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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA 

ELENA CEAUȘESCU, 
ÎN JUDEȚUL BIHOR ZIAR AL

Proletari din toate țările. unlR-vd I

portul
CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a început, miercuri, 
o vizită de lucru in județul 
Bihor.

Desfășurată în atmosfera de 
puternică mobilizare a tuturor 
oamenilor muncii din țara 
noastră pentru a întimpina cu 
noi succese Conferința Națio
nală a partidului, întîlnirea de 
lucru a secretarului general al 
partidului cu mari colective de 
muncă bihorenc, cu factori de 
răspundere din ministere și 
centrale industriale, cu repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, prilejuiește 
o analiză cuprinzătoare a căi
lor și modalităților prin care 
județul ișl poate îndeplini, la 
un înalt nivel de calitate și 
exigență, sarcinile importante 
ce îl revin în acest an și pe 
întregul cincinal, aducîndu-și 
astfel o contribuție sporită, pe 
măsura puternicului său poten
țial material și uman, la pro
gresul economiei naționale, la 
înflorirea continuă a patriei.

Datorită politicii de dezvolta
re armonioasă a tuturor jude
țelor patriei. politică inițiată 
și promovată cu strălucire de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Bihorul a cunoscut, asemenea 
întregii țări, în perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea 
al P.C.R., profunde trans
formări înnoitoare.

Adînca recunoștință pentru 
tot ceea ce s-a înfăptuit și se 
înfăptuiește în județul lor și 
în întreaga țară și-a găsit o 
vibrantă expresie în primirea 
entuziastă făcută de bihoreni 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, încă 
de la sosirea pe aeroportul din 
Oradea.

La vizită participă tovarășii 
Emil Bobu, Vasile Bărbulescu, 
Silviu Curticeanu.

In cinstea sosirii secretarului 
generai al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, era aliniată 
o gardă alcătuită din ostași ai 
forțelor noastre armate, mem
bri ai gărzilor patriotice și ai 
detașamentelor de pregătire a 
tineretului pentru apărarea pa
triei, care a prezentat onorul. 
S-a intonat Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România.

Miile de bihoreni aflați la 
aeroport au aclamat și ovațio
nat îndelung pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, manifestîn- 
du-și nemărginita bucurie și 
satisfacție de a-i avea, din nou, 
ca oaspeți dragi.

In aclamațiile celor prezenți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au

urcat la bordul elicopterului 
prezidențial, îndreptîndu-sc spre 
orașul Beiuș.

Odinioară oraș de mici me
seriași și funcționari, cu faimă 
pentru școlile lui, Beiușul_ a 
ajuns vestit în județ și în în
treaga țară prin mașinile-unel- 
te, mobila, piesele de schimb, 
confecțiile și covoarele produse 
aici, multe dintre ele destinate 
exportului. Orașul își trăiește 
astăzi o nouă tinerețe. Pe locul 
unor căsuțe modeste de altăda
tă au fost înălțate blocuri ele
gante însumînd peste 1700 de 
apartamente, la care se adaugă 
unități comerciale moderne, nu
meroase instituții social-cul- 
turale.

Recunoștința celor ce trăiesc 
și muncesc la Beiuș pentru 
toate aceste împliniri de sea
mă și-a găsit o ilustrare emo
ționantă în primirea deosebit 
de călduroasă făcută tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu la so
sirea în localitate, pe stadionul 
orașului, unde a aterizat eli
copterul prezidențial. Mii de 
locuitori veniți în întîmpinare 
au ovaționat neîntrerupt pentru 
partidul nostru comunist și 
secretarul său general, pentru 
patria socialistă, pentru pace în 
întreaga lume.

In aclamațiile celor prezenți, 
coloana de mașini s-a îndreptai 
spre primul obiectiv al vizitei 
de lucru în județul Bihor — 
FABRICA DE MAȘINI-UNEL- 
TE, unitate componentă a în
treprinderii „ÎNFRĂȚIREA" din 
Oradea. Muncitorii acestei ti
nere unități, construită cu zece 
ani in urmă la indicația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
au făcut, de asemenea, o vi
brantă și entuziastă primire 
conducătorului partidului și 
statului nostru.

Pe parcursul vizitei în sec
țiile de prelucrări mecanice și 
montaj, gazdele informează des
pre acțiunile întreprinse pen
tru modernizarea fabricației 
prin introducerea unor tehno
logii mai eficiente, prin do
tarea cu mașini, de înaltă pro
ductivitate, prevăzute cu co
menzi numerice, centre de pre
lucrare, celule flexibile și ma
șini de precizie.

In cadrul unei expoziții cu 
cele mai noi produse ale fa
bricii s-a relevat preocuparea 
constructorilor de mașini din 
acest nou centru industrial al 
țării în direcția diversificării 
gamei de mașinî-unclte cu per
formanțe ridicate.

O primire însuflețită, plină de 
căldură, au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu și oamenii 
muncii de la FABRICA DE
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(ULTIMELE PREGĂTIRI ÎNAINTEA STARTULUI
î? BRAȘOV, 10 (prin telefon).
g Cu 48 de ore înaintea startului, 
îj cocheta arenă a clubului Dina- 
^mo din localitate este pregăti- 
js tă să găzduiască meciul de 
Js „Cupa Davis" dintre reprezen- 

tativele României și Poloniei, 
g Telefoanele sună încontinuu la 
șg secretariatul clubului, sînt ce- 
g rute bilete, semn că brașovenii 

așteaptă cu nerăbdare și inte- 
J; res acest eveniment sportiv. 

Echipa noastră a susținut azi 
Js (n.n. ieri) două antrenamente 
ț mai ușoare ca intensitate, pen- 
ă tru a-și recăpăța prospețimea 
g în zilele de concurs. Liderul 
g formației. Florin Segărceanu, 
g se simte bine, întinderea mus- 
g: culară suferită este în curs de

vindecare. în antrenamentul de 
după-amiază s-a pus accent 
deosebit pe jocul de dublu, a- 
vîndu-se în vedere importanța 
obținerii acestui punct.

In ce o privește pe 
oaspete, aceasta a sosit 
șov marți noaptea, în 
nența anunțată : Lech 
kowski, Vojciech Kowalski, 
Tomasz Maliszewski și Waldc- 
mar Rogowski. 
Witold Meres, 
ța de miercuri, 
polonezi au sus'țlnut 
prim antrenament de 
modare, iar după-amiază 
jucat partide-test. Secretarul 
federației poloneze de tenis, 
Piotr Dudzinskî, conducătorul

echipa 
la Bra- 
compo-

Bien-

Antrenor — 
In diminea- 

, tenismanii 
un 

aco- 
au

delegației, ne-a spus : „Știm 
că echipa României este puter
nică. Anul trecut am pierdut 
acasă în fața acesteia, dar fără 
jucătorul nostru nr. 1, Kowal
ski. Sperăm că formația noas
tră va evolua la valoarea ei 
reală, fiind hotărîtă să obțină 
calificarea".

Joi la ora 13 va avea loc 
tragerea la sorți a ordinii par
tidelor din cele două zile de 
simplii, urmînd ca alcătuirea 
perechilor pentru jocul de du
blu să fie anunțată în ziua 
respectivă. Este așteptat să so
sească arbitrul principal (neu
tru) al întîlnirii, austriacul 
Peter Madl.

Doina STANESCU

2 La încheierea Campionatului masculin de volei

UN PLUS DE VIGOARE IN JOCURI, DATORAT TINERILOR
• Steaua a terminat neînvinsă competiția !ă

Ș A luat sfîrșit și cel de-al
38-lea Campionat masculin de 
volei. Laureata, merituoasă, a 

gacestei ediții este echipa clubu-

rit — compusă din elemente ta
lentate, harnice —, orientată 
spre jocul modern, în viteză, 
combinativ în atac. Steaua s-a

Șî Campionii șl antrenorii lor, de la stingă la dreapta; în riadul de Jos 
Constantin, Pentelescu, Spînu, Racsov, Czedula, Mina, Pralea; In 

Ș rindul de sus — Pițigoi, Șoica, Ionescu, V. Dumitrescu, G. Bartha, 
g antrenori-, Pădurețu, Dascălu, Nlca. Foto : Aurel D. NEAGU
jî 
g lui Steaua, care a dominat e- 
jsfectiv competiția, terminînd-o 
ț? neînvinsă. Un merit de necon- 

testat al acestei echipe, condu- 
să cu competență de antrenorii 
Gyula Bartha și Virgij Dumi- 

g trescu. Echipă tânără, de gaba-

impus cu autoritate. Un frumos 
succes, obținut — grație spriji
nului efectiv, permanent, pri
mit din partea conducerii mi
nisterului — de către : Ionescu, 
Mina, Spinu, Dascălu, Pralea, 
Pentelescu, Constantin, Nica, 
Șoica, Pădurețu, Czedula, Rac
sov. Stavariu (de menționat că 
8 dințre jucătorii amintiți, au 
făcut parte din lotul repre
zentativ).

Ce se poate spune despre ce
lelalte formații ale eșalonului 
fruntaș ? în primul rînd că 
Dinamo — care a dominat 
mulți ani voleiul masculin — 
a fost în continuare o formație 
redutabilă. Ea a cîștigat toate 
întâlnirile cu celelalte partici
pante la grupa I valorică, ob- 
ținînd, detașat, „argintul" cam-

Modesto FERRARINI 
Gheorghe DEDIU
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DE AZI, ATRACTIVE E
întreceri la natatie Sîmbătă și cuinipicâ.

SELECȚIA ATLEȚIIOR JUNIORI PENTRU C.L ’87 
A INTRAT ÎN LINIA DREAPTĂ j

Obiectivul major de perfor
manță ai atleților juniori în 
acest an îl constituie Campio
natele Europene de la Bir
mingham, din luna august. Și 
în timp ce pentru unij (com
petitori, dar mai ales profesori 
și antrenori !) participarea la 
Campionatele Republicane șco
lare a însemnat „bifarea" anua
lă a unei acțiuni, acoperirea 
(doar prin prezență, nu și prin 
rezultate) a unei lungi perioade 
de pregătire, pentru alții în
trecerile de la Pitești au stat 
evident sub semnul selecției 
pentru marea competiție con
tinentală. Iată de ce, pe Sta
dionul „1 Mai" — tot acolo 
unde, luna viitoare, candidații 
la titularizare în lotul repre
zentativ pentru „europene" 
vor susține un examen decisiv, 
în cadrul Balcaniadei de ju
niori — am înregistrat, alături 
de cifre penibile, care au pus 
sub semnul întrebării- eficiența 
muncii și, bineînțeles, a depla
sării la Pitești (din cei 14 
concurenți de la Înălțime, doar 
unui singur a sărit 2 m, cel 
mai bun timp înregistrat în 
cele trei serii la 100 m băieți 
a fost 11,09, flăcăi de 18 ani, 
bine clădiți, se chinuiau să a- 
runce doar 14 m la greutate, 
iar săritoarele în lungime, 
chiar dacă multe încă la vârsta

junioarelor mici, se luptau, în 
marea lor majoritate, cu mult 
sub 6 m, în timp ce colegele 
de la înălțime „reușeau" 1,65— 
1,70 m...) și performanțe deose
bit de valoroase, de top inter
național la niveiui juniorilor.

In această ultimă categorie, 
dătătoare de speranțe în pers
pectiva apropiată a „europene
lor" din Anglia, intră, în pri
mul rînd, alergările fetelor pe 
distanțe medii și lungi. Adică 
aceleași probe caTe au impus 
atletismul juvenil românesc în 
competițiile continentale și 
mondiale din actualul ciclu o- 
limpic, începind cu „europene
le" de la Cottbus ’85 șl conti- 
nuînd cu „mondialele" de la 
Atena ’86. Și dacă prezența la 
startul curselor de 1500 sau 3000 
m a Anej Pădurean (Deva), 
campioană europeană și mon
dială, sau a Dorinei Calenic 
(Tulcea), „bronz" la C.M., con
stituia o premisă a unor reale 
performanțe internaționale, iată 
că, spre satisfacția selecționeri
lor alături de aceste valoroase 
atlete s-au impus atenției ge
nerale o întreagă pleiadă de 
candidate pentru Birmingham ! 
Unele dintre acestea într-o 
marcată revenire în prim-plan, 
ca de exemplu băimăreanca 
Cristina Misaroș (cu un senza
țional 2:01,41 la 800 m), altele

într-o spectaculoasă ascensiune, 
ca, de pildă, surprinzătoarele 
Viorica Niga (Suceava)—2:01,85 
la 800 m și Rodica Moroianu 
(Craiova) — 9:19,21 la 3000 m, 
sau Cătălina Gheorghiu, Mihae- 
la Borțoi (ambele din Craiova) 
și Denisa Zăvelcă (Slatina) — 
ultimele două încă junioare 
mici — toate protagoniste ale

Paul SLAVESCU
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ÎNOT : Astăzi, în bazinu( „23 
August" din Capitală, primele 
starturi în întrecerile finalelor 
Daciadei și Campionatelor Na
ționale. Dimineață au loc se
riile, de la ora 10, iar după-a
miază, de la ora 17,30, finalele 
probelor de 200 m flutdre, 100 
m bras, 200 m liber — mas
culin și feminin, plus seriile 
contracronometru la 4X100 m 
liber.

SĂRITURI : la Ștrandul Ti
neretului din București, azi au 
loc probele inaugurale. De la 
ora 9: trambulină 1 m juniori 
și junioare: de la ora 16: 
trambulină 1 m seniori și se
nioare.

lli sala Floreasca

SCRIMERII ÎȘI VOR 
DESEMNA CAMPIONII
Ediția 1987 a Campionatelor Na

ționale individuale, care are loc 
in acest an sub egida Daciadei, își 
va desfășura ultimul act al pro
belor individuale la sfirșitul a- 
cestel săptăminl, tn Sala Floreas
ca, din Capitală.

Astfel, sîmbătă vor evolua pe 
planșe sabrerii (dimineața) și 
spadasinii (după-amiază) pentru 
desemnarea no-ilor campioni, iar 
duminică floretlștil (dimineața) și 
floretistele (după-amiază). Vdr in
tra tn întrecere cite 24 de scrl- 
meri de flecare armâ. calificați 
din etapa anterioară.

Județul Sibiu găzduiește de 
mîine o importantă competiție 
automobilistică internațională, 
„Raliul Dunării — Dacia", a- 
flat la cea de a XXH-a edi
ție, etapă în Cupa Prietenia, 
precum șl în Campionatul Re
publican de raliuri.

și nemodernizate, special ale
se, chiar și drumuri fores
tiere), pe traseul; Sibiu — 
Șeica Mare — Boarța — Dala 
— Cisnădioara — Păltiniș — 
Gitu] Berbecului — Rîul Sadu
lui — Sibiu.

De la secretariatul raliului, 
instalat la Hotelul „Bulevard" 
din Sibiu, am aflat ultimele 
amănunte. Sînt înscrise circa 
80 de echipaje, Intre care 51 
românești (cu diferite tipuri 
de Dacia), celelalte fiind din 
Bulgaria (pe mașini Lada), Ce

hoslovacia (Skoda), R.D. Ger
mană (Wartburg), Polonia (Po
lonez 2000), Ungaria (Lada), 
U.R.S.S. (Lada 1600). Plecarea 
se va da din fața Casei de cul
tură (primul echipaj, vineri 
ora 12.01), Iar sosirea va avea 
loc tn același punct (sîmbătă. 
Primul echipaj ora 16,50) ; neu
tralizare (odihnă și intervenții 
Whnlce) între 23,10 (vineri) și 
8,30 (sîmbătă) ; premierea ofi
cială — duminică, ora 13.
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Rubrică rezervată șoimilor

patriei și purtătorilor

cravatei roșii cu tricolor

FRUMOASE ÎNTRECERI Șl DEMONSTRAȚII ALE COPIILOR
• Plenara Consiliului Muni

cipal București al Organizației 
Pionierilor, ale cărei lucrări au 
avut Ioc marți, a constituit un 
binevenit prilej de bilanț al 
activității sportive 
lor cravatei roșii 
din capitala țării, 
tivltate a devenit 
an mai rodnică și 
tă, sportul constituind un mij
loc formativ-educativ al tinerei 
generații. Vom reveni 
acestei teme.

a purtători- 
cu tricolor 
Această ac- 
de la an la 
mai eficien-

asupra

din ju 
_ , ____ , în sport 
cu'un nou succes remarcabil 
L-a prilejuit cea de-a IX-a e- 
diție a Festivalului jocurilor d< 
mișcare pentru șoimii patriei, 
desfășurat la Tg. Mureș și care 
a reunit peste 500 de copii din 
grădinițe și școli, reprezentînd 
22 de unități de învățămînt. Ca
drul de exprimare prin sport 
al copiilor mureșeni a fost ex
celent ales — Sala sporturilor, 
plină pînă la refuz, ca la ma
rile întreceri sportive ale tine
retului din aria performanței. 
S-a Întocmit șl un clasament. 
Lă categoria preșcolari: 1. Gră
dinița (cu program prelungit) 
nr. 4 Electromureș Tg. Mureș, 
2. Grădinița din Bend, 3. Gră
dinița nr. 3 Sovata ; categoria 
elevi (clasa I): 1. Școala So- 
lovăstru și Școala nr. 10 Tg. 
Mureș, 2. Școala nr. 7 Tg. Mu
reș, 3. Școala nr. 20 Tg. Mureș. 
De bună seamă că această ie
rarhie valorică are rosturile ei, 
dar de reținut este inițiativa 
angrenării copiilor tn jocuri de 
mișcare, modalitate de a le dez
volta gustul și aptitudinile pen
tru sport. Consiliul Județean 
Mureș al Organizației Pionieri
lor, Inspectoratul școlar jude
țean și C.J.E.F.S. merită toată 
prețuirea pentru această fru
moasă inițiativă, de dorit și în 
alte zone ale țării, mal ales 
acolo unde sportul pentru copii 
face pași încă timizi...

• Copiii, preșcolarii 
delul Mureș se înscriu

9 $ahul și matematica au 
înregistrat un nou succes co
mun, prin intermediul pionie
rului Cristian Tepuș, din clasa 
a 4-a a Școlii nr. 30 din Capi
tală (Sectorul 2). Cristian, locul 
2 pe țară la șahul prin compu
ter. s-a situat pe locul I în fa
za pe municipiu la concursul 
școlar de informatică, avînd în 
același timp o contribuție de
cisivă la obținerea poziției de 
fruntașă a echipei școlii sale. 
Jucător de șah (clasic) încă de 
la vîrsta grădiniței, pionierul 
bucureștean (note numai de 10

CĂLĂREȚII DIN
La baza hipică din Iași se 

desfășoară, fncepînd de astăzi, 
întrecerile celei de a II-a e- 
tape a Campionatului Național 
de călărie pentru junior; și 
fete, ;a care și-au anunțat par
ticiparea concurenți de la Stea
ua, Olimpia București, Petrolul 
Ploiești, Dumbrava Neamț,

rrCUPA VOINȚA" LA TIR CU ARCUL

la matematică) se afirmă în 
competiții care depășesc lintițe
le manualului, sportul minții 
fiindu-1, cum ține să recunoas
că, un aliat de nădejde.
• La Șimleu Silvaniei (jude

țul Sălaj), sporturile tehnico-

toril sportului pentru copii șl 
tineret din Șimleu șl din ju
dețul Sălaj, de a ajunge, cît 
de curînd, fruntași pe țară!

• O frumoasă acțiune spor
tivă a preșcolarilor de la Gră
dinița întreprinderii de medica-

Poligonul de tir cu arcul de 
la baza de sport_și agrement 
„Mureșul" _.
găzduit săptămîna trecută în
trecerea reprezentanților a șase 
secții de profil (Voința din lo
calitate și din Satu Mare, Mi
nerul Ăninoasa, I.M.P. Sf. 
Gheorghe, A.S.A. Cluj-Napoca, 
Sănătatea Tg. Mureș), care 
și-au disputat întîietatea la 
cea de-a 24-a ediție a „Cupei 
Voința". Rezultatele, după pa
tru zile de întreceri in sistem 
dublu FITA, nu au fost deose
bite, maj ales la feminin. A- 
ceasta se datorează faptului că 
o serie de sportivi de frunte 
au absentat dih motive mai 
mult sau maj puțin obiective, 
dar și 
în cea 
duratei 
cestea. 
Mureș) . . _ _ .
niori cu 2324 p — fiind la un 
punct de totalu] cu care anul 
trecut s-a urcat pe treapta a 
doua a campionatului republi
can, jar cele 2278 p cu care M. 
Fîrdea (Voința Satu Mare) s-a 
clasat primul la juniori l-ar fi 
situat pe locul III la seniori. 
Ordinea finală a fruntașilor a 
fost stabilită încă din primele 
două zile la patru din cele 
șase categorii. Excepție au fă-

din Tg. Mureș a

vremii — nefavorabilă, 
mai mare parte a 
concursului. Cu toate a- 
S. Laszlo (Voința Tg. 
a ocupat locul I la se-

Sporturile tehnico-aplicative cunosc o tot mai largă dezvoltare 
in cadrul caselor pionierilor și șoimilor patriei din întreaga tară. 
Imaginea noastră surprinde un moment dintr-o demonstrație 
de motoclclism a pionierilor din Capitală Foto : Gabriel MIRON
aplicative constituie nota do
minantă între preocupările ex- 
trașcolare ale elevilor și pio
nierilor. „Cupa prietenii teh" 
nicii", competiție inițiată și or
ganizată de Casa pionierilor și 
șoimilor patriei din localitate 
(director, prof. Traian AIbu) 
și de Consiliul Orășenesc pen
tru Educație Fizică și Sport, 
confirmă acest interes deose
bit al purtătorilor cravatei roșii 
cu tricolor pentru karting, r’a- 
diogoniometrie, aero, navo și 
rachetomodelism, la întreceri 
luînd parte aproape 200 de co
pii din 12 asemenea unități să- 
lăjene, precum șl din județele 
Arad, Bihor și Satu Mare. Cîte
va nume care promit să se con
sacre in sporturile tehnico-apli
cative : Paul A rdelean, Rodica 
Boldan (Cehu’ Silvaniei) ți A- 
drian Bretea (Șimleu Silvaniei) 
la karting, Simona Albu și O- 
limpiu Samșudean (Șimleu Sil
vaniei) la radiogoniometrie, Le
vente Levay (Jibou) și Râul 
Kusac (Zalău) la navomodelism, 
Ovidiu Ciobanu (Șimleu) la 
aeromodelism și Vasile Satmari 
(Șimleu) la rachetomodelism. 
Felicitărilor adresate celor mai 
buni de către organizatori le 
alăturăm și urarea dr. docent 
Ioan Pușcaș, unul dintre anima-

mente Fiola din Sectorul 1 al 
Capitalei: o întrecere de gim
nastică sportivă și ritmică și, 
în completare, demonstrații de 
minibaschet, atletism (ștafete 
aplicative) și jocuri distractive. 
Prof. Elena Mătășan și colec
tivul de educatoare al acestei 
unități preșcolare ne-au de
monstrat ce lucruri minunate 
pot face copiii, atunci cînd sînt 
îndrumați cu pricepere și dă
ruire.

Rubricâ redactată de
Tiberiu STAMA

NOU IN concurs
A.S.A. Cluj-Napoca, C.S.M. 
Iași, C.S.M. Lugoj, Dragoș Vo
dă Roman ș.a.

In program sînt cuprinse pro
be de obstacole și dresaj pen
tru începători, categoriile 16 și 
18 ani și fete.

întrecerile se vor încheia du
minică.

AUTOMOBILISM, spectacolul a tost, 
din nou, atributul principal al „Autocrosu- 
lui Muscelul", disputat duminică la Cimpu- 
lung. Dublat de același entuziasm cu care 
un grup de inimoși încearcă să Impună a- 
tenției acest mal nou gen de întreceri auto. 
S-ar cuveni Insă — prestigiul autoturismu
lui ARO. în primul rînd, o cere — să fie 
făcut încă un pas înainte, pentru a se de
păși acest moment de, să-l spunem, pio
nierat: ne-am referi în special la necesi
tatea amenajării unul traseu stabil al auto- 
crosulul, un traseu amenajat anume șl nu 
improvizat, în grabă, cu 2—3 zile înaintea 
concursurilor. Un traseu pe care să se poa
tă măsura forțele în condiții variate de te
ren (plat-Iung pantă, teren accidentat etc.) 
șl. mal ales, pe care să se poată efectua 
și... depășiri Așa cum, în fond, presupu
ne orice întrecere... • PENTRU OFICIALI 
șl presă, „amenajarea" s-a numit o remor
că, în care au fost Instalate o masă șl o 
bancă. Toate ar fl fost bune, numai că 
acest... sector oficial a fost Înțesat de cu
noștințe, rude șl prieteni de-ai organizato
rilor. Incit replici gen „Dă-mi, te rog, tim
pul concurentului cu numărul 16 !•, se în- 
tretăiau cu „Vasillcă, vezi, maică, să nu 
cazi Pînă la urmă... nici Vasillcă n-a 
căzut, dar nici condiții de lucru n-au fost ! 
(S.A.).

HANDBAL ALĂTURI de sportivii care au 
ciștlgat Campionatul Mondial Universitar de 
handbal, cu aceeași alură Impresionantă (în-
- - - - -heAVtAnAAAAAAAAnAAAHAAJWWVkfW

■ i cîștigal 
;i handb!

cui întrecerile junioarelor I și 
II, unde au urcat pe treapta 
a treia a clasamentului două 
sportive care, la început, nu 
s-au aflat printre protagoniste. 
Competiția a constituit și o u- 
tllă repetiție pentru gazde în 
perspectiva organizării ediției a 
XXX-a a „Cupei Eliberării", 
întrecere care în 1958 a repre
zentat primul concurs oficial 
din țară tn această ramură 
sportivă.

REZULTATE TEHNICE, se
niori : 1. S. Laszlo 2324, 2. Gh. 
Bîrzu (Voința S.M.) 2288, 3. A. 
Kiss (Voința Tg. M.) 2030 ; se
nioare : 1. Eva Lancz 2153, 2. 
Elisabeta Kovacs 2008, 3. Ga
briela Crișan 1948 (toate Vo
ința S.M.) ; juniori 1: 1. M. 
Fîrdea 2278, 2. D. Bogdan (Mi
nerul) 2151, 3. F. Dachman (Vo
ința S.M.) 2127 ; junioare 1: 1. 
G. Matei (Sănătatea) 2206, 
E. Gordan 1840, 3. C. Szabo 
1417 (ambele Voința S.M.); ju
niori II : 1. R. Furdui 1944, 2. 
Gh. Nemes 1839 (ambii Mine
rul), 3. A.' Ianko (IMP) 1740 ; 
junioare II : 1. C. Balogh (Vo
ința S.M.) 1475, - - - ■ •
(Minerul) 1348, 3. 
în clasamentul 
Voința S.M. 72 
50 p. 3 Voința 
(loan NOVAC).

2.

2. G. Durdui 
L. Miclea 813. 
general: 1.

p, 2. Minerul 
Tg. M. 29 p.

CONCURSURI DE TENIS LA ARAI
• Concursul de la Arad, din 

cadrul Cupei Federație; Româ
ne de Tenis, rezervat seniori
lor și senioarelor, a avut cîș- 
tigătorj pe steliștii Daniela 
Moise (5—7, 6—4, 6—0 în finală 
cu Maria Romanov, Politehni
ca București) și Miha; Șovar 
(7—5, 6--3 în finală cu Ionuț 
Șesu, ITB). • Prima ediție a 
Cupei IĂMSAT, desfășurată 
timp de 7 zile pe terenurile 
din fața Complexului „Modern" 
din Mamaia, a reunit 54 de 
participanți, reprezentînd clu
burile Steaua, Dinamo, Politeh
nica București, Progresul, 
CCIAG, IAMSAT, Dinamo Bra-

șov și CSȘ 2 Petromar Con
stanța. La seniori, ordinea pri
milor 4, care au jucat după 
sistem turneu, a foșt următoa
rea : feminin — 1. Daniela
Ivana (Steaua) 2 v (6—3, 6—3, 
cu Buciu, 6—2, 6—2 cu Martin 
și 2—6, 6—4, 2—6 cu Romanov), 
2. Mana Romanov (Politehnica 
București) 2 v, 3. Mirela Buciu 
(Steaua) 2 v, 4. Izabela Martin 
(Politehnica București) 0 v; 
masculin : 1. loan Florin (Pro
gresul) 3 v (6—2, 7—5 cu Toma, 

cu Dragu și 2—6, 
cu Constantinescu), 

Toma (Dinamo Bra- 
3. Răzvan Constanti-

6—3, 6—2
6—2, 6—3
2. Bogdan 
șov) 2 v.

LA ÎNCHEIEREA CAMPIONATULUI MASCULIN DE VOLEI
(Urmare din pap. I)

pionatului. O mențiune specială 
pentru strădania clubului de a 
închega și șlefui un sextet tî- 
năr, care să contribuie la pro
gresul voleiului românesc. Din
tre celelalte formații, autoarea 
unei frumoase surprize a fost 
echipa sălăjeană Elcond-Dinamo 
Zalău, care, în frunte cu me
reu tînărul Tutovan, a cîștigat 
în acest an ..bronzul" campio
natului, deținut in trecut, tra
dițional, am spune, de echipa 
din Baia Mare. Celelalte trei 
echipe — Explorări-Motorui 
Baia Mare, Universitatea C.F.R. 
Craiova, A.S.A. Electromureș 
Tg. Mureș — au avut o preo
cupare limitată ia obținerea lo
cului 4, calitatea pregătirii și 
a voleiului practicat de ele 
neonorînd prezența în grupul 
fruntașelor. De aici, oscilații 
supărătoare de la un turneu la 
altul, sau cniar în cadrul aces-

tora. Un exemplu : dezinteresul 
manifestat de formația Elcond- 
Dinamo îh ultimul turneu, de 
Ia Baia Mare, unde a pierdut 
toate cele 5 întîlniri susținute, 
fiindcă avea asigurat ...locul 3!

Meritul principal al compe
tiției nr. 1 îl constituie faptul 
că în cadrul ei s-au format și 
pregătit jucătorii care au reu
șit performanța de a se cali
fica jn turneu; final a; Cam
pionatului European, sub con
ducerea unui nou antrenor — 
N. Pop. Este campionatul în 
care s-au evidențiat o serie de 
tineri talentațî ca: Fcrariu
(Tractorul Brașov), Rotar (Di
namo), Szilagyi (Explorări Mo
torul), Pădurețu, Nica, Czedula 
(Steaua), remareîndu-se în mod 
special Șoica — socotit cel mai 
bun voleibalist al ediției, pre
cum și Ciontoș (Elcond Dina
mo), al doilea reprezentant al 
provinciei (după Ferariu) în 
lotul național.

cît este greu să-1 deosebești de Ion Mocanu 
sau Doru Porumb), doar că este „ceva" 
mal încărunțit pe la tîmple, se află tn per
manență medicul handbaliștilor, care-1 ve
ghează ca pe propriii copil, îi „ceartă", 11 
tratează dacă se accidentează, este alături 
de ei, șl la bine și la greu. Un sincer 
„bravo !“ și pentru cel care a contribuit 
din umbră, dar substanțial, la cucerirea 
titlului mondial, dr. Constantin Novac. 
(P.lv.)

VOLEI. SECȚIA Universității C.F.R. Cra
iova (președinte, prof. unlv. dr. Aurel cîm- 
peanu) merită și ea un... titlu de campioa
nă — cel pentru organizare. • LA ULTI
MUL turneu al campionatului feminin, pro
fesorul de limba șl literatura română Badea 
Petrescu, șeful cercului „Cinefoto" de pe 
lingă Casa pionierilor și șoimilor patriei a 
C.J.O.p. Dolj, a asigurat zilnic, în holul 
Sălii sporturilor un frumos fotoreportaj cu 
faze de Ia festivitatea de deschidere și cu 
secvențe din partidele fiecărei etape. • UN 
COLȚ al sălii cralovene a fost rezervat pur
tătorilor cravatelor roșii cu tricolor. Erau 
pionieri de la Școala 23. ce s-au dovedit zi 
de zi lnepuibazili susținători al campioa
nei, căreia îi cereau de flecare dată: „știin
ța, Știința !, Astăzi vrem victoria !“ Și au 
avut mereu satisfacție... 6 O ZI „ștearsă" 
a avut tn penultima etapă a turneului de 
la Craiova Anca Beșta-Moeanu. Se mal în- 
tîmplă I Aprecierea asupra prestației ei 
l-a stors a doua zi multe lacrimi. Firesc.

SE CONTINUA O ADEVĂRATĂ TRA
DIȚIE la Clubul Steaua: ținuta „de ga
lă" a bazelor sportive in orice ocazie. 
Așa a fost șl la spectacolul cultural- 
sportlv de la finele săptăminil trecute: 
pe gazonul unor victorii memorabile ale 
fotbalului nostru se afla trasată, cu au
tentică artă, o... tablă de șah. Aceasta, 
deoarece „suportul" spectacolului — de
dicat împlinirii a 40 de ani de la Înfi
ințarea Clubului sportiv al armatei, 
Steaua — a fost constituit de o foarte 
frumoasă partidă pe tabla cu 64 de pă
trate, în care piesele au avut dimen
siuni.. umane. între o mutare șl alta, au 
evoluat vedete ale scenei românești sau 
ale sportului, In frunte cu binecunoscu- 
ții — pretutindeni — Helmut Ducadam 
și Tudorel Stoica, toți răsplătiți eu bi
nemeritate aplauze, ca și protagoniștii 
demonstrațiilor de parașutism sau 
dresaj cu clini grănicerești, 
merită, credem, șl harnicii,

de
Aplauze 

pricepuțll 
gospodari ai stadionului Un amănunt: 
șeful complexului din cartierul Ghen- 
cea este un cunoscut fost sportiv, Radu 
lonescu, internațional și maestru al spor
tului la rugby. (G.R.)

pentru că de la ea se așteaptă poate cel 
mai mult tn echipa sibiană. • CtND Mirela 
Popoviciu-Bojescu și colegele ei de la „U“ 
au primit tricourile și medaliile de cam
pioane, întreaga tribună a doua a scandat: 
„Dorința oltenilor — Cupa Campionilor !" 
Să fie ! • DOUA valoroase fanfare s-au 
produs la începutul și sfirșltul turneului 
craiovean: cea a Casei pionierilor (cu elevi 
de la Liceul de artă) și cea a C.F.R. Am
bele au lăsat o frumoasă impresie. (A.B.)

S
D
B
6-

Analizînd, în continuare, des
fășurarea campionatului, dorim 
să ne referim și la cîteva din
tre minusurile sale. Continuă 
să lipsească ridicătorii-coordo- 
natorî (P. Ionescu, la 33 de ani, 
nu are concurent). Jocul în vi
teză, modern, combinativ este 
reușit doar de două formații 
— Steaua și Dinamo 
lalte neizbutind nimic 
în această direcție. în 
privește apărarea, ea este în 
suferință atît în linia 
caj), cît și în linia a II-a (pre
luare), toate cele 6 competitoa
re avînd încă mult de lucru în 
această direcție. Serviciul pu
ternic, din săritură, dătător de 
probleme ia preluare, este în
cercat cu succes doar de Das- 
călu, Rotar, Szilagyi...

în ceea ce privește întrece
rea din plutonul secund al Di
viziei A, am menționa doar 
surpriza plăcută oferită de Re- 
lonui Săvinești (antrenor D. 
Gavril), pe locul 7 (anul trecut 
pe 10) cît și comportarea Trac- 
torulu; Brașov (T. Tănase) — 
ambele u'rcînd între fruntașe.

—, cele- 
deosebit 
ceea ce

I (blo-

ANUNȚ
I.D.M.S. BUCUREȘTI a- 

duce la cunoștința celor in
teresați că începînd cu data 
de 11 iunie 1987 se reiau 
înscrierilfe pri-n transfer la 
autoturismul Dacia Break 
pentru cei care au depus 
banj la CEC în cont pentru 
autoturism pînă la data de 
30 septembrie 1982.

înscrierile se fac prin 
prezentarea cumpărătorilor 
cu cecul de înscriere la au
toturismul Dacia 1300, chi
tanța sau extrasul de cont 
și actul de identitate, la 
magazinul auto I.D.M.S. 
București, str. Valea Cas
cadelor nr. 24, sector 6.

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

De asemenea, se aduce ia 
cunoștință că prin magazi
nul auto I.D.M.S. Pitești se 
livrează la prezentare auto
turisme Aro 10.4 în baza u- 
nui CEC tip Dacia de 70.000 
lei, cu plata diferenței de 
preț la magazin.

Informații suplimentare ia 
telefon 976/36998.
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•. In reu- 
ildura ex- 
te 30 de 
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>a... obosi- 
■i care au 
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ledorițî, pe

4. Daniel 
>mar Con- 
ele probe- 
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reia Buciu 
ismina Po
li (ambele 
ști) 6-3, 
Constanti- 
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-1; Maria 
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a (Politeh- 
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D. Ivana 
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șl Daniel 

ir C-ța) — 
> Bv.) 6—0, 

coresp,).

atît de neînduplecați al tutu
ror jucătoarelor, ai unor pre
stații de calitate. într-un ase
menea cadru, o serie de spor
tive, printre care și nume de 
rezonanță în arena internațio
nală, s-au chinuit la manșe
le „pline" sau la cele „Izolate", 
nereușind să depășească grani
ța celor 400 de puncte. Mai In
teresante, mai animate au fost 
evoluțiile unor elemente mai 
tinere și ele au dat, din feri
cire, nota generală a dispute
lor din prima jumătate a zilei, 
făcînd promisiuni certe pentru 
returul competiției. Principala 
performeră a fost rapidista 
Ioana Popescu, care a doborît 
din 100 de bile mixte 412 po
pice. Au mai lăsat o bună im
presie Liliana Băjenaru, Geor- 
geta Neacșu, Elena Gruber și 
Elena Chiriloiu, care au dove
dit că și-au însușit tehnica 
lansării bilei, acționînd adesea 
cu precizie.

Iată clasamentul după prime
le două schimburi din turul T: 
1. Voința Tg. Mureș 805 p d 
(Elisabeta Albert — 404, Elisa- 
beta Bonta — 401), 2. Rapid. 
București 798 p d (Toana Po
pescu — 412. Elena Găman — 
386), 3. Voința București 789 
P d (Elena Andreescu 405. Li
liana Băjenaru — 384), 4. Hi
dromecanica Brașov 782 p d 
(Mariana Constantin — 39-1,
Alexandrina Hîrdoiu — 388),
5. Electromureș Tg. Mureș 772 
p d (Rodica Baciu — 377, Au
relia Șerdean 
ria București 
ta Neacșu,— 
Cătineanu —
Galați 753 p d (Elena Chiriloiu 
388, Mirela Covali — 365), 8.
C.S.M. Reșița 746 p d (Elena 
Gruber — 397, Mariana Csepei
— 305, înlocuită la ultima man
șă de „izolate" cu Glcuța
— 44).

Turneul 
de la ora 
amiază să
campioană.

— 395), 8. Glo- 
769 p d (George-
387, Margareta
382), T. Voința

I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I

de actualitate

Astăzi, la Craiova $1 Oradea

PRIMELE MECIURI

Burci

astăzi 
după-

final continuă
9, urmînd ca
fie cunoscută echipa

Traian IOANITESCU

ALE SEMIFINALELOR
DENS FINAL

De sîmbătă 13 iunie și pînă 
duminică 28 iunie formațiile 
de primă categorie vor străba
te un veritabil maraton fotba
listic, un program de o den
sitate neobișnuită, un veritabil 
record în materie. în aceste 
două săptăminî se vor disputa 
ultimele patru etape ale Cam
pionatului și cele trei momen
te finale ale „Cupei României**, 
Steaua și Universitatea Craio
va au de jucat și restanța din 
campionat (returul), prevăzută 
la 30 iunie. Există perioade în 
care echipele vor reapare în 
arenă la distanță de 72 de ore. 
O programare cu care nu eram 
obișnuiți, desigur, dar care a 
devenit normală în unele cam
pionate și, cu siguranță, se va 
generaliza în următorii ani, cînd 
formulele competițiilor interna
ționale intercluburi vor deveni 
mult maj complete, ajungîn- 

-se — cum se preconizează 
- la sistemele turneu (fiecare 
cu fiecare) incepînd cu între
cerea cea mai importantă, 
C.C.E. Situație în care, în loc 
de maximum 9 jocuri, cîte dis
pută astăzi o echipă în această 

. va participa ia mi
nimum 34 ! Săptămîna fotbalis
tică, prevăzind cu regularitate 
3 meciuri oficiale, va deveni 
un fapt curent în viitorul apro
piat ! Ca să nu mai vorbim 
că și competițiile noastre in
terne se pot perfecționa. Și ne 
gîndim în primul rînd la Cupă. 
Acea veche și justificată soli
citare a programărilor tur-re- 
tur, începînd din etapa „16**- 
imilar, ar reprezenta o binefa
cere sub multe aspecte; obiș- 
nuirea echipelor noastre cu sis
temul actual ai cupelor; po
sibilitatea, pentru suporterii e- 
chipelor respective, de a-t ve
dea pe favoriții lor in fazele 
avansate ale popularei compe
tiții de sub egida Daciadei; o 
mult mai echitabilă modalitate

I mui
du-i

— :

I
I pută astăz 

competiție, 
nimum 34

I
I
I
I
I
I
Ide calificare în fazele următoa

re, prin disputarea a cel puțin 
180 de minute de joc ; și, deloc 

IllVfe.lJHMU, 
cluburilor noastre.

De aceea, socoti

neglijabil, creșterea veniturilor

De aceea, socotim ci această

ATLEȚILOR JUNIORI PENTRU C.E. 87
<a I)
cum foar- 

ea oriunde 
ii juvenil; 
,e clasate 
ititivi pen- 
dialelor"!
reamintesc 
cit și la 

.ătoare ro- 
medii și 
autoritate, 

mtante ale 
pe plan 

ce ne Iasă 
1 Birming- 
le ștafetă 
cică Puică 
a urca pe

»anei mon- 
n înățime,

Alina Astafei (abia revenită 
in pregătire după un accident), 
am așteptat un rezultat de 
rezonanță de la altă speranță 
a detentei, săritoarea în lun
gime Mirela Belu. Ce-i drept, 
aceasta a cîștigat fără emoții, 
dar cei 6,25 m (anul trecut la 
„mondiale' 
la peste 
treapta a 
n-o arată 
ar fi de 
la ușă 1

Și anul
cătorul de ciocan Eleodor Roș

ea- (Craiova) a stabilit un nou 
record republican de juniori, 
ratînd însă la potou selecția 
pentru C.M. Acum, noul său 
rezultat — 68,62 m — îl acre
ditează cu șanse pentru C.E. 
Rămîne doar ca aceas'tă per

* — 6,27 m, locui 5, 
10 cm departe de 
treia a podiumului) 
în creștere, așa cum 
dorit. Timpuj ’ bate

trecut, în vară,- arun-

formanță să nu constituie vîr- 
ful de formă al sezonului... 
După cum se așteaptă un ran
dament superior de la campi
oana probei combinate, . arge- 
șeanca Ionica Domnițeanu 
(care, concurînd H.C. la aler
gările scurte, s-a impus prin- 
tr-o excelentă dispoziție, do- 
borînd chiar recordul de ju
nioare la 100 mg, cu 13,57 — v.r. 
Lenuța Bîrzu — 13,58).

Proba de 2000 m obstacole 
s-a încheiat cu rezultate sur
prinzătoare, noul campion șco
lar, ieșeanul Florin Bălătariu 
înregistrînd cu 5:31,49 un timp 
deosebit, care a ridicat semne 
de întrebare, în rindurile spe
cialiștilor. Semne care vor pu
tea fi înlăturate jn concursurile 
următoare numai prin obține
rea altor cifre asemănătoare, 
de rezonanță internațională.

agenda lunii iunie:

SĂNĂTATE ÎN STAȚIUNI MONTANE 
asă : Poiana Brașov, Bușteni, Sinaia, Pre- 
il Roșu, Păltiniș, Borșa, Tușnad, Borsec,

etsle de la agențiile oficiilor județene de 
„R. București și veți afla drumul cel mai 
■area organismului.
ÎĂNĂTATE ÎN STAȚIUNEA ÎNDRĂGITĂ! I

toți cei ce doresc

eacă vacanța la mare

XCURSII CU TRENUL, MINIVACANȚE, 
ÎRE — prin mijlocirea agențiilor oficiilor 

ă cazare și masă la tarife reduse, nu- 
i de agrement : excursii pe Canalul Du- 
igră, în Delta Dunării. Ia obiectivele tu- 
ocuri sportive, partide de pescuit, 
lentare la toate oficiile județene de tu- 
a întreprinderea de Turism. Hoteluri și 
:ureștl.

DE SEZON COMPETIȚIONAL
„perioadă de foc“ din finalul 
actualului sezon poate fj apre
ciată ca una de probă in pers
pectiva ajungerii in mod con
stant și general la formule 
competiționale dense, prctinzînd 
programări de genul celor de 
care aminteam ia începutul rîn- 
durilor noastre.
grelele examene la care vor fi 
supuse formațiile
A (referire specială la cele opt 
calificate în sferturile de fina
lă ale Cupei), vor arăta șj in 
ce măsură săptămînile de in
tensă pregătire din lunile de 
iarnă se dovedesc suficiente 
pînă pe ultimele lungimi ale se
zonului, adică pînă jn aceste 
atit de încărcate (competifional) 
zile de iunie.

Resursele fizico-tehnico-tacti- 
ce sint, se înțelege, importante 
și tocmai de aceea le-am amin
tit mai intîi. Dar nu uităm nici 
„armura psihică", pentru că 
joacă și ea un mare rol, tocmai 
in perioada de intensă solicita
re, cind ți nervii pot ceda mai 
ușor. Mai cu seamă că se des
fășoară și meciuri cu impor
tanță pentru participarea la 
„Cupa U.E.F.A." sau pentru e- 
vitarea locurilor retrogradante. 
Că sportivitatea poate ieși în
vingătoare, indiferent de miza

Desele și

divizionare

partidei, ne-au demonstrat-o 
recent Jiu] și Rapid în partida 
lor de la Petroșani, atît de 
importantă pentru amindouă, 
dar care s-a desfășurat într-o 
atmosferă de deplină corectitu
dine. Să sperăm că și comba
tantele din celelalte întîlniri 
importante pentru configurația 
clasamentului final vor întruni 
aceleași frumoase și elogiate 
calități.

Sint cîteva reflecții înainte 
de intrarea concurentelor de pe 
prima scenă în ultima șl cea 
mai importantă turnantă a 
cursei lor, ediția 1986/1987. La 
capătul el vom cunoaște și pe 
cele cinci reprezentante ale 
fotbalului nostru în cupele eu
ropene, un grup sporit de 
concurente care au datoria de 
a reface slabul punctaj al clu
burilor noastre in ediția pre
cedentă a întrecerilor europe
ne. fapt care s-a repercutat ra
pid. prin revenirea la două 
echipe în Cupa U.E.F.A. în e- 
diția 1988/1989. Iată, deci, o pri
mă și mare obligație a forma
țiilor care se vor alinia in sep
tembrie la startul prestigioase
lor competiții ale cluburilor din 
Europa !

Eftimie IONESCO

rr TROFEUL FAIR-PLAY SPORTUL"
© Liderul (F.C.M. Brașov) — 10 puncte avans © 

„Lanterna" (Chimia Rm. Vilcea) — 40 de puncte deficit!
A Intrat în ultima linie dreaptă 

și „competiția sportivității" divi
zionarelor A. Mai sînt de parcurs 
încă patru etape și disputa pen
tru primul Ioc în actuala ediție a 
„Trofeului fair-play Sportul" ră- 
mîne deschisă, anunțînd un finiș 
interesant. In prezent, lider este 
echipa F.C.M. Brașov, singura 
care mai păstrează „prefixul 200", 
aproape de punctele startului 
(300). Celelalte două trepte ale 
podiumului sînt ooupate de Cor- 
vinul și Victoria, aflate la egali
tate de punctaj. La numai 5 punc
te de trio-ul fruntaș găsim alte 
două echipe la egalitate, S.C. Ba
cău șl Petrolul. „In calcule" pen
tru pozițiile fruntașe se află și 
cuplul Rapid-Flacăra. Altfel spus, 
pe distanța a numai 30 de puncte 
7 divizionare A Ișl dispută invi
diatul trofeu. Cine va trece pri
ma linia de sosire 7 Nu ne hazar
dăm în pronosticuri. Cert este în
să un lucru: cine va reuși să-și 
strunească nervii tn acest sprint 
final va avea cîștig de cauză. Ar 
fi de dorit ca ultimele patru eta
pe să se bucure de un cadru op
tim de desfășurare, coordonatele 
luptei pentru punctele din clasa
ment să fie cele tradiționale, ale 
corectitudinii și fair-play-ului, ta 
fapt cuvlntul de ordine al acestui 
palpitant final de stagiune. Ar fi 
recomandabil ca toate diviziona
rele A să se exprime la aceleași 
„cote** de tonalitate la capitolul 
disciplină, nu așa cum au făcut-o 
in etapele derulate pînă In pre
zent, diferențele fiind conferite 
sugestiv de prezenta ierarhie din 
„clasamentul sportivității". Ierar
hie din care se vede că „lanter
na", Chimia Rm. Vilcea, a înre
gistrat un nedorit record în ma
terie: a risipit toate cele 300 de 
puncte, in contul ei exlstind acum 
un deficit de 40 de puncte ! Un 
„record" care a... creionat foarte 
mult „plonjonul" vîlcenilor spre 
Divizia B.

Situația 
„Trofeului fair-play 
următoarea:

,1a zi“ in clasamentul 
Sportul" este

1. 
I- s.

4- 5.
<- 7,

a.
5-10.

11-12.

F.CJW. Brașov 
Corvin ul 
Victoria 
S.C. Bacău 
Petrolul 
Rapid 
Flacăra 
Steaua 
„U" CIuj-Nap. 
Univ. Craiova 
Sportul Stud. 
F.C. Olt

13. Dinamo
14. F.C. Argeș
15. Oțelul
16. Gloria
17. Jiul
18. Chimia

•) G — cartonașe 
cartonașe roșii; S — 
pendare; p — punctaj.

G R
19 —
21 —
21 —
22 —
20
23
13
23
27
22
33
22
22
38
35 —
33 2
39 4
40 6
galbene; R — 
etape de sus-

1
1
1
2
1
2

2
1
1

CAMPIONATULUI
DE JUNIORI

Astăzi, în două mari și vechi 
centre fotbalistice din țară, 
Craiova și Oradea, sint progra
mate primele meciuri ale gru
pelor semifinale ale ~

Republican de juniori, e- 
a 42-a.
Craiova 
am mai anunțat, Dinanio

Campiona-

1 z 
IC

1
1 
s

u
s
2

10
10 
îs
2« —40

P*)
205
195
195
190
190
175
175
1C5
155
155
135
135
115
100
95
85
10

tului 
diția

La 
cum __ _____ _______
București, Petroluj Ploiești 
C.S.Ș. Oradea. Dinamo și sin
gurul club sportiv școlar ajuns 
pînă în această fază s-au do
vedit a fi cele mai eficace în 
etapa zonelor. Echipa pregătită 
de Constantin Frățilă a marcat 
9 goluri și n-a primit nici u- 
nul. La rîndul lor, speranțele 
Bihorului au înscris opt și au 
primit doar unul ! Ambele for
mații au obținut punctajul ma
xim : 6. Dar și Petrolul a cîș- 
tigat, neînvinsă, grupa de ia 
Bacău, iar în campionat a ob
ținut trei din cele patru puncte 
în fața dinamoviștilor! Va fi, 
oare, o grupă semifinală cu go
luri multe?

La Oradea, trei pretendente 
la titlu! Fiecare cu argumen
tele ei. Sportul Studențesc este 
campioana „en titre". F.C.M. 
Brașov e campioana de acum 
doi ani Și reprezentanta unul 
club care acordă o mare aten
ție „schimbului de mîine**. „U" 
Cluj-Napoca vrea să reînnoade 
firul succeselor din această 
competiție, pe care a cîștigat-o 
de șapte ori, ultima dată, însă, 
în ediția 1973/1974. Se va re
curge, oare, la criteriul... vira
tei pentru departajare ? Rămî- 
ne de văzut.

Să maj notăm că partidele 
de azi și de miine vor începe 
de la ora 17, iar cele de sîm- 
bătă (zj cu etapă in 
sint programate de 
Programul jocurilor 
bili, în cursul zilei 
prin tragere la sorți.

vor juca, așa

Divizia A) 
la ora 11. 
se va sta- 
de astăzi,

Campionatul speranțelor

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦

♦

♦♦♦
♦♦♦♦♦

♦

♦

♦♦
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REVISTA
ROMANA

UN VAST PANORAMIC AL ACTIVITĂȚII ȘAH1STF.
© Politehnica București domină campionatul pe 

echipe © Festivalul Hercules ’87 © Mari turnee 
la Budapesta și Lugano © „Ideea Keres” în Sici
liana © Dialog cu cititorii © „Cupa Județelor" 
la șah prin corespondență © Concursul proble 
miștilor bucureșteni © Șah-Magazin © Cronici © 
Informații © Diagrame © Fotografii

„REVISTA ROMÂNĂ DE SAH“ SE GĂSEȘTE 
LA CHIOȘCURI Șl OFICIILE POȘTALE

♦

* ♦
♦♦♦
♦
♦♦ ♦

♦
♦* 
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LA JIUL, 5 REUȘITE PROMOVĂRI Șl... SERIA CONTINUĂ
Echipa de speranțe a Jiului nu 

a fost și nici nu este una dintre 
fruntașele clasamentului, locul 
ocupat după cele 30 de partide 
disputate fiind elocvent. Dar e- 
chipa de speranțe a Jiului Pe
troșani, care cu ani în urmă fă
cea doar figurație în campionat, 
a început, de la un tim?. să o- 
fere echipei de seniori din pri
ma divizie, tineri jucători talen- 
tați și bine pregătit!. prezent! 
chiar si în loturile naționale de 
juniori și de tineret

„Fiecare antrenor caută să ob
țină rezultate cit mai bune pen
tru că acestea oglindesc munca 
lui, calitatea acesteia La Jiul, 
insă, chiar dacă echipa de spe
ranțe nu s-a aflat printre frun
tașe, în schimb roadele muncii 
au fost dintre cele mai frumoase. 
Cap de coloană a fost Lasconl. 
L-au urmat Benone Popescu, 
Henzel, mal recent Timofte și 
Cristea, toti crescuți în cadrul 
centrului nostru d„ copii și Ju
niori. Unii dintre ei au fost îm
prumutați altor echipe din Va
lea Jiului, pentru a Juca și a 
învăța", ne spunea zilele trecute 
Alexandru Naghi, fost mijlocaș 
la Jiul, acum antrenorul ecni- 
pel de speranțe unde altl tineri 
jucători se pregătesc să îmbrace 
-tricoul primei echipe. Este vorba 
de portarul Ghițan („calități fi
zice bune, priză la balon, dar se 
cere să fie mai disciplinat"), de 
fundașul dreapta Cămărăsan 
(„încă junior"), mijlocași! Șuier 
(„travaliu foarte mare ; clarvi
ziune și tehnicitate bună") și 
Dodu („fiul fostului jucător al 
Jiului este foarte tehnic, bine 
dezvoltat fizic, tnsă se așteaptă 
mai mult de ta el"), de atacan-

.. ,

tul Sorin Cretu („Jucător «tip 
Vaczi», cu viteză, detentă și joc 
cu capul destul de bune ; nu are 
insă eficacitatea fostului interna
tional, lacună pe care și-o poate 
remedia numai prin muncă"). 
Caracterizările aparțin antreno
rului Al. Naghi, care ne-a vorbit 
apoi despre a’entia pe care — 
mal mult ca altă dată — o a- 
cordă clubul petrosenean creș
terii tinerilor jucători. „In Valea 
Jiului, unde fotbalul este atit de 
iubit, iar echipele se numără cu 
sutele, sint multe talente care se 
mai pierd sau nu sint incă va
lorificate așa cum trebuie**, era 
de părere interlocutorul nostru. 
Cei trei tehnicieni care lucrează 
la centrul de specialitate ai Jiu
lui, adică Teodor Trlfa. Nicolae 
Tanca și Aurel Buză caută ast
fel de talente le depistează și 
multi tineri descoperițl in acest 
mod sint îndrumați Spre „școala 
de fotbal" de la Jiul.

Mireeo TUDORAN

căreia o excursie de două locuri 
în R.P. Bulgaria șl diferența în 
numerar) și 13 25% a 4.935 Iei; 
cat. C: 14 a 4.732 lei; cat. D: 92,25 
a 726 lei; cat E: 1.312,25 a 100 lei.

1. STEAUA 29 20 8 1 86-12 68
2. Univ. Cv. 29 18 3 8 65-33 57
3. Oțelul 30 17 6 7 57-32 57
4. Dinamo 30 16 4 10 49-30 52
5. Victoria 30 16 4 10 43-31 52
6. Sportul Stud. 30 13 10 7 55-39 49
7. F. C. Olt 30 14 4 12 45-47 46
8. „U“ Cluj-N. 30 14 3 13 55-58 45
9. F. c. Argeș 30 12 5 13 42-36 41

10. Jiul 30 13 2 15 43-68 41
11. Rapid 30 11 6 13 41-43 39
12. Corvinul 30 11 6 13 36-35 38
13. Petrolul 30 11 5 14 42-56 38
14. F.C.M. Bv. 30 11 3 16 62-63 36
15. Flacăra 30 9 6 15 38-49 33
16. Gloria 30 9 1 20 37-80 28
17. Chimia 30 7 3 20 39-64 24
IS. S. C. Bacău 30 7 0 23 41-100 21

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DXN 10 IUNIE : Extragerea I: 
34 2 17 12 26 7; extragerea a 
Il-a : 32 28 19 37 29 6. Fond 
total de cîștiguri : 811.891 lei, 
din care 99.713 Iei report Ia 
categoria 1.
CiȘTIGURILE TRAGERII EXCEP

ȚIONALE LOTO DIN 31 MAI 
PAZA I: cat. 1: 1 variantă 100%

ADMINISTRAȚIA OL STAT LOTO PPONOSPOIH IWOOTIEAZA
— autoturism Dacia 1300 (70.000
lei) și 3 variante 25% a 17.500 lei; 
cat. 2: 5 variante 100% a 14.568 lei 
(în cadrul cărora cite o excursie 
de două locuri în R.P. Bulgaria și 
diferența în numerar) și 15 25% 
a 3.642 lei; cat. 3: 5 100% a 9.620 
Iei (în cadrul cărora cite o ex
cursie de un loc în R.P. Bulgaria

și diferența In numerar) și 33 25% 
a 2.405 lei; cat. 4: 92,75 a' 1.374 lei; 
cat. 5: 180,25 a 707 lei; cat. 
414,75 a 307 lei -r cat. 7; 623,25 a 
lei; cat. 8: 3.908,50 a 100 lei.

6:
200

FAZA a Ii-a: cat. A: 1 varian
tă 25% a 50.000 lei; cat. B: 1 va
riantă 100% a 19.742 lei (în cadrul

Autoturismul Dacia 1300 a re
venit participantului lonescu Vio
rel din Turnu Măgurele, iar cîști- 
gul de 50.000 lei participantului 
Ostrobrod Iva din București.



VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU,
ÎN JUDEȚUL BIHOR

(Urmare din pag. 1) la producția dc cereale și în

f

MOBILA, situată pe aceeași 
platformă industrială a orașu
lui. S-a informat despre înde
plinirea sarcinilor de plan și a 
programului de organizară și 
modernizare a producției pe 
ansamblul combinatului pentru 
prelucrarea lemnului din Ora
dea, din care face parte și a- 
ceastă unitate.

In sectoarele de prelucrări 
panouri, de finisaj și de mon
taj, au fost examinate unele 
variante de finisare a mobi
lierului.

In încheierea vizitei, a fost 
prezentată o expoziție de mobi
lă și piese dc mic mobilier.

Pe parcursul vizitei, atit la 
Fabrica de mașini-unelte, cit și 
la cea de mobilă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a oprit 
printre muncitori și muncitoa
re, s-a interesat de modul Cum 
își îndeplinesc sarcinile de 
plan, de condițiile lor de viață 
și de muncă.

De asemenea, în timpul vizi
tei, au fost abordate cu edilii 
orașului unele aspecte ale dez
voltării acestei localități.

La plecarea din lteiuș, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa F.lena Ceaușescu au 
fost salutați cu aceleași sen
timente dc dragoste și prețuire.

Vizita în Bihor a cuprins și 
unități din agricultură, ramură 
deosebit de importantă a eco
nomiei județului. Analiza pro
blemelor legate de dezvoltarea 
intensivă a acestui sector, de 
ridicarea activității la parame
tri superiori dc eficiență, așa 
cum a cerut secretarul general 
al partidului Ia precedenta vizi
tă de lucru, a avut loc la 
COOPERATIVA AGRICOLA 
DE PRODUCȚIE SALONTA.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost primiți cu 
ovații și urale de mii de lo
cuitori ai orașului care, intr-o 
atmosferă caldă, sărbătorească, 
au dat glas sentimentelor de 
adîncă stimă pentru activitatea 
neobosită a secretarului gene
ral al partidului pusă în slujba 
binelui și fericirii poporului 
nostru, propășirii României So
cialiste.

Secretarului general al parti
dului i-au fost înfățișate rezul
tatele dobîndite de unitățile a* 
gricole dc stat și cooperatiste 
ale județului, sistemul de orga
nizare a activității și a pro
ducției agricole bihorene.

In continuare, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu îi sînt pre
zentate programele de dezvol
tare, în acest cincinal, a pro
ducției de cereale și plante 
tehnice, de creștere a bovine
lor, porcinelor, ovinelor și pă
sărilor.

S-au vizitat, apoi, loturi ex
perimentale, cultivate cu soiuri 
de grîu specifice zonei.

La încheierea vizitei în a- 
eeaștă reprezentativă unitate 
agricolă bihoreana, adresîn- 
du-se celor prezențî, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat 
rezultatele deosebite obținute 

zootehnic, care explică de alt
fel titlul de „Erou al noii re
voluții agrare" cu care a fost 
distinsă această unitate.

A fost vizitată apoi FERMA 
NR. 3 LEȘ DIN CADRUL ÎN
TREPRINDERII AGRICOLE 
DE STAT INAND, care, prin 
producția de semințe pe care 
o obține de pe o suprafață de 
1420 ha, se situează printre 
unitățile fruntașe din agricul
tura bihoreană.

Dialogul de lucru al 
secretarului general al parti
dului cu oamenii muncii de la 
această fermă a avut loc în 
plin cimp, la confluența lanu
rilor de cereale, de plante le
gumicole, oleaginoase și tehni
ce.

Elicopterul prezidențial a 
aterizat, apoi, pc stadionul mu
nicipiului Oradea.

Aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinați 
cu aceleași calde sentimente 
de numeroșii locuitori ai ora
șului.

Locuitorii orașului de pe 
Criș, prezenți la stadion, au 
ovaționat cu înflăcărare, minu
te in șir.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu prietenie manifestă
rilor entuziaste ale celor venițl 
să-i întîmpine.

In uralele si ovațiile mulți
mii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
luat loc într-o mașină des
chisă, îndrcptîndu-se spre re
ședință.

Pe întregul traseu domnea 
aceeași ambianță însuflețită, 
de intensă vibrație patriotică. 
Mij și mii dc oameni — băr
bați și femei, tineri și vîrstnici 
— au făcut o emoționantă pri
mire iubiților oaspeți.

în cursul după-amiezii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat ÎNTREPRINDEREA DE 
TRICOTAJE „MIORIȚA" DIN 
ORADEA.

Pe parcursul vizitei, 
secretarul general al partidului 
s-a oprit în mijlocul muncitoa
relor de la întreprinderea oră- 
dcană, le-a strins mîinile. Pre
tutindeni, în secțiile întreprin
derii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinați 
cu puternice urale și ovații, 
muncitoarele de la această 
unitate reprezentativă a in
dustriei bihorene aclamind cu 
însuflețire pentru partid și 
secretarul său general.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceausescu au 
vizitat, apoi, EXPOZIȚIA DEZ
VOLTĂRII ECONOMICE ȘI 
SOCIALE A JUDEȚULUI BI
HOR ÎN PERIOADA 1965—1986 
ȘI ÎN PERSPECTIVA PÎNA ÎN 
ANUL 1990.

După vizita la expoziție, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
întilnit cu membrii Biroului 
Comitetului județean Bihor al 
P.C.R

ilMMIE
DE PE PISTELE DE ATLETISM • PE SCURT •

g Concursurile de atletism au 
g devenit atit de numeroase,, de-a 
g lungul și de-a latul lumii, în- 
gcît cu greu pot fi urmărite... 
g Iată rezultatele unora dintre 
g ele : 

g DRESDA. Concurs de decat-- 
g Ion ciștigat de Torsten Voss 
g (R.D. Germană), cu un total de 
g 8429 p. El a fost urmat de 
g compatriotul său Christian 
g Schenk, cu 8228 p, și de sovie- 
g ticul Pavel Tarnovețki, cu
g 8148 p.
s
g WALNUT. în. această
g ta te califomiană, cursa _____
g nină de 100 m a revenit sprin- 
g terei jamaicane Merlene r“‘“~ 
g Page. Ea a înregistrat 
g excelent de 10,86 s, ceeafîrtoTÎnfă

locali- 
femi-

I

Ottey- 
timpul 

, ce re-
prezintă cea de a patra perfor- 
manță mondială din istorie. Tot 
ea ă obținut victoria șl pe 
200 m, cu rezultatul de 22,30 s. 

SYDNEY. Maratonul tradițio- 
na care are loc aici In plină

I TURUL
ITALIEI

g TRESCORE BALNEARIO. 
g Cea de a 18-a etapă a Turului 
g Italiei (Riva del Garda — Tres-italici țoiva VIV-X vrtiiua --  xivJ-

core Balneario, 213 km) este 
cea de a 11-a cîștigată de un 
rutier italian (Giiiseppe Calca- 

g terra în 6.01:47), dar lider al 
Ș competiției se menține, în con- 
g tinuare, irlandezul Stephen 
g Roche — 88.48:57, urmat la 33 s 
șj de olandezul Eric Breukink și

. .. ,, englezul Robert ți la 2:08 de 
â Miliar.

ȘAH PE GLOB «ȘAH PE GLOB «ȘAH PE GLOB
g • Campionul mondial' G. 
g Kasparov este promotorul liniei 
g novatoare prin care se încear- 
g că ultramodernizarea străve- 
gchiului joc ai minții. Recent, 
gel a ciștigat detașat la Bru- 
gxelles primul „Campionat Mon- 
g dial de blitz" (șah în 5 minu- 
gte) organizat de firma SWIFT 
g(l. Kasparov 17 puncte din 22 
g posibile, 2. Timman 15 p, 3—4 
g Karpov, Liubojevici 12,5 p, 5. 
gHiibner 12 p, 6—7. Short, Kor- 
g cinoi 11 p etc.). Și asta după ce 
g susținuse un instructiv șj inedit 
gmeci demonstrativ (fiecare ju- 
g câtor avea la dispoziție cîte 25 
g de minute), la Londra, în com- 
sSpania marelui maestru englez 
g Nigel Short, ln organizarea re- 
g țelei britanice de televiziune 
g.,Thames" și pe care îl cîști- 
ggase, de asemenea, tot el, 
gcu 4—2.

g • FIDE a comunicat compo- 
g iența turneelor interzonale 
g masculine. După cum se știe, 
gin interzonalul de la Szirak 
g (Ungaria) va participa și maes- 
g trul internațional Mihail Marin 
g (România). La interzonalul de 
g a Subotica (Iugoslavia) vor fi 
g orezenți Hiibner, Short, Tal, 
g Ribli, Alburt, Cernin, Sax, Ka- 
g valek, Smislov, Speelman, Po- 
gpovici, Zapata, Rodriguez, Xu, 
g Ernst, Pr,asad, Ahmed Hmadi,

„iarnă" australă a dat cîștig de 
cauză alergătorului neo-zeelan- 
dez Peter Rener, cronometrat 
în 2.14:09. Ei l-a întrecut pe 
ultima porțiune a traseului pe 
australianul Danny Boltz, care 
a înregistrat 2.14:36. Final ne
așteptat în cursa feminină, cîș
tigată de australianca Tani 
Ruckle (2.37:52). întrucît antre
norul ei, Joe Buttigieg, a aler
gat alături o bună parte a 
traseului, s-a considerat că în 
acest fel a ajutat-o, motiv pen
tru care alergătoarea a fost 
descalificată 1

REHLINGEN. în cadrul unui 
concurs, atletul american Jim 
Howard a realizat un nou re
cord național al țării sale, să
rind 2,36 m la înălțime. Pe 100 
mg, recordmana mondială Ior- 
danka Donkova (Bulgaria) a 
obținut 12,61. Alte rezultate : 
200 m: Stanley Ford (S.U.A.) 
20,73, 400 m : Jiirg Vaihinger 
(R.F.G.) 47,88 ; înălțime F :
Stefka Kostadinova (Bulgaria) 
2,00 m.

CAMPIONATUL EUROPEAN

OE BASCHET
La Atena au început între

cerile sferturilor de finală ale 
Campionatului European mas
culin de baschet. In primul joc 
s-au întilnit echipele U.R.S.S. 
și Cehoslovaciei. Baschetbaliștii 
sovietici au învins cu 110—91 
(55—51). In al doilea joc, Spa
nia a întrecut R.F. Germania 
cu 107—77 (56—34). în turneul 
9—12 : Franța — Israel 96—93 
(44—50).

Marjanovici. Ai treilea inter
zonal, al cărui loc de desfășu
rare încă nu a fost desemnat, 
va reuni la start pe Korcinoi, 
Spasski, Nikolici, Seirawan, 
Polugaewski, Pinter, Nogueiros, 
Ganda Zuriga, Eingorn, Torre, 
Griinfeld, Barlov, Inkiov, Hickl, 
Elvest, plus doi jucători ce ur
mează a fi desemnați ulterior.

• Aleksandr Beliavski a de
venit pentru a treia oară cam
pion al U.R.S.S., cîștigînd cu 
3—1 meciul de baraj pentru 
titlu cu Valeri Salov, marea 
speranță a șahului sovietic, lan
sat practic în marele șah in
ternațional la „superopenul" de 
la Reykjavik 1986. Pentru a 
sublinia mai bine performanța 
deosebită a lui Beliavski, rea
mintim numai faptul că cei doi 
mari „K“ ai șahului — Kasparov 
și Karpov — au fiecare la ac
tiv numai cîte 
de campion al 
tice !

un singur titlu 
Uniunii Sovie-

• Reeditînd• Reeditînd victoriile din 
1976 si 1979, excampionul lumii 
Anatoli Karpov a ciștigat la 
Amsterdam „Memorialul M. 
Euwe", beneficiind de un Son- 
neborn Bergen superior celui 
al asului olandez Jan Timman 
(amîndoi au totalizat cite 4 
puncte din 6 posibile). Au ur-

BOX • Pugllistul danez Gert 
Bo Jacobsen și-a păstrat titlul de 
campion european la categoria 
ușoară, învingîndu-1 prin k.o. teh
nic in repriza a opta pe france
zul Alain Simoes.

CĂLĂRIE • Fosta campioană o- 
limplcă la dresaj, elvețlanca Chris, 
tine StUckelberger, a ciștigat con
cursul de la Schouten (Belgia), 
contînd pentru Cupa Mondială. 
Ea a realizat 707 p, fiind urmată 
de călărețul american Robert Do
ver cu 672 p.

CICLISM • Reputatul rutier 1- 
tallan Francesco Moser, triplu re
cordman mondial al orei, a anun
țat că nu va participa anul aces
ta la Turul Franței. In schimb, 
el va pleca la Moscova pentru a 
încerca să doboare, la Krilatskoe, 
recordul orei, la nivelul mării. 
După C.M. din august, din Aus
tria, es'.e probabil ca Moser, în 
vîrstă de 34 ani, să spună adio 
ciclismului competițional.

HOCHEI PE IARBA * Pentru a 
cincea oară consecutiv echipa fe
minină olandeză HC Wassenaar a 
cucerit C.C.E. Recent, ea a între
cut în finală cu 1—0 (1—0) for
mația vest-germană Blauweiss din 
Koln.

TENIS • Abia s-au încheiat în
trecerile tradiționalului turneu de 
la Roland Garros și iată-i pe unii 
dintre cel mal buni tenismanl al 
lumii reuniți la Londra, la tur
neul, și ei tradițional, al „Queens 
dubiului", un fel de avanpremie
ră a Wimbledonul-ui. Marea sur
priză, a chiar primului tur, a fost 
eliminarea finallstului de la Ro
land Garros, suedezul Wiiander 
(3—6, 7—6, 2—0 pentru vest-ger- 
manul Jeleri). Alte rezultate: For
get — Laurendeau 7—6. 7—5. Ever- 
den — Donnelly 6—2. 6—2, Odizor 
— Zivojlnovici 6—4, 7—6, Cash — 
Matusewski 6—4, 6—4, Jaite — 
Maciel 6—0. 6—2, Becker — Do
ohan 6—2, 6—1. Maurer — Noah 
3—6, 7—6, 6—3, Edberg — Giamal- 
va 6—4, 6—3.

mat V. Korcinoi cu 2,5 p și 
J. van der Wiel cu 1,5 p.

• Urmare imediată a măsurii 
organizatorice a FIDE, care a 
acordat marelor maestre din e- 
lita șahului feminin mondial 
cîte 100 puncte Elo pentru a 
micșora diferența cifrică și va
lorică ce le separa de așii șa
hului masculin, sînt meciurile 
mixte, individuale și pe echipei 
Astfel, disputatul meci între 
Zsuzsa Polgar și maestrul fran
cez Oliver Renet s-a încheiat, 
totuși, cu victoria outsiderului 
masculin, 3,5—2,5 după o luptă 
strînsă, în timp ce la Tbilisi 
echipa feminină a Gruziei (de 
fapt, echipa feminină a U.R S.S., 
multiplă campioană olimpică) a 
primit replica puternicei echipe 
de club masculine iugoslave 
„Goșa". După un meci specta
culos și un prim tur încheiat 
la egalitate (3—3), marii maeș
tri iugoslavi au obținut vic
toria finală cu 7,5—4,5 p.

• După consultări dificile, 
conducerea FIDE a făcut cu
noscută decizia sa de a acorda 
organizarea apropiatului meci 
pentru titlul mondial Kasparov 
— Karpov unui oraș din Spa
nie (cel mai probabil, Sevilla).

Florin GHEORGHIU

focbai.
Ieri, la Aailioro,

in prelim inar ii ic olimpice

AALBORG, io (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Azi (n.r. Ieri) 
n-a mai plouat aici, au fost con
diții excelente de joc (meciul s-a 
disputat la lumina zilei), dar e- 
chipa noastră olimpică de fotbal 
a produs o mare dezamăgire, fi
ind învinsă de reprezentativa si
milară a Danemarcei cu incredi
bilul scor de 8—0 (3—0), care pu
tea fi chiar și mal mare! Catego
rică tnfrîngere, comportare sub 
orice critică față de condițiile de 
pregătire pe care le-au avut ju
cătorii noștri olimpici. Pînă șl 
Belodedlcl și Liliac au căzut în 
această totală degringoladă. într-o 
formație dominată autoritar șl 
care a comis greșeli copilărești, 
inexplicabile pentru unii fotba
liști ca ștefan, Varga, zare șl

EVOLUJIE FOARTE SLABĂ A ECHIPEI NOASTRE: 
0-8 CU SELECȚIONATA DANEMARCEI!

ceilalți. Formația Danemarcei 
este intr-adevăr puternică, ea 
confirmind acel 5—0 (in deplasa
re) cu Grecia, dar de aid șl pină 
ta acest 8—0 este un drum lung 
șl greu de înțeles. In apărare 
s-au comis gafe neașteptate (pase 
la adversar), cum a fost aceea a 
lui ștefan, din care a marcat 
Poulsen, sau ușurința cu care 
Varga a pierdut balonul, fază din 
care a rezultat golul marcat de 
iensen. La mijloc s-a jucat fără 
orizont, iar cei din față au fă
cut pur și simplu figurație. Ra
portul de șuturi este edificator: 
17—3 (pe ooartă: 10—I), ca șl ce! 
al cornerelor: 12—1 pentru gazde.

Au marcat: Cl. Nielsen (mln. 6, 
68, 82), Moseby (min. 28), Kristen
sen (min. 31). L. Olsen (mln. S5), 

Poulsen (min. 77) și Jensen 
(min. 79).

Să mai notăm că în minutele 
3, 12 șl 30 Liliac a mai „scos" alte 
trei goluri aproape făcute și că 
in același minut 30 Crlstea a res
pins de pe linia porții!

Arbitrul D. Sarlațkl (Bulgaria) 
a condus bine formațiile:

DANEMARCA: Schmeichei — 
Kristensen. L. Olsen, K. Nielsen. 
Steffensen — Moseby, Larsen 
(min. 75 Pedersen). Jensen, Lau- 
rldsen — Cl. Nielsen, Poulsen.

ROMANIA: Liliac — Zare, Ște
fan. Belodedici, Weissenbacher — 
Bălan (min. 43 Varga), Mujnai. 
Movilă. Crlstea — Vaișcovicl (miri. 
78 Cojocaru), Kramer.

Constantin ALEXE

O FINALĂ ORIGINALĂ
După cum se știe, în Țara Ga

lilor nu se desfășoară un campio
nat național, echipele galeze evo- 
luind în ligile engleze. In schimb, 
există Cupa țării, ciștlgătoarea ei 
fiind participantă la Cupa Cupe
lor. Anul acesta. finaLa Cupei a 
fost destul de originală, deoarece 
a opus formații mal puțin cunos
cute. Trofeul a revenit lui Mertyr 
Tydfil (din liga a 4-a a Angliei), 
care în prima manșă a terminat 
la egalitate (2—2) cu Newport 
County (liga a 3-aj. iar in a doua 
a ciștigat cu 1—0.

Și în Austria s-a desfășurat fi
nala Cupei: Rapid Viena — F.C. 
Tirol 2—0 (2—0), prin golurile În
scrise de Lainer (min. 5) și Hali- 
lovicl (min. 45). Tirol maj are o 
șansă de a participa in Cupa Cu
pelor. în cazul in care Rapid va 
cuceri șl titlul de campioană. 
Altfel, dacă F.C Austria va ocu
pa primul loc. formația tiroleză 
va 4ua startul în Cupa U.E.F.A,

ALTE REZULTATE, ȘTIRI
• Meci amical la Alger: Fia- 

mengo (Brazilia) — Algeria 1—0 
(0—0). A Înscris Giorgio (min. 79) 
• Turneu internațional pentru e-

chipe de tineret, la Toulon: Bul
garia — Italia 1—0, Brazilia — Por
tugalia 0—0. * La Sofia, în meci 
contînd pentru preliminariile 
Campionatului European rezervat 
•chipelor de juniori, selecționata 
Bulgariei a întrecut-o cu 4—1 
(3—0) pe cea a Ungariei • Cel 
mai bun fotbalist brazilian din 
ultimii 10 ani, Arthur Antunes 
Coimbra, cunoscut in lumea are
nelor sub numele de Zleo, va re
veni în activitatea competiționa- 
lă, la vlrsta de 33 de ani, sub cu
lorile clubului Flamengo din Rlo 
de Janeiro. Așa cum se cunoaște, 
anul trecut Zleo a fost supus u- 
nel intervenții chirurgicale la ge
nunchi. urmînd o lungă conva
lescență. Mulți credeau că Zleo 
este pierdut pentru sport. dar, 
printr-o pregătire sistematică, va
lorosul fotbalist a reușit să-șl re
capete întreaga capacitate fizico- 
tehnlcă. • în primul meci pe 
care-1 Iht-en-inde In R.F. Ger
mania, selecționata Kenyei a ju
cat cu formația S.C. Union Solin
gen. Fotbaliști vest-germani au 
cîștlgat CU 5—2 (1—0). • Rari
Heinz Rummenigge (Internationa
le) a fost operat zilele trecute, la 
Basel, la tendonul lui Aehile. Me
dicii afirmă că peste 40 de zile 
își va putea relua antrenamentele.


