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NICOLAE CEAUSESCU
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$1 GOSPODĂRIRII
tn prezența tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general ai Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, mărfi s-au 
încheiat lucrările plenarei lăr
gite a Consiliului Național al 
Agriculturii, Industriei 
montare. Silviculturii și 
podărlrii Apelor.

La sosirea in 
Palatului Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost 
întimpinați cu multă căldură 
de cei prezent!, care »u 
aplaudat și aclamat înde
lung, cu însuflețire. Pârtiei- 
panții la plenară au scandat 
cu entuziasm „Ceaușescu 
P.C.R.!“. „Ceaușescu și 
porul !“, „Stima noastră 
mindria — Ceaușescu 
România exprimînd și 
acest prilej simțămintele 
profundă dragoste, stimă 
recunoștință cu care oamenii 
muncii din agricultură, aseme
nea întregului nostru popor. îl 
înconjoară pe conducătorul îu-
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I 
bit și respectat al partidului și ă 
al tării.

Au continuat apoi dezbaterile 
în plen. g

In cursul lucrărilor plenarei g 
au luat cuvîntul in plen și în g 
consilii de domenii de activi- g 
tate 214 tovarăși. ÎȘ

Desfășurată în atmosfera de g 
puternică angajare patriotică în g 
care oamenii muncii de pe g 
ogoarele tării, întreaga noastră 
națiune acționează pentru a ț. 
intîmpina cu noi și tot mai ț. 
importante succese Conferința 
națională a partidului, plenara g _ ---- »_ >--- multiplele g

i
a pus în lumină 
transformări înnoitoare petre
cute în agricultură, ca de alt
fel in întreaga viață social- 
economică a României in anii _ 
socialismului, cu deosebire in g 
perioada de mărețe împliniri js 
inaugurată de cel de-al IX-lea 
Congres al P.C.R. js

au ț, 
l

Participant!! la plenară 
dat glas sentimentelor de adîn
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STEAUA, DINAMO, VICTORIA SI F.C.M. BRAȘOV S-AU CALIFICAT 

IN SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL
• La Sibiu ți Tîrgoviște — prelungiri # Scoruri strinse în toate partidele
• Stadionul „23 August arhiplin 0 Mulți tineri au debutat promițător

Ieri, pe o căldură caniculară, 
dar în fața unei mari afluențe 
de public (în Capitală, stadio
nul a fost plin, ca la marile 
partide), la București, Focșani, 
Sibiu și Tîrgoviște s-au dispu
tat sferturile de finală ale 
,,Cupei României” la fotbal, 
întrecere care se dispută tn 
cadrul marii competiții sporti
ve naționale Daciada . C 
patru partide s-au încheiat 
rezultate strinse, la Sibiu 
Tîrgoviște fiind nevoie și 
prelungiri pentru stabilirea 
chipelor învingătoare. Steaua, 
Dinamo Victoria și F.C.M. 
Brașov sînt semifina listele edi
ției 1986—1987. Dar iată rezul
tatele înregistrate ieri:
STEAUA 
DINAMO 
VICTORIA 
F.C.M. BRAȘOV

(1-0) 
(1-0) 
(0-0, 0-0) 
(1-0, 1-1)

Lăcătuș (autorul golului 
victoriei steliste) tuteazi 
la poartă, cu toată opo

ziția lui Matei 
Foto : Aurel D. NEAGU

n

- RAPID
- OȚELUL
- UNIV. CRAIOVA
- F.C. ARGEȘ

Reamintim că semifinalele Cupei se vor disputa marți 23 iunie, 
iar finala va avea loc duminică 28 iunie, la București.

După victoria „tricolorilor*1 in Cupa Davis

NICOLAE CEAUSESCU
9

al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii 
Socialiste România. Prin ovații 
Și aplauze puternice, cei pre- 
zenți au exprimat și cu acest 
prilej cele mai alese sentimen
te de stimă si prețuire, de 
fierbinte dragoste și recunoș
tință față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care și-a dedicat 
întreaga viață și activitate 
binelui și fericirii poporului 
român, înfloririi continue a 
României socialiste. S-a scandal 
eu însuflețire „Ceaușescu și 
poporul!“, „Ceaușescu —P.C.R.!", 
„Ceaușescu — România. 
Stima noastră și mindria !“. 
„Ceaușescu să trăiască. Roma 
nia să înflorească".

In cadrul aceleiași solemni 
lăți. tovarășul Nicola' 
Ceaușescu. secretar general a' 
Partidului Comunist Român 
președintele Republicii Socia
liste România, a înminat Me
dalia jubiliară 
la încheierea 
agriculturii in Republica 
eialîstă România", 
prin Decret 
tovarășei Elena Ceaușescu. to
varășilor Constantin Dăscălescu. 
Manea Mănescu, Emil 
ton Dincă, Gheorghe 
lescu, Miu Dobrescu, 
Bărbuiescu, Mihai Gere, 
Vilcu. Nicolae Giosan,

Republicii 
iunie, so- 

Medaliei 
de la în-

In Sala Palatului 
a avut loc, marți, 16 
lemnitatea inminării 
jubiliare „25 de ani 
cheierea cooperativizării agri
culturii in Republica Socialistă 
România" tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist ~ 
președintele Republicii 
liste România.

Solemnitatea a avut 
prezența unor membri și mem
bri supleanți ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. a! P.C.R.. 
secretari ai Comitetului Central 
al partidului, membri ai Con
siliului de Stat, ai guvernului, 
precum și participanfilor |a 
Plenara lărgită a Consiliului 
Național al Agriculturii. In
dustriei Alimentare. Silvicultu
rii și Gospodăririi Apelor.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i s-a conferit Medalia jubilia
ră „25 de ani de la încheierea 
cooperativizării agriculturii în 
Republica Socialistă România" 
prinlr-o Hotărîre-Dccrel a Co
mitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român si a 
Consiliului de Stat ai Republicii 
Socialiste România.

Tovarășul Manea Mâncscu a 
dat citire Hotărîrii-Decret. 
inminînd, apoi, înalta distincție.

Participant!! Ia solemnitate 
au salutat cu deosebită bucurie 
și satisfacție conferirea acestei 
distincți; secretarului general

Român.
Socia-

Ioc in

„25 de ani de 
cooperativizării 

So- 
conferită 

prezidenția'

Bobn. 
Rădu- 
Vasiie 
Vasile 

------ ------ --------------  Cornel 
Pacoste, Gheorghe David, pre
cum și unor președinți de co
operative agricole de producție 
fruntașe.
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MECIUL URMĂTOR ESTE ÎNTOTDEAUNA MAI GREU
Chiar dacă echipa Poloniei 

nu a pus probleme deosebite 
jucătorilor noștri in intilnirea 
de Cupa Davis din cadrul tu
rului 2 ai Zonei B europene 
— meci desfășurat la «sfîrșitul 
săptămînij trecute la Brașov —. 
victoria formației României ră- 
mine. totuși, o victorie munci
tă și prețioasă, pentru că orice 
meci în cadrul acestei compe
tiții este greu. Emoțiile ineren- 
e oricărui început au fost pre

zente și aici accentuate și de 
faptul că la antrenamentele di
naintea startului oaspeții se 
arătau in formă, însuși secre
tarul Federației Poloneze de 
Tenis, Piotr Dudzinski, afir- 
mînd că „echipa Po'oniei se 
iflă în cea mai bună compo
nență și spsrăm ca intilnirea 
să fie cît se poate de echi’i- 
brată". Nici tragerea la sorti

după părerea noastră, nu a 
fost favorabilă formației româ
ne. Pentru că primul și ulti
mul meci, adică „deschiderea” 
și „închiderea" (decisivă, even
tual). avea să le dispute Adri
an Marcu, aflat la ora re-de- 
butului său în reprezentativă.

Dar, de data aceasta, in am
bele meciuri Marcu s-a con
centrat. a jucat bine, a greșit 
extrem de puține 
foarte important, a 
plasat și exact (7 
o dublă greșeală 
șase puncte jucate 
lea serviciu), deși 
nervoasă nu a fost 
tind și o tactică adecvată in me
ciul cu Kowalski (jucător 
suprafață rapidă, deci cu 
joc bun de atac), care a încer
cat mereu să-și impună stilul 
preferat. Marcu l-a depășit net

mingi și. 
servit tare, 
„ași", doar 
și numai 
pe al dot- 

ten siunea 
mică. Adop-

de 
un

stilul

în special tactic, fond pe care 
și-a impus și registrul tehnic, 
mult îmbunătățit. Așadar, am 
văzut un al doilea jucător al 
echipei noastre mai matur, stă- 
pin pe sine și intuim la el 
resurse de progres.

Totuși, ce! mai bun lucător 
al formației noastre, ca și al 
întregii confruntări, a fost Flo
rin Segărceanu, dovedind incă 
o dată constanța sa și jocul 
bun practicat în cadrul echi
pei. Acest lucru a fost remar
cat chiar de antrenorul șl că
pitanul neiucător 
oaspete Witoid 
ne-a spus: „Aveți 
nu, pe care-1 știu 
jucător de clasă.

al formației 
Meres, care 
in Segărcea- 
de mult, un 

Orice antre-

Doina STANESCU

(Continuare in oao a f-a)

in preajma Campionatelor Mondiale de scrimă

MOMENTUL FAVORABIL AL FLORETEI FEMININE 
TREBUIE VALORIFICAT CU EFICIENȚĂ Șl TACT

După o primăvară de excep
ție. sub semnul unei promiță
toare comportări a scrimerilor

Bilanțul boxerilor români la „europenele** 1987

NAI NU1T DECIT LA PRECEDENTA EDIȚIE, 
DAR NAI PI (IN DEClT SE AȘTEPTA • ••

De la Campionatele Europe
ne de box, desfășurate la To
rino. cei 1 pugiliști români — 
Adrian Amzăr (semimuscă). 
Daniel Dumitrescu (pană). Da
niel Măeran (semiușoară). Ște
fan Drișcu (semimijlocie). 
Marian Gavrilă (mijlocie mi
că) Vasile Damian (mijlocie) 
Dorin Răcaru (supergrea) — 
s-au întors acasă cu 3 meda
lii de bronz obținute de Am
zăr, Măeran si Gavrilă. Deși 
bilanțul este superior ediției 
anterioare (o singură medalie 
de bronz în 1985) iubitorii 
sportului cu mănuși de la noi

se așteptau la mai mult, aș
teptare îndreptățită atit de 
tradiția participărilor noastre 
la întrecerile continentale 
unde boxerii români au cuce
rit pînă acum nu mai puțin de 
87 de medalii de aur, argint 
și bronz, cit și de titularizarea 
in prima echipă a unor meda- 
liați la ultima ediție a ..mon
dialelor" de juniori.

L-am rugat pe antrenorul lo
tului nostru. Calistrat Cuțov. 
să aprecieze evoluția sportivi
lor români la Torino, atit din 
punctul de vedere al tehnicia
nului care este el astăzi, cit

și din cel al fostului boxer 
campion al continentului. Iată 
primul său răspuns :

„Calificativul intregii noas
tre formații la recent încheia
ta competiție ar fi, după pă
rerea mea, spre satisfăcător. 
Cele trei medalii de bronz ne 
dovedesc că tinerii noștri spor
tivi pot face fată unor exa
mene dificile Ca antrenor gl 
echipei naționale, nu sînt, însă.

Petre HENȚ

(Continuare In pug. a 4-a)

români la C.M. de tineret, de 
la Stuttgart ’86 (cînd toți re
prezentanții noștri s-au califi
cat în finale. Ia fete chiar 
toate cele trei floretiste — Reka 
Lazăr, Claudia Grigorescu și 
Georgeta Beca. prima cîștigînd 
titlul suprem). Campionatele 
Naționale, din vara trecută, 
dinaintea „mondialelor" de se
niori, de la Sofia, le arătau pe 
fetele noastre lipsite de viva
citatea cunoscută, depășite cu 
ușurință de trăgătoare din afa
ra lotului reprezentativ. Și ti
nerele floretiste n-au mai pu
tut remonta, ele evoluînd 
Sofia mult sub valoarea 
reală. In timp ce învinsele lor 
de la Stuttgart urcau pe pri
mele două tocuri ale senioare
lor...

Acum. însă, finalele Campio
natelor Naționale și ale Dacia- 
dei, desfășurate cu o lună îna
intea Campionatelor Mondiale, 
de la Lausanne căldura soli- 
citînd pînă si ultimele resurse 
ale sportivilor, floretistcle 
noastre din lotul reprezentativ 
s-au comportat promițător, 
întregind imaginea unei pregă
tiri atente, exigente și mai

la 
lor

bine dozate, sub 
antrenorilor Ștefan 
si Tudor Petrus.

Un prim rezultat 
lificarea in bloc a grupului se- 
lectionabilelor printre cete opt 
finaliste : Ellsabeta Tufan,
Reka Lazăr. Rozalia Husti, 
Georgeta Beca, Claudia Gri- 
gorescu și ludith Gyurkan, 
dintre ele recrutindu-se meda
liatele acestei ediții a Campio
natului Național: Rozalia Husti 
(C.S. Satu Mare). ludith 
Gyurkan (C.S.M. Cluj-Napoca) 
și Reka Lazăr (Tractorul Bra
șov). Iar echilibrul valoric din
tre ele rezultă și din rezulta
tele înregistrate de-a lungul 
întrecerii, dnd. de pildă. Tu
fan s-a calificat direct in fi
nala de 8. intrecîndu-le succe
siv pe Lazăr (8—7) și Husti 
(8—3) dar. apoi. în ultimul act 
al probei, țrăgătoarea de 
Steaua a fost depășită de 
zăr (8—5) care. Ia rîndu-i n-a 
putut trece de Husti (9—10).

conducerea 
Ardeleanu

a fost ca<

la
La-

Paul SLAVESCU

(Continuare in oao 2-8)



ASTĂZI STEAUA - ȘTIINȚA CEMIN
Șl GRIVIȚA ROȘIE-DINAMO LA RUGBY

Turneul lina! ui Diviziei A d

UN „TIIIO" REMARCABIL, î

ÎN ÎNTIMPINARLA DOIlINItt DE SPORT A ElEVilOU
Reușita activităților sportiv® 

ale elevilor din școlile profe
sionale și din licee este con
diționată nu numai de compe
tenta și capacitatea organizato
rică a cadrelor didactice de 
specialitate sau de sprijinul 
conducerii unor asemenea uni
tăți de învățămînt, ci, într-o 
apreciabilă măsură, și de ame
najările existente pentru buna 
desfășurare a lecțiilor de edu
cație fizică, a concursurilor și 
competițiilor înscrise tn calen
darul fiecărei asociații sportive.

Organizațiile U.T.C. care, 
prin statut, răspund de activi
tățile extrașcolare ale elevilor 
(cele sportive constituind. în 
mai toate cazurile, un capitol 
dintre cele mai bogate) se în
grijesc îndeaproape ca elevilor 
să li se ereeze condiții cit mai 
apropiate de interesul și ne
voia lor de mișcare, de exerci
țiu fizic. Ele colaborează ne
mijlocit cu conducerile unități
lor de învățămînt. cu profeso
rii de specialitate, cu dirj gin
ții. pentru împlinirea acestui 
deziderat.

în cazul multor scoli profe
sionale și licee, peste ceea ce 
acestea realizează în spațiul 
localului si curții respective, se 
ivește 0 situație nouă. în be
neficiul elevilor și anume po
sibilitatea, de a folosi, în custo
die. terenuri sau zone ale unor 
parcuri în exclusivitate pentru 
aet’vltătile sportive. Sigur, cu 
ob'îțația fermă de a Ie tn- 
gri'i cu spirit gospodăresc.

Un exemplu ni-1 oferă Con
siliul Popular al orașului Aiud 
(județul Alba), unde, din ini
țiativa tovarășului Victor Cheș- 
cheș. elevilor de la Liceul in
dustrial nr. 1 li s-a repartizat 
un soațiu chiar in incinta 
parcului de agrement „11 Iu
nie": un spațiu pe' care harni
cii elevi de ia liceul amintit 
și-au amenajat. cu concursul 
comitetului de părinți, prin 
muncă patriotică, țin adevărat 
complex sportiv, 'eu terenuri 
pentru Jocuri (baschet. hand
bal. volei si tenis), cu sec
tor de sărituri si arun
cări st un spațiu pentru aler
gări. Este, de asemenea. în pli
nă amenajare. zona pentru 
gimnastică. Se efectuează si 
ultimele finisări la vestiare, la 
grupul sanpar. ..Un exemplu 
bun îl oferă elevii acestui li
ceu — tinea să ne spună prof. 
Dionisie Moga, președintele 
Consiliului Orășenesc pentru 
Educație Fizică și Sport —.

exemplu care, nădăjduim, va 
fi urmat și de alții...". Oricum, 
Consiliul Popular al orașului' 
Aiud este dispus, din cîte am 
înțeles, să extindă inițiativa.

T-a Horezu, pitoreasca așeza
re a județului Vîlcea, o situa
ție asemănătoare. Consiliul 
Popular al orașului a venit în 
sprijinul elevilor de la Liceu) 
industrial de mecanică, nu nu
mai cînd a fost vorba de ame
najarea unei săli de sport, ci 
și de completarea bazelor spor
tive în aer liber, cu cîte două 
terenuri pentru volei și tenis 
și unul pentru handbal. în a- 
ceat an colectivul cadrelor di
dactice de specialitate (C. Da- 
videscu, G. Tomescu, Gr. Bă
tuți) și elevii, mai bine de 
1 000. vor pune zgură pe toate 
terenurile. Au și adus-o, de la 
Măldărești. Liceul amintit va 
dispune, din noul an de învă
țămînt. de una dintre cele mai 
frumoase baze sportive în aer 
liber din județ.

Vasluiul oferă, la rîndu-i, 
cîteva exemple frumoase de 
modul cum consiliile populare 
înțeleg să vină în întâmpinarea 
dorinței elevilor de a face 
sport. Cazul liceelor „Mihail 
Kogălniceanu". industrial nr. 2 
textil și agro-industri-a) din. 
municipiul de reședință, al li
ceelor industriale nr. 1 și nr. 2 
din Bîrlad, „acolo unde — cum 
ne-a semnalat președintele 
C.J.E.F.S., Alexandru Tăbăca- 
ru și cum ne-am putut con
vinge ulterior — problema, 
uneori dificilă. a cuprinderii 
tuturor elevilor în activități 
sportive practicate sistematic a 
fost rezolvată". Intr-adevăr, 
toate unitățile de învățămînt 
menționate dispun de condiții 
optime pentru lecții!<■ de edu
cație fizică si activitățile spor
tive extrașcolare. Ar fi și o 
explicație a prezenței lor prin
tre fruntașii întrecerilor pe ju
deț din cadrul Daciadei șl a 
promovării lor. în număr mare, 
in secțiile duhurilor sportivp 
școlare.

Semnalînd toate acestea, 
considerăm că în toate județe
le unitățile de învățămînt s-ar 
putea bucura de sprijinul con
siliilor populare și pe pianul 
dezvp’tSrii bazei matr-;ale a 
activității sportive. Sigur, cu 
obligația elementară ca spatiile 
ce ii se repartizează să arate 
calitatea de adevărat! gospo
dari. Ca în exemplele consem
nate aici... .

Tiheriu STAMA

Astăzi au loc in Capitală pri
mele două partide din cadru] 
turneului pentru locurile 1—4 
In clasamentul final al Cam
pionatului Diviziei A la rugby. 
Sînt meciuri de indiscutabilă 
atracție pentru iubitorii spor
tului cu balonul oval: STEAUA 
— ȘTIINȚA CEMIN BAIA MA
RE (pe Stadionul Steaua) și 
R.C. GRIVIȚA ROȘIE — DI
NAMO (la Parcul Copilului), 
ambele de la ora 17,30. Se în
tâlnesc, deci, echipe cu nume
roși rugbyști internaționali în 
componență, primele două cla

sate din întrecerea în seriile 
campionatului. Reamintim că 
în turneul final contează re
zultatele directe din serii: 
Steaua — R.C. Grivița Roșie 
10—9 și 18—18, Dinamo — Ști
ința CEMIN 6—15 și 10—7 (fi
rește, aceste întâlniri nu se 
mai dispută).
• TOT ASTĂZI, semifinale

le Cupei României, competiție 
înscrisă în cadrul Daciadei : 
Politehnica Iași — Mașini Gre
le București și C.F.R. Brașov — 
Rulmentul Birlad.

Illfl INAUGURAI

Sub genericul competiției s

PATRU FINALE
Sîmbătă și duminică, două 

zile... polisportive, cu patru fi
nale ale Daciadei și cu multe 
alte întreceri si manifestări:

• La Miercurea Ciuc, in pe
rimetrul dealului Șuta, în orga
nizarea bună asigurată de C.C. 
ai U.T.C și factorii cu atribuții 
din localitate, a avut loc cea 
de-a 3-a ediție a Cupei U.T.C. 
la deltaplan. Competiția a reu
nit cîte patru tineri (în vîrstă 
de pînă la 20 ani), reprezen
tant! ai asociațiilor sportive de 
profil din 20 de județe ale ță
rii, cîștigători ai etapelor ante
rioare. Cu nrilejul acestei fina
le an fost prezentate unele nou
tăți în tehnica construcției apa
ratelor ultraușoare de zbor, 
printre care un mosor de 
tractat deltaplane, realizat de 
către asociația sportivă de pe 
lingă Institutul Național de 
Motoare Termice București si 
motodelt.aDlane construite de 
A S Aripile Brașov și Textila 
Miercurea Ciuc. Programul de
monstrativ precum si cele trei 
manșe ale concursului au ofe
ri* celor Drezenti întreceri a* 
tractive si de înalt nivel da
torită bunei pregătiri a ma
jorității concurentâlor. Trofeul 
a revenit ne merit reprezen
tativei ludctu’ui A*-ad, urmată 
do echipajele Municipiului 
București si Harghita. La in
dividual primul loc a fost 
oc.uDat de Cătălin Dragu (Ga
lații. urmat de Marian Drăgan 
(Arad) și Tiberiu Negurită 
(Neamț) Organizatorii au mai 
acordat numeroase Premii, din
tre care pentru cel mai bun 
zbor de durată — Cătălin Dra
gu. cea mal bună aterizare — 
loan Tîrzuman (Arad), cea mai 
bună comnortane la proba spe
cială — Doru Isofache (Galați)

și cel mai tînăr concurent — 
Ladislau Eros (Brasov). (Va- 
leriu PAȘCANU, coresp.).
• Pe Stadionul 1 Mai din 

Pitești, peste 300 de elevi au 
participat la finala pe țară a 
Tetratlonului atletic școlar, 
competiție dotată cu „Cupa 
Pionierului". în clasament, la 
fete : 1. Șc. 40 Constanța 1875 
p, 2. Șc. 30 Craiova 1863 p, 3. 
Șc. 31 Brăila 1806 p. La bă
ieți : 1. Șc. 2 Rm. Vîlcea 1631 
p. 2. Șc. 30 Craiova 1597 p, 3. 
Șc. 40 Constanța 1592 p. (Ilie 
FEȚEANU, coresp.).

• în municipiul Bistrița s-a 
desfășurat etapa finală a Pen
tatlonului atletic școlar și a 
Concursului republican de șta
fete al elevilor, la care au fost 
prezenți peste 400 de sportivi 
din toate județele țării, cu 
echipaje formate din cîte 5 
fete și cîte 5 băieți. în finalul 
întrecerilor, cei mai buni s-au 
dovedit a fi: în proba de șta
fetă — reprezentativele jude
țului Dolj (f) și Sălaj (b). Ia 
pentatlon — Octavian Mazilu 
(Iași), care, cu un total de 
2722 p. i-a devansat pe Marian 
Cosma (Bistrița-Năsăud) 2714 
p și Paul Enescu (Bacău) 2695 
p. iar la fete, prima a fost 
Lia Pădureanu (Arad) 3387 p, 
urmată de Camelia Gherghes- 
cu (Mehedinți) 3189 p și Irina 
Hulpe (Bistrita-Năsăud) 2932 p. 
(Florin CONSTANTIN, coresp.).

• în Sala Sporturilor din 
Tg. Mureș, opt echipe mascu
line și sase feminine și-au dis
putat Cupa Sănătatea la volei, 
competiție organizată de Uniu
nea sindicatelor din unitățile 
sanitare, în colaborare cu fac
torii de resort din județ. Au 
cîstigat formațiile Sănătatea 
Arad (m), care în finală a în
trecut cu 3—1 pe Sănătatea

CÎȘTIGĂTORII CONCURSULUI REPUBLICAN 

DE „SPERANJE OLIMPICE" LA LUPTE
Sîmbătă și duminică, la Ora

dea și Tg. Jiu s-au desfășurat 
Concursurile Republicane pen
tru „speranțe olimpice" la lup
te greco-romane și, respectiv, 
libere.

ORADEA. Cei 237 de com
petitori, tineri între 18 și 20 
de ani, s-au angajat în dispute 
aprige, aspirînd la selecția în 
lotul național de lupte greco- 
romane. Cei zece sportivi cîș
tigători ai competiției sînt — 
48 kg : A. Chelaru (Construc
ția Buc.). 52 kg : C. Purghel 
(Steaua). 57 kg : P. Onciu 
(Steaua), 62 kg : M. Endor 
(Steaua), 68 kg : M. Constantin 
(Progresul Buc.), 74 kg : C.
Trofin (Dinamo Buc.), 82 kg : 
G. Bivolaru (Steaua), 90 kg : 
M. Neamțu (Electroputere Cra

iova), 100 kg : I. Iriniiciuc (Di
namo), 130 kg : C. Marcș 
(Steaua). (I. OPREA — coresp.).

TG. JIU. Sala Sporturilor 
din localitate a găzduit între
ceri frumoase, la care a j par
ticipat 223 de tineri luptători, 
mulți dintre ei veritabile spe
ranțe pentru viitoarele mari 
competiții internaționale — așa 
cum ne-a informat antrenorul 
federal Ion Crîsnic. Iată-i pe 
cei zece cîștigători, în ordinea 
categoriilor : R. Rașovan (Di
namo Brașov), C. Corduneanu 
(Nicolina Iași), FI. Ioniță (Ra
pid București), Fi. Sarea (Unlo 
Satu Mare), E. Elekeș (Steaua), 
D. Ioniță (Rapid), S. Moisache 
(Constr. Hunedoara), Fi. Măli- 
nescu, A. Kotcieș. P. Cruceanu 
(toți Steaua).

Căldură excesivă șl pe arena 
Voința din Capitală (deși e mult 
mal spațioasă deeît sala Olim
pia, în care s-au desfășurat ul
timele confruntări feminine), 
unde, de Ieri, se . întâlnesc, în 
cadrul turneului final, cele mai 
bune 8 echipe masculine din Di
vizia A de popice : Aurul Baia 
Mare (deținătoarea titlului). Elec- 
tromureț Tg. Mureș, Gloria 
București, Rulmentul Brașov, 
Olimpia București, Carpați Sinaia, 
UNIO Satu Mare și Olimpia Re
șița.

Se joacă eontra-scor, tur-retur, 
la proba clasică de 200 de bile 
mixte — bărbați. întrecerile 
au fost înrerupte după 
numaj 10—15 bile, din cauza 
apariției unor defecțiuni la auto
matele pentru ridicarea popice
lor, Majoritatea sextetelor au 
avut ca „deschizători de 
pîrtie" jucători <Je recu
noscută valoare, unii cu nu
me cu rezonanță pe plan inter
național. Deținătoarea titlului, 
Aurul Baia Mare a luat startul 
eu Alexandru Naszodi, ESectro- 
mureș Tg. Mureș — cu Ilie Ho- 
su, Rulmentul Brașov — cu Ioslf 
Tismănar, Olimpia București — 
cu Marin Grlgore, Carpați Sina
ia — cu Ovidiu Vasile — popicari 
cu experiență și frumoase „cărți 
de vizită". Dovedind o mare pu
tere de concentrare, Ioslf Tlsmă- 
nar și Ilie Hosu- component! de 
bază al reprezentativei țării noas
tre, s-au acomodat rapid cu par
ticularitățile arenei, lor alăturîn- 
du-Ii-se, spre plăcuta surpriză a 
publicului, mult mai tânărul ju
cător Ionel Micloș de la UNIO 
Satu Mare. Detașîndu-se de tot 
ceea ce s-a întâmplat în jurul Iul, 
elevul cunoscutului antrenor-ju- 
cător Ion Biciușcă din Satu Ma
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MOMENTUL FAVORABIL
(Urmare din pag 1)

Situație oare întărește rezulta
tele internaționale ale compo
nentelor Iotului în acest sezon, 
cînd Elisabeta Tufan, Reka La- 
zăr și Rozalia Husti s-au numă
rat printre protagonistele mari
lor turnee, de cat. A, prima din
tre ele calificîndu-se, astfel, 
printre cele mai bune 8 fio ro
ti sic ale lumii, care urmează 
să-și dispute în toamnă trofeul 
Cupei Mondiale.

Și mai trebuie subliniat in 
acest context revenirea în prim- 
plan — sub exigențele actualei 
conduceri tehnice a lotului fe
minin — a sătmărencei Roza
lia Oros și, mai ales, a Elisa 
betei Tufan, ambele componen
te ale echipei României, meda-

portive naționale

REUȘITE
București, și Sănătatea Baia 
Mare (f), care în ultimul 
meci a depășit pe Sănătatea 
Tîrnăveni cu 3—0. Pentru locu
rile 3—4 : Tg. Mureș — Brașov 
(m) 3—1 și București — Iași 
(f) 3—1. Cupa fair-play : Alba 
Iulia (f) și Cluj-Napoca (m). 
(Constantin ALBU, coresp.).

• Cea de-a 5-a ediție a eta
pei de vară a „Maratonului 
sănătății" s-a desfășurat du
minică la Miercurea Ciuc, în 
organizarea C.J.E.F.S. Har
ghita. La start au fost pre
zenți aproape 500 concurenți, 
iubitori ai crosului din jude
țele Brașov. Covasna, Dîmbovi
ța, Harghita, Maramureș. Mu
reș și Municipiul București. 
Traseul — teren variat, în 
lungime de 7 530 m pentru 
categoriile de vîrstă 11—14 ani 
și de 13 300 m pentru partici- 
panții la celelalte categorii — 
a fost parcurs, spre lauda lor. 
de marea majoritate a concu- 
renților, fiind stabiliți următo
rii cîștigători: cat. 11—12 ani: 
Hajna Both (Odorheiul Secu
iesc) și Jolt Antal (Gheor- 
gheni). cat. 13—14 ani : Vilma 
Demeter (M Ciuc) și Oscar Pe- 
vislavski (M. CiucV cat. 15—18 
ani : Kataiin Keresteș (M. 
Ciuc) și Emil Szabo (Gheor- 
gheni). cat. 19—30 ani: Clara 
Kosa (Sf. Gheorghe) și Sa
muel Derccz (Cristuru Secu
iesc), cat, 31—40 ani: Eva
Șandor (M. Ciuc) șl Lajos Pe- 
terffi (Remetea), cat. 41—50 ani : 
Ircna Leitmaa (M. Ciuc) și 
Marin Oprea (Găiești), cat. 
51—60 ani : Maria Orosz și 
Aurel Mocanu (ambii Bucu
rești), cat. 61—70 ani : Maria 
Terfelea și Stelian Ungureanu 
(ambii București), cat. peste 70 
ani : Beniamin Surd (Brașov). 
(V. PAȘCANU, coresp.).

AL FLORETEI FEMININE TREBUIE VALORIFICAT
liată cu argint la J.O. ’84, de 
la Los Angeles, trăgătoare ex
perimentate și valoroase care, 
alăturate unui trio de perspec
tivă, remarcat la „mondialele" 
de tineret '86, alcătuiesc acum 
un lot reprezentativ redutabil, 
In care scrima noastră își puno

mari speranțe pentru apropia
ta ediție a Campionatelor 
Mondiale și in perspectiva 
Jocurilor Olimpice 1988.

Factorii responsabili au dato
ria să valorifice cu eficiență 
și tact acest nou moment fa
vorabil al floretei feminine.

La recenta ediție a Campionatelor Naționale si Daciadei la 
scrimă, titlurile au revenit Rozaliei Husti (floretă feminin), lui 
Nicolae Iile (floretă masculin). Florin Păunescu (sabie) și 
Nicolae Bodoczi (spadă), în fotografie de la stingă la dreapta.

Foto : Aurel D. NEAGU

ULTIMUL ACT AL DACIADEI LA VOLEI
Incepînd de azi șl pînă du

minică. la Craiova (feminin) 
și Tg. Mureș (masculin) se 
desfășoară etapa finală a Da
ciadei — sport de performan
ță, la volei. La întreceri par
ticipă primele patru clasate 
din campionatele recent înche
iate ale Diviziei A și alte pa
tru echipe calificate după faza 
precedentă a acestei competi
ții din cadrul Daciadei.

întrecerea feminină reunește 
formațiile Universitatea C.F.R. 
Craiova, C.S.U.-I.M.N. Galați, 
Dacia Pitești, Dinamo Bucu
rești, Rapid București, C.S.M. 
Oțelul Tirgoviște, Hidrotehnica 
Focșani ți Penicilina II Iași, 
iar cea masculină formațiile 
Steaua București, Dinamo Bucu

rești, Elcond-Dinamo Zalău, 
Explorări-Motorul Baia Mare, 
I.O.R. București, Electrotehnica 
Bistrița, Silvania Șimleu Silva- 
niei și I.A.T.S.A. Dacia Pitești. 
Atît ia feminin, cîț și la mas
culin, echipele își vor disputa 
meciurile în două serii. în 
continuare primele două clasa
te și, respectiv, cele de pe 
următoarele două locuri din 
fiecare serie se vor întâlni, 
sîmbătă și duminică. în turnee 
separate, pentru stabilirea cam
pioanelor actualei ediții a Da
ciadei și a clasamentului fi
nal. Programul acestor atracti
ve reuniuni voleibalistice vă 
începe în fiecare zi de la ora 
14, iar duminică de la ora 8.

SIMPLU, OPERATIV Șl EFICACE !

I

• Autoturisme 
„Dacia 1300“ și 
itnportante câști
guri în numerar;
• Periodic, e- 

misiuni speciale li
mitate. la care se 
atribuie cîștiguri 
suplimentare :
• Punctele de 

vînzare de pretu
tindeni vă stau la 
dispoziție:
• SINGURA 
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IERI, ÎN „CUPA ROMÂNIEI*
0 REPRIZĂ BUNĂ, ALTĂ
SUB SEMNUL... CANICULEI

STEAUA - RAPID
1-0 (1-0)

Cind am pătruns pe stadion, nu 
ne venea să credem... Tribunele 
marelui și primitorului nostru 
„23 August" erau arhipline : pes
te 70 ooo de oameni, ca la marile 
meciuri internaționale, veniseră 
să vadă „sfertul" de Cupa 
României dintre Steaua și Rapid ! 
Atracția a fost mare, dar specta
colul — vădit influențat de căl
dura caniculară (crainicul a a- 
nunțat 38 de grade) — s-a ridicat 
la Înălțimea așteptărilor doar în 
prima repriză, clnd, de altfel, s-a 
șl fixat scorul.

Partida a început în nota de 
ușoară superioritate a Rapidului, 
care timp de circa 20 de minute 
a avut inițiativa în joc. In acest 
interval, feroviarii au trecut pe 
lingă o mare ocazie de gol, In 
min. 17, cînd Manea, la 6 metri 
de poartă, a fost deposedat ta 
ultima instanță. Cu un bagaj 
tehnic superior, mai robuștl și 
mai rapizi, stellștii încep însă — 
de la jumătatea primei părți — 
să controleze jocul, în cea mai 
mare măsură grație lui Hagi, ale 
cărui acțiuni dau impuls echipei 
„roșu-aîbastre". In minutul 20 (la 
șutul lui Boloni. Mânu respinge 
și Grigore salvează ta corner), 
apoi ta min. 22 (cînd Lăcătuș a 
șutat slab, din poziție centrală) 
și ta min. 24 (cînd Mânu a res
pins greu șutul prin surprindere 
al lui Bălan), steliștil trec pe Un
gă deschiderea scorului. O vor 
realiza în min. 29, cînd Hagi pă
trunde irezistibil pe stingă, ptaă 
la linia de fund, centrează și 
LĂCĂTUȘ reia ta plasă : 1—0. 
Fină la pauză domină Steaua, 
dar portarul rapidist respinge 
șuturile lui Biiloni (min. 34) și 
Hagi (min. 40).

La reluare, dominarea este tot 
de partea steliștilor, atacurile 
lor — susținute mal mult de oa
menii „din linia a doua", Hagi, 
Bălan, Majaru — nu pot stră
punge însă zidul apărării fero
viare, în care M. Grigore face o 
partidă excelentă.. Pe contraatac, 
fa min. 65, Rapid putea însă e- 
gala dar, la ocazia lui Manea, 
Belodedicl a respins oportun în 
corner, spre final, giuleștenil dau 
semne vizibile de oboseală, ata
că tot mai sporadic, dar nici 
campionii nu prea insistă, văzîn- 
du-șl asigurată o calificare pe 
deplin meritată șl care putea fi 
obținută la un scor mai net, dacă 
în min. 29 (Kramer) și 79 (Ma
jaru) nu ratau din apropierea 
porții. Diferența de joc, în fa
voarea învingătorilor, nu este re
flectată îndeajuns de raportul de 
eornere (6—5), dar ea apgre mai 
olar din cel al șuturilor lă poar
tă : 16—6 (pe spațiu 9—2) pentru 
Steaua.

Arbitrul tlie Coț (Ploiești) a 
condus în general bine. El a fă
cut cîtevă greșeli supărătoare (ta 
aprecierea unor faulturi) care 
Insă n-au Influențat prea mult 
locul.

STEAUA : stîngaciu — Bărbu- 
lescu, lovan, BELODEDICI, Weis- 
senbacher (min. 46 Ballnt) — Bălan, 
Boloni, Majaru HAGI — LĂCĂ
TUȘ. Pițureă (min. 65 Kramer).

RAPID : Mânu — Marinescu, 
GRIGORE, Matei, Baooș — Dră- 
ghlci, Goanță, Șt. Popa (min. 86 
Oanță). Țîră — Țîrban (min. 46 
Tănase). MANEA.

Radu URZiCEANU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —PIHVIIH SPRE

LIDERUL MENJINE TEMPOUL
C. S. M. Suceava - F. C. M.
După un început marcat de 

miza partidei, gazdele și-au re
glat din mers „motorul* (cei 
trei din linia mediană), exerci- 
tînd o presiune în creștere asu
pra porții adverse. Faza specta
culoasă din min. 19 („călcîi44 ca- 
șuba, centrare arcuită State, re- 
centrăre, cu capul, Mucileanu, 
șut Sfrijan și deviere în ultimă 
instanjă în corner) a prefațat 
și o ordonare a ofensivei suce
vene. și, totuși, prima mare o- 
cazie se petrece la cealaltă poar- 
ă, în min. 33: la o lovitură libe
ră executată de Petrache, mingea 
„muscă" zidul și A. Marin, țîșnit 
în careu, o trimite, cu capul, 
peste Alexa, dar Cristescu sal
vează in extremis. Localnicii vor 
deschide scorul la o acțiune ini
țiată pe stingă de State, conti
nuată de incisivul Păiuș, apărut 
pe acea parte, excelenta lui cen
trare fiind reluat, de SFRIJAN. 
cu capul, în plasă: 1—0 (min. 41).

Și mai atractivă a fost repriza 
secundă, cu mai multe faze 
cursive și situații de gol. Suceve
nii se desprind în min. 48: CA- 
ȘUBA se „înșurubează" pe Iîngă 
Oprea și șutează fulgerător în 
colțul lung: 2—0. iar peste patru 
minut? va fi 3—0, după un cor
ner. cînd SFRIJAN a sancționat 
prin „semi-șpagat" ezitarea „cen-

DEJINĂTOAREA TROFEULUI 
PUTEA CÎȘTIGA MAI LEJER 

DINAMO - OTELUL 
GALAȚI 

2-1 (1-0)
FOCȘANI, 16 (prin telefon). 

Stadionul „Unirea" din localitate 
a fost arhiplin la acest joc din 
sferturile de finală ale Cupei 
României, care a adus față în 
față pe divizionarele A Dinamo 
București și Oțelul Galați. Peste 
12 006 spectatori au suportat timp de trei ore soarele canicular 
pentru a aștepta startul meciului. 
Azi (n.r. ieri). în disputa cu Di
namo, gălățenU au prezentat, în 
linii mari, o echipă foarte tlnără. 
dornică de afirmare.

Intîlnirea a început promițător. 
In min. 4 Sabou â centrat, Că- 
mătaru a făcut clasica preluare 
pe piept, a lobat balonul peste 
portarul Popa, dar și peste trans
versală. Replica gălățeană a venit 
în min. 7 — fază rapidă creată 
de Măstăcan, însă State a trecut 
cu puțin pe lingă goL Superio
ritatea tehnico-tactică a lui Dina
mo îl conferă acesteia perioade 
bune de dominare, dar, grupată, 
apărarea Oțelului întrerupe acțiu
nile de atac ale bucureștenilor. 
De partea cealaltă, Oțelul de
clanșează contraatacuri extrem de 
periculoase (min. 13 șl 18) pe 
care Varga șl Nicolae le rezolvă 
cu destulă dificultate. Partida 
place. Dinamo, echipa care con
duce jocul, nu poate deschide 
însă scorul datorită intervențiilor 
Iul Popa, ca și impreciziei a- 
tacanților el. Totuși, în min. 22, 
va fi 1—0 pentru Dinamb : un 
„un-doi" LUPU — Sabou, primul 
continuă acțiunea, scoate din joc 
doi apărători și pe portarul O- 
țelului și înscrie plasat. Canicula 
a mai înmuiat jocul, ratează Că- 
mătaru (min. 30), Mateuț (min. 
31), iar State (mfa. 38) îl pune 
la grea încercare pe Moraru cu 
un șut de la distanță.

La reluare, presiunea echipei 
Dinamo crește la poarta gălățea- 
nă. atacurile ei curg în valuri, 
portarul Popa devine personajul 
principal al acestei reprize, el 
nelăsînd nici o speranță la șu
turile lui Mateuț (min. 51, 56, 63 
Și 71) șl Sabou (min. 70). Abia 
ta min. 77, Ia o centrare a Iul 
Mihăescu, CAMATARU reușește 
să-l Învingă pe Popa cu o lovi
tură de cap : 2—0. Oțelul îșl în
cearcă șansa, nu se dă bătută, 
face cîtcva acțiuni foarte pericu
loase (pe relaxarea adversarului) și 
reușește, in min. 89, prin EFTI- 
MIE golul de onoare. Dar, mal 
înainte, Varga și Câmătaru tre
cuseră pe lingă majorarea sco
rului. Partidă antrenantă, califi
care meritată a echipei Dinamo 
în semifinalele Cupei României.

Arbitrul ploieștean Fl. Popescu 
a condus foarte bine formațiile !

Dinamo : Moraru — Mihăescu 
Nicolae. ANDONE, SABOU — 
LUPU (min. 67 Movilă), Varga, 
MATEUȚ — Damaschin I (mim. 
46 Jercălău). CAMATARU, Orac.

OȚELUL : POPA — Florescu 
(min. 46 Anghel), Bedreagă, I. 
GIGI, Andromache — Stamate, 
Măstăcan, Rotaru. STATE (mim, 
83 Alexandru) — RALEA, Eftimie.

Stelian TRANDAFIRESCU

Progresul Brăila 3-0 (1-0)
tralilor" brăilem Oaspeții vor 
crea emoții la poarta gazdelor În
deosebi prin cele trei lovituri li
bere din min. 56. 66 și 71, toate 
trase aproape... perfect de Pe
trache și apărate cu măiestrie de 
Alexa Sucevenii ar fi putut șl 
el să mai înscrie prin Popa, ca- 
șuba șl Sfrijan (singur cu porta
rul în min. 80'. avînd în final sa-

APLAUZE MERITATE
„Poli" Timișoara - F

Aproape 35 00o de spectatori se 
pregăteau duminică dimineața să 
urmărească pe stadionul „1 Mai" 
din Timișoara o partidă care în
trunea atributele unul adevărat 
derby: „Poli" — F.C. Bihor. Iar 
coordonatele acestui prezumtiv 
derby erau multiple. Și de tradi
ție, șl de orgoliu, și de clasa
ment, și d:n punctul de vedere 
al „impresiei artistice". Final
mente, acest duel a avut un în
vingător care și-a etalat superio
ritatea la mal multe capitole.
F.C. Bihor a cîștigat cu 2—0 
(1—0), a urcat prin exprimarea 
sa în joc pe... prima scenă fot-

Fundașul zare înscrie
GOLUL CALIFICĂRII

VICTORIA BUCUREȘTI - 
UNIV. CRAIOVA 
1-0 (0-0, 0-0)

TIRGOVIȘTE, 16 (prin telefon). 
Deosebit de disputat avea să fie 
acest joc în care Victoria a ob
ținut calificarea în semifinalele 
Cupei României. Partida a fost 
deosebit de „încinsă", ambele e- 
chipe șl-au apărat șansele cu 
dîrzenie, balanța victoriei încli- 
nînd In cele din urmă, după pre
lungiri, de partea formației buou- 
reștene. datorită golului înscris 
în min. 93 de ZARE: șut prin 
surprindere, de Ia aproximativ 
30 m, in dreapta lui Racolțea. 
Universitatea a aliniat un „un
sprezece" în care au primat ju
cătorii tineri, unii dintre el chiar 
debutantl într-o asemenea fază a 
competiției „k.o.“, care s-au do
vedit, însă, cu mult superiori ti
tularilor pe care i-au înlocuit.

Intr-adevăr, tinerii jucători cra- 
lovenl au dat o replică neaștep
tat de dîrză. Cu toate acestea, 
eel care îșl pun amprenta pe joc 
sînt bucureștenii. care în min. 
23, expediază un șut foarte peri
culos prin Nlca. respins de Ra- 
oolțea în corner. Urmează o ac
țiune a lui Zare, unul din cel 
mal activi jucători de pe teren, 
dar șutul acestuia (min. 33) e 
respins în corner de același Ra- 
coltea. Cralovenll încep să se 
vadă spre finalul primei reprize, 
cînd. la o lovitură liberă execu
tată de Prună (min. 35). Rada 
reia cu un sut foarte puternic, 
pe iîngă poartă. îl vor imita Cio- 
roianu (min. 41) și Dumltrașcu 
(min. 43). Dar în ultimul minut 
al reprizei. Victoria trece pe 
lingă deschiderea scorului: „cap" 
Mirea eu puțin alături de buturi.

Repriza a doua va fi șl mai 
frumoasă. Ambele echipe își dis
pută calificarea cu dîrzenie și. în 
min. 84. ele trec pe rînd pe Iîngă 
gol: mal întîi Victoria, prin Nută. 
apoi Universitatea, prin Bica. Fi
nalul celor 90 de minute apar
ține bucureștenilor. Augustin 
(mfa. 89) avînd golul în vîrful 
bocancului, dar același Racolțea 
apără. Urmează prelungirile în 
care se marchează golul mai sus 
descris. In min. 97 a fost o fază 
care a stîmit discuții: O. Po
pescu sutează în „transversală", 
mingea revine în teren craio- 
venii solicită gol, care, fașă, nu 
a fost. Mănăilă și mai ales Tili- 
hol au o atitudine nesportivă față 
de arbitru, care îl elimină 
pe ultimul. Ținînd seama că. 
fa min. 100 O. Popescu, 
accidentat, a ieșit de pe 
teren, craiovenli au terminat 
jocul ta 9 jucători. în final. Vic
toria. care a jucat frumos în a- 
cest meci, mai are încă trei si
tuații de a-si majora avantajul 
prin Balaur I (min. 107) șl To- 
polinschl (min. 118). care a tri
mis mingea fa transversală, o altă 
ocazie avînd-o Augustin. în min.
112.

Arbitrul S. Necsulescu (Tîreo- 
viște) a condus ta general bine, 
dar în unele situații a dat de
cizii greșite, fără însă a influ
ența rezultatul final, echitabil, fi
nind seama de desfășurarea 
meciului.

VICTORIA: Nițu — Vlad (min. 
77 Ursu). ZARE. Mirea. TOPO- 
LINSCHI — BALAUR I, CACIU- 
REAC, P. Petre — Țăinar, 
AUGUSTIN, Niea (min. 65 Nuță).

UNIVERSITATEA S RACOLȚEA
— Stănescu, Tilihoi, CIOROIANU, 
Dumitra, — Dumitrașcu, RADA, 
ANTON, Prună (min. 69 Mănăilă)
— Neagoe (min. 63 Bica), O. Po
pescu. '

Mircea TUDORAN

EȘAIDNUU SECUND
tfsfacția unei victorii nete, reu
șită grație „geometriei variabile" 

, a jocului lor, cît șl unor eficien
te soluții la finalizare.

A arbitrat foarte bine V. Ale
xandru (București). C.S.M. : A- 
LEXA — POPA, CRISTESCU, Gă- 
lușcă, P. Grigore — Mucileanu 
(min. 63 Buliga), Gafencu (min. 
88 Stoica), STATE - PĂIUȘ, 
SFRUAN, CAȘUBA; F.CJW. PRO
GRESUL: BRÂTLANU — Oprea 
(min. 56 Tudose), DARIE, Co- 
man, Chiriță — Pascu, Titlrișcă. 
Chircă — DRĂGOI, PETRACHE 
A. Marfa (min. 37 Cațaros).

George ROTARU

PENTRU OASPEJI
C Bihor 0-2 (0-1)
balistică, a făcut mare risipă de 
energie, „s-a bătut" 90 de minu
te din... 90, a interpretat, aproa
pe fără cusur, partitura preconi
zată (s-a văzut tacă o dată „sti
lul Mateianu"), totr-un cuvînt a 
fost de departe „solista" acestei 
tatîlniri, răsplătită cu aplauze de 
sportivul public timișorean. De 
partea cealaltă. „Poli" s-a si
tuat exact la polul opus, cu o 
evoluție de ansamblu care a sur
prins neplăcut un stadion aproa
pe plin, lăsînd un gust amar 
favorlțllor săi. Studenții au jucat 
de parcă se șl aflau în... vacan
ță: fără nerv, fără virtuții teh-

SPRINTURILE 
LUI AVĂDANEI... 

F.C.M. BRAȘOV - 
F.C, ARGEȘ 

2-1 (1-0, 1-1)
SIBIU, 16 (prin telefon). Meci 

foarte disputat, ptaă în ultimul 
minut. în fața a 11 000 de spec
tatori. Au fost două ore de joc 
echilibrat, cu perioade de domi
nare alternînd ca Intr-o cursă 
ciclistă. F.C.M. Brașov a început 
mult mai bine, încercînd desprin
derea, pe care a și realizat-o în 
min, 6 cînd, în urma unui fault 
asupra lui Cadar, AVĂDANEI a 
marcat din lovitură liberă, cu șu
tul lui necruțător. Brașovenii au 
căutat să valorifice acest moment 
favorabil, atactad în valuri, pe 
mingi purtate, în principal, de 
același Avădanei, al cărui pas a 
neutralizat deseori rezistența nu
meroșilor săi urmăritori. în min. 
10, Sorin Răducanu are prilejul 
de a ridica scorul, dar ratează. 
Treptat. F.C. Argeș începe să 
lege, în special prin efortul lui 
Bănuță, dar Dorel Zamfir ratea
ză perpendicular pe poartă. Este 
perioada în care plteștenil domi
nă, dar în continuare se simte 
din plin lipsa puncherului Radu 
II ; Pană, deși cu nr. 9 pe spate, 
nu reușește decît să fie un 
mijlocaș in plus. Și repriza se 
încheie în favoarea brașovenilor, 
care au fost mult mai deciși, mai 
ales în situațiile de contraatac.

După pauzăj plteștenil accele
rează, se simte o prospețime pe 
care am văzut-o și la Cluj-Napo- 
ca. eu trei zile ta urmă. Echipa 
lui Halagian forțează pe partea 
stingă, unde intercalările lui Bă
nuță seamănă cu acelea ale lui 
Klein și, dintr-o asemenea învă
luire (min. 63), mingea ajunge la 
D. ZAMFIR, apărarea brașovea- 
nă ezită o fracțiune de secun
dă și... gol ! Peste numai două 
minute, F.C. Argeș are o nouă 
ocazie de a înscrie, dar D. Zam
fir trimite cu capul în pămînt 
din situație bună și mingea de
viază peste bară. Finalul celor 
90 de minute consacră un rezul
tat de egalitate, în care F.C.M. 
Brașov a „punctat" mal mult, 
fiind echipa cu un joc mai direct 
și mal agresiv.

în prelungiri, brașovenii revin 
la o cotă mai înaltă, animați de 
Avădanei, care își asumă o zonă 
foarte mare, amenințtod mereu 
cu șuturi puternice poarta ad
versă. Așa cum o va face în min. 
96. cu puțin peste bară. Golul 
victoriei va cădea in min. 98, 
cînd Drăgan, ajuns virf de atac 
— așa cum se va intîmpla fa re
petate rinduri — va fi faultat de 
Voicu ta suprafața de pedeapsă. 
Penalty clar, transformat impeca
bil de ȘULEA. în ultima repriză 
a prelungirilor nici una din e- 
chipe nu mai poate forța, în 
prim plan aflîndu-se același Avă
danei, care îșl reglează mereu 
tirul, cum o va face și ta min. 112.

Arbitrul M. Salomir (Cluj-Na- 
poca) a condus foarte bine ur
mătoarele formații :

F.C.M. BRAȘOV : Polgar (min. 
63 Șanta) — Bălan, NAGhI, C. 
ȘTEFĂNESCU, P. Lucian — AVĂ
DANEI, ȘULEA, Drăgan — CA
DAR, S. Răducanu. Barbu (min. 
113 Mandoca).

F. C. ARGEȘ : Speriata — Voi
cu, ȘTEFAN, Simion, Tănase — 
D. Ionescu (min. 58 Șerban), 
Pană, BADEA, BĂNUȚĂ — D. 
ZAMFIR, Jurcă (min. 46 Obrașcu).

loan CHIRILÂ

nlco-tactlce, parcă inhibați în tot 
ceea ce preconizau să întreprin
dă. Cîteva date semnificative : 
primul corner: ta min. 27; pri
mul șut pe poartă: ta min. 34 (în 
total au fost două 1); prima oca
zie de gol: Vlătănescu, ta min. 
35 (a mai fost una, e drept enor
mă, aceea a lui Oancea, ta min. 
50 — șut peste „transversală", de 
la 10 m). Cam puțin pentru o e- 
chipă care juca pe... teren pro
priu și care dorea să confirme 
poziția de lideră. Insă de la vor
be la fapte a fost un drum lung, 
pe care timișorenii l-au parcurs 
anevoie, tar pe linia de sosire au 
ajuns cu capetele plecate. F.C. 
Bihor a fost — repetăm — mult 
mai bună, a prins o zi fastă. A 
deschis scorul in min. 16 prin 
IVAN, la o acțiune a lui Ile, și-a 
mărit avantajul in min. 58 prin 
TAMAȘ, după o „cascadă" de 
driblinguri a lui Cigan. Șj ar fi 
putut „rotunji" scorul în min. 61 
(Cigan), 66 (Kiss), 76 (din nou 
Cigan) șl 82 (Mureșan).

Arbitrul bucureștean G. Iones
cu a condus foarte bine următoa
rele formații:

„POLI": Moise — VARGA. Io- 
nuț, Vușcan, Șunda — Pascu, 
Neagu, Vlătănescu, Iova (min. 46 
Oancea) — Bolba, Bozeșan II 
(min. 62 BOBARU).

F.C. BIHOR: LĂZĂREANU — 
Brumaru, BUCICO, BRUCKEN- 
TAt, Kiss — ILE, TAMAȘ. Mu
reșan, IVAN — Lazăr (min. 82 
Boca). CIGAN (min. 80 Kulesar).

Adrian VASIIESCU

DIN DOSARELE
COMISIEI

DE DISCIPLINĂ
• Un act INCREDIBIL de huli

ganism s-a petrecut la meciul 
dintre Victoria înainte Vinju Ma
re șl Gloria Reșița. incredibil, 
atît prin condițiile în care s-a 
produs actul de huliganism cît 
și prin calitatea celui care 
a săvîrșit acest act. Căci, acesta 
nu este altul decît Doru Gofiță, 
MEDICUL echipei din Vinju Mare, 
care a pătruns in teren, pe neaș
teptate, lovindu-I puternic cu 
pumnul în plină figură pe arbi
trul de centru. Acesta, in urma 
loviturii, a căzut în neștire la pâ- 
mînt. Dar, nici măcar în aceste 
momente, CONȘTIINȚA de medic 
a iul Doru Goflță n-a funcționat 
pentru a-1 da un prim ajutor vic
timei sale. Lucrul acesta avea să-1 
facă medicul echipei... adverse I 
Dar jocul n-a mai putut conti
nua, arbitrul resimțlndu-se mult 
timp de pe urma năprasnicei lo
vituri primite. Cum era șl firesc, 
medicul-hullgan a fost exclus din 
activitatea fotbalistică. Iar cazul

■ lui va fi adus te cunoștința Di
recției județene sanitare. Echipei 
Viitorul înainte Vtaju Mare i s-a 
dat meci pierdut cu 3—0, luîn- 
du-i-se, totodată, dreptul de or
ganizare pe teren propriu pe o 
etapă.

• Partida dintre echipele Mi
nerul Or. dr. Petru Groza și Glo
ria Beiuș a fost marcată de cîte
va incidente provocate pe par
cursul ei de unii spectatori tur- 
bulenți, precum și de „oamenii 
de ordine". La finalul meciului, 
arbitrii au fost fugăriți șl loviți 
chiar și de unii jucători al echi
pei gazdă. Ei și-au primit „plata" 
pentru faptele lor, Chinde fiind 
suspendat pe un an, Cionca și 
Antal pe cite 6 .uni, tar Brindu- 
șan pe 5 etape. Șl echipa ar fi 
putut fi aspru sancționată. dar 
Comisia de disciplină s-a oprit la 
o singură etapă de suspendare, 
apreciind fapta' că, ta memoriul 
înaintat F.R.F., conducerea echi
pei Minerul recunoaște fără nici 
un echivoc cele tatîmplate și le 
dezavuează cu tărie. Un exemplu 
bun, care ar trebui urmat șl de 
alte echipe, dar. firește, e și mai 
bine ca meciurile să se desfășoare 
în condlțiuni perfect normale, ta
cit să nu fie nevoie de nici un... 
memoriu.

lack BERARIU

LOTO PRONOSPORT INF0RMEA2*
• CIȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 14 IU
NIE 1987. Cat. 1 (13 rezultate): 1 
variantă 25%' — autoturism Da
cia 1300; cat. 2 (12 rezultate): 3 
variante 160% a 29.708 lei și 53 
variante 25% a 7.427 lei; cat. 3 
(11 rezultate): 41 variante 100% a 
2.621 lei și 1.064 variante 25% a 
655 lei. REPORT LA CAT. 1: 
251.837 LEI. Autoturismul Dacia 
1300 de la categoria 1 a revenit 
participantului VASILE NICOLAE 
din București, care obține șl o 
suită de premii la celelalte ca
tegorii.
• Așa cum era de așteptat, 

noua formulă de distribuire a 
cîștlgurllor PRONOEXPRES a în
ceput deja să dea rezultate ex
cepționale. O dovadă în acest 
sens este tragerea de miercuri, 
10 iunie, la care s-a omologat o 
largă suită de cîștiguri, între 
care un autoturism Dacia 1300. 
eu o variantă jucată ta cota de 
numai 25%. Fără îndoială că tra
gerea de astăzi, care va avea loc 
în București, ta sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2, taceptad de 
la ora 15,50, va continua, la rîn- 
dul el, seria acestor bucurii ale 
partlcipanților. Posturile de ra
dio vor transmite aspecte de la 
tragere la ora 16,15, precum și 
numerele extrase, ta orele obiș
nuite, atît pe programul I, cît și 
pe H.
• Continuă cu succes desfa

cerea LOZULUI VACANȚEI, de 
către toate agențiile Loto-Prono- 
sport și vînzătorii volanți din în
treaga țară, ceea ce înseamnă că 
iubitorii acestui popular sistem 
au facă posibilitatea de a-șl în
cerca șansele. Reamintim că, pe 
Iîngă numeroasele cîștiguri în 
autoturisme. LOZUL VACANTEI 
oferă șl o multitudine de cîști
guri în numerar, de 50.000 lei, 
10.000 lei, 5000 iei ș.a.m.d. Rămîne 
ca particlpanții să persevereze cu 
încredere.

CURSURI DE INIȚIERE
CLUBUL RAPID BUCU

REȘTI organizează
cursuri de inițiere la 
înot, în bazinul din ca
drul complexului spor
tiv din Giulești. Cursu
rile se desfășoară zilnic, 
între orele 13—17. Rela
ții suplimentare la tel. 
17 03 01 sau 17 02 70.



S-MJ INCREIAT LUCRĂRILE PLENAREI LĂRGITE il.a Balcaniada de tir I —----------------------- JUNIORII NOȘTRI S-AU COMPORTAT REMARCABIL
A CONSILIULUI NATIONAL Al AGRICULTORII,

INDUSERIEI ALIMENTARE,
Șl GOSPODĂRIRII

SILVICULTUISI1
APELOR

(Urman din pag. 1)
că dragoste ți prețuire pe care 
milioanele de locuitori ai sate
lor lo nutresc față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru con
tribuția sa hotărâtoare la ela
borarea și înfăptuirea întregii 
politici a partidului și statului 
nostru, ta dezvoltarea Intensivă 
ți modernizarea agriculturii 
românești, la transformarea re
voluționară a întregii noastre 
societăți socialiste.

Vorbitorii au exprimat, tot
odată. aleasa stimă și cel mai 
profund respect față de 
tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. per; 
sonalitate de frunte a vieții 
noastre politice, științifice și 
culturale, savant de largă re
cunoaștere internațională. a 
cărei prodigioasă activitate este 
consacrată dezvoltării continue 
a științei românești, progresu
lui multilateral al patriei.

In continuare, plenara a 
aprobat in unanimitate proiec
tul Planului unic do dezvolta
re a agriculturii, industriei ali
mentare, silviculturii și gospo
dăririi apelor pe anul 1988, 
precum și celelalte documente 
aflate pe ordinea de zi.

A fost adoptată, de aseme
nea, Hotărirea Plenarei lărgite 
a Consiliului Național al Agri
culturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi 
Apelor.

După șapte zile de Întreceri 
în Campionatele Balcanice pen- 
tru juniori la tir, probe cu aer â .................. . . _comprimat, desfășurate în Tur- 
cia. la Istanbul, tinerii noștri 

Jî sportivi au cucerit 7 medalii 
do aur, 2 de argint $1 1 de 

0 bronz. Un bilanț excelent în 
această întrecere, la care au 

ă mai fost prezenți reprezentan- 
Iugo- 

Js slavie! și țării gazdă. Detaliind. 
Șs trebuie apus că în prim-planul 
ă competiției, ca și în anii tre- 
Ș cuți. s-au aflat fetele, la pro- 

bele de pușcă șl. mai ales, 
5; pistol. Dintre ele. protagonistă 
0 a fost Maria Ciobanu, care a 
g făcut un nou concurs excelent 
g după Cupa Mondială (Suhl.

R.D.G.. 25—30 mai), unde a 
$ reușit să obțină baremul de 

participare (ca senioară) la O- 
g limpiada din 1988. la pistol 
Ș sport, cu 578 p. Acum, la Balca- 

niadă, ea s-a situat pe locul 
întîl, la pistol 10 m, cu 377 p. 
Tot pe prima treaptă a podiu- 

gmului: Daniela Dumitrașcu
g (577 p) la pistol sport — 30+30

Primit cu deosebită căldură, Ș ții Albaniei, Bulgariei, 
cu cele moi alese sentimente de ® oiav.-oi ai «ra-rria r 
dragoste, stimă ți recunoștință, 
a luat cuvintul, in încheierea 
lucrărilor plenarei, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secreta
rul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România,

Cuvîntarea conducătorului 
partidului $1 statului nostru a 
fost urmărită cu deosebit inte
res și deplină aprobare, fiind 
subliniată in repetate rinduri 
cu vii și îndelungi aplauze. 
Cei prezent! au aclamat cu în
suflețire, au scandat cu putere 
numele partidului $i al secre
tarului său general.

Exprimînd gîndurile și senti
mentele participanților la lu
crările plenarei, președintele 
Consiliului Național al Agri
culturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi 
Apelor a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai 
vii și respectuoase mulțumiri 
pentru orientările și indicațiile 
deosebit de prețioase cuprinse 
în magistrala expunere.

Plenara a luat sfîrșit într-o 
atmosferă entuziastă, de puter
nică angajare patriotică.

Cei prezenți au aplaudat și 
ovaționat îndelung, au scandat 
din nou, minute în șir, 
„Ceaușescu — P.C.R. ! ', 
„Ceaușescu și poporul !“.

SPORTIVI ROMÂNI ÎN
BUDAPESTA, 16 (Agerpres). 

Turneul 
polo pe 

juniori de 
fost cîștigat

U.R.S.S. — 9 puncte, urmată 
în clasamentul final de forma
țiile României — 7 puncte. Un
gariei (A) — 7 puncte. Olandei 
— 4 puncte, Canadei — 2 punc- 

• • - 0 p.
competiției 

următoarele

gtru 
r

international 
apă ’ pen- 

la Budapesta 
de echipa

I _ _ _ _ _0te și Ungariei (B) 
g In ultima zi a 
s? s-au înregistrat

BILANȚUL BOXERILOR LA
(Urmata din pag. I)

mulțumit. Se putea mal mult, 
chiar dacă nu am participat 
ea echipă completă. Mă gîn- 
de.se ia primul rînd la Danie] 
Măeran, după părerea mea ne
dreptățit de decizia (2—3) din 
semifinala cu sovictieul Na
zarov • mă gindese la ghinio
nul (nu pot găsi alt cuvint) 
lui Daniel Dumitrescu care, 
după un meci excelent cu iu
goslavul Kerimov, cîștigat cu 
5—•, s-a lăsat surprins de O 
lovitură decisivă chiar in pri
ma repriză a partidei următoa
re ; mă gindese Ia Gavrilă. 
eare, deși a mers bine în ge
neral. ar putea realiza mult 
mai mult dacă ar urma sfa
turile omului din colț : la
Vasile Damian, excelent dotai 
pentru box, dar care nu are 
încă încredere în forțele sale. 
Marea majoritate a reprezen
tanților noștri fiind tineri, 
abia treeuti de virsta junio-

»»
ralului, nu au încă experiența 
concursurilor mari și se pierd 
In fața «mizei* importante a 
fiecărui meci. Tocmai in a- 
eeastă direcție, a experienței de 
eoncurs, cred că am cîștigat 
mult la aceste europene. Ta
lente avem și în eurind, după 
mondialele de juniori din Cu
ba, vom promova la seniori 
alte elemente dotate. Vom a- 
vea in eurind o echipă redu
tabilă. Trebuie să muncim mai 
bine in continuare și să avem 
răbdare. Boxerii capabili de 
rezultate foarte bune se în
trevăd de pe acum".

Asta ar fi părerea antreno
rului Cuțov. Iat-o și pe cea 
a boxerului fost campion eu
ropean :

„Mă surprind adesea, la colț, 
gîndînd ca un boxer încă in 
activitate și, in această calita
te, primul reproș făcut unora 
dintre sportivi este în legătură 
cu lipsa de bărbăție, de am
biție în timpul luptei. Eu am

EUROPENELE

f, Cătălina Cosmescu (584 p) la 
pușcă 60 t.c. și Lucia Moldo
van (153 p) la talere — skeet, 
precum și echipele de pistol 
formate din Maria Ciobanu, 
Daniela Dumitrașcu, Simona 
Ștefan, care au reușit 1712 p. 
respectiv, 1115 p) și pușcă 60 
f.c. (Cătălina Cosmescu. Maria 
Ioniță, Ana Teodoru, cu un to
tal de 1729 p).

Stelistul Cătălin Ciobanu s-a 
clasat de două ori pe poziții 
secunde (la pușcă, cu 588 p și 
la pistol, cu 579 p) o dată pe 
locul III (la pușcă 3X20 f, cu 
571 p), care-l confirmă rezul
tatele bune din ultimul timp.
• Care a fost nivelul general 

al competiției? — l-am între
bat pe Vasile Vinii li, secreta
rul F.R. Tir. prezent la între
ceri „Tirul din țările balcanice 
este, in ultima vreme, în mare 
progres, acest țucru fiind de* 
monstrat acum și de prestați
ile juniorilor. Spre exemplu, la 
proba de pușcă 10 m, ocupan
tele primelor trei locuri au ob

ținut rezultate la nivelul se
nioarelor, locurile 1—3, pe plan 
mondial : 392 p Anitza Valkova 
(Bulgaria) și 390 p Miriana 
Horvath (Iugoslavia) și Tetia 
Dudekova (Bulgaria); sau. 573 
p Teodor Zvetev (Bulgaria) la 
pistol și 582 p Arman Ujuc 
(Turcia) |a pușcă, punctaje 
competitive și la seniori**. • Ce 
au mai relevat întrecerile ? 
„Saltul valorie al sportivilor din 
Iugoslavia, prezenți în primele 
trei loeurl aproape la toato 
probele, ea șt al juniorilor al
banezi. mai ales ia pistol liber, 
unde de altfel au și cîștigat, 
prin Arben Kucana, eu 542 p“ 
• Despre comportarea sporti
vilor noștri? „Bună, după 
cum se vede. Mai slabă însă 
la pușcă 3X20 f băieți, unde sa 
observă eă mai avem de lu
crat. îmbucurător a fost însă 
faptul eă juniorii născuti în 
1968 sau 1969 pot deveni, cu o 
pregătire adecvată, competi
tivi".

loan NOVAC

“ 1987
susținut peste 300 de meciuri 
șl, vă spun sincer, de peste 300 
de ori m-am gîndit numai ia 
victorie și am luptat pentru 
ea pină Ia ultima picătură de 
energie, chiar și cind simțeam 
că am un adversar mai pu
ternic. Nu cer elevilor mei de
nii să-și apere șansele eu toa
te forțele, eu ambiție și luci
ditate. Asta, cred, este ce do
rește fostul boxer Cuțov. An
trenorul are — pe lingă a- 
eeste cerințe — altele, legate 
de tehnică și tactică, de viață 
sportivă etc.**.

I-am urat iu! Calistrat Cuțov 
mult succes In efortul său de 
a alcătui o echipă redutabilă 
care să ne reprezinte cu succes 
la viitoarele mari competiții 
internaționale. Sperăm. însă, 
că răbdarea pe care o solicita 
să nu fie. totuși, de prea... 
lungă durată. Ne permitem să-i 
amintim că așteptăm cu... răb
dare un nou titlu european 
din 1975...

ÎNTRECERI INTERNAIIONAEE
rezultate: România — Olanda 
8—8 (3—1, 2—2, 0—2, 3—3); Ca
nada — Ungaria (B) 10—8
(1—3, 2—2, 2—2. 5—1); Ungaria 
(A) — U.R.S.S. 8—8 (2—2, 2—2, 
0-3, 4-1).

VARȘOVIA, 16 (Agerpres). — 
Ln turneul feminin de șah de 
la Piotrkow Trjbunalski, după 
5 runde !n fruntea clasamentu
lui se află Lidia Semenova 
(U.R.S.S.) și Malgorjata Wiese 
(Polonia), cu cite 4 p. urmate 
de Cristina Bădulescu și Mari
na Pogorevici — Makropoulou 
(România), Eva Kaczmarek (Po
lonia) — cite 3,5 p, Liu Silan 
(R.P. Chineză) — 3 p, Brigite 
Hofmann (R.D.G.) — 2.5 p,
Zoia Lelciuk (U.R.S.S.) — 2 p 
etc. în runda a 5-a. Marina 
Pogorevici — Makropoulou a 
pierdut la Semenova, iar Cris

tina Bădulescu a cîștigat la 
Lelciuk.

MOSCOVA, 16 (Agerpres). — 
La Moscova se desfășoară două 
turnee internaționale de șah 
organizate în cinstea celei de-a 
70-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

în turneul principal, după 3 
runde, conduce marele maestru 
sovietic Dolmatov, cu 2.5 p, 
urmat de Romanișin — 2 p. 
La concurs participă și șahistul 
român Constantin Ionescu. ca
re în prima rundă a pierdut Ia 
Dolmatov, iar în următoarele 
două runde a remizat cu Gheller 
și. respectiv. Malaniuk.

în cel de-a] 2-lea turneu con
duc Sveșnikov și Kaidanov, cu 
2,5 p, urmați de Ovidiu Foișor, 
cu 1,5 p. în prima rundă ma
estrul român Foișor a pierdut 
la Belov în runda a 2-a a 
cîștigat la Anand, iar în cea 
de-a 3-a a remizat cu Kotronis.

DE PE PISTELE DE ATLETISM

DUPĂ VICTORIA „TRICOLORILOR" IN CUPA DAVIS
(Urmare din vag. 1}

nor și l-ar dori in echipă." Su
perior din toate punctele de 
vedere celor care au jucat vi

neri. sîmbătă si duminică pe 
arena Dinamo din Brașov. Flo
rin a dovedit clarviziune în te
ren. intuiție (se afla la minge 
înainte ca aceasta să atingă 
terenul) și inteligență (găsea 
exact locul liber din teren) in 
joc desigur toate clădite pe 
un arsenal tehnic bine pus la 
punct.

In ceea ce-1 privește pe An
drei Dîrzu. care a jucat alături 
de Segărceanu la dublu, consi
derăm că a evoluat mult sub

posibilități, fiind dominat (pro
babil) de emoțiile Inerente unul 
meci în care urma să fie pe
cetluită victoria echipei, inex
plicabil însă la un jucător cu 
experiență așa de mare.

Mihai Vanță. ia rîndui său, 
(a jucat, la scorul general de 
3—0, în locul lui Segărceanu), 
a pierdut la limită un meci 
pe care putea foarte bine să-1 
cîștige (a avut 5—3 în setul 
decisiv, și. la 5—5. 40—0 pe 
serviciu] adversarului, cedînd. 
in final cu 5—7). dacă s-ar ft 
concentrat mai mult și dacă 
nu ar fi făcut atîta risipă de 
energie. încheind fiecare punct 
mai devreme cu 3—4 schim
buri.

Felicitînd și pe cei care au 
contribuit indirect, dacă se 
poate spune așa. la acest suc
ces de etapă intermediară — 
George Cosac, Marius Comă- 
nescu, Dumitru Hărădău (ju
cători), George I’anaitescu 
(medic) și Virgil Constantines- 
cu (maseur) — vom spune to
tuși că greul abia începe, ur
mătorul pas urmînd a fi făcut 
în deplasare (semifinala zonei. 
Danemarca. 24—26 Iulie). Sîn- 
tem convinși că atît antrenorul 
Stefan Georgescu, conducerea 
federației rit și jucătorii în
șiși vor analiza lucid și con
știent calificarea șl. cu obiecti
vitatea caracteristică, vor ști 
ce au de făcut în continuare

Albuquerque. în cadrul unui 
concurs desfășurat ln statul 
New Mexico a fost înregistrat 
un nou record american La să
ritura cu prăjina. Autorul lui 
este tinărul Joe Dial, care a 
trecut peste ștacheta ridicată la 
5,95 m. Stimulat de ușurința 
cu care executase săritura. Dial 
a solicitat arbitrilor să-i ridice 
ștacheta la 6,09 m, adică cu 8 
cm peste actualul record mon
dial al lui Serghei Bubka. Dar

in cadrul aceluiași concurs, 
sprinterul american Harvey 
Glance a fost înregistrat pe 
100 m cu rezultatul de 10,03 m, 
iar Dwayne Evans a izbutit să 
„spargă" bariera celor 20 se
cunde pe 200 m (19,9 s). numai 
că el a beneficiat de ajutorul 
unui vînt destul de puternic, 
iar rezultatul său nu va fi luat 
în evidență.

Eberstadt. In acest oraș vest- 
german există o frumoasă tra
diție în proba de săritură în 
înălțime. Atletul suedez Pa

trick Sjoberg. recordmanul 
mondial indoor (2,41 m în a- 
cest sezon), a obținut 2.36 m, 
cu care egalează rezultatul cei 
mai bun, în aer liber, al aces
tui an. După el s-au clasat 
americanul Jerome Carter, cu 
2,34 m și vest-germanul Gerd 
Nagel, tot cu 2.34 m.

Furth. Recordmanul canadian 
Ben Johnson a oarcurs 100 m 
în 10.14.

Mondsee. Peste 1000 de aler
gători reprezentind 10 țări au 
luat parte la concursul de ma
raton redus desfășurat în 
Austria. Victoria a revenit 
austriacului Franz Spiess. 'care, 
cu 1.02:43.4, a înregistrat un 
nou record al traseului. Pe lo
cul secund a sosit italianul 
Bruno Bruera. cu 1.06:57 iar 
al treilea a fost americanul 
Joseph Perske. cu 1.07:13. în
trecerea feminină a revenit tot 
unei alergătoare din Austria. 
Warida Hellwagner. cu timpul 
de 1.22:18.

• PE SCURT •
BASCHE1 • Selecționata 

U.R.S.S. a cîștigat. cu 5 p. tur
neul feminin desfășurat la Buda
pesta. Ea a fost urmată de echi
pele Bulgariei — S p. Ungariei șl 
Poloniei — cite l p. in ultima zi 
a competiției au fost Înregistra
te rezultatele: U.R.S.S. — Unga
ria 10»—70 (S3—30. Bulgaria — 
Polonia 91 — 85 (50—49).

TENIS • Finala turneului lon
donez „Queen's Club", desfășu
rată Intri vest-germanul Boris 
Becker și americanul Jimmy 
Connors a prilejuit o dispută 
interesantă eare a durat 2 ore 
și 18 mlnj'e. Scorul a fost de 
8—7 8—3 5—4 'în a! treilea set 
Be-ker s-a desprins sbla de la 
scorul de 4—4). în tntîtnfrile 
directe Becker — Connors scorul 
este favorabil tenlsmanulu! euro
pean cu 4—0. în finala de dublu 
Guy Forget. Yannick Noah (Fran-

BONN, t« (Agerpres). Peste 8 000 de sportivi din numeroase 
țări ale lumii participă pe teritoriul R F. Germania la marșul 
Internațional tn favoarea păcii „Peace relay — 87“ tntr-un mi
ting organizat Înainte de plecarea sportivilor din Bremen spre 
Munster participant!! și-au manifestat dezacordul față de In
tențiile continuării cursei Înarmărilor. Marșul de pace antinu
clear constituie o convingătoare manifestare a voinței popoa
relor de • trăi tntr-o lume fără arme nucleare, contribuind tn 
același timp la mai buna tnțelegere intre popoare.

ța) — Rick Leach Tim Pawsat 
(S.U.A.) 6—4, 6—4. • tn finala 
turneului de la Sofia Andrei 
Krotclko (U.R.S.S.) l-a Întrecut 
cu 7—6. 6—2 pe Carto Pigatc (I- 
talla).

TENIS DE MASA Q Circuitul 
concursurilor internaționale din 
R.F. Germania r continuat eu 
turneul de l» Mlrfelden, în finala 
căruia campionul polonez Andrzel 
Grubba l-a tntrecut cu 2—1 (18 
—17, 12) pe jucătorul cehoslovac 
Milan Orlovsk,. tn semifinale. 
Grubba l-a eliminat pe suedezul 
Ulf Carlsson. iar Orlovsk! l-a în

vins pe iugoslavul Zoran Kalinicl. 
• într-un al» concura, la Wald- 
kreiburg. Milan Orlowski a dis
pus cu 21—13. îl—II de suedezul 
Persson.

VOLEI • tn meci amical tn 
S.U.A.. la Pensacola s-au tnttt- 
nit echipele feminine ale S U.A. 
șt Uniunii Sovietice. Oaspetele au 
Învins cu 3—t (—11 10 7 8: •
Campionatul feminin al Asiei s-a 
Încheiat la Sangha! cu victoria 
reprezentativei R.P. Chineze, care 
a întrecut, tn finală echipa Ja
poniei cu 3—0 (7 12 8).

CLASAMENTUL 
GOLGETERILOR EUROPENI

După cum am anunțat. Toni 
Polster (F.C. Austria Viena) a 
trecut tn fruntea clasamentului 
golgeterllor europeni, cu 37 de 
nuncte El mal ire de jucat încă 
două etape — așa incit este 
posibil să cucerească „Gheata de 
aur" — relatează agențiile de 
presă. Pentru locurile 2 și 3 (res
pectiv „Ghetele" de argint șl 
bronz) lupta rămtne tncă deschi
să. Hugo Sanchez (Real Madrid) 
nu a marcat, duminică nici unul 
din cele trei goluri Înscrise de 
formația sa, rămintnd cu 33 de 
puncte. El mal are insă o etapă 
pe teren propriu, eu Espanol. 
Reprezentantul țării noastre. Ro
dion Cămătaru, cu 32 goluri, are 
o poziție avantajoasă, dacă ți
nem seama că mai are încă trei 
etape de jucat t Iată clasamentul 
..la zl“ :

37 g: Toni Polster (F.C. Austria 
Viena) — încă două etape:

36 g: Nașko Sirakov (Vitoșa So
fia) ;

35 g: Brian McCIalr (Celtic 
Glasgow);

33 g: Hugo Sanchez (Rea! Ma
drid) — Încă o etapă; Ally 
McColst (Glasgow Rangers) Cli
ve Allen (Tottenham) : Peter A • 
texandrov (Slavia Sofia):

37 g: Rodion Cămătaru (Dina
mo București) — încă tre! etape

tn afară de Cămătarii. Polster 
șl H. Sanchez toți ceilalți au 
terminat campions'ui.

CAMPIONATE
U.R.S.S. Meciuri restanță din 

etapa a 13-a: Spartak Moscova
— Zenit Leningrad 1—3: Nettci 
Baku — ȚSKA Moscova l—1: Di- 
mamo Tbilisi — Dnepr Dneprope
trovsk 9—2. rn clasament condu
ce Spartak Moscova, cu 19 p. 
urmată de Dinamo Minsk — is p.

SUEDIA (et. 10'. Formația 
I.F.K Goteborg. deținătoarea Cu
pei U.E.F.A. a fast învinsă pe 
teren propriu eu 2—1. de echioa 
Urgryte. Alte rezultate : A.I.K. 
Stockholm — Hammărby 1—1: 
Halmstad — t.F.K. Norrkoping 
t—2; Sundvall — Elfsborg 1—1: 
MalmO — Oster Văxjo 0—0: B-a- 
ge Borlange — Frolunda 1—1. Du
pă cum se poate observa. în a- 
ceastă a 10-a rundă nici o echi
pă gazdă n-a obținut victoria ! 
tn clasament, conduce NorrkO- 
ping, cu 14 p urmată de Orgryte
- 12 p

CEHOSLOVACIA (et. 28> Li
dera clasamentului Sparta Pra- 
ga, a Învins eu 3—0 pe Spartak 
Trnava. tn timp ee T.J. Vltkovl- 
ce a terminat la egalitate- l—1. 
pe teren propriu cu Dukla 
Banska Bystrica Alte rezultate: 
Ruda Hvezda ChSb - Dukla Pra- 
ga l—1: Tatran Preșov — Sigma 
Olomotic ’—0: Din mo Ceske Bu- 
dejovlce — Bohemians Prag.a 1—2: 
Z.V.L. Jlllna — Plastlka NVra 
2—0; Slavia Prag- — Banlk Os
trava 5—3. Pc primul loc ln ela- 
semnat se află Sparta Praga — 
39 p urmată te T.J. Vitkovice 
- 33 p


