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NICOLAE CEAUȘESCU

ȘEDI^IA COMITETULUI POLITICI
I

portul
EXECUTIV Al C.C. Al P.C.R.

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Sub președinția tovarășului 
Nicolac Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, vineri, 19 iunie, a avut 
loc ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a analizat RA
PORTUL CU PRIVIRE LA 
PROIECTUL PLANULUI NA
TIONAL UNIC DE DEZVOL
TARE ECONOMICO-SOCIALA 
A REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA PE ANUL 1988.

S-a subliniat că proiectul de 
plan pe anul viitor are la bază 
sarcinile stabilite prin Directi
vele Congresului al XIII-lea al 
P.C.R. și ține seama de preve
derile pentru anul 1988 din pla
nul cincinal și programele de 
perfecționare a organizării și 
modernizare a proceselor de 
producție, inițiate și elaborate 
sub conducerea directă a 
secretarului 
dului.

Comitetul 
dat o inaltă 
(ici determinante a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la fun
damentarea profund științifică 
a proiectului de plan, indica
țiilor și orientărilor secretaru'ui 
general al partidului date 
cu prilejul amplelor analize 
efectuate cu ministerele, cen
tralele și întreprinderile, cu 
privire la asigurarea unei creș
teri economice de tip intensiv, 
la ridicarea eficienței in toate 
domeniile de activitate. Proiec
tul de plan pune un accent 
deosebit pe creșterea continuă 
a forțelor de producție, afir
marea cu putere a noii revo
luții tehnico-științifice și a noii 
revoluții agrare, pe dezvoltarea 
bazei proprii de materii prime, 
ridicarea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor și a gra
dului de valorificare a resur
selor. reducerea consumurilor 
materiale și energetice, utiliza
rea cu eficiență maximă a fon
durilor de investiții, sporirea 
mai rapidă a productivității 
muncii si reduce*-*.. ch'eltuieli- 
’ă< i„.c, ca mijloc prin
cipal al creșterii susținute a 
venitului național și — pe a- 
ceastă bază — a 
trai al poporului. ________
de plan pe anul viitor se în
temeiază, de asemenea, pe stu
diile și programele privind dez
voltarea cercetării științifice 
și extinderea progresului teh
nic in toate ramurile econo
miei naționale.

In cadrul ședinței, au fost 
prezentate principalele îmbună
tățiri aduse proiectului de plan 
în cursul analizelor efectuate 
din inițiativa și sub directa în
drumare a tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, pe fiecare ramură 
și domeniu de activitate. Prin 
modificările aduse se asigură 
îmbunătățirea în continuare a 
indicatorilor cantitativi și cali
tativi ai planului. creșterea 
gradului de valorificare a tu
turor resurselor, sporirea pro
ductivității muncii, reducerea 
consumurilor și a cheltuielilor 
de producție, ridicarea, pe a- 
ceastă bază, a eficienței între
gii activități economice.

directă 
general al parti-

Politic Executiv a 
apreciere contribu-

nivelului de
Prevederile

Aprobînd proiectul Planului 
național unic de dezvoltare e- 
conomico-socială pe 1988, Co
mitetul Politic Executiv a ho
tărît ca acesta să fie supus 
dezbaterii plenarei Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii 
șl, apoi, plenarei Comitetului 
Central al partidului.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, in continuare, RA
PORTUL CU PRIVIRE LA 
PROIECTUL PLANULUI DE 
DEZVOLTARE A AGRICUL
TURII, INDUSTRIEI ALIMEN
TARE, SILVICULTURII ȘI 
GOSPODĂRIRII APELOR PE 
ANUL 1988.

A fost relevat faptul că pre
vederile pe anul următor sinț 
în deplină concordanță cu ho- 
tărîrile adoptate de Congresul
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Astăzi și mîine. etapa a 33-a a Diviziei A de fotbal

IN AȘTEPTAREA DECIZIILOR FINALE
• Atacul Victoriei in fața celei 
de-a doua apărări a campiona- 
tulul • In „Bănie*, tinerețea
Universității și „ez-craioveanul"
Ștefonescu în prim-plan • La

jî Buzău, 
f—

5 misiuneș —•-------- - ----------«------------------
atac stelist de 84 de goluri •

9
Ș meci,., liniștit • Liliac ți ai săi,

al XIII-lea al P.C.B., cu orien- $ 
tarile stabilite de secretarul g 
general al partidului pentru g 
dezvoltarea acestor importante — 
ramuri și sectoare ale econo
mici naționale.

In stabilirea propunerilor de 
plan s-a ținut seama de obiec
tivele prevăzute, pentru acest 
an, în Programul național pri
vind realizarea unor recolte si
gure și stabile, precum și în 
celelalte programe aprobate, de 
creștere a producției dc cereale 
și plante tehnice, de dezvolta
re a zootehniei și a bazei fu
rajere, a legumicultorii, viticul
turii și pomiculturit, a serici
culturii și apiculturii. Totoda
tă, s-au avut în vedere progra
mele privind industria alimen
tară, de autoconduccre si auto- 
aprovizionare, asiglirîndu-se. In 
continuare, o cit mai bună a- 
provîzionare a populației cu 
produse agroalimentare si in
dustriale de consum. In cadru) 
ședinței au fost prezentate îmbunătățirile aduse acestui pro
iect de plan — In urma anali
zei efectuate sub conducerea 
nemijlocită a secretarului gene
rat al partidului — care au în 
vedere creșterea suprafeței a- 
gricolc și arabile șl mai bu
nă valorificare a potențialului 
productiv al pămîntului, spo
rirea producțiilor medii vege
tale și animale, punerea și mai 
largă în valoare a marilor re
zerve de care dispune agricul
tura noastră socialistă.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat proiectul Planului de 
dezvoltare a agriculturii, in
dustriei alimentare, silvicultu
rii și gospodăririi apelor pe a- 
nul 1938 și a hotărît să fie su
pus dezbaterii plenarei Comi
tetului Central al partidului

In continuare. Comitetul Po
litic Executiv a dezbătut PRO
GRAMUL PENTRU INTENSI
FICAREA ACTIVITĂȚII DE 
COLECTARE SI VALORIFICA
RE A MATERIALELOR REFO- 
LOSIBII.E SI DE RECONDI
ȚIONA RE A PIESELOR SI 
SUBANSAMBLELORPE ANUL 
1988.

Subliniindu-se că, în cadrul 
politicii partidului nostru de 
dezvoltare cconomico-socială a 
tării, una din direcțiile 
fundamentale o constituie ex
tinderea bazei proprii de ma-
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(Continuare in oao a 4-a)

Gloria Rapid, un

grea împotriva unui

La Slatina, două echipe pentru 
un loc in Cupa U.E.F.A. • Vil-
cenii, o singură preocupare :
două puncte pentru realizarea
baremului • La Cluj-Napoca, 
Oțelul se gindește la o revanșă
• In $os. Ștefan cel Mare, gol-

geterul Comătaru in fața unei 
echipe care iși joacă ultima
carte • Partidă de un pronun-

țot echilibru la Bacău

PROGRAMUL Șl ARBITRII JOCURILOR
j ASTĂZI

București : VICTORIA - F.C. ARGEȘ
! (I. Tărcan — Tg. Mureș; R. Petrescu — Brașov, V. Titorov —
i Drobeta Tr. Severin) — stadionul Victoria din complexul sportiv 
1 Dinamo.
! MIINE
; Craiova: UNIVERSITATEA - F.C.M. BRAȘOV
i (V. Anghelotu ; V. Alexandru — ambii din București. C.
1 Corocan — Reșița)
L Buzău: GLORIA - RAPID
1 (A. Morolanu; D. Ionescu — ambii din Ploiești. D. Buci uman
1 — Timișoara)
; Ploiești : PETROLUL - STEAUA
( (M. Axente; D. Vătran^ambii din Arad^V^Curt
[ Slatina :
i (C. Gheorghe

Vaslui)
; Rm. Vileea :
1 (Fl. Popescu;
; București)

Cluj-Napoca :
| (N. Volnea; D
' București : 
, (A. Mustățea
i — Oradea)

Bacău :
i (G. Ionescu;
' Oradea)
1 Toate partidele

F.C. OLT
— Suceava : V.

CHIMIA
V. Banu —

Constanța)
- SPORTUL STUDENȚESC

Antohi — lași A. Renghel —

- CORVINUL
ambii din Ploiești M. Stoenescu —

- OȚELUL
Grama — toți din București)

- JIUL
Necșulescu — Tîrgoviște, O. Ștreng 

stadionul Dinamo-
SPORT CLUB - FLACARA
Ntculescu — ambii din București, M. Neșu —

„U*
Petrescu, J
DINAMO

— Pitești; ș.

M.
vor începe la ora 18.

Ieri, tragerea la sorți a hotărît:

DINAMOF.C.M. BRAȘOV - STEAUA Șl VICTORIA
ÎN SEMIFINALELE' CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL
Ieri, la ora prînzului, la sediul federației de specialitate, 

a avut loc tragerea la sorți a semifinalelor
României. Programul jocurilor stabilit în urma 
operațiuni este următorul :

Ploiești :
București :
Reamintim

orele 18.

Cupei 
acestei

- STEAUA
- DINAMO

F.C.M. BRAȘOV 
VICTORIA BUCUREȘTI

că partidele se vor disputa marți 23 iunie.

Mîine, pe Stadionul Dinamo,

întrecerea pentru titlul de 
campioană la rugby, care an
grenează primele două clasa
te din seriile , Diviziei. A, pro
gramează mîine a doua etapă 
a turpeului final. La București, 
o partidă așteptată cu cel mai 
mare interes : DINAMO—
STEAUA. Interesul e justificat, 
în primul rînd. de valoarea e- 
chipelor, cu numeroși interna
ționali în componență, dar și 
de faptul că această întîlnire 
este prima care se dispută în 

ultimele două ediții intre cele 
două fruntașe (repartizate in 
serii diferite). Iar iubitorii 
sportului cu balonul oval

FRUMOASE VICTORII ROMANEȘTI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

CLASAMENTUL
STEAUA 
Dinamo 
Victoria 
FC Argeș 
FC Olt 
Petrolul 
Sp. Stud. 
Univ. Cv. 
SC Bacău 
„U“ CJ.-N. 
Corvi nul 
Oțelul 
F.C.M. Bv. 
Rapid 
Flacăra 
Jiul 
Gloria 
Chimia

56 
42
37
33
33
32

3125 6 0 84-14
32 16 10 6 75-40
32 15 7 10 40-35
32 12 91125-22
32 14 5 13 30-41
32 914 9 24-25
3212 7 13 49-43 31 
3110 1110 34-32
3212 713 41-46
3213 415 51-43
3212 614 61-54
32 10 10 12 33-34
3213
3212
3213
3210
32 9
32 7

la ora 10

Al IHJGBYULUI MOT: DINAMO

4 15 31-41
614 38-49
3 16 35-53
7 15 36-40
5 18 27-64
5 20 29-67

31
31
30
30
30
30
30
29
27
23
19

STEAUA
la Baia fiare, știința «MIM - R. C. Grivlța Roșit

(Continuare in na o

Ciștigat de grămada griviteană. balonul este transmis de Neaga 
liniei de treisferturi, in ciuda opoziției lui Paraschiv. (Fază 
din meciul R.C. Grivița Roșie — Dinamo 15—12) Foto: A.D. NEAGU

LA DINAMOVIADA DE GIMNASTICA
© Cîțtigător la individual compus — Marius Gherman 

Azi și mîine ultimele două reuniuni
A 22-a ediție a Dinamoviadci 

Internaționale de gimnastică a 
Început vineri ăupă-amiază în 
sala Dlnamo din Capitală cu în
trecerea rezervată băieților, pen
tru locurile fruntașe luptînd deo
potrivă formația gazdă șchipa 
Dinamo din U.R.S.S. și UjpesM 
Dozsa din Ungaria. Timp de mai 
bine de două ore publicul spec
tator a fost martorul unei dispute 
de ridicat nivel tehnic cu multe 
execuții de virtuozitate, unele 
chiar în premieră, cum ar £1. de 
pildă, triplul salt la sol și mai 
multe .tripiuri" reușite la bară 
fixă, sportivii Unind parcă să 
răsplătească astfel călduroasa 
primire pe care le-a tăcu--o pu
blicul spectator.

In final, satisfacția Iubitorilor 
din București ai gimnasticii a 
fost deosebită deoarece victori- 
8 revenit, atlt pe echipe cit șl la

individual, sportivilor de . la Di
namo (România). conduși in con
curs de maestrul emerit al spor
tului Dan Grecu. Doar două 
schimburi s-au aflat pe locul 1 
echipele Uj pești Dozsa. respectiv 
Dlnamo din U.R.S.S.. pentru ce 
din rotatla a treia în frunte să 
treacă formația gazdă, care a 
acumulat mereu prețioase zecimi 
de punct și eîștigînd lejer. în 
Cinai, cu un avans apreciabil fată 
de cea de a doua clasată. Atuul 
principal al învingătorilor a lost 
omogenitatea pe ansamblu, bu
nele prestații ale tuturor eompo- 
nentilor formației. Se cuvine să 
subliniem că Dinamo (România) 
a prezentat. In afară de concurs, 
și o a doua echipă, care a lăsat 
șl ea o frumoasă impresie. Ex- 
ceptînd debutul la sărituri mul
tiplul campion al țări! noastre 
Marius Gherman a avut o evo

luție bună, bine apreciată de 
brigăzile de arbitri, el inscriin- 
du-și in palmares un frumos suc- 
ces internațional iar exercițiul 
său la bară fixă a fost notat 
cu 10. singura apreciere maximă 
din prima zi a competiției.

Rezultate tehnice, echipe: Di
namo (România) 285,70 p. Dlnamo 
(U.R.S.S.) 201.50 p. Uipesti Dozsa 
(Ungaria) 277.80 p. Levski-Spartak 
(Bulgaria) 275,45 p. Dynamo 
(R.D.G.) 266,20 p: individual com
pus: Marius Gherman (Dlnamo. 
România) 58.10 p. Nicolae Beje- 
naru (Dinamo. România) 57.35 p. 
Mihail Kokorin (Dinamo. U.R.S.S.) 
56,75 p. Adrian Sandu (Dlnamo. 
România) si Liubomir Gheraskov 
'Levski-Spartak) 56,50 o

Astăzi, de la orele !7. cjmpeti- 
tla continuă cu concursul fetelor, 
iar duminică dimineață, de la 
orele 10. cu finalele pe aparate.

Constantin MACOVEI

LA BUZĂU, „TOP
LA TENIS

Sala de tenis de masă a Com
plexului sportiv Cring din Bu 
zău, găzduiește, azi. și mîine, 
concursul „TOP 12“ pentru ca 
deți. Cei mai buni 12 jucători 
și jucătoare ai acestei cate
gorii de vîrstă (în acest an. 
în special. de la sec
țiile de tenis de masă 
din Bistrița, Buzău. Cluj-Na
poca. Constanța, Craiova, Ora
dea, Rîmnicu Vîlcea ș.a.) tși 
vor disputa întîietatea în 
această importantă întrecere, 
care constituie și un prilej de 
verificare în vederea C.E. de 
juniori, din luna iulie.

12" PENTRU CĂDEȚI
DE MASĂ

Vor evolua, printre alții. 
Adriana Năstase (Juventus 
M1LMC București) lulia Rîs- 
canu (Hidrotehnica CSȘ—CSM 
Buzău), Enicse Marton (Eter- 
nit Oradeai. Marius Piciu și 
Marius Bărăgan (Pionierul Cra
iova), Marius Berende (CSȘ 
Sticla Bistrița Ioan Cliindriș 
(C.S.M. Ciu> Napoca).

Reamintim că ediția de anul 
trecut a fost cîstigată de Zoltan 
Zoltan (CSM Cluj-Napoca) — 
în prezent junior — și Maria 
Cocoș (Juventus MILMC).

Concursul începe azi, la ora 
9, și continuă duminică.



Faza finală a Daciadei la volei
It

SPORT DE LA
A (atletism)

V (volei)
Vom menționa, tnainte Ne

toate, că în aceste zile se 
desfășoară etapele județene 
ale „Daciadei" la o serie 
de competiții deveni te tra 
diționale, precum : „Ceferi- 
ada“, „Cupa U.G.S.R." la 
oină, „Cupa constructorului 
de mașini" la volei si hand
bal, „Cupa U.T.C." la fot
bal, Festivalul sporturilor 
tehnico-aplicative la judo, 
karting, modelism și radio
amatorism, ea si concursu
rile școlare de selecție la 
atletism.

O altă întrecere înscrisă 
pe agenda „Daciadei", „Cu
pa Pionierul" la handbal, 
pentru categoria 13—14 ani, 
î.și derulează, începînd de 
ieri, etapa interjudețeană, 
găzduită de localități din 
județele Buzău, Giurgiu, 
Gorj, Harghita, Hunedoara, 
Neamț, .Sălaj și Teleorman. 
Are loc, sîmbătă. și dumini
că, la Tg. Mureș și o fina
lă pe țară : „Cupa lucrăto
rilor din agricultură" la 
popice.

Sfîrșitul săptămînii pro
gramează și alte reuniuni 
sub semnul generos și bi
nefăcător al sportului. Azi 
și mîine, la Suceava se va 
juca mult șah, fapt previ
zibil întrucît în localitate 
se va desfășura „Cupa să
nătății", destinată echipelor 
mixte. într-o așezare rurală 
brașoveană, la Copăcel, este 
reeditat șnualul „Festival al 
voleiului".

Duminică, la Alexandria 
localnicii au prilejul să ia 
parte la un „Festival al 
sportului muncitoresc", du
pă cum 
lui din 
Prezenți 
spunem, 
rănilor.

Capitala 
la mai 
sportive", 
plă manifestare se arată a 
fi spectacolul cultural-spor- 
tiv organizat mîine, de di
mineața pînă seara, pe sta
dionul Metalul, pentru oa
menii muncii (și familiile 
lor) de la întreprinderea 
„23 August".

și iubitorii sportu- 
Ălba Iulia pst fi 
la un concurs, să-i 
retro : Crosul vete-

ne (și vă) invită 
multe „duminici 
dar cea mal am-

în Sectorul 3:

EXAMENUL CELOR MAI TINERE TALENTE
sală 

recent, 
Campio- 

gimnastică 
a IV-a si

La Ploiești, în moderna 
„Victoria", a avut loc, 
sub egida „Daciadei", 
natul Republican de 
ritmică la categoria 
a III-a de clasificare.

La categoria a IV-a . 
loc s-a situat echipa C.S.Ș, 
stanța (antrenoare prof. 
Damian), cu un punctaj de 142,60, 
urmată de formația C.S.Ș. Mol
dova Iași (prof. Radu Constan
tin) cu 141,25 p și de C.S.Ș. 7 Di
namo București (antrenoare prof. 
Elena Ilarabagiu) cu 139,3 p. La 
individual compus titlul de cam
pioană republicană a revenit gim
nastei Alina Voinea, tot de la 
C.S.Ș. Constanța. Ea s-a situat 
pe primul lo.c și în finalele pe o- 
biecte (coardă, minge, panglică).

In concursul de. la oategoria a 
HI-a. pe echipe, titlul a fost cîș- 
tlgat de formația C.S.Ș. Triumf 2 
București (antrenoare prof. Ana 
Motet) eu un punctaj de 185,10, 
pe locul doi s-a situat C.S.Ș. Re
șița (antrenoare prof. Florica sl- 
gartău) cu 134,35 p si pe locul trei 
C.S.Ș. Triumf 1 București (antre
noare prof. Mihaela Tirnoveanu) 
cu 183,55 p. La individual com
pus “și pe obiecte — coardă, min
ge, panglică — titlul de campioa
nă republicană a fost obținut dc 
talentata ploieșteancă ileana A- ‘ 
lccu de la C.S.Ș., pregătită de 
profesoara Lucia Năstase. O 
mențiune se cuvine și pontru 
Cristina Popa, de la Spartac Ora
dea (antrenoare prof. Viorica 
Leoveanu), cart a secondat-o în 
mai toate probele pe Ileana Ale- 
eu. demonstrind o pregătire teh- 
nico-artistică bună.

Pentru' o apreciere competentă 
privind concursul de la Ploiești 
ne-am adresat lectorului univ. 
Viorica Moceani, președinta Co
misiei de gimnastică ritmică din 
cadrul federației, care ne-a spus : 
„Concursul s-a desfășurat în con
diții organizatorice bune. Nivelul 
de pregătire a gimnastelor, mai 
eu seamă de la categoria a IV-a 
— prima grupă valorică — și a 
HI-a a fost foarte bun, s-a vă
zut o selecție corespunzătoare, 
pregătire tehnico-artistică cores
punzătoare, compoziții originale, 
valoroase. în concluzie, a cres
cut INTERESUL și PREOCUPĂ
RILE specialiștilor pentru eșalo
nul de bază — categoria a IV-a

pe primul 
~ con- 

Mirela

și a III-a. Din păcate, au fost și 
unele județe (Cluj, Vâlcea, Tulcea, 
Alba, Argeș), care au formații la 
categoria a IV-a — grupa a HI-a 
valorică — sub orice nivel, deși 
dispun de tehnicieni valoroși, se 
impune ca factorii responsabili 
din aceste județe* conducerile 
cluburilor să analizeze cauzele 
pentru care echipele lor s-au 
prezentat atit de * slab și să ia 
măsuri organizatorice. Trebuie 
pus piciorul în prag pentru a e- 
1 im in a comoditatea, lipsa de in
teres ce se manifestă pe alocuri, 
cheltuielile inutile. Sînt necesare 
eforturi din partea antreno acelor 
în vederea asigurării unei baze 
de masă pentru gimnastica rit
mică de înaltă performanță. Nu 
trebuie să uităm nici o clipă că 
gimnastica ritmică, a devenit sport 
olimpic și că noi avem datoria 
ca, printr-o pregătire temeinică, 
să asigurăm permanent elemen
te de valoare loturilor național șl 
olimpic. In privința arbitrajului, 
pentru prima oară s-au alcătuit 
brigăzi de șase arbitre, așa cum 
se procedează pe plan interna
țional, ceea ce a mărit nota de 
obiectivitate. în final, doresc să 
subliniez modul competent cum 
a fost condus concursul de ar
bitra principală, prof. Maria 
Gîrbă".

Clasament: categ. a IV-a — echi
pe: 1. C.S.Ș. Constanța, 142,60 p 
— campioană republicană; 
C.S.Ș. Moldova iași 141»,25 p; 
C.S.Ș. 7 Dinamd Buc. 139,80 p; 
individual compus: Alina Voinea 
(C.S.Ș. Constanța) 29,10 p — camp, 
rep.; 2. Alina Condruță (C.S.Ș. 
Moldova Iași) 28,60 p; 3. Beatrice 
Finanu (C.S.Ș. Moldova Iași) 26,80 
p ; pe obiecte : — coardă, minge, 
panglică : Alina Voinea 
Constanța) ; categoria a 
echipe: 1. C.S.Ș. * 
185,10 p, 
2. C.S.Ș. 
Triumf 1 
compus: 
Ploiești) - 
pa (Spartac Oradea) 38,70 p; 
Ruxandra Frunzetti (Triumf 2 
Buc.) 38,45 p; pe obiecte — coar
dă, minge, panglică: Ileana Alecu 
(C.S.Ș. .. ........................ -
categ. a 
lași 19,70
Triumf 2

2.
3.

(C.S.Ș. 
____  _ III-a — 
Triumf 2 Buc. 

campioană republicană; 
Reșița 184,35 p, 3. C.S.Ș. 
Buc. 183,55 p; individual 
1. ileana Alecu (C.S.Ș. 

39,30 p; 2. Cristina Po- 
3.

Plo-aiștij. Ansambluri : 
IV-a: C.S.Ș. Moldova
p; categ. a III-a: C.S.Ș. 
Buc. 19.40 p. (E.D.)

meciurile programate 
fazei finale a Daciadei 
de performantă — la

telefon). 
opt echipe 
la această 
stabili cîș- 
s-au jucat

La Craiova și la Tg. .Mureș au 
continuat 
în cadrul 
— SDort 
volei.

CRAIOVA, 19 (prin 
în întrecerea celor 
feminine participante 
ultimă fază, care va 
tigătoarea Daciadei, 
două etape în aceeași zi. Rezul
tatele pot fi considerate toate 
normale, deoarece înfrângerea 
vicecampioanei tării. C.S U.-
I. M.N. Galați. în meciul cu o 
nouă promovată (Rapid Bucu
rești) în primul eșalon voleiba
list ic, nu mai constituie decât o 
surpriză aparentă în condițiile 
în care echipa de la Dunăre a- 
liniază unul 
nea vând nici 
ziție.

Formația
Craiova a obținut încă două vic
torii fără probleme, deși nu a a 
liniat sextetul de bază, diferența 
între campioană și partenerele 
de întrecere fiind- evidentă și 
concretizată și pe tabela de 
scor : 3—0 (8, 11. 5) cu Penicili
na II Iași și 3—0 (9, 6, 6) cu
Hidrotehnica Focșani. în partide
le cu aceleași formații. Dacia 
Pitești a avut câștig de cauză, 
mult mai greu si după un joc 
foarte disoutat cu echipa ieșea
nă : 3—2 (12, —13, —16. 11, 6) și 
destul de ușor cu Hidrotehnica : 
3—0 (12, 3, 5). Dinamo București 
a întrecut cu 3—0 (11. 7. 6) pe 
C.S.U.-I.M.N. Galați și eu 
celași scor (pe seturi : 8. 9, 10) 
pe C.S.M. Oțelul Tîrgoviște. Me
rită subliniată seriozitatea cu 
care bucur eștencple au abordat 
meciul (remarcate : Any Ene și 
Cristina Pîrv, foarte active în 
ambele faze), ele primind o dîr- 
ză replică din partea tirgovișten- 
celor.
Mititelu. Și Rapid 
câștigat două jocuri :
II, 11, “ 
viște - 
voluat 
și 3—0 
Galați.

-și același 
o rezervă la

Universitatea

sextet, 
dispo-

C.F.K.

a-

bine coordonate de Maria
București a 

3—1 (—12.
4) cu C.S.M. Oțelul Tîrgo- 
- care, deși învinsă, a e- 
bine și în acest meci — 
(8, 5. 8) CU C.S.U.-I.M.N.

Șt. GURGUI, coresp.
TG. MUREȘ. 19 (prin telefon). 

A doua etapă a fazei fin-aje Ia 
prezente formațiile 
a înregistrat o altă

care sînt 
masculine

D/JCUD4 în finalele pe țară ale ,,Cupei Industriei Ușoare"

PASIONANTE
la 
a- 

în
de 
O-

Timișoara 
sfîrșitul săptămînii 
oeeasi gazdă 
trecerilor sportive, 
masă 
cazia 
în orașul de pe 
finalelor pe țară ale 
dustriei Ușoare", 
la a 8-a ediție, 
zile de aprige șl pasionante în
treceri la handbal, volei și po
pice, la care au luat parte 150 
de participante (întrecerea fiind 
exclusiv feminină). Organizatorii 
(Consiliul Uniunii Sindicatelor 
Industriei Ușoare. în colaborare 
cu Consiliul Județean al Sindi
catelor Timiș. Asociația Sportivă 
„Textila" Timișoara și C.J.E.F.S. 
Timiș) au asigurat excelente con
diții de concurs acestor întreceri 
finale, care au avut loc pe baze
le

s-a dovedit a fi, 
trecute, 

ospitalieră a 
fie ele 

sau de performantă, 
a constituit-o desfășurarea 

malul Bcgăi a 
...Cupei In- 

întrecere aflată
Au fost două

sportive ale asociației „Texti-

Recent, am fost martorii unei 
frumoase 
intitulate 
desfășurată pe stadionul 
lula. în organizarea C.E.F.S. al 
Sectorului 3 al Capitalei. Aproa
pe 2000 de participant! de toate 
vârstele din cîteva unități econo
mice ca întreprinderea «23 Au
gust*, I.M.U.A.B., Timpuri Noi, 
Policolor, Crinul, Flacăra Roșie, 
copii de la Casa pionierilor a 
sectorului, din școlile 20. 47. 55, 
67. 76. 82, 112. 149. sau din liceele 
3, 26, Chimie.
Noi, Matematică-Fizică 
August* au creeat o 
tipică întrecerilor de 
și de culoare. După ce 
a fost deschis de trompeții 

pionierilor,

manifestări sportive 
„Festivalul Tinereții", 

„Meta- 
în organizarea C.E.F.S.

I.O.R., Timpuri
Si «23 

ambiantă 
amploare 
festivalul 

de 
reprizele

DISPUTE LA HANDBAL, VOLEI SI POPICE7 1

cat de reprezentantele întreprin
derii „13 Decembrie" Sibiu.

în fine, întrecerile de popice au 
reunit la start opt concurente, 
locul I revenind Laurenției Ne- 
culai iBumuta-ttiâa P/miânăL. vo
mată de r 
Slatina). 
Oradea), 
Moravca 
șoara).

Deci, două zile 
întreceri, 
zent 
lui. două zile în care 
iele au probat reale 
sportive, toate acestea promitînd 
confruntări la fel de pasionante 
și la următoarele ediții.

la", ale Institutului. Agronomic 
și pe arena de popice a U.M.T.

în ceea ce privește handbalul 
și voleiul, la finale au hiat par
te cîte opt echipe, împărțite în 
două serii de 4, câștigătoarele 
acestora disputîndu-și finala 
mare, ocupantele locurilor 2 fi
nala mică etc. La handbal, în 
finala mare s-au întâlnit echipe
le CARPATEX Brașov și LT.T. 
Timișoara. A fost o partidă de
osebit de echilibrată, al cărei 
rezultat a stat pîhă în final sub 
semnul imprevizibilului. Tn cele 
din urmă, victoria a revenit Ia 
limită brasovencelpr. cu 23—22. 
Pe locul 3 s-a clasat echipa 
întreprinderii de Confecții și 
Tricotaje București, iar pe locul 

M, Confecția Baia Mare.-La volei, 
finala mare a revenit bucur eș- 
tencelor de la Flacăra Roșie 
(3—0 cu Industria Linii Timișoa
ra), iar „bronzul" a fost adiude-

Florina Costea (Textila 
Rodica Achîm (Crisul 
locui 2 ex-aequo, și de 
Iovicici (I.T.T. Timi

FRUMOS FESTIVAL AL TINEREȚII
gimnastică 
gratie

si 
înscris gazon

,U.T.C."

„sport 
tema- 

care 
cu- 

și

intitulate 
dansurile 

ansamblurile, 
pe

.PACE",
au încântat tribunele, 

în realizarea 
rind 

A- 
De asemenea. crosul, 
distractive și trasul la 
au avut farmec și fru- 
Ropote de aplauze au 

de „bărbăție și 
oferită în final de moto-

de 
și 
tice 
au
vin tele
„Daciada",
un merit deosebit 
lor revenind în primul 
Școlii 20 (profesoară Elena 
nușca).
jocurile 
frînghie 
musețe. 
însoțit repriza 
curaj" _  ____ ___ __
crosiștii de la Metalul...
întreaga manifestare sportivă a 

demonstrat posibilitățile și capa
citățile organizatorice ale orga
nelor de resort din Sectorul 3 
al Capitalei, preocuparea perma-

nentă pentru 
număr cit mai 
activități sportive _  _____

Iată și cîtlvâ dintre primii cla
sați la diverse întreceri : fuga 
sac — 1. I.M.U.A.B., 2. I.O.R., 
Stirom ; trasul la frînghie — 
întreprinderea „23 August", 
I.O.R., 3. Întreprinderea „Repu
blica" ; cros fete — Cristina Ber- 
cea si Ana lagăru (ambele de la 
Școala 67) : Nicolae Rozalin
(Șc. 112) șl Marian Banu (Sc.

. 76). Dintre alergătorii de cros 
din licee s-au remarcat Nicoleta 
Burbutan (care nu este alta de- 
cît ocupanta locului 2 la 
national 
Brăila) 
ambii de

angrenarea unui 
mare de tineri în 

de masă.

in
3.
1.
2.

, Crosul 
al tineretului" de la 

și Cristian Cristescu, 
la Liceul ..23 August". 
Ion PANĂ — corcsp.

TEHNICE: Cursa
Componenții lotului național, 

care se pregătesc pentru con
cursul de la Moscova, vor lua 
startul în reuniunea de mîine în 
„Premiuil Hunedoara". Alergarea 
suscită un viu interes, anticipîn- 
du-se o sosire strânsă și noi re
corduri. Mai remarcăm din pro
gram și „Premiul Halmeu", în 
care vor concura, pe distanța de 
2200 metri, cîțiva trăpași de certă 
valoare, în frunte cu Trudin și 
Răsad, alături de Hendorf, Ka
nn, Sugiuc, Sorel, într-un reușit 
handicap.

Joi după-amiază s-a desfășurat 
prima reuniune de la mijlocul 
săptămânii. în care formația an
trenată de rj. Nicolae a ob ți rout

două victorii, cu Karino, realiza
torul unui no,u record, și cu Re

ce promite multe. 
G. Solean, care în 
pune serios candi- 
loc pe podium, 
două victorii, 

progres, și

na, o mînză 
De asemenea, 
acest an își 
datura la un 
realizat și el 
Stana, în real „ __ ___
Pasagera. Cursa cea mai specta
culoasă a fost aceea în care a 
învins Vica, condusă foarte bl
ue de tînărul V. Mihai. Confir
med forma bună din ultima vre
me, Rimeț și-a dominat cu auto
ritate adversarii în lupta finală, 
Enache conducîndu-1 de această 
dată frumos. Am lăsat la urmă 
victoria lui Filograf, care a im
presionat prin conformația și 
trapul său, el anunțîndu-se ca o 
autentică vedeta,

a 
cu 
cu

REZULTATE
I; 1. Filograf (Marinescu) 1:39,4. 
Cota: cîșt. 3. II-a; i. 

cîșt. 
a III-a: 1. vica 
Comișon; 3. Is-

Cursa a
Karino (Niță) 1:28,8. Cota
—, ev. 27. Cursa 
(Mihai) 1:29,2; 2.
cusit. Cota: cîșt. 6, ev. 27, ord. 
triplă 540. Cursa a 
meț (Enache) 1:29,6;
3. Raluca. Cota : cîst. 9. ev. 52, 
ord. triplă închisă, triplu n—in— 
IV 603. Cursa a V-a: 1. Pasagera 
(Popa) 1:40,4; 2. Sinoe; 3. Suga
tiva. Cota: cîșt. —, ev. 15, ord. 
triplă 113. Cursa a Vi-a: 1. Ren a 
(Simion) 1:35,3; 2. Onelica; 3. Tu- 
faron. Cota: cîșt. 1,60, ev. 44, ord. 
triplă 442. Cursa a Vil-a: 1. sta
na (Solcan) 1:33,5; 2. Supliciu.
Cota: cîșt. —, ev. 136, ord. 30.

Alexandru MOSCU

IV-a: 1. Ri-
2. Cobadin;

ev. 52,

la 
Si

un
a-

C. ALBU, corcsp.

surpriză, Dinamo București pier- 
zînd cu 1—3 (9, —12. —9, —7) la 
Elcond-Dinamo Zalău. după 
un meci de bună factură, in ca
re s-au evidențiat Ciontoș, 
Ștreng, Codre șl Horje de 
învingători, respectiv Rotar 
Vrîncuț. Steaua București a ținut 
să șteargă impresia nefavorabilă 
din meciul precedent, jvcînd de 
această dată mult mai aproape 
de valoarea el și ciștigînd cu 
3—0 (7, 11, 11) meciul cu Explo- 
rări-Motorul Baia Mare (la 
care nu au evoluat Manole șl 
Ignișka). Remarcați : Dascălu.
Constantin. P. Ionescu. Penteles- 
cu (S). Reissler și Roiban (E). 
Performera primei zile. LO.R. 
București, a cedat, dar după o 
partidă lungă. echilibrată pînă 
spre final. în ' fata formației 
Electrotehnica Bistrița : 2—3 (11, 
—10, 11, —11. —8). s-au remar
cat : Vaneea. Mihalca, Vaida (E) 
și Amzuică (I.O.R.). I.A.T.S.A. 
Dacia Pitești a obținut victori^ 
in meciul cu Silvania Șimleu 
Silvaniei : 3—1 (4, 8 —8. 4).

In meciurile ultimei etape din 
serii s-au consemnat următoa
rele rezultate: Steaua București — 
Electrotehnica Bistrița 3—0 (10, 2, 
4), de la învingători mai buni 
fiind Dascălu șl P. Ionescu. Ex- 
ptorări-Motorul Baia Mare a cîș- 
tigat jocul cu I.O.R. București, 
oare nu a mai putut ține pasul 
cu ritmul, relativ mai vioi, al în
trecerii în zilele' a doua și a treia. 
Elcond-Dlnamo Zalău a reușit 
cea de-a treia victorie — 3—0 (5, 
S, 13) cu I.A.T.S-A. Dacia Pitești 
-- prin care a terminat neînvin
să seria, iar Dinamo Bueureștl 
a trecut de silvania șimleu Sil
vaniei, nu insă fără a ceda 
set acestei echipe ambițioase, 
nimată de Pușcaș si Mitrinescu. 
Scor: 3—1 (—12, 3, 3, 7).

• Campionatul Republican in
dividual de motoeros, ediția 1987, 
a ajuns în faza finală. Ultima e- 
tapă (a 5-a) este programată mîi- 
ne pe traseul de la Cîmpina. 
Primul start se va da la ora 9,30.

9 „Cupa Federației" la dirt- 
track va avea loc duminică pe 
noua pistă din comuna Ian ca 
(jud. Brăila). Piloții își vor dis
puta întâietatea de-a lungul a 21 
de manșe, cu începere de La ora 
17,00.

ELEVI, PRACTICAȚI ZILNI

Programul nr. 5 pentr

fiind pre- 
eoncvrsu- 

participan- 
aptițudini

de frumoase 
fair-play-ul 

pe toată durata

Paul Z AH ARI A

(Urmare im pog, 1)

directe

Grele.

2
1
1
1

3
3
3
3

0
1 
2
2

DERBYUL LA RUGBY

Capitală au mai primit o ves
te bună : după mulți ani, se 
dispută un meci de rugby pe 
terenul central al Parcului 
Sportiv Dinamo, cu începere 
de la ora 10. Jocul are, desi
gur, miză mare pentru ambele 
formații, dar mai ales pentru 
gazde, învinse miercuri de 
Grivița Roșie (12—15). Nădăj
duim că, dincolo de importanța 
punctelor puse în joc, cunos- 
cuții rugbyștr* de ia Dinamo și 
Steaua (această echipă a în
vins, reamintim, cu 18—9 pe 
Știința CEMIN) vor fi preocu
pați și de realizarea unui fru
mos spectacol sportiv.

La Baia Mare, tot de la ora 
10, XV-le din localitate pri
mește vizita formației Grivița 
Roșie. O partidă deschisă ori
cărui rezultat, în care avantajul 
terenului poate fi, totuși, im
portant pentru Știința CEMIN, 
aflată în cursă spre cea mai 
bună clasare din istoria secției 
maramureșene.

Iată cum se prezintă clasa
mentul celor 4 (în care contea
ză și rezultatele 
grupe) :

1..........................STEAUA
2. Gr. Roșie 

Știința 
Dinamo

1
1
0
0
BUCUREȘ-
organizează

3.
4.
• COMISIA 

TEANA de rugby 
o competiție la care participă 
patru divizionare A din Capi
tală : CSU Sportul Studențesc, 
Rapid, Gloria, Mașini ~ 
Se dispută cîte două partide, 
sîmbătă — 20 și 27 
iulie —, în cuplaj pe Stadionul 
Tineretului, de la orele 17,30.

iunie, 4 Desene de
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Etapa a 33-a a Diviziei A

PENULTIMELE CALCULE
GARE CONTRATIMP I
CERE. DESCIFRATĂ I I

„europenele" de la Stuttgart, unde o serie 
mate eu strălucire la C.E. ’85 și C.M. ’86 
șă se afirme și în arena seniorilor, rela- 
j, totodată, în coloanele ziarului nostru, 
noi cu consecvență în marea performanță 
attbus și Atona ?
dă de timp, evoluția celor două eșaloane 
ile feminine pe distanțe medii și lungi 
icica Puică, Mariana Stănescu, Margareta 
Paula Ivan, Elena Fidatov, Mitica Junghia- 
adică grupul consacratelor, care concurau 
globului, și cel al promisiunilor (Ana Pă- 

îic, Adriana Dumitru, Cleopatra Pălăcian, 
•ia Plutea, Simona Staicu, Denisa Zăvelcă), 
endarul și obiectivele doar la întrecerile 
? — „europene" sau , -- --
cifrele realizate fiind
autorizate ale școlii 

nu se întîlneau 
t prin dialogul de la 
optică, după părerea , .
i de cîștig-ast: consacratele nu simțeau con- 
e puternic o nouă generație, iar junioarele 
ictă a progresului lor în lupta directă, pe 
armere la nivelul cărora, aspirau. Și într-o 
i stimulentul autodcpășirii î
țele „Internaționale": ale Românței, pe pis
ai țârii, „23 August", cele două „paralele" 
?e" (în seriile contratimp la 800 și 1500 mi
ni). Ce a relevat această nouă (și pozitivă) 
3 resort, după ce a înțeles — in sfirșit ! — 
?ă a tinerelor talente nu duce lâ o reală 
o roba de 1500 m, pe primele două locuri, 
can și Dorina Calenic, după o serie entu- 
b vechiul record național (4:06,02), cu per- 
ea recordului mondial al categoriei lor de 
/elației acestui sezon, Paula Ivan (cea care 
acratelor, cu un timp mai slab din co.nsi- 
avegheroa Doinei M elin te, clasată abia pe 
pă Paris, dar nu numai...). Iar Cristina 
rîndu-i tot plutonul celorlalte consacrate !

•an și-a luat revanșa, dar Dorina Ca-lenic 
odium, iarăși cu un timp excelent (8:52,52 

.loa-re. v.r. — 8:56,72 al Adrianei Dumitru, 
ită în anii trecu ți de campioana mondială 
,ra Pălăcian). Iar la 800 m, junioarele De- 
iiina Ml-saroș au înregistrat recorduri per- 
pectiv. 2:01.78), ambele de reală rezonanță 
cum, la mai puțin de două luni înaintea 
Birmingham.

— credem — ca noua și talentata generație 
nifond și fond să primească un mai mare 
•ivește reprezentarea internațională. Și nu 
i pentru junioare. Ele trebuie să dobîn- 
un plus de încredere îri valoarea lor, în 

acum. Și de ce n-ar fi acest sezon — nu 
juniori, dar și cu C.M. de seniori — un 
un, menit să aducă în anii următori alte 
i de pe pistele europene, mondiale și

direct

„mondiale", se petre-
1 puncte de... contact, 

feminine românești 
în concursuri, nu-și 
distanță (prin timp 
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La numai trei zile, jucătorii 
Diviziei A sînt in situația de a 
încerca un nou sprint, de astă 
dată, poate, decisiv.

In această postură sînt studen
ții Ducureștcni și fotbaliștii de la 
F.C. Olt, care joacă — pe par
cursul a numai 90 de minute — 
dreptul de a evolua în Cupa 
U.E.F.A. O victoi-ie a „oltenivLor" 
înseamnă foarte mult, chiar dacă 
nu totul, deoarece F.C. Olt ar fi 
în continuare la doar 4-1, situa
ție in care se află acum și Uni
versitatea Craiova și F.C. Argeș. 
(Bineînțeles că in cazul unei vic
torii a Sportului Studențesc, da
tele problemei se schimbă, deoa
rece și studenții ar avea final
mente șansa lui 4-1, cu un gola
veraj superior... Să mai facem 
însă mențiunea că F.C. Olt mai 
are și jocul de la Petroșani, în 
ultima etapă, cînd un punct, 
care nu este exclus, ar corecta 
insuficiența golaverajului...)

In ceea ee o privește pe Uni
versitatea Crâiova, și ea are șan
sa im +1. (Ne gîndim și la res
tanța cu Steaua, urmată de jo
cul de la București dintre cele 
două echipe...)

In sfirșit, F.C. Argeș depinde 
de punctul pe care ar putea să-! 
cîștige astăzi hi fața Victoriei. 
Misiune dificilă, dar nu imposi
bilă. Bineînțeles că și în cazul 
unei înfrângeri ea rămîne cu 
ceva șanse.

Acestea ar fi do.ar calculele 
prealabile, deoarece toate echi
pele cu 31 de puncte în acest 
moment au varianta teoretică a 
lui 35, adică a lui 4-1... (Sigur că 
în această luptă sînt totuși avan

tajate echipele mai sus mențio
nate, adică F.C. Olt, Universitatea 
Craiova și F.C. Argeș.)

In etapa de miine, precedată 
astăzi de meciul Victoria — F.C. 
Argeș, (Lncolo de lupta pentru 
„U.E.F.A. ' și retrogradare se 
joacă destule partide cu miză. 
(Am putea spune că aproape toa
te jocurile au o miză.)

Universitatea Craiova trebuie 
să cîștige în fața Pui F.C.M. Bra
șov pentru a se menține in „cursa 
U.E.F.A.".

La Buzău, Rapid trebuie să nu 
piardă în fața Gloriei. In caz 
contrar, feroviarii vor trebui să 
mizeze doar pe o victorie asupra 
d'inamoviștilor, în ultima etapă.

La Ploiești, Petrolul trebuie să 
cîștige în fața Stelei — deși e 
foarte greu de presupus că lide
rul va „galopa" înainte de finiș.

Despre F.C. Olt și Sportul Stu
dențesc am vorbit...

La R-m. ’ Vîlcea, Corvinul nu 
este scutită de griji: hun-edorenii 
joacă pentru a nu avea emoții în 
ultima etapă.

Meciul de la Cluj-Napoca, al lui 
,,U" în compania Oțelului, este 
din aceeași categorie. Victoria 
gazdelor este o condiție sine qua 
non pentru rămînerea în divizie.

Pc Dinamo, Jiul își va încerca 
ultima șansă. O șansă mică, dar 
o șansă...

In sfirșit, la Bacău, Sport Club 
are nevoie de un singur punct 
pentru a scăpa do griji...

Iată, deci, cum fiecare meci este 
legat într-un fel sau altul de o 
etapă întreagă. Să așteptăm pe
nultimele 90 de minute.

Campionatul speranfelor

PROGRAMUL SI .ARBITRII ETAPEI DE■»
SERIA i: F.C. Constanța —

C. F.R. Pașcani: T, Chelu (Giur
giu), Poiana Cîmpina — Olimpia 
Rm. Sărat: D. Boljntiș (Bucu
rești), C.S. Botoșani — Ceahlăul 
P. Neamț: L. Pantea (Bucu
rești), Minerul Gura Humorului 
— F.C.M. Delta Tulcea: M. Salo- 
mir (Cluj-Napoca), Politehnica 
lași — Prahova C.S.U. Ploiești: 
I. Vereș (Sf. Gheorghe), Unirea 
Focșani — Unirea Slobozia: A. 
Nicolescu (Pitești). F.C.M, Pro
gresul Brăila — Steaua Mizi-1:
D. P. Mano le (București), FEPA 
’74 Bîrlad — C.S.M. Suceava: I. 
Crăciunescu (Rm. Vîlcea), Ari
pile Victoria Bacău — Dunărea 
C.S.U. Galați: A. Mițaru (Rm 
Vîlcea).

SERIA A H-.a: I.C.I.M. Brașov
— Carpați Mîrșa: I. Vîrlan (Gh. 
Gheorghiu-Dej), Autobuzul Bucu
rești — Sportul Muncitoresc Sla
tina: i. Coț (Ploiești). Automati
ca București —. I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe: Or. Teodorescu (Bu
zău), Pandurii Tg. Jiu — Electro- 
putere Craiova: Gr. Macavei 
(Dc-va), ROVA Roșiori — Progre
sul Vulcan București: S. Rotă- 
răscu (Iași) Chimica Tîrnăveni
— Gaz Metan Mediaș: I. Bălan 
(Arad), C.S. Tîrgoviște — Meca
nică Fină Steaua București: N. 
Bițin (Salonta), inter Sibiu — 
Tractorul Brașov: Gh. Constantin 
(Rm. Vîlcea). A.S. Drobeta Tr. 
Severin — A.S.A. Tg. Mureș: L. 
Sălăjan (Satu Mare).

SERIA A TTl-a: Unio Satu Mare

DOUA SUBLINIERI LAUDATIVE
Două etape au mai rămas și 

din cursa echipelor de speranțe. 
Și, voind parcă să copieze întoc
mai echipa mare, „ll"-le de spe
ranțe al clubului Steaua s-a de
tașat de multă vreme în fruntea • 
clasamentului, îndreptîndu-se spre 
al treilea titlu consecutiv de cam
pioană. Este, fără îndoială, me
ritul pepinierei clubului militar, 
bine organizată, al antrenorilor 
care activează în acest centru.

Steaua a jucat în această ediție 
ca un metronum, prof ițind de 
'•ele cîteva sincope ale principa
lei sale urmăritoare, Universita
tea Craiova. Echipa craioveană 
însă a... slăbit mult în retur 
datorită promovării (in fond 
scopul principal al competiției) 
unor jucători de real talent in 
rîndurile primei echipe. Este 
vorba de Stoica, Badea, Neagoe, 
Prună, Bileru, unii jucînd mai 
mult, alții mai puțin.

Dar, lăsînd la o parte speran
țele cluburilor de pe locurile 1 
și 2, care vor susține, în final, 
dublul lor derby, două sublinieri 
sînt absolut necesare, acum, cu 
180 de minute înainte de sfirșit:
1. comportarea meritorie a echi
pei gălățene (antrenor I. Moro- 
hai), pentru prima dată partici
pantă la această ■ întrecere ' și
2. revenirea spectaculoasă a ti*

Șl 0 MARE
negilor jucători argeșeni, pregă
tiți de Mihai ianovschi, care au 
făcut un salt impresionant din 
subsolul clasamentului, obținînd 
șapte victorii consecutive ! Din
colo de toate acestea însă, sur
priza neplăcută a acestei ediții 
rămîne locul ocupat de S.C. Ba-
cău și mai ales cele lfl12 golixri
primite ! ? (L.D.)
1. STEAUA 31 22 8 1 91- 13 74
2. Univ. Cv. 31 19 3 9 67- 35 60
3. Oțelul 32 W 7 8 59- 35 58
4. Dinamo 32 1« 5 11 51- 35 53
5. Victoria 32 16 5 11 43- 33 53
6. Sp. Stud. 32 14 10 8 60- 42 52
7. F.C. Olt 32 16 4 12 50- 49 52
8. F.C. Argeș 32 14 5 13 45- 36 47
9. Rapid 32 13 6 13 46- 45 45

10. „U" Cj.-N. 32 14 3 15 56- 61 45
11. Jiul 32 14 2 16 48- 74 44
12. Corvinul 32 12 6 14 39- 39 42
13. F.C.M. BV. 32 12 3 17 69- 67 39
14. Petro lu. 32 11 6 15 42- 57 30
15. Flacăra 32 0 7 16 41- 54 34
16. Gloria 32 10 1 21 40- 86 31
17. S.C. Bacău 32 8 1 23 45-102 25
18. Chimia 32 7 .3 22 40- 69 24

DIN DOSARELE

MÎINE A DIVIZIEI B
— Gloria Bistrița: L. Măeran
(Brașov), Minerul Paroșeni — Mu
reșul Deva: V. Ilie (București). 
C.S.M. Reșița — Dacia Mecanica 
Orăștie: M. Constantinescu (Bucu
rești), Minerul Cavnic — Armă
tura Zalău: M. Calistru (Boto
șani), C.I.L. Sighet — Politehnica 
Timișoara: A. Porumboiu (Va
slui), Steaua C.F.R. Cluj-Napoca 
— Strungul Arad: N. Dinescu 
(Rm. Vîlcea), C.S. U.T. Arad — 
Metalul Bocșa: R. Mușat (Bucu
rești), F.C. Maramureș’Baia Ma
re — Aurul Brad: Gh. Toth 
(Aiud). F.C. Bihor Oradea — O- 
limpia Satu Mare: M. Stănescu 
(lași).

Toate meciurile vor începe la 
ora 11.

• MULTE ABSENTE 
FORMAȚIA brașovenilor: Pol- 
gar. Bălan, Muiaovan, Șt. 
Vasile, Șulea, Barbu. Cu toate 
acestea, „lil“-le de sub Tîmpa 
a dat o replica foarte bună 
Rapidului, tinerii Andraș, Du- 
mitriu, Fi cu, Mureșan, Man- 
doca, Mărgărit, Cadar (mnlți 
dintre ei crescuți in produc
tiva pepinieră brașoveană) 
strîngîndu-șe ca puii în preaj
ma lui Costică Ștefănescu și 
Naghi, jucînd cu ambiție și... 
talent • încă o dată despre 
„Tribuna copiilor". în mo
mentele grole de după pauză, 
cînd Rapid nu reușea să des
chidă scorul, inițiativa încu
rajărilor a pornit tocmai din 
glasurile lor cristaline. Oare, 
nu ar fi posibil o astfel de 
„Tribună" și pe alte stadioa
ne ? Fotbalul are nevoie de 
asemenea suporteri.
• LA DOUA GOLURI DIFE

RENȚA. La Cluj-Napoca, e- 
chipa studențească a cîștigat 
întîlnirea cu Corvinul, 
turul campionatului, cu 4—2, 
după ce a condus cu... 2 7
Joi, returul partidei lor s-a 
încheiat cu scorul de 5—3 pen
tru Corvinul, după ce 
dorenii conduceau cu 
Deci, egalitate perfectă între 
echipa hunedoreană și f ' 
ei antrenor, Remus Vlad, _ 
„U" acuză două absențe im
portante din lotul său, Cîm- 
peanu II și Sabău. Acestea în
să nu pot justifica ușurința 
cu care „U“ primește golurile 
în deplasare, cum s-a întîm- 
pLat și la Hunedoara. • Ex
celentă prestația lui Klein., 
harnic, laborios, un adevărat 
„plămîn" al echipei sale. în 
min. 75 el părăsea terenul, lă
sînd locul unui coleg mai tî- 
năr, Burlan. Era prima înlo
cuire a lui Klein de cînd este 
și... antrenor. O Fîșic, fostul 
„cangur", a absolvit faculta
tea de informatică și a susți
nut cu bine examenul de stat. 
Felicitări. Acum, cum mărtu
risea, talentatul jucător vrea 
să refacă din terenul pierdut 
în fotbal și în 
se va lupta să 
Iar. • Diritr-o 
mare, arbitrul . ___  ____
sosea joi la... Hunedoara, 
după o călătorie de 15 ore de 
Ia Iași. Dar, abia acolo, pe 
la ora 11, a afjat, prin inter
mediul nostru, că era tușier 
la... București. Cu lăudabilul 
sprijin al clubului ‘
Rotărăscu a plecat cu o mași
nă la Sibiu, de-acolo, cu a- 
vionul la București, și a ajuns 
Ia tirrp in... Giulești după ce 
a făcut un adevărat tur al 
țârif. Atenție, deci, la delega-

INTRE VESTIAR..

Încă un atac al Rapidului (sare la balon Tîră) este stopat 
de portarul Șanta 
nescu)

(supravegheat de nr. 3, Costică Ștefă- 
Foto : Aurel D. NEAGU

arbitrilor.
(suspen-

din

4—0.

hune-
5—1.

fostul
I. •

sezonul viitor 
redevină titu- 
greșită infor- 
șt. Rotărăscu

Corvinul

rea șl informarea
• FARA Butufei

dat — disciplinar) și Cristian 
Ene (accidentat), antrenorii 
Petrolului s-au văzut nevoiți 
să alcătuiască — pentru me
ciul cu Universitatea Craiova 
— un „11“ ad-hoc, care, la 
un moment dat, cuprindea 
trei foști divizionari C: Ma
nea (de la Chimia Brazi), C. 
Bălan (Minerul Filipeștii de 
Pădure) și Clinei (Carpați Si
naia), ultimul, debutant. Și în 
aceste condiții, fotbaliștii plo- 
ieșteni au controlat jocul, în 
majoritatea timpului, și nu
mai neșansa i-a lipsit, în fina
lul partidei, de o victorie me
ritată • Spuneam în cronica 
jocului că, jo-i, la Ploiești, 
Silviu Lung a fost prea puțin 
ocrotit de coechipieri. Poate 
și din cauza accidentării (în
tindere musculară) suferită de 
Negrilă. înlocuit, în min. 11, 
de Bicâ; o schimbare care a 
antrenat modificări în toate 
compartimentele, cu implicații 
Cnedorite, firește, de condu
cerea tehnică) asupra randa
mentului echipei craiovene • 
Joc de mare angajament fizic, 
la Ploiești, cu destule faze în
cinse, dus însă foarte bine la 
capăt de brigada „cavalerilor 
fluierului", alcătuită din Mi
hai Niculescu, Mircea Neșu și 
Adrian Porumboiu, aplaudată, 
adesea, de tribunele aproape 
pline* cărora li se cuvine și 
tor un calificativ maxim.
• LA MECIUL SPORTUL 

STUDENȚESC — DINAMO. în 
primele 23 de minute nu s-a 
înregistrat nici un fault. De 
altfel, tot meciul _ 
șurat într-o notă de deplină 
sportivitate. Cum 
atunci că Dinamo 
jocul cu trei titulari acciden
tați — Do hot, Jer călău și Red- 
nic ? • Nu numai pentru că

s-a desfă-

se explică 
a terminat

(accidentat)titularii Bozeșan
și Terheș (cumul de cartona
șe) au lipsit din formație a 
determinat conducerea tehni
că a Sportului Studențesc să 
alinieze un „11" cu mulți 
tineri taientați, dintre aceștia 
mai puțin cunoscutul Po- 
povici (venit de la Constanța), 
lăsînt o frumoasă impresie • 
Iată că rotația jucătorilor di- 
namoviști pe postul de fun
daș (antrenorul Mircea Lu- 
cescu fiind un adept convins 
al fotbalistului polivalent) 
continuă. în mecâul de pe Re
gie, fundaș stînga a fost mij
locașul Sabou, ale cărui in
cursiuni în atac nu însemnau 
(ca la alții) spații descoperite 
în apărare. • Cu o excelen
tă dispoziție de joc, cu un 
mare travaliu, mijlocașul Lu- 
pu se impune tot mai mult nu 
numai în echipa sa de elub 
ci și — credem noi — atenției 
selecționerilor primei repre
zentative.
• „AM JUCAT ASTAZI... 

ÎNTR-UN PICIOR" — se con
fesa după meci constantin 
Cirstea, președintele clubului 
F.C. Argeș, referindu-se la 
lista jucătorilor indisponibili: 
Radu II, Balaur II, D. Zam
fir, listă care a fost „încăr
cată" de accidentările lui 
Pană și Stancu în timpul par
tidei cu Chimia. • De data 
aceasta ni s-a părut firesc 
gestul antrenorului Florin Ha- 
lagian, oare își punea mîi- 
nile în cap, implorînd parcă 
„nu se poate", atunci cînd un 
jucător piteștean cădea la pă- 
mînt dintr-un contact cu ad
versarul. @ Apropo de libe- 
ro-ul Stancu: părăsind tere
nul în repriza secundă, el a 
ratat reeditarea unui nou re
cord personal, acela de a fi 
prezent In joc toate minutele 
campionatului- așa cum o fă-

cuse în mal multe ediții an
terioare. O dovadă a rele
vantei constanțe pe care a 
manifestat-o acest jucător. • 
Surprinzătoare atitudinea 
spectatorilor piteșteni față de 
tavoriții lor î în loc să-i în
curajeze în momentele difici
le ale jocului, cînd aceștia nu 
găseau drumul spre gol, îi 
„taxau" ou apostrofări. Nu 
acesta este repertoriul unui a- 
devărat suporter.
• CONCLUDENTA victoria 

echipei Flacăra Moreni. Păre
re auzită de mai multe ori 
printre spectatori: „Acum ve
nim cu plăcere la stadion fi
indcă băieții noștri JOACA". 
Intr-adevăr, fotbaliștii din 
Moreni nil mai fac... economie 
de energie. • La scorul de 
1—1, Pena a fost de două ori 
în situația de a înscrie pen
tru F.C. Olt. A ratat însă co
pilărește. Chiar cînd a fost 
doar cu portarul Zlotea în 
față. • Generos efortul Iul 
Dragnea, eficiența sa în joc. 
Ce păcat că mai tinerii, spe
ranțele echipei «— D. Sava, în 
special și Lala — nu vor mai 
mult de ia... ei • Prea păr
tinitori o serie de spectatori. 
Un serios arbitru, aflat la tu
șă — M. Constantinescu — a 

semnalat CORECT trei ofsai
duri ale jucătorilor din 
reni. Și spectatorii l-au hui
duit, l-au persiflat !...
• DERBYUL ETAPEI, care 

a opus două dintre echipele 
de pe podium, anticipa un 
joc mai echilibrat, sub toate 
aspectele. Dar pe plan ofen
siv discrepanța a fost foarte 
mare. în timp ce la una din 
porți Nițu s-a văzut extrem de 
mult solicitat, împiedicînd în 
cîteva rînduri înscrierea unor 
goluri ce păreau de neevitat, 
la cealaltă poartă stîngaciu a 
intervenit cînd și cînd, fără 
prea mari emoții. Destul de 
productivă alteori în deplasa
re, linia de atac a Victoriei a 
dezamăgit de această dată 
foarte mult. • Cinci carto
nașe galbene în acest derby ! 
Și dacă arbitrul era mai exi
gent — așa cum s-ar fi cuve
nit în unele momente — nu
mărul acestor cartonașe putea 
crește. Ba chiar unele puteau 
avea culoarea roșie. Ceea ce 
nu a fost spre cinstea jucă
torilor din cele două echipe 
fruntașe, de la care este, dim
potrivă de așteptat corecti
tudine deplină și fair-play. • 
Din cele două formații au ab
sentat miercuri cîțiva titulari. 
Dar dacă la Steaua lipsa lui 
Stoica și Bumbescu, de pildă, 
nu s-a resimțit prea mult, la 
Victoria absența lui Balaur I 

cîntărit mai greu în balanță.
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COMISIEI DE DISCIPLINĂ
• Două capete de afiș dacă 

le putem spune așa. pe ordinea 
de zi a ședinței de Joi a Corni* 
siei de disciplină. Ele se datG- 
reso prezentei printre cei care 
au comis abateri a binecunosnu- 
tllor Tilihoi (Universitatea Cra
iova) si Necula Băducam- (unul 
din antrenorii echipei Rapid). 
Primul s-a făcut vinovat de 
bruscarea arbitrului, in meciul 
de la Tîrgoviște cu Victoria, dis
putat marți. în cadrul sferturilor 
de finală ale Cupei României. 
Abaterea Iui a fost sancționată 
cu 6 etape de suspendare. Cel 
de-al doilea, tot în sferturile 'ie 
finală ale Cupei României. în 
meciul de la București cu Stea
ua, a intrat la un moment dat 
în teren, amenintîndu-1 pe arbi
tru. Pentru aceasta, el este sus
pendat pînă la sfîrșitul acestui 
campionat, neavînd dreptul _ să 
mal intre în incinta terenului și 
să stea pe banca Rapidului.
• Cînd arbitrii se plîns că li 

s-au adus injurii. în fata Comi
siei cei invinuiți iau mai întot
deauna pe „nu in brate“. sau 
încearcă să demonstreze că lu
crurile nu stau chiar așa. Dar 
iată si o situație cu totul neo
bișnuită : Alexandru Roller, vi
cepreședintele lui F.C. Maramu
reș. și Nicolae Szabo, antrenorul 
acestei echipe, declară sus și ta
re că au intrat în teren la me
ciul cu Gloria Bistrița, aducînd 
injurii arbitrilor, atît atunci, cît 
și la sfîrșitul partidei. Dar. sur
prinzător. arbitrul Aurel Gheor
ghe. din Piatra Neamț, nu suflă 
aproape nici un cuvint despre 
acest lucru, el fiind imitat și de 
colegii, de la tușă ! După două 
ședințe. Comisia de disciplină a 
rezolvat situația, orezîndu-i pe... 
cuvint pe Alexandru Koller și 
Nicolae Szabo si suspendindu-i 
pe cite 4 etape. Cit privește bri
gada de arbitri, ea a fost îna
intată — spre judecare — Cole
giului central al arbitrilor, pen
tru întocmirea incompletă a foii 
de arbitraj. Oricum, mal rar un 
asemenea caz !
• Fiindcă Minerul Baia Sprie 

și-a „permis" să cîștige meciul 
de Divizia C disputat la Ne
grești. doi dintre jucătorii de la 
Oașul, Lohan și Mociran. au să
rit să-i bată pe arbitri, gestul 
lor „stimuUnd" o serie de spec
tatori, care i-au lovit atît pe arbi
tri. cît și pe unii jucători al 
oaspeților. Șapte dintre acești 
spectatori-hullgani au fost identi
ficați de organele de ordine și a- 
mendati cu cite 500 de lei. Dar. 
iată si sancțiunile date de Comi
sia de disciplină : echipa din 
Negrești a fost suspendată pe 4 
etape, iar Lohan si Mociran. au
torii morali ai celor întîmplate 
la Negrești, au fost suspendați 
pe cite 2 ani. La auzul sancțiu
nilor. Radu Put, delegatul echi
pei oașul, a avut o atitudine 
insolentă fată de Comisia de 
disciplină (la un asemenea 
„dascăl", asemenea... elevi). El a 
fost exclus, pe loc, din activita
tea fotbalistică.

Jack BERAR U

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• numerele extrase la

TRAGEREA LOTO DIN 19 
IUNIE. EXTRAGEREA I: 13 
76 44 88 82 84 74 83 87 ; EX
TRAGEREA a II-a : 23 77 48
41 12 64 46 33 66. FOND TO
TAL DE CÎȘTIGURI: 782.325 
LEI, din care 91.659 lei, report 
la categoria 1.
• Astăzi, ULTIMA ZI pentru a 

vă juca numerele la TRAGEREA 
LOTO 2 de mitoe,

• Nu uitați că astăzi este și 
termenul limită pentru depune
rea buletinelor PRONOSPORT la 
concursul săptămînii.

http://www.w
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terii prime, a fost relevat rolul 
deosebit pe care îl au acțiunile 
de intensificare a recuperării 
și valorificării materialelor re
folosibile. astfel ca, pe această 
cale, să se asigure, m cît mai 
mare măsură, acoperirea nece
sarului de materii prime, ma
teriale, piese de schimb și sub- 
ansamble din resursele interne.

Potrivit hotăririlor Congte- 
sului al XIII-lea al P.C.R., a 
orientărilor stabilite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in Pe
rioada următoare se va inten
sifica activitatea de recuperare 
și refolosire a resurselor ma
teriale. ■ astfel incit pe această 
bază, intr-o serie de sectoare 
să se asigure, pînă la sfirși- 
tnț actualului cincinal, 50 la 
sută și chiar peste 50 la sută 
din necesarul de materii prime 
și materiale.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat importanta deosebită 
a Programului pentru intensi
ficarea activității de colectare 
și valorificare a- materialelor 
refolosibile. de reconditionare a 
pieselor și subansamblelor pe 
anul viitor, elaborat conform 
indicațiilor secretarului general 
al partidului, care asigură, prin 
obiectivele sale, • o participare 
sporită a acestor resurse ta 
acoperirea necesităților econo
miei, la îmbunătățirea aprovi
zionării unităților economice 
cu materii prime si materiale.

Comitelui Politic Executiv a 
cerut ministerelor. organelor 
centrale de sinteză să analizeze 
în continuare, tn spiritul indi
cațiilor și orientărilor date de 
secretarul general al partidu
lui. posibilitățile de intensifica
re a activității de colectare și 
valorificare a materialelor re
folosibile și să prezinte, pînă 
în luna septembrie, propuneri 
de îmbunătățire a programului. 
stabilit în acest domeniu. S-a 
indicat guvernului să prezinte 
propuneri de îmbunătățire a 
organizării și desfășurării ac
tivității de colectare, recondi
tionare si refolosire a mate
rialelor recuperabile în fiecare 
unitate si localitate, astfel in
cit să se asigure condiții ca 
toate piesele, subansamblele și 
materialele refolosibile să poa
tă fi introduse în circuitul 
economic.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut UNELE MĂSURI PRI
VIND PERFECȚIONAREA. ÎN 
CONTINUARE; A ACTIVITĂ
ȚII CONSILIULUI SUPREM 
AL DEZVOLTĂRII ECONOMI
CE SI SOCIALE, A ÎNTREGII 
ACTIVITĂȚI DE CONDUCERE 
St PLANIFICARE A ECONO
MIEI NAȚIONALE. Măsurile 
propuse asigură creșterea răs
punderii Consiliului, precum sl 
a guvernului si a Biroului său 
executiv, n consiliilor pe ra
mură. a ministerelor și a cen
tralelor industriale — ca titu
lare de plan — în elaborarea, 
fundamentarea si înfăptuirea 
planurilor si programelor de 
dezvoltare economico-sncială. în 
activitatea generală de condu
cere a economici. în acest sens, 
au fost stabilite unele măsuri 
privind componența, organiza
rea si funcționarea Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice si Sociale. S-a hotărî! ca 
aceste măsuri să fie dezbătute 
șî adoptate în cadrul Consiliu
lui Sunrem al Dezvoltării Eeo- 
nninîon oî CnnîaTo

Comitetul Politic Executiv a 
examinat RAPORTUL ASUPRA 
ACTIVITATII DESFĂȘURATE 
1N ANUL 1986 PENTRU APLI
CAREA LEGII NR. 18/1968 
PRIVIND CONTROLUL PRO
VENIENȚEI UNOR BUNURI 
ALE PERSOANELOR FIZICE. 
CARE NU AU FOST DOBÎN- 
dite in mod licit.

tn cadrul ședinței, s-a subli
niat că. transpunînd în viată 
prevederile legii. Comisia cen
trală și comisiile Județene pen
tru îndrumarea și controlul 
unitar ale aplicării Legii nr. 18, 
ministerele și celelalte organe 
centrate cu atribuții în acest 
domeniu, unitățile din subordi- 
nea lor an acționat în vederea 
prevenirii încălcării legilor și 
rezolvării mai operative a sesi
zărilor oamenilor muncii. In 
întreaga activitate, s-a urmărit 
respectarea strictă a normelor 
eticii .șl echității socialiste, des
coperirea sî tragerea Ia răs
pundere a tuturor celor care 
acumulează bunuri fără mun
că ori pe scama muncii altora, 
cauzează pagube proprietății 
obștești șî cetățenilor, lovesc în 
interesele soeictătii. ale po
porului.

Comitetul Politic Executiv a

ȘAPTE CANDIDAȚI PENTRU „MONDIALELEu

DE BOX (juniori) DE IA HAVANA

cerut tuturor factorilor de răs
pundere să acționeze in conti
nuare, cu exigentă si fermita
te. pentru prevenirea și. com
baterea oricăror încercări sau 
manifestări de încălcare a pre
vederilor legale, pentru apăra
rea necontenită a proprietății 
întregului popor, a intereselor 
fundamentale ale dezvoltării 
patriei noastre.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat PROPUNERILE PRI
VIND ORGANIZAREA ȘI DES
FĂȘURAREA CELUI DE-AL 
III-LEA CONGRES AL EDUCA
ȚIEI POLITICE ȘI CULTURII 
SOCIALISTE.

Stabilind ca 
sului să aibă 
18—19 august . . 
Politic Executiv a cerut tuturor 
organelor cu atribuții in acest 
domeniu să ia măsuri pentru o 
cît mai bună pregătire a aces
tuia astfel incit să constituie 
o nouă și puternică manifesta
re a democrației noastre mim- 
citorești-revoiuționare, un am
plu for de dezbatere a căilor 
și direcțiilor de acțiune pentru 
înfăptuirea consecventă a poli
ticii partidului în domeniul po
litico-ideologic, al educației, 
culturii și artei, ai formării 
conștiinței socialiste inaintate. 
a omului nou. constructor al 
■societății socialiste și comunis
te in patria noastră.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărit CONVOCAREA PLENA
REI COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN TN ZILELE DE 24—25 
IUNIE A.C.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat PROPUNERILE PRI
VIND CONVOCAREA. ORGA
NIZAREA SI ORDINEA DE ZI 
ALE CONFERINȚEI NAȚIO
NALE A PARTIDULUI COMU
NIST ROMAN și a hotărit ca 
acestea să fie supuse aprobării 
plenarei Comitetului Central at 
partidului

In continuarea ședinței. a 
fost prezentată o INFORMARF 
CU PRIVIRE LA VIZITA OFI
CIALA DE PRIETENIE EFEC
TUATA IN TARA NOASTRĂ - ______  __ ____  ____
DE TOVARĂȘUL MOHAMED performanță mondială a sezonu- 
SIAD BARRE. SECRETAR — ■---- ------ ----
NERAL AL PARTIDULUI 
CIALIST REVOLUȚIONAR 
MALEZ. PREȘEDINTELE 
PUBLICII DEMOCRATICE 
MALIA.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat rezultatele vizitei, 
care se înscrie ca o nouă con
tribuție la dezvoltarea priete
niei și colaborării dintre Cele 
două partide, țări și popoare, 
la cauza destinderii, înțelegerii 
și cooperării internaționale 
S-a subliniat că, în timpul con
vorbirilor, a fost exprimată 
dorința comună de a se întări 
pe mai departe conlucrarea 
româno-somaleză pe plan poli
tic, economic, tehnico-științific. 
cultural și în alte sectoare de 
activitate, corespunzător aspi
rațiilor de pace și progres ale 
popoarelor noastre. In acest 
sens, s-a relevat însemnătatea 
înțelegerilor convenite de cei 
doi conducători de partid șî de 
stat — consemnate în Comu
nicatul comun, semnat la în
cheierea vizitei — care asigură 
un cadru larg eolaborării și 
cooperării reciproc avantajoase 
în domenii de mare importan
tă pentru dezvoltarea economl- 
co-socială independentă a 
României și Somaliei.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat, totodată, semnificația 
schimbului de păreri pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Mohamed Siad Barre 
l-au avut cu privire la evoluția 
situației internaționale, în ca
drul căruia a fost reafirmată 
hotărîrea partidelor și țărilor 
noastre de a acționa și în viitor 
pentru promovarea politicii de 
destindere și dezarmare, pentru 
lichidarea subdezvoltării și edi
ficarea unei noi ordini econo- 
mice mondiale, instaurarea unui 
climat de. pace, securitate, in- 
credere și cooperare în Europa 
Africa și în întreaga Iunie, 
pentru înfăptuirea idealurilor 
do libertate, independență și 
progres ^ale tuturor națiunilor.

Aprobînd întru totul rezulta
tele vizitei. Comitetul Politie 
Executiv a cerut guvernului, 
ministerelor, celorlalte organe 
centrale să ia toate măsurile 
Ce sc impun pentru reatiza-ea 

bune condiții. a 
convenite privind 
în continuare, 
multilaterale 

in folosul

j.M.U. DE LA ZAGREB

lucrările Congre- 
loc in zilele de 
a.c., Comitetul

GE- 
SO- 
SO
RE
SO

în cele mai 
înțelegerilor 
extinderea, 
colaborării __
mâno-somaleze* ... _____
spre binele celor două țări s» 
ponoare.

Comitetul Politic Executiv 
soluționat, de asemenea, 
bleme curente alo 
de partid sî de stat.

a
ro

și

a 
pro- 

activîtatiî

g; ZAGREB, 19 (Agerpres). - Cea 
g de-a 14-a ediție a Jocurilor Mon- 
g diale Universitare de vară de la 
g Zagreb, cea mal importantă com- 

petiție polisportivă a anului, va 
ă reuni la start. Intre 8 și 19 iulie, 
g circa 6 000 de sportivi studențl 
Ș din Întreaga lume, care se vor 
^întrece în 12 discipline: atletism 
^baschet, scrimă, fotbal, glmnasti- 

că. înot, sărituri tn apă, polo pe 
apă tenis, volei, caiac-canoe și 

0 canotaj academic, acestea din 
ă irmă figurtnd pentru prima dată 
g în programul Universiadei.
g Pentru găzduirea diferitelor 
ș concursuri, organizatorii au pre- 
g gătit 41 de săli de sport, 3 sta- 
gdioane, 5 piscine, 23'terenuri de 
g fotbal. 41 terenuri de tenis și 
gj un bazin amenajat pentru Jntre- 
ă cerile de caiac-canoe și aanotaj 

academic. Principala arenă a 
g Universiadei '87 este stadionul 
g „Dlnamo", • cu a capacitate de 
^ 70 000 locuri, unde vor avea toc 
gi festivitatea de deschidere și de 
g; închidere, precum și concursul 
g de atletism. Centrele sportive 
ți ...Tarun", „Mtadost" si „Salata", ca 
g: și sala sporturilor din zagreb vor 

găzdui celelalte întreceri.

La sfîrșitul săptăminil viitoare, 
la Havana, se va da starlul in 
Cea de a IV-a ediție a Campio
natelor Mondiale de box penti-u 
juniori. . Evenimentul este de 
primă mărime pentru pugilisn.ul 
din întreaga lume. ' iar sportivii 
români se gindesc la această 
competiție in perspectiva menți
nerii și consolidării prestigiului 
cucerit la ediția trecută (desfă
șurată la București) 
noștri reprezentanți au fost 
cununați 
campioni
Tudoriu și _____________
alte medalii de argint și bronz. 
Acum. în preaima celui de al 
patrulea start, i-ara găsit pe ti
nerii noștri sportivi în munici
piul Gh. Gheorghiu-Dei unde 
au asigurate excelente condiții 
de pregătire, unde ambianta este 
dintre cele mai bune, iar munca 
se desfășoară fără rabat de la 
ordine și disciplină.

La apelul antrenorilor Relu 
Anraș si Vasile Bala (Gheorghe 
Ene. al treilea antrenor al totu
lui. era plecat cu un grup de 
boxeri la turneul International 
de la Balaton) au răspuns Pre
zent toți cel ce aspiră la consa
crarea internațională pe care 
speră să o obțină ne ringul de 
la Havana. Nicolae Aliuță, Sorin 
Timofte, Ion Dudău. Mihai Leu. 
Francisc Vaștag. Constantin Du
mitrescu. Constantin Dimofte si 
ceilalți sînt angrenat! intr-o 
cursă contracronomctru oentru 
obținerea formei sportive opti
me. pentru o prezentare cît mai 
bună la marea competiție.

Comenzile antrenorului R-lu 
Auras sînt clare, execuțiile spor
tivilor fără 
rația curge 
în pantă si 
sînt atacate

cînd tinerii 
în- 

cu două titluri de 
mondiali — Marcelică

Daniel Măeran, cu

reproș. Tar transpi- 
Sîroale... Alergările 
întrecerile de sprint 

frontal și singurul

care are probleme este... stane- 
rul Vasile Bala. Premianți : -Du
mitrescu si Leu. O ploaie de 
vară. în rafale, este salutată cu 
strigăte de satisfacție de băieți 
și antrenamentul continuă în 
sală... Se fac lecții la mănuși : 
Mihai Leu este luat în primire 
de Auras. Francisc Vaștag de 
Bala, iar Nicolae Aliuță chiar de 
tatăl său. venit aici să sprijine 
munca celor de la lot. Lovituri
le sînt dure seriile nă.praznice, 
iar de pe antrenori transpirația 
curge din belșug, la fel Ca și de 

* pe sportivi. Perechile se schimbă 
ia fiecare trei minute, observa
țiile maeștrilor sînt recepționate 
ie elevi și munca se continuă.

Antrenamentul se încheie cu
un pasionant meci de fotbal. E- 
chipele se aleg și lovitura de
începere este dată de antren* rut 
Vasile Bala, care cu cele pe te 
100 de kilograme ale sale își a- 
sumă si rolul de arbitru... Par
tida a fost disputată, iar exe
cuțiile tehnice ale Iul Aliuță. 
Leu. Vaștag sau Dumitrescu nu 
erau departe de bagajul obișnuit 
al unor buni fotbaliști. Scorul 
contează mai puțin, dar efortul 
depus — și cu acest prilej — 
este demn de luat în seamă. în
vingători si învinși pleacă la 
dus si saună. Antrenorul coor
donator Relu Auras ne spune 
că îi este foarte greu să aleagă 
pe cei cu care va pleca la Ha
vana. Speră însă că. tndiferent 
cine va fi selecționat, eforturile 
depuse acum să dea roade la 

. Campionatele Mondiale, iar bo
xul românesc să înregistreze noi 
performante. Iar nouă nu ne-a 
rămas decît să le urăm succes 
la marea competiție.

Paul IOVAN

ICACIALMAUA"
PE PISTELE DE ATLETISM
în perspectiva nu tocmai înde- 

părtată a Campionatelor Mondia- 
Ie de la Roma (29 august—6 sep- 
tembrie), atleții au înregistrat 
noi performanțe remarcabile. 
Astfel. Ia Belgrad, sprintera bul- 
gară Anelia Nuneva, vicecam- 
pioană europeană la 100 m. a în- 
registrat, cu 10,86 s, un nou re- 
cord național pe această distan- 
ță, care egalează cea mal bună________ ... V ___ .. . w

g lui. deținută de iamaicana Mar- 
g lene Ottey-Page. Tn cursa de 

800 m. tînăra alergătoare lugosla- 
g vă Slobodanka Colovlci a obți- 
jî nut cu 1:56,51 un nou record na- 
g: țional șl, de asemenea, cel mal 
J; bun rezultat mondial din acest 
g an. In aceeași cursă, cubaneza 
Ș Ana Quirot a fost înregistrată cu 
g 1:57,26.

La Florența, canadianul Ben 
g rohnson a realizat 10,02 pe 100 m. 

rezultatul cel mal bun din acest 
-S iezon. Alte rezultate : 2000 m :

Frank O’Mara (Irlanda) 5:04.73. 
g '0 000 m: Wodago Bulti (Etlopîa) 
$ 7:55.77, 3 000 m obst: Bohuslaw 

Maminskl (Polonia) 8:25.05. greu- 
g a te: Alessandro Andrei (Ttalia) 
g "1.97 m.

TURNEUL DE ȘAH
„SOMEȘ '87"

Au început întrecerile celei 
a XXil-a ediții a turneului 
ternațional de șah de Ia 
Mare, dotat cu Trofeul ________
’87", la care participă ti compe
titori din șase țări.

tn primele trei runde, tot atî- 
tea victorii a obținut tîn.ărul ma
estru bucureștean Dragoș Diimi- 
trache, care conduce în clasamen
tul turneului, cu 3 puncte. Pe 
locul doi se află Parik ștefa- 
nov, cu 2.5 puncte, tar In conti
nuare ordinea în clasament este 
următoarea: Sandor Biro 2 p.
Vladimir Ohotnik (U.R.S.S.) și 
Mathias Thessing (R.F. Germa-i 
nia) — 1.5 p (1) Mircea Pavlov, 
Dorin Dragoș și Andras Meszaros 

^.(Ungaria) — 1.5 p. Dragan Kosiei 
(Iugoslavia) si Gheorghe Secheii 

g— 1 p (1). Robert Pugajski (Po- 
Cristian lonescu și 
0.5 p, Emil Ungu- 
Norma de maestru 
a fost fixată la 9 

13 posibile.

de
In-

Satu 
„Someș

5
Ionia) 1 p, 
Iuliu Szabo 
reanu 0 p. 
internațional 
puncte, din

cel mâi al seco'ului (!) dintre „meciurile secolului", ce! 
Sugar Ray Leonard și Marvelous Marvin Hagler, s-a în
de mal bune de două luni cu victoria la puncte a pri- 
pugillst (vezi amănunte in „Sportul" din 22 aprilie), eco-

dintre 
cheat 
mulul 
urile lui nu s-au stins. Dacă Hagler a contestat, tot timpul, 
decizia judecătorilor (care au optat, eu 2—1, pentru Leonard), 
afirmind că ar fi meritat să-și păstreze centura mondială a 
„mijlociilor", noul campion s-a Întrecut tn declarații contra
dictorii. cînd oromlțîna revanșa, cînd anunțînd că se retrage 
definitiv.

Recent însă, tntîlnlrea a revenit în centrul atenției opinie! pu
blice. Comisia de box a statului american Nevada (partida a 
avut lec la Las Vegasi deschlzînd o amplă anchetă menită să 
lămurească, după un comunicat semnat de președintele ei. 
„în ce măsură arbltrli-judecător! au acționat Imparțial". Ar
gumentul care a declanșat Intervenția s-a numit o scrisoare 
(însoțită, se zice, și de cîteva fotografii), prin care se aducea 
la cunoștința respectivului for că, în zilele premergătoare me
ciului, unul dintre cei trei arbitri. Dave Moretti, a fost văzut 
In compania Iul BiUy Baxter, șeful unei întinse rețele de pa
riuri. Care Baxter, la capătul ultimei întrevederi cu Moretti, 
a mers (împotriva bursei generale !), pe mina Iul Leonard cu 
o sumă Importantă, circa 200 000 de dolari, asumîndu-și niște 
riscuri socotite, la acea oră. nebunești 1 Cum Moretti l-a acor
dat două puncte avans lui Leonard. 115—113 legătura s-a făcut 
Imediat. Hagler grăblndu-se să sublinieze că „totul n-ă ..*<"=• 
decît o caclalma măcar unul dintre judecători vînzindu-șl ver
dictul" !

„tn afară de k.o„ nu există victorie clară in box", spunea 
cindva Cassius Clay. întîmplărlle legate de meciul Leonard — 
Hagler, părînd să-1 dea dreptate. Greu însă de crezut, deși an
cheta a căpătat proporții deosebite (în presă, la televiziune etc.), 
că se va ști vreodată cum s-au petrecut lucrurile, cît a fost 
adevăr și cît minciună (determinată, evident, de Interese ma
teriale) în decizia aceea pe care Hagler (șl nu numai el) a 
repudiat-o neîncetat 1 Boxul profesionist, cu umbrele șl culisele 
Iul, nu s-a dezmințit nici cu ocazia ultimului dintre „meciurile 
secolului". Lupul tși schimbă părul..
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O SĂRBĂTOARE 
A BALONULUI ROTUND

dinFederația de specialitate 
U.R.S.S. a luat inițiativa de a 
organiza, în acest an, o zi con
sacrată fotbalului: 26 septembrie. 
Cu acest prilej, pe întreg terito
riul țării se vor organiza me
ciuri, turnee, pentru toate cate
goriile de vîrstă, copii, juniori, 
tineret, seniori și veterani.

britanici. activează in
cele patru ligi engleze. A fost 
fixată și data acestui meci jubi
liar: 8 august. Selecționata lu
mii va fi alcătuită de englezul 
Terry Venables (manager la F.C. 
Barcelona), iar cea britanică de 
Bobby Robson.

SEZONUL S-A ÎNCHEIAT, DAR...

MECI JUBILIAR 
PE „WEMBLEY"

împlinesc 100 de ani de lase
înființarea ligii engleze. Eveni
mentul vă fi marcat de un meci ■ 
între o selecționată a lumii (cu 
Maradona în 
una alcătuită

formație) și 
din jucători

e PE SCURT e PE SCURT • PE SCURT •
NATAȚIE > Rezultate din cam- 

pionatele R.D.G.: H. Friedrich —. 
g 1:59.70 la 200 m liber (f), T,. Dres» 

slet — 54,54 la 100 m fluture (m).
RUGBY • tritrecînd Australia 

^cu 22—21 (13—15). Țara Galilor 
și-a adjudecat locul IU în prima 
„Cupă Mondială". Pentru titlul 
suprem vor iuca azi. la Auckland 
selecționatele Noii Zeelande și 

$ Franței. • In turneu în Zimbab* 
we. reprezentativa U.R.S.S. a 

g învins, la Harare, o selecționată 
locală cu 40—10.

ȘAH • Runda 
kow Tribunalski 

$ mann — Marina 
kropoulos i—0,

a 7-a la Plotr- 
(Polonla): Ilof- 
Pogorevlcl-Ma- 
Kaczmarek —

Wiese 1—0. Leclmer — Nestorova
1— 0, Szmaelnska — Ialoveț 1—6. 
Lelciuk — Chao Lan 1—0, Bădu-, 
lescu — semenova remiză. Con
tinuă să' conducă Semenova, cu 
6 p. urmată de Bădulescu și 
Kaczmarek cite 5 p.

tenis • ‘ :__
feminin -de la Eastbourne: Na
vratilova — Demongeot 7—5, 8—3 
Evert — Savcenko 6—3, 6—1, Shri
ver — Sabatini 6—3, 6—3, Sukova 
— Fairbank 6—7. 6—3, 8—6. • Tot 
in Anglia la Bristol, turneu mas
culin: Wilkinson — Acioly 7—5.
2— 6. 6—2 Vinogradsky — Leach 
7—5. 7—5, Leconte — Castle 6—3 
7—5, Schapers — V. Amrltraj 6—1 
6—6.

.Sferturi" in turneul

tn Iugoslavia s-a încheiat se
zonul, dar federația de specia
litate nu a comunicat tncă la 
U.E.F.A. echipele care vor parti
cipa In cupele europene 1 Moti
vul 7 După cum se știe, la înce
putul campionatului zece forma
ții au fost penalizate cu eîte 6 
puncte pentru „trucarea" unor 
partide din campionatul anterior 
(ediția 1985—86): Partizan, Velez, 
Steaua Roșie, Rijeka, Buducnost, 
Dinamo Zagreb, Sutjeska, Zetez- 
nicear, F.C. Sarajevo și Celik 1 
Majoritatea acestor echipe au 
protestat împotriva ' deciziei lua? ■ 
te, pentru simplul motiv că nu 
există dovezi concrete. Unele din
tre ele s-au adresat chiar la 
F.I.F.A.. care a răspuns că doar 
forul intern (respectiv, federația 
Iugoslavă) poate hotărî tn aceas
tă direcție. Dar verdictul nu a 
fost încă dat si drept urmare, 
ziarele au publicat două clasa
mente. Unul cu penalizări. în care 
campioană este Vardar Skon')e, 
pe ultimele locuri fiind F.C. Sa
rajevo. Celik si Spartak, și altul 
fără penalizări tn care camoioa- 
nă a:* fi Partizan, iar pe ultime’e 
trei locuri — Dlnamo VinkovicL 
Sloboda Tuzla si Spartak
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