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La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
luni, 15 iunie, a sosit în țara 
noastră, într-o vizită oficială 
de prietenie, tovarășul 
Mohamed Siad Barre, secretar 
genera] al Partidului Socialist 
Revoluționar Somalez, pre
ședintele Republicii Democra
tice Somalia.

Vizita in țara noastră a con
ducătorului partidului și statu
lui somalez, convorbirile la 
nivel înalt româno-somaleze pe 
care le prilejuiește, reprezintă 
un moment important in cro
nica relațiilor de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre 
România și Somalia, deschid 
noi perspective conlucrării bi
laterale, in folosul 
țări și popoare, al 
cii, progresului, al 
internaționale.

Ceremonia sosirii 
oaspete a avut loc pe aeropor
tul București Otopeni.

La ora 13,00 avionul cu care 
a călătorit șeful statului soma
lez a aterizat.

La coborirea din avion, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
inlimpinat cu căldură pe to
varășul Mohamed Siad Barre. 
Cei doi conducători de partid 
și de stat și-au strins miinile, 
S-au îmbrățișat cu prietenie.

O gardă militară a prezentat 
onorul. S-au intonat imnurile 
de stat ale Somaliei și^Româ- 
niei.

înaltul oaspete somalez a sa
lutat apoi persoanele oficiale 
române prezente la ceremonia 
sosirii. Erau de față membri și 
membri supleanți ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 

secretari ai Comitetului 
Partidului, membri 

P.C.R., ai Consiliu- 
și ai guvernului, ge- 
persoane oficiale, 
oameni ai muncii 

și instituții

celor două 
cauzei pă- 
destinderii

înaltului

P.C.R.,
Central al 
ai C.C. ai 
Iui de Stat 
Derail, alte

Numeroși____
din întreprinderi 
ale Capitalei au făcut tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu și 
Mohamed Siad Barre o caldă 
manifestare de stimă și prețuire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul x Mohamed Siad 
Barre au răspuns cu prietenie 
acestor manifestări.

La reședința rezervată înal
tului oaspete la București, cei 
doi conducători de partid și de 
stat au avut un prim schimb 
de păreri, desfășurate într-o 
ambianță cordială.

★
Tovarășul Mohamed

Barre, secretar general _
Partidului Socialist Revoluțio
nar Somalez, președintele Re
publicii Democratice Somalia, a 
făcut, luni după-amiază, o vi
zită protocolară tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, la Palatul 
Consiliului de Stat.

Premergătoare convorbirilor 
oficiale, întrevederea dintre cei 
doi conducători de partid și de 
stat s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă cordialitate, 
sub semnul bunelor raporturi 
de prietenie și colaborare care

Siad 
al

s-au statornicit și se dezvoltă 
între partidele, țările și po
poarele noastre.

★ g
La Palatul Consiliului de Stat g... *_____ X ___ s ,cau început, luni, 15 iunie, con- 

vorbirile oficiale dintre 
tovarășul Nicolao Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, 
Republicii C I 
și tovarășul Mohamed Siad 
Barre. secretar general al 
Partidului Socialist Revoluțio
nar Somalez, președintele Re
publicii Democratice Somalia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a salutat vizita pe care tova-

în recenta ediție a Raliului Dunării-Dacia

COMPORTARE FRUMOASĂ A ECHIPAJELOR NOASTRE
Pe parcursul a două zile, șose- 

.. x . ? lele județului Sibiu au găzduit o 
președintele g interesantă competiție automobi- 

Socialiste România, g —x----- x.----- ,x. ....
, «:<„l g

I

ii salutat viz.nu vi.»'.-
rășul Mohamed Siad Barre o g 
efectuează în România, mani- g 
festîndu-și convingerea că a- g 
ceasta vâ contribui la dezvol- g 
tarea și mai puternică a reia- g 
țiilor prietenești româno-so- 
maleze. g

Tovarășul Mohamed Siad g 
Barre a mulțumit pentru invi- g 
tația de a vizita România, 
pentru calda primire ce i-a g 
fost făcută.

în cadrul convorbirilor dintre g 
tovarășii Nicolae Ceaușesci» și g 
Mohamed Siad Barre, analizin- g 
du-se stadiul relațiilor bilate- g 
rale, s-a apreciat că raporturi
le româno-somaleze _ au cunos
cut O evoluție pozitivă, pe di
ferite planuri și a fost releva
tă dorința comună de a se con- 
feri noi dimensiuni conlucrării g 
dintre România și Somalia, pe g 
baze reciproc avantajoase. Ș-a 
căzut de acord să se acțio- g 
neze în continuare_ pentru in- g 
tcnsificarea cooperării în pro- g 
ducție și a schimburilor co- ș 
merciale.

Tovarășul 
și tovarășul

listică internațională: Raliul Du
nării — Dacia, ajuns la cea de 
a XXII-a ediție, contind ca etapă 
în Cupa Prietenia, precum și In 
Campionatul Național de raliuri. 
O întrecere dificilă — pe asfalt, 
dar și drumuri nemodernizate, 
special alese (uneori forestiere) 
— pe 862,80 km (cu 36 controale 
orare și 32 probe de clasament) 
la startul căreia s-au prezentat 
88 de echipaje din : Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Polonia, România, Ungaria

U.R.S.S. Prilej minunat de a-i 
vedea la volanul automobilelor 
lor pe asfalt sau drumuri deni
velate (Metiș — Dai? — curmătu
ra Stezii — Rîul Sadului — 
Cheile Cibinului — Santa — Păl
tiniș...) în evoluții temerare 
pe eei mai buni automobiliști ro
mâni : rutinații Balint — Zărnes
cu, Vasile — Scobai, tinerii Nuță 
— Dumitriu, Botezan — Popa, toți 
familiarizați cu... titluri de cam
pioni, pe sovieticii, frați gemeni, 
I. și N. Bolchikh, cîștigătorii ra
liului anul trecut, și Soots — Put- 
maker, pe cehoslovacii Sibera — 
Gross și Pipota — Sedivy

»

Echipajul Ciștigator Balint — Zărnescu, în viraj Curmătura
Ștezii Foto : V. CÎRDEI — Sibiu

zenți și la alte ediții ale acestei 
întreceri. Mașinile lor ? Construi
te in țările socialiste: Lada 1600 
(pentru piloțli din Bulgaria, Un
garia, U.R.S.S.), Skoda 130 R 
(Cehoslovacia). Wartburg (R.D.G.), 
Polonez îooo șl 2000 (Polonia), 
Dacia șl Oltcit (România), „gaz
de" ale echipajelor timp de circa 
20 ore cit s-a stat la volan.

Concursul > început in atmos
fera obișnuită, ospitalieră, plină 
de solicitudine a gazdelor. Mii de 
spectatori în preajma startului, 
alte mii „ciorchine" — ore întregi 
— pe laturile traseului, în special 
la probele speciale. Balint — Zăr
nescu, campionii noștri, fac o 
cursă splendidă (ei ciștigă 17 pro
be speciale numai In prima par
te a cursei); Oltcit-urile, bine pu
se la punct, cu pdloți curajoși, . 
antrenați (așa cum a „promis" u- 
zina la Început de an), s ticnesc 
mirare prin stabilitatea șl forța 
motoarelor lor pe drumuri grele. 
Lider, echipajul Duval — Nemeș; 
rumoare la vederea modulul în 
care concurează mașinile Lada și 
Skoda — special pregătite — cu 
capacități de peste 120 H.P. (a- 
proape duble ca putere față de4 
mașinile noastre) ■ viraje în de-a- 
paj controlat, „gaz în plin" pe 
porțiuni în care amatorii... ar fri- 
na ș.a. Se termină prima parte a 
cursei (11 ore). Din cele 88 echi-

Modesto FERRARINI

(Continuare in vag a t-a)

Nicolae Ceaușescu g 
Mohamed Siad g 

Barre au abordat, de aseme- g 
nea, unele aspecte actuale ale g 
vieții politice internaționale. g

Tovarășul Nicolae Ceaușescu g 
și tovarășul Mohamed Siad g 
Barre au subliniat hotărirea g 
celor două țări de a conlucra g 
tot mai strins pe arena mon- g 
dială, în cadrul O.N.U. și în g 
alte organisme internaționale, g 
în interesul reciproc, al cauzei g 
păcii, destinderii, dezarmării, g 
securității și colaborării în Eu- 
ropa. Africa și în întreaga g 
lume. _ _ ș?

Convorbirile se desfășoară in- g
tr-o atmosferă de caldă priete- ș 
nie, stimă și înțelegere re- 
ciprocă. g

* ITovarășul Nicolae Ceaușescu, g 
secretar general al Partidului g 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, g 
a oferit, luni, un dineu oficial g 
in onoarea secretarului general g 
al Partidului Socialist Revolu- 
ționar Somalez, președintele g 
Republicii Democratice Somalia, g 
tovarășul Mohamed Siad Barre, g 
Ia Palatul Consiliului de Stat.

In timpul dineului, desfășurat g 
intr-o atmosferă de caldă prie- g 
tenie, tovarășul Nicolae g 
Ceaușescu și tovarășul .Mohamed g 
Siad Barre au rostit toasturi.

Urmărite cu interes si subli- g 
niate cu aplauze, toasturile au g 
fost marcate în mod solemn, la g 
încheierea lor, de intonarea 
imnurilor de stat ale Republicii g 
Democratice Somalia si Repu- g 
blicii Socialiste România. g

„Internaționalele" de atletism ale României

Spre deosebire de prima zi a 
acestei a 32-a ediții a Campio
natelor Internaționale de atle
tism, ziua a doua a fost in
comparabil mai spectaculoasă 
și mult mai prolifică in mate
rie de rezultate, de parcă nici 
n-ar fi fost vorba de unui și 
același concurs, desfășurat pe 
același stadion, sub razele ace
luiași soare torid. Deci, între
cerile de duminică au fost, 
aproape din toate punctele de 
vedere, cu mult superioare ce
lor din ajun.

Avem în vedere. în primul 
rînd, recordurile: dacă sîmbă- 
tă fusese înregistrat un singur 
record (Ana Pădurean, la 1500 
m junioare, 4:04,97), duminică 
au fost consemnate următoare
le performanțe: Liliana Năsta- 
se — 6330 p și Ionica Domnî- 
țeanu 6019 p, la heptatlon, la 
senioare Și. respectiv, la ju
nioare, Dorina Calenic la 3000 
m junioare — 8:42,16, Iolanda 
Oanță la 200 m senioare 
22.70 m și Eleodor Roșea 
68,62 m la ciocan, record 
juniori egâlat. Poate că,: față 
de alți ani, numărul lor să nu 
fie prea mare, dar trebuie să 
ținem seama că, deși nivelul 
pregătirii este într-o continuă 
creștere, recordurile parcă sînt 
țintuite tot mai puternic în 
tabelă...

în afara acestor perfor
meri care trebuie să 
se bucure de întreaga noas
tră prețuire, au mai fost și 
alții ale căror rezultate se im
pun de la sine. Astfel, la 3000 
m, revelația acestui an, Paula 
Ivan, s-a arătat a fi exce
lent pregătită. înregistrînd cu 
8:39,28 o performanță care o 
situează în rindul fruntașelor 
mondiale ale acestei curse. Să 
mai amintim doar că atleta 
de la Olimpia reușea anul tre
cut, cam în aceeași perioadă, 
o cifră de 8:55.50! . Paula Ivan 
Se impune, oricum, între po-

sibilele noastre reprezentante 
la marea competiție a tinere
tului 
luna 
dacă 
cum 
trenorul ei, Ion Puică, Paula 
Ivan devine o candidată poten
țial valabilă și pentru Campio
natele Mondiale de Ia Roma, 
la sfîrșitul lunii august l în 
aceeași cursă, cu totul remar-

studios. Universiada de 
viitoare, de la Zagreb. Și 
va mai progresa încă, așa 
afirmă cu siguranță an

Romeo VILARA

(Continuare in vag 2-3)

Astăzi, in patru orașe din fora

SFERTURILE DE FINALĂ ALE „CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL
După un finiș spectaculos. Ilie Elena (Steaua) a ciștigat, la fo 
tografie, cursa de 5 000 m.

Foto : Aurel D. NEAGU

Astăzi, pe patru stadioane 
ale țării, sub egida marii noas
tre competiții naționale Dacia- 
da, se vor desfășura sferturile 
de finală ale „Cupei Româ
niei", competiție care, prin 
surprizele pe care le produce, 
suscită, de fiecare dată un viu 
interes în rîndurile iubitorilor 
fotbalului.

'Vom începe scurta noastră 
avancronică cu meciul STEA
UA — RAPID (două dintre ce
le patru bucureștene calificate 
în această fază avansată a în
trecerii), un joc atractiv prin 
tradiție și. nu o dată. prin 
suspansul de pe tabela de scor.

PROGRAMUL Șl ARBITRII JOCURILOR—~~
Finalele de sărituri in apă

(Continuare in pag 2-3)

Focșani :
(Fl. Popescu

Giurgiu)
Sibiu :
(M. Salo mir —
Cisnădie)
București :
(I. Coț ; A. I
nescu — Boldești-Scă&ni) —
Tîrgoviște : UNIV. CRAIOVA
(S. Necșulescu ; I. Tănase — ambii din Tîrgoviște. D. Buciu- 
man — Timișoara)

Toate partidele vor începe la ora 18.’
în caz de egalitate» după 90 de minute, meciurile se 

prelungesc cu două reprize a 15 minute fiecare, iar dacă 
egalitatea persistă departajarea se va face prin executarea 
penaltyurilor.

DINAMO - OȚELUL
; D. Ion eseu — ambii din Ploiești, T. Ch-elu

F.C. ARGEȘ - F.C.M. BRAȘOV
Cluj-Napoca ; G. Macavei — Deva, M. Sărăban —

STEAUA - RAPID
Moroianu — ambii din Ploiești ; S. Pantel’mo-

— stadionul ,.23 August"
.............. .. i - VICTORIA

LA 12 ANI, CAMPIOANĂ DE JUNIOARE!
într-una dintre 

spectaculoase probe ale finale
lor Daciadei și ale Campiona
te' oi' Naționale de sărituri, des
fășurate la Ștrandul Tineretu- 

4ui din Capitală, s-a înregistrat 
și cea mai mare surpriză a 
competiției, ea fiind furnizată 
de micuța Ionica Tudor (12 
ani). învingătoare la trambuli
nă 3 m ! Cu un bagaj de cu
noștințe tehnice pus la punct, 
curajoasă și 
ția chiar și 
coeficient de 
Ionica Tudor

cele mai

precisă în execu- 
a salturilor cu 
dificultate ridicat, 
(antrenor: Gavri-

lă Rogge) și-a depășit adver
sarele care au. oricum, mai 
multă experiență competitiona- 
lă. La aceeași probă, dar la 
senioare, Ileana Gheorglie (an- 
trenoare: Melania Trcistaru) a 
repurtat un succes previzibil,

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare in vag 2—3)
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La încheierea Campionatelor Republicane

Rugby: JUNIORII DE LA STEAUA AU CÎȘTIGAT PRIMUL TITLU
Echipa de juniori a clubiflul 

Steaua București a obținui o 
frumoasă victorie finală in în
trecerea tinerilor rugbyști. cu
cerind pentru orima oară titlul 
de campioană Formația antre
nată de Al. Achim s-a dovedit 
de-a lungul turneului final, or
ganizat în excelente condiții la 
'Iași cu adevărat cea mai bu
nă. - Astfel. în meciul decisiv 
pentru ocuparea primului loc 
echipa bucureșteană a întîlnit 
pe fosta campioană. CSȘ Loco
motiva București, si a reușit ca. 
după o orim.ă repriză echili
brată să se impună clar în 
pâîfWfăs'dit>iiâ ă jocului: 29—6 
(6—6) edificator fiind si sco
rul la eseuri. 5—0. Primul din
tre ele a fost marcat de Cojan 
(a transformat Dinulescu), a 
dgalat Ranga, din două lovituri 
de pedeapsă pentru ca în re
priza secundă Boldor să înscrie 
două eseuri. Țuică si Slușariuc 
cite unul. Au mai punctat Di
nulescu — două transformări. 
Boldor — drop. Iată și lotul 
noii campioane • Boldor. Sasu, 
Șoroagă, Cojan, Goîoganu, Pav
lov, Dinulescu, Iosef, Constan
tin. Țuică. Pădureanu, Slușa
riuc, Mehedinteanu, Cioară. 
Popa, Leaua, Diaconescu. Filip. 
Căpățînă, Elisei. Boțea.

In întrecerea echipelor de box

STEAUA Șl DINAMO, ÎNVINGĂTOARE

Dispută in margine, in timpul 
cîștigată autoritar de Steaua

finalei campionatului de iuniori,
Foto : I. IONICA

In meciul pentru locul 3. 
CSȘ 2 Constanța a cîștigat cu 
30—16 (18—16) în fața forma
ției CSȘ Locomotiva Cluj-Na- 
noca. Celelalte rezultate: pen- 
Tru locu] 5, CSȘ Politehnica 
Unirea Iași — CSȘ Șoimii Si
biu 33—16 (13—4); pentru locul 
7, CSȘ Suceava — CSȘ Triumf 
Rapid Bucurgști 19—3 (10—3).

Popice; OLIMPIA BUCUREȘTI-LAUREATA
ACTUALEI EDIȚII

La numai 24 de ore de la 
încheierea Diviziei A de popi
ce (f), pe arena Olimpia din 
Capitală a început turneul fi
nal al Campionatului Republi
can al echipelor de junioare 
Tinerele jucătoare și-au dispu
tat întîietatea în aceleași con
diții ca și formațiile de senioa
re și, din capul locului, trebuie 
să spunem că cele șase fina
liste. Electromureș Tg Mureș 
(deținătoarea titlului), Olimpia 
București, Voința Ploiești, Vo
ința Tg. Mureș, Voința Bucu
rești și Voința Odorheiu Secu
iesc, s-au ridicat adesea la ni
velul sextetelor divizionare.

S-a jucat sistem tur-retur. 
contra scor. întrecerile au fost 
interesante. în special prin e- 
fortul deosebit al tuturor ju
cătoarelor. în condițiile unor 
piste extrem de pretențioase. 
Normal, de avantajul arenei 
proprii a beneficiat echipa gaz
dă. în acest context, misiunea 
formațiilor din provincie a de
venit Și mai grea. Merită să 
subliniem puterea de luptă a 
junioarelor de la Electromu
reș Tg. Mureș care. împreună 
cu cele de la Olimpia, s-au an
gajat din start într-o aprigă 
luptă pentru primul loc de pe 
podium. ele mergînd multă 
vreme ..umăr la umăr". Pen
tru a vă face o imagine mai 
clară asupra raportului de for
țe -de pe arenă este suficient 
să arătăm că la jumătatea me
ciului decisiv din retur (după 
900 din cele 1200 de bile lan
sate de fiecare formație în tur
neul final) tabela de marcaj 
indica în fruntea clasamentului 
(fapt rar întîlnit) un echilibru 
perfect: 1—2 Electromureș și 
Olimpia 3525 p d. Urmate de : 
3. Voința Tg. Mureș 3491, 4.
Voința București 3432. 5. Voin
ța Ploiești 3420, 6. Voința O- 
dorheiu Secuiesc 3248. Susținu
te în continuare de numerosul 
public, junioarele de la Olim
pia au găsit suportul psihic 
necesar în finalul duelului cu

LA JUNIOARE
puternicele lor adversare din 
Tg. Mureș, pe care le-au depă
șit în ultimele trei schimburi: 
Florentina Dumitru (O) —
Marta Buda (E) 388—372, Cor
nelia Baltag (O) — Lenuța To- 
găneî (E) 386—376, Carmen
Visarion (O) — Melinda Deme
ter (E) 394—376. Antrenoarea
echipei Olimpia București, Cor
nelia Grecescu, a folosit ur
mătorul lot de jucătoare în 
cele două partide: Florentina 
Dumitru, Cornelia Baltag, Lili
ana Dabija, Mirela Rotaru, 
Carmen Visarion, Nina Cră
ciun și Maria Costea. Cea mal 
mare contribuție la obținerea 
succesului a adus-o Mirela Ro
taru, autoare a 421 și, respectiv. 
390 p

Si celelalte echipe au avut 
Cite O... solistă: Cezarina Dum
bravă (Voința București) — 
405, Mihaela Nuță (Voința Plo
iești) — 403. Anna Gyereși 
(Voința Tg. Mureș) — 411
și Maria Tarta (Electromureș 
Tg. Mureș) — 411.

CLASAMENTUL FINAL : 1. 
Olimpia București 4693 (cam
pioană republicană), 2. Electro- 
mureș Tg. Mureș 4649, 3. Vo
ința Tg. Mureș 4605, 4. Voința 
Ploiești 4592, 5. Voința Bucu
rești 4515, 6 Voința Odorheiu 
Secuiesc 4390.

Traian IOANITESCU

Arbitrajele au fost asigurate 
la acest turneu final de V. 
Chirondojan (care a condus 
foarte bine jocul pentru titlu). 
P. Soare, C. Stanca, Gh. Voi- 
nea, M. Popa, Gh. Prisecaru, 
M. Paraschivescu.

Al. PlNTEA, coresp.
• PRIMELE MECIURI DIN 

TURNEUL PENTRU LOCURI
LE 1—4 IN DIVIZIA A au loc 
miercuri, în. Capitală. Pe pro
priul stadion. Steaua va întilni 
pe știința CEMIN Baia Mare, 
iar pe Parcul Copilului. față 
în față vor fi R.C. Gri vi ța Ro
șie și Dinamo. Ambele partide 
încep la ora 17,30. • TOT 
MIERCURI, la Iași și Brașov, 
semifinalele Cupei României, 
competiție sub egida Dacladei: 
Politehnica Iași — Mașini Gre
le București. C.F.R. Brașov a- 
Rulmentul Bîrlad.

După o întrerupere determi
nată de pregătirea și partici
parea la C.E. de box pentru 
seniori. Campionatul Națio
nal pe echipe s-a reluat, sîm- 
bătă, prin disputarea. în Ca
pitală, a partidelor Steaua — 
Selecționata Galați și Dina
mo — Selecționata Argeș + 
Vîlcea.

La Arena Timpuri Noi. im
proprie pentru asemenea par
tide importante, pugiliștii de 
la Steaua au primit o replică 
destul de viguroasă din partea 
gălățenilor, care, cu mai multă 
ambiție, puteau reduce din 
proporțiile scorului care a 
fost favorabil bucureștenilor cu 
10--2. La „semimușcă Ma
rian Gîndac (Steaua) a avut o 
misiune destul de grea în fața 
tînărului și bătăiosului gălă- 
țean Vasile Rinjea. Meciul a 
fost aprig, cu lovituri nume
roase expediate din ambele 
părți, care l-au arătat în final 
pe Gîndac mai bine pus la 
punct cu pregătirea fizică și... 
cîștigător la puncte. O partidă 
interesantă au oferit și ..co
coșii" Ion Guzganu 
Sandu Petrescu, 
și-a reamintit că 
boxer redutabil cu 
în urmă și a evoluat destul de 
bine în fața ambițiosului ste- 
list. Confruntarea lor a fost a- 
prigă, iar vigoarea lui Guzga
nu a fost determinantă în sta
bilirea cîștigătorului. Un meci 
așteptat cu nerăbdare a fost 
cel. dintre ..mijlociii mici" Dă- 
nuț Nicolae (Steaua)) și Cornel 
Lihăceanu. Gălățeanul. cu
noscut ca un pugilist reduta-

„INTERNAȚIONALELE
(Urmare din pag. 1)

cabilă și evoluția tinerei aler
gătoare tulcence Dorina Cale- 
nic, care, cum am arătat. a 
înregistrat un nou record de 
junioare, sub cel al Adrianei 
Dumitru (8:56.72), ca și cea a 
concitadinei 
tov (8:42.16 
nai).

Ar fi apoi

sale Elena Fida-
— record per so-'

C (

(Steaua) și 
Gălățeanul 

a fost un 
puțini ani

DE ATLETISM

Incepînd de azi
♦ TURNEUL FINAL 

AL SENIORILOR
Amatorii jocului de popice 

din Capitală vor putea urmări, 
începînd de azi, de la ora 8. 
o nouă finală pe țară, de data 
aceasta pe arena Voința, unde 
se vor întilni (într-un turneu 
tur-retur) cele mai bune opt 
echipe masculine din Divizia 
A: Gloria București, Rulmen
tul Brașov, Olimpia București, 
Carpati Sinaia, Auruf Baia Ma
re, Electromureș Tg. Mureș. 
UNIO Satu Mare și Olimpia 
Reșița.

Ar fi apoi de subliniat apa
riția ieșencei Gabriela Mihal- 
cea, surprinzătoare prin ușu
rința cu care a sărit la 1,95 m, 
din prima încercare, și căreia 
doar extrem de puțin i-a lip
sit să fi reușit în tentativa de 
a deveni recordmană naționa
lă la săritura în înălțime la
l, 99 m. Trebuie, de asemenea, 
să evidențiem succesul cralo- 
vencei Livia Meheș in proba 
de aruncarea greutății, cu 19,61
m, față de cei 19,32 m ai ma
rii favorite Mihaela Loghin.

Remarcabile, de asemenea, 
evoluțiile lui Văii Ioncscu (7 01 
m) și Carmen Sîrbu (6,75 m) la 
lungime. Nicolae Bîndar (76.20 
m) la ciocan. Mihaela Pogăcea-

TURNEUL DE ȘAH
„ SOMEȘ '87"

După succesul repurtat tn ,,Pre
miul carpați" Dedițel a obținut 
o nouă șl frumoasă victorie în 
Criteriul cailor de 4 ani, ultima 
confruntare clasică cu handicap 
dinaintea Derbyulul. El a realizat, 
totodată un nou și valoros re
cord al carierei (l:27,6/km). V. 
Moise l-a prezentat și condus în 
stil de mare driver. De altfel 
Moise a mai obținut o victorie 
frumoasă cu Sondlța. una din spe
ranțele generație1 de 2 ani. In reu
niunea de duminică și-au făctat 
reintrarea conducătorii amatori 
victoria în cursa acestora revenind 
lui Rizoriu pe care G. Buznea l-a 
stănîni* ev brio Un alt remarcat 
a fost Hendorf care a reușit o 
victorie în ultim ui fuleu tn fața 
lui Sugiuc. De consemnat, de ase-

TU- 
în

nou 
km 
de

H I P I S M

lui Sugiuc. De consemnat, de 
menea succesele obținute de 
dorita (cel de al - doilea sosit 
cursă. Vadu, a realizat un 
record al generației — 1:25.3 
— dovedlndu-se un element 
certă valoare) și de Fina, care a 
reușit să păstreze un cap în fața 

. Valahiei (și ea -u un frumos re
cord — 1:28,5/km). Surpriza zilei 
a fost furnizat* de Brădișor, care 
venea Insă după performanțe mai 
puțin bune. Au mai cîștigat VI-

gllența eu prețul a 1,5 secunde, 
șl Rlmlca.

REZULTATE TEHNICE : Cursă 
I : 1. Sondlța (Moise) 1:36,1. Cota: 
cîșt. 1,20. Cursa a II-a: 1. Rizoriu 
(Buznea) 1:26,9 Cota : cîșt. 6. 
Cursa a Iii-a: 1. vigilența (Mi
hai) 1,30,4 ; 2. Kavala ; 3. Pericol. 
Cota : cîșt. 4, ev. 19, ord. triplă 
131. Cursa a iv-a : 1. Dedițel 
(Moise) 1:27,6 : 2. Grozav ; 3. Sa
mir. Cota : cîșt 2,40. ev. 24, ord. 
triplă 162. triplu II—HI—IV 602. 
Cursa a V-a : R.mlca (Ștefănescu) 
1:41,3. Cotă : cîst. 41, ev. 104. 
Cursa a Vl-a: 1. Tudorița (R.
I. Nicolae) 1:28,3; 2. Vadu; 3. Sti
mat. Cot? < cișt. 5. ev. 29, ord. 
triplă 1236. Cursa a VH-a : i. Hen
dorf (N Nicolae) 1:26,9 ; 2. Su
giuc; 3. Socola. Cota: cîșt. 5, ev. 
36, ord. triplă <41 triplu V—VI— 
VII 148. Cursa a VIII-a 
dlșor (Chiș) 1:29.7 , 
Halogen. Cota ■: 
ord. triplă 1338. 
Fina (Pătrașcu) 
hia. Cota : cîșt.

Reamintim că 
ne de trap va avea loc joi 18 iu
nie, la orele 16.30.

A. MOSCU

Intre 16 și 30 iunie, la Satu 
Mare, se desfășoară tradiționa
lul turneu internațional de șah 
dotat cu trofeul „Someș". Țara 
noastră este reprezentată de 
maeștrii internaționali Mircea 
Pavlov, Emil Ungureanu și Pa- 
rik Ștefanov, maeștrii F.I.D.E. 
Dragoș Dumitracbe, Cristian 
Ionescu și Sandor Biro, maeș
trii Dorin Dragoș, Gheorghe 
Szekely și Iuliu Folbert. Prin
tre invitații străini se află 
maeștrii internaționali Petar 
Orev (Bulgaria), Vladimir 
Ohotnik (U.R.S.S.). Mathias 
Thessing (R.F.G.) și Ahdras 
Meszaros (Ungaria).

nu (12,84 m) la 100 mg, ale 
unora 
la 800 
Chidu, 
saroș)

Au fost însă, din păcate, șl 
destule, să le zicem așa... con- 
tra-performanțe, cifre modeste 
sau chiar slabe, care mențin 
același semn de întrebare (ca
re există cam de mai multă 
vreme!): ce se petrece în sec
țiile respective? Ar fi cazul 
poate, ca odată și odată, cine
va’ să-și propună să facă o 
„curățenie" foarte serioasă în 
efectivul eterogen al unora 
dintre secții și să-i păstreze 
doar pe cei realmente compe
titivi și pe cei care mai do
vedesc posibilități de progres. 
Altfel, se risipesc inutil timp 
și bani prețioși, preocuparea 
antrenorilor, cînd toate aces
tea ar putea fi învestite, în 
orice caz cu maț mult folos, în 
niște tineri. Dar, aici este ma
rele DAR. Aceștia nu apar, de 
regulă, singuri, ci trebuie cău- 
tați cu asiduitate și consecven
tă. ceea ce pretinde, implicit, 
și un volum de preocupare 
încă și mai mare din partea 
tehnicienilor atletismului nos
tru. Altfel însă, nu se mai 
poate!...

REZULTATELE înregistrate du
minică: FEMEI: ?00 m: 1. iolanda 
Oantă (Rapid) 22.70 — record na
țional. 2. Mihaela Chindea (St. 
Roșu Bv.) 23.14. 3 Elena Constan- 
tlnescu (Răpii) 23.96.: 800 m: 1. 
Ilinca Mitrea (CSM Universit. Cv.) 
1 :59,25. 2. Mitica Junghiatu (Me
talul) 1 :59.90. 3. Tudorița Chidu 
(Olimpia Slobozia) 1 :59.96, 4. Livia 
Pocovnicu (Oțelul Galați) 2:01.18 
(a alergat aproape 700 m desculță 
de un pantof p... junioare: Deni- 
sa Zăveleă (CSȘ Slatina) 2:01,62. 
Cristina MIsaros (CSȘ 1 B. Mare) 
2:01.78; 3000 m: 1. Paula Ivan (O- 
limpia) 8:39,28, 2. El. Fidatov (Del
ta Tulcea) <1:42.16. 3. Dorina Ga
lenic (CSȘ Tulcea) 8:52,52, 4. Eli- 
sab. Stănescu'(Poli Timiș.) 8:58.19: 
10 000 m: 1. EI. Murgoci (Metalul 
Tg-vlște) 33:08.64, 2. Viorica Ghi- 
can (Voința Tg. Jiu) 33:32,38. 3.
Georgeta State 34:16.52, 4. lulia

dintre alergătoarele de 
m (Mitrea, Junghiatu, 
Pocovnicu, Zăvclcă, Mi- 
ș.a.

1. Bră-
Reușlt ; 3.

5, ev. 43 
a IX-a : 1.
; 2. Vala- 

. ... 17, ord. 23. 
viitoarea reuniu-

. 2. 
cîșt. 

Cursa
1 :30,0 

S ev.

ADniNISTRHIA or SUI I0T0 P00N0SP0R1 IW0RMUZA
• CIȘTIGURILE

PRONOEXPRES
Cat. 1: 1 variantă 25% -- -
rism Dacia 1300 (70.000 lei); cat. 2: 
1 variantă 100%, a 23.972 lei și 6 
variante 25% a-' 5.993 lei; cat. 3: 
17,75 a 3.376 lei: cat. 4: 81,00 a 740 
lei; cat. 5: 176,75 a 339 lei; cat. X: 
200,25 a 299 lei; cat. Z: 3.526,00 a 
100 lei

Report cat. 1 : 89.642 lei.
Autoturismul Dacia 1300 (70.000

lei), jucat pe o variantă de 25% 
la cat. 1. a fost obținut de parti
cipantul Colev Anatoli din Foc
șani.

• în afară de tragerea PRONO
EXPRES de mllne, miercuri, 17 
iunie, și de tragerea LOTO de vi
neri, 19 iunie, sâptămîna aceasta 
(mai precis, duminică, 21 iunie)

TRAGERII
DIN 10 IUNIE.

Autotu-

va avea loc o nouă TRAGERE 
LOTO 2, ultima tragere de acest 
gen a trimestrului în curs.
• Concursul Pronosport de du

minică, 21 iunie, are următoarea 
alcătuire: 1 F.C. Olt — Sportul 
Studențesc; 2. victoria — F.C. 
Argeș; 3. Petrolul — Steaua; 4. 
Barl — Sambenedettese; 5. Ca
gliari — Lecce; 6. Cesena — Ca
tania; 7. Cremonese — Pisa; 8. 
Lazio — Lanerossi: 9. Messina — 
Campobasso: 0. Modena — Bolog
na; 11. Pescara — Parma; 12. Ta
ranto — Genoa: 13. Trieștlna — 
Arezzo. e
• Agențiile Loto-Pronosport 

vînzătorll volanți Continuă să 
ofere și LOZUL VACANȚEI, 
misiune specială limitată, cu fru
moase ciștiguri în bani și auto
turisme.

bil, i-a făcut multe i 
le lui Nicolae, dar | 
sa fizică precară a i 
pînă la urmă Dănuț 
cucerească victoria, 
zut că revenirea în 
tatea competițională 
Doru Maricescu (Steaua) —

• suspendat o bună perioadă de 
timp — va fi de bun augur 
pentru talentatul boxer. dar 
stelistul" a revenit la ..semi
grea" și. cam grăsuț. deși a 
cîștigat la puncte în fața lui 
Cristian Băltățescu, nu a im
presionat, Alte rezultate : A. 
Fieraru b.p. T. Șerban. C. Stan
cil b.ab. 2 M. Spiridon. N. Re- 
gep p.p. C. Roman, N. Nicolae 
p.p. G. Rusu. V. Mihăilă b.ab. 2 
V. Frunză, V. Florian b.ab. 1 
Gh. Dobre, N. Crețu c. ne- 
prez., P. Adam b.ab.l L. Mun- 
teanu.

într-o ambiantă plăcută, 
în Parcul sportiv Dinamo (te
renul de handbal) s-au întîlnit 
Dinamo București cu Selecțio
nata Argeș + Vîlcea. 
form așteptărilor, 
au obținut victoria, la 
categoric (11—1). dar 
rile au fost 
moașe.

Revenirea
Ion Stan și
să fie de bun augur și com
portarea acestor doi valo
roși pugiliști trebuie să fie. în 
viitor, pe măsura marelui lor 
talent. Dintre partide ș-a e- 
videntiat în special cea care 
a opus pe Daniel Dumitrescu 
(Dinamo) lui Marian Fînă- 
tan. A fost un meci electri-

clipe gre- 
pregătirea 
făcut ca 
Nicolae să

Am cre- 
î ' actuali- 

a lui

echilibrate

Con- 
gazdele 
un scor 
meciu- 
Și fru-

între corzi 
Rudei Obreja

a lui 
pare

SD

Negură (ambele de la știința 
CFR Bacău) 34:43,10; 100 mg: 1. 
Mihaela Pogăceanu (Rapid) 12,84,
2. Liliana Năstase (CSU Galați) 
13,35, 3. Teodora Paloșanu (CS Ba
cău) 13,60; lungime: 1. Văii Io
nescu (Rapid) 7,01 m, 2. Carmen 
Sirbu (Dinamo) 6,75 m. 3. Eloina 
Echevarria (Cuba) 6,70 m, 4. Li
liana Năstase 6,51 m; inălțime: 1. 
Gabriela Mihalcea (Poli iași) 1,95 
m, 2. El. Schromm (Rapid) 1,88 m,
3. Nieulina iile (Voința) 1.84 m:
greutate: 1. Livia Mehes (CSM
Universit. Cv.) 19,61. 2. Mihaela
Loghin (Steaua) 19 32 m. 3. Jana 
Căpățînă (Dinamo) 17,19 m; suli
ță: 1. Cristina Dobrinoiu (Musce
lul C-lung) 57,26 m, 2. Caria Du
mitru (Metalul) 56,52 m, 3. Eva 
Zorg6-Raduly (Univ. IMMR Cluj- 
Napoca) 53,56 m, 4. Corlna Gîr- 
bea-Ivan (IEFS) 53.20 m; 5 km 
marș: 1. Victoria Oprea (Voința 
Tg. Jiu) 23:20,54, 2. Agneta Ne
meș (Tricolorul Oradea) 23:46,84, 
3. Mioara Papuc (CSȘ Unirea 
Focșani) 24:08.20.

BĂRBAȚI: 200 m: 1. ion Sandu 
21.40._2. Viorel Suciu (ambii Con- 
str. Arad) 21.07, 3. Dorin Mureșan 
(Univ. IMMR Cluj-Napoca> 22.09: 
800 m: 1. Nic. Gombocz (CSM Sf. 
Gheorghe) i :47,69. 2. Marian Rădos 
(Dinamo) 1 :47,97. 3. Victor Iaco- 
ban (CSM Suceava) 1:48,15. 4. Pe
tru Drăgoescu (Jiul Petroșani) 
1:48.16; 5000 m: 1. Ilie Elena (Stea
ua) 14:11.21. 2. Wang Helin 11:11.27. 
3. Xing Zhanglang (ambii din 
R.P. Chineză) 14:11.30: 10 000 m 
(desfășurată sîmbătă): i. zhang 
Guowei (R.P. Chineză) 28:59.25. 2. 
Eug. Enănchloiu (CSM Suceava) 
29:36,13, 3. Gh. Motorca (Tricolo
rul Oradea) 29:41,98; 400 mg: 1. 
Nikolai Boiko 51.13. 2. Vadim Za- 
dainov (ambii U.R.S.S.) 51,96. 3. 
Gh. Soare (Dinamo) 52,65. 4. Dan 
Șipoteanu (Farul C-ța) 52.95: 3000 
m obst.: 1. Augustin Barbu istea- 
ua) 8:31,71, 2. Rodriguez (Cuba) 
8:38.12 3. Viaceslav Koșelev
'U.R.S.S.) 8:40.16, 4. C-tln Gavrilă 
(CSM Pitești) 8:45,86; triplu: 1. Mi
hai Ene (Farul C-țâ) 16.39 m, 2. 
Lucian Sfiea (Voința) 16.29 m. 3. 
Daniel Ciobanu (Dinamo) 16.27 m: 
disc: 1. Ion Zamfirachc (Dinamo) 
6I.60 m. 2. Marcel Tîrie (Steaua) 
60,06 m, 3. Serghel Patșin (U.R.S.S.) 
59,58 m; ciocan: 1. Nicolae Bîn- 
dar (Metalul) 76.20 m, 2. Albert 
Meheș 71,04, 3. Eleodor Roșea
(ambii de la CSM Universit. Cv.) 
68,62 m, I. Aleksandr Krlkun 
(U.R.S.S.) 68.26: 20 km marș: 1. 
Costel Șofran (PTT) 1.31:04, 2. Gh. 
Frecățeanu (PTT) 1.32:52, 3. 
Păun (Metalul Plopeni) 1.34:14.

zant, cu 
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INTREPRINDEREA DE TURISM
ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI, în <X 
cu Centrala Dunării Tulcea, organizes; 
Deltei în patru zile pe pontoane-dormi 
struite în acest an.

TRASEUL EXCURSIEI :
• ziua I : plecare la ora 

seul : Tulcea — Brațul Sf. 
(Dunavăț).
• ziua a Il-a : plecare la

54 (Dunavăț) — Brațul Sf. „ _
Ivancea — Lacul Roșu — Gîrla Busurcs 

. 2 — Splina — Sullna oraș, popas o oră
Roșu. Se Poate face plajă la mare cînd s 
la Sullna.
• ziua a IlI-a : plecare la ora 7 pe 

Sulina oraș — Brațul Sulina — Crișan — 
Veche — stația de pompare Obretin — 
sat — canalul Sontea — canalul Olguța.

14 din Tulceî 
Gheorghe -

ora 5 pe tras 
&- ’orghe -

c,
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Dintre aceste două specialiste 
ale competiției k.o.. Steaua în
trunește, pentru partida de azi, 
programată pe stadionul 
August", mai multe 
are de partea ei 
atuuri pentru a-și 
drumu] în „Cupă", unde, anul 
trecut, a susținut finala. în 
compania dinamoviștilor bucu
reșteni.

Echipa din Șoseaua Ștefan 
cel Mare întîlnește, la Focșani, pe 
OȚELUL GALAȚI. într-un meci 
în care, evident, are prima 
șansă. Cîștigătoare a ultimei 
ediții de Cupă. DINAMO do-

„23 
sufragii, 
destule 

continua
lor. cu un me
in primul eșa- 
țin să

și în
facă fi- 

..Cupa

la con-
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9 JUCIND IN COM
PANIA „lanternei roșii", 
lidera clasamentului. 
Steaua a ținut să de
monstreze „pe viu" dis
tanța valorică care se
par,, ce’e două echipe 
Intr-adevăr, nu numai 
sco -ui final. 4—0. a fost 
convingător, . dar, in e- 
gala măsură* și copleși
toarea superioritate la 
finalizare a campioni
lor mărturisită de ra
porturile cifrice din ca
seta tehnică: 19 șuturi, 
dintre 
și 12 
4 (2)

i "are 8 pe poartă 
eornere, față de 
respectiv l reușl-

î aș- 
ie de

Ion 
ttabil, 
1 (în 
Și al 

. de- 
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o 
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care 
cele
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lătate 
rupat 
alt ș! 
coefl-

cient 3,3). Același talentat să
ritor a cucerit titlul și la ju
niori, la o diferență apreciabi
lă de următorul clasat. La a- 
ceastă probă am putut semna
la, în sfîrșit, și prezența 
bucureșteni (toți avînd 
juniorilor II), clasați pe 
rile 3, 4 și 5. Oricum, un 
riment față de probele
rioare, la care participarea re
prezentanților secțiilor din Ca
pitală a fost ca și inexistentă.

Clasamente — TRAMBULINA 3 
m, SENIOARE: 1. Ileana Gheor
ghe (Progresul) 430,05 p, 2. Cristi
na Timar (CSȘ Triumf) 388,80 p. 
3. Elisabeta Kopatz (CSȘ Sibiu) 
386,25 p, 4. Andreea Dragomir 
(CSȘ Triumf) 375 p, 5. Luana Ciu- 
fuligă (Progresul) 370 p, 6. Luana 
Pătac (Steaua) 353,10 p; JUNIOA
RE: 1, Ionica Tudor (Lie. ind. 37)
397.95 " “ ........................ ..
P. 3. 
P. 4.
342.95 
245,45 
SU1) 244 70 p: PLATFORMĂ, 
NIORI: 1, C. Pop (- 
462,20 p, 2. I. Petrache 
37) 430,10 p, 3. C. Hila 
biu) 418,75 p, 4. S. Baca 
blu) 351.25 p; JUNIORI: 
ca 416,60 o. 2. B. Clbu 
biu) 369,90 p, 3. I. Herla'ș ____  
ind. 37) 341.55 p. 4. D. Miloagă 
(CSȘ Triumf) 327,10 p, 5. A. Felea 
(CSȘ Sibiu) 321,20 p. 6. C. Tarsi 
(Crișul) 320.95 p.

Titlurile de campioni absoluți ai 
României au fost cucerite (în ur
ma punctajului acumulat la toate 
competițiile cu caracter republi
can) de: C. Pop (seniori), ileana 
Gheorghe (senioare), B. Cibn (ju
niori) și Daniela Popa (junioare).

I

rește să reediteze succesul de 
anul trecut, un succes care 
i-ar conferi dreptul de parti
cipare, în toamnă, la -competi
ția nr. 2 a continentului nos
tru rezervată echipelor de club 
— Cupa Cupelor. Jucătorii gă- 
lățeni, la rîndul 
ritoriu parcurs 
Ion fotbalistic, 
gură frumoasă 
României".

La puțină vreme de 
fruntarea lor din campionat, 
UNIVERSITATEA CRAIOVA și 
VICTORIA BUCUREȘTI 
vor afla din nou față în 
și în ..sferturile» „Cupei", 
cum în ultima partidă
campionat victoria, la limită, 
a aparținut craiovenilor, dorin
ța de revanșă în partida de 
astăzi a jucătorilor bucureșteni 
este pe deplin justificată.

In sfîrșit. ca o caracteristică 
a „sferturilor", tot două divi
zionare A își dispută califica
rea în semifinale și în meciul 
de la Sibiu, carp va opune e- 
chioele F.C. ARGEȘ și F.C.M. 
BRAȘOV. In perspectivă, un 
joc interesant, viu disputat, în 
care nu este exclus ca decizia 
să o aducă executarea penal- 
tyurilor.

I
I
Ip. 2. Luana Ciufuligă 380,20 

Daniela Popa (Crișul) 344.90 
Vladia Dicu (CSȘ Sibiu) 
p 5. Monica Mate (Crișul) 
p. 6 Ioana Voicu (Progre-.------ ----------------- - gE_ 

(Progresul) 
‘ (Lie. ind.

(CSM Si- 
(CSȘ Si- 

1. S. Ba-, | 
(CSȘ Si- I 

aș (Lie. I

I
I

I
I
I

• DATELE FINALULUI SE
ZONULUI COMPETIȚIONAL. 
Vă reamintim datele desfășu
rării ultimelor etape ale cam
pionatului și Cupei Astăzi, cum 
anunțăm chiar în 
al ziarului, au loc 
finală ale „Cupei 
Joi 18 iunie se 
etapa a 32-a din 
urmată, la trei zile (duminică 
21 iupie), de etapa 
primul campionat 
Marți 23 iunie sînt 
semifinalele Cupei, 
iunie va avea loc 
pă a ediției 1986/1987 a Divizi
ei A. Finala Cupei României" 
se va desfășura duminică 28 
iunie la București. Precizăm 
că meciul restanță Universita
tea Craiova — Steaua (tur) 
este programat la 25 iunie, iar 
partida din retur a celor două 
echipe se va disputa după fi
nala Cupei, adică la 30 iunie.

acest număr 
sferturile de 

României", 
va desfășura 
Divizia A,

a 33-a din 
al țării, 

programate 
iar joi 25 
ultima eta-

I

• PRIMUL GOL 1N DIVIZIA A marcat de bă
căuanul Scinteie, in minutul 61 a fost de o rară 
frumusețe. Bucuria blondului mijlocaș ofensiv 
abia intrat în teren s-a amplificat în minutul 

74 cind a punctat din nou. înscriind cu capul. 
O dublă reușită aplaudată la scenă deschisă de 

© Un nou. spectatori. © Corvinul a încercat, să stopeze e- 
a . |anuI băcăuanilor printr-o continuă' circulație a

balonului. „Morișca" hunedoreană de la mijlocul 
terenului a mers bine doar în parte. — 
căldura sufocantă și... greutatea unora 
jucători, cu plusuri sesizabile (Nicșa. 
Timoveanu Suclu) a făcut ca echilibrul să se 
rupă. © O frumoasă Impresie a lăsat, purtătorul 
tricoului cu numărul „11“ din formația băcăua
nă. L-am numit pe Fulga, un tînăr care promite.

țe de gazda sa. Chimia 
Rm. vî’cea. c ” -----
debut în Divizia A: ju
niorul Ilie Dumitrescu, 
în „ll“-le Stelei, un 
produs al Centrului de 
copii și juniori din Bd. 
Ghencea. Tînărul Du
mitrescu a trecut cu 
bin" examenul promo
vării, evoluînd fără 
trac, lăsînd să se. înțe
leagă că este un mijlo
caș ofensiv tehnic șl 
insistent. Nu-i mai pu
țin adevărat că la reu
șita „operației" a con
tribuit. și „veteranul" e- 
chlpei, Boloni.

studenții au resimțit dinLA CLUJ-NAPOCA, ____ .
absența lui Cimpeanu II în centrul liniei de 

Cele cîteva mingi din careul advers ar fi
plin
atac. ___  _____ .
avut, desigur, o altă soartă... © în aceeași situa
ție a fost șl F.C. Argeș, care — cu Radu II în 
echipă — ar fi putut egala în faza în care Jurcă 
n-a avut viteza de reacție a lui Radu II la cen
trarea Iul D. Zamfir. © Oboseala Iul Mujnai s-a 
manifestat după pauză, oi nd blondul .. mijlocaș 
clujean a început să dribleze lateral, fiind la 
baza revenirii lui... F.C. Argeș Poate că. in ge
neral, Mujnai ar trebui să mediteze la scurtarea 
drumului său spre poartă. © Sabău joacă de mai 
multă vreme cu un traumatism, fiind nerefăcut.

n va readuce, desigur, înOdihna — necesară 
prim-plan.

• PE CINE AM 
TILNIT cu cîteva 
nute Înaintea începerii 
meciului Rapid — uni
versitatea Craiova, în 
incit ta stadionului Giu- 
leștl 7 Pe Valentin Stă
nescu: „Am venit să-mi 
văd băieții ! Și pe unii 
și pe alții" — ne spu
nea. cu zîmbetul lui 
dintotdeauna, vechiul 
om de fotbal și de ma
re suflet care este Ti- 
nel Stănescu. • Necula 
Răducanu era de două 
ori fericit după meci : 
pentru victoria Rapidu
lui, dar și pentru reuși
ta fiului său, care este 
titular în echipa de ju
niori a Sportului Stu
dențesc, calificată în 
finala Campionatului 
Republican. • Constan
tin Oțet: „Refacerea
lotului nostru este e- 
fectiv ajutată de jucă
torii experimentați, care 
au o frumoasă atitudi
ne față de tinerii lor 
coechipieri. Exemplul 
cel mai sugestiv, Lung".

picilor1 de la Aalborg. 
• Accidentat spre sfîr- 
șitul primei reprize 
Tirchineci a găsit, to
tuși, resurse să înscrie 
un gol frumos în mln. 
45, da: 
tu’ 
re și a fost înlocuit în 
min 52 cu Stoiciu. La 
fel de talentat ca Tir
chineci, noul introdus a 
fost tot timpul un ar- 
gint-viu, greu de oprit, 
pe extrema dreaptă, de 
apărarea dinamovistă.

nu a mai pu- 
rezista in continua-

Treptat 
dintre 

Văetuș,

• ABSENȚE DE MAR
CA, SIMBATA, LA DI
NAMO în partida cu 
Flacăra. Lui Moraru, 
Stănescu și Rednic, în 
continuare accidentați 
li s-au adăugat Mateuț 
(cumul de cartonașe 
galbene). Movilă și Var
ga, ultimii doi nerefă- 
cuți după meciul „olim-

• daca n-ar 
FOST „EPISODUL 
PID“... Cu această con- 
fesiune-regret ne-a in- 
tîmpinat la vestiarill 
„Municipalului" din Bra
șov antrenorul-jucător 
al Jiului, Gigi Mulțescu, 
„Punctul pierdut acasă 
cu echipa giuleșteană a 
creat firesc, o stare de 
spirit descurajantă. Ori
cum, aici n-am venit să 
facem figurație. Ne 
von?
ma

Fi 
RA-

_ figurație, 
bate pînă în ulti- 

etapă". Și. la Bra-

șov, „alb-negrii" au 
luptat fără menajamen
te, ereînd și faze de 
fotbal autentic. © C. 
ștefănescu a fost sîm
bătă, ca întotdeauna, o- 
mu nr. 1 al F.C.M.-ului. 
„Ma am de parcurs în
că 24 de meciuri și voi 
realiza cifra de 500 de 
prezențe pe pr.ima sce
nă". Un record absolut 
a. " impionatului nos
tru. Mult succes Costi

publicul BUZOIAN pare sâ fi uitat că•prietenul adevărat la nevoie se cunoaște 1 Pînă 
nu demult luat cu asalt, stadionul din „Crîng“ a 
fost, sîmbătă. dezolant de gol. © Internaționalul 
Gino lorgulescu continuă să aibă (de vreo 3 
luni 1) necazuri cu o ruptură musculară. Dacă 
el nici n-a făcut deplasarea la Buzău, un Iorgu- 
lescu tot a coborît din autocarul Sportului Stu
dențesc: Vlcențiu, fratele mai mic al lui Gino, 
a figurat pe lista rezervelor echipei din „Regie". 
• Tinerii jucători al Gloriei Teodorescu șl Timiș, 
încă juniori, au evoluat (după pauză) excelent, 
neastîmpărul șl Inspirați^ lor an'lmînd o forma
ție ce parcă pierduse busola și... meciul 1 Ambii 
au aniversat astfel. Teodorescu chiar printr-un 
gol superb, terminarea liceului, ultima zi de 
școală fiind ziua întilniril cu Sportul studențesc.

Cămătaru înscrie golul nr. 32 al său. gol înregistrat in partida 
Dinamo —. Flacăra Moreni Foto: Aurel D. NEAGU

DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A 28-a ghita 26 p (22—55), 16. Minerul Or. 
dr. Petru Groza 25 p (19—44).

SERIA A X-a f
Oașul Negrești — Minerul Bala 

Sprie 1—2 (1—1), Silvanla ~ ' 
Silvaniei — Someșul Satu Mare
1— 2 (0—0). Minerul Băluț — Me
canica Bistrița 3—0 (1—0), Mine
rul Rodna — Chimia Zalău 2—1 
(0—1), Victoria Cărei — Minerul 
Borșa 2—0 (1—0), Minerul Băița — 
Chimforest Năsăud 4—1 (2—1),
Chimia Tășnad — Minerul Sărmă- 
șag 2—0 (0—0) Bradul Vișeu — 
Laminorul Beclean 4—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1, MINERUL 
BAIA SPRIE 61 p (50—27), 2. So
meșul Satu Mare 60 p (75—31). 3. 
Victoria Cărei 5' p (60—25)... pe 
ultimele locuri: 14. Chimia Zalău 
33 p (31—45). 15. Minerul Borșa 32 
p (30—41) 16 Bradul Vișeu 31 p
(27—52).

SERI A A XI-a
Avîntul Reghin — IPA Sibiu 1—0 

(1—0). Mecanica CSU Sibiu — Me
talul Reghin 3—0 (1—0), Unirea 
Cristuru Secuiesc — Electromureș 
Tg. Mureș 3—0 (2—0). Metalul Si
ghișoara — Viitorul Gheorgheni 
5—1 (2—0). Progresul Odorhel — 
Minerul Bălan 6—0 (3—0), Carpați 
Agnita — Oțelul Reghin 2—0 (2—0), 
Metalotehnica Tg. Mureș — Auto- 
mecanica Mediaș 1—0 (0—0), Mu
reșul Luduș — Unirea Ocna Si
biului 4—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. AVÎNTUL 
REGHIN 57 p (58—23), 2. Electro- 
mureș Tg. Mureș 55 p (63—22) — 
18 victorii, 3. Progresul Odorhel 
55 p (58—17) — 16 victorii... pe 
ultimele locuri: 14. Carpați Agni
ta 36 P (28—48), 15. Metalul Re
ghin 34 p (26—28), 16. Unirea Ocna 
Sibiului 23 p (21—60).

SERIA A XH-a
Minerul Baraolt — Metalul PIo- 

penl 2—0 (0—0), Victoria Floreștl 
— Cimentul Hoghiz 4—1 (4—1),
Carpați Sinaia — ASA Chimia 
Ploiești 2—1 (1—0). Unirea Cîmpi- 
na — NItramonia Făgăraș 2—0 
(0—0) IPT întonsura Buzăului — 

^Electro S£. Gheorghe 2—2 (0—1) — 
s-a jucat la Nehoiu, Metalul Tg. 
Secuiesc — Mobila-Măgura Cod- 
lea 4—1 0—1), Torpedo Zămeștl 
—_ Minerul Fllip’wti 1—1 (0—0),
Precizia Săcele — Petrolul Bălcol
2— 1 (2—0).

Pe primele locuri: 1. META
LUL PLOPENT 54 P (59—31), 2.
Metalul Tg Secuiesc 44 p (41—28), 
3. Victoria Florești 43 p (48—43)... 
pe ultimele locuri: 13. Torpedo 
Zărnesti 36 P (24—34), 14. Mobila 
Codlea 36 p (39—50). 15. IPT în- 
torsttra BuzăTtlUl '35 p (41—57).18. 
Petrolul Bălcol 34 p (33—37).

Rezultatele au fost transmise de 
corespondenții noștri.

Energia Rovlnari 4—2 (3—0), Mi
nerul Moldova Nouă — Minerul 
Anina 3—1 (2—1). Armătura Stre- 
hala — Minerul Mătăsuri o—3 — 
Armătura fiind - suspendată, Glo
ria Reșița — Metalurgistul sadu 
6—o (1—0), CFR Caransebeș — Me
talul Oțelu Roșu 2—0 (0—0), Me
canizatorul Șimian — Victoria 
înainte Vînju Mare 8—0 (7—0), Mi
nerul Or? vița — CSM Caransebeș 
6—3 (4—3).
• Meciul Armătura Strehala — 

Minerul Ora vița, din etapa a 20-a, 
(pe teren 3—2), a fost omologat cu 

3—o în favoarea echipei Minerul.
Pe primele locuri: 1. MINERUL 

MOTRU 59 p (68—24), 2. Gloria
Reșița 57 p (60—21'. 3. Minerul A- 
nina 51 p (62—27)... pe ultimele 
locuri: 14. Diema Orșova 35 p 
(37—46), 15. Armătura Strehala 25 
p (32—67), 16. Victoria Vînju Mare 
22 p (21—80).

SERIA A VIII-a
Minerul Știința Vulcan — Pro

gresul Timișoara 1—2 (0—1), Me
talurgistul Cugir — Vagpnul A- 
rad 4—3 (0—1), UM Timișoara — 
Minerul Ghelar 4—1 (4—1), Strun
gul Chișineu Crlș — Șoimii Lipo- 
va 3—2 (2—0). Unirea Sînnlcolau
— CSM Lugoj 1—1 (0—0), Victo
ria Călan — Minerul Lupeni 0—2 
(0—1), Obilici sînmartinu Sîrbesc
— CFR Timișoara 3—1 (3—0), CFR 
Simeria — Unirea Tomnatic 4—0 
(1—0).

Pe primele locuri: 1. PROGRE
SUL TIMIȘOARA 60 p (57—25), 2. 
Vagonul Arad 53 p (54—31), 3. CFR 
Timișoara 50 p (51—33)... pe ulti
mele locuri: 14. UM Timișoara 33 
n (32—52), 15. Minerul Ghelar 24 
p (29—60), 16. Victoria Călan 17 p 
(16—58).

SERIA A IX-a
Bihoreana Marghita — Sticla 

Arieșul Turda 1—5 (1—2), Metalul 
Alud — Motorul IRA Cluj-Napoca 
11—1 (3—1), înfrățirea Orâdea — 
Minerul Șuncuiuș 3—1 (1—0). O- 
limpia Gherla — Oțelul Or. dr. 
Petru Groza 2—0 (1—0), Minerul 
Or. dr. Petru Groza — Recolta Sa- 
lonta 2—r (0—0> Unirea Alba Iu- 
lia — Unirea Vama lui Mihai 9—0 
(4—0). Gloria Beluș — Mecanica 
Alba Iulia 1—2 (0—1), industria 
Sîrmei C. Turzii — Tîrnavele Blaj 
3—1 (1—0).

Pe primele locuri: 1. STICLA 
ARIEȘUL TURDA 65 p (61—14), 2. 
Metalul Aiud 62 p (70—15), 3. Uni
rea Alba Iulia 49 p (67—36). 4. în
frățirea Oradea 49 p (52—32)... pe 
ultimele locuri; 13. Olimpia Gher
la 33 p (29—36), 14. Gloria Beluș 
33 p (29—37), 15. Bihoreana Mar-

SERIA I
CSM Bucece-: — Șiretul Pașcani 

1—2 (0—1) — s-a juoat la Doro
hoi, Carpați Gălăneștl — Explo
rări Cîmpulung Moldovenesc 0—2 

1(0—0), Metalul Botoșani — Crista
lul Dorohoi 5—1 (3—1), Minerul 
Vatra Dornei — TEPRO Iași 5—0 
(2—0), Avîntul Frasin — Metalul 

I Rădăuți 2—0 (1—0), Constructorul 
lași — zimbrul Șiret 4—1 (2—1), 
Chimia Fălticeni — Electro Boto
șani 5—1 (2—1, Cetatea Tg. Neamț 

Relonul Săvinești 1—0 (0—0).
lie locuri în clasament, 

după etapa a 28-a: 1. ȘIRETUL
PAȘCANI 62 P (61—18), 2. Explo
rări Cimpulung 60 p (64—19), 3.
Relonul Săvinești 50 P (59—24)... 
pe ' ' '
35 
P 
11

I
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inCunoscut
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Ion PANA, coresp. J

PESTE

/

Direcfia de Poș
tă a Capitalei, unde 
fășurat activitatea 
ieșit la pensie), ca 
îndrăgostit de sport, 
de alergări și mers 
Gheorghe F. Nicolae 
de pe Stadionul Tineretului în- 
tr-o cursă solitară: „Turul 
României". Va străbate 19 ju
dețe ale țării, călătoria pe jos 
insumind 1670 km, cu o dura
tă de aproximativ 54 de zile. 
In imaginea alăturată, surprin
să de colaboratorul Mihai 
Robu, iată-l pe temerarul Gh. 
Nicolae înaintea startului.

a 23 sat.
a IV-a : plecare 
'lguța — canalul 
ai'la 35 — Brațul

și-a des- 
(acum a 
un mare 
mai ales 
pe jos, 

a plecat

I— Relonul
Pe prime 

după etapa 

I
ultimele locuri: 14. TEPRO Iași 
p (39—57), 15 CSM Bucecea 35 
(26—63) 16. Cristalul Dorohoi
p (21—82>

SERIA A Il-a
Inter Vaslui — Petrolul Molneștl 

4—0 (1—0) Victoria IRA Tecuci — 
Mecanica Vaslui 4—1 (0—1), DVA 
Portul Galați — CSM Borzeștl 
4—1 (3—0) Partizanul Bacău — 
Metalul Roman 2—0 (1—0), Mine
rul Comănești — Textila Buhuși 
6—1 (2—0), Steaua Mecanica Huși 
— Letea Bacău 10—0 (7—0), Pro
letarul Bacău — Unirea Negrești 
1—0 (0—0). Laminorul Roman — 
Gloria Galați 2—1 (0—1).

Pe primele 
VASLUI 67 
zești 52 p 
huși 46 P 
locuri: 14. 
p (33—35). 
P (39—48). 
<23—70).

locuri: 1. INTER
p (60—15), 2. CSM Bor- 
(52—29) 3. Textila Btl-

(53—39)... pe ultimele 
Minerul Comănești 36
15. Metalul Roman 35
16. Letea Bacău 17 p

nogi — Olimpia Slobozia 3—0 
(1—0), ȘN Oltenița — Oțelul Că
lărași 1—0 (0—0), Unirea Urziceni 
— Voința Constanța 2—5 “ “
Metalul Mangalia _ 
reana Giurgiu 3—1 <1—10 
CSȘ Medgidia — ISCIP 
3—0 (3—0), Sportul 
brie" — Victoria Lehliu 7—0 (3—0). 
Portul Constanța — Petrolul Roa
ta de Jos 3—4 (2—2).

Pe primele locuri: 1. SPORTUL 
„30 Decembrie" 61 p (59—16), 
Cimentul Medgidia 61 p (64—33), 
3? Oțelul Călărași -47 p (55—31)... 
pe ultimele locuri: 14. Victoria 
Țăndărei 34 p (40—59), 15. Victo
ria Lehliu 34 p (37—60), 16. FCM 
Dunăreană Giurgiu 29 p (29—50).

SERIA A V-a
Cimentul Fieni — Metalul 

București 5—o (1—0), Electrica. Tl- 
tu — MECON București — mu s-a 
disputat, Voința București — Mi
nerul Șotîngâ 4—1 (1—1), Avicola 
Crevedia — Viscofil București 3—1 
(2—1). ICSIM București — Chimia 
Găeștl 5—2 (2—1). IUPS Chitlila — 
Tehnometal București 2—0 (1—0), 
Danubiana București — Metalul 
Mija 4—2 (3—0), CFR BTA Bucu
rești — Abatorul București 0—2 
(0-0).

Pe primele locuri: 1. METALUL 
BUCUREȘTI 57 p (47—23), 2. Avi
cola Crevedia 48 p (36—30), 
MECON București 45 p (46—27)... 
pe ultimele locuri: 14. Abatorul 
București 
București 
București

(0-2)
FCM Dună- 

IMU 
Ulmeni 

.30 Decem-

2.

3.

2.

Ceiiu

la ora 5 pe traseul : 
Sontea — canalul Sl- 
Sulina — Tulcea.

din ziua a iv-a se va modifica, în 
nivelul apelor, astfel : canalul Olguța 

Sontea — Mila 23 sat — Crișan — Bra- 
— Malluc — Tulcea. Traseele inițiale 
fi modificate parțial, în funcție 

>elor.
plecare : 23 și 27 iunie ; 1; 5. 9, 13,
29 iulie ; 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26

; 3, 7, 11 șt '' 
înscrieri în

agențiilor

de
H, 
Și2, 6, 10, 14,

15 septembrie.
excursii sau informații,
de turism ale I.T.H.R.

a-

:e excursii 
calități din

I
I
I
I
I

se pot -înscrie turiști - ți -J 
tară. • . ( II

SERIA A Hl-a
Granitul Babadag — Petrolul 

Ia,nea 0—1 (0—1), chimia Brăila — 
Minerul Mahmudia 4—0 (2—0),
Progresa' Isaccea — Metalul Bu
zău 1—0 (0—0), Luceafărul Adj ud 
— Carnați Nehoiu 3—0 (2—0), E- 
nergla Mărășești — Foresta Gu- 
geștl 0—0, Arrubium Măcin — ȘN 
CSȘ Tulcea 4—1 (3—1), Chimia
Buzău . — Constructorul Hidroteh
nica Focșani 3^-1 (1—0). Petrolul 
Berea — Laminorul Vlzlru 1—0 
(1-0).

Pe primele locuri: 1. LUCEA
FĂRUL ADJUD 53 p (40—21), 2.
Petrolul îanca 52 p (57—38), 3. Pe
trolul Berea 46 p (47—36)... pe ul
timele locuri 14. Arrubium Mă
cin 36 p (30—38). 15 Minerul Mah
mudia 36 p (30—53) 16. Granitul
Babadag 34 p (33—43).

' SERIA A IV-a
Victoria Țăndărei — Cimentul 

Medgidia 1—b (1—0), Viitorul Ghlr-

35 p (32—45), 15. Voința 
30 p (25—48), 16. ICSIM 
28 p (24—52).
SERIA A Vi-a

CFR Craiova — Sportul Munci
toresc Caracal 1—1 (0—1), Textila 
Roșiori — Constructorul TCI Cra
iova 3—1 (2—0), Automatica A- 
lexandria — Progresul Băilești 
3—0 (2—0). Lotru Brezoi — Dacia 
Pitești 
Pitești 
(0-0), 
geș — 
(1-0). 
gășani 
rabla — Chimia Tr. Măgurele 3—2 
(3—1).

Pe primele locuri: 1. SPORTUL 
MUNCITORESC CARACAL 60 P 
(67—25), 2. Muscelul Cîmpulung 56 
p (54—22). 3. Chimia Tr. Măgurele 
48 p (40—35) .. pe ultimele locuri:
14. Vtltcrul Drăgășanl 34 P (38—42)
15. Textila Roșiori

Constructorul
(18—65).

SERIA A
Minerul Motru — Dierna Orșo

va 5—0 (2—0), Petrolul, Țicleni —

1—0 (1—0), Constructorul 
— Muscelul Cîmpulung 0—2 
Electronistul Curtea de Ar- 
Reeolta Stolcănești 2—0 

TOB Balș — Viitorul Dră-
3—1 (1—1). Progresul co-

16.
34 p (29—46) 
Pitești 9 p

Vil-a



La Bascov, în Regata Pitești

CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII NOȘTRI 
ÎNVINGĂTORI ÎN TOAIt PROBELE

Regata Pitești la caiac-canoe 
e programată în fiecare an la 
mijloc de lună iunie, cînd ba
za nautică de la Bascov e 
mai frumoasă ca oricînd, cind 
echipajele care se pregătesc 
pentru marile îptreceri ale se
zonului respectiv au lăsat în 
urmă multi kilometri parcurși 
pe ape. Ediția actuală a aces
tei tradiționale regate a în
semnat. vrem să spunem, ace
eași încîntătoare competiție, cu 
sportivi din Belgia, Bulgaria, 
Polonia și Komânia reuniți, 
Sîmbătă și duminică, la startul 
celor 13 probe clasice de vite
ză. întrecerile au fost catego
ric dominate de caiaciștii și 
canoiștii noștri. „învâțați" — 
la ultimele C.M. din Canada — 
să urce cu toți podiumul de 
premiere. Așadar, la recenta 
Regată Pitești — victorii ro
mânești in toate cele 13 finale 
disputate si să nu uităm că ..flo
tila" noastră a fost, anul trecut, 
revelația C.M. de ia Montreal — 
8 medalii: 3 de aur, 3 de ar
gint șl 2 de bronz.

Aurel Macarencu, dublu cam
pion mondial, s-a impus cu 
autoritate în probele de canoe 
simplu 500 și 1000 m, cîștigînd 
fără emoții ambele curse.

Foto ? T, VASILEDaniel Stoian și Angelin Velea

După regatele desfășurate pînă 
acum, Aurel Macarencu e în 
fruntea topului internațional 
la cănoe simplu, rezultatele 
obținute reconfirmîndu-i va
loarea, talentul, tehnica aproa
pe desăvîrșită a vîslitului. Cla
sament : CI — 500 ni: 1. A. 
Macarencu 1:57,82, 2. V. Con- 
drat 2:00,81; CI — 1000 m: 
1. A. Macarencu 4:11,35, 2. V. 
Condrat 4:13,96.

Daniel Stoian șl Angelin Ve
lea, de asemenea oampibni

RALIUL DUHĂRII-DACIA
(Urmare din vag, 1) 

mondiali anul trecut la Mont
real, au evoluat în nota lor 
obișnuită, adică la înălțime, 
cucerind cam tot ce se putea 
cuceri în probele de caiac : lo
cul 1 la dublu 500 ni (1:34,31, 
Pe 2. Gh. Nițu, M. Firfirică 
1:36,45); locul 1 la dublu 1000 
m (3:27,62, pe locul secund 
sportivii din Bulgaria P. Var- 
linkov, P. Acev 3:30,37): locul 
1 la caiac simplu 500 m: Daniel 
Stoian 1:46,62, 2. Ionel Lețcae 
1:46,88.

O evoluție bună a avut și 
Tecla Borcănea. Campioana 
noastră olimpică a ciștigat fi
nala de caiac simplu 500 m 
(1:59,25. pe 2. Mihaela Nedej- 
de 2:00,79). iar împreună cu 
Luminița Munteanu, Marina 
Ciucur și Ana Carie a obținut 
victoria și în proba de K4 — 
500 m (1:37,49, locul 2. Genove- 
va Marinache, Mihaela Nedej- 
de, Liliana Vlăsceanu, Silvia 
Beliciu 1:10,92).

O finală așteptată cu interes 
a fost și cea de caiac simplu 
1000 m (b). A ciștigat la „fo
tografie" Ionel Lețcae, campion 
mondial la Tampere în proba 
de K 4, acum în iotul reprezen
tativ, pregătit de prof. Mihai 
Țurcaș și Nicușor Eșeanu.

Așadar, 1. I. Lețcae 3:56,36, 2. 
Ion Miloșoiu 3:57,00 (elevul an
trenorului emerit Stavru Teo- 
dorov de la Dinamo a condus 
pînă către sfîrșitul cursei), 3. 
Ionel Constantin (de asemenea, 
campion mondial) 3:58.38.

Celelalte rezultate : 500 ni — 
CANOE DUBLU (b): 1. Româ
nia (V. Lehaci, V. Afanase) 
4:44,69, 2. P. Zgurschi, G. An- 
drjev 1:45.28; K4 (b): 1. Româ
nia (Popa, Lețcae, Voicu, Feo- 
dosei) 1:26,79, 2. Bulgaria
(Muierov, Bandajiev, Marinov, 
Tzvetkev) 1:28,16 ; K 2 (f): 1. 
România (M. Ciucur, L. Mun
teanu) 1:50.05, 2. România (T. 
Borcănea, A. Lariej 1:51,34 ; 
1000 m : CANOE DUBLU : 1. 
România (P. Zgurschi, G. An- 
driev) 3:46,25, 2. România (V. 
Lehaci, V. Afanase) 3:48,52 ; 
K4 (b): 1. România 3:08,37, 2. 
Bulgaria 3:09,51.

Vasile TOFAN

PRIMA VICTORIE
între atîtea și atitea curse 

cicliste, cărora aproape că le 
pierzi graficul Și valoarea, Tu
rul Spaniei reprezintă primul 
mare examen al sezonului. „La 
Vuelta" adună, an de an, în
treaga elită mondială a spor
tului cu pedale profesionist și 
numai „II Giro" (Turul Itali
ei) și „Le Tour" (Turul Fran
ței) o concurează, sau poate o 
întrec, in importanță. Anul a- 
cesta, spre surpriza generală, 
victoria a revenit la Madrid 
sub soarele torid al Castiliei, 
unui rutier columbian, lui Ljiis 
„Lucho" Herrera, cel dinții co
lumbian care ajunge să ciștige 
în Europa, un „clasic" de re
zonanță, fiind apoi primit aca
să ca un „erou național" („l’F 
quipe Magazine"). 40 000 de ad
miratori grăbindu-se să-l in- 
timpine pe aeroportul din Bo
gota ! „

înainte de start, nimeni n-ar 
fi pariat pentru Herrera, chit 
că, după 3 izbînzi consecutive 
în Turul Columbiei (1984, ’85 și 
'86), el se făcuse remarcat, în 
Rezonul trecut, și de-a lungul 
„Marii Bucle franceze", termi- 
nînd-o pe locul 7 in clasamen
tul _ general și, încă mai mult, 
îmbrăcat in tricoul destinat ce
lui mai bun cățărător. Camen-

PE PISTELE DE ATLETISM
BRATISLAVA. Proba femi

nină de 800 m din cadrul con
cursului tradițional „Pantoful 
de aur" s-a încheiat cu victo
ria sportivei Gabriela Sedla- 
kova (Cehoslovacia), cronome
trată în 2:01,89. La săritura în 
lungime, primul loc a fost 
ocupat de o altă concurentă 
din țara gazdă, Eva Murkova, 
cu 6,95 m, în timp ce la sări
tura în înălțime prima s-a cla
sat Svetlana Isaeva (Bulgaria) 
- 1,97 m.

ULM. Campionatul de hep- 
tatlon al R.F. Germania , s-a 
încheiat cu victoria atletei Kor- 
nelia Heinrich, cu 6 030 p. ur
mată de Bettina Beinhauer —

GRECIA, NOUA CAMPIOANA 
EUROPEANĂ LA BASCHET 

MASCULIN
Pentru prima dată în istoria 

campionatelor europene de 
baschet masculin, titlul a fost 
cucerit de reprezentativa Gre
ciei, care a întrecut în finală 
selecționata U.R.S.S. cu 103— 
101 (42—41, 89—89). Punctele 
victoriei au fost înscrise de 
Nikos Gallis (1.83 m), eu 4 se
cunde înaintea fluierului final. 
Coșgeterii meciului: Gallis 40 
p, respectiv Valters 23 p. La 
acest joc au asistat peste 16 000 
de spectatori.

în partida pentru locurile
5—6: Italia — R.F. Germania 
87—84 (51—44).

PE TERENURILE 

DE TENIS
• Rezultate finale ale eta

pei a II-a a Cupei Davis, zo
na europeană A: Bulgaria — 
Senegal 5—0, Irlanda — Olan
da 1—4, Turcia — U.R.S.S. 1—4, 
Elveția — Belgia 5—0; zona 
europeană B : Austria — Gre
cia 4—1, Portugalia — Ungaria
5— 0, România — Polonia 4—1, 
Danemarca — Finlanda 5—0. 
Etapa următoare a competiției 
este programată între 24 și 26 
iulie.
• în semifinală, la Queen’s 

Club, la Londra: Boris Becker 
— Tim Mayotte 4—6, 7—6, 6—4. 
Finala va opune pe Becker lui 
Jimmy Connors.
• Act final la Bologna . 

Kent Carlsson — Emilio San
chez 6—2, 6—1; la dublu: Ser
gio Casai, Sanchez — Claudio 
Panatta, Blaine Willenborg
6— 3. 6—2.
• Finală feminină la Bir

mingham: Pam Shriver — La
risa Sevcenko 4—6 6—2, 6—2. •

COLUMBIANA PE ȘOSELELE EUROPEI
Stop-cadru

tatorii apreciau că, in lipsa lui 
Lemond (in convalescență du
pă accidentul de vinătoare), ir
landezii Kelly sau Roche, fran
cezul Fignon sap italianul Ar- 
gehtin nu vor scăpa succesul, 
depur.înditsși o soli'dă candida
tură la titlul de „șef al pluto
nului". rămas vacant după re
tragerea lui Hinault. Columbie- 
nii insă, cu două echipe redu

5925 p și Sabine Everts — 5 867 
p.

OSTRAVA. Rezultate: 400 
mg: Amike (Nigeria) 50,35, 
disc: Delis (Cuba) 66,00 m, 800 
m: Migueles (Argentina) 1:47,97; 
greutate F: Helena Fibingero- 
va 20,66 m, 100 mg: Sally Gun
nell (Anglia) 13,29.

PARIS. 3000 m obstacole: Re
gale (Portugalia) 8:23.22, prăji
nă : Collet (Franța) 5,60 m, 
110 mg: McKoy (Canada) 13,47. 
100 mg: Iordanka Donkova 
(Bulgaria) 12,48, înălțime:
Stefka Kostadinova (Bulgaria) 
2,00 m.

FURTH. Atleta bulgară Ior
danka Donkova a parcurs 100 
mg în 12,33, cea mai bună per
formanță mondială a sezonu
lui.

SCHWERIN. Recordmanul 
mondial la disc, Jiirgen Schnet 
(R.D.G.), a aruncat 67.90 m, iar 
Petra Felke a obținut 70.94 m 
la suliță. în cadrul aceluiași 
concurs, Diane Gansky a ob
ținut 72,34 m la disc, iar Ines 
Miiller a aruncat greutatea la 
20.95 m. »

MILANO. Calvin Smith 
(S.U.A.), recordmanul mondial 
al „sutei", a fost cronometrat 
în 10,31 s. Campionul olimpic 
la greutate, Alessandro Andrei, 
a înregistrat 21,84 m.

UNIVERSIADA DE LA ZAGREB
BEIJING (Agerpres). — La 

Jocurile Mondiale Universitare 
de vară de la Zagreb, R. P. 
Chineză va fi reprezentată de 
un lot de 166 sportivi și spor
tive.

După cum anijnță organizato
rii competiției, programată în
tre 8 și 19 iulie, la întreceri 
vor fi prezenți peste 6 000 de 
sportivi din 118 țări, care vor 
lua startul în 12 discipline: 
atletism, baschet, volei, fotbal, 
tenis, înot, polo pe apă, sări
turi în apă, gimnastică, scrimă, 
canotaj și caiac-canoe.

ros ii AL
FINALE DE CUPA

în U.R.S.S. trofeul a revenit e- 
chipei Dinamo Kiev în meciul 
decisiv cu Dinamo Minsk. A fost 
o partidă dramatică. După 90 de 
minute scorul a fost 3—3 (1—2). 
Apoi, nici în prelungiri nu s-a 
mai marcat vreun gol. Au urmat 
loviturile de la 11 m, Dinamo 
Kiev și-a adjudecat victoria cu
7—5 !

Malines a cucerit Cupa Belgiei. 
Jucînd la Bruxelles (30 000 de 
spectatori), ea a învins la limită, 
cu 1—0, pe F.C/ Liăge, prin golul 
înscris de van Boer (mim. 29). Ast
fel, în C.C.E. va lua startul An- 
derlecht, în Cupa Cupelor — Ma

tabile și un ambițios director 
sportiv (Rafael Nino), și-au 
impus legea (4 victorii de eta
pă), găsind resurse ca, după 
abandonul lui Kelly, să-l aju
te. pe Herrera să obțină, la 27 
de ani, deplina consacrare in
ternațională. Sigur că, jude
cind obiectiv, a fost o cursă 
care i s-a potrivit lui „Lucho" 
ca o mănușă: 21 de zile de ca
niculă (din 23!) și mult mun
te, traseul favorit al columbie- 
nilor, obișnuiți să se antreneze 
la altitudine, fiind ei (după 
expresia unui confrate) „niște 
etiopieni (n.n. cu trimitere la 
Abebe, Yfter etc.) ai marato
nului pe două roți". Dar, re
versul medaliei, nu trebuie 
uitate nici regularitatea și 
„punch“-ul lui Herrera, care 
și-a apărat poziția de lider ca 
un leu, răspunzind cu prompti
tudine oricărui atac!

Cum „Lucho" a ratat, din 
cauza unei ruieole și a unui 
accident de automobil (un 
ochi operat), prezența pe șo
selele Turului Italiei, se aș
teaptă ca, refăcut și odihnit, el 
să încerce să dea încă o mare 
lovitură in Turul Franței, in 
iulie. Pirineii și Alpii, se zice, 
vor fi „aliații" lui.

Ovidiu IOANIȚOAIA

• PE SCURT •
AUTOMOBILISM • Tradiționa

la cursă de 24 ore de la Le Mans 
a revenit echipajului Stuck 
(R.F.G.), Bell (Anglia) și Holbart 
(S.U.A.), care a parcurs 4 791 km 
cu o medie orară de 199,661 km.

AUTOMODELISM • în con
cursul de la Tbilisi, concurentul 
român Alexandru Rotaru s-a cla
sat al treilea la clasa E 2 (motoa
re cu ardere internă, de 2,5 cmc). 
La clasa E 3, sovieticul iaaka 
Ringmaz a stabilit un nou re
cord mondial, modelul său reaîl- 
zînd o viteză orară de 500 km.

BASCHET • In continuarea tur
neului pe care îl întreprinde în 
R.P. Chineză, echipa feminină a 
U.R.S.S. a jucat la Beijing cu 
selecționata țării gazdă. Partida 
s-a încheiat coi scorul’ de 90—89 
(44—40) în favoarea sportivelor 
sovietice

CICLISM o La Moscova, în con
cursul armatelor prietene, proba 
de 100 km contracronometru ne 
echipe a revenit formației sovie
tice în 2.06:59, urmată de Polonia 
— 2.1>1:43, R.D. Germană — 2.13:04. 
Echipa română s-a clasat pe lo
cul 6 cu 2.17:06. • Etapa-prolog 
a Turului Iugoslaviei, care a ajuns 
anul acesta la a 43-a ediție, a fost 
cîștigată de rutierul bulgar Petar 
Petrov, urmat de Oleg Voronin 
(U.R.S.S.), Mathias Lent (R.D. 
Germană), Marek Selkovski (Po
lonia), Olaf Ludwig (R.D. Germa
nă).

LUPTE • Turneul internațional 
de liber de la Phenian a fost 
dominat de sportivii țării gazdă, 
care au ciștigat la 8 categori de 
greutate. tin cele 10 ale concursu
lui. Celelalte două victorii fina
le au fost realizate de luptătorii 
din U.R.S.S. La competiție au 
participat sportivi din R.P.D. Co
reeană. U.R.S.S. R.P. Chineză și 
Bulgaria.

POLO • In turneul internațio
nal pentru echipe de juniori de 
la Budapesta, echipa României a 
întrecut cu scorul de 16—10 (6—3, 
3—2, 4—2, 3—3) formația Canadei. 
Alte rezultate: U R.S.S. — Unga
ria B 17—10; Ungaria A — Olanda 
12—11. în clasament conduce echi
pa U.R.S.S. cu a d. urmată de 
România 6 p, Ungaria A 6 p, 
Olanda 4 p, Canada 0 p, Ungaria 
B 0 p. • într-un meci internațio
nal amical disputat la Budapesta, 
formațiile Ungariei și Iugoslaviei 
au terminat la egalitate: 8—8 (2—3, 
3—0, 1—2, 2—3) 

lines, iar în Cupa U.E.F.A. — F.C. 
Bruges, Beveren și Lokeren.

SE CUNOSC 
ALTE CAMPIOANE

SPANIA (penultima etapă). 
-Sporting Gijon a dispus cu 1—0 
de F.C. Barcelona, iar Real Ma
drid a ciștigat în deplasare la 
Real Zaragoza cu 3—1. Astfel, 
catalanii nu mai au nici o șansă 
de a cuceri titlul, el revenind for
mației Real Madrid, care devine 
astfel pentru a 22-a oară campioa
nă a țării. în alt joc: Espanol — 
Mallorca 5—0. în clasament: Real 
Madrid 65 p, Barcelona 61 p, Es
panol 50 p.

R.F. GERMANIA (et. 33 — pe
nultima). Bayem nu mai poate 
pierde primul loc. Sîmbătă ea a 
învins în deplasare, cu 3—1. pe 
Stuttgart. Celelalte rezultate : 
Ntirnberg — Kaiserslautern 2—1, 
Homburg — Mannheim 2—1, Uer- 
dingen — Leverkusen 1—1, Schal
ke — Frankfurt 3—1, Dortmund — 
Bochum 3—2, Dusseldorf — Bre
men 2—1, F.C. Koln — Monchen- 
gladbach 2—4, Hamburger S.V. — 
Blau Weiss 2—1. Pe primele 
locuri: Bayern 51 p, Hamburger 
S.V. 45 p. Monchengladbach 41 p; 
pe ultimele locuri: 16. Homburg
20 p, 17. Dusseldorf 19 p, 18. Blau 
Weiss 17 p.

UNGARIA (et. 30 — ultima). 
M.T.K. a cucerit pentru a 19-a 
oară titlul de campioană. Rezul
tate: Tatabanya — Ujpești Dozsa-
2— 3, Zalaegerszeg — Dunaujvaros
3— 0, Videoton — Ferencvaros 1—1, 
M.T.K. — Gyor 3—3, Eger — Pecs 
1—3, Debrețin — Honvpd 0—2. Sio- 
fok — Vasas o—2, Bekescsaba — 
Szombathely 1—0. Clasament : 
M.T.K. 43 p Ujpesti Dozsa 40 p, 
Tatabanya, Honved cu cite 35 p, 
Ferencvaros 3' p.

ELVEȚIA. Titlul a fost cucerit 
de echipa Neuchâtel Xamax, care 
a totalizat 48 p din 30 de jocuri 
disputate. Pe locurile următoare 
s-au clasat formațiile Grasshop
pers Zurich — 43 p și F.C. Sion 
— 42 p. Rezultate înregistrate în 
ultima etapă: F.C. Basel — F.C. 
Sion 2—5: Grassho-pners Ziirich — 
F.C. Ziirich 5—1; Locarno — Young 
Boys Berna 4—1: La-usanne — 
Vevey 2—3: Lucerna — Servette 
Geneva 2—1: Neuchâtel Xamax — 
Aarau 2—1: St. Gall — Bellinzona 
1—1.
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paje plecate, 30 au abandonat. 
Balint — Zărnescu domină con
cursul internațional (grupa A), 
«rații Bolchikh „Cupa Prietenia".

O pauză de 8 ore („regrupare" 
în care echipajele dorm, iar mași
nile sînț reparate de mecanici 
harnici, iuți și... anonimi), după 
oare se pleacă în partea a doua 
a raliului (alte 9 ore la volan). 
Luptă ou zecimile de secundă 
praf, pene de tot felul, întimplărl 
specifice: Milu și Rjutei aleargă 
circa 2 km pe geantă pentru a 
termina probele de clasament.: 
Mureșan iese din șosea, la un vi
raj. „pătimind" circa 50 m pe o 
pajiște; frații Bolchikh „ridică 
capota" de două ori; Botezan — 
două pene de cauciuc; Cojocaru, 
„piesă grea" a Oltclt-ului, rupe 
tamponul, sare planetara și a- 
bandon; Balint — Zărnescu fac în 
loc de 5—6 minute pe ultima pro
bă de control 9. La sosire expli
cația: în locul arcului și amorti
zorului de pe stingă, rupte, sus
pensia este asigurată de... cric. 
Termină raliul 47 de echipaje 
(din 88).

Victorie finală, în concursul in
ternațional, la gr. A, cuplul Ba
lint — Zărnescu, autorii unei e- 
voluțil excelente: surpriză la gru
pa B în „Cupa Prietenia": locul 
I, echipajul Soots — Putmaker.

Rezultate. Concursul internatio
nal, clasament general — gr. A:
1. Balint — Zărnescu (Dacia), 2. 
Duval — Nemeș (Oltclt), 3. Nută
— Dumitriu (Dacia); „Cupa Prie*- 
tenia", ci. general, gr, B: 1. Soots
— Putmaker (U.R.S.S. — Lada). 2.
Sibera Gross (Cehoslovacia — 
Skoda 130 R). 3. Rjutei - Vunn
(U.R.S.S. — Lada), 4. Petrov — 
lordanov (Bulgaria — Lada), 5. 
Pipota — Sedivy (Cehoslovacia — 
Skoda), 6. frații Bolchikh. la 7 mi 
nute de primul, ...8. Balint — Zăr- 
nescu. 9. Nută — Dumitriu. ...11. 
Vasile- — Seobai. Pe națiuni: 1. 
U.R.S.S., 2. Cehoslovacia. 3. Bul
garia. 4 România. 5. Ungaria.
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