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Sub președinția tovarășului 

Kcolae Ceaușescu, lecretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
președintele Frontului Demo
crației și Unității Socialiste. 
Îoi a avut loc Plenara Consi- 
iului Național al Frontului 

Democrației și Unității Socia
liste.

Participant!! ta plenară au 
adoptat în unanimitate urmă
toarea ordine de zi :

1. Participarea Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, 
a organizațiilor sale compo
nente, ia realizarea sarcinilor 
din planul do dezvoltare eco- 
nomico-socială a patriei în pri
mul semestru al anului 1987 și 
măsurile ce trebuie luate pen
tru mobilizarea tuturor oame
nilor muncii la înfăptuirea in
tegrală a prevederilor de Dlan 
pe întregul an.

2. Raport cu privire la re
zolvarea propunerilor făcute 
de cetățeni în campania elec
torală pentru alegerile generale 
4e deputați din martie 1985.

3. Stabilirea Jatci alegerilor 
de deputați în consiliile popu
lare municipale, ale sectoare
lor municipiului București, oră
șenești și comunale și progra
mul de măsuri pentru pregă
tirea și desfășurarea acestora.

Participanții la dezbateri au 
adus un fierbinte omagiu 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
patriot și revoluționar înflăcă
rat, făuritorul și promotorul în
tregii politici interne și exter
ne a partidului și statiilui nos
tru, care conduce cu înțelep
ciune și clarviziune destinele 
națiunii noastre. înaintarea fer
mă a României pe drumul lu
minos a! socialismului și comu
nismului, dînd glas simțăminte- 
lor de adincă dragoste și re
cunoștință cu care întregul po
por îl înconjoară pe conducă
torul partidului și statului pen
tru neobosita sa activitate con
sacrată. progresului necontenit 
ai patriei, edificării anui cli
mat de pace și securitate, de 
înțelegere și colaborare inter
națională.

Cei care au luat cuvîntul au 
exprimat sentimentele de alea
să stimă și prețuire față de 
tovarășa Elena Ceaușescu. emi
nent om politic, savant de 
largă recunoaștere internaționa
lă, pentru contribuția sa im
portantă la elaborarea și în
făptuirea planurilor și progra
melor de dezvoltare economi- 
co-socială a țării, la înflorirea 
științei și culturii românești.

Dezbaterile au reliefat fap
tul câ Planul de stat pe anul 
1987 a pus în fața poporului 
obiective de însemnătate majo
ră privind înfăptuirea exem
plară a hotărîrilor celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului, 
dezvoltarea intensivă a indus
triei și agriculturii, creșterea 
In ritm susținut a venitului na
tional și, pe această bază, ri
dicarea nivelului de trai mate
rial șl spiritual al celor 
muncesc.

A fost relevat f_,:_ __
Frontul Democrației și Unității

Socialiste și, în cadrul său, sin- p 
dicatele, organizațiile de tineret jî 
ț< femei, organizațiile democra- g 
Hei și unității socialiste, coope- § .....................

rea tuturor oamenilor muncii la 0 
îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a prevederilor de plan, 
realizările din primele luni ale 
anului fiind superioare în an- 0 
samblu celor înregistrate în 
aceeași perioadă a anului trecut.

Prezentînd realizările obți- g 
nute în urma soluționării pro- js 
punerilor făcute de cetățeni, gî 
cei care au luat cuvîntul au J: 
arătat câ, totuși, nu în toate îs 
cazurile consiliile F.D.U.S. și 0 
organismele componente au a- 
eordat atenția cuvenită tuturor 
categoriilor de propuneri, sub- 
tiniind însemnătatea urmăririi 
consecvente a modului în care $ 
acestea sînt aduse la îndepli- -2 
aire, a mobilizării mai ample -s 
a cetățenilor la acțiuni de 
muncă obștească, a antrenării g 
deputaților consiliilor populare. 
a celorlalte organisme ale con- g 
tiliilor populare la înfăptuirea g 
tuturor angajamentelor pe care g 
ți (e-au asumat în cadrul cam- § 
țianiei electorale, necesitatea 
de a se acționa cu toate for- Ș 
(ele, in fiecare localitate, în îs

rația agricolă, meșteșugărească, 
Ue product  ie, achiziție și desfa
cere a mărfurilor, celelalte or
ganisme ale Frontului au acțio
nat consecvent pentru mobiliza-

ce

faptul că
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LA A 25-a VICTORIE!
• Universitatea Craiova (1-1 la Ploiești) cot la cot cu F.C. Argeș și F.C. Olt 
pentru două locuri în Cupa U.E.F.A. ® 17 goluri la Hunedoara și pe Sportul Stu
dențesc # Rapid și Flacă
ra Moreni — victorii pre
țioase in lupta pentru evi
tarea retrogradării © în
tre locurile 7 și 14, 8 echi
pe eșalonate pe ...un 
punct © Dificilă victorie a 
echipei piteștene in dauna 
„lanternei" © Cămătaru a

ajuns la cota 36.

toate unitățile economice, pen- 0 
tru a se asigura îndeplinirea -i

I
planexemplară a sarcinilor de 

pe acest au și pe întregul cin
cinal.

Participanții Ia Plenară 
idoptat, apoi, documentele 
(late pe ordinea de zi.

Referitor la ultimul punct_
pe ordinea de zi, au fost apro
bate propunerile privind ale
gerile de deputați pentrn 
consiliile populare.

Primit cu deosebită căldură, 
cu cele mai alese sentimente de 
dragoste, stimă ți recunoștință, 
a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației ți Unită
ții Socialiste.

Cuvîntarca conducătorului 
partidului și statului nostru a 
fost urmărită cu deosebit inte
res, cu satisfacție și deplină 
aprobare, fiind subliniată in 
repetate rînduri cu puternice 
și îndelungi aplauze.

Plenara Consiliului 
st Frontului E--------- ,__ y. ,
Unității Socialiste s-a încheiat ȘÎ 
intr-o atmosferă de vibrant pa- 0 
triotism. Cei prezenți au scan- 
dat en însuflețire „Ceaușescu 5 
— P.C.R.!“, „Ceaușescu și po- g 
porul!", „Ceaușescu — Pace !“, g

au 
a-

de

I
a

I
ȘS 

Național Jș 
Democrației și 5

dînd astfel expresie voințe, tu- Js 
turor cetățenilor patriei de a § 
acționa, strins uniți in jurul ÎS 
partidului, al secretarului său 
general, pentru îndeplinirea ho- g 
tăririlor Congresului al XIII- g 
lea al P.C.R., pentru continua Ș 
înflorire a patriei noastre se- S 
eialiste. §

Lăcătuș înscrie cel de al 
doilea gol al echipei 
Steaua in derbyul de ieri 

cu Victoria

Foto : Iorgu BĂNICĂ

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
fiul - Gloria 3-1 (3-1) 1. STEAUA 31 25 6 0 84-14 56
Flacăra - F.C. Olt 2-1 (1-0) 2. Dinamo 32 16 10 6 75-40 42
Corvinul - „U" Cluj-Napoca 5-3 (4-1) 3. Victoria 32 15 7 10 40-35 37
F.C. Argeș - Chimia 1-0 (1-0) 4. F.C. Argeș 32 12 9 11 25-22 33
Rapid - F.C.M. Brașov 2-0 (0-0) 5. F.C. Olt 32 14 5 13 30-41 33
Petrolul - Univ. Craiova 1-1 (1-0) 6. Petrolul 32 9 14 9 24-25 32
Oțelul - S.C. Bacău 3-1 (2-0) 7. Sp. Studențesc 32 12 7 13 49-43 31
Steaua - Victoria 2-0 (1-0) 8. Univ. Craiova 31 10 11 10 34-32 31
Sp. Studențesc - Dinamo 5-4 (2-3) 9. S.C. Bacău 32 12 7 13 41-46 31

10. „U" Cluj-Napoca 32 13 4 15 51-43 30
ETAPA VIITOARE (21 iunie) 11. Corvinul 32 12 6 14 61-54 30

12. Otelul 32 10 10 12 33-34 30
Univ. Craiova - F.C.M. Brașov (0-0) 13. F.C.M. Brașov 32 13 4 15 31-41 30
Gloria — Rapid (0-2) 14. Rapid 32 12 6 14 38-49 30
PetroM - Steaua (0-3) 15. Flacăra 32 13 3 16 35-53 29
Victoria — F.C. Argeș (0-2) 16. Jiul 32 10 7 15 36-40 27
F.C. Olt - Sportul Stud. (1-0) 17. Gloria 32 9 5 18 27-64 23
Chimia - Corvimul (2-6) 18. Chimia 32 7 5 20 29-67 19

de la jocurile Diviziei A.In pag. 2—3 relatări

(3-1)
(0-2) 
(1-2)
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- Flacăra

„U“ Cluj-Napoca 
Diinamo
S.C. Bacău

DACIA DA „lupa României" la rugbg

RULMENTUL BlRLAl)

In PRIMA 21. DOUĂ MARI SURPRIZE LA VOLEI
Uiltima fază a ■ Daciadei' — 

sport de performantă — la vo
lei se desfășoară în aceste zile 
la Craiova (feminin) și Tg. Mu
reș (masculin). Iată rezultatele 
și sourte relatări asupra jocu
rilor primei etape:

CRAIOVA, 18 (prin telefon). 
Partidele din prima zi s-au în-

PROGRAMUL COMPETIȚIONAL LA JUDO
ARE 0 VACANȚĂ MULT PREA MARE: 4 LUNI!

Federația de judo are un pro
gram al activității competițio- 
nale stabilit din timp — dar 
nu și bine ehibzuit. după cum 
vom vedea —, începînd de la 
copii și pînă la seniori; cu 
etape județene, zonale și fina
le republicane la 
„individuale". Nu 
lipsesc, desigur, 
din acest program, 
competițiile pe e-

chipe, rezervate juniorilor șl șco
larilor. tinerilor și seniorilor, 
ultimii concurînd în cadrul Di
viziei A, al cărui număr de 
formații a sporit anul acesta
— pe deplin îndreptățit — de 
la 18 la 21.

Firește, această federație are 
ei un calendar competition»: 
internațional, sportivii români
— juniori, tineret și 
niori — încercîndu-și 
sele în cadrul unui 
ciabil număr de turnee, 
nizate în țara noastră ori peste

se- 
șan- 

apre- 
orga-

hotara Ei nu lipsesc — de re
gulă — nici de la campionate
le europene avînd, în ultimii 
ani, prestații onorante. Să rea
mintim. de pildă, că la „euro
penele" de la Paris (7—10 mai) 
Mihai Cioc a cucerit medalia

de aur și cununa de lauri în- 
tr-o manieră impresionantă. Nu 
încape îndoială că acestui spor
tiv i-a fost foarte utilă suita 
de verificări interne și inter
naționale dinaintea startului la 
întrecerile continentale. Numai 
că, iată, o dată cu gongul fina» 
al „europenelor", sportivii noș
tri au intrat într-o vacanță 
competițională de peste... pa
tru luni ! Pe agenda federa
ției noastre nu mai sînt tur
nee. Doar dteva cupe devenit» 
tradiționale pe plan local. la

Făgăraș. Alba Iulia, Municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej și Miercu
rea Ciuc reunesc unele divizio
nare, plictisite, se înțelege, de 
nesfîrșita vacanță.

Intervenția noastră intențio
nează să retină atenția celor 

în drept asupra 
faptului că în no
iembrie sînt pro
gramate Campio
natele Mondiale, o-

biectiv major și în sine și în pers
pectiva Jocurilor Olimpice din 
'88. Dar, tocmai înaintea celei 
mai importante competiții a 
anului, Mihai Cioc și colegii 
săi se vor vedea lipsiți de ori
ce barometru al stadiului pre
gătirii lor. Nu mai au turnee 
internaționale, nici finale repu
blicane și nici vreo altă veri-

Costin CHIRIAC

(Continuare t» pao t-St

ctieiat cu scoruri previzibile, 
excepție făcînd înfrîngerea su
ferită de echipa vicecampioană. 
C.S.U.-I.M.N. Galați în fața 
formației C.S.M. Oțelul Tîrgo- 
viște: 2—3 (—13, -14. 16. 10,
—12). A fost cel mai lung ți 
mai spectaculos joc al reuniu
nii, pe care tîrgovlștencele îl 
puteau cotiga și mai detașat, 
in setul III ele avînd de trei 
ori minge de meci. Gălățencele 
au revenit mai ales datorită 
eforturilor Ilenei Berdilă, însă 
lipsa jucătoarelor de schimb 
(lotul lor a numărat ...exact 6 
voleibalistei?) a înclinat balan
ța în favoarea divizionarei B

In celelalte partide: Penicili
na II Iași — Hidrotehnica Foc
șani 3—0 (0, 8, 9); Dinamo
București — Rapid București 
3—0 (4, 13, 7), după un joc în 
care un singur set a fost mai 
animat; Universitatea C.F.R. 
Craiova — Dacia Pitești 3—0 
(8. 9, 10), în acest meci — des
tul de apatic și cu multe gre
șeli. chiar din momentul servi-

Șl POLITEHNICA IAȘI 
ÎN FINALĂ

Cupa României la rughy, com
petiție oare se desfășoară sub e- 
glda Daciadei, și-a desemnat fi
nalistele.

In penultima tază, ia iași, e- 
ctilpa locală Politehnica a mttl- 
nit formația bucureșteană Mașini 
Grele. După o primă repriză e- 
gală. influențată de vlnt. gazdele 
s-au Impus in partea a doua, 
reușind două eseuri prin Mano- 
lache, o lovitură de pedeapsă 
(Vasilache) și un drop (Cazacu). 
Rezultatul: 14—0 (0—0) pentru
Politehnica. A arbitrat P. Soare. 
(AL PINT EA, coresp.)

La Brașov, C^r.K., performera 
actualei ediții, divizionara B din 
localitate, a primit vizita dețină
toarei trofeului, Rulmentul Bir Iad. 
A fost o partidă viu disputată, 
pe un teren bun, oaspeții valori- 
ficîndu-și în final plusul de ex
periență, în ciuda eforturilor lui 
Colceriu, Soare și celorlalți rug
by ști brașoveni. Rulmentul a cîș- 
tlgat cu 12—9 (6—3). A arbitrat P. 
Barbu. (C. GRUIA, coresp.)

L

(Continuare in oao ?-3>

Partida oare va desemna ctștl- 
gătoarea trofeului se va disputa 
la 24 iunie, pe Stadionul Steaua 
din Capitală (ora 18), avlnd tn 
deschidere jocul pentru locu
rile 3—4.

ÎNTÎLNIREA ROMÂNIA - POLONIA LA ÎNOT
După frumoasa lor evoluție în cadrul finalelor Daciadei, 

înotătorii noștri de frunte vor urca din nou pe bloc-startari 
la finele săptămînii viitoare. De această dată, prilejul e 
oferit de întîlnirea România — Polonia, care reunește, la 
București, pe cei mai buni înotători din cele două tărL



BIN VIATA SPORTIVA A SATELOR
LA RAZVANII CĂLĂRAȘILOR, TOȚI COPIII JOACA TENIS

citind cărți de specialitate pu
se la dispoziție de fostul meu 
profesor de educație fizică din 
liceu, Horia Vintilă. Sprijinit 
de directorul școlii, Ion Popa, 
am pornit activitatea cu cîteva

De cum intrăm in Răzvanl 
sat cu peste 2500 de locuitori, 
situat în apropierea comunei 
Leh-liu-gară din județul Călă
rași, atenția ne este reținută 
de frumusețea caselor mari și 
temeinic durate, cu grădini cul
tivate după tradiție, din tată-n 
fiu

Acest sat de oameni harnici 
se mîndrește și cu o serie de 
binefaceri ale civilizației, cu 
realizări care-l apropie tot mai 
mult de condițiile unei locali
tăți urbane.

$i sportul 
spre inimile 
ale copiilor, 
pentru tenis 
cută. Firesc, 
dere faptul 
spune un 
copil de la vîrsta de... 3 ani 
este posesorul unei rachete de 
tenis". Școlarii, de pildă, joa
că tot timpul : dimineața. îna
inte de intrarea la ore, în pau
ze, după-amiaza, pină se în
tunecă. Există un permanent 
schimb de ștafetă. „Totul a în
ceput prin toamna lui ”79 —
ne spunea învățătorul Gh. Con
stantin, omul ce a popularizat 
acest sport in Răzvani — cînd 
am venit aici, iar printre ba
gajele mele se afla și o rache
tă de tenis ... Am făcut sport: 
fotbal in „C“ și handbal, dar 
și tenis pe care l-am invățat 
singur, după multe ore de joc,

competiții oficiale la care par
ticipăm, „Cupa Pionierul". Aș 
aminti doar de Florentin Gri
gore, care s-a situat pe locul 
6. de Ionel Ivan care a ocupat 
locul 2 și de Florentin Grigo-

TINERII

POLOIȘTI.

IN ÎNTRECERE
TURNEUL internațional
Budapesta, unde echipa

I
I
I

Etapa a 32-a

a Diviziei A

OFENSIVĂ SUS'

a făcut pași nți 
sătenilor, mai al 
a căror pasiune 
a devenit cunos- 

dacă avem in ve- 
că — așa cum ne 
sătean — „fiecare

o demonstrație în temă...Fiecare lecție începe cu

rachete aduse de copii, cu 
4—5 mingi de tenis și un fi
leu ponosit. Dar cu marea do
rință a celor mici de a deprin
de cit mai repede și cît mai 
multe din tainele sportului alb 
Astăzi nu avem rivali în județ, 
iar din anul 1982 ne numărăm 
printre protagoniștii unicei

i "wwwvwwvwvwwvwwuwwwv r'WWWWV'J

PLANUL DE PREGĂTIRE A ATLEȚILOR.
DOAR ÎN SCRIPTE!

LA 
de la 
noastră de juniori mari a ocu
pat locul secund, golgeter a 
fost Ionuț Angelescu. autor a 
16 puncte. Antrenorii E Geor
gescu și V. Ștefănescu îi mai 
remarcă, dintre tinerii jucători 
români prezenți la puternica 
întrecere, pe Balanov, Stemate 
portarul C. Dima, Oiaru. Ei a- 
daugă că echipa a făcut cel 
mai bun meci cu formația A 
a Ungariei (12—10). și a jucat 
de la egal cu o valoroasă selec
ționată din U.R.S.S. timp de 
trei reprize, cedînd în ultimul 
sfert

I
I
I
I
I

STEAUA 2 (1)
VICTORIA 0

Să nu credeți cumva că ac
tivitatea atletică dintr-un an 
— mă gîndesc la lungul pro
gram al pregătirilor, la com
petițiile interne șl internațio
nale, la puzderia de amănun
te care trebuie avute în vede
re — este ceva care se desfă
șoară așa, la voia întîmplă- 
rii. Nu. Dimpotrivă, există un 
anume document, care se vrea 
a fi deosebit de precis, un fel 
de îndreptar care cuprinde 
rodul experienței trecute a 
antrenorului, ia modul gene
ral, și a observațiilor sale a- 
supra lucrului cu respectivul 
atlet, in special. Acest plan 
anual de pregătire este o ope
rație foarte serioasă ~ 
tinde serioasă toc
mai prin ceea ce 
Înseamnă tn esen 
ța sa. Planul repre 
zintă efortul mul
tor ore de gîndire,_ _____
și observații ale antrenorului 
concluziile consultărilor sale 
cu medicul sportiv, eu alți 
tehnicieni și specialiști (bio
log, psiholog etc., etc.).

Un astfel de plan, fără nici 
o exagerare, este o oglindă 
reală a tot ceea ce trebuie 
să realizeze, tn decursul u- 
nul an. un sportiv fruntaș. 
Fără acesta nu s-ar putea con
cepe nici măcar o cît de pa
lidă activitate.

Dar, dorim să fim bine înțe
leși. de aici și pină la a se 
fetișiza, pur șl simplu, un ast
fel de plan de pregătire, ni 
se pare a a o cale foarte lun
gă. In numele acestuia se pot 
petrece fel de fel de lucruri 
căci nimeni nu stă tot tim
pul cu mapa sub braț, să con. 
troleze dacă atletul X avea 
sau nu planificat la data Z 
participarea la un concurs, și 
ce rezultat se propunea a fl 
realizat. Și astfel, dacă in
tr-adevăr cineva chiar Iși pro
pune să verifice mal des aces
te planuri va constata că fap
tele se mal tntîmplă să 
meargă și... mal pe marginea 
planului. Iar despre rezulta
te, ce să mal vorbim 7 Dacă 
ele sînt împlinite este desl-

și se pre-

gur meritul atletului șl al 
trenorulul. dacă nu, se 
sesc explicații critice, cu 
iumul, fără însă ca Intre a- 
cestea să figureze măcar una 
care să aducă cumva și a... 
autocritică.

Există opinia — după păre
rea noastră, nocivă — că pe 
prim-plan trebuie să stea in
teresele personale ale fiecă
rui atlet, care trebuie să fie 
susținute ca atare șl abia a- 
pol, pe undeva, să se situeze 
șl eventualele interese ale fe
derației. tnțelegînd prin a- 
ceasta, înseși cele ale atletis
mului 
foarte 
selor

de studii

an- 
gă- 
du-

nostru. Trebuie să fie 
clar, că totalul totere- 
bersonale ale atleților 

nu este șl nu va fi 
niciodată egal cu 
suma intereselor 
colective ale atletis
mului, chiar dacă 

acest sport este prin excelen
ță individual 1

Vorbe, prea multe vorbe 
explicații prea multe expli
cații si, tn schimb, este in
vers proporțională situația 
realizărilor. Nu cumva și pen
tru faptul că antrenorii. de 
pildă nu sînt mal des trași 
de mînecă atunci cînd, se do
vedește că nu merg chiar in 
pas cu ceea ce tot ei au pro
pus, șl nu altcineva, prin res
pectivul plan de pregătire ? 
Altfel, lanțul slăbiciunilor se 
întinde de la un an la altul, 
iar nivelul de competitivitate 
al atletismului nostru In loc 
să uree, descrește. Chiar nu 
putem aplica planurile de 
pregătire în funcție de Inte
resele generale ale atletismu
lui. adecvîndu-le momentu
lui actual și perspectivei 7 Noi 
credem că da, numai că Fe
derația de specialitate, și nu 
doar ea. ar trebui să mani
feste mai multă exigență șl 
tn orice caz, mal multă fermi
tate. Alternativă nu poate e.- 

să 
nu
un

xista căci ar însemna 
avem .planuri" dar să 
avem atleți de valoare, 
atletism competitiv ! și ar fi 
tare păcat !...

Romeo VILARA

aDMINlSIIÎYriA 01 STAI LOTO PRONOSPORT INfORHEA?A
C1ȘT1GUR1LE TRAGERI] LO

TO DIN 12 IUNIE: cat. I: 1 va
rianta 100% — autoturism Da
da 1300' (70.000 lei) și 6 variante
25% a 17.500 lei; cat. 2: 6,75 va
riante a 10.532 lei; cat. 3: 22,25 a 
3.195 lei; cat. 4: 27,25 a 2.609 lei: 
cat. 5: 180,75 a 393 lei; cat. 6 : 275,00 
a 259 lei; eat. X: 1.932,75 a 100 lei. 
Report Ia categoria 1; 91.659 lei

Participantul Mușat Dumitru 
din București, a cîștigat un auto
turism Dacia 1300' (70.000 lei).
• LOZUL VACANȚEI emisiu

ne specială limitată, continuă să 
producă mari satisfacții partici- 
panților prin cîștlgurile atri
buite: autoturisme Dacia 1300 
precum și importante sume de 
bani cu valori variabile, de 
50.000 iei. 10-000 lei. 5.000 lei 
ș.a.m.d. De reținut că la astfel 
de emisiuni pe lingă cîștlgurile 
obișnuite se acordă șl o largă 
gamă de cîștlguri suplimentare 
din fondul special al sistemului.
• Tragerea obișnuită de astăzi 

vineri 19 iunie, va avea loc to 
București, ta sala clubului din 
atr. Doamnei nr. 2, toceptod de

la ora 15,50. Aspecte 
vor fi radiodifuzate 
mul I. la ora 16.15.
• Nu uitați că mai 

ZILE pină la TRAGEREA LOTO 
2 de duminică, 21 iunie. MHNE 
este ULTIMA ZI și pentru depu
nerea buletinelor PRONOSPORT 
la concursul de duminică, 21 iu
nie; exprimindu-vă mal din timp 
opțiunile dumneavoastră. puteți 
să evitați aglomerația din orele 
care preced de obicei închide
rea concursului !
• „LOZUL AUTOTURISMELOR" 

„LOZUL MARILOR ClȘTIGURI" 
și „lozul VACANȚEI" sînt nu
mai cîteva din denumirile emi
siunilor speciale limitate, lansa
te periodic de către ADMINIS
TRAȚIA DE STAT LOTO-PRO- 
NOSPORT tocmai cu scopul de a 
diversifica posibilitățile de valo
rificare a șanselor, prin institui
rea unor cîștlguri suplimentare 
din fondul special al sistemului, 
tn aceste zile, nu pregetați să ee- 
reți la toate agențiile și vtnzătorll 
volanțl LOZUL VACANȚEI 1

ale tragerii 
pe progra-

sint DOUA

re — locul 4 (bineînțeles, fie
care la categoria de virstă res
pectivă). Pentru noi sînt reali
zări deosebite mai ales că nu 
avem statut de asociație și nu 
putem participa la nici un alt 
concurs. în acest sens, am vrea 
să fim ajutați! Pe copii nu-i 
cunoaște nimeni și după ce ter
mină clasa a VIII-a, termină și 
cu tenisul. Florentin Grigore, 
Ionel Ivan, Mihaela Grigore, 
Nicolae Marin, Nicolae Șerban, 
Smaranda Popa, Florin ~ 
iată numai cîteva dintre 
tele ce le avem acum, 
că se va găsi un club 
asociație sportivă care __ ... 
viziteze și să aleagă dintre cei 
cu reale calități sportive"...

Ar trebui, pentru că, intr-a
devăr, aici se face tenis cu 
multă seriozitate. $i sint ta
lente...

Ion PANA, coresp.

VOLEI

Popa 
talen- 
Poate 

sau o 
să ne

(7—9). Reamintim, au
participat echipele Olan- 
Canadei și Ungariei B. 
SÎNT ÎN PLINA DESFĂ

ȘURARE campionatele ..spe
ranțelor" sportului nostru cu 
mingea pe apă. S-a desfășurat 
turui fazelor de zonă. La ju
niori I, în zona Nord- conduce 
I.L. Timișoara cu 5 p. urmată 
de Vagonul Arad 4 p (7—7 în 
meciul primelor 2 clasate), 
Crișul Oradea 3 p. Voința Cluj- 
Napoca 0 p. în cealaltă zonă : 
CSȘ Triumf, Rapid. Dinamo — 
toate cu cite 2 p. La juniori
II — Sud: CSȘ 1 Buc. 7 p„ 
Rapid 7 p (7—7 In meciul di
rect). CSȘ Triumf. 4 p. Lie. D. 
Bolîntineanu 2 p. Dinamo 0 p: 
Nord: Crișul Oradea 10 p. Vi
itorul Cluj-Napoca 7 p. Vago
nul Arad 6 p. I.L.T. 5 p. Con
structorul Tg. Mureș 2 p. Voin
ța Cluj-Napoca 0 p La juniori
III — Sud : CSȘ Triumf 4 p, 
Rapid 4 p. CSȘ 2 Buc. 3 p. 
Lie. D. Bolintineanu 1 p (CSȘ
1 și Steaua sînt în afară de 
concurs); Nord: Crișul 8 p. Va
gonul 6 p. Constructorul Tg. 
Mureș 3 p, Voința Cluj-Napoca
2 p. I.L.T. 1

Returul are 
— 2 august, 
(București și 
lie. juniori II (București 
Arad); 2—12 iulie, juniori III 
(București — Timișoara).

P.
loc intre 29 iulie 
ia juniori 
Arad); 16—19

mari 
tu

și

(Urmare din pag. I)

ciului — campioanele evoluînd 
fără Gabriela Dumitrescu, Tan- 
ta Drăgoi. Carmen Cuejdeanu 
și Iuliana Enescu. iar de la 
piteștence lipsind Felicia Po- 

i pescu (Șt. GURGUI, coresp.).
TG. MUREȘ, 18 (prin tele

fon). în prima reuniune de 
aici s-a înregistrat o mare sur
priză. formația campioană. 
Steaua București — neînvin
să în competiția internă recent 
încheiată —, fiind întrecută de 
...viitoarea divizionară B. 
I.O.R. București cu 3—2 (11,
—4, —6, 14, 14). Meciul a durat 
două ore și 10 minute. în se
tul decisiv stellștii — care au 
prezentat în acest joc echîpa: 
Spînu. Nîca. Racsov, Mina, Șoi- 
ca, Dascălu, p. ionescu, Czedu- 
la și Pițigoi — conducînd cu

14—8! învingătorii. care au 
reușit performanța de a răstur
na o situație ce părea pierdu
tă. au avut cei mai buni ju
cători în G. Amzuică. D, Du
mitru și Catrina.

în toate celelalte partide 
s-au consemnat victorii scon
tate ale divizionarelor A. Dina
mo București a trecut destul 
de ușor de I.A.T.S.A. Dacia Pi
tești, cu 3—0 (6. 7, 12), dar 
după un joc atractiv, tn care 
s-au remarcat Rotar, Căta- 
Chițiga și Danilescu de la e- 
chipa învingătoare, de la în
vinși 
vînd 
iian. 
Mare 
-11. 
tehnica 
Dinamo
jocul cu Siivania Șimîeul Sîl- 
vaniei 3—0 (4, 3, 1) (C. ALBU. 
coresp.).

o contribuție notabilă a- 
Popescu. Duță șl Gh. Iu 
Explorări-Motorul 
a

6,

----- Baia 
cîștigat, cu 3—1 (3,
5), meciul cu Electro- 
Bistrița, iar Eîcond- 
Zalău, și mai lejer

JUDO
(Urmare din pag. I)

ficare cît de cit solicitantă. De 
fapt pe agenda federației mai 
figurează doar cele patru eta
pe divizionare A. Înghesuite și 
ele intr-un interval de două 
luni. începînd din 9 octom
brie și pină la 13 decembrie.

După opinia noastră, cel pu
țin trei competiții trebuiau dis
tribuite tn acest Interval, mai 
— octombrie : finalele naționale 
individuale de seniori, ..Inter
naționalele" României și Divi
zia A (împărțită în mai multe 
etape). De pildă federația de

lupte și-a planificat etapele di
vizionare încă din februarie, 
încheindu-le spre sfîrșitui a- 
nului și determinînd, astfel, 
sportivii și antrenorii să se 
afle în pregătire aproape tot 
anul

Cum atît finalele individuale, 
cît și campionatele noastre in
ternaționale au avut loc. mai 
rămîne să se repare ceva. ceva, 
doar prin reprogramarea eta
pelor divizionare, la startul că
rora vor fi prezenți și compo- 
nenții 
re se 
diale".
loturi 
și de

lotului reprezentativ ca- 
pregătește pentru „mon-

Relația campionate- 
trebuie să fie înțeleasă 
Federația de judo.

Duminică, 21 iunie

ULTIMA TRAGERE 
A TRIMESTRULUI I

• 3 extrageri succe
sive, a 4 numere, 
din 75:

• Autoturisme și cîș- 
tiguri în numerar:

• Se cîștigă și cu 2 
numere :

• Participarea numai 
cu bilete de 10 lei. 
pînă SÎMBATA. 20 
iunie!

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

Stadion Steaua ; teren foarte 
bus , timp excelent de joc ; spec
tatori — circa 25 000. Șuturi : 
26—6 (pe poartă : 10—4). Cornere: 
20—3. Au marcat : CIREAȘĂ 
(mm. 20) șl LĂCĂTUȘ (min. 65).

STEAUA : Stîngaciu — CIREA
ȘĂ, BELODEDICI, IOVAN, Bărbu- 
lescv (min. 80 Rotariu) — Ma- 
jaru, Bălan (min. 80 Balint) 
HAGI BCL"' — LĂCĂTUȘ. 
Pițurcă

VICTORIA : NIȚU — Comănes- 
cu. Miiea ZARE, Topolinschi — 
P Petre, DICAN Ursu — Țălnar 
(min. 68 Nlca), Augustin. Caciu- 
reac (min. 85 Săndol).

A arbitrat in general bine N. 
Dinescu (Rm. Vilcea) ; la linie : 
C. Teodoresccu (Buzău) și M. Sa- 
lomir (Cluj-Napoca).

Cartonașe galbene : HAGI, CA- 
CIUREAC BULUNI LĂCĂTUȘ 
NIȚU

La speranțe : 2—0 C—0).

Derbyul etapei, care a opus 
echiDele clasate pe locuri!" 1 
și 3. a corespuns doar pe ju
mătate așteptărilor, adică în 
repriza secundă, cînd jocul a 
fost cu adevărat de calitate 
avind cursivitate si oferind faze 
uneori de mare spectacol. în 
prima ei parte insă partida 
dintre cele două formații frun
tașe ne-a dezamăgit în bui.ă 
măsură datorită tensiunii si 
nervozității excesive din teren, 
frecventelor întreruperi cauzate 
de faulturi (unele cam eroso-
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cs 
LA

FEROVIARII, FINAL
RAPID
F.C.M. BRAȘOV

2 (0)
0

Stadion Giulești; teren foarte 
bun; timp noros; spectatori — 
circa 15 000. șuturi: 16—3 (pe 
poartă: 4—1). Cornere: 7—2. Au 
marcat: ȚlRA (min. 64) și ȚtR- 
BAN (min. 89).

RAPID: Mânu — Marinescu
GRIGORE. MATEI, Bacoș — Tă- 
nase, Drăghici (min. 67 ȚÎRBAN) 
Pistol (min. 57 șt. Popa) Goanță 
— ȚÎRÂ, Manea.

F.C.M.: șanta — Mandoca, C 
ȘTEFĂNESCU. Naghi, Andraș - 
DRAGAN Avădanel (min. 70 Fi- 
cu), mARGARit — Dumltriu, S 
Răducanu. Cadar (min, 75 Mu- 
reșan).

A arbitrat bine S. Necșulescu 
(Tîrgoviște); la linie: Al. Mus- 
tățea (Pitești) și șt. Rotărescu 
(Iași).

Cartonașe galbene: TANASE.
Cartonașe roșii: S. RADUCANU 
La speranțe : 3—1 (0—0).

Rapid domină cu Insisten
ță dar atacă crispat. Linia 
mediană a giuleștenilor nu lea
gă. Tănase greșește pasele. 
Drăghici se... teme să șuteze. 
Goanță nu-i deloc inspirat, iar 
Pistol expediază multe șuturi 
imprecise Singurele acțiuni 
periculoase pornesc de pe 
dreapta, pe unde manevrează 
Tîră și Marinescu. însă apăra
rea brașovenilor grupată și 
bine dirijată de Costică Ște

fan 
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31 
Go 
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HUNEDORENII SE
CORVINUL

J „U- CLUJ-NAPOCA
5 (4) I
3 (1) |

Stadion Corvinul ; teren exce- 
len : tim călduros ; spectatori 
— circa 000. Șuturi : 17—12 (pe 
poarta : .0—7). Cornere : 7—2. Au 
marcat : COJOCARU (min. 7, 21. 
41) NEAMȚU (min. 36 — auto
gol), NICȘa 'min. 52). respectiv 
CIOCAN (min. 34 — din 11 m) 
BIRO I (min. 64). DOBROTA 

12).
CORVINUL: loniță - BARDAC 

Mărginean. Dublnciuc Ttrnovea- 
nu — Nlcșa PETCU. KLEIN 
(min. 75 Burlan) - SUCIU. CO
JOCARU Văetuș (min. 46 I. 
■■■‘"za ros’

-U" CLUJ-NAPOCA : Caval - 
A meszaros ..eamțu, Ciocan. 
Dobrotă - L. MOLDOVAN Muj- 
nal (tain. 60 Pojar), Bucur, Feș- 
nic — Boeru Biro I (min. 75 
Fîșici

A arbitrc-. fon bine V. An- 
toh (Iași) ; a linie : D Buciu- 
man (Timișoara) și M Axente 
(Arad).

La speranțe : 2—1 (0—1).

HUNEDOARA, 18 (prin te
lefon). în ciuda căldurii. la 
Hunedoara a fost o partidă 
frumoasă, mai ales că cei

7 9 
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MEREU LA POARTA OASPEȚILOR VICTORIE MERITATA

ECHIPEI CAMPIOANE
ercații înlre 
isportive de 
;astă atmos- 
de încinsă, 
ntîi care a 
an. dar îna- 
><iea același 
Topolinschi 
cam dură 
ca si lui 
îmbrîncirea 
linschi). 
iropriu-zisă, 
majoritatea 
sens, spre 

tă de Mițu. 
ile sale de 
idit de de- 
din îeien.

i atacat a- 
abligîndu-si 
tină în de- 
ta o înfrîn- 
1 condițiile 
•ate «i des- 
îtilor. Stea- 
i înscrie în 
•îndu-si un 
splin men
torului s-a 
0. in urma 
ui Nițu se 
tr-un uimi
ți Lăcătuș), 
olinschi a 
a spre CI- 
trimis-o în 
ilă“. Cel de 
ost înscris

65. ia ea- 
-elunsrit în 

alizat de 
sui împa-

rabil, la păianjen. Steaua a be
neficiat si de un penalty (la un 
fault controversat 
pra lui Pițurcă. 
dar Hagi nu l-a 
pe Nițu care s-a 
șutului acestuia. Portarul Victo
riei a impresionat, de asemenea, 
publicul prin splendidele sale 
reflexe din minutele 24 (la șu
tul lui Hagi) 35 (la „capvl" lui 
Lăcătuș) 55 (la șutul lui Ma- 
jaru). In min. 86. insă, părea 
si el depășit, dar l-a salvat 
bara, care s-a opus șutului de 
la 25 de metri al lui Majaru.

Preocupați cu 
stăvili atacurile 
adversarilor cei 
au contraatacat sporadic si fără 
consistenta necesară, fiind evi
dentă lipsa de randament a ce
lor din prima linie (doar Nica 
a mai dat. după intrarea sa cam 
tîrzie. unele impulsuri ofensi
vei echipei sale). Totuși, for
mația vizitatoare si-a creat, ’a 
rîndul ei. cîteva ocazii favora
bile (min. 41 — Dican. min. 45 
— Cacîureac. min. 67 — Augus
tin). dar finalizarea o lăsat de 
dorit.

în careu asu- 
în min. 59). 

putut învinge 
opus cu brio

precădere de a 
în valuri ale 
de Ia Victoria

Constantin FIRĂNESCU

ANT
:ă cu ușu- 
?stea. în 
jlui, Rapid 
în min. 3, 

a. Pistol și 
în poziții 

d însă im- 
-alaltă, în 
atac tăios. 
>rul-iucător 
sut 

in
violent 
ext<-j-

în re-și ... . _ 
>1 încearcă 
și nu reu- 

mai activ 
e demarcă 
și. treptat, 
treului lui 
iai intensă 

cade în 
•nită de pe 
riă pe par- 
re în fata 
merate. un 
i 1—0. „Ex- 
îseamnă o 
uit timp 
st moment, 
min. 84, S. 
pe Țîră și 

iin 86 ra- 
rte bună 
ie secunde 
final ace- 
un gol de 

cu tin șut 
a careului.
fel. O vic- 
ă dubii.
1ITRESCU

I FLACĂRA
F.C OLT

teren bun ; spectatori 
S 21—4

Stadion Flacăra ; 
timp Închis, frig ; 
circa 6 000. Șuturi : 21—4 (pe
poartă : 13—2). Cornere : 17—1. 
Au marcat : DRAGNEA (min. 39). 
BELDIE (min. 81). respectiv O- 
TIMAN (min. 54).

FLACABA : Zlotea — Mânu 
(min. 61 M. Pană), Ene. PlRVU 
NiStOI - DRAGNEA. BELDIE 
C Pană — D. Sava, Lala, TIR- 
CHINEC (min. 86 Năstase).

F.C OLl : ANGHEL — Lau- 
rențlu, RADULESCU Mlnea. D. 
Petrescu — M. Popescu M. Zam
fir, Duran. OTIMAN — Turcu. 
Plăvițiu (min. 46 Pena).

A arbitrat în general bine Gh. 
Constantin — îi reproșăm, to
tuși un U m neacordat gazde
lor ț la linie : I. Crăclu- 
nescu (ambii din Rm. Vîlcea) șl 
M. Constantlnescu (Bucureștii.

La speranțe : 1—3 (0—0).

MORENI, 18 (prin telefon). 
Partida dintre Flacăra și F.C. 
Olt a sugerat încă de la înce
put voința gazdelor de a ră- 
mîne în A și a demonstrat 
acest lucru. De aici, aspectul 
primei reprize, un adevărat a- 
sediu la poarta apărată 
Anghel. Cei din Moreni 
atacat în permanență, 
deosebit de incisivi, dezinvolți 
în joc După 15 minute ei tri
miseseră mingea în bară de 
două ori — Dragnea (min. 5)

de 
au 

fiind

șt Lala (min. 14) — postîndu-se 
autoritar în această parte a 
jocului tn terenul oaspeților, 
de la care, firesc, se remarcă 
apărarea (în frunte cu Rădu- 
lescu). Cifre concludente: ra
portul șuturilor la poartă 12—0. 
iar al cornerelor — 9—1 Do
rința spectatorilor s-a împlinii 
în min. 39 cînd o „schemă" 
încercată de cîteva ori a dat 
în sfîrșiț rezultat. Tirchineci a 
centrat de pe partea dreaptă 
pe cealaltă parte a terenului. 
Lala a trimis cu capul în cen
tru, unde venea DRAGNEA 
care, tot cu capul, a trimis în 
plasă, imparabil: 1—0. O repri 
ză frumoasă, în care ambele 
echipe au jucat în viteză.

La reluare. Flacăra s-a in 
stalat din nou în terenul oas
peților, însă, stupoare...... La un
contraatac — în min. 54 — 
Dudan scapă singur pe stingă 
trimite în centru la OTIMAN. 
care, cu un șut sec egalează: 
1—1. Jocul se echilibrează pen
tru scurt timp, după care gaz
dele trec ” 
atacînd în 
ratează în 
min. 75 și 
evidentă a 
dea caseta .
tizează prin golul înscris 
min. 81 de BELDIE: un șut set 
la o lovitură liberă, de la 16 
m, și 2—1. Victorie fără dubii 
a Flacărei Moreni, dezinvoltă 
In joc și bine pregătită fizic.

din nou la pupitru, 
valuri. Tirchineci 
mtn. 60, Lala în 

80 si superioritatea 
gazdelor (a se ve- 
tehnică) se concre- 

în

Modesto FERRARI NI

JIUL 
GLORIA

3 (3)
1 (1)

Stadion ■: Hui ; teren : bun : 
timp : trumos ; spectatori — cir
ca j 000. . ;t„ri : 17—4 : pe poar
tă •; O—1 Cornere : 15—2. Au
marca; : LASCONI (min. 20), GA
MAN (min. 32) B. POPESCU 
(min. 41) respectiv PROFIR 
(min 18'

JIUL : Bojtor — Dlanu, NEA- 
GU V. opa (min. 28 Cristea : 
min P Vancea) Stana — SZE- 
KELY GAMAN Timofte - Bă- 
luță B POPESCU LASCONI.

GLORIA : V. Marcel — Tran
dafir, Marcu, Drăgan. Ursa - 
TEODORESCU STAN (min. 54 I. 
Viorel) Stoichlță — PROFIR 
Alexandrescu. Timiș.

A arbitrat foarte bine V. Tito- 
■ rov ; 'a linie : C. Olteanu (ambii 
din Drobeta Tr. Severin) șl V 
Alexandru (București).

Cartonașe galbene : STOICHJ- 
ȚA. VANCEA.

La speranțe 4—0 (3—0).

GOL MAI MULT DECIT
în primul minut de joc, 

a săltat balonul peste
Era 

Lupu 
toată apărarea adversă pînă la 
CAMATARU, și șutul acestuia 
a zguduit transversala.. Peste 
cinci minute, însă, goigeterul 
campionatului nostru, în plină 
cursă pentru o „gheată" euro
peană, nu va mai greși ținta 
și va deschide scria celor nouă 
goluri, patru dintre ele fiind 
opera vîrfului 
mo vi st.

Servantul său 
locașul Lupu 
centrează iar ca la carte în 
min. 12 și CAMATARU înscrie 
din nou : 0—2. Replica studen
ților capătă consistență în pri
mul rînd prin decizia fundași-

de atac dina-

principal, mij- 
(omniprezent)

lor. După ce Coraș n-a fruc
tificat două bune ocazii (min. 
14 și 18), cel care a redus din 
handicap a fost PANA, care, 
plonjînd razant cu solul, a 
înscris, cuprinzindu-1 pe Do
hot : 1—2 (min. 24). Și chiar 
în minutul următor, egalita
te: CRISTEA a fructificat cu 
„cap" centrarea lui Burghel: 
2—2. Pînă la pauză, tot echipa 
oaspete este cea care deține, 
însă, inițiativa, prin cursivita
tea jocului și CAMATARU își 
aduce din nou echipa în avan
taj (min. 38), preluînd o cen
trare a lui Jercălău, în pofida 
opoziției lui Cristea și Cris
tian : 2—3.

CAMATARU
La reluare in urma unui 

henț comis in careu de An- 
done (min. 53), CORAȘ aduce 
din nou egalitatea : 3—3 CA- 
MATARU iese din nou la ram
pă, de această dată servit de

PETROȘANI, 18 (prin tele
fon). Cu toate că șansele Jiu
lui sînt minime de a rămîne 
în „A", jucătorii săi au luptat 
cu multă ambiție. Din start ei 
s-au instalat la cîrma jocu
lui, n au cedat decît rareori 
inițiativa. Gloria a răspuns 
printr-un joc deschis, cu com
binații rapide ta mijlocul tere
nului. însă 
drescu și 
la poartă.

Jiul a .
largi, iar Lasconi (min. 5 și 8) 
a încercat să-l învingă pe 
V. Marcel. Spre surprinderea 
echipei locale. Gloria a des
chis scorul în min 18. PRO-

Profir. 
Timiș au

Alexan- 
șutat rar

acționat pe spații

FIR a trecu: de Stana și V. 
Popa, a intrai in careu, a șu
tat puternic in colțul lung, fă- 
cînd astfe* inutilă interven
ția lui Bojtor; 0—1 Bucuria 
oaspeților a fost de scurtă du
rată, deoarece după două mi
nute, LASCON1 din marginea 
careului, a trimis mingea pe 
sub portarul V Marcel, care a 
plonjat defectuos: l—l în con
tinuare. Jiu) a dominat Las- 
coni (min 27) a mai ratat o 
situație favorabilă V. Marcel 
(min. 29) a boxat" balonul 
din fala aceluiași Lasconi. iar 
GAMAN (mm 32) la capătul 
unui slalom printre fundașii 
adverși. a adus echipa sa în 
avantaj: 2—1 Echipa locală a 
forțat desprinderea la două 
goluri si a realizat-o in min. 41 
cînd Băluță din careu, a cen
trat in fața porții B. PO
PESCU a ploniat și cu capul, 
a expediat mingea în plasă.

După pauză jocul a avut 
perioade îndelungate sens unic, 
spre poarta Gloriei Dar. spre 
dezamăgirea spectatorilor și 
in această parte a meciului 
gazdele au irosit multe ocazii. 
Așa s-a întîmplat în min. 71 
(Vancea din apropiere a șutat 
în portarul Gloriei) 72 (Lasco
ni de la 6 m a șutat. V. Mar
cel a acordat corner» 74 (Las
coni a intrat tn careu V. 
Marcel a plonjat și balonul a 
ieșit în corner), 80 (Lasconi 
din nou în careu și V Mar
cel rezolvă) Insă pînă în fi
nal. Jiul n-a mai reușit să 
tnscrie și a obținut totuși, 
o victorie meritată, la un scor 
care nu reflectă desfășurarea 
jocului.

Pompiliu VINTILĂ

N-A FOST UN SCOR FLUVIU
| SPORTUL STUD. 5 (2) | PITEȘTI, 18 (prin telefon). 

Un meci aidoma acelora care. I F. G ARGEȘ 1 (1) I
DINAMO 4 (3) | din 100 de cazuri, de 99 de 

ori... absentează de Pe buleti-
CHIMIA °__|

Studențesc ; 
____ ____  __ _ timp noros ; 
spectatori — circa 12 000. Șuturi: 
15—ia (pe poart: i: 11—8). Cor- 

5—7. Au marcat : CORAȘ 
din penalty și 78)

Stadion Sportul 
teren foarte bun :

CIND PUȚINI SE
PLOIEȘTI, 18 (prin telefon). 

Timp bun pentru fotbal în ora
șul petroliștilor, ceea ce a aiu- 
tat ambele combatante să lupte 
fără menajamente în dorința de 
a juca in Cupa U.E.F.A. Sub 
aspectul „datelor tactice" tre
buie spus că formația gazdă a 
avut inițiativa de la început, 
ajutată. într-o oarecare măsură, 
și de partenera de întrecere, 
preocupată să scoată ..marele 
punct" printr-un joc purtat pe 
propriile metereze. Petrolul a 
acționat cu un mijlocaș (Manea) 
pe post de vîrf de atac si cu 
o aripă de regulă percutantă 
(I. Gușe) mult retrasă, reușind, 
în toată prima repriză, unele 
faze periculoase datorită unor 
jucători din liniile 
îndeosebi Mocanu. 
prin tăria șutului de 
ță. Lipsit de 
rînduri (mai

MAI AȘTEPTAU...
12, cind pe Lung l-a sal- 
trans versata). MOCANU 
să introducă balonul in 
cu concursul lui Lung, 

la lovitura liberă execu-

min. 
vat 
avea 
plasă 
care, 
tată de mijlocașul Petrolului, 
in min. 44. de la circa 20 m, a 
scăpat, copilărește, mingea din 
mîini. A fost golul unui portar.

nere : 
(min. î3 .
PANĂ (min. 24), CRISTEA (min 
25), BONDOC (min. 84), respec
tiv CAMATARU (min. 5. 12, 38 
Si 75).

sportul studențesc : Cris
tian — M Marian, M. Popa 
PANA. Munteanu n — CRISTEA 
Țlcleanu. POPOVICI (min. 65 Șer- 
bănlcă) — Stănicl (min. 54 Bon
doc) CORAȘ BurcheL

DINAMO : Dohot (min. 54 Tene) 
— Jercălău. Nlcolae, ANDONE 
Sabou — MATEUȚ, Rednic, var
ga (mln. 46 Cr. Sava), LUPU — 
CAMATARU Damaschin L

A arbitrat bine R. Petrescu 
(Brașov' ; la linie : I. Coț (Plo
iești) și A. Gheorghe (P. Neamț).

speranțe : 3—0 (3—0).

Stadion „1 
timp frumos 
5 000. Șuturi.: 16—2 (pe poartă ; 
9—0). Cornere : U—0. A marcat: 
BADEA (min 26)

F.C. ARGEȘ : Speriatu — Voicu, 
ștefan. C. Stancu (min. 60 Șer- 
ban>, EDUARD — BADEA, Achim, 
BANUfA - GRIGORIU, Pană 
(mia. 46 Obreașcu). Jurcă.

CHIMIA : pavel — Teleșpan, 
LAZAR Magda (min. 67 Sorohan), 
Gaiță — Voicilă Toma. Vergu, 
FL Stancu — Verlgeanu (min. 46 
Popescu) C. GHEORGHE.

A arbitrat bine : L Tărcan (Tg. 
Mureș te linie G. Ionescu 
(București) si Gr. Macavel 
(Deva).

Cartonașe galbeneLa - -

Mai- teren : bun; 
< spectatori circa

. _ VOICU.
speranțe : 2—0 (1—0).

șansă 
ales

defensive, 
recunoscut 
la distan- 
în cîteva 

atunci. în

LA AL 5-lea COL !

PETROLUL 
UNIV. CRAIOVA

u văzut nu 
uri. Scorul 
situația de 

doar de 
torează și 
a Corvi- 

:olul cinci, 
a juca, 

e pase si...
Ca vai. tn- 

părea des- 
să gazdele 
de repede 
Suciu (cel 
centrat și 
1 cu capul, 
bara
După 
i în 
-ptat 
i de 35 m. 
i i-a pasat 
ire, cu un 
nvins din 
lupă ce în 
jucat cu o 
e gol, în 
l-a luat îii 
iro în su- 
și penalty
format im-
Dar, după 

nul a po- 
Iasa porții 
tierdui o

Klein a centrat

din 
alte 

min. 
balo-

minge simplă,
și balonul deviat din piciorul 
lui NEAMȚU a trecut pe lîngă 
portarul derutat de fază. Au 
mai trecut doar două minute 
și la un șut violent al lui 
Klein, Cava! a deviat balonul 
în bară și COJOCARU a re
luat în gol. 4—1 la pauză cu 

o formație-gazdă impulsionată 
de excelentul Klein.

După pauză început liniștit, 
apoi, un minut fierbinte (52) 
cînd Biro a trimis balonul în 
transversală și, pe contraatac, 
Suciu a centrat și NICȘA a 
înscris lejer cu capul: 5—1. Și 
cu asta Corvin ui părea mul
țumită. Urmarea? în min. 64, 
Mărginean a respins balonul cu 
capul la BIRO care a înscris 
fulgerător de la 11 m. Si. mai 
mult, cînd publicul aștepta 
victoria lejeră a echipei sale, 
în min. 72, la centrarea lui
Ciocan, (de ne nost de extremă 
dreapta). DOBROTA a înscris 
dintr-un „drop" sancționînd 
automulțuniirea gazdelor Ori
cum. pe iarba verde de acasă, 
Corvinul zburdă și tnscrie cu 
mare ușurință.

Stadion Petrolul; teren bun: 
timp răcoros, prielnic pentru fot
bal. Spectatori — circa 15.000 Șu
turi: 17—3 (pe poartă: 7—2). Cor
nere : 4—3. Au marcat: MOCANU 
(min. 44) respectiv IRIMESCU 
(min. 84).

PETROLUL; Liliac — Hlncu, 
Pancu, PITULICE, P. Gușe — UR
SEA. MOCANU. O. GRIGORE. I. 
Gușe — L Solomon (min. 82 
Clinei). Manea (min. 61 Bălan).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 5 
Lung — Negrilă (min. 11 Bica), 

SANDOI. GH. POPESCU Ungu- 
reanu — Rada Mânăilă. Ad. Po
pescu, Badea — Stoica (min. 50 
Cioroianu) IRIMESCU.

A arbitrat toarte bine M. Nicn- 
lescu (București); la 
Neșu (Oradea) și Ad. 
(Vaslui).

Cartonașe galbene: 
MANAILA.

La «per

Damaschin, șl Dinamo condu
ce din min. 75 cu 4—3. A fost 
ultima dată în cursul acestei 
partide, pentru că în min. 78 
CORAȘ egalează (4—4), iar cu 
șase minute înaintea fluieru
lui final al arbitrului. BON
DOC șutează în colțul lung 
și minusculul portar Tene nu 
poate evita golul victoriei 
Sportului Studențesc: 5—4.

Deși meciul n-a avut accen
te de duritate Dinamo a ter
minat în 9 jucători, Rednlc 
(min. 78) și Jercălău (min. 80) 
părăsind terenul accidentați...

Paul SLĂVESCU

nele pronosport. (Acel 1% 
sugerînd mai degrabă „bomba" 
concursului). Teoretic se mer
gea pe o cotă de 1—10. Urcați 
în postura de mari favoriti 
argeșenii și-au intrat totuși des
tul de greu in rolul principal, ri 
crezînd că totul vine de la sine. 
N-a fost să fie așa. Vîlcenii 
s-au grupat bine în defensivă 
au avut și un periculos con
traatac prin C. Gheorghe (min 
6) și au șutat primii la poartă 
(Voicilă. min. 9). Peste un mi
nut prima ocazie argeșeană 
avea să fie a lui Ștefan, „cap" 
pe lîngă bară. La numai 50 
seounde ratează și Achim re
luare imprecisă din 6 m. 
ratările continuă : „cap"
goriu. insă Pavel se întinde și 
scoate în corner (min. 13). A- 
chim trimite pe lîngă bară, din 
poziție favorabilă (min. 18). 
Pe contraatac. Toma Irosește 
și el o bună ocazie (min. 22). 
Piteștenii leagă locul anevoie 
spectatorii încep parcă să-și 
piardă răbdarea. Totuși, în 
min. 26. asistăm ia o fază care 
face excepție de Ia regulă: un 
frumos „triunghi" Pană — Gri- 
goriu — BADEA, ultimul intră 
decis în careu și înscrie plasat. 
Mai ratează Achim (min. 39) 
iar în finalul reprizei notăm 
două intervenții In extremis 
ale lui Pavel (degajează min
gea de pe linia porții, cu pi
ciorul. ca un veritabil fundaș, 
min. 44) șl Lazăr (intervenție 
cu capul, tot de pe linia por- 

-ții. la șutul lui Voicu. min.

La reluare, joc anost al45).
Argeșului, cu un atac in care 
doar Jurcă era un nume. însă 
tocmai el a fost acela care 
se lansa în contratimp cu in
tențiile mai tinerilor săi co
echipieri. Chimia echilibrează 
in unele perioade disputa. însă 
fazele de poartă sînt extrem 
de rare. .Cap" al lui Voicu (min. 
64); o interventie a Iul Speriatu 
în fata lui Toma (min. 70'» ®- 
breașcu e blocat oportun 
Gaiță (min 85) 
fierbinte. 89. cînd Vergu luf- 
tcază la 10 m. iar Pe contra
atac Pavel respinge șutul lui 
Obreașcu. Și astfel. F.C. Argeș 
obține o victorie la limită și 
nu cu scorul fluviu care se 
anticipa.

Adrian VASILESCU

de
și un minut

Constantin ALEXE

linie: M.
Porumboiu

MOCANU,
0—1 (0—0).

care, trebuie spus pină atunci 
mai scosese vreo... două; de 
altfel, coechipierii lui l-au 
ocrotit prea puțin...

Scoasă la ioc de golul primit 
Universitatea Craiova se va 
vedea ceva mai mult in atac, 
după pauză, „legînd" Insă cîte
va faze doar pină in preajma 
careului de 16 m. Putini dintre 
cei prezent! la partidă se aș
teptau. în aceste condiții ca 
formația oaspete să tragă ma
ximum de profit din singura' 
sut ai acestor 45 minute spre 
Doarta lui Liliac Ne aflam In 
min. 84 cînd la un șut al Iul 
Ungureanu IRTMESCU a ntis 
un ulcior pe traiectoria mingii 
devîînd-o în coltul onus aceluia 
în care se afla Liliac: 1—1. 
după care nu a mai fost timp 
pentru vreo modifioare de scor.

Gheorghe NlCOLAESCU

GALAȚENII - DEZLANȚUIȚI DUPĂ MINUTUL 31
OTELUL
S. C BACĂU

3 (2)
1 (0)

Stadion Dunărea teren bun ; 
timp trumos ; spectatori — circa 
18 000 ș„turi . ’8—6 (pe poartă1: 
8—4). Co.nere : 6—3. Au marcat: 
VAIȘC^X .CI (mic. 31 și 37), BO
RALI (min. 77), respectiv BUR- 
LEANL (min. 85).

OȚELUL i Călugăru — BORALL 
Anghelir»- AGIU, G. Popescu — 
M Stan, BURCEA. Bejenaru — 
vaișcovici (min. 80 Măstăcan). 
ANTOHI Hanghiuc (min. 80) 
Ralea;

S.C. BAC A 
dronic, C. 
lise! (n 
LE A NU 
Tismănaru 
Andronic).

4 arbitrat toarte bine 
enesc ta Baie 8 D 
(ambii din București) și 
(Craiova;

La snor-„te : 1—1 (1—0).
•

: ARVINTE — An- 
SOLOMON, Arteni, E- 
41 Scînteie) — BUR- 

PENOFF
— Șolman 

Fulga.
Vlscreanu. 

(min. 46
M. StO- 
Petrescu 
I. Velea

GALATI 18 (prin telefon).
Meci echilibrat, replică bună a

băcăuanilor in prima jumătate 
de oră. cînd gălătenii. deși in 
sistenti in atac, n-aa găsit 
calea golului. Oaspeții, prin
tr-un joc de tatonare destul de 
bine elaborat la mijlocul tere
nului au reușit să frîngă ela
nul ofensiv ai echipei de Ia 
Dunăre, tn această perioadă de 
timp putem aminti șutul lui G. 
Popescu (min. 8) de la 25 m. 
cind Arvinte a respins cu difi
cultate capul" lui Antohl (min. 
16) si centrarea lui Hanghiuc 
(min. 30) cînd balonul s-a stre
curat prin fata Dortii goale. în
tre timp în min. 27 Tismăna- 
ru plecat frontal s-a pripit 
expediind un sut de la distanță, 
în dauna 
personale si ocazia băcăuanilor 
s-a irosit. A venit. însă. min. 
31 In care, după 
combinație între 
VAISCOVIC1 pasa 
primului a fost 
prlntr-un sui Imparabil de In
cisivul atacant gălătean. Tot 
VATcrOVTCT în mtn. 37 dună 
o pasă in adincime primită de

continuării acțiunii

o frumoasă 
Antohl si 
în urmă 
fructificată

la Angbelinei. a „slalomat" I- 
rezistibil și a șutat năpraznic, 
invingindu-1 pentrn a doua 
oară pe Arvinte. După două 
minute Vaiscovici este la un 
pas de hat-trick dar șutul său 
este respins de portarul băcă
uan. La reluare locul este ceva 
mal moderat deși gălătenii păs
trează inițiativa- Antohi (min. 
53) expediază un sut-bombă la 
care Arvinte intervine oportun, 
apoi este rindul lui Hanghiuc 
(min. 59) să-l întindă" pe por- 
taru) băcăuan. Tn finalul oarti- 
dei. după ce Antohi mal iro
sește o bună ocazie de gol (min. 
65) si. mai ales dună ce Vaișco- 
vici (min 75) ratează din nou. 
In mtn. 77 fundașul BORALI. 
bine infiltrat In atac expediază 
un sut violent înscriind al 
treilea gol al gazdelor. Reviri
ment băcăuan snre «fîrsitul 
focului. încununat de golul Iui 
BT'RT FANU (min. 85) care a 
rol., — 1 ,1t„ „n-nntere *n plasă,
balonul centrat de Penoff.

Gheorghe NERTEA



ACTUALITĂȚI DIN MODELISMUL 
INTERNATIONAL

• La Concursul pregătitor de 
rachetomodele al țărilor socia
liste, care a avut loc recent la 
Leszno (Polonia), reprezentan
ții noștri au obținut, într-o 
companie valoroasă (au mal 
fost prezenți sportivi din Bul
garia. Cehoslovacia. R.D.G. și 
din țara-gazdă). o medalie de 
aur și două de bronz. La clasa 
S 4 B (rachetoplan cu aripă Ro- 
gallo), echipa noastră, formată 
din Dorin Torodoc. Ion Catar- 
glu și Nicolae Radu, prezen- 
tînd modele bine centrate sta
tic șl dinamic, susținînd zbo
ruri stabile pe traiectorie, s-a 
clasat Pe primul loc. La 
8 3 A (rachetomodele cu pa
rașută). Ion Catargiu, Pe
tru Maici și Iosif Ko- 
kbsy au realizat timpi care 
l-a plasat pe treapta a treia a 
podiumului. după echipajele 
Bulgariei și U.R.S.S. La clasa 
8 6 A. Gheorghe- Țuțulea, cu 
rachetomodelul cu streamer 
(panglică). după însumarea 
timpilor celor trei lansări, a 
„venit" pe locul trei. „Aceste 
succese reeditează rezultatele 
bune de la C.M. 1985 și de la 
Concursul Internațional al ță

rilor socialiste de la Suceava 
din 1986, însă, la celelalte cla
se, in special la machete de 
altitudine (S 5) și de rachete 
conice (S 7), trebuie să ne îm
bunătățim documentația și mij
loacele tehnicii cu mai multe 
trepte și programe de radioco- 
mandă dacă vrem rezultate bu
ne la C.M. din Iugoslavia, care 
se vor desfășura intre 7 și 13 
septembrie** — ne-a precizat 
secretarul F.R. Modelism. M. 
Zanciu.

• Săptămîna trecută s-au 
desfășurat, la Tbilisi, întrece
rile din cadrul Concursului 
pregătitor de automodele al 
țărilor socialiste. Dintre cei opt 
sportivi care ne-au reprezen
tat, doar Alexandru Rotaru a 
obținut, cu automodelul captiv, 
clasa 2,5 cmc, locul III. „O 
creștere a performanțelor de 
viteză și indeminare la auto- 
modelele radiocomandate și o 
îmbunătățire a caracteristicilor 
(putere/greutate) a motoarelor 
automodelelor captive se im
pun** — a menționat vicepre
ședintele F.R. Modelism, D. 
Cerchezeanu.

ÎN TURURILE CICLISTE
BOGOTA, 18 (Agerpres). — 

Etapa a șasea a Turului Co
lumbiei, desfășurată contracro- 
nometru Individual pe distanța 
de 48 km, a revenit rutierului 
columbian Rogelio Arango cu 
timpul de 1.01:58. In clasamen
tul general, 
trecut Pablo 
bia).

pe primul loc a 
Wilches (Colum-

18 (Agcrpres). — 
a Turului lugo- 

la Petrinja,

CAMPIONATUL EUROPEAN

• Azi, pe aerodromul din Deva, au Început finalele Daciadei 
și alo Campionatelor Naționale de aeromodele radiocomandate, 
pentru seniori si juniori. La cele trei clase — F 3 (aeromodele 
de acrobație), F3B (planoare) și F4C (machete zburătoare 
de avioane, participă, printre alții, reprezentanții secțiilor Ari
pile și C.S.T.T. din Brașov, I.R.A. Grivița Roșie București, Ex
plorări Deva. Se așteaptă o bună evoluție a tuturor partici- 
panților, dar pentru titlurile puse în joc, cu cele mai mari 
șanse concurează Gh. Iordan, C. Apăvăloaie, M. Ruta, Gh. Boer, 
E. Man C. lonescu. întrecerile se încheie duminică. (loan 
NOVAC).

COMPETIȚII ȘAHISTE
IN IUGOSLAVIA

BELGRAD, 18 (Agerpres). — 
în turneul internațional de șah 
de la Liubljana, „Memorialul 
Vidmar", diupă II runde, în cla
sament conduce maestrul iugo
slav Sokolov cu 8,5 puncte, ur
mat de Beneș — 8 puncte. 
Csom — 7 puncte, Ksu Jun — 
6,5 puncte (1) etc. In runda 
a 11-a, Sokolov a remizat cu 
Holazer, egalitatea fiind con
semnată și în partidele Hulak 
— Csom. Vera — Jele'n, Benes 
a cîștigat la Mesinger, Iar 
Sifrer a pierdut la Psahis.

• După 4 runde. în turneul 
internațional de șah de la 
Bugojno (Iugoslavia) în frun
tea clasamentului se află Zelici 
cu 3 puncte, urmat de Tringov 
și Ilincici cu cîte 2,5 puncte. în 
runda a 4-a. Zelici a cîștigat 
la Anici. Vubici la Sibarevici, 
Ilinici a pierdut la Moznai, Iar 
Popov a remizat cu Radulov.

BELGRAD, 
Etapa a 3-a 
slaviei. încheiată 
după 148 km, a fost cîștigată 
de Jentsch (R.D.G.) în 2.37 : 31 
(medie orară 40,860 km), tn cla
samentul general individual 
Conduce Dan Radtke (R.D.G.), 
urmat de cubanezul Rodriguez 
la 4 s. Lidera clasamentului pe 
echipe este selecționata R. D. 
Germane, urmată de Olanda la 
57 s, U.R.S.S. la 2:04. Cuba la 
4:05, Iugoslavia la 5:15 etc.

RUGGEL. între Turul Ita
liei și Turul Franței, care se 
va desfășura nu peste multă 
vreme, așii ciclismului partici
pă în aceste zile la o întrecere 
pe șoselele elvețiene. Turul 
.Țării Cantoanelor". Prima eta
pă. care a măsurat 170 km, de 
la Affoltern la Ruggel. s-a în- 
eheiat cu victoria la sprint a 
rutierului Italian Adriano Baffi, 
cronometrat în 4.31:15. Al doi
lea, în același timp, a sosit 
australianul Allan Peiper. iar 
al treilea, cu o întîrziere de... 
2 secunde a trecut linia de so
sire, mexicanul Raul Alcala.

DE YACHTING
OSLO, 18 (Agerpres), — 

Desfășurat în vecinătatea lo
calității norvegiene Horten, pe 
o vreme neprielnică (vînt pu
ternic), Campionatul European 
de yachting la clasa „Olande
zul zburător** a fost cîștigat da 
echipajul francez Thierry Ber
ger — Vincent Berger, eu un 
total de 51 puncte. Pe locul doi 
o-au clasat concurențil danezi 
Jiirgen Miiller și Christian 
Groenborg.

La zi .BREȘA" SE LĂRGEȘTE

PRAGA, 18 (Agerpres). —Pe 
velodromul din Brno S-au des
fășurat întreceri pentru ..Cupa 
Europei" în proba de urmărire 
individuală. Cel mai bun timp, 
pe 4 000 m. în sferturile de fi
nală, l-a obținut ciclistul sovie
tic Valeri Preobrajenski cu 
4:49,84. urmat de Berndt 
(R.D.G.) - 4:50,43.

PE PISTELE DE ATLETISM
• Un recordman mondial întrecut de un atlet din „eșalonul" 

secund I • Rezultate excelente ale sprinterilor polonezi
REIMS • Proba de arunca

rea ciocanului din . cadrul con
cursului internațional desfășu
rat în localitate a fost cîștiga
tă de sportivul vest-german 
J6rg Schafer — 78,24 m, care 
a reușit să-] întreacă pe re
cordmanul mondial Iuri Sedib 
(U.R.S.S.). clasat pe locul doi. 
cu 77,90. în proba de săritură 
în înălțime victoria a revenit 
atletului american Jim Howard 
cu rezultatul de 2,32 m.

FURTH • în cadrul con
cursului de la Furth (R.F. Ger
mania). sportivul nigerian Yus- 
suf Alli a câștigat proba de să
ritură în lungime, cu rezulta
tul de 8,24 m, iar campioana 
finlandeză Tiina Lillak s-a si
tuat pe locul întîi în proba de 
aruncarea suliței, eu 67,64 m.

DIJON • în concursul de la 
Dijon (Franța), sportivul sene- 
galez Amadou Dia Ba a cîști
gat proba de 400 m, cu timpul 
de 46,26. iar coechipierul său 
Charles Seek s-a situat pe pri
mul loc la 100 m în 10,39. Pro
ba feminină de 400 m garduri

a revenit atletei marocane 
Nawal el Moulawaquil, cu 
timpul de 56,43.

VARȘOVIA. în cadrul tra
diționalului concurs ..Memoria
lul Kusocinski". au fost reali
zate două performanțe excelen
te la 100 m. Marian Voronin a 
alergat 10,20 s, iar Ewa 
Kasprzyk a obținut 11.23 s.

Indiferent de statutul său, 
amator sau profesionist, teni
sul a primit recent, dreptul 
de a figura ta programul Jo
curilor Olimpice din 1988. 
„Breșa", cum au numit-o 
unii , s-a făcut însă nu fără 
poticneli, fiind nevoie ca În
suși președintele forului mon
dial de resort, francezul Phi
lippe Chatrier. să asiste, să 
insiste la reuniunea C.I.O. de 
la Istanbul pentru obținerea 
mult doritului „semafor verde", 
menit (după opinia sa) „să 
revltallzeze tenisul și să spo
rească interesul general față 
de J.O.". Se părea că, după 
ce și hocheiului pe gheață 1 
se acordaseră unele Înlesniri, 
acțiunea de „lărgire" a Olim
piadelor din 1938 s-a înche
iat.

tată insă că. zilele trecute, 
„breșa" s-a lărgit. Așa-zisul 
schior al deceniului, suedezul 
de 31 de ani (Împliniți la 18 
martie) ingemar Stenmark, a 
fost admis să ia parte la J.O. 
de la Calgary (1988), ta ciuda 
faptului că, aproape 4 ani 
(din 1983), a beneficiat de a- 
vantajele (nu o dată materia
le) ale unei licențe B. „Reca
lificarea" lui s-a petrecut, ta 
conformitate cu recomandă
rile C.I.O., mal tatii ta ca
drul Federației Internaționale

de Schi (F.I.S.), unde delega
tul federației suedeze de spe
cialitate i-a susținut cauza șl. 
mai apoi, în plenul Comisiei 
de eligibilitate a C.I.O., care 
a validat dosarul Înaintat de 
F.I.S. E de-acum sigur că 
Stenmark, al cărui avocat a 
pledat cu eloclnță tn cursul 
celor două runde de discuții, 
va putea să coboare pe pls- 
,ele de la Calgary, după ce, 
tn 1984. la Sarajevo, fusese 
privat — ta mod firesc — de 
posibilitatea de a-și ti apă
rat cele două medalii de aur 
:uoerite tn 1980, la Lake Pla
cid. O declarație a unui pur
tător de cuvînt al F.I.S. ex- 
jtrtmă, considerăm, starea de 
spirit eare a condus la .re
calificarea** lui Stenmark : 
„N-am ținu: cont, ta judecata 
noastră, nici de numele, nici 
de palmaresul (n.n. două tit
luri olimpice, trei mondiale. 
43 de succese m „Cupa Mon- 
lială**, record absolut etc.) lui 
tagemar, ci am procedat ca și 
Jind el ar fi fost un schior 
oareoare. in situația dată. 
Faima Iul nu ne-a Influențat 
au nimic".

Așadar, „breșa" s-a lărgit 
se lărgește...

Ovîdiu IOANIȚOAIA

TURNEU FEMININ DE TENIS
• Turneul internațional fe

minin de tenis de la Eastbourne 
a continuat ou disputarea pri
melor partide din turul II, în 
care s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Dianne Balestrat 
(Australia) — Sara Gomer (An-

glia) 7—5, 6—1; Larisa Savcen- 
ko (U.R.S.S.) — Akiko Kijimu- 
ta (Japoniaj 6—3, 6—3; Chris 
Evert (S.U.A.) — Lisa Bonder 
(S.U.A.) 6—1, 6—1 ; Helena
Sukova (Cehoslovacia) — Pam 
Casale (S.U.A.) 6—2, 6—1.

ir

REUNIUNE A ARHITECȚILOR SPORTIVI
Ați știut, de pildă, că există un organism spor

tiv internațional care are ca inițiale patru litere, 
IAKS 7 Dar ce este acesta 7 Ei bine, este vorba 
do un Grup Internațional pentru echipamente 
de sport șl recreere eare probabil că nu peste 
multă vreme va deveni chiar Federație. Intre alte 
activități ale acestui IAKS figurează și cel de 

... _ _. uniunii internaționale a
desfășura luna viitoare, 

Brighton, în
al XVI-lea Congres al 
Arhitecților care se va 
de la 3 la 17 iulie, la 
tanle. Marea Bri-

VOLEIUL A DEVENIT SPORT (Șl) DE PLAJA I

ELVEȚIA - SUEDIA
1-1 (0-0)

CAMPIONATE, CUPE, 
ALTE MECIURI

După succesul ediției 
Inaugurale a Campio
natului Mondial de vo
lei pe... plajă, ta Tpa- 
nema, tn Brazilia Fe
derația internațională a 
stabilit ca viitoarele e- 
diții să albă loc ta 
1988 la Long Beach In

s.u.A. și apoi, anul 
următor, la Rimini. în 
Italia. Voleiul de plajă 
este jucat de echipe al
cătuite din cite doi 
sportivi; două seturi 
din trei: numărul punc- 
Lelor fiind de 12. ta lo
cul obișnuitelor 15 p.

In grupa a 2-a a preliminari
ilor C.E., la Lausanne, s-au In- 
tîlnlt reprezentativele Elveției și 
Suediei. Meciul s-a încheiat la e- 
galitate: 1—1 (0—0), rezultat
considerat foarte bun pentru for
mația scandinavă. Scorul a fost 
deschis pentru gazde de către 
Halter (min. 57), iar suedezii au 
egalat după numai trei minute, 
prin golul înscris de Ekstr&m. La 
joc au asistat 7 000 de spectatori.

tn urma acestei partide, clasa
mentul grupei se prezintă astfel:

4
4
1
0
0

vede,

2 
0
2
3
1

0
1
2
1
5

11— 2
11— 3
8— 8
4— 5
3—1®

1. Suedia
2. Italia
3. Elveția
4. Portugalia
5. Malta

După cum 
partida decisivă va avea loc 
14 noiembrie între reprezentati
vele italiei și Suediei, la Roma.

V1NT DE ÎNNOIRE SUFLA 
IN TRADIȚIONALISTUL RUGBV

Intre ramurile sporti- 
-e cele mai Închistate 
■ntr-o anume „chingă" 
a tradiționalismului, pe 
primul loc se situează 
ugfoyul, ale cărui re

guli de desfășurare stat 
vechi de multe, foarte 
multe decenii. Și to
tuși. iată că și tn acest 
sport suflă un vtnt pu- 

■ ternic de înnoire. Avem 
ta vedere, In primul 
find organizarea, în 
premieră, a recentei 

Mondiale, ta 
Zeelandă șl Aus- 
eare s-a bucurat

Cupe 
Noua 
tralia.

la

se pare

16
8
4
3
1

că 
la

• tn preliminariile olimpice, 
Malmd (gr. C) Suedia a dispus 
de Franța cu 4—2 (0—2). France
zii au Înscris cele două goluri 
prin Cubaynes (min. 8) și Le 
Roux (mta. 18), după care, In re
priza secundă gazdele au mar
cat de patru ori: Enqulst (min. 
71 și 79). Forsberg (min. 84) și 
Hellstrom (min. 85). In urma a- 
cestul rezultat, clasamentul se 
prezintă astfel: Ungaria 8 p (4 j), 
Suedia 5 p (4 j), Spania 2 p (3 j), 
Irlanda 1 p (3 j), Franța Op p j).
• A luat sflrșit campionatul 

vest-german. In ultima etapă: 
Blau Weiss — Homburg 2—2. 
MBnchengladbach — Niimberg 
4—0, Bremen — Kliln 2—1, Bochum
— DUsseldorf 2—2, Frankfurt'M.
— Dortmund 0—4. Bayern Mtln- 
chen — Shalke 1—0, Leverkusen
— Stutttgart 4—1. Mannheim — 
Uendingen 2—3, Kaiserslautern — 
Hamburger S.V. 0—4. Primele tn

ULTRAMARATOANELE 
$1 RECORDURILE LOR

de un mare succes, dar 
și faptul că însuși re
gulamentul jocului a 
suferit o transformare 
Importantă, durata unei 
partide fiind acum de 
80 de minute, dar de 
joc efectiv (cronome
trai este oprit atunci 
cînd jocul este între
rupt, ca la baschet, ho
chei etc.). Așa se și 
explică scorurile mari 
cu eare, de obicei, s-au 
încheiat partidele. Oa
re ce s-ar întlmnla da
că și fotbalul s-ar juca 
efectiv 90 de minute ?

zecile de recorduri, să le 
clasice, ale atletismului, 
adaugă șl alte cîteva ale 
probe de mare fond, a

zi
se 
u- 

ul-

La 
cem 
mai 
nor _ 
tramaratoanelor cum stat denu
mite aceste probe. Cum nu avem 
intenția să vi le prezentăm pe 
toate, ne vom opri doar asupra 
unora mai... șic. Astfel: 100 km 
— 6.19:29 Don Ritchie (M. Brit.) 
1978, 200 km — 16.32:60 (cu pau
ze de odihnă) Ritchie 1983 și 
1S.11:10 (fără pauze) Yannis Kou-

MAI REPEDE, TOT MAI REPEDE...

ros (Grecia) 1985, 500 km —
60.23:00 Kouros 1984, 1000 km —
136.17:00 Kouros 1984, 24 ore —
283,600 km Kouros 1985, 48 ore —
452,270 km Kouros 1985, 6 zile —
1023,200 km Kouros 1984 ! !

Dar, sâ știți, la aceste probe,

Dacă Cristofor Columb, ta 1492, a avut nevoie 
ne zece săptămîni ca să ajungă din Europa 
în America, lată că recent navigatorului fran
cez Bruno Beyron l-au trebuit anul acesta 
doar 11 zile, 11 ore, 47 minute și 36 secunde 
pentru a parcurge cele 2810 mile marine (5224 km, 
de la New York la Cap Lizard, la bordul cata- 
maranului „Ericsson". Este vorba de un nou 
record al traversării Atlanticului, cel vechi (12 
zile. 4 ore 1 minut și 19 secunde) datlnd din 
anul 1905, de cînd 11 stabilise americanul Charlie 
Barr, cu godeta „Atlantic".

nu vă mirați, există și recorduri 
feminine 1 Dintre toate reținem 
doar că ta 24 ore, englezoaica E- 
leanor Adams a realizat 222,8 km 
ta 1985 și tot ea a parcurs, în 1986 
608 km în decurs de 6 zile, tar 
ta timp de 18 ore alergătoarea 
franceză Arlette Touchard a stră
bătut distanța de 347.42 km. In 1986.

Stat recorduri ta toată regula 
și nu doar niște simple glume. .

Rubrică realizată de
Romeo VIL*RA

1

*
I

*

III*
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clasamentul final: Bayern MUn- 
ehen 53 p, Hamburger S.V. 47 p, 
Monchengladbach 43 p, Dortmund 
și Bremen cîte 40 p, Leverkusen 
39 p: pe ultimele locuri: 16. Hom
burg 21 p (va face baraj cu echi
pele clasate pe locul 2 din liga 
secundă), 17. DUsseldorf 20 p, 18. 
Blau Weiss 18 p. Ultimele două 
au retrogradat. Urmează finala 
Cupel R.F.G., între Hamburger 
S.V. șl Kickers Stuttgart (liga 2), 
tn care prima este favorită. In 
cazul In care va clșttiga finala, 
evident, Hamburger 
lua startul în Cupa 
Monchendgladbach,
Bremen și Leverkusen In Cupa 
U.E.F.A. Bineînțeles, Bayern va 
participa In C.C.E.
• Finala Cupei Ungariei. la 

Szekesfehervar: Ujpesti Dozsa — 
Pees 3—2 (1—1). Astfel, tn C.C.E. 
va participa M.T.K., In Cupa Cli
pelor Ujpesti Dozsa, iar in Cupa 
U.E.F.A. Tatabanya și Uonved.
• tn meci amical, la Geneva: 

F.C. Porto — Servette 3—1 (1—0). 
Au înscris: Juary, Futre și Celso 
(din 11 m), respectiv Kok.

S.V. va 
Cupelor, 

Dortmund,

• PE SCURT •
AUTOMOBILISM • Fostul cam

pion mondial la motoclcllsm. ve- 
nezueleanul Johnny Cecotto, a ciș- 
tigat cursa desfășurată pe cir
cuitul de la Zeltweg. la volanul 
unei mașini „BMW".

HANDBAL e In meci femi
nin, amical, desfășurat la Berlin, 
echipa R.D. Germane a dispus 
de cea a Poloniei cu 14—26 
(14—10).

INOt • In cadrul campionate
lor R.D.G., care au loc la Erfurt, 
ta afara Kristinel Otto, care a 
parcurs 100 m liber tn 55,82. la 206 
m liber, la bărbați, a terminat în
vingător, Sven Lodzlewskl cu 
timpul de 1:49,27.

MOTO CICLISM • „Marele Pre
miu" al Italiei la motocros s-a 
desfășurat la Pisa, victoria re
venind sportivului belgian Geor
ges Jobe („Honda"). tn urma a- 
cestui succes. Jobe a trecut pe 
primul loc în clasamentul gene
ral al campionatului mondial, cu 
M2 puncte, fiind urmat de engle
zul David Thorpe — 165 puncte 
și olandezul Van der Veen — 130 
puncte.

VOLEI • Meciurile disputate m 
etapa a 5-a a turneului interna
țional de ta Havana s-au Înche
iat cu următoarele rezultate • fe
minin : Cuba — Canada l—0: 
Porto Rico — tnsulele virgine 
3—0; S.U.A. — Nicaragua 3—0: 
masculin: Panama — Insulele 
Virgine 3—1; S.U.A. — Mexle 
3—0; Cuba — Porto Rico 3—0î 
Guatemala - Nicaragua 3—2.
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