelor de 
bază (unele fiind componente 
ale lotului național, altele ac-

MARE SURPRIZĂ ÎN
(Urmare din pag. 1)

(2), I. Fundățeanu (2), Tr. 
Perșinaru (2) și T.. Sîrbu (1), 
care au făcut ca minuscula 
minge să poposească peste li
nia de fund sau în zona de 
trei sferturi. în schimb, „ti
pografii" au dat o replică a- 
nemică la „prinderea" mingii 
(preluări greșite, pase fără a- 
dresă etc.) și, astfel, prima 
repriză s-a încheiat cu scorul 
de 11—2 în favoarea formației 
Dinamo. Trecînd la „bătaia" 
mingii, oiniștii de la C.P.B., 
evident marcați de diferența 
scorului, au dat, în continua
re, un randament scăzut, ob- 
ținînd doar 7 puncte supli
mentare. Scor final: 17—9
pentru dinamoviști, care au 
luat o serioasă opțiune pen
tru turneul final.

Alte rezultate din prima zi: 
Electro Botoșani — Recolta 
Apoldu de Sus 4—12, ASA 
Constanța — Avîntul Frasin 
28—18, Recolta — ASA 9—18, 
Avîntul — Energia Rîmniceln 
12—14, Melalurglslul Sadu — 
Vulturii Dej 10—2 șî Lami-

Daniela Silivaș, a fost din toate 
punctele de vedere la mare 
înălțime, ea impresionînd prin 
pregătirea sa superioară în toa
te cele patru probe, prin si
guranța și înalta măiestrie cu 
care a prezentat — la bîrnă, 
sol sau paralele — combinații 
șl elemente dintre cele mai 
grele, unele chiar unice. Cal
mul său imperturbabil, stăpîni- 
rea de sine, perfectul echilibru 
au fost calități care au decis 
finalmente soarta disputelor 
atit la individual compus, cît și 
în finalele pe aparate.

O altă concluzie care s-a im
pus a fost aceea că, la ediția 
din acest an a „europenelor", 
Daniela Silivaș a deținut o ase
menea formă fncît n-ar fi pu
tut fi învinsă de nici o altă 
concurentă, iar punctajul re
cord înregistrat de noua cam
pioană absolută a Europei 
(39,775) este și el o mărturie 
concludentă în această privin
ță. Colectivul de tehnicieni care 
iucrează cu lotul reprezentativ 
feminin la Deva (Adrian Go- 
rcac, antrenor coordonator, Ma
ria Cosma, Octavian Bclu, A- 
drian Stan), beneficiind de cele 
mai bune condiții de pregătire, 
merită desigur toate felicitările 
pentru rezultatele excelente pe 
care gimnastele noastre le-au 
obținut la ultima ediție a Cam
pionatelor Europene.

Nu puțini au fost aceia care, 
în discuțiile din cadrul con
ferințelor de presă sau în co
mentarii publicate în ziare de 
specialitate, au abordat evolu
țiile și medaliile cucerite la 
„europene" prin prisma viitoa
relor Campionate Mondiale, 
din toamnă. Intr-adevăr, se a- 
preciază că lupta pentru locul 
întîi se va da între echipele 
reprezentative ale României și 
Uniunii Sovietice, ca principale 
favorite, iar în disputa pentru 
individual compus Daniela Si
livaș este socotită, pe bună 
dreptate, una din principalele 
candidate la locul întîi.

Nu ne îndoim că aceste pre
mise favorabile vor fi pe de
plin valorificata. 

cidentate), dar chiar șl In a» 
ceste condiții baschetbalistele 
care au evoluat puteau face 
mai mult, așa cum au dovedit 
o scurtă perioadă din repriza 
secundă. Au înscris: Alioman 22, 
Nițulescu 17, Iretre 19, Barbu 12, 
Manea 12, Nicolescu 2, Stocheel 
S, Ionescu 2 (C); Vigh 16, Ma- 
nasses 12, Morar 8, Mărginean 
5, Boyte 8, Misăilă 7, Co stana- 
șlu 7 (U). Arbitri : C. Dumi- 
trache și M. Martiș.

OLIMPIA BUCUREȘTI — VO
INȚA BRAȘOV 79—62 (35—24).
Jucătoarele tinere de la Olim
pia au avut contribuție hotărî- 
toare în obținerea victoriei, la 
capătul unui meci atractiv, cu 
multe faze spectaculoase și cu 
o desfășurare mai echilibrată 
decît o arată scorul final. Cu 
acțiuni tactice mai directe spre 
coș șl cu un plus de organi
zare în apărare, Olimpia a cîș- 
tigat pe merit. Au înscris : Ga- 
vriliuc 23, D. Popa 20, G. Szoke 
11, Simioană 11, Stingă 2, Bîră 
2, E. Sz6ke 2. Sipoș I (O) ; 
Grecu 14, Vrapclu 13, Meny- 
hardt 12, Fartaes 11, Rus 10, 
Casvean 2 (V). Au arbitrat
bine I. Varga și N. Sdrula.

CHIMISTUL — POLITEHNICA 
TIM. 92—64 (55—30) ; UNIVER
SITATEA CJ.-NAP. — VOIN
ȚA BRAȘOV 86—60 (38—32) ț
OLIMPIA — RAPID «7—52 (36— 
24).

Dumitru STÂNCULESCU

FINALA DE LA OINĂ 
norul Roman — Viața Nouă 
Olteni 17—6. întrecerile se 
vor încheia duminică la prînz.

în cea de-a dc.ua reuniune 
a preliminariilor, „tipografii" 
au mai suferit o surprinză
toare înfrîngere: 12—22 cu 
Laminorul Roman, fiind eli
minați din cursa pentru un 
loc pe podium. S-au califi
cat pentru turneul final : Di
namo, Energia Rîmnicclu, 
A.S.A. Constanța și Laminorul 
Roman.

*/■ ti

Ultima sâptămînă a lunii mai revarsă, Ia finele ei, peste 
mii de arene sportive, minunatul surîs al copiilor. în pra
gul sărbătorii lor, sensibilitatea organizatorilor de mani
festări cultural-sportive, de festivaluri și competiții a cu
noscut o remarcabilă creștere. Astăzi și mîine Daciada își 
consacră generosul ei însemn, aproape în exclusivitate, 
celor mici, oferindu-le, pretutindeni, bucuria mișcării, a 
întrecerilor în aer liber, a vizionării unor demonstrații etc.

Interesîndu-ne despre manifestările sportive de masă ale 
sfîrșitului de săptămînă, am aflat că peste tot în țară com
petițiile rezervate celor mici, dotate cu „Cupa 1 Iunie", se 
află în prim-plan. Ne-ar fi greu să amintim fie și numai 
o parte dintre acestea. în Capitală, de pildă, în toate sec
toarele au loc astfel de întreceri : la complexul Străulești 
(cros, volei, handbal, fotbal, oină, tenis, precum și demon
strații de scrimă, gimnastică, judo și aeromodele), la bazele 
Victoria CFR, Tehnometal, Laromet și Tracțiunea ; la „Stu
dent Parc" (cros, fotbal, șah, tenis de masă, patinaj pe role), 
la Pustnicu (cicloturism), la bazinul Obor ; la Voinicelul și 
Metalul (festivaluri) ; la baza din Șos. Olteniței (cros, jocuri 
sportive, ștafete, patinaj pe role) ; la Casa pionierilor și 
șoimilor patriei din sectorul 5, la Școala nr. 2 și la Liceul 
de matematică-fizică (alergări, șah, tenis de masă, volei, 
handbal, baschet, fotbal și tenis) ; la baza URBIS (cros, șta
fete, jocuri sportive și distractive etc). Peste tot cei mai 
mari vor oferi în dar copiilor captivante demonstrații...

MIINE
GIH

Programul nr. 2 pentriCARPAȚI

>

ELEVI? PRACTICAȚI ZILNIC„PREMIUL
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A. MOSCU

Ultima alergare clasică înain
tea probelor rezervate viitorilor 
derbyștd, „Premiul Carpați“, se 
va desfășura miine dimineață, 
pe hipodromul din Ploiești. Se 
vor întrece cu acest prilej pentru 
victorie un număr de 12 trăpași 
de certă valoare, cum sînt Rarău, 
campionul turfulul, Ghirlanda, 
recenta revelație a generației de 
4 and, Sonetist, Orac, Samir, ln- 
tr-urn handicap cu frumoase per
spective hipice. Vom vedea, de 
asemenea, evoluînd într-o cursă 
de fond pe 2700 metri șl alțl cai 
de valoare, tn frunte cu Hendrof, 
Recrut, Kalin, Humor, Satim, So
rel. Mai întotdeauna această a- 
lergare a oferit o întrecere cu 
suspens șl cîștigătorl desemnați 
pe ultimii metri. Mal consemnăm 
prezența în program a două aler
gări, cu cai de 2 ani, în care 
vor evolua, printre alții, Valonia, 
Robert, Filograf și Burgos. Sînt. 
deci, premise, dacă timpul va 
permite, să asistăm la noi șl va
loroase recorduri.

O caldă și emoționantă scri
soare ne-a amintit că ar tre
bui făcut mai mult pentru pa- 
sionații sporturilor tehnico-apli- 
cative, pentru cei ce aspiră la 
inițiere și performanță în aces
te discipline. Și chiar dacă ci
titorul nostru. Bogdan Nanu, 
elev, clasa a X-a, Liceul Indus
trial 36 București, autorul scri
sorii, menționa doar trei dintre 
ele, ziarul nostru va publica 
periodic în cadrul unei noi 
rubrici preocupările existente 
în sportul de masă și de per
formanță.

AVIAȚIE. Cum precizam. 
Bogdan Nanu făcea referiri Ia 
„planorism, parașutism sau 
chiar acrobație cu motor". Și 
el continuă : „Am întrebat peste 
tot dacă se cere o anumită vîrs- 
tă, ce condiții sint pentru în
scriere și unde m-aș putea a- 
dresa, însă nimeni nu • știut 
să-mi spună exact. Do aceea vă 
rog pe dv. să publicați citcva 
rînduri în ziar".

Dragă Bogdan, pentru țoale 
cele trei discipline care te a- 
trag, înscrierile în asociații și 
cluburi sportive se fac numai 
toamna, la o dată ce se va 
comunica Ia radio și în presă. 
După înscriere (vîrsta pe care 
o ai îți permite aceasta), ur
mează o vizită medicală (tre
buie să fii sănătos „tun"), 
cursuri teoretice, și-apoi cele 
practice.

RADIOAMATORISM. Pasionații 
practicii radio și-au stabilit de 
curînd, la Liceul „Traian** din 
Drobeta Tr. Severin, campionii 
naționali in probele de telegrafie 
de sală. El sînt, la regularitate : 
seniori — M. Manclu Y096C/GR, 
Juniori mari — C. Maneiu

>
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1. Din poziția stînd... 1. în
doirea brațelor ia umeri ; 2. 
întinderea brațelor oblic în 
sus, cu ridicare pe virfuri și 
inspirație ; 3. Coborârea brațe
lor la umeri, cu expirație ;
4. Revenire în poziția inițială 
(Exercițiul tonifică muscula
tura centurii scapulo-humerale 
și a spatelui. In același timp, 
redresează coloana 
li). Se va executa

vcrtebra- 
2X8 timpi.

2. Strnd depărtat... 1. Rula
rea brațelor pe jos, înapoi ; 
2—3. îndoirea trunchiului Îna
inte, cu arcuire și atingerea 
solului cu palmele ; 4. Reve
nire in poziția inițială (Exer
cițiul contribuie la îmbunătă
țirea circulației ; totodată, va 
crește mobilitatea coloanei 
vertebrale ; de asemenea, so
licită într-o mare măsură 
musculatura trunchiului și a 
abdomenului). Se va executa 
3X8 timpi.

I
Y09FOC/GR, Juniori mici — C. 
Iliescu Y09—3905,'PH ; la transmi
tere viteză : seniori — Janeta 
Manea Y03—RJ/BU, juniori mari 
— M. Poterașu Y09—1.1909'BZ, 
juniori mici — C. Iliescu ; la 
recepție viteză : seniori — Valen
tina Varlam Y03CRJ7BU, juniori 
mari — I. Petbeu Y03FCA/BU, 
Juniori mici — 1. Plțigol Y09— 
13052'DB. Reușitele acestei etape 
finale a Campionatelor republi
cane (orlntre care menționăm 
îmbunătățirea rezultatelor, mai 
ales la regularitate, depășirea u- 
nor recorduri personale la recep
ție) au anticipat cum nu se poa
te mai bine participarea „de vîrf“ participarea „de vîrf“ 

a sportivilor noștri 
la cea de a XlV-a 
ediție a Concursului 
Internațional „Cupa 
Dunării** la care au 
fost prezenți radio- 
telegrafiști de mar
că din Bulgaria, Ce- 

Iugoslavia, ungaria și 
Sovietică. întrecerile

clasării 
doi, la 
(44—47) 
forma
ți tluri-

hoslovacia, 
Uniunea 
desfășurate recent la Brăila ne-au 
adus nu numai bucuria 
echipei noastre pe locul 
doar trei puncte diferență 
de cîștigătoarea trofeului, 
ția U.R.S.S., deținătoarea 
lor mondial și european, ci șl sa
tisfacția impunerii pe plan in
ternațional a mai multor repre
zentanți al culorilor noastre, din
tre care sint de menționat Cătă
lin Manclu (loc I la regularitate, 
II la transmitere și recepție vi
teză, toate la juniori mari), Ga
briela Dabija Y03FBZZBU (Ioc I 
la regularitate, II la transmitere 
viteză, ambele la juniori mici) 
șl Marian Poterașu (locurile II la 
transmitere și recenție viteză, se
niori).
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Rubrică realizată de 
loan NOVAC

La jumătatea sezonu

DEOCAMATA, JUNIO
Cu disputarea celei de a doua 

etape a Diviziei A, tenisul nos
tru de masă intră intr-o perioadă 
de acalmie competițională, efortu
rile generale fiind îndreptate, de 
acum încolo, spre pregătirea 
participării cu cît mai bune re
zultate la cea de a 30-a ediție 
a Campionatelor Europene de ju
niori și cădeți (18—26 iulie, A- 
tena),

Așadar, cum au „traversat" teh
nicienii și sportivii această primă 
parte a sezonului 7 Răspunsul la 
această întrebare este ușor și, în 
același timp, dificil de dat. Ușor, 
pentru că s-ar putea trage o 
tranșantă linie despărțitoare, afir- 
mînd că, spre exemplu, la Ju
ventus M1LMC București, Con
structorul IJGCL Tg. Mureș, Uni
versitatea A.S.A. Craiova. C.S.M. 

CIuj-Napoca, Stirom C.S.Ș. 2 
București treburile merg foar
te bine, dovadă pozițiile în clasa
mente, iar la Spartac C.S.Ș. 
1 București, C.S. Arad, Faimar 
B. Mare, Progresul IIRUC Bucu
rești, Hidrotehnica C.S.Ș. C.S.M. 
Buzău — dimpotrivă, invocînd a- 
ceieașl argumente. Afirmăm, tot
odată, că răspunsul este dificil 
pentru că. pe fondul exigențelor 
crescute și a specificului acestui 
sport, la flecare secție există mai 
mul ți sportivi bine pregătiți, mai 
mulțl candidați la loturi, ceea ce 
înseamnă " ‘ ”
preocupare 
bunătățlrea 
sigur, însă, 
în analiza

că există o sporită 
generală pentru tm- 
calității muncii. De

se impune o nuanțare 
fiecărei secții. pen-
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3. Din sf.înd depărtat cu ma
nile pe șold... 1. îndoirea 
trunchiului lateral spre stin
gă ; 2. Revenire ; 3. îndoirea 
trunchiului lateral spre dreap
ta ; 4. Revenire (Exercițiul 
tonifică musculatura trunchiu
lui și pe cea a centurii abdo
minale. în același timp, între
ține mobilitatea coloanei ver
tebrale dor so-lombare). Se 
executa 3X8 timpi.

țelor !> 
poziția 
muleaz 
Totodată 
tura și r> 
țiile memi). 
pitiș, solicită 
raverț ebrală). 
2X8 timpi.

dc.ua


IY IN ATLETISM..,
elungate 
a mul- 

amentul 
un anu- 
tpul lo- 
tările de 
•.a el să 
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e cele 
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Un minut 
de ETICA

ar
sus-

de

)tiv, al 
zultatele 
nde 
ă 
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putinele 
thiculea- 
itele re- 
iu mon- 
eunei a- 
tere, de 
i pot fi 
urile ce 
anumite

rezutate 
idiferent 
ițele se 
alinii. al 
condiția 
e să fi 
stit, în

roducere 
uri, spe- 
rte lega- 
e aceea, 
ință este

încălcată, iți pot face tocul in
terpretările de tot felul. Anul 
trecut, la „naționalele" de la 
Pitești, arbitrii probei de arun
care a ciocanului au constatat 
că sirma unuia 
era mai lungă- 
regulamentul.
acest fapt ca .. . .
dar acum, duminică, la 
cursul Republican de Primăva
ră, după ce arbitrii aceleiași 

probe au măsurat lun
gimea sirmei, a în
ceput întrecerea. Spre 
finalul ei, remăsurin- 
iu-se această lungime, 

s-a constatat că, in mod deliberat, 
sirma fusese schimbată, intro- 
duclndu-se in concurs una mai 
lungă cu 2 cm. Știți ce În
seamnă această „bagatelă" de 
2 cm? Un spor la rezultat de 
zeci de centimetri ! Dar, să fie 
clar, zeci de centimetri 
lizați prin înșelăciune !
una, alta comisia de arbitri a 
probei a anulat, în întregime, 
rezultatele tuturor concurenți- 
lor, deși poate că nu toți au 

folosit un asemenea ciocan... 
măsluit. Dar Comisia de disci
plină a F.R.A. ce părere are ? 

Spre știință, reamintim că. 
potrivit regulamentului, lungi
mea sirmei ciocanului are mi
nimum 1175 mm ți maximum 
1215 mm, diametrul bilei fiind 
de minimum 110 mm și ma
ximum 130 mm. Asta, pentru 
a înlătura eventualele „con
fuzii", cu voie sau fără...

dintre ciocane 
decit admitea 
Am considerat 
pe o excepție.

Con-

rea- 
Pînă

Romeo VILARA
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le atunci 
forma o 
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la ulti- 
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' ajunge 
lescu și 

. Alboiu 
joace în 
. Este o 
sare an- 
e la sec- 
I să re-

(V. Florea, A. Fejer, C. Toma ; 
la fete doar Maria Alboiu — în 
descreștere- de formă) și aceasta 
pentru că trecerea de la o vîrstă 
la alta nu se face așa cum ar 
trebui, că se păstrează în echipe 
jucători plafonați, buni snarring- 
partneri, dar numai atît. Iată, 
deci, o nouă temă de meditație 
și, mal ales, de lucru pentru toa
te secțiile.

Aparent, ptnă la „europene" 
mal este timp. Mai este, și sîn- 
tem convinși că el va fi folosit 
cu maximă eficiență, pentru ca 
tenisul nostru de masă să se 
întoarcă de la Atena cu rezultate 
pe măsura valorii sale.

Emanuel FANTÂNEANU
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faptul că 
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prezent 
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FEMININ
GRUPA 1

1. Juventus Buc. 6 5 1 29—23 11
t. Constr. Tg. M. 6 3 3 26—24 9
3. Metalul Rm. V. 6 3 3 23—27 9
4. Spartac Buc. 6 1 5 23—27 7

GRUPA A n-A
Seria I

1. C.S.M. CJ.-N. 6 5 1 27—21 11
2. Constr Cv. 6 4 2 28—16 10
3. Știința Cț. 6 3 3 23—23 9
4. C.S. Arad 6 0 6 12—30 6

Seria a Il-a
1. Hidrotehnica Bz. 6 5 1 28—17 11
2. C.S.Ș.—I.P.C. 6 5 1 27—15 11
3. Tractorul Bv. 6 15 20—27 7
4. Faimar B.M. 6 15 13—29 7

MASCULIN

I
I
I
I
I

GRUPA I
Univ. I Cv. 6 6 0 54—16
Constr. Tg. M. 6 4 2 45—33
Univ. XI Cv. 6 2 4 33—50
Progresul Buc. 6 0 6 21—54

I

ZONA IMOIIIIOII"
intră în linie dreaptă în 

primul eșalon 
țârii și asta se 
care etapă, in 
fiecăreia dintre 
cu precădere a 
urmăresc obiective (mai mult 
sau mai puțin importante) în 
clasament.

Liderul plutonului de „18", 
Steaua, deși detașată de... lo
cul 2, ține și el la ceva : să 
rămînă neînvins (performanță 
rarisimă) din start la sosire, 
indiferent dacă joacă acasă 
sau în deplasare. Mîine, de 
pildă, Steaua va evolua la 
Bacău, unde, împreună cu 
„H“-le pregătit de antrenorul 
Nicolae Vătafu, speră să re
alizeze, înainte de toate, un 
apreciat spectacol fotbalistic. 
Bucureștenii au, desigur, con
form calculului hîrtiei. prima 
șansă, dar, la rîndul lor. bă
căuanii fintesc un rezultat bun 
în compania formației cam-

Se
J,

fotbalistic ai 
simte cu fie- 

comportarea 
competitoare, 
acelora care

• ȘTIRI • ȘTIRI •
• F.R. FOTBAL face cunos

cut că ședința Biroului fede
ral va avea loc marți, 2 iunie, 
de la ora 14, la sediul forului 
de specialitate,
• ACȚIUNE DE SELECȚIE 

LA NIVELUL DIVIZIONARE
LOR B. Marți, 2 iunie, de la 
ora 17,30, pe stadionul Metalul 
va avea loc o acțiune de se
lecție cu jucătorii care activea
ză la echipele de Divizia B din 
Municipiul București. Antre
norii Paul Popescu (Progresul- 
Vulcan), Dumitru Marcu (Me
canică Fină Steaua) și Ion Ga-

convocat 
Bizoianu 
Voichin

pioane. Ocupanta poziției se
cunde, și ea fără griji, echipa 
dinamoviștilor bucureșteni, 
întîlnește astăzi o formație, 
Corvinul Hunedoara, pe care 
a întrecut-o (la capătul unui 
joc bogat în faze de poartă 
și goluri ; scor final 5—3) ți 
în turul campionatului.

Din ce în ce mai bine in
stalați pe podiumul clasamen
tului, jucătorii echipei Victo
ria doresc să-și consolideze 
poziția la sfîrșitul meciului 
cu Chimia Rîmtiicu Vîlcea, pe 
terenul acesteia. Nu va fi 
tocmai simplu în condițiile 
în care vîlcenii au, la rîndul 
lor, ceva „probleme** cu e- 
fectuarea baremului.

Cu excepția lui F.C. OH, 
următoarele clasate, F.C. Ar
geș, Petrolul, Universitatea 
Craiova si Sportul Studențesc, 
susțin jocuri în deplasare ; 
misiuni dificile, așadar, pen
tru fiecare în parte — la 
tina — pentru piteșteni, 
CIuj-Napoca — pentru 
ieșteni, cu precădere 
pentru echipele Sportul 
dențesc și Universitatea 
iova ale căror partenere
întrecere. Rapid și, respectiv. 
Jiul, nu-și pot îngădui să 
piardă vreun punct pe pro
priul teren.

Apropo de „zona emoțiilor", 
dornice să obțină victorii 
(prețioase acum, cum spu
neam, la intrarea în linia 
dreaptă) ne apar și echipele 
Flacăra Moreni și Gloria Bu
zău, care întîlnesc, mîine, pe 
F.C.M. Brașov (în deplasare) 
și, respectiv, Oțelul Galați 
(pe propriul teren).briei (Autobuzul) au 

următorii jucători : 
(Progresul Vulcan), ___
(Mecanică Fină Steaua) și Io- 
nescu (Autobuzul) — portari : 
Popa, Stroe și G. Radu (Pro
gresul Vulcan), Roșu și D. Sil
viu (Autobuzul). Zamfirescu și 
M. Stănescu (Mecanică Fină 
Steaua) — fundași ; Olteanu, 
Bivolaru și Nlca (Mec. Fină 
Steaua), Ene și Stoica (Progre- 
sul-Vulcan), șl Cr. Niță (Au
tomatica), — mijlocași ; Guda 
(Mecanică Fină Steaua), Pes
trița (Automatica), Dună (Pro- 
gresul-Vulcan) și Pîrvu (Auto
buzul) — înaintași.

Selecționata va susține marți 
(ora 17.30), pe stadionul Meta
lul o partidă de verificare cu 
fruntașa seriei a V-a a Diviziei 
C. Metalul București.

Unul dintre ju
cătorii care au 
ieșit în prim-plan 
în meciul de cupă 
Victoria — Sportul 
Studențesc de la 
Brăila a fost tînă- 
rul Burchel, rezer
va de mai ieri, ti
tularul de astăzi. 
El s-a remarcat 
printr-o tehnicita
te deseori aplauda
tă, printr-un pla
sament eficace îr> 
„zig-zag“-ul de șa
se mijlocași al aib- 
negrilor, prin de
cizia cu care a în
scris primul gol și 
prin demarajele 
sale mereu fronta
le în cîmpul apă
rării lui Zare.

Burchel are un 
moment bun, după 
ce vreo doi ani s 
stat în umbra altor 
jucători fiind se 
pare complexat de 
cota ridicată a a- 
cestora. De cele 
mai multe ori, el 
intra în teren cam 
un sfert de oră. 
mai ales tn final. 
Bineînțeles că în 
aceste condiții ta
lentul său nu se 
putea împlini. (Cam 
tn aceeași situație 
era și Bozeșan. cu 
un alt „sfert do 
oră" în care voia

să demonstreze to
tul, cu inevitabile
le precipitări re
zultate din această 
situație.)

Burchel 
de la un 
altul. Nu 
deocamdată 
toată forța, 
manifestînd o 
nume circumspec
ție în această pe
rioadă de tranzi
ție spre rolul con 
ducătorului de joc. 
La Brăila, însă, 
am avut impres,a 
că el a lăsat în 
vestiar vechea sa 
condiție șl se a 
propie de ceea c» 
talentul său incon
testabil îi dă drep 
tul să fie.

Cum s-a întîm- 
plat această meta
morfoză? Nu este 
exclus ca ea să fie 
rodul unei recente 
afirmații a antre 
norului Mircea Ră- 
dulescu. care. În
trebat fiind de 
cttiva suporteri 
studenți în legătu
ră cu favoritul lor. 
a răspuns surprin
zător pentțu cei 
foarte prudenți : 
„Vă promit că 
Burchel va juca 
toate meciurile 
pînă Ia terminarea

a eres. Ut 
meci ia 

a făcut-o 
cu 
ei 
a-

campionatului, in
diferent de formă".

Unii și-au spus 
atunci că acest an 
gajament ar fi fos; 
prea temerar, mai 
ales pentru cei care 
resping părerile 
preconcepute. Ia 
tâ, însă, că meciul 
de la Brăila ne 
sugerează că poli
ța în alb pe care 
a semnat-o Rădu- 
lescu a contribuit 
la creșterea încre
derii lui Burchel 
în forțele sale

Și o ultimă ob
servație : Stănici, 
„locotenentul** lui 
Burchel, a prins și 
ei curaj împotriva 
unei echipe ca 
Victoria, remarca
bilă prin puterea 
ei de ' "
este 
foarte 
demui _ __
Stănici să-și 
mult cota Deocam 
dată. păstrăm
unele regrete (tar
dive, e adevărat) 
pentru faptul câ 
stoperul Rada i-a 
fost preferat Iui 
Burchel în... linia 
de mijloc, din me
ciul cu Polonia.

luptă. 
exclus 
curînd tan
Burche] — 

urce

z.

Nu
ca

loan CHIRILA

ONOR JUCĂTOR! DIN DIVIZII A
Comisia de disciplină a F.R.F. a luat în dis-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

SmilONAREA
în ședința de joi. . _____  _ ___ ___ ____

cuțle șl a sancționat abaterile unor jucători din Divizia A. Astfel, 
pentru gesturi nesportive, Zamfir (F.C. Olt) șl Lăcătuș (Steaua) 
au fost suspendați pe cite o etapă.

Tot o etapă de suspendare va efectua și Munteanu II (Sportul 
Studențesc) care s-a făcut vinovat de atac violent, In meciul de 
cupă de miercuri, de la Brăila, cu Victoria București.

I
I
I

UNDE (și cum) SE CĂLESC MLADIȚELE' J
încă de la începutul actua

lei ediții a campionatului, Oțe
lul Galați s-a numărat printre 
fruntașe, jucînd bine, tranșant, 
indiferent- de locul unde s-a 
disputat meciul. Printre „is
prăvile" speranțelor gălățene se 
află un 1—1 cu Steaua, pe te
renul echipei bucureștene, 2—0 
la Bacău, 3—1 la Rm. Vîlcea. 
1—0 la Hunedoara, 0—0 cu Spor
tul Studențesc In „Regie", o 
suită de victorii la scor pe te
ren propriu. Subliniem meri
tele acestei echipe cu atlt mal 
mult, cu cît ea participă pentru 
tntîla dată la campionatul spe-

ranțelor, Oțelul — cum se știe 
— urcind, în premieră, pe sce
na primei noastre divizii în e- 
diția 1986/87. Cum se explică 
buna comportare a speranțelor 
gălățene tn comparație cu evo
luția altor echipe cu vechi state 
In competiție 1 Răspunsul ni 
l-a dat Ion Morohai, antrenorul 
echipei, fostul jucător al „11"- 
lui orașului de la Dunăre, pe 
vremea cind clubul ‘ *
Galațiulul promova, 
iar promova, iar

fanion al 
retrograda, 
retrograda.

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI
DE MIINE A DIVIZIEI B

I
I-A

I
I
I

12
9
8
7

11
9
9
7

0
3
4
5

54— 7
37—42 
32—46 
23—51

1
3
3
5

53—27 
44—46 
40—46 
35—53

. ii 
I

1.
2.
3.

♦♦♦♦♦

SIMBATÂ
final

DUMINICA

din 
sta-

BASCHET. Sala Olimpia, de 
la ora 8,30 : Politehnica — 
Voința, Universitatea — Olim-

GRUPA A 
Seria 1

1. C.S.M. Cj.-N. 6 5
2. Tclin. Od. S. 6 3
3. Sticla B-ța 6 3
4. Mec. fină Buc. « 1

Seria afM
1. Stirom Buc. 6 6
2. Voința S.M. 6 3
3. Știința Cț. 6 2
4. Hidrotehnica Bz. 6 1

SERIA I: Prahova C.S.U. Ploiești — Poiana Cîmpina: C. Manila 
(Reșița), F.C.M. Delta Tulcea — F.C. Constanța: Gh. Constantin 
(Km. Vilcea), steaua Mizil — C.S. Botoșani: M. ștefănoiu (Tg. Jiu). 
Ceahlăul P, Neamț — Aripile Bacău: FI. Scoicaru (Alexandria), 
C.S.M. Suceava — Minerul G. Humorului: L. Ciucu (București), 
Olimpia Rm. Sărat — C.F.R. Pașcani: Al. Radu (București), Unirea 
Slobozia — Politehnica Iași: R. Petrescu (Brașov), Unirea Focșani — 
F.C.M. Progresul Brăila: V. Tltorov (Drobeta Tr. Severin), FEPA 
*74 Birlad — Dunărea C.S.U. Galați: D. Teodorescu (București).

seria A Il-a: Progresul-Vulcan București — Autobuzul Bucu
rești: v. Antohl (Iași), Electroputere Craiova — I.C.I.M. Brașov: 
C. Popovici (Cluj-Napoca), Steaua Mecanică Fină — Automatica 
București: M. Constanttneseu (București), I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe 
— A.S. Drobeta Tr. Severin: Gh. Cagula (Baia Mare). Tractorul 
Brașov — Gloria Pandurii Tg. Jiu: T. Demian (Zalău). Sportul 
Muncitoresc Slatina — Carpați Mlrșa: R. Nicoară (Tulcea), Gaz Me
tan Mediaș — R.O.V.A. Roșiori: L. Sălăjan (Satu Mare), Chimica 
Tîmăveni — C.S. Tîrgovlște : V. Cenușe (Constanța), Inter Sibiu — 
A.S.A. Tg. Mureș: Gr. Macavei (Deva).

SERIA A III-a: Mureșul Deva — Minerul Cavnlc: N. Volnea 
(București), Strungul Arad — C.S.M. Reșița: Cr. Teodorescu (Bu
zău), Mecanica Orăștie — C.I.L. Sighet: I. Dogaru (Rm. Vîlcea), 
Gloria Bistrița — F.C. Maramureș: A. Gheorghe (P. Neamț), Ar
mătura Zalău — C.S. U.T. Arad: S. Ursii (Suceava), Aurul Brad — 
F.C. Bihor: I. Coț (Ploiești), Steaua C.F.R. Cluj-Napoca — Minerul 
Paroșeni : V. Mihăilă (Sibiu), Unio Satu Mare — Metalul Bocșa : 
C. Olteanu (Drobeta Tr. Severin) Politehnica Timișoara — Olimpia 
Satu Mare: M. Popescu (Craiova).

Campionatul 
speranțelor

„Am apărat 12 ani 
F.C.M.-ului, după care 
venit antrenor și, iată, 
cut și opt ani de cind, 
nă cu colegii mei, mă 
miădițele fotbalului „__ ,___
Așa că am ajuns să cunosc 
bine ce se intimplă și cu Oțe
lul, și cu Dunărea-C.S.U., și eu 
echipele de copil și juniori. Dar, 
deocamdată, despre speranțele 
echipei Oțelul. Conducerea clu
bului nostru ne acordă sprijinul 
necesar, jucăm meciurile in 
deschidere, pe un teren bun, no 
ca Ia Rm. Vilcea, Petroșani sau 
Hunedoara. Ni se cere să creș
tem copil buni. Dar cum să-i 
crești in atmosfera marii per
formanțe dacă un club sau al
tul tșl trimite speranțele să e- 
volueze pe terenuri mărginașe, 
proaste, fără... atmosfera ofe
rită de tribunele populate ale 
stadioanelor 7“

Oțelul se străduiește, așadar, 
să crească, să pregătească mulțl 
jucători de perspectivă. De alt
fel, Galațiul a dat mereu fot
balului nostru jucători care au 
urcat treptele performanței. 
Printre el Tudorel Stoica, Ma- 
jaru, Vlad, Lupu, care evolu-

culorile 
am de- 
au tre- 

impreu- 
ocup de 
gălățean.

.OȚELULUI" ?
ează acum la echipe fruntașe, 
ca să ne referim la reprezen
tanții ultimelor generații. A- 
cum, In afara gălățenilor din 
rîndurile divizionarei A, alți 
cîțlva tineri bat la poarta con
sacrării. Antrenorul I. Morohai 
îl recomandă cu multă căldură 
pe fundașul stingă G. Ion (ple
cat cu selecționata de tineret 
la Turneul „Marele Zid") șl pe 
vlrful de atac State. Ambii au 
primit și „botezul" Diviziei A. 
Foarte frumos ne-a vorbit si 
despre G. Bodreagă (fundaș 
central). L. Alexandru (mijlo
caș) și, mal ales, despre L. 
Măstăcan, tot mijlocaș. Acesta 
din urmă a șl oferit o primă 
confirmare antrenorilor săi, 
fiind unul dintre remarcațil e- 
chipel Oțelul tn partida de 
Cupă de la Rm. Sărat, cu Pe
trolul (2—0). „Și mai avem și 
alți copii buni, subliniază an
trenorul glățean. De altfel, nu 
spun o noutate, totul pleacă de 
la cum se muncește cu grupele 
mici și nu întâmplător Galațiul, 
Craiova și Constanța «-au nu
mărat printre fruntașele ulti
melor ediții ale „Cupei Spe
ranțelor". Noi avem la Galați 
un centru bine pus la punct, 
cu 300 de copil și juniori de 
care se ocupă cinci antrenori : 
Z. David, C. Pavel, Tr. Iones- 
eu, N. Macovei, Gh. Adamache. 
tn acest centru, zic eu, Încep 
să se... călească micii compo
nent! ai Oțelului de mîine. Iar 
campionatul de speranțe este o 
verigă necesară a procesului de 
formare a lor pentru fotbalul 
de performanță".

T. Stoica, Majaru, Vlad, Valș- 
covicl, Lupu etc. O frumoasă 
„serie". O alta începe cu G. 
Ion, State, Măstăcan, ultimul 
— cum spuneam — evidențiat 
miercuri, In Cupă. Fotbalul gă
lățean continuă să aducă Ia 
rampă jucători buni. Spre lau
da Iul. a - antrenorilor săi.

Laurențiu DUMITRESCU
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v u- 
furi, 
ercl- 
san- 
tțiile 
îem- 
icută

. 1.
leral

BASCHET. Sala Olimpia, de 
la ora 9-: Chimistul Rm. Vîl
cea — Olimpia București, Ra
pid București — Voința Bra
șov Politehnica Timișoara — 
Universitatea Cluj-Napoca : 
de la ora 16 : Voința — Chi
mistul, Olimpia — Politehnica, 
Universitatea — Rapid, me
ciuri în cadrul turneului fi
nal feminin al Daciadei.

POLO. Ștrandul Tineretului, 
ora 17 : Polonia — Turcia 
Cehoslovacia — Bulgaria, Ro
mânia — Ungaria (meciuri îh 
Cupa Carpați — Juniorii.

pla. Rapid — Chimistul 
ciuri în cadrul turneului 
feminin al Daciadei).

FOTBAL — meciuri 
Campionatul Diviziei C :
dionul Tehnometal — ora 11 : 
Tehnometal București — Meta
lul București ; stadionul Aba1 
torul — ora 11 : Abatorul 
București — Voința București; 
teren Viscofll — ora 11 : Vis- 
nofil București — Minerul Șo- 
tînga ; stadionul ICSIM — ora 
11 : ICSIM București — ME- 
CON București.

HANDBAL. Sala Rapid, ora 
11 : România — Polonia* (pre
liminariile C.M. de tineret- 
masculin) : teren I.T.B., ora, 
10 : I.T.B. — Filatura Focșani 
(B. f).

POLO. Ștrandul Tineretului, 
ora 9 : România — Turcia. 
Bulgaria — Polonia, Ungaria

— Cehoslovacia ; ora 16 : Un
garia — Turcia, Cehoslovacia
— Polonia. România — Bulga
ria (Cupa Carpați — juniori).

RUGBY. Turneul final al 
„Cupei Municipiului Bucu
rești". Stadionul Tineretului 
IV, ora 9 : R.C. Grivița Roșie
— Gloria (locurile 3—4) ; ora
10.30 : Dinamo — Mașini 
Grele (locurile 1—2); Stadionul 
Tineretului II, ora 10,30: Ra
pid — Energia (locurile 7—8); 
Complexul Tei, ora 9,30 : So. 
Studențesc Construcții — Con- 
tactoare Buzău (locurile 5—6); 
Campionatul de juniori : Sta
dionul Tineretului, 
ora 9 : C.S.Ș. 
Buc. — L.I.M.
10.30 : C.S.ș.
Buc. — C.S.Ș. 2/1 Constanța ; 
teren II, ora 9,30 : Ț.2.Ț. ’ 
Buc. — C.S.U. Construcții 
Buc. : Stadion Dinamo, ora 11: 
Dinamo — C.F. Brașov ; Sta
dion Gloria, ora 10 : Gloria 
Buc. — ■ Pescărușul Tulcea ; 
Parcul copilului, ora 10 : R.C. 
Grivița Roșie — Steaua.

teren III,
Locomotiva II 

Brăila, ora 
Locomotiva I

C.S.Ș. 2

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INfORNE/lZA
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO 
DIN 29 MAI 1987

Extragerea I : 50 39 37 63 48 
15 6 77 74

Extragerea a Il-a : 62 3 24 
14 89 25 72 2 61

Fond total
957 517 lei, din care 40 518 
report la categoria 1.

de cîștiguri :
lei

CÂȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO 2 DIN 24 MAI 1987
Categoria 1 : 3 variante 25% 

a 37.662 lei ; cat. 2 : 4 variante 
100% a ‘ ‘ '
250/n a 
a 3.714 
784 lei; 
cat. 6 :

12.041 lei si 17 variante 
3.010 lei ; cat. 3 : 26,75 
lei ; cat. 4 : 126,75 a 
cat. 5: 327 a 200 lei ; 
2.342,50 a 100 lei.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 24 MAI 1987

Categoria 1 (13 rezultate): 19 
variante 100% a 1.803 lei și 
1,470 variante 25% a 451 lei;

categoria 2 (12 rezultate): 409 
variante 100% a 283 lei și 
21.333 variante 25% a 71 lei.

Tntrucit la categoria a 3-a va
loarea unitară a cîștigurilor a 
fost sub plafonul minim de 40 
lei. fondul de cîștiguri a fost 
atribuit primelor două categorii.
• Astăzi fiind simbătă, este și 

ULTIMA ZI pentru a vă procura 
bilete cu numerele preferate la 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA LO
TO care are loc mîine. De ase
menea, tot astăzi (șl numai as
tăzi) mal puteți depune buleti
nele cu pronosticurile la con
cursul acestei săptămtni.
• TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 

LOTO va avea loc în București, 
In sala clubului din str. Doam
nei nr. 2, lncepînd de la ora 
16.30. Tragerea va fi radiodifu
zată la ora 17,30. Numerele ex
trase vor fi retransmise la radio, 
în aceeași zi, la ora 20.15, pe 
programul I, la ora 22.20 (o dată 
ou rezultatele concursului Prono
sport) și a doua zi, luni, la ora 
8.55, pe același program.



TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

A REVENIT IN CAPITALA
de la Consfătuirea Comitetului Politic POLITEHNICA

Consultativ al statelor participante TAFLFELAG 2,5 — 3,5
fa Tratatul de la Varșovia

(Urmare din pag. 1)

telor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

în ședința de închidere, a 
fost adoptat Comunicatul Con
sfătuirii Comitetului Politic 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Var
șovia.

Conducătorii delegațiilor par
ticipante la Consfătuire au sem
nat documentul „Cu privire la 
doctrina militară a statelor par
ticipante la Tratatul de la Var
șovia".

Consfătuirea s-a desfășurat 
inti-o atmosferă de prietenie si 
colaborare tovărășească.

★
Tovarășul Nicolac Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a vizitat, vineri, împreună cu 
ceilalți conducători ai delegați
ilor care au luat parte la Con
sfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via, primăria orașului Berlin — 
Roten Rathaus.

La sosire, tovarășul Nicolac 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stal au fost în- 
timpinati de tovarășul Erhard 
Krack, membru al Comitetului 
Central al P.S.U.G., primarul 
general al capitalei R. D. Ger
mane, care, în numele tuturor 
locuitorilor le-a adresat un căl
duros „bun venit", exprimînd 
deosebita bucurie de a-i avea 
ca înalți oaspeți ai Berlinului 
jubiliar — în acest an. orașul 
sărbătorind 750 de ani de la 
prima sa atestare documentară 
oficială. Primarul general al 
Berlinului a prezentat oaspe
ților principalele date privind 
istoricul orașului si al primă
riei, preocupările si realizările 
oamenilor muncii pentru con
tinua dezvoltare a orașului.

Ceremonia primirii a avut loc 
în Sala Emblemelor, unde con
ducătorii delegațiilor statelor 
participante la Tratatul de la

Varșovia au semnat în „Cartea 
de aur". I

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a consemnat scris următoarele 
în „Cartea de aur": „Cu prilejul 
aniversării a 750 de ani de exis
tență a Berlinului, îmi face o 
deosebită plăcere ca, in numele 
poporului român $i al meu per
sonal, să adresez tuturor locui
torilor capitalei Republicii De- 
mocnite Germane un cordial 
salut prietenesc și cele mai 
calde felicitări pentru realiză
rile obținute in anii socialismu
lui in construcția si dezvoltarea 
acestui oraș multisecular, cu 
bogate tradiții de civilizație si 
cultură, de luptă revoluționară.

Intre Berlin și București — 
capitala României socialiste — 
s-au statornicit trainice legături 
prietenești care, în cadrul re
lațiilor generale de prietenie si 
colaborare dintre țările noastre, 
cunosc o dezvoltare continuă, 
in interesul si spre binele am
belor popoare, al cauzei socia
lismului si păcii. Urăm o dez
voltare tot mai puternică a 
acestor relații; urăm locuitori
lor Berlinului și întregului po
por al R. D. Germane noi suc
cese pe calea progresului, pros
perității și păcii".

¥

Tovarășul Erich Honecker, se
cretar general al Comitetului 
Central al Fartidului Socialist 
Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Stat al R. D. 
Germane, a oferit, vineri, un 
dejun oficial in onoarea de
legațiilor participante la Con
sfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Var
șovia.

împreună cu ceilalți conducă- 
tori ai delegațiilor prezente, la 
dejun au luat parte tovarășul g

După o luptă foarte strînsă, 
prima zi a întîlnirii dintre Poli
tehnica București și Taflfelag 
Reykjavik, contând pentru pri
mul tur al C.C.E. la șah, s-a în
cheiat cu un avantaj minim de 
partea șahiștilor islandezi. Rezul
tate pe mese : M. Ghindă — H. 
Olafsson 0—1, V. Stoica — J. 
Hjartarsson remiză, Th. Ghițescu
— J. Arnasson remiză, M. Marin
— M. Pet-ursson 1—0, D. Du-mi-

G. Sigurjonsson 0—1,
re-

g 
trache _ _
T. Stanciu — K. Thorsteins 
miză. Scor general : 2,5—3,5.

Astăzi, partidele zilei a doua 
g încep la orele 13.30, în sala de 

sport a Institutului Politehnic 
Bucur eștâ.8
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PESTE NOTARE

secretar 
i Comunist 
Republicii 

precum și

Nicolac Ceaușescu, 
general al Partidului 
Român, președintele 
Socialiste România, t 
membrii delegației române.

Dejunul a decurs intr-o at
mosferă cordială.

3

BERLIN, 29 (Agerpres). Pro
ba feminină de armă standard, 
poziția culcat, din cadrul con
cursului de tir de la Suhl 
(R.D.G.) a fost cîștigată de 
sportiva româncă Roxana Lă- 
mășanu cu 595 p, urmată de 
Vesela Leceva (Bulgaria) — 593 
p. Andrea Elsner (R.D.G.) — 
592 p, Ines Gabor (R.D.G.) — 
592 p, Svetlana Șagrova 
(U.R.S.S.) — 592 p, Liang Gun 
(R.P. Chineză) — 591 p.

La pistol liber, pe primul loc 
s-a clasat Xu Haifeng (R.P. 
Chineză) — 659 p, iar la armă 
cu aer comprimat a terminat 
învingător Viktor Vlasov 
(U.R.S.S.) — 696,2 p.

MOSCOVA, 29 (Agerpres). în 
turneul de polo pe apă de la 
Tbilisi, echipa României a în-

trecut cu 11—6 (3—2, 1—1, 4—1, 
3—2) formația Bulgariei. Alte 
rezultate : Iugoslavia — Gre
cia 6—2 ; U.R.S.S. — R.S.S. 
Gruzină 12—7.

BUDAPESTA, 29 (Agerpres). 
In sferturile de finală ale tur
neului de tenis de la Budapes
ta s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Bauer (Austria) — 
Dîrzu (România) 2—6, 6—4, 7—5; 
Vogel (Cehoslovacia) — Cihak 
(Cehoslovacia) 6—2, 3—6, 6—4; 
Pigato (Italia) — Oberleitner 
(Austria) 6—3, 6—3 ; Stankovics 
(Cehoslovacia) — Bulant (Ceho
slovacia) 6—0, 6—2.

RECORD MONDIAL
LA CICLISM

Milne, In preliminariile CM de handbal-tineret (m)

ROMÂNIA POLONIA
Mline, începînd de la ora 11, 

Sala Rapid din Capitală va fi 
gazda întîlnirii internaționale 
de handbal masculin dintre se
lecționatele de tineret ale Ro
mâniei și Poloniei. Partida con
tează pentru 
Campionatului 
handbal-tineret ce va avea loc 
la sfîrșitul anului în Iugosla
via. Echipa noastră, pregătită 
de Oprea Vlase și Ștefan Bir- 
talan, și-a încheiat pregătirile 
și așteaptă cu încredere prima 
dintre întâlnirile cu handbaliș- 
tii polonezi. Cu o săptămînă în 
urmă, tinerii noștri sportivi au 
întîlnit, în deplasare, echipa 
similară a Greciei pe care au

preliminariile
Mondial de

întrecut-o cu 32—18. Vasile Co- 
cuz. Cristian Zaharia, Adrian 
Ștot, Titus Donosa, Nichifor Do- 
brescu și ceilalți component! 
ai selecționatei noastre de ti
neret doresc să ia o opțiune se
rioasă pentru meciul retur, 
programat în ziua de 14 iunie 
în Polonia.

Partida va fi condusă de ar
bitrii internaționali Dimităr An- 
ghelov și Bojidar Gheorghiev, 
din Bulgaria.

Reamintim că meciul retur 
dintre tinerii handbaliști ro
mâni și greci este programat 
luni 8 iunie a.c., ora 18, în 
Sala Rapid.

MOSCOVA. Pe velodromul 
olimpic de la Krîlatskoe, din 
capitala Uniunii Sovietice, a 
avut loc un concurs ciclist, in 
cadrul căruia sportiva sovieti
că Erika Salumija a înregistrat 
un nou record mondial în- 
proba de 200 m lansat, cu 
timpul de 11,373 s.

ROMA. Etapa a 6-a a Tu
rului ciclist al Italiei, disputa
tă pe traseul Terni-Terminillo 
(134 kilometri), a fost cîștiga- 
tă de rutierul francez Jean 
Claude Bagot în 3.52:11, urmat 
cu același timp de belgianul 
Eddy Schepers.

Disputată pe traseul Rieti — 
Roccaraso (205 km) etapa a 7-a 
a revenit rutierului italian Mo
reno Argentin, cronometrat în 
5.28:22, urmat, cu același timp, 
de compatriotul său Franco 
Chioccioli și olandezul Van der 
Vaelde. Lider al clasamentului 
general se menține irlandezul 
Stephen Roche.

LUXEMBURG - IRLANDA 
0-2 (0-1)

tn grupa a 7-a a prelimina
riilor C.E., echipa Irlandei a dis
pus, în deplasare, cu 2—0 (1—O) 
de Luxemburg. Au marcat : Al- 
drige (mim 44) șl Whelan (min. 
65). In urma acestui rezultat,

CAMPIONATUL MONDIAL UNIVERSITAR DE HANDBAL
(Urmare din pag. I)

Pitești — locurile 9—10 și 11— 
12, iar în Sala Rapid din Bucu
rești — locurile 13—14 și 15—16.

In grupele preliminare jocu
rile se vor desfășura în cuplaj, 
în fiecare dintre centrele men
ționate, orele de începere ale 
partidelor fiind 17 și 18,30.. Mîl- 
ne, în prima zi, programul 
începe la ora 16,30, cu festivi
tatea de deschidere.

Comisia de organizare a sta
bilit ca în grupele x preliminare 
cuplurile de arbitri internațio
nali care însoțesc fiecare dele
gație să oficieze după cum ur
mează : cei reprezentînd grupe
le A și B vor arbitra meciurile 
din grupele C și D și invers.

Au fost invitați și arbitrii da
nezi Henrik Mortensen și Niels 
Knudsen, neutri.

★
La Timișoara, unde vor juca 

selecționatele României, Bulgariei, 
Elveției și Nigeriei, Vor arbitra : 
Jurgen Thomas — Hans Thomas 
(R.F.G.). Kliment Janos —Gyorgy 
Papp (Ungrtria), Herman Mosche 
— Fux Eli (Israel) și arbitrii din 
S.U.A. (dacă vor sosi în timp 
util) : cronometrorl și scoreri fi
ind R. lamaitdi. Al. Boer, E. la- 
vorschi și V. Almajan.

La Cluj-Napoca (Iugoslavia, Po
lonia, Turcia, Maroc) vor arbi
tra : Vladimir Kiașenko — Mlhail 
Klsselev (U.R.S.S.), Noriu Shi- 
mitzu — Okamoto Kenji (Japo
nia). Jong Kap Park — Chun Jo 

Park (Coreea de Sud). Gustav 
Berzival — Hans Hufnagel (Aus

DEBUTUL „CUPE! CARP AȚI" LA POLO
(Urmare din pag, 1)

tri. și-au „dat drumul" la jumă
tatea celei -de-a doua, co n tr aca- 
rînd — prin viteză și dese demar
cări — apărarea „om la om" a 
adversarilor și înscriind gol după 
gol (de la 4—3 la... 13—3), în urma 
unor faze spectaculoase, cu fru
moase realizări individuale și co
lective. Au marcat: Toth 4, Gă- 
vruș 3, Totolici 3, Pîrvulescu 2, 
B. Ștefănescu 2. Galenco 2, Abrii, 
D. Balanov (R). Kaid 2, Kalinka 
și Terezka (C).

Arbitri: A, Chmielewski (Polo
nia. și A. Udansu (Turcia).

Surprinzător, mai ales prin 
n»*onorțiile lui. scorul cu care 
foarte tînăra formație a Ungariei 
a cedat în meciul cu juniorii — 
e drept, mai mari, la limita de 
virată — ai chinei Bulgariei : 
5—13 (0—3 2—3, 2—3. 1—4). învin- 
nătorii, înotători rapizi și bine 
orientați tactic, au sprintat, pur

șl Simplu, în prima și în ultima 
repriză. Partenerii de întrecere au 
remontat, totuși, în al treilea 
„sfert" pîhă la 4—7, dar după 
aceea nu au mad avut capacitatea 
de a... rula în același ritm. Au 
înscris Gospodinov 4, Danovski 
4, Andreev 2, Petrov, Anghelov, 
Rujev (B), respectiv Rosta, Kon
rad, Szircâk, Horvath și Gebauer. 
Arbitri : B. Marghiev (U.R.S.S.) 
șl V. Go ian (România).

Intr-un alt joc, dimineață, echi
pa Cehoslovaciei a întrecut-o pe 
cea a Turciei cu 7—5 (0—0, 1—1, 
2—4, 4—0) * ’
forcing, * 
ru-1 de 
marcat 
rezka, - racn «;), K.'trai 
Ollaytu 2 și Helvali (T).
tri : H.. ”

tria) ; cronometrorl șl scoreri : 
M. Marin. P. Radvanl, M. Gre- 
beni.șan, V. Dan, I. Mărie? șl 
A. Moraru.

Jocurile de la Iași’ (U.R.S.S., 
Japonia, S.U.A., Israel) vor fl 
conduse de : Vladimir Vojnovicl
— Ivan Allvojvodici (Iugoslavia), 
Pawel Francsak — Mlchalik Woj
ciech (Polonia), Paul Moor — 
Enrico Gasser (Elveția), Jakubu 
Uduanokhai — Obi Coleman (Ni
geria) ; cronometrori și scoreri : 
Tr. Ene, D. Gherghișan, C. Dră- 
gan, V. Vlăduț, V. Pintilie și 
Gh. Manole.

In grupa D, la Galați (R.F. 
Germania, Ungaria, Austria și 
Coreea de Sud) vor arbitra : cu
plul danez, Liber Kostov — Ru
men Ivancev (Bulgaria), Gheor- 
ghe Șandor — Nlcolae lancu 
(România). Ismail Hakki Korkmaz
— Zukru Oytam (Turcia) ; cro- 
nOimetrori și scoreri: Gr. Bolocan, 
Șt. Șerban, J. Mateescu, V. Dăn- 
cescu, I. Șerbu și C. Ghintău.

Alături de iubitorii handbalu
lui, de toți iubitorii sportului, 
urâm din toată inima succes 
tricolorilor noștri și sîntem 
convinși că ei vor face totul 
pentru a înscrie din nou nu
mele României în palmaresul 
competiției supreme a handba
lului universitar.

clasamentul se prezintă astfel : 
1. Bulgaria 8 p (5 j), 2. Belgia 
7 p (5 J), 3. Irlanda 7 p (6 j), 
4. Scoția 4 p (5 j), 5. Luxemburg 
0 p (5 j).
• Echipa Italiei, care va sus

ține, miercurea viitoare, partida 
în deplasare, cu Suedia, din pre
liminariile C.E. (gr. 2) a evoluat 
joi, intr-un meci amical la Oslo, 
t'erminând la egalitate (0—0) cu 
reprezentativa Norvegiei.
• In joc amical la Helsinki : 

Brazilia — Finlanda 3—2 (1—1).' 
Au marcat : Homar io (mira. 43), 
Valdo (min. 50), Muller (mln. 57), 
respectiv Hjelm (min. 15) și 
Lius (min. 08). Au asistat 35 000 
de spectatori.
ALTE REZULTATE, CAMPIONATE
• După ce a cîștigat campio

natul, echipa Aarhus a reușit să 
cucerească și Cupa Danemarcei, 
invingind, In finală, cu 3—0, for
mația Alborg • P.S.V, 
Eindhoven este campioana Olan
dei. In penultima etapă a învins 
la Venlo, pe Excelsior, cu 3—2, 
totalâzînd 57 p. Ea este urmată 
de Ajax 
• In C.E.

cu 51 p (32 j) 
juniori II (pînă la

1« ani), care au loc în Franța, 
s-au desfășurat alte meciuri. 
Gr. A : Turcia — Israel 1—0, 
Grecia — Danemarca 1—1 ; con
duce Turcia cu 3 p (2 j). Gr. B: 
Franța — Scoția 1—1, Portugalia 
— R.D.G. 1—0 ; conduce Franța 
3 p (3 j) ; Gr. C : Irlanda de 
Nord — Italia 1--1, R.F.G. — Ce
hoslovacia 1—1 ; conduc R.F.G. 
șl Italia Cu cite 3 p (2 j) ; Gr. D: 
Norvegia — Iugoslavia 2—0, 
U.R.S.S. — Austria 1—0 ; conduce 
U.R.S.S. cu 4 p (2 j). • In ca
drul turneului de la Tokio : To
rino — Fluminen.se 1—1 (1—0).

U.R.S.S. (et. 14). Spartak Mos
cova — Torpedo Moscova 1—1 : 
Kairat Alma Ata — Dinamo Minsk
2— 1 ; Ararat Erevan — Neftcl
Baku 1—0 ; Dinamo Kiev — Me
talist Harkov 2—1 ; Guria Lancl- 
uti — ‘ '
Ț.S.K.A. 
mul loc 
Spartak 
mată de

AUSTRIA (et. 9 din turneul fi
nal, grupa valorică 1). Voest 
Linz — Rapid Viena 1—4, F.C. 
Tirol — Wiener Sportclub 2—2, 
Austria Viena — Admira Wacker
3— 1, Sturm Graz — L.A.S.K. 3—4. 
Pe primele locuri : F.C. Austria 
45 p, Rapid 42 p, F.C. Tirol 42 p 
(toate cu cite 31 j, inclusiv faza 
inițială a campionatului).

Dinamo Tbilisi
— Donețk 1—2. Pc 
în clasament se 

Moscova, cu 17 p, 
Torpedo Moscova —

0—0, 
pri- 
află 
ur- 

15 p.

C.M. DE HALTERE-JUNIORI

BASCHET o In ziua a doua a 
turneului masculin de la Bratis
lava, selecționata secundă a 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 
83—74 (39—42) formația Ungariei,
iar echipa Cehoslovaciei a dispus 
cu 95—93 (65—49) de cea a Fran
ței. • La Dubrovnik : 
Slavia — Sei.'
S.U.A. 101—71.

HOCHEI PE
Edmonton, în 
meci al finalei .. .
competiție ce reunește cele mai 
valoroase echipe nord-americane, 
formația Philadelphia Flyers a 
Învins cu scorul de 4—3 (2—1,
1—2, 1—0) echipa locală Oilers,
în prezent, Edmonton Oilers con
duce cu 3—2. Următorul joc se 
va desfășura la Philadelphia.

SCRIMA • Turneul feminin de

Iugo-
studențească a

GHEATA • La 
cel de-al 5-lea 
„Cupei Stanley'*,

floretă de la Buenos Alre» s-a 
încheiat cu victoria sportivei 
vest-germane Anja Fichtel, ur
mată de Hidellsâ Rodriguez (Cu
ba) și Laurence Modaine (Fran

ța). • Concursul de spadă des
fășurat’la Legnano (Italia), con- 

MOndicCă", a 
veșt-german 
a dispus în 
M'hail Tis- 

pen- 
Pusch f 

19—3 pe

., avînd un ,,rfert“ de 
în care a răsturnat sco
ta 3—5 la cel final. Au 
Kalinka 3. Raid 2, Te- 
Pach (C). Kirakurt 2.

. - ~ .1 ___  Arbi-
Rosmann (Austria) și A. 

Chmielewski (Polonia).
tn celelalte partide de după-a- 

miază, Bulgaria — Turcia 12—4 
(5—1, 4—1, 2—0, 1—2) si Ungaria — 
Polonia 9—7 (3—1, 2—2, 3—3, 1—1).

BELGRAD, 29 (Agerpres). 
Campionatele Mondiale și Eu
ropene de haltere pentru juni
ori au continuat la Belgrad cu 
întrecerile de la ca'egoria 7 5 
kg. în care victoria, a reveni I- 
sportivului bulgar Anghel Gen- 
cev, cu un total de 347,500 kg. 
Pe locurile următoare s-au si
tuat Inge S'e’nhofel (R.D. Ger
mană) — 342 500 kg și Ghenadi 
Neionski (U.R.S.S.) — 330 kg.

CONCURSURI DE ATLETISM
© Excelente rezultate la Se

villa : 100 m : Ben Johnson
10,06, Carl Lewis 10,07, Marian 

Voronin 10,31; 3 000 m: Jose
Luis Gonzales 7:42,93, Frank 
O’Hara 7:42,99. • La Torino; 
109 m : Chicii Imoh 10,27 ; 2
m’l? : Said Aoui'a 8:13,45 ; greu- 
ta.e : Alessandro Andrei 21,97.

tind pentru „Cupa 
revenit scrimerului 
Arnd Schmitt, care 
finală cu 12—io de 
ko (U.R.S.S.) ♦ în ■ întâlnirea 
tru locul trei, Alexander
(R.F.G.) l-a învins cu 
Stefano Pantano (Italia).

TENIS • Turneul de la Ro
land Garros a continuat cu în
treceri echilibrate, în care n-au 
lipsit surprizele. Astfel, cea mai 
surprinzătoare eliminare de 
miercuri a suferit-o Hana Mand- 
likova, învinsă, în turul al doi
lea, cu 6—4, 7—6 de Nathalie 
Herreman (Franța). Alte rezulta
te : Steffi Graf (R.F.G.) — Iva 
Budarova (Cehoslovacia) 6—1,
6— 1, Kathy Rinaldi (S.U.A.) —
Julie Halard (Franța) 3—6, 6—1,
7— 5, Manuela Maleeva (Bulgaria),
— Dianne Balestrat / "
6—2, 6—0, Barbara Pauluos (Aus
tria) — Nicole Provis (Australia) 
6—4, 6—4. Dintre rezultatele în
trecerilor masculine consemnăm : 
Becker — Perez 6—0. 6—1. 7—5, 
Connors — Nelson 7—5, 6—2, 6—2, 
Carlsson — Boet ch 6—1. 6—0,
6—3.

(Australia)

u-

Fluminen.se

